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غزة – خا�ص �لر�أي:
م��رت قن��اة   2006 تاأ�سي�س��ها ع��ام  من��ذ 
�لأق�س��ى �لف�سائية وعلى م��د�ر 12 عاما 
م��ن �لعم��ل �لإعالم��ي �ملتو��س��ل ب�سل�سلة 
من �لعتد�ء�ت "�لإ�سر�ئيلية" �لهمجية 

�لتي ت�سري �إىل �سعف وه�سا�سة �لحتالل 
�أمام �لر�س��الة �لإعالمي��ة �لناجحة �لتي 

متيزت بها قناة �لأق�سى �لف�سائية.
�آخ��ر هذه �ل�س��تهد�فات كان ما تعر�س��ت 
ي��وم  م��ن  �مل�س��اء  �س��اعات  يف  �لقن��اة  ل��ه 

�لثنني 12 نوفمرب 2018م حيث ق�سفت 
طائ��ر�ت �لحت��الل مق��ر �لقن��اة مبدينة 
غ��زة باأكرث من 8 �س��و�ريخ م��ن �لطائر�ت 
�حلربية �ل�س��تطالعية و�لإف 16 �لأمر 
�ل��ذي �أدى �إىل تدم��ري مقر �لقناة ب�س��كل 

كامل وحتويله �إىل ركام.
�سل�س��لة  �إىل  �لأق�س��ى  قن��اة  وتعر�س��ت 
عل��ى  و�مل�س��ايقات  �ل�س��تهد�فات  م��ن 
م��د�ر �س��نو�ت عمله��ا من��ذ 2006م، فق��د 
كان��ت �أوىل ه��ذه �مل�س��ايقات ه��و �عتب��ار 

�لأق�س��ى  قن��اة  �لأمريك��ي  �لكوجنر���ص 
2008م،  ع��ام  وذل��ك  �إرهابي��ة  منظم��ة 
وثانيه��ا ق��ر�ر وز�رة �خلز�ن��ة �لأمريكية 

بتجمي��د   2010 ع��ام 
10�أر�س��دة �لقناة يف �خلارج، 

12 عاما من التأسيس واالستهداف والتميز:

إعادة بث فضائية األقصى .. نجاٌح يحرم "الكابينت" من النوم!
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
تتفنن �ل�سلطة �لفل�سطينية بر�م �هلل يف 
زيادة �ل�سغط و�لأعباء على كاهل �أهايل 
غزة �ملحا�س��رين، مرة بفر���ص عقوبات 
قا�س��ية وظامل��ة، ومرة مبحاولة �إي�س��ال 
جت��ار غ��زة �إىل مرحل��ة من �لنتكا�س��ة 
و�خل�س��ارة، م��ن خ��الل فر���ص مزيد من 
�ل�سر�ئب �جلائرة، بالرغم من �لظروف 
و�لقت�س��ادية  �لإن�س��انية  و�لأو�س��اع 
�ل�س��عبة �لتي يعي�س��ها �لقطاع. وفر�ست 
�ل�س��لطة ر�س��وما جديدة على �س��احنات 
�لنق��ل يف مع��رب ك��رم �أب��و �س��امل، تق��در 
ب��� 30 �س��يكل لل�س��احنة �لوح��دة، منها 
20 �س��يكل ر�س��وم دخول، و10 �س��و�كل 
مقاب��ل مي��ز�ن �ل�س��احنات. و�إث��ر ه��ذ� 
�لق��ر�ر، �أعلنت جمعي��ة �لنقل �لربي يف 
قط��اع غ��زة تعليق �لعم��ل يف معرب "كرم 
�أب��و �س��امل" �لتج��اري جن��وب �لقط��اع، 
�حتجاج��ا عل��ى فر�ص �ل�س��لطة ر�س��وما 

جديدة على �ساحنات �لنقل يف �ملعرب.

احتجاج وتعليق
رئي���ص جمعي��ة  �س��حيرب  ناه���ص  و�أك��د 
�أب��و  ك��رم  مع��رب  يف  �خلا���ص  �لنق��ل 
�س��امل، مو��س��لة �س��ائقو �لنقل و�لتجار، 
�لحتجاج وتعلي��ق �لعمل يف �ملعرب حتى 
وق��ف �لر�س��وم �جلمركي��ة ورف��ع جميع 
�ل�س��ر�ئب �ملفرو�سة على �ل�سلع �لو�ردة 

للقطاع.
وق��ال �س��حيرب يف حدي��ث ل��� "�ل��ر�أي": 
"كان �لأوىل مكاف��اأة قط��اع غ��زة عل��ى 

�س��موده وثبات��ه يف وجه �حل�س��ار ورفع 
�لظلم ع��ن �لأهايل، بدل م��ن معاقبتهم 
بقر�ر�ت و�أهد�ف �سيا�س��ية"، مو�سحا �أن 
حكوم��ة �لوف��اق تقوم بزي��ادة �جلباية 

ملعاقبة جتار غزة بقوت �أولدهم.
وبع��د  �ل�س��لطة  ف��اإن  ذك��ره،  م��ا  ووف��ق 
��ستالم حكومة �لوفاق �لوطني �ساعفت 
ر�سوم �ل�سر�ئب يف معرب كرم �أبو �سامل 4 

�أ�سعاف ما كانت عليه �سابقا.
و�أ�س��اف �س��حيرب: "هناك خم���ص معابر 
بال�س��فة �لغربي��ة معف��اة جميعه��ا م��ن 
كافة �لر�س��وم �جلمركي��ة، بينما يعاقب 
قطاع غزة �ملحا�سر بفر�ص هذه �لر�سوم 
عل��ى �ل�س��احنات يف معرب كرم �أبو �س��امل 
"، مت�س��ائال:" ه��ل يوجد رئي�ص يعاقب 

�سعبه مثل رئي�سنا؟".
�أن كل �س��احنة تدخ��ل �ىل  �إىل  ولف��ت 
قطاع غزة من خالل معرب كرم �أبو �سامل 
�لتج��اري، يت��م فر���ص ر�س��وم جمركي��ة 
منا�س��د�  �س��يقل،   1200 بقيم��ة  عليه��ا 
تل��ك  ع��ن  بالرت�ج��ع  عبا���ص  �لرئي���ص 
�لر�سوم ورفع جميع �ل�سر�ئب �ملفرو�سة 

على �ل�سلع �لو�ردة للقطاع.

لن نسمح بمرور القرار
من جهته طالب �أمني �س��ر جمعية �لنقل 
�س��ليم،  جه��اد  غ��زة  قط��اع  يف  �خلا���ص 
برفع �ل�س��ريبة �جلديدة على �ساحنات 
�لنق��ل، �إىل جانب �ل�س��غط على �جلانب 
�ل�سر�ئيلي برفع �حل�سار �ملفرو�ص على 
لل�س��احنات،  �لكو�س��وك  و�إدخ��ال  غ��زة 

وفتح �ملعابر �لأخرى �أمام جتار غزة.
و�أك��د �س��ليم يف حدي��ث ل��� "�ل��ر�أي"، �أن 
�س��ركان �لنق��ل بغ��زة �ستو��س��ل تعلي��ق 
عمله��ا �أم��ام بو�بة معرب �أبو �س��امل حتى 
رفع �ل�سريبة، مو�سحا �أن �لقر�ر �جلائر 
بفر���ص 30 �س��يقل زي��ادة ل��ن ي�س��محو� 

مبروره.
وقال: "�س��ركات �لنق��ل تدفع عرب معرب 
ج��رى  �س��يقل   1200 �س��امل  �أب��و  ك��رم 
�حلكوم��ة  ت�س��لم  بع��د  علين��ا  فر�س��هم 
للمعرب، بينم��ا �ملعابر �لأخرى بال�س��فة 
ل يت��م فر���ص �أي ر�س��وم جباي��ة عليها، 
و�لي��وم تاأت��ي حكوم��ة �لوفاق لت�س��يف 

ر�سوما جديد� بقيمة 30 �سيقل".
وتاب��ع قول��ه:" غ��زة ب�س��عبها وجتارها 
�سي�س��مدون يف وجه �أي �س��يء، و�س��نعلق 
�لعم��ل حت��ى رف��ع ه��ذ� �لق��ر�ر �جلائ��ر 

علينا".

انتكاسة كبيرة
ب��دوره ق��ال �إ�س��ماعيل �لنخال��ة رئي�ص 
جمعية م�ستوردي �ملركبات بقطاع غزة، 
�إن��ه �س��يتم رفع �جلم��ارك عل��ى �جلهات 

�مل�ستوردة لل�سيار�ت بن�سبة 100%.
و�أك��د �لنخال��ة يف حديث��ه ل� "�ل��ر�أي"، 
�أن ذلك يعني �س��دور حكم �لإعد�م على 
�آلف �لأ�س��ر �لفل�س��طينية �لت��ي يعم��ل 

�أ�سحابها يف هذ� �ملجال.
و�أ�س��اف: "�س��وق �ملركب��ات بغزة ي�س��هد 
�نتكا�س��ة كب��رية، وعام 2018 من �أ�س��و�أ 
�ل�سنو�ت �لتي مرت على جتار �ل�سيار�ت، 

وهناك تر�ج��ع كبري يف �إدخال �ملركبات 
بال�س��نو�ت  مقارن��ة   65% بن�س��بة 
�ملا�س��ية"، لفت��ا �إىل �أن �ملعار�ص مكثفة 
بال�س��يار�ت ول يوجد �إقبال على �س��ر�ء 

�ل�سيار�ت.
"ل ميكن �لقبال على �س��ر�ء �ل�سيار�ت 
�ل�س��ر�ئب  وفر���ص  �حل��ايل،  ب�س��عرها 
�س��ربة قا�س��مة للتج��ار �لذي��ن يعيلون 
عائ��الت كب��رية، وكل بد�ي��ة ع��ام يت��م 
رف��ع �ل�س��ريبة على �ل�س��يار�ت ك�س��ربة 
��س��تباقية ولقيا���ص ردة �لفع��ل من قبل 

�لتجار"، يقول �لنخالة.

الهدف زيادة االيرادات
ويف تعليقه على فر�ص �لر�سوم �لإ�سافية 
عل��ى مع��رب ك��رم �أب��و �س��امل بقيم��ة 30 
�س��يقل، قال �خلبري �لقت�س��ادي �أ�سامة 
�ل�س��لطة  ��س��تالم  ومن��ذ  "�إن��ه  نوف��ل: 
كان  غ��زة،  قط��اع  ملعاب��ر  �لفل�س��طينية 
هدفه��ا �لرئي�س��ي ه��و زي��ادة �إير�د�ته��ا 
�ملالي��ة بغ�ص �لنظر عن �لو�قع �ملعي�س��ي 
و�لقت�س��ادي بغ��زة"، موؤك��د� �أن��ه بدل 
م��ن �أن تق��وم �ل�س��لطة بالتخفي��ف ع��ن 
مو�طن��ي غزة تق��وم بفر�ص �ل�س��ر�ئب، 

وبالتايل زيادة �لأعباء عليهم.
و�أ�س��اف نوفل يف حديث ل� "�لر�أي": "�إن 
فر�ص �ملزيد من �ل�س��ر�ئب و�لإجر�ء�ت 
�لقا�سية، �أو�سلت �لتجار بغزة حلالة من 
�خل�س��ارة نتيجة �لو�قع �ملاأ�ساوي، حيث 
ر�م �هلل تعي��د  ب��اأن حكوم��ة  تفاجئ��و� 
 30 بزي��ادة  �ل�س��احنات  عل��ى  �لر�س��وم 

�سيقل".
وح��ول �له��دف من فر�ص ر�س��وم جديدة 
عل��ى جت��ار �لنقل بغ��زة، �أو�س��ح �خلبري 
�لقت�سادي �أن �لهدف هو زيادة �لأعباء 
�ملرت�كمة بالرغم من �أن و�رد�ت كرم �أبو 
�سامل �نخف�ست، وبدل من �لتخفيف عن 
�لتج��ار قامت حكوم��ة �لوفاق بر�م �هلل 
بال�س��غط عليه��م من خ��الل زي��ادة تلك 

�لأعباء.
ولفت �إىل �أن �ل�س��لطة �لفل�سطينية كان 
يفرت���ص �أن تقوم بالتخفي��ف عن كاهل 
�س��كان قطاع غ��زة وعن �لتجار، خا�س��ة 
يف ظ��ل �رتف��اع ن�س��بة �لبطال��ة و�لفقر، 
حيث و�سلت �لبطالة �إىل %52، ون�سبة 

�لفقر 85%.
ووفق نوفل، فاإن �ل�س��لطة �لفل�س��طينية 
�أع��ادت يف ع��ام 2017 تفعي��ل �س��ريبة 
�لدخل عل��ى كربى �ل�س��ركات بغزة مثل 
�إي��ر�د�ت  ��لت  وح�سَ وج��و�ل،  �لوطني��ة 
مل حتل��م بها من �ل�س��ابق، م�س��ري� �إىل �أن 
�ل�س��لطة حتقق فائ�ص مايل و�قت�س��ادي 
ي�س��ل لأكرث من 70 مليون �س��يكل �سهريا 
من قطاع غ��زة، و�أنها حقق��ت من �ملعابر 
�إير�د�ت كبرية على ح�ساب �سكان غزة.

ويوج��د يف غ��زة نح��و 1000 �س��احنة 
تخت���ص بنق��ل �لب�س��ائع م��ن و�إىل معرب 
كرم �أبو �سامل "�ملعرب �لوحيد" �ملخ�س�ص 
لنق��ل �لب�س��ائع م��ن و�إىل قط��اع غ��زة، 
فر�س��ت عليه��م �حلكومة ر�س��وم جباية 
كل  عل��ى  �س��يكل   30 قيمته��ا  جدي��دة 

�ساحنة.

ضريبة الشاحنات الجديدة .. 
استكمال لعقوبات السلطة على غزة
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غ��زة – خا���ص �ل��ر�أي - فل�س��طني عبد 
�لكرمي:

بالرغ��م م��ن �حلج��م �لهائل للرت�س��انة 
"�لإ�س��ر�ئيلي"  لالحت��الل  �لع�س��كرية 
�لت��ي ي�س��تخدمها يف كل عدو�ن غا�س��م 
�ملقاوم��ة  �أن  �إل  غ��زة؛  قط��اع  عل��ى 
�لفل�س��طينية ط��ّورت من �أد�ئها ب�س��كل 
�لعملي��ات  غرف��ة  خ��الل  م��ن  متق��دم 
�مل�س��رتكة، حي��ث ب��دى ذل��ك جلي��ا يف 
جت�س��يد �لوح��دة �مليد�ني��ة للمقاومة 

وتنا�سق �لنري�ن بينها.

غرفة عمليات مشتركة
وظهرت نتيجة ذلك �لكثري من �لقدر�ت 
للمقاوم��ة  و�لإبد�ع��ات  �لنوعي��ة 
رغ��م وقوعه��ا حت��ت �أ�س��عب �لظ��روف 
فكب��دت  �حل�س��ار،  ح��الت  و�أق�س��ى 
وب�س��رية،  مادي��ة  خ�س��ائر  �لحت��الل 
و�أخ��رى عل��ى �مل�س��توى �ل�سيا�س��ي؛ �أدى 
يف  �حل��رب  وزي��ر  ��س��تقالة  �إىل  ذل��ك 
حكومة �لحتالل "�أفيغدور ليربمان"، 
و�أظهرت حجم �لختالف د�خل �أروقة 

موؤ�س�سات "�إ�سر�ئيل".
�لغرفة �مل�س��رتكة لقوى �ملقاومة بغزة، 
وقادت��ه  �لحت��الل  جي���ص  فاج��اأت 
�لع�س��كري،  �ل��رد  ونوعي��ة  بطبيع��ة 
يتوقع��و�  فل��م  ح�س��اباتهم  و�أربك��ت 
�ل��رد �لكب��ري و�ملزل��زل من قب��ل رجال 
�ملقاومة، وقوة �لردع �لهائلة للمقاومة 
من خالل �ل�سو�ريخ �لنوعية �لتي دّكت 

�مل�س��توطنات �لو�قع��ة يف غ��الف قطاع 
غزة، و�لتي جعلت �مل�ستوطنني يهربون 

كاجلرذ�ن �إىل �ملالجئ.

تقنيات أربكت االحتالل
و�أخذت �ملقاومة بغ��زة �أبعاد� متقدمة 
يف ��س��تخد�م �أ�ساليب وتقنيات جديدة 
ومتطورة يف ��ستهد�ف جنود �لحتالل 
�ل��رد عل��ى  �إط��ار  و�مل�س��توطنني، فف��ي 
جر�ئم �لحتالل بحق �ملو�طنني بغزة 
و��ستهد�ف �ملنازل �ل�سكنية و�ملوؤ�س�سات، 
بثت �ملقاومة مقطع فيديو يوثق عملية 
��س��تهد�ف حافلة جنود "�إ�س��ر�ئيليني" 
منطق��ة  �س��رقي  "كورني��ت"  ب�س��اروخ 
جباليا )�س��مال قطاع غ��زة(. �لفيديو 
�أثب��ت  �ل��ربق،  �نت�س��ر ب�س��رعة  �ل��ذي 
قدرة �ملقاومة �لفل�س��طينية بغزة على 
�لر�سد �لدقيق لتحركات �آليات وجنود 
جي���ص �لحتالل �ل��ذي يتغنى مبقولة 
"�جلي���ص �لذي ل يقهر"، �إل �أن رجال 
�ملقاوم��ة �نتظ��رو� حت��ى يت��م تفري��غ 
�حلافلة من �جلنود �لإ�سر�ئيليني، قبل 

��ستهد�فها ب�ساروخ.
ه��ي  �لدي��ن  �س��الح  �لنا�س��ر  �ألوي��ة 
م�س��ور�،  مقطع��ا  ن�س��رت  �لأخ��رى، 
للحظ��ات �لأوىل لعملي��ة "كمني �لعلم" 
و�ل��ذي ��س��تهدف جمموع��ة م��ن جنود 
خانيون���ص  مدين��ة  �س��رق  �لحت��الل 

جنوب قطاع غزة.

إنجاز للمقاومة
و�ملحل��ل  �لكات��ب  يق��ول  جهت��ه  م��ن 
�لجن��از  "�إن  ج��رب:  �إي��اد  �ل�سيا�س��ي 
�لع�س��كري يكمن يف قدرة �ملقاومة على 
خ�سو�س��ًا  وزم��ان،  م��كان  كل  يف  �ل��رد 
�أنه��ا �متلكت عامل �ملفاجئ��ة، وحادثة 
تفجري �لبا�ص من خالل �س��اروخ موجه 
�سكلت �سدمة وهزمية معنوية حلكومة 
�لحتالل �لذي ح��اول جاهدً� �أن مينع 
ن�س��ر �لفيدي��و من خ��الل تدم��ري مبنى 

ف�سائية �لأق�سى".
ل�"�ل��ر�أي"،  حديث��ه  يف  ج��رب  ويوؤك��د 
�مت��الك �لحت��الل  م��ن  بالرغ��م  �أن��ه 
و�لتكنولوجي��ا  �ملقوم��ات  ه��ذه  ل��كل 
�لع�س��كرية، �إل �أن �ملقاومة ��س��تطاعت 
�ل��رد بك��م هائل م��ن �ل�س��و�ريخ خالل 
�س��اعات حمدودة، وهو ما �أظهر �س��عف 
�لقبة �حلديدية �لتي كلفت �لحتالل 
مالي��ني �ل��دولر�ت، وروج له��ا �عالميا 

خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية.

قبة حديدية فاشلة
�لقب��ة  �س��عف  �أ�س��كال  �أه��م  وم��ن 
للمحل��ل ج��رب،  �حلديدي��ة و�حلدي��ث 
�أنها لن ت�س��تطيع �لت�س��دي للكم �لكبري 
م��ن �ل�س��و�ريخ، وه��و م��ا عمل��ت علي��ه 
�ملقاوم��ة ع��رب �إطالق ر�س��قات خمتلفة 
م��ن �ل�س��و�ريخ، وهو ما �أربك ح�س��ابات 
�لعدو، و�أظهر �سعف �لقبة �حلديدية.
وي�س��يف: "�لأم��ر �لآخ��ر �أن �س��و�ريخ 

�ملقاوم��ة رغ��م ت�س��ديد �حل�س��ار عل��ى 
غ��زة، �إل �أنه��ا كان��ت �أك��رث تط��ورً� م��ن 
حي��ث حج��م �لتفج��ري ودق��ة �له��دف، 
ولعل خري دليل على ذلك �إ�سابتها لعدة 
�أه��د�ف ب�س��كل مبا�س��ر، و�إح��د�ث قتل 

و�إ�سابات يف �سفوف �مل�ستوطنني".
وح��ول جن��اح �ملقاوم��ة عل��ى �ل�س��عيد 
�لنج��اح  "�إن  يق��ول ج��رب:  �ل�سيا�س��ي، 
يكم��ن يف حال��ة �لرب��اك �لت��ي ظهرت 
د�خ��ل حكوم��ة نتنياه��و و�حلديث عن 
��س��تقالة ليربمان خري دليل"، مو�سحا 
�أن هن��اك غلي��ان د�خ��ل �ل��ر�أي �لع��ام 
ثق��ة  ع��دم  وحال��ة  "�لإ�س��ر�ئيلي"، 
نتنياه��و  �س��عبية  يف  و��س��ح  وتر�ج��ع 
�ل��ذي ف�س��ل يف جل��ب �له��دوء ل�س��كان 

�مل�ستوطنات.

ليبرمان يستقيل
"�لإ�س��ر�ئيلي"  �حل��رب  وزي��ر  و�أعل��ن 
م��ن  ��س��تقالته  ليربم��ان"  "�أفيغ��دور 
بخ�س��وع  ��س��تقالته  م��ربر�  من�س��به، 
�حلكومة حلركة حما�ص و�لذهاب نحو 

ت�سوية معها.
ليربم��ان،  با�س��تقالة  يتعل��ق  وفيم��ا 
يو�س��ح جرب �أنها دليل عل��ى �أن �لعملية 
�ل�س��تخبار�تية �لفا�س��لة كانت ب�سكل 
منف��رد ومل تك��ن �س��من قر�ر �سيا�س��ي، 
كما �دع��ت حكومة �لحت��الل، وغالبا 
كان��ت  ول��و  �ل�س��تقالة،  عل��ى  �أُج��رب 
�لعملي��ة �س��من قر�ر �سيا�س��ي مل��ا جلاأت 

حكومة نتنياهو لوقف �حلرب يف �أ�سرع 
وق��ت ممكن، لأن من يتخذ قر�ر �حلرب 

يكون م�ستعد لتحمل كل تبعاته.

جر أذيال الخيبة
و�ملحل��ل  �لكات��ب  يق��ول  جهت��ه  م��ن 
"�إن  �ملده��ون:  �إبر�هي��م  �ل�سيا�س��ي 
جدي��د  �نت�س��ار  ليربم��ان  ��س��تقالة 
وم�س��ري�ت  ولغ��زة  ومقاومتن��ا  ل�س��عبنا 

�لعودة �لكربى".
ويو�س��ح �ملده��ون يف تعقي��ب ل��ه عل��ى 
��س��تقالة ليربمان، �أن من هدد باغتيال 
عام��ني  بع��د  يخ��رج  و�ل�س��نو�ر  هني��ة 
م��ن تولي��ه من�س��ب وزي��ر �لدف��اع يجر 
�أذي��ال �خليب��ة، بع��د �أن عج��ز جي�س��ه 
ومنظومته �لأمنية ووحد�ته �خلا�سة 

من حتقيق �أي �جناز.
�أما �لكاتب �إياد �لقر� فيقول: "�إن غزة 
تطيح بر�أ�ص ليربمان يف عز �لنهار، و�أن 
�ملقاوم��ة �لفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة 
يف �أف�س��ل مر�حلها و�س��عبها يحت�سنها"، 
موؤك��د� �أن حكومة �لحت��الل يف حالة 

تفكك، و�سعبها غا�سب عليها.
ي�س��ار �إىل �أن مئات �مل�ستوطنني خرجو� 
غ��الف  م�س��توطنات  يف  مظاه��ر�ت  يف 
و�س��باح  �ملا�س��ية  �لليل��ة  غ��زة  قط��اع 
�لي��وم، �حتجاج��ًا عل��ى �ملو�فق��ة على 
وقف �إطالق �لنار، معتربين �أن حكومة 
نتنياهو ر�سخت للمقاومة �لفل�سطينية 

يف غزة.

غزة تبتلع االحتالل سياسيا وعسكريا .. ليبرمان نموذجًا
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�ل�س��هل  ويف  �لتين��ة  قري��ة  تق��ع   
�ل�س��احلي �لفل�س��طيني �لأو�سط و�ىل 
�جلن��وب �ل�س��رقي من مدين��ة �لرملة 
وعل��ى بعد 20 كيلو م��رت� منها ، وتقع 
�أر��س��ي قري��ة �خليم��ة �ىل �ل�س��مال 
منه��ا و�أر��س��ي �مل�س��يمة �لك��ربى �ىل 
�لغ��رب بينم��ا تت�س��ل باأر��س��ي قرية 
جلي��ا وت��ل �لرتم���ص وتل �ل�س��ايف من 

�جلهة �جلنوبية .
 مي��ر بالقرب منه��ا �لطري��ق �لرئي�ص 
ب��ني �لقد�ص �ل�س��ريف و�لرملة وغزة 
منه��ا �خل��ط �حلدي��دي  وكان مي��ر   ،
�ل�س��بع  وبئ��ر  �لرمل��ة  ب��ني  �لو��س��ل 
.ترتف��ع �لقري��ة 75 مرت� عن �س��طح 

�لبحر .

تاريخها وتسميتها : 
رمب��ا تع��ود ت�س��مية �لقرية ل�س��جرة 
�لت��ي  �لزر�ع��ات  م��ن  وه��ي  �لت��ني 
تنت�س��ر يف �لقري��ة ، يف ع��ام 1948م 
�ل�س��هيوين  �لحت��الل  حت��ت  وقع��ت 
يف �س��هر �أي��ار ، وقد مار�ص �ل�س��هاينة 
�س��د �لقري��ة تطه��ري� عرقي��ا فظيعا 
فاأز�لوه��ا عن �س��طح �لأر���ص ومل يبق 
منها غري �أر�ص م�سيجة فيها �لأ�سو�ك 
و�لأ�س��جار .  وبالرغم من عدم �قامة 
�ل�س��هاينة على �أر�س��ها مغت�سبات �ل 
�أنه��م ��س��تغلو� �أر��س��يها بعد ت�س��ريد 
�أهله��ا .  كان عدد �س��كان �لقرية عند 
�حتالله��ا م��ن قب��ل �ل�س��هاينة ع��ام 

ن�سمة  870 1948م 

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية التينة المهجرة
 قضاء الرملة 

�ل��ر�أي  وكال��ة  مدي��ر   - �لثو�بت��ة  �إ�س��ماعيل  كت��ب/ 
�لفل�س��طينية �أ�س��رع مما كنا نتوقع؛ جاءت نتيجة �جلولة 
�لع�س��كرية �لأخ��رية ب��ني �لحت��الل برت�س��انته �حلربية 
�ل�س��خمة وب��ني �ملقاومة �لفل�س��طينية �لتي متتل��ك �أدو�ت 
ب�س��يطة؛ حي��ث ُتّوجت تلك �جلولة بتق��دمي وزير �حلرب 
من�سبه،  من  ليربمان" ��ستقالته  "�لإ�س��ر�ئيلي" "�أفيغدور 
و�إعالنه �أن حكومة �لحتالل ف�سلت و�نبطحت �أمام غزة.
ل��ن يتحق��ق �ل�س��تقر�ر يف �ملنطق��ة مطلق��ا ما د�م��ت غزة 
و�ملوؤ�م��ر�ت  و�ملعان��اة  و�حل�س��ار  �ل�س��نك  حي��اة  تعي���ص 

�ملتتالي��ة و�مل�س��رتكة، ول��ن ته��د�أ �ملنطق��ة �لبّت��ة ماد�مت 
غ��زة على ما هي علي��ه �لآن من وقاحة �لعقوبات وق�س��وة 
�حل�سار، وما مل يدركه بع�ص �جلهلة و�لتابعني؛ هو �أن غزة 
ل ولن تركع حتى نهاية �ملطاف، و�س��تكون يديها هي �لعليا 

عليهم جميعا.
��س��رب �لر�أ�ص تن�س��ف �لعروق .. �س��رت موؤمن��ا بهذ� �ملثل 
�ل�س��عبي �ل��ذي له دللت بالغ��ة، حيث �أننا ن�س��عر بوجود 
عالق��ة طردي��ة فيم��ا يتعل��ق بتفكيك �حل�س��ار ع��ن غزة، 
فكلم��ا ز�د �ل�س��غط و�لط��رق عل��ى ر�أ���ص �لحت��الل؛ كلم��ا 

�قرتبت �لعقوبات و�حل�سار من �لنك�سار عن غزة.
�لأه��د�ف �لك��ربى �لت��ي و�س��عها نتيناه��و وليربم��ان من��ذ 
�لإعالن عن ت�س��كيلة حكومة �لحتالل �ملرتبكة؛ تبددت 
�أم��ام عظم��ة �ملقاوم��ة وتنا�س��ق نري�نه��ا و�س��مود �س��عبنا 
�لفل�س��طيني يف قط��اع غ��زة، ب��ل ومّثل��ت ه��ذه �لثالثي��ة 
تكاملية فعلية يف �ل�س��مود و�ل�ستمر�ر، وكّونت بدون �سك 
درعا �سارما �أدى �إىل �نتكا�سات تكبدتها حكومة �لحتالل 
�حل��رب  وزي��ر  ��س��تقالة  �ملبدئي��ة  ثمر�ته��ا  �أوىل  كان��ت 

�لإ�سر�ئيلي .. "�أفيغدور ليربمان .. ك�ص ملك".
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غزة - �لر�أي – فل�سطني عبد �لكرمي:
�س��اعات  يف  �س��تنتهي  نزه��ة  ظنوه��ا 
قليلة؛ �إل �أن رجال �ملقاومة �لأ�ساو�ص 
فاأف�س��لو�  باملر�س��اد،  له��م  كان��و� 
خمططاته��م �للعينة �لتي كانت ترمي 
ل�س��تهد�ف �أبناء �س��عبنا �لفل�س��طيني 
بقل��وب  فو�جهوه��م  غ��زة،  قط��اع  يف 
قوي��ة وت�س��دو� لهم ب��كل ب�س��الة، بل 
و�أظه��رو� مدى حبهم للوط��ن و�لدفاع 
�س��بعة  فارتق��ى  باأرو�حه��م،  عن��ه 
�أقم��ار نحو �لع��ال �س��هد�ء مقبلني غري 
مدبرين، لتظهر �ملقاومة �لفل�سطينية 
م��ن جديد �أنه��ا عل��ى �أمت �ل�س��تعد�د 
حماول��ة  �أي  لإحب��اط  و�ليقظ��ة 
لالحت��الل للني��ل م��ن عزمي��ة �س��عبنا 

�لأبي �ملحا�سر.

يقظة تامة للمقاومة
�لفا�س��لة  �لحت��الل  عملي��ة  وعق��ب 
ن�س��طاء  غ��ّرد  يون���ص،  خ��ان  �س��رق 
عل��ى  �لجتماع��ي  �لتو��س��ل  مو�ق��ع 
�لو�سم #باملر�س��اد، م�سيدين باليقظة 
�لتام��ة لرجال �ملقاومة �لفل�س��طينية 
عل��ى  �لكب��ري  وحر�س��هم  وب�س��التهم 
�إف�س��ال �أي خمط��ط لالحت��الل، �لأمر 

�لذي �أربك ح�سابات �ملوؤ�س�سة �لأمنية 
مقول��ة  بذل��ك  و�أنه��و�  لالحت��الل، 

يقهر". ل  �لذي  "�جلي�ص 
وق��د تفاع��ل �لكث��ري م��ن �ملغردين مع 
�لو�سم، حيث �أكدو� جميعا �أن �لعملية 
�ملعق��دة دلي��ل عل��ى ف�س��ل �لحت��الل 
وخ�س��ارة مزدوج��ة ل��ه، وتاأكي��د على 
للمقاوم��ة  و�لعظي��م  �لكب��ري  �ل��دور 

�لفل�سطينية يف خدمة �أبناء �ل�سعب.

أداء عظيم
و�لكات��ب  للمحل��ل  تغري��دة  فف��ي 
�ل�سحفي د. �س��الح �لنعامي قال: “�إن 
و�لأ�س��طوري  �لعظي��م  �ملقاوم��ة  �أد�ء 
نتنياه��و  يدف��ع  �ل��ذي  ه��و  �لليل��ة، 
لتجنب �ملخاطرة باحل��رب على غزة، 
رغم ميل مو�زين �لقوى ب�س��كل كا�س��ح 

ل�ساحلهم".
"يتوج��ب  ل��ه:  تغري��دة  يف  وي�س��يف 
عل��ى �ملقاومة ��س��تثمار ف�س��ل �لعملية 
�ل�سهيونية �سيا�سيا و�لكتفاء بالردود 
�لآن  نفذته��ا حت��ى  �لت��ي  �لع�س��كرية 
وعدم �لت�س��عيد"، مو�س��حا �أن��ه "على 
�لرغم من �خل�سارة �لكبرية با�ست�سهاد 
�إل  �لأبط��ال؛  و�ملجاهدي��ن  �لق��ادة 

�ل�سيا�س��ية  �إ�س��ر�ئيل  خ�س��ارة  �أن 
كب��رية  و�لع�س��كرية  و�لدبلوما�س��ية 
ومدوي��ة، وكث��ري م��ن �ل�س��كاكني باتت 
ت�س��هر يف �إ�س��ر�ئيل وتغر���ص يف ظه��ور 
�مل�ستويات �ل�سيا�سية و�لع�سكرية �لتي 

�أ�سدرت بتنفيذ �لعملية".

فشل إسرائيلي مركب
�أما �ملحلل �ل�سيا�سي و�أ�ستاذ �ل�سحافة 
�أب��و عام��ر فيت�س��اءل ه��و  د. عدن��ان 
�لآخ��ر يف تغريد�ته حول حدث خان 
قائم��ة  �أق��ر�أ  "كاأين  قائ��ال:  يون���ص 
باأ�سئلة كثرية �ستطرحها جلنة حتقيق 
�إ�سر�ئيلية �سرية، �ستقام د�خل هيئة 
�لأركان، ت�ستدعي فيها كبار جرن�لت 
قي��ادة �ملنطق��ة �جلنوبي��ة، وجه��ازي 
"�أم��ان"  �لع�س��كرية  �ل�س��تخبار�ت 

و�لأمن �لعام "�ل�ساباك".
و��س��تعر�ص �أب��و عام��ر جمموع��ة من 
�مل�س��ادر  "�س��عف  ح��ول  �لت�س��اوؤلت 
�لأمنية �لإ�سر�ئيلية قبل �لدخول يف 
مثل هذه �لعملية، وهل و�س��عت قيادة 
تفي��د  و�ملخاب��ر�ت فر�س��ية  �جلي���ص 
بف�س��ل �لعملي��ة، ول��و بن�س��بة و�ح��د 
باملائة، و�أن ثمن هذ� �لف�س��ل �س��يكون 

�لنخب��ة  و�س��باط  جن��ود  دم��اء  م��ن 
�لإ�سر�ئيليني؟".

خيبة االحتالل
و�ملحل��ل  �لكات��ب  غ��رد  جهت��ه  م��ن 
�ل�سيا�س��ي �إبر�هي��م �ملده��ون بقول��ه: 
فع��ل  ردود  توق��ع  �ملبك��ر  م��ن  "�إن��ه 
�لعملي��ة  ف�س��ل  ولك��ن  �ملقاوم��ة، 
و�كت�س��افها ومط��اردة �لقتل��ة وف�س��ح 
وقت��ل  و�إ�س��ابة  �لحت��الل  وخيب��ة 
بع�ص �جلنود، ي�س��عنا �أمام ��س��تحقاق 
جديد �ن �لحتالل �لغادر بد�أ ي�سعف 
وترت�ج��ع قوة ردعه، وميكن �ل�س��غط 
عليه، و�لحتم��الت و�ردة "، مرجحا 
ت�س��عيد حمدود وحم�س��وب وخ�س��ر�ن 

و��سح لالحتالل.
تغريد�ت د�عمة للمقاومة

تام��ر  �جلزي��رة،  قن��اة  يف  �ل�س��حفي 
"م��ع  بالق��ول:  �أي�س��ا  غ��رد  �مل�س��حال 
كل موج��ة ظل��م وت�س��ويه للمقاوم��ة 
ياأت��ي ح��دث يقل��ب �ملع��ادلت ويربك 

�حل�سابات".
�لإعالم��ي حمم��د فرو�ن��ة، �أو�س��ح يف 
تغريدته على ها�س��تاق باملر�س��اد، �أن 
�لع��دو يعتق��د �أن غزة كغريها ي�س��ول 

�س��اء،  مت��ى  ويخ��رج  فيه��ا  ويج��ول 
ولك��ن غ��زة دخوله��ا ميك��ن �أن يك��ون 
ق��ر�ر �لحت��الل، ولك��ن �خل��روج منها 

بالتاأكيد قر�ر �ملقاومة.
وتابع قوله: "نعم نحزن على �ل�سهد�ء، 
نح��زن عل��ى �لف��ر�ق، ولك��ن كلن��ا فخر 

مبقاومتنا، كلنا فخر بعزم رجالنا".

استشهاد 7 فلسطينيين
و�أعلن��ت وز�رة �ل�س��حة �لفل�س��طينية 
�س��بعة  ��ست�س��هاد  ع��ن  بغ��زة، 
مو�طن��ني بر�س��ا�ص ق��و�ت �لحتالل 
حمافظ��ة  �س��رق  "�لإ�س��ر�ئيلي" 

خانيون�ص )جنوب قطاع غزة(.
وبح�س��ب �ل��وز�رة ف��اإن �ل�س��هد�ء هم، 
�ل�سهيد نور �لدين حممد �سالمة بركة 
"37 عام��ا"، و�ل�س��هيد حمم��د ماجد 
"23 عام��ا"، و�ل�س��هيد  مو�س��ى �لق��ر� 
خال��د حممد علي قوي��در "29 عاما"، 
و�ل�س��هيد م�س��طفى ح�س��ن حمم��د �أبو 
ع��ودة "21 عام��ا"، و�ل�س��هيد حممود 
عطا �هلل م�سبح "25 عاما"، و�ل�سهيد 
 19" ف�س��يف�ص  حمم��د  ف��وزي  ع��الء 
عاما"، و�ل�سهيد عمر ناجي �أبو خاطر 

"٢١عاما".

#بالمرصاد ..
 وسٌم ُيشعل مواقع التواصل االجتماعي دعما للمقاومة
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فائدة غير متوقعة في كوب الشاي

�كت�س��ف علم��اء جامعة غ��رب �أ�س��رت�ليا باأن 
تن��اول كوب من �ل�س��اي �أو كمية ب�س��يطة من 
�لثمار يوميا يخف�ص خطر �لإ�سابة باأمر��ص 

�لقلب و�لأوعية �لدموية.
وتفيد جمل��ة Live Science باأن �خلرب�ء 
حلل��و� معطي��ات ل��� 53 �ألف �س��خ�ص �س��اركو� 
 Danish يف ه��ذه �لدر��س��ة �لت��ي �أجر�ه��ا
 Diet، Cancer and Health Study
من��ذ ت�س��عينيات �لقرن �ملا�س��ي، حي��ث �أجاب 
�ملثبت��ة يف  كل م�س��رتك فيه��ا ع��ن �لأ�س��ئلة 
��س��تمارة ح��ول نظام��ه �لغذ�ئي مع �لإ�س��ارة 

�إىل �لأطعمة �لتي تناولها وعدد �ملر�ت.
جلمي��ع  �ل�س��حية  �حلال��ة  �لباحث��ون  تاب��ع 
�مل�س��رتكني يف �لدر��س��ة عل��ى مدى 23 �س��نة، 
وعن��د نهاية �مل��دة �ملقررة �كت�س��فو� �أنه لدى 
�ألف م�سرتك وجود ��سطر�بات يف عمل   12

�لقلب.

م��ن  �لوقاي��ة  يف  فع��ال  �لأ�س��ود  �ل�س��اي 
�ل�سكرياأف�س��ل م�س��روب للوقاي��ة م��ن مر���ص 

�ل�سكري
وتقول نيكول باندونو من كلية �لعلوم �لطبية 
�حليوية �مل�س��رفة على �لدر��س��ة، �ت�س��ح لنا 
باأن �لذي��ن تناولو� يوميا 500 ملغم من مادة 
�لفالفونوي��د كان��و� �أق��ل عر�س��ة لالإ�س��ابة 
�ل�س��ر�يني  و�أمر����ص  �لدماغي��ة  باجللط��ة 
�لطرفي��ة ونق���ص �لرتوية. وميكن �حل�س��ول 
عل��ى هذه �لكمي��ة م��ن �لفالفونويد �مل�س��ادة 
لاللتهاب��ات من تن��اول حفنة م��ن �لثمار مثل 
�لعن��ب �أو �لربوكل��ي وغريهم��ا. ولك��ن مقابل 
ذل��ك لح��ظ �لباحث��ون ب��اأن ه��ذه �لكمي��ة 
)500 ملغ��م( م��ن �لفالفونوي��د للمدخن��ني 
ومتعاط��ي �مل�س��روبات �لكحولية غ��ري كافية، 
لذل��ك عليهم تناول كمي��ة �أكرب منها للوقاية 

من �أمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية.

غزة - �لر�أي
�حلكوم��ي  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  رئي���ص  ق��ال 
�لحت��الل  ق�س��ف  �إن  مع��روف  �س��المة 
و�لبناي��ات  �ملدني��ة  للمق��ر�ت  �لإ�س��ر�ئيلي 
�ملجتم��ع  تل��زم  ح��رب  جرمي��ة  �ل�س��كينة 
له��ذه  �ل��دويل بالتدخ��ل وفر���ص حماي��ة 
و�لع��ر�ف  �لقو�ن��ني  وف��ق  �ملوؤ�س�س��ات 

�لدولية.
وذك��ر مع��روف خ��الل موؤمتر �س��حفي حول 
وذل��ك  �لإ�س��ر�ئيلي  �لع��دو�ن  جمري��ات 
عل��ى �أنقا�ص بناي��ة �ليازجي �ل��ذي دمرها 
�لحت��الل فجر �ليوم، �أن �إجم��ايل �لغار�ت 
�لت��ي قامت بها قو�ت �لحت��الل على قطاع 
غ��زة تع��دت 150 غارة جوية، ومت ق�س��ف 
80 موؤ�س�سة منها مباين حكومية، وبنايات 
وموؤ�س�س��ات  مدني��ة،  ومق��ر�ت  �س��كنية، 
�إعالمي��ة، و�أر��ِص زر�عية ف�س��ال عن مو�قع 

�ملقاومة.
و�أفاد باأن غار�ت �لحتالل �أدت منذ بد�ية 
�لعدو�ن قبل يومني وحتى �للحظة لرتقاء 
م�س��ري�  مو�طن��ا،   28 و�إ�س��ابة  �س��هيد�   13
�إىل �أن ه��ذه �جلولة م��ن �لعدو�ن بد�أت يوم 
�لأحد �ملا�س��ي بعملية �لحتالل �سرق خان 

يون�ص.
و�أك��د مع��روف �أن ردود �ملقاوم��ة تاأت��ي يف 
قانون��ا  و�ملكف��ول  �لطبيع��ي  �حل��ق  �س��ياق 
للدفاع عن �ل�س��عب �لفل�س��طيني و�لت�س��دي 

لعدو�ن �لحتالل.
و�أ�سار �إىل �أن �ملوؤ�س�سات �حلكومية �ملختلفة 
�لتط��ور�ت  �لط��و�رئ  جل��ان  ع��رب  تابع��ت 
�مليد�ني��ة من��ذ �للحظ��ة �لأوىل و�تخ��ذت 
متا�س��ك  ل�س��مان  �لج��ر�ء�ت  م��ن  �سل�س��لة 
�جلبه��ة �لد�خلية �لفل�س��طينية و�حلفاظ 

على تقدمي �خلدمات �ملختلفة للجمهور.

غزة-�لر�أي
نظمت �لإد�رة �لعامة للوعظ و�لإر�ساد 
�لديني��ة  و�ل�س��ئون  �لأوق��اف  ب��وز�رة 
ور�س��ًة حو�ري��ًة علمي��ًة ح��ول �ملوقف 
مب�س��اركة  �لأم��ر  ويل  م��ن  �ل�س��رعي 
وح�س��ور نخبة من �لعلم��اء و�لباحثني 
و�خلطب��اء. بدوره،  �أو�س��ح د. يو�س��ف 
فرح��ات مدير ع��ام �لوعظ و�لإر�س��اد 
يف كلمت��ه �لفتتاحي��ة للور�س��ة �أنه مت 
�ختي��ار هذ� �لعن��و�ن للور�س��ة لأنه من 
�ملو�س��وعات �لت��ي ي��دور حوله��ا ج��دل 

كبري بني �لباحثني.
�لأم��ر  ويل  مو�س��وع  "�إن  وق��ال: 
و�س��رعيته ووجوب طاعت��ه �أو �خلروج 

علي��ه م��ن �ملو�س��وعات �ل�س��ائكة �لت��ي 
بحثه��ا �لعلم��اء قدمي��ًا وحديث��ًا وه��ي 
وز�رت��ه  �أن  �إىل  جدل"،منوه��ًا  م��د�ر 
ت�س��عى �إىل مناق�س��ة هذ� �ملو�سوع عرب 
�حل��و�ر للخ��روج بجمل��ة م��ن �لفو�ئ��د 

�لعلمية للمجتمع.
�أه��م  م��ن  �حل��و�ر  �أن  فرح��ات  و�أك��د 
تقري��ب  يف  ت�س��اهم  �لت��ي  �لو�س��ائل 
وجهات �لنظر ب��ني �لأطر�ف �ملتحاورة 
يف �ملو�سوعات �ملطروحةون�سج  �لأفكار 
ثقاف��ة  وتعزي��ز  �مل�س��افات  وتقري��ب 

�لأخوة و�ملحبة بني �مل�سلمني".
و�أع��رب مدير عام �لوع��ظ عن �أمله �أن 
تخ��رج ه��ذه �لور�س��ة بروؤية و��س��حة 

حول �ملو�س��وع �ملطروح، منوهًا �إىل �أنه 
�س��يتم ن�س��ر هذه �لور�س��ة عرب و�س��ائل 
�لتو��س��ل �لجتماع��ي لي�س��تفيد منه��ا 

طلبة �لعلم و�لباحثني.
من جهته،  بني مدير �لور�س��ة د. حممد 
باجلامع��ة  �ملحا�س��ر  �لف��ر�  �س��ليمان 
�لإ�س��المية �أن �لور�سة تتناول �ملو�سوع 
م��ن ث��الث حم��اور، �وله��ا  م��ن ه��و ويل 
�لأمر �لذي يجب طاعته وكيف تنعقد 
له �لولية. و�لثانى  م�ساألة طاعة ويل 
�لأم��ر حدوده��ا و�س��و�بطها، و�لثال��ث 
تناول ق�س��ية �خلروج عل��ى ويل �لأمر 
بني �جل��و�ز و�لع��دم وما يت�س��ل بها من 

م�سائل معا�سرة".

معروف: قصف االحتالل مقرات مدنية 
وبنايات سكنية جريمة حرب

األوقاف تنظم ورشة حوارية حول الموقف 
الشرعي من ولي األمر
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كت��ب/ �إ�س��ماعيل �لثو�بت��ة - مدي��ر 
حترير وكالة �لر�أي

�لحت��الل  جلي���ص  �ملرب��ك  �حل��دث 
�س��اعات  يف  وق��ع  و�ل��ذي  �جلب��ان 
�س��رق  نوفم��رب   11 �لأح��د  م�س��اء 
يعط��ي  يون���ص؛  خ��ان  حمافظ��ة 
�إ�س��ار�ت متبادل��ة ومرّكبة، �إ�س��ار�ت 
توؤك��د يقظ��ة �ملقاومة �لفل�س��طينية 
ل�س��د �أي ع��دو�ن �إ�س��ر�ئيلي ويف �أي 
حلظ��ة، فعل��ى م��ا يب��دو �أن حت��رك 
�لقوة �خلا�س��ة "�لإ�سر�ئيلية" بهذه 
�ل�س��ورة كان��ت ُت�س��عرهم بن��وع م��ن 
�لطماأنين��ة، حت��ى و�أدته��ا �ملقاوم��ة 

و�أف�سلتها يف مهدها.
مقول��ة  و�نك�س��ار  �لف�س��ل  دور  وع��ن 
ف��اإن  يقه��ر"  ل  �ل��ذي  "�جلي���ص 

ن در�س��ا قا�س��يا  جي���ص �لحتالل تلقَّ
�س��رق خان يون���ص على ي��د �ملقاومة 
�لفل�س��طينية �لتي حتّلت بامل�سئولية 
�لعالي��ة، ف��كان ذ�ك �لدر���ص مبثابة 
لأجه��زة  قوي��ة  و�س��فعة  ر�س��الة 
ولوزي��ر  �لحت��الل  ��س��تخبار�ت 
�حل��رب "�أفيغ��دور ليربم��ان" �ل��ذي 
�لف�س��ل  ه��ذ�  �أم��ام  مذه��ول  وق��ف 

�ملرّكب.
حني تتحطم �أ�سطورتهم �له�ّسة على 
�لأي��ادي �ملتو�س��ئة من �أبناء �س��عبنا 
�لفل�س��طيني؛ ف��اإن هذ� يعن��ي �نعد�م 
كل مع��اين �لأم��ل و�لبقاء �أم��ام هذ� 
�لكيان �مل��ارق، و�أن �أمام��ه �أمل و�حد 
وه��و �أن يع��ّد �أي��ام زو�ل��ه بالدقيقة 
وبالثانية، فقد بلغت كر�مته �أق�س��ى 

درج��ات �حل�س��ي�ص، ويف �ملقابل فاإن 
يف  ُتر�ّس��خ  �مل�س��رقة  �ل�س��ورة  تل��ك 
�لفل�س��طيني  �س��عبنا  فك��رة  �أذهانن��ا 
بالتحرير و�أنها تق��رتب �أكرث و�أكرث، 
وكر�متن��ا  نزف��ت  �لت��ي  فدمائن��ا 
ل��ن  يومي��ا  ر�س��يدها  يرتف��ع  �لت��ي 
تك��ون ثمرته��ا �إل �خلال���ص من هذ� 

�لحتالل.
يف  و�ل�س��حفيني  �لإعالمي��ني  نح��ن 
كل ح��دث ينتابن��ا �س��عور بالقلق من 
بع�ص �ملن�س��ور�ت و�ملقالت �ملفخخة 
�لت��ي ُترب��ك �ل�س��احة �لفل�س��طينية 
�مليد�ني��ة، ولك��ن م��ن ب��اب �لأمان��ة؛ 
فاإنن��ي �أ�س��جل �حرت�م��ي وتقدي��ري 
ولن�س��طاء  و�ل�س��حفيني  لالإعالميني 
�لجتماع��ي  �لتو��س��ل  مو�ق��ع 

عالي��ة  درج��ة  عل��ى  كان��و�  �لذي��ن 
م��ن �مل�س��ئولية و�حلر���ص يف تن��اول 
�لأخبار على �ل�س��احة �لفل�س��طينية 
�أح��د�ث  غ��زة بخ�س��و�ص  يف قط��اع 
�س��رق خان يون�ص، وكانو� #باملر�ساد 
�لكاذب��ة  �ل�س��هيونية  للرو�ي��ة 
وقطعو� د�برها، فلم ين�سرو� ما ي�سر 
�سعبنا �لفل�سطيني، بل كانو� د�عمني 
للمقاومة �لبا�سلة ولرجالها �مليامني، 

فكل �لتحية لهم فردً� فردً�.
ول �سك �أن �لتحديات �لعظيمة �لتي 
تعي�س��ها غ��زة �لبا�س��لة على �ل�س��عد 
كاف��ة؛ ُتع��زز قناعاتن��ا �أك��رث و�أكرث 
باأن غ��زة ومقاومتها و�س��عبها ميثلون 
�ل�س��وكة �لقا�سية يف حلوق �ملعتدين، 
و�أنه��ا متث��ل �ملتاري�ص �أم��ام �أي تقدم 

باجتاه �إنهاء ق�س��يتنا �لفل�س��طينية 
�لعادل��ة، و�أن جتاوزه��ا �أو �لنق��الب 
عليه��ا �أو �لني��ل منه��ا �أو طعنها غدر� 
و�نتقام��ا؛ �س��يبوء كل ذلك بالف�س��ل 

�لذريع قول و�حد�.
ل �أدري �إىل �أين ي�س��ري �مل�س��تقبل بنا 
يف قط��اع غ��زة؛ ولكن��ي عل��ى يق��ني 
باأمري��ن �ثن��ني ل ثالث لهم��ا، �لأول 
- �أك��رره ليقين��ي - �أن هذ� �لحتالل 
�سيزول ل حمالة ول جد�ل، و�لثاين 
�أن �نت�سار �سعبنا �لفل�سطيني �سيكون 
نهاي��ة  يف  �أمامن��ا  ماثل��ة  حقيق��ة 
�ملط��اف، لأن �لتاريخ و�حلا�س��ر ُيعزز 
هذه �لُروؤى، و�أن �ل�س��عوب �مل�سطهدة 
ويب��زغ  ليله��ا  ينجل��ي  و�ملظلوم��ة 

فجرها، بعز عزيز �أو بذل ذليل.

غزة - �لر�أي
�أعلنت وز�رة �لنقل و�ملو��سالت عن 
�نط��الق حمل��ة �لفح���ص �ل�س��توي 
حمافظ��ات  كاف��ة  يف  للمركب��ات 
قطاع غزة بدًء� م��ن �ليوم وملدة 3 

�سهور.
رئي���ص  �لكحل��وت  حمم��د  و�أك��د 
قطاع �ل�س��وؤون �لفنية و�لهند�سية 
بال��وز�رة خ��الل برنام��ج لق��اء مع 
م�س��وؤول مبقر وز�رة �لإعالم، �ليوم 
�لأحد، �أن �حلملة �ست�س��مل فح�ص 
�ملركب��ات و�س��الحيتها لل�س��ري على 
�لط��رق وتاأهيله��ا لف�س��ل �ل�س��تاء، 

وذلك بالتعاون م��ع �لإد�رة �لعامة 
ل�س��رطة �ملرور، وجمعية فل�س��طني 
وجمعي��ة  �ملروري��ة،  لل�س��المة 
�ملجل�ص �لأهلي ملنع حو�دث �لطرق، 

ومر�كز فح�ص �لدينموميرت.
و�أو�سح �أنه �سيتم فح�ص �لإطار�ت، 
وجمموع��ة �لفر�م��ل "�لربي��كات" 
�لأمامية و�خللفية وزيت �لربيك، 
وم�س��توى  وقوته��ا  و�لبطاري��ة 
ونظاف��ة  فيه��ا  �لأ�س��يد  �س��ائل 
فح���ص  �إىل  �إ�س��افًة  �أقطابه��ا، 
ما�س��حات �لزجاج ونظام ر�ص �ملاء، 
�لأمامي��ة  �مل�س��ابيح  و�س��الحية 

و�لعاك�س��ات  و�لغماز�ت  و�خللفي��ة 
و�س��وء �لرجوع للخل��ف و�لفر�مل 
عليه��ا،  عو�ئ��ق  �أي  وج��ود  وع��دم 

و�أي�سا �إطار �إ�سايف "�سبري".
ودعا �لكحل��وت �أ�س��حاب �ملركبات 
ملر�ك��ز  �لتوج��ه  �س��رورة  �إىل 
�لفح�ص �لفني لفح���ص مركباتهم 

��ستعد�دً� لف�سل �ل�ستاء.
و�أهاب بجميع �ل�س��ائقني و�أ�سحاب 
�ملركبات �إىل �حلفاظ على م�ستوي 
روؤي��ة و��س��حة م��ن خ��الل ت��رك 
م�سافة ما بني �ملركبة �لتي يقودها 

و�ملركبة �لتي �أمامه.

"النقل والمواصالت" تطلق حملة الفحص الشتوي للمركبات
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غزة – خا�ص �لر�أي:
قن��اة  م��رت   2006 ع��ام  تاأ�سي�س��ها  من��ذ 
�لأق�س��ى �لف�س��ائية وعلى م��د�ر 12 عاما 
من �لعمل �لإعالمي �ملتو��س��ل ب�سل�س��لة من 
�لعتد�ء�ت "�لإ�سر�ئيلية" �لهمجية �لتي 
ت�س��ري �إىل �سعف وه�سا�س��ة �لحتالل �أمام 
�لر�س��الة �لإعالمية �لناجحة �لتي متيزت 

بها قناة �لأق�سى �لف�سائية.
�آخر هذه �ل�س��تهد�فات كان ما تعر�ست له 
�لقن��اة يف �س��اعات �مل�س��اء من ي��وم �لثنني 
12 نوفمرب 2018م حيث ق�سفت طائر�ت 
�لحت��الل مقر �لقناة مبدين��ة غزة باأكرث 
م��ن 8 �س��و�ريخ م��ن �لطائ��ر�ت �حلربي��ة 
�ل��ذي  �لأم��ر   16 و�لإف  �ل�س��تطالعية 
�أدى �إىل تدم��ري مق��ر �لقن��اة ب�س��كل كام��ل 

وحتويله �إىل ركام.

سلسلة من االستهداف
وتعر�س��ت قن��اة �لأق�س��ى �إىل �سل�س��لة من 
�ل�ستهد�فات و�مل�سايقات على مد�ر �سنو�ت 
�أوىل  كان��ت  فق��د  2006م،  من��ذ  عمله��ا 
ه��ذه �مل�س��ايقات ه��و �عتب��ار �لكوجنر���ص 

�لأمريكي قناة �لأق�س��ى منظم��ة �إرهابية 
وذل��ك ع��ام 2008م، وثانيه��ا ق��ر�ر وز�رة 
�خلز�ن��ة �لأمريكية ع��ام 2010 بتجميد 
�أر�س��دة �لقن��اة يف �خل��ارج، وثالثه��ا ق��ر�ر 
جمل�ص وزر�ء �لإعالم �لعرب باإز�لة �لقناة 

عن �لقمر "�لنايل �سات".
�أما �لر�بعة فهي قر�ر "حكومة فيا�ص" عام 
�لأق�س��ى  قناة  مع  �لعمل  باعتب��ار   2007
تهم��ة توج��ب �مل�س��اءلة، و�خلام�س��ة قر�ر 
�لحتالل "�لإ�س��ر�ئيلي" عام 2014 مبنع 
عمل قناة �لأق�سى يف �ل�سفة �لفل�سطينية 
ق��ر�ر  و�ل�ساد�س��ة  �ملحتلت��ني،  و�لقد���ص 
�لفل�س��طينية  �ل�س��لطة  خماب��ر�ت  جه��از 
ع��ام م2015 مبنع �لبث �ملبا�س��ر للقناة يف 

�ل�سفة �لفل�سطينية.
ق�سف وتدمري

وكان �ل�س��تهد�ف �ل�سابع للقناة هو ق�سف 
ملق��ر�ت  �حلربي��ة  بطائر�ت��ه  �لحت��الل 
�لقن��اة وتدمريه��ا ب�س��كل كام��ل �أك��رث م��ن 
�لع��دو�ن،  م��ن  �س��نو�ت  م��د�ر  م��رة وعل��ى 
بينم��ا �ل�س��تهد�ف �لثامن كان با�ست�س��هاد 
4 من �س��حفيي و�إعالميي �لقناة و�إ�س��ابة 
ملط��اردة  �إ�س��افة  �آخري��ن،  �س��حفيني 

و�عتقال مر��س��ليها وم�س��وريها يف �ل�س��فة 
�لفل�س��طينية على ي��د �لحت��الل و�أجهزة 

�ل�سلطة.
فيما كان �ل�س��تهد�ف �لتا�س��ع ه��و �لهجمة 
�لإلكرتونية عام 2015 �لتي تعر�س��ت لها 
�لقن��اة حينما بد�أت بالهج��وم على موقعها 
�لعم��ل،  ع��ن  كلي��ا  و�إيقاف��ه  �لإلك��رتوين 
ث��م �نتقل��ت ل�س��فحات �لقناة عل��ى مو�قع 
�لتو��س��ل �لجتماعي و�إز�لتها ب�سكل كامل 

عن �لف�ساء �لإلكرتوين.

تشويش ومحاوالت إسكات
�إن�س��اء  ه��و  �لعا�س��ر  �ل�س��تهد�ف  وكان 
�لحت��الل لغرفة حتك��م �إلكرتونية بهدف 
�لت�س��وي�ص على بث �لقناة مبناطق �ل�سفة 
�لفل�س��طينية �ملحتل��ة، ويف مار���ص 2016 
عندم��ا  ع�س��ر  �حل��ادي  �ل�س��تهد�ف  كان 
�أوق��ف �لقم��ر �لفرن�س��ي "يوتل �س��ات" بث 
�لقناة بعدما طل��ب رئي�ص وزر�ء �لحتالل 
�لفرن�س��ي  �لرئي�ص  نتنياهو" من  "بنيامني 

ذلك.
لقن��اة  ع�س��ر  �لث��اين  �ل�س��تهد�ف  وكان 

فبعدم��ا  �مل��رة،  ه��ذه  مزدوج��ا  �لأق�س��ى 
خ��الل  طو�قمه��ا  �لحت��الل  ��س��تهدف 
�لع��ودة  م�س��ري�ت  لفعالي��ات  تغطياته��م 
وك�س��ر �حل�س��ار عل��ى ح��دود غ��زة، ج��اء 
�لعت��د�ء �لآث��م و�لق�س��ف و�لتدم��ري ملقر 
�لقن��اة مبدينة غ��زة �لثن��ني 12 نوفمرب 
بثماني��ة �س��و�ريخ م��ن طائر�ت��ه �حلربية 
�ل�ستطالعية و�لإف 16 �لأمر �لذي جعل 
�ملقر م�سّوى بالأر�ص و�أ�سبح �أثر� بعد عني.

رسالة قناة األقصى 
متواصلة

�لحت��الل  �سيا�س��ية  تل��ك  عل��ى  وتعليق��ا 
�لأق�س��ى  قن��اة  ��س��تهد�ف  يف  �لهمجي��ة 
�لأق�س��ى  قن��اة  ع��ام  مدي��ر  �أك��د  فق��د 
ر�س��الة  �أن  ظاه��ر  �إبر�هي��م  �لف�س��ائية 
قن��اة �لأق�س��ى �س��تبقى متو��س��لة رغ��م ما 
تعر�س��ت له �لقن��اة من �سل�س��لة طويلة من 
�ل�س��تهد�ف و�مل�سايقات من قبل �لحتالل 

"�لإ�سر�ئيلي".
ل�"�ل��ر�أي" �أن  حدي��ث  يف  ظاه��ر  و�أو�س��ح 
�لقن��اة رغم �ل�س��تهد�فات �ملتك��ررة؛ فاإنها 

تخرج ب�س��كل �أقوى، بل وتو��س��ل ر�س��التها 
بق��وة وهو م��ا يغيظ �لحتالل �لفا�س��ل يف 

�إ�سكات �سوتها ولكن دون جدوى.
و�س��دد ظاه��ر �أن قن��اة �لأق�س��ى �س��تبقى 
قن��اة �ملقاوم��ة وقن��اة �ل��كل �لفل�س��طيني، 
ري��اح  تثنيه��ا  ول��ن  ما�س��ية  ر�س��التها  و�أن 
�ل�ست�سهاد و�ل�ستهد�ف و�لعتقال و�ملنع.

نجاح وعودة
ويف كل م��رة م��ن �مل��ر�ت �لثن��ى ع�س��رة؛ 
تخ��رج قن��اة �لأق�س��ى �لف�س��ائية م��ن كل 
�س��كيمة  و�أق��وى  ع��ود�  �أ�س��لب  ��س��تهد�ف 
و�أبل��غ ر�س��الة، وتنجح باقتد�ر يف ر�س��التها 
�لإعالمي��ة �ملو�ِجه��ة ل�سيا�س��ة �لحت��الل 
"�لإ�سر�ئيلي" �لذي يف�سل ب�سكل متكرر يف 
�إخر��ص �ل�س��وت �لفل�سطيني �حلر، وبذلك 
تنج��ح �لقن��اة جناحا م�س��اعفا با�س��تمر�ر 
و�إف�س��ال  جه��ة  م��ن  �لإعالمي��ة  م�س��ريتها 
�لحت��الل م��ن جهة �أخ��رى، حت��ى �أن بات 
جن��اٌح   .. �لأق�س��ى  ف�س��ائية  ب��ث  �إع��ادة 
�مل�س��ّغر  �لحت��الل  وزر�ء  جمل���ص  يح��رم 

�لنوم! "�لكابينت" من 

12 عاما من التأسيس واالستهداف والتميز:

إعادة بث فضائية األقصى .. نجاٌح يحرم "الكابينت" من النوم!
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

�أع��رف �لأ�س��جار و�أعلم ك��م من �لوقت 
�س��غرية  نبت��ة  كان��ت  لق��د  �س��ربت، 
وحتملت و�س��ربت على ظ��روف �حلياة 
حت��ى ك��ربت و�أ�س��بحت مث��اًل لل�س��رب 

على م�ساعب �حلياة.
فال يعترب �ل�سرب على �أنه غياب للعمل، 
فهو م�س��در �لق��وة لدى �لإن�س��ان وهذ� 
هو حال �ل�س��ري نائ��ل �لربغوثي �لذي 
�عي��د �عتقال��ه بعد حترره يف �س��فقة 
وفاء �لحر�ر لي�سيء �سمعته �لتا�سعة 

و�لثالثون خلف ق�سان �حلديد.
تعاط��ى �لربغوثي مع �إع��ادة �عتقاله 

م��رة �أخ��رى ب��روح بطولية ر�ئ��دة، �إذ 
�إن��ه يعط��ي �لأم��ل لزم��الء �لأ�س��ر يف 
و�أن  مرغم��ة،  �س��تاأتيهم  �حلري��ة  �أن 
ليل �ل�س��جن �س��ينتهي، مهما طال وبعد 

�لزمن.
�س��جون  د�خ��ل  �أ�س��رى  ماك��ده  ه��ذ� 
لالأ�س��رى  و�ع��د  جلمعي��ة  �لحت��الل 
و�ملحرري��ن عا�س��و� مع��ه وعرف��وه عن 

قرب من هو نائل �لربغوثي .
مو�س��وعة  دخ��ل  �ل��ذي  فالربغوث��ي 
)غيني���ص( لالأرق��ام �لقيا�س��ية كون��ه 
�أقدم �أ�س��ري يف �لعامل  ميتلك �سخ�س��ية 

متما�س��كة، وق��درة هائلة عل��ى �نتز�ع 
�ملو�قف �لكوميدية �ل�ساخرة يف �أحلك 
�لظروف �لقا�سية و�لأوقات �لع�سيبة، 
�لتناق�س��ات  ��س��طياد  وبر�ع��ة 
م��ن  مركب��ة  بجمل��ة  �لجتماعي��ة 
�لفكاهة �ملرة، تث��ري �لإعجاب، وتفتح 

�سكة و��سعة ل�سحك متفجر.
ويف �خل��ارج وج��ه �خر حي��ث تقف �أم 
عناد �س��ابره حمت�س��به بع��د �ن فقدت 
�لق�س��بان  خل��ف  و�خوته��ا  و�لديه��ا 
�س��ابره حمت�س��به ول�س��ان حالها يقول 
�ل�س��رب يذي��ق �س��احبه طع��م �مل��ر�رة، 

ولكن نتائجه جميلة.
�لعمي��ق  وجرحه��ا  عن��اد  �أم  �ه��ات 
وتاريخه��ا �ملل��يء بالأ�س��ى و�حلرم��ان 
وفق��د�ن �لأه��ل و�خلالن ل ي�س��عر بها 
�أح��د فمهم��ا خ��ط �لقل��م ل ي�س��تطيع 
�أن يع��رب عن كل حلظة عذ�ب عا�س��تها 
�سقيقة �ل�سري نائل �لربغوثي فاآهاتها 
و�آلمه��ا ل جتد �أذ�ن �س��اغيه عند من 
تقل��د �مل�س��وؤولية وعند م��ن عني رئي�ص 

عليها وعلى �سعب باأكمله .
�لتقين��ا �أم عناد عرب �لهاتف و�س��األنها 
بع��د مرور 38عاما عل��ى �عتقاله  ماذ� 

:�حلم��د  فاأجاب��ت  ؟  عن��اد  �أم  تق��ول 
هلل  حم��د� كث��ري� �أن��ه جعلن��ا م��ن �أهل 
�ملقاوم��ة و�ل�س��رب فحملنا �ل�س��الح من 
�جل �لدفاع عن حقنا و�ر�سنا، متمنية 
حمت�س��بة  �هلل  م��ن  �بت��الء  يك��ون  �أن 
�أجره��ا عل��ى �هلل، موؤك��دة �أن �س��قيقها 
يق��ول ه��ذ� طريق��ي وهذ� ن�س��ايل فهو 
يعترب �س��جنه خلوه مع �هلل  ويف �س��بيل 
�هلل ل يتمن��ى من �أح��د �أن يكرمه  ول 
يطل��ب من �أح��د �س��يئا فكل ما ق��ام به 
من عمل �حت�س��به عن��د �هلل ول يريد 

جز�ًء ول �سكوره من �أي �ن�سان .

عائلة البرغوثي : ثقتنا بالله ثم بالقسام 
أن الفرج قريب فهم على قدر المسؤولية

غزة- �لر�أي
�لفل�س��طينية،  �لع��دل  وز�رة  �أك��دت 
�لحت��الل  ق��و�ت  ��س��تهد�ف  �أن 
و�ملوؤ�س�س��ات  للمدني��ني  �لإ�س��ر�ئيلي 
�ملدني��ة �لفل�س��طينية ي�س��كل جر�ئ��م 
حرب وينبغي مالحقة مرتكبيها وفقا 

لقو�عد �لقانون �جلنائي �لدويل .
�س��باح  له��ا  بي��ان  �ل��وز�رة يف  وقال��ت 
�لأربع��اء، �إن  �لع��دو�ن  �لإ�س��ر�ئيلي 
�س��هد�ء  �س��قوط  ع��ن  �أ�س��فر  �لأخ��ري 
من��ازل  ��س��تهدف  كم��ا  وجرح��ى، 
بالطائ��ر�ت  فل�س��طينية  وموؤ�س�س��ات 
�حلربي��ة و�لقناب��ل �ل�س��خمة، و�أثار 
حال��ة م��ن �لرع��ب يف �س��فوف �أبن��اء 
�سعبنا و�أطفاله ون�سائه يف ظل ح�سار 

ظامل م�ستمر منذ �أكرث من عقد".
وقت��ل  ��س��تهد�ف  �أن  �إىل  ونوه��ت   
�ملدني��ني ب��دم ب��ارد، وق�س��ف وتدمري 
ع�س��ر�ت �ملباين و�لأعيان و�ملوؤ�س�س��ات 
ف�س��ائية  مث��ل  و�لإعالمي��ة  �ملدني��ة 
�لأق�س��ى، و�لإ�س��ر�ر مبئ��ات �مل�س��اكن 
�لآمن��ة، ليدل على مدى ��س��تهتار هذ� 
�لحت��الل �ملج��رم بالقان��ون �ل��دويل 
�لإن�س��اين وجميع �ملو�ثيق و�لأعر�ف 
�لدولي��ة �لت��ي جت��رم �لعت��د�ء على 
�لأعيان �ملدني��ة وعلى �ملدنيني، �لأمر 
�ل��ذي ي�س��تدعي تدخ��ال دوليا عاجال 
لكبح هذ� �لحتالل �ملجرم وحماكمة 

م�سوؤوليه.
ور�أت �ل��وز�رة �أن ع��دم وج��ود �لر�دع 
و�إفالت �لحتالل �مل�ستمر من �لعقاب، 
جعل��ه يتعاىل عل��ى �لقان��ون �لدويل،  
ج��ر�ء �حت�س��ان �لإد�رة �لأمريكي��ة 
ع��ن  �مل�س��تمر  ودفاعه��ا  ل��ه،  �لد�ئ��م 
يدف��ع  ذل��ك  كل  �لكاذب��ة،  رو�يت��ه 
�رت��كاب  يف  لال�س��تمر�ر  �لحت��الل 

جر�ئمه.
وطالب��ت وز�رة �لعدل �ملجتمع �لدويل 
لكب��ح  و�لعاج��ل  �ل�س��ريع  بالتح��رك 
جم��اح �لحت��الل �ملج��رم، ووقفه عن 
�جلر�ئ��م،  ه��ذه  م��ن  �ملزي��د  �رت��كاب 
ق��ادة  ملحاكم��ة  �جل��اد  و�ل�س��عي 
�لحت��الل ع��ن ه��ذه �جلر�ئ��م، حيث 
وف��ر لهم �إفالته��م �لد�ئم م��ن �لعقاب 

غطاًء ملمار�سة �ملزيد منها.
كم��ا دعت منظم��ة �ملوؤمتر �لإ�س��المي، 
باتخ��اذ  �لعربي��ة،  �ل��دول  وجامع��ة 
قر�ر�ت قوية تعزز من �س��مود �ل�سعب 
م��ع  �لتطبي��ع  وجت��رم  �لفل�س��طيني، 
و��س��تخد�م  �ملج��رم،  ه��ذ� �لحت��الل 
كل و�س��ائل �ل�س��غط و�لتاأث��ري �ملمكنة 
لإجبار �لحتالل على وقف جر�ئمه، 
ورفع �حل�سار عن �ل�سعب �لفل�سطيني، 
و�لعرت�ف بحقوقه كاملة، خ�سو�س��ا 
ف��وق  و�لعي���ص  �ل�س��تقالل  يف  حق��ه 

�أر�سه ب�سالم.

غزة - �لر�أي
و�لتعلي��م  �لرتبي��ة  وز�رة  ��س��تنكرت 
�لعايل ��س��تهد�ف �لحتالل �لإ�س��ر�ئيلي 
للموؤ�س�سات �لتعليمية خالل عدو�نه على 

قطاع غزة.
وقالت �لوز�رة يف بيان �س��ادر عنها و�س��ل 
�لحت��الل  �إن  عن��ه،  ن�س��خة  "�ل��ر�أي" 
��س��تهدف ع��دد من مد�ر�س��ها ب�س��كل غري 
و�أر��س��ي  من��ازل  ق�س��ف  خ��الل  مبا�س��ر 
�ملوطن��ني، حي��ث ت�س��ررت ع��دة مد�ر�ص 
حكومي��ة ب�س��كل جزئ��ي، و�أدى �لق�س��ف 
�أح��الم  مدر�س��تي  �س��بابيك  تطاي��ر  �إىل 
�حلر�زين �لثانوي��ة للبنات وعبد �لعزيز 
�س��رق  للبن��ات  �لأ�سا�س��ية  �لرنتي�س��ي 

خانيون�ص،
كم��ا د�ن��ت ��س��تهد�ف �لكلي��ة �جلامعي��ة 
جنوب مدينة غزة غري �ملبا�سر وت�سررها 
بالطائ��ر�ت  حميطه��ا  ق�س��ف  ج��ر�ء 
�حلربية، وتدمري مركز �سمارت �لتعليمي 
�خلا���ص �لو�قع يف بناية �ليازجي، و�لتي 
ق�س��فت ب�س��كل مبا�س��ر ودم��رت بالكامل 
ليلة �أم�ص �إ�س��افة �إىل ت�سرر رو�سة �سهد 

لالأطفال و�لو�قعة بجانب �لبناية.
بخط��ورة  تنظ��ر  �أنه��ا  �ل��وز�رة  وذك��رت 
بالغ��ة ل�س��تهد�ف �ملوؤ�س�س��ات �لتعليمية 
و�لثقافية و�لإعالمية يف قطاع غزة دون 
مر�ع��اة للمو�ثي��ق و�ملعاه��د�ت �لدولية 

�لتي حت�سنها من �أي عدو�ن.
وعل��ى  �لدولي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  وطال��ب 
ر�أ�س��ها منظم��ة �لأمم �ملتح��دة للرتبي��ة 

و�لعل��م و�لثقاف��ة  -�ليون�س��كو- للتدخل 
وجل��م �لحت��الل ع��ن مو��س��لة جر�ئمه 
و��ستهد�ف �ملد�ر�ص و�جلامعات و�لكليات 
�لتعليمي��ة  و�ملر�ك��ز  �لأطف��ال  وريا���ص 
�خلا�س��ة و�لت��ي �س��ارك يف بن��اء بع�س��ها 
�ملجتمع �لدويل بتربعه �ل�س��خي ودعمه 
�ملتو��سل للم�سرية �لتعليمية يف فل�سطني.
وذك��رت �ل��وز�رة �أن ��س��تعالء �لحت��الل 
�ملتو��س��ل و��س��تهتاره بالقو�نني �لدولية 
وخ�سو�س��ية  حلرم��ة  مبالت��ه  وع��دم 
عل��ى  ت�س��جعه  �لتعليمي��ة  �ملوؤ�س�س��ات 

�فالت��ه  و�أن  جر�ئم��ه،  يف  �ل�س��تمر�ر 
�لد�ئ��م من �لعق��اب و�ملحا�س��بة �لدولية 
يغري��ه ل�س��تباحة دم��اء �أبن��اء �س��عبنا 
وجتدي��د عدو�نه كل وقت حتى �أ�س��حى 
عقي��دة ومنهج��ًا ل ي�س��تطيع �لنف��كاك 

عنه. 
وع��ربت ع��ن بال��غ ت�س��امنها ووقوفها مع 
�لطلب��ة يف ظل �لت�س��عيد �ملتو��س��ل على 
ل��ذوي  عز�ءه��ا  وقدم��ت  غ��زة،  قط��اع 
�لعاج��ل  �ل�س��فاء  متمني��ًة  �ل�س��هد�ء، 

للم�سابني.

طالبت المجتمع الدولي بوضع حٍد لغطرسته

" العدل": االحتالل يرتكب جرائم 
حرب بحق المدنيين الفلسطينيين

التعليم تستنكر استهداف االحتالل 
للمؤسسات التعليمية بغزة
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غزة- �لر�أي
�أفادت �س��لطة �ملياه �أن �لتوقعات �ل�س��ادرة عن عدة جهات 
خمت�س��ة، ت�س��ري �إىل �أن �ملو�س��م �ملط��ري لهذ� �لعام ُيب�ّس��ر 

بكميات �أمطار و�عدة فوق �ملعدل �لعام.
وبينت �لوز�رة �أن ذلك ينعك�ص ب�س��كل �إيجابي على كميات 
�حلو���ص  ��ا  خ�سو�سً �جلوفي��ة،  �لأحو����ص  يف  �لتغذي��ة 
�ل�سرقي �لذي يعاين من هبوط يف م�ستوى �ملياه، و�حلو�ص 

�ل�ساحلي يف قطاع غزة �مل�ستنزف.
وبّين��ت، �أن مع��دل هط��ول �لأمطار عل��ى �ل�س��فة �لغربية 
حتى تاريخ 11 ت�س��رين ث��اين �جلاري، حو�يل 42.1 ملم، 
�أي م��ا ن�س��بته %9.2 من �ملع��دل �لعام و�لبال��غ 460 ملم، 
و�س��جلت �أعلى كمية هطول يف حمافظة �خلليل، حيث بلغ 
معدل �لهطول 74.5 ملم، بينما �سجل �أقل معدل هطول يف 

حمافظة �لقد�ص وبلغ 15.7 ملم.
78.6 مل��م �أي م��ا  ويف قط��اع غ��زة بل��غ مع��دل �لهط��ول 
ن�س��بته %22.1 من �ملع��دل �لعام لكمية �لأمط��ار و�لبالغ 
�ل�سلطة يف �لأهايل ب�سرورة توّخي  356 ملم. ونا�س��دت 
�حليط��ة و�حلذر خ��الل �ملنخف�س��ات �ملطري��ة، و�لبتعاد 
عن جماري �ل�س��يول و�لأودية و�ملناطق �ملنخف�س��ة وعدم 
�لتو�ج��د مبحيطه��ا، وعدم �لقيام باأي رحالت �أو م�س��ار�ت 
�سياحية خ�سو�سًا يف �لأودية �لتي ت�سهد حدوث في�سانات 

مفاجئة.

سلطة المياه: موسم 
األمطار ُمبشر ووفير 

هذا العام

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
تنت��اب  و�لرتق��ب  �لنتظ��ار  م��ن  حال��ة 
�لآلف م��ن �لعائالت �لفق��رية بغزة، و�لتي 
تعتا���ص عل��ى �ملخ�س�س��ات �ملالي��ة لل�س��ئون 
�لجتماعية وتعتربها م�س��در رزق �أ�سا�سي 
له��ا، يف �لوق��ت �ل��ذي يبن��ي في��ه �لكثريون 
�آماله��م عل��ى تل��ك �ملخ�س�س��ات هرب��ا م��ن 
�لدي��ون �ملرت�كم��ة، �أو لت�س��ديد �يج��ار�ت 

فاقت كل �حلدود.
�س��رف  �لتاأخ��ر يف  م��رة،  كالع��ادة ويف كل 
تلك �ملخ�س�س��ات �ملالية يفوق �لأربع �سهور 
موع��د  �أي  ع��ن  �لإع��الن  دون  متو��س��لة 
حمدد، يف �لوقت �لذي دفعت فيه �لظروف 
�إىل  �لعائ��الت  م��ن  �حليلة-�لكث��ري  وقل��ة 
�أو  �جل��ري�ن،  �أو  �لأق��ارب  م��ن  �ل�س��تد�نة 
�لكتفاء باأقل �لقليل �إىل حني �س��ماع خرب 

يثلج �ل�سدور بقرب �سرف �ل�سئون.

ديون متراكمة
وتق��ول �ملو�طن��ة �أم ع��الء �أب��و �س��بلة، يف 
حدي��ث ل�"�ل��ر�أي":" �إنه��ا تنتظ��ر ��س��تالم 
ر�ت��ب �ل�س��ئون عل��ى �أحر م��ن �جلم��ر، فهو 
مبثاب��ة جندة لها ولعائلتها يف ظل �لظروف 
�لع�سيبة، و�لأو�س��اع �لقت�سادية �ل�سعبة 
�لت��ي يعي�س��ها قطاع غزة �ملحا�س��ر منذ 12 
�أنه��ا تعتا���ص وعائلته��ا  "، مو�س��حة  عام��ا 
على ما حت�س��ل عليه من �ملخ�س�سات �ملالية 

لل�سئون �لجتماعية كل عدة �أ�سهر.
وت�س��كن �أم ع��الء يف مدين��ة رف��ح جن��وب 
قطاع غزة، ولديها عائلة تتكون من ع�سرة 
�أف��ر�د �غلبه��م �س��غار ويف �ملد�ر�ص، يف حني 
�أن زوجه��ا عاط��ل ع��ن �لعمل من��ذ �أكرث من 
ثالث �س��نو�ت، ول يوجد لديهم م�سدر رزق 

�أ�سا�سي، �سوى �ل�سرتز�ق من كوبونة وكالة 
�لغ��وث وت�س��غيل �لالجئ��ني �لفل�س��طينيني 

“�لأونرو�".
وتتقا�س��ى �لعائل��ة مبلغ 1800 �س��يكل كل 
�ملالي��ة  �ملخ�س�س��ات  �أن  �إل  �س��هور،  ثالث��ة 
�أ�س��بحت تتاأخ��ر كث��ري� �لأم��ر �ل��ذي ب��ات 
ي��وؤرق م�س��اجعهم، ويجعلهم يفك��رون كيف 

يوفرون قوت �أطفالهم.
وحتى ��س��تالم ر�تب �ل�سئون �لجتماعية، 
يعتم��د زوج �أم ع��الء عل��ى �ل�س��تد�نة م��ن 
�أ�س��قائه �أو �أ�س��دقائه �و من بع�ص جري�نه، 
يف حماولة لتوفري بع�ص �حتياجات عائلته 
�لتي ل تنتهي، على �أمل �سرف خم�س�ساتهم 

�ملالية يف وقت قريب.

فك أزمة
�أب��و حمم��د �لعك��ر م��ن مدينة رف��ح جنوب 
�أخب��ار  �س��ماع  ينتظ��ر  �لآخ��ر  ه��و  غ��زة، 
�ل�س��ئون  ح��ول موع��د �س��رف خم�س�س��ات 
�أن  موؤك��د�  �ل�س��رب،  بف��ارغ  �لجتماعي��ة 
�س��رفها كل ثالثة �أ�س��هر مبثابة "فك �أزمة 
ل��ه ولعائلت��ه، �إل �أن تاأخ��ر �س��رفها ينغ�ص 

على �لعائلة حياتها.
 1800 مبل��غ  يتقا�س��ى  حمم��د  �أب��و  وكان 
�س��يكل م��ن �ل�س��ئون �لجتماعي��ة، �إل �أن��ه 
مت تخفي���ص �ملبل��غ �إىل 750 �س��يكل فقط، 
بدعوى �أن �بنه و�أولد �بنه منف�سلني عنه 
يف من��زل خا�ص، �إل �أنه��م يتناولون �لطعام 

و�ل�سر�ب يف �ملنزل لديه، وفق ما �أكده.

ويق��ول �لعكر يف حديثه ل�"�لر�أي": كغريي 
من �ملو�طنني �لذي��ن يتذوقون طعم �ملر�رة 
و�لفقر و�س��يق �حلال بغ��زة، نعي�ص ظروفا 
و�أزمات مادية قا�سية مل متر علينا، �لو�سع 
بغ��زة ل يط��اق ول يحتم��ل �أبد�، �ل�س��و�رع 
�أنه��م  باملت�س��ولني، حت��ى  تع��ج  و�لطرق��ات 

�أ�سبحو� �أكرث من �مل�سرتين".

دخل وحيد
�أم �إي��اد �س��عيد من مع�س��كر �ل�س��اطئ بغزة، 
تنتظ��ر  �لأخ��رى،  �لعائ��الت  م��ن  كغريه��ا 
بفارغ �ل�س��رب �س��ماع خ��رب يدخ��ل �لفرحة 
و�ل�س��عادة عل��ى قلبه��ا، حول موعد �س��رف 
�ملخ�س�س��ات �ملالية لل�س��ئون، كونه��ا تعتمد 

علي��ه كم�س��در رزق بع��د وف��اة زوجه��ا قبل 
عدة �س��نو�ت. تقول �أم �ي��اد ل�"�لر�أي": �إن 
ر�تب �ل�س��ئون هو م�س��در �لدخل �لأ�سا�س��ي 
يل، حي��ث �أقوم بتق�س��يمه �إىل عدة �أ�س��هر، 
حتى ل �أ�س��طر �إىل �ل�ستد�نة من �لأقارب 
�س��عبة  �حلي��اة  فظ��روف  �جل��ري�ن،  �أو 
وقا�س��ية، ونحت��اج �لكث��ري �إىل �مل�س��اريف، 
يح�س��لون  �ملتزوج��ني  �أبنائ��ي  �أن  خا�س��ة 
عل��ى بع���ص �حتياجاتهم من عن��دي". ويف 
ح��الت "�لزنق��ة" ت�س��طر �أم �إي��اد لتوف��ري 
بع�ص �حتياجاتها �لأ�سا�س��ية، �إىل �للجوء 
لبع�ص �أ�سقائها �لكبار كي حت�سل منهم على 
بع�ص �لنقود �لتي تتمكن من خاللها ت�سيري 
�أمورها حتى موعد �لإعالن عن خرب بقرب 

�سرف �ملخ�س�سات �ملالية ملنتفعي �ل�سئون.
�لتنمي��ة  وز�رة  تقدي��ر�ت  ووف��ق 
�لجتماعي��ة، ف��اإن ع��دد �مل�س��تفيدين م��ن 
�ملخ�س�س��ات يف قط��اع غ��زة نح��و 71 �أل��ف 
�ل�س��فة  م�س��تفيد يف  �أل��ف  م�س��تفيد، و39 
�لغربي��ة بقيم��ة مالي��ة �إجمالية تق��در ب�� 
100 ملي��ون �س��يكل، وترت�وح �ملخ�س�س��ات 
لكل عائلة ما بني 750 �إىل 1800 �سيكل.

وُتغط��ي خم�س�س��ات �ل�س��وؤون �لجتماعية 
من ثالث��ة جهات بن�س��ب متفاوت��ة، 60% 
م��ن مو�زن��ة �ل�س��لطة و%37 م��ن �لحتاد 

�لأوروبي، و%3 من �لبنك �لدويل.
ويع��اين قط��اع غ��زة �ملحا�س��ر من��ذ �أك��رث 
�قت�س��ادية  ظ��روف  م��ن  عام��ا،   12 م��ن 
وقا�س��ية  �س��عبة  ومعي�س��ية  و�جتماعي��ة 
جد�، يف ظل �رتفاع ن�س��بة �لفقر و�لبطالة 
بني �ملو�طنني، حتديد� بعد فر�ص �ل�س��لطة 
�لفل�س��طينية بر�م �هلل للعقوبات �سد غزة 

منذ �أكرث من عام.

منتفعو الشؤون .. فقراء قيد االنتظار


