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 12عاما من التأسيس واالستهداف والتميز:

نجاح يحرم "الكابينت" من النوم!
إعادة بث فضائية األقصى ٌ ..

غزة – خا�ص الر�أي:
من��ذ ت�أ�سي�س��ها ع��ام  2006م��رت قن��اة
الأق�ص��ى الف�ضائية وعلى م��دار  12عاما
م��ن العم��ل الإعالم��ي املتوا�ص��ل ب�سل�سلة
من االعتداءات "الإ�سرائيلية" الهمجية

التي ت�شري �إىل �ضعف وه�شا�شة االحتالل
�أمام الر�س��الة الإعالمي��ة الناجحة التي
متيزت بها قناة الأق�صى الف�ضائية.
�آخ��ر هذه اال�س��تهدافات كان ما تعر�ض��ت
ل��ه القن��اة يف �س��اعات امل�س��اء م��ن ي��وم

ضريبة الشاحنات الجديدة ..
استكمال لعقوبات السلطة على غزة

02

االثنني  12نوفمرب 2018م حيث ق�صفت
طائ��رات االحت�لال مق��ر القن��اة مبدينة
غ��زة ب�أكرث من � 8ص��واريخ م��ن الطائرات
احلربية اال�س��تطالعية والإف  16الأمر
ال��ذي �أدى �إىل تدم�ير مقر القناة ب�ش��كل

كامل وحتويله �إىل ركام.
وتعر�ض��ت قن��اة الأق�ص��ى �إىل �سل�س��لة
م��ن اال�س��تهدافات وامل�ض��ايقات عل��ى
م��دار �س��نوات عمله��ا من��ذ 2006م ،فق��د
كان��ت �أوىل ه��ذه امل�ض��ايقات ه��و اعتب��ار

غزة تبتلع االحتالل سياسيا
وعسكريا  ..ليبرمان نموذجًا

03

الكوجنر���س الأمريك��ي قن��اة الأق�ص��ى
منظم��ة �إرهابي��ة وذل��ك ع��ام 2008م،
وثانيه��ا ق��رار وزارة اخلزان��ة الأمريكية
ع��ام  2010بتجمي��د
�أر�ص��دة القناة يف اخلارج،

10

وسم ُيشعل مواقع
#بالمرصاد ٌ ..
التواصل االجتماعي دعما للمقاومة

07
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غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
تتفنن ال�سلطة الفل�سطينية برام اهلل يف
زيادة ال�ضغط والأعباء على كاهل �أهايل
غزة املحا�ص��رين ،مرة بفر���ض عقوبات
قا�س��ية وظامل��ة ،ومرة مبحاولة �إي�ص��ال
جت��ار غ��زة �إىل مرحل��ة من االنتكا�س��ة
واخل�س��ارة ،م��ن خ�لال فر���ض مزيد من
ال�ضرائب اجلائرة ،بالرغم من الظروف
والأو�ض��اع الإن�س��انية واالقت�ص��ادية
ال�ص��عبة التي يعي�ش��ها القطاع .وفر�ضت
ال�س��لطة ر�س��وما جديدة على �ش��احنات
النق��ل يف مع�بر ك��رم �أب��و �س��امل ،تق��در
ب��ـ � 30ش��يكل لل�ش��احنة الوح��دة ،منها
� 20ش��يكل ر�س��وم دخول ،و� 10ش��واكل
مقاب��ل مي��زان ال�ش��احنات .و�إث��ر ه��ذا
الق��رار� ،أعلنت جمعي��ة النقل الربي يف
قط��اع غ��زة تعليق العم��ل يف معرب "كرم
�أب��و �س��امل" التج��اري جن��وب القط��اع،
احتجاج��ا عل��ى فر�ض ال�س��لطة ر�س��وما
جديدة على �شاحنات النقل يف املعرب.

احتجاج وتعليق
و�أك��د ناه���ض �ش��حيرب رئي���س جمعي��ة
النق��ل اخلا���ص يف مع�بر ك��رم �أب��و
�س��امل ،موا�ص��لة �س��ائقو النقل والتجار،
االحتجاج وتعلي��ق العمل يف املعرب حتى
وق��ف الر�س��وم اجلمركي��ة ورف��ع جميع
ال�ض��رائب املفرو�ضة على ال�سلع الواردة
للقطاع.
وق��ال �ش��حيرب يف حدي��ث ل��ـ "ال��ر�أي":
"كان الأوىل مكاف���أة قط��اع غ��زة عل��ى

ضريبة الشاحنات الجديدة ..
استكمال لعقوبات السلطة على غزة

�ص��موده وثبات��ه يف وجه احل�ص��ار ورفع
الظلم ع��ن الأهايل ،بدال م��ن معاقبتهم
بقرارات و�أهداف �سيا�س��ية" ،مو�ضحا �أن
حكوم��ة الوف��اق تقوم بزي��ادة اجلباية
ملعاقبة جتار غزة بقوت �أوالدهم.
ووف��ق م��ا ذك��ره ،ف���إن ال�س��لطة وبع��د
ا�ستالم حكومة الوفاق الوطني �ضاعفت
ر�سوم ال�ضرائب يف معرب كرم �أبو �سامل 4
�أ�ضعاف ما كانت عليه �سابقا.
و�أ�ض��اف �ش��حيرب" :هناك خم���س معابر
بال�ض��فة الغربي��ة معف��اة جميعه��ا م��ن
كافة الر�س��وم اجلمركي��ة ،بينما يعاقب
قطاع غزة املحا�صر بفر�ض هذه الر�سوم
عل��ى ال�ش��احنات يف معرب كرم �أبو �س��امل
" ،مت�س��ائال ":ه��ل يوجد رئي�س يعاقب
�شعبه مثل رئي�سنا؟".
ولف��ت �إىل �أن كل �ش��احنة تدخ��ل اىل
قطاع غزة من خالل معرب كرم �أبو �سامل
التج��اري ،يت��م فر���ض ر�س��وم جمركي��ة
عليه��ا بقيم��ة � 1200ش��يقل ،منا�ش��دا
الرئي���س عبا���س بالرتاج��ع ع��ن تل��ك
الر�سوم ورفع جميع ال�ضرائب املفرو�ضة
على ال�سلع الواردة للقطاع.

لن نسمح بمرور القرار
من جهته طالب �أمني �س��ر جمعية النقل
اخلا���ص يف قط��اع غ��زة جه��اد �س��ليم،
برفع ال�ض��ريبة اجلديدة على �شاحنات
النق��ل� ،إىل جانب ال�ض��غط على اجلانب
اال�سرائيلي برفع احل�صار املفرو�ض على
غ��زة و�إدخ��ال الكو�ش��وك لل�ش��احنات،

وفتح املعابر الأخرى �أمام جتار غزة.
و�أك��د �س��ليم يف حدي��ث ل��ـ "ال��ر�أي"� ،أن
�ش��ركان النق��ل بغ��زة �ستوا�ص��ل تعلي��ق
عمله��ا �أم��ام بوابة معرب �أبو �س��امل حتى
رفع ال�ضريبة ،مو�ضحا �أن القرار اجلائر
بفر���ض � 30ش��يقل زي��ادة ل��ن ي�س��محوا
مبروره.
وقال�" :ش��ركات النق��ل تدفع عرب معرب
ك��رم �أب��و �س��امل � 1200ش��يقل ج��رى
فر�ض��هم علين��ا بع��د ت�س��لم احلكوم��ة
للمعرب ،بينم��ا املعابر الأخرى بال�ض��فة
ال يت��م فر���ض �أي ر�س��وم جباي��ة عليها،
والي��وم ت�أت��ي حكوم��ة الوفاق لت�ض��يف
ر�سوما جديدا بقيمة � 30شيقل".
وتاب��ع قول��ه ":غ��زة ب�ش��عبها وجتارها
�سي�ص��مدون يف وجه �أي �ش��يء ،و�س��نعلق
العم��ل حت��ى رف��ع ه��ذا الق��رار اجلائ��ر
علينا".

انتكاسة كبيرة
ب��دوره ق��ال �إ�س��ماعيل النخال��ة رئي�س
جمعية م�ستوردي املركبات بقطاع غزة،
�إن��ه �س��يتم رفع اجلم��ارك عل��ى اجلهات
امل�ستوردة لل�سيارات بن�سبة .100%
و�أك��د النخال��ة يف حديث��ه لـ "ال��ر�أي"،
�أن ذلك يعني �ص��دور حكم الإعدام على
�آالف الأ�س��ر الفل�س��طينية الت��ي يعم��ل
�أ�صحابها يف هذا املجال.
و�أ�ض��اف�" :س��وق املركب��ات بغزة ي�ش��هد
انتكا�س��ة كب�يرة ،وعام  2018من �أ�س��و�أ
ال�سنوات التي مرت على جتار ال�سيارات،

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

وهناك تراج��ع كبري يف �إدخال املركبات
بن�س��بة  65%مقارن��ة بال�س��نوات
املا�ض��ية" ،الفت��ا �إىل �أن املعار�ض مكثفة
بال�س��يارات وال يوجد �إقبال على �ش��راء
ال�سيارات.
"ال ميكن االقبال على �ش��راء ال�سيارات
ب�س��عرها احل��ايل ،وفر���ض ال�ض��رائب
�ض��ربة قا�ص��مة للتج��ار الذي��ن يعيلون
عائ�لات كب�يرة ،وكل بداي��ة ع��ام يت��م
رف��ع ال�ض��ريبة على ال�س��يارات ك�ض��ربة
ا�س��تباقية ولقيا���س ردة الفع��ل من قبل
التجار" ،يقول النخالة.

الهدف زيادة االيرادات
ويف تعليقه على فر�ص الر�سوم الإ�ضافية
عل��ى مع�بر ك��رم �أب��و �س��امل بقيم��ة 30
�ش��يقل ،قال اخلبري االقت�ص��ادي �أ�سامة
نوف��ل�" :إن��ه ومن��ذ ا�س��تالم ال�س��لطة
الفل�س��طينية ملعاب��ر قط��اع غ��زة ،كان
هدفه��ا الرئي�س��ي ه��و زي��ادة �إيراداته��ا
املالي��ة بغ�ض النظر عن الواقع املعي�ش��ي
واالقت�ص��ادي بغ��زة" ،م�ؤك��دا �أن��ه بدال
م��ن �أن تق��وم ال�س��لطة بالتخفي��ف ع��ن
مواطن��ي غزة تق��وم بفر�ض ال�ض��رائب،
وبالتايل زيادة الأعباء عليهم.
و�أ�ض��اف نوفل يف حديث لـ "الر�أي"�" :إن
فر�ض املزيد من ال�ض��رائب والإجراءات
القا�سية� ،أو�صلت التجار بغزة حلالة من
اخل�س��ارة نتيجة الواقع امل�أ�ساوي ،حيث
تفاجئ��وا ب���أن حكوم��ة رام اهلل تعي��د
الر�س��وم عل��ى ال�ش��احنات بزي��ادة 30

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

�شيقل".
وح��ول اله��دف من فر�ض ر�س��وم جديدة
عل��ى جت��ار النقل بغ��زة� ،أو�ض��ح اخلبري
االقت�صادي �أن الهدف هو زيادة الأعباء
املرتاكمة بالرغم من �أن واردات كرم �أبو
�سامل انخف�ضت ،وبدال من التخفيف عن
التج��ار قامت حكوم��ة الوفاق برام اهلل
بال�ض��غط عليه��م من خ�لال زي��ادة تلك
الأعباء.
ولفت �إىل �أن ال�س��لطة الفل�سطينية كان
يفرت���ض �أن تقوم بالتخفي��ف عن كاهل
�س��كان قطاع غ��زة وعن التجار ،خا�ص��ة
يف ظ��ل ارتف��اع ن�س��بة البطال��ة والفقر،
حيث و�صلت البطالة �إىل  ،52%ون�سبة
الفقر .85%
ووفق نوفل ،ف�إن ال�س��لطة الفل�س��طينية
�أع��ادت يف ع��ام  2017تفعي��ل �ض��ريبة
الدخل عل��ى كربى ال�ش��ركات بغزة مثل
وح�ص��لت �إي��رادات
الوطني��ة وج��وال،
َ
مل حتل��م بها من ال�س��ابق ،م�ش�يرا �إىل �أن
ال�س��لطة حتقق فائ�ض مايل واقت�ص��ادي
ي�ص��ل لأكرث من  70مليون �ش��يكل �شهريا
من قطاع غ��زة ،و�أنها حقق��ت من املعابر
�إيرادات كبرية على ح�ساب �سكان غزة.
ويوج��د يف غ��زة نح��و � 1000ش��احنة
تخت���ص بنق��ل الب�ض��ائع م��ن و�إىل معرب
كرم �أبو �سامل "املعرب الوحيد" املخ�ص�ص
لنق��ل الب�ض��ائع م��ن و�إىل قط��اع غ��زة،
فر�ض��ت عليه��م احلكومة ر�س��وم جباية
جدي��دة قيمته��ا � 30ش��يكل عل��ى كل
�شاحنة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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غزة تبتلع االحتالل سياسيا وعسكريا  ..ليبرمان نموذجًا

غ��زة – خا���ص ال��ر�أي  -فل�س��طني عبد امل�س��توطنات الواقع��ة يف غ�لاف قطاع إنجاز للمقاومة

الكرمي:
بالرغ��م م��ن احلج��م الهائل للرت�س��انة
الع�س��كرية لالحت�لال "الإ�س��رائيلي"
الت��ي ي�س��تخدمها يف كل عدوان غا�ش��م
عل��ى قط��اع غ��زة؛ �إال �أن املقاوم��ة
الفل�س��طينية ط�� ّورت من �أدائها ب�ش��كل
متق��دم م��ن خ�لال غرف��ة العملي��ات
امل�ش�تركة ،حي��ث ب��دى ذل��ك جلي��ا يف
جت�س��يد الوح��دة امليداني��ة للمقاومة
وتنا�سق النريان بينها.

غرفة عمليات مشتركة
وظهرت نتيجة ذلك الكثري من القدرات
النوعي��ة والإبداع��ات للمقاوم��ة
رغ��م وقوعه��ا حت��ت �أ�ص��عب الظ��روف
و�أق�س��ى ح��االت احل�ص��ار ،فكب��دت
االحت�لال خ�س��ائر مادي��ة وب�ش��رية،
و�أخ��رى عل��ى امل�س��توى ال�سيا�س��ي؛ �أدى
ذل��ك �إىل ا�س��تقالة وزي��ر احل��رب يف
حكومة االحتالل "�أفيغدور ليربمان"،
و�أظهرت حجم االختالف داخل �أروقة
م�ؤ�س�سات "�إ�سرائيل".
الغرفة امل�ش�تركة لقوى املقاومة بغزة،
فاج���أت جي���ش االحت�لال وقادت��ه
بطبيع��ة ونوعي��ة ال��رد الع�س��كري،
و�أربك��ت ح�س��اباتهم فل��م يتوقع��وا
ال��رد الكب�ير واملزل��زل من قب��ل رجال
املقاومة ،وقوة الردع الهائلة للمقاومة
من خالل ال�صواريخ النوعية التي د ّكت

غزة ،والتي جعلت امل�ستوطنني يهربون
كاجلرذان �إىل املالجئ.

تقنيات أربكت االحتالل
و�أخذت املقاومة بغ��زة �أبعادا متقدمة
يف ا�س��تخدام �أ�ساليب وتقنيات جديدة
ومتطورة يف ا�ستهداف جنود االحتالل
وامل�س��توطنني ،فف��ي �إط��ار ال��رد عل��ى
جرائم االحتالل بحق املواطنني بغزة
وا�ستهداف املنازل ال�سكنية وامل�ؤ�س�سات،
بثت املقاومة مقطع فيديو يوثق عملية
ا�س��تهداف حافلة جنود "�إ�س��رائيليني"
ب�ص��اروخ "كورني��ت" �ش��رقي منطق��ة
جباليا (�ش��مال قطاع غ��زة) .الفيديو
ال��ذي انت�ش��ر ب�س��رعة ال�برق� ،أثب��ت
قدرة املقاومة الفل�س��طينية بغزة على
الر�صد الدقيق لتحركات �آليات وجنود
جي���ش االحتالل ال��ذي يتغنى مبقولة
"اجلي���ش الذي ال يقهر"� ،إال �أن رجال
املقاوم��ة انتظ��روا حت��ى يت��م تفري��غ
احلافلة من اجلنود الإ�سرائيليني ،قبل
ا�ستهدافها ب�صاروخ.
�ألوي��ة النا�ص��ر �ص�لاح الدي��ن ه��ي
الأخ��رى ،ن�ش��رت مقطع��ا م�ص��ورا،
للحظ��ات الأوىل لعملي��ة "كمني العلم"
وال��ذي ا�س��تهدف جمموع��ة م��ن جنود
االحت�لال �ش��رق مدين��ة خانيون���س
جنوب قطاع غزة.

م��ن جهت��ه يق��ول الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي �إي��اد ج�بر�" :إن االجن��از
الع�س��كري يكمن يف قدرة املقاومة على
ال��رد يف كل م��كان وزم��ان ،خ�صو�ص�� ًا
�أنه��ا امتلكت عامل املفاجئ��ة ،وحادثة
تفجري البا�ص من خالل �ص��اروخ موجه
�شكلت �صدمة وهزمية معنوية حلكومة
االحتالل الذي ح��اول جاهد ًا �أن مينع
ن�ش��ر الفيدي��و من خ�لال تدم�ير مبنى
ف�ضائية الأق�صى".
وي�ؤك��د ج�بر يف حديث��ه لـ"ال��ر�أي"،
�أن��ه بالرغ��م م��ن امت�لاك االحت�لال
ل��كل ه��ذه املقوم��ات والتكنولوجي��ا
الع�س��كرية� ،إال �أن املقاومة ا�س��تطاعت
ال��رد بك��م هائل م��ن ال�ص��واريخ خالل
�س��اعات حمدودة ،وهو ما �أظهر �ض��عف
القبة احلديدية التي كلفت االحتالل
مالي�ين ال��دوالرات ،وروج له��ا اعالميا
خالل ال�سنوات املا�ضية.

قبة حديدية فاشلة
وم��ن �أه��م �أ�ش��كال �ض��عف القب��ة
احلديدي��ة واحلدي��ث للمحل��ل ج�بر،
�أنها لن ت�س��تطيع الت�ص��دي للكم الكبري
م��ن ال�ص��واريخ ،وه��و م��ا عمل��ت علي��ه
املقاوم��ة ع�بر �إطالق ر�ش��قات خمتلفة
م��ن ال�ص��واريخ ،وهو ما �أربك ح�س��ابات
العدو ،و�أظهر �ضعف القبة احلديدية.
وي�ض��يف" :الأم��ر الآخ��ر �أن �ص��واريخ

املقاوم��ة رغ��م ت�ش��ديد احل�ص��ار عل��ى
غ��زة� ،إال �أنه��ا كان��ت �أك�ثر تط��ور ًا م��ن
حي��ث حج��م التفج�ير ودق��ة اله��دف،
ولعل خري دليل على ذلك �إ�صابتها لعدة
�أه��داف ب�ش��كل مبا�ش��ر ،و�إح��داث قتل
و�إ�صابات يف �صفوف امل�ستوطنني".
وح��ول جن��اح املقاوم��ة عل��ى ال�ص��عيد
ال�سيا�س��ي ،يق��ول ج�بر�" :إن النج��اح
يكم��ن يف حال��ة االرب��اك الت��ي ظهرت
داخ��ل حكوم��ة نتنياه��و واحلديث عن
ا�س��تقالة ليربمان خري دليل" ،مو�ضحا
�أن هن��اك غلي��ان داخ��ل ال��ر�أي الع��ام
"الإ�س��رائيلي" ،وحال��ة ع��دم ثق��ة
وتراج��ع وا�ض��ح يف �ش��عبية نتنياه��و
ال��ذي ف�ش��ل يف جل��ب اله��دوء ل�س��كان
امل�ستوطنات.

ليبرمان يستقيل

و�أعل��ن وزي��ر احل��رب "الإ�س��رائيلي"
"�أفيغ��دور ليربم��ان" ا�س��تقالته م��ن
من�ص��به ،م�بررا ا�س��تقالته بخ�ض��وع
احلكومة حلركة حما�س والذهاب نحو
ت�سوية معها.
وفيم��ا يتعل��ق با�س��تقالة ليربم��ان،
يو�ض��ح جرب �أنها دليل عل��ى �أن العملية
اال�س��تخباراتية الفا�ش��لة كانت ب�شكل
منف��رد ومل تك��ن �ض��من قرار �سيا�س��ي،
كما ادع��ت حكومة االحت�لال ،وغالبا
�أُج�بر عل��ى اال�س��تقالة ،ول��و كان��ت
العملي��ة �ض��من قرار �سيا�س��ي مل��ا جل�أت

حكومة نتنياهو لوقف احلرب يف �أ�سرع
وق��ت ممكن ،لأن من يتخذ قرار احلرب
يكون م�ستعد لتحمل كل تبعاته.

جر أذيال الخيبة
م��ن جهت��ه يق��ول الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي �إبراهي��م املده��ون�" :إن
ا�س��تقالة ليربم��ان انت�ص��ار جدي��د
ل�ش��عبنا ومقاومتن��ا ولغ��زة وم�س�يرات
العودة الكربى".
ويو�ض��ح املده��ون يف تعقي��ب ل��ه عل��ى
ا�س��تقالة ليربمان� ،أن من هدد باغتيال
هني��ة وال�س��نوار يخ��رج بع��د عام�ين
م��ن تولي��ه من�ص��ب وزي��ر الدف��اع يجر
�أذي��ال اخليب��ة ،بع��د �أن عج��ز جي�ش��ه
ومنظومته الأمنية ووحداته اخلا�صة
من حتقيق �أي اجناز.
�أما الكاتب �إياد القرا فيقول�" :إن غزة
تطيح بر�أ�س ليربمان يف عز النهار ،و�أن
املقاوم��ة الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة
يف �أف�ض��ل مراحلها و�ش��عبها يحت�ضنها"،
م�ؤك��دا �أن حكومة االحت�لال يف حالة
تفكك ،و�شعبها غا�ضب عليها.
ي�ش��ار �إىل �أن مئات امل�ستوطنني خرجوا
يف مظاه��رات يف م�س��توطنات غ�لاف
قط��اع غ��زة الليل��ة املا�ض��ية و�ص��باح
الي��وم ،احتجاج�� ًا عل��ى املوافق��ة على
وقف �إطالق النار ،معتربين �أن حكومة
نتنياهو ر�ضخت للمقاومة الفل�سطينية
يف غزة.
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أثار التصعيد األخير على قطاع غزة
تصوير عطية درويش
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كت��ب� /إ�س��ماعيل الثوابت��ة  -مدي��ر وكال��ة ال��ر�أي
الفل�س��طينية �أ�س��رع مما كنا نتوقع؛ جاءت نتيجة اجلولة
الع�س��كرية الأخ�يرة ب�ين االحت�لال برت�س��انته احلربية
ال�ض��خمة وب�ين املقاومة الفل�س��طينية التي متتل��ك �أدوات
ب�س��يطة؛ حي��ث ُت ّوجت تلك اجلولة بتق��دمي وزير احلرب
"الإ�س��رائيلي" "�أفيغدور ليربمان" ا�ستقالته من من�صبه،
و�إعالنه �أن حكومة االحتالل ف�شلت وانبطحت �أمام غزة.
ل��ن يتحق��ق اال�س��تقرار يف املنطق��ة مطلق��ا ما دام��ت غزة
تعي���ش حي��اة ال�ض��نك واحل�ص��ار واملعان��اة وامل�ؤام��رات

قرية التينة المهجرة
قضاء الرملة
تق��ع قري��ة التين��ة ويف ال�س��هل
ال�س��احلي الفل�س��طيني الأو�سط واىل
اجلن��وب ال�ش��رقي من مدين��ة الرملة
وعل��ى بعد  20كيلو م�ترا منها  ،وتقع
�أرا�ض��ي قري��ة اخليم��ة اىل ال�ش��مال
منه��ا و�أرا�ض��ي امل�س��يمة الك�برى اىل
الغ��رب بينم��ا تت�ص��ل ب�أرا�ض��ي قرية
جلي��ا وت��ل الرتم���س وتل ال�ص��ايف من
اجلهة اجلنوبية .
مي��ر بالقرب منه��ا الطري��ق الرئي�س
ب�ين القد�س ال�ش��ريف والرملة وغزة
 ،وكان مي��ر منه��ا اخل��ط احلدي��دي
الوا�ص��ل ب�ين الرمل��ة وبئ��ر ال�س��بع
.ترتف��ع القري��ة  75مرتا عن �س��طح
البحر .

املتتالي��ة وامل�ش�تركة ،ول��ن ته��د�أ املنطق��ة البتّ��ة مادامت
غ��زة على ما هي علي��ه الآن من وقاحة العقوبات وق�س��وة
احل�صار ،وما مل يدركه بع�ض اجلهلة والتابعني؛ هو �أن غزة
ال ولن تركع حتى نهاية املطاف ،و�س��تكون يديها هي العليا
عليهم جميعا.
ا�ض��رب الر�أ�س تن�ش��ف العروق � ..ص��رت م�ؤمن��ا بهذا املثل
ال�ش��عبي ال��ذي له دالالت بالغ��ة ،حيث �أننا ن�ش��عر بوجود
عالق��ة طردي��ة فيم��ا يتعل��ق بتفكيك احل�ص��ار ع��ن غزة،
فكلم��ا زاد ال�ض��غط والط��رق عل��ى ر�أ���س االحت�لال؛ كلم��ا

اقرتبت العقوبات واحل�صار من االنك�سار عن غزة.
الأه��داف الك�برى الت��ي و�ض��عها نتيناه��و وليربم��ان من��ذ
الإعالن عن ت�ش��كيلة حكومة االحتالل املرتبكة؛ تبددت
�أم��ام عظم��ة املقاوم��ة وتنا�س��ق نريانه��ا و�ص��مود �ش��عبنا
الفل�س��طيني يف قط��اع غ��زة ،ب��ل ومثّل��ت ه��ذه الثالثي��ة
تكاملية فعلية يف ال�ص��مود واال�ستمرار ،وك ّونت بدون �شك
درعا �صارما �أدى �إىل انتكا�سات تكبدتها حكومة االحتالل
كان��ت �أوىل ثمراته��ا املبدئي��ة ا�س��تقالة وزي��ر احل��رب
الإ�سرائيلي �" ..أفيغدور ليربمان  ..ك�ش ملك".

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

تاريخها وتسميتها :
رمب��ا تع��ود ت�س��مية القرية ل�ش��جرة
الت�ين وه��ي م��ن الزراع��ات الت��ي
تنت�ش��ر يف القري��ة  ،يف ع��ام 1948م
وقع��ت حت��ت االحت�لال ال�ص��هيوين
يف �ش��هر �أي��ار  ،وقد مار�س ال�ص��هاينة
�ض��د القري��ة تطه�يرا عرقي��ا فظيعا
ف�أزالوه��ا عن �س��طح الأر���ض ومل يبق
منها غري �أر�ض م�سيجة فيها الأ�شواك
والأ�ش��جار  .وبالرغم من عدم اقامة
ال�ص��هاينة على �أر�ض��ها مغت�صبات اال
�أنه��م ا�س��تغلوا �أرا�ض��يها بعد ت�ش��ريد
�أهله��ا  .كان عدد �س��كان القرية عند
احتالله��ا م��ن قب��ل ال�ص��هاينة ع��ام
1948م  870ن�سمة
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#بالمرصاد ..
وسم يُ شعل مواقع التواصل االجتماعي دعما للمقاومة
ٌ
غزة  -الر�أي – فل�سطني عبد الكرمي:
ظنوه��ا نزه��ة �س��تنتهي يف �س��اعات
قليلة؛ �إال �أن رجال املقاومة الأ�شاو�س
كان��وا له��م باملر�ص��اد ،ف�أف�ش��لوا
خمططاته��م اللعينة التي كانت ترمي
ال�س��تهداف �أبناء �ش��عبنا الفل�س��طيني
يف قط��اع غ��زة ،فواجهوه��م بقل��وب
قوي��ة وت�ص��دوا لهم ب��كل ب�س��الة ،بل
و�أظه��روا مدى حبهم للوط��ن والدفاع
عن��ه ب�أرواحه��م ،فارتق��ى �س��بعة
�أقم��ار نحو الع�لا �ش��هداء مقبلني غري
مدبرين ،لتظهر املقاومة الفل�سطينية
م��ن جديد �أنه��ا عل��ى �أمت اال�س��تعداد
واليقظ��ة لإحب��اط �أي حماول��ة
لالحت�لال للني��ل م��ن عزمي��ة �ش��عبنا
الأبي املحا�صر.

يقظة تامة للمقاومة
وعق��ب عملي��ة االحت�لال الفا�ش��لة
غ��رد ن�ش��طاء
�ش��رق خ��ان يون���سّ ،
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي عل��ى
الو�سم #باملر�ص��اد ،م�شيدين باليقظة
التام��ة لرجال املقاومة الفل�س��طينية
وب�س��التهم وحر�ص��هم الكب�ير عل��ى
�إف�ش��ال �أي خمط��ط لالحت�لال ،الأمر

الذي �أربك ح�سابات امل�ؤ�س�سة الأمنية
لالحت�لال ،و�أنه��وا بذل��ك مقول��ة
"اجلي�ش الذي ال يقهر".
وق��د تفاع��ل الكث�ير م��ن املغردين مع
الو�سم ،حيث �أكدوا جميعا �أن العملية
املعق��دة دلي��ل عل��ى ف�ش��ل االحت�لال
وخ�س��ارة مزدوج��ة ل��ه ،وت�أكي��د على
ال��دور الكب�ير والعظي��م للمقاوم��ة
الفل�سطينية يف خدمة �أبناء ال�شعب.

أداء عظيم
فف��ي تغري��دة للمحل��ل والكات��ب
ال�صحفي د� .ص��الح النعامي قال�“ :إن
�أداء املقاوم��ة العظي��م والأ�س��طوري
الليل��ة ،ه��و ال��ذي يدف��ع نتنياه��و
لتجنب املخاطرة باحل��رب على غزة،
رغم ميل موازين القوى ب�ش��كل كا�س��ح
ل�صاحلهم".
وي�ض��يف يف تغري��دة ل��ه" :يتوج��ب
عل��ى املقاومة ا�س��تثمار ف�ش��ل العملية
ال�صهيونية �سيا�سيا واالكتفاء بالردود
الع�س��كرية الت��ي نفذته��ا حت��ى الآن
وعدم الت�ص��عيد" ،مو�ض��حا �أن��ه "على
الرغم من اخل�سارة الكبرية با�ست�شهاد
الق��ادة واملجاهدي��ن الأبط��ال؛ �إال

�أن خ�س��ارة �إ�س��رائيل ال�سيا�س��ية
والدبلوما�س��ية والع�س��كرية كب�يرة
ومدوي��ة ،وكث�ير م��ن ال�س��كاكني باتت
ت�ش��هر يف �إ�س��رائيل وتغر���س يف ظه��ور
امل�ستويات ال�سيا�سية والع�سكرية التي
�أ�صدرت بتنفيذ العملية".

فشل إسرائيلي مركب
�أما املحلل ال�سيا�سي و�أ�ستاذ ال�صحافة
د .عدن��ان �أب��و عام��ر فيت�س��اءل ه��و
الآخ��ر يف تغريداته حول حدث خان
يون���س قائ�لا" :ك�أين �أق��ر�أ قائم��ة
ب�أ�سئلة كثرية �ستطرحها جلنة حتقيق
�إ�سرائيلية �سرية� ،ستقام داخل هيئة
الأركان ،ت�ستدعي فيها كبار جرناالت
قي��ادة املنطق��ة اجلنوبي��ة ،وجه��ازي
اال�س��تخبارات الع�س��كرية "�أم��ان"
والأمن العام "ال�شاباك".
وا�س��تعر�ض �أب��و عام��ر جمموع��ة من
الت�س��ا�ؤالت ح��ول "�ض��عف امل�ص��ادر
الأمنية الإ�سرائيلية قبل الدخول يف
مثل هذه العملية ،وهل و�ض��عت قيادة
اجلي���ش واملخاب��رات فر�ض��ية تفي��د
بف�ش��ل العملي��ة ،ول��و بن�س��بة واح��د
باملائة ،و�أن ثمن هذا الف�ش��ل �س��يكون

م��ن دم��اء جن��ود و�ض��باط النخب��ة
الإ�سرائيليني؟".

خيبة االحتالل
م��ن جهت��ه غ��رد الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي �إبراهي��م املده��ون بقول��ه:
"�إن��ه م��ن املبك��ر توق��ع ردود فع��ل
املقاوم��ة ،ولك��ن ف�ش��ل العملي��ة
واكت�ش��افها ومط��اردة القتل��ة وف�ض��ح
وخيب��ة االحت�لال و�إ�ص��ابة وقت��ل
بع�ض اجلنود ،ي�ض��عنا �أمام ا�س��تحقاق
جديد ان االحتالل الغادر بد�أ ي�ضعف
وترتاج��ع قوة ردعه ،وميكن ال�ض��غط
عليه ،واالحتم��االت واردة " ،مرجحا
ت�ص��عيد حمدود وحم�س��وب وخ�س��ران
وا�ضح لالحتالل.
تغريدات داعمة للمقاومة
ال�ص��حفي يف قن��اة اجلزي��رة ،تام��ر
امل�س��حال غ��رد �أي�ض��ا بالق��ول" :م��ع
كل موج��ة ظل��م وت�ش��ويه للمقاوم��ة
ي�أت��ي ح��دث يقل��ب املع��ادالت ويربك
احل�سابات".
الإعالم��ي حمم��د فروان��ة� ،أو�ض��ح يف
تغريدته على ها�ش��تاق باملر�ص��اد� ،أن
الع��دو يعتق��د �أن غزة كغريها ي�ص��ول

ويج��ول فيه��ا ويخ��رج مت��ى �ش��اء،
ولك��ن غ��زة دخوله��ا ميك��ن �أن يك��ون
ق��رار االحت�لال ،ولك��ن اخل��روج منها
بالت�أكيد قرار املقاومة.
وتابع قوله" :نعم نحزن على ال�شهداء،
نح��زن عل��ى الف��راق ،ولك��ن كلن��ا فخر
مبقاومتنا ،كلنا فخر بعزم رجالنا".

استشهاد  7فلسطينيين
و�أعلن��ت وزارة ال�ص��حة الفل�س��طينية
بغ��زة ،ع��ن ا�ست�ش��هاد �س��بعة
مواطن�ين بر�ص��ا�ص ق��وات االحتالل
"الإ�س��رائيلي" �ش��رق حمافظ��ة
خانيون�س (جنوب قطاع غزة).
وبح�س��ب ال��وزارة ف���إن ال�ش��هداء هم،
ال�شهيد نور الدين حممد �سالمة بركة
" 37عام��ا" ،وال�ش��هيد حمم��د ماجد
مو�س��ى الق��را " 23عام��ا" ،وال�ش��هيد
خال��د حممد علي قوي��در " 29عاما"،
وال�ش��هيد م�ص��طفى ح�س��ن حمم��د �أبو
ع��ودة " 21عام��ا" ،وال�ش��هيد حممود
عطا اهلل م�صبح " 25عاما" ،وال�شهيد
ع�لاء ف��وزي حمم��د ف�س��يف�س "19
عاما" ،وال�شهيد عمر ناجي �أبو خاطر
"٢١عاما".
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األوقاف تنظم ورشة حوارية حول الموقف
الشرعي من ولي األمر

معروف :قصف االحتالل مقرات مدنية
وبنايات سكنية جريمة حرب
غزة-الر�أي
نظمت الإدارة العامة للوعظ والإر�شاد
ب��وزارة الأوق��اف وال�ش��ئون الديني��ة
ً
ً
ً
علمي��ة ح��ول املوقف
حواري��ة
ور�ش��ة
ال�ش��رعي م��ن ويل الأم��ر مب�ش��اركة
وح�ض��ور نخبة من العلم��اء والباحثني
واخلطب��اء .بدوره� ،أو�ض��ح د .يو�س��ف
فرح��ات مدير ع��ام الوعظ والإر�ش��اد
يف كلمت��ه االفتتاحي��ة للور�ش��ة �أنه مت
اختي��ار هذا العن��وان للور�ش��ة لأنه من
املو�ض��وعات الت��ي ي��دور حوله��ا ج��دل
كبري بني الباحثني.
وق��ال�" :إن مو�ض��وع ويل الأم��ر
و�ش��رعيته ووجوب طاعت��ه �أو اخلروج

علي��ه م��ن املو�ض��وعات ال�ش��ائكة الت��ي
بحثه��ا العلم��اء قدمي�� ًا وحديث�� ًا وه��ي
م��دار جدل"،منوه�� ًا �إىل �أن وزارت��ه
ت�س��عى �إىل مناق�ش��ة هذا املو�ضوع عرب
احل��وار للخ��روج بجمل��ة م��ن الفوائ��د
العلمية للمجتمع.
و�أك��د فرح��ات �أن احل��وار م��ن �أه��م
الو�س��ائل الت��ي ت�س��اهم يف تقري��ب
وجهات النظر ب�ين الأطراف املتحاورة
يف املو�ضوعات املطروحةون�ضج الأفكار
وتقري��ب امل�س��افات وتعزي��ز ثقاف��ة
الأخوة واملحبة بني امل�سلمني".
و�أع��رب مدير عام الوع��ظ عن �أمله �أن
تخ��رج ه��ذه الور�ش��ة بر�ؤية وا�ض��حة

حول املو�ض��وع املطروح ،منوه ًا �إىل �أنه
�س��يتم ن�ش��ر هذه الور�ش��ة عرب و�س��ائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي لي�س��تفيد منه��ا
طلبة العلم والباحثني.
من جهته ،بني مدير الور�ش��ة د .حممد
�س��ليمان الف��را املحا�ض��ر باجلامع��ة
الإ�س�لامية �أن الور�شة تتناول املو�ضوع
م��ن ث�لاث حم��اور ،اوله��ا م��ن ه��و ويل
الأمر الذي يجب طاعته وكيف تنعقد
له الوالية .والثانى م�س�ألة طاعة ويل
الأم��ر حدوده��ا و�ض��وابطها ،والثال��ث
تناول ق�ض��ية اخلروج عل��ى ويل الأمر
بني اجل��واز والع��دم وما يت�ص��ل بها من
م�سائل معا�صرة".

غزة  -الر�أي
ق��ال رئي���س املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي
�س�لامة مع��روف �إن ق�ص��ف االحت�لال
الإ�س��رائيلي للمق��رات املدني��ة والبناي��ات
ال�س��كينة جرمي��ة ح��رب تل��زم املجتم��ع
ال��دويل بالتدخ��ل وفر���ض حماي��ة له��ذه
امل�ؤ�س�س��ات وف��ق القوان�ين واالع��راف
الدولية.
وذك��ر مع��روف خ�لال م�ؤمتر �ص��حفي حول
جمري��ات الع��دوان الإ�س��رائيلي وذل��ك
عل��ى �أنقا�ض بناي��ة اليازجي ال��ذي دمرها
االحت�لال فجر اليوم� ،أن �إجم��ايل الغارات
الت��ي قامت بها قوات االحت�لال على قطاع
غ��زة تع��دت  150غارة جوية ،ومت ق�ص��ف
 80م�ؤ�س�سة منها مباين حكومية ،وبنايات
�س��كنية ،ومق��رات مدني��ة ،وم�ؤ�س�س��ات
أرا�ض زراعية ف�ض�لا عن مواقع
�إعالمي��ة ،و� ِ

املقاومة.
و�أفاد ب�أن غارات االحتالل �أدت منذ بداية
العدوان قبل يومني وحتى اللحظة الرتقاء
� 13ش��هيدا و�إ�ص��ابة  28مواطن��ا ،م�ش�يرا
�إىل �أن ه��ذه اجلولة م��ن العدوان بد�أت يوم
الأحد املا�ض��ي بعملية االحتالل �شرق خان
يون�س.
و�أك��د مع��روف �أن ردود املقاوم��ة ت�أت��ي يف
�س��ياق احل��ق الطبيع��ي واملكف��ول قانون��ا
للدفاع عن ال�ش��عب الفل�س��طيني والت�ص��دي
لعدوان االحتالل.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة
تابع��ت ع�بر جل��ان الط��وارئ التط��ورات
امليداني��ة من��ذ اللحظ��ة الأوىل واتخ��ذت
�سل�س��لة م��ن االج��راءات ل�ض��مان متا�س��ك
اجلبه��ة الداخلية الفل�س��طينية واحلفاظ
على تقدمي اخلدمات املختلفة للجمهور.

فائدة غير متوقعة في كوب الشاي
اكت�ش��ف علم��اء جامعة غ��رب �أ�س�تراليا ب�أن
تن��اول كوب من ال�ش��اي �أو كمية ب�س��يطة من
الثمار يوميا يخف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية.
وتفيد جمل��ة  Live Scienceب�أن اخلرباء
حلل��وا معطي��ات ل��ـ � 53ألف �ش��خ�ص �ش��اركوا
يف ه��ذه الدرا�س��ة الت��ي �أجراه��ا Danish
Diet, Cancer and Health Study
من��ذ ت�س��عينيات القرن املا�ض��ي ،حي��ث �أجاب
كل م�ش�ترك فيه��ا ع��ن الأ�س��ئلة املثبت��ة يف
ا�س��تمارة ح��ول نظام��ه الغذائي مع الإ�ش��ارة
�إىل الأطعمة التي تناولها وعدد املرات.
تاب��ع الباحث��ون احلال��ة ال�ص��حية جلمي��ع
امل�ش�تركني يف الدرا�س��ة عل��ى مدى � 23س��نة،
وعن��د نهاية امل��دة املقررة اكت�ش��فوا �أنه لدى
� 12ألف م�شرتك وجود ا�ضطرابات يف عمل
القلب.

ال�ش��اي الأ�س��ود فع��ال يف الوقاي��ة م��ن
ال�سكري�أف�ض��ل م�ش��روب للوقاي��ة م��ن مر���ض
ال�سكري
وتقول نيكوال باندونو من كلية العلوم الطبية
احليوية امل�ش��رفة على الدرا�س��ة ،ات�ض��ح لنا
ب�أن الذي��ن تناولوا يوميا  500ملغم من مادة
الفالفونوي��د كان��وا �أق��ل عر�ض��ة للإ�ص��ابة
باجللط��ة الدماغي��ة و�أمرا���ض ال�ش��رايني
الطرفي��ة ونق���ص الرتوية .وميكن احل�ص��ول
عل��ى هذه الكمي��ة م��ن الفالفونويد امل�ض��ادة
لاللتهاب��ات من تن��اول حفنة م��ن الثمار مثل
العن��ب �أو الربوكل��ي وغريهم��ا .ولك��ن مقابل
ذل��ك الح��ظ الباحث��ون ب���أن ه��ذه الكمي��ة
( 500ملغ��م) م��ن الفالفونوي��د للمدخن�ين
ومتعاط��ي امل�ش��روبات الكحولية غ�ير كافية،
لذل��ك عليهم تناول كمي��ة �أكرب منها للوقاية
من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

تقرير

االربعاء  13ربيع األول 1440هـ  21 /نوفمبر 2018م
Wednesday - 21 Novemper 2018

Alray Newspaper

كت��ب� /إ�س��ماعيل الثوابت��ة  -مدي��ر
حترير وكالة الر�أي
احل��دث املرب��ك جلي���ش االحت�لال
اجلب��ان وال��ذي وق��ع يف �س��اعات
م�س��اء الأح��د  11نوفم�بر �ش��رق
حمافظ��ة خ��ان يون���س؛ يعط��ي
�إ�ش��ارات متبادل��ة ومركّبة� ،إ�ش��ارات
ت�ؤك��د يقظ��ة املقاومة الفل�س��طينية
ل�ص��د �أي ع��دوان �إ�س��رائيلي ويف �أي
حلظ��ة ،فعل��ى م��ا يب��دو �أن حت��رك
القوة اخلا�ص��ة "الإ�سرائيلية" بهذه
ال�ص��ورة كان��ت ُت�ش��عرهم بن��وع م��ن
الطم�أنين��ة ،حت��ى و�أدته��ا املقاوم��ة
و�أف�شلتها يف مهدها.
وع��ن دور الف�ش��ل وانك�س��ار مقول��ة
"اجلي���ش ال��ذي ال يقه��ر" ف���إن

جي���ش االحتالل تلقَّن در�س��ا قا�س��يا
�ش��رق خان يون���س على ي��د املقاومة
الفل�س��طينية التي حتلّت بامل�سئولية
العالي��ة ،ف��كان ذاك الدر���س مبثابة
ر�س��الة و�ص��فعة قوي��ة لأجه��زة
ا�س��تخبارات االحت�لال ولوزي��ر
احل��رب "�أفيغ��دور ليربم��ان" ال��ذي
وق��ف مذه��وال �أم��ام ه��ذا الف�ش��ل
املركّب.
حني تتحطم �أ�سطورتهم ّ
اله�شة على
الأي��ادي املتو�ض��ئة من �أبناء �ش��عبنا
الفل�س��طيني؛ ف���إن هذا يعن��ي انعدام
كل مع��اين الأم��ل والبقاء �أم��ام هذا
الكيان امل��ارق ،و�أن �أمام��ه �أمل واحد
وه��و �أن يع��دّ �أي��ام زوال��ه بالدقيقة
وبالثانية ،فقد بلغت كرامته �أق�ص��ى
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درج��ات احل�ض��ي�ض ،ويف املقابل ف�إن
ر�س��خ يف
تل��ك ال�ص��ورة امل�ش��رقة ُت ّ
�أذهانن��ا فك��رة �ش��عبنا الفل�س��طيني
بالتحرير و�أنها تق�ترب �أكرث و�أكرث،
فدمائن��ا الت��ي نزف��ت وكرامتن��ا
الت��ي يرتف��ع ر�ص��يدها يومي��ا ل��ن
تك��ون ثمرته��ا �إال اخلال���ص من هذا
االحتالل.
نح��ن الإعالمي�ين وال�ص��حفيني يف
كل ح��دث ينتابن��ا �ش��عور بالقلق من
بع�ض املن�ش��ورات واملقاالت املفخخة
الت��ي ُترب��ك ال�س��احة الفل�س��طينية
امليداني��ة ،ولك��ن م��ن ب��اب الأمان��ة؛
ف�إنن��ي �أ�س��جل احرتام��ي وتقدي��ري
للإعالميني وال�ص��حفيني ولن�ش��طاء
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي

الذي��ن كان��وا عل��ى درج��ة عالي��ة
م��ن امل�س��ئولية واحلر���ص يف تن��اول
الأخبار على ال�س��احة الفل�س��طينية
يف قط��اع غ��زة بخ�ص��و�ص �أح��داث
�ش��رق خان يون�س ،وكانوا #باملر�صاد
للرواي��ة ال�ص��هيونية الكاذب��ة
وقطعوا دابرها ،فلم ين�شروا ما ي�ضر
�شعبنا الفل�سطيني ،بل كانوا داعمني
للمقاومة البا�سلة ولرجالها امليامني،
فكل التحية لهم فرد ًا فرداً.
وال �شك �أن التحديات العظيمة التي
تعي�ش��ها غ��زة البا�س��لة على ال�ص��عد
كاف��ة؛ ُتع��زز قناعاتن��ا �أك�ثر و�أكرث
ب�أن غ��زة ومقاومتها و�ش��عبها ميثلون
ال�ش��وكة القا�سية يف حلوق املعتدين،
و�أنه��ا متث��ل املتاري�س �أم��ام �أي تقدم
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باجتاه �إنهاء ق�ض��يتنا الفل�س��طينية
العادل��ة ،و�أن جتاوزه��ا �أو االنق�لاب
عليه��ا �أو الني��ل منه��ا �أو طعنها غدرا
وانتقام��ا؛ �س��يبوء كل ذلك بالف�ش��ل
الذريع قوال واحدا.
ال �أدري �إىل �أين ي�س�ير امل�س��تقبل بنا
يف قط��اع غ��زة؛ ولكن��ي عل��ى يق�ين
ب�أمري��ن اثن�ين ال ثالث لهم��ا ،الأول
 �أك��رره ليقين��ي � -أن هذا االحتالل�سيزول ال حمالة وال جدال ،والثاين
�أن انت�صار �شعبنا الفل�سطيني �سيكون
حقيق��ة ماثل��ة �أمامن��ا يف نهاي��ة
املط��اف ،لأن التاريخ واحلا�ض��ر ُيعزز
الر�ؤى ،و�أن ال�ش��عوب امل�ضطهدة
هذه ُ
واملظلوم��ة ينجل��ي ليله��ا ويب��زغ
فجرها ،بعز عزيز �أو بذل ذليل.

"النقل والمواصالت" تطلق حملة الفحص الشتوي للمركبات
غزة  -الر�أي
�أعلنت وزارة النقل واملوا�صالت عن
انط�لاق حمل��ة الفح���ص ال�ش��توي
للمركب��ات يف كاف��ة حمافظ��ات
بدءا م��ن اليوم وملدة 3
قطاع غزة ً
�شهور.
و�أك��د حمم��د الكحل��وت رئي���س
قطاع ال�ش���ؤون الفنية والهند�سية
بال��وزارة خ�لال برنام��ج لق��اء مع
م�س���ؤول مبقر وزارة الإعالم ،اليوم
الأحد� ،أن احلملة �ست�ش��مل فح�ص
املركب��ات و�ص�لاحيتها لل�س�ير على
الط��رق وت�أهيله��ا لف�ص��ل ال�ش��تاء،

وذلك بالتعاون م��ع الإدارة العامة
ل�ش��رطة املرور ،وجمعية فل�س��طني
لل�س�لامة املروري��ة ،وجمعي��ة
املجل�س الأهلي ملنع حوادث الطرق،
ومراكز فح�ص الدينموميرت.
و�أو�ضح �أنه �سيتم فح�ص الإطارات،
وجمموع��ة الفرام��ل "الربي��كات"
الأمامية واخللفية وزيت الربيك،
والبطاري��ة وقوته��ا وم�س��توى
�س��ائل الأ�س��يد فيه��ا ونظاف��ة
�أقطابه��ا� ،إ�ض��افةً �إىل فح���ص
ما�س��حات الزجاج ونظام ر�ش املاء،
و�ص�لاحية امل�ص��ابيح الأمامي��ة

واخللفي��ة والغمازات والعاك�س��ات
و�ض��وء الرجوع للخل��ف والفرامل
وع��دم وج��ود �أي عوائ��ق عليه��ا،
و�أي�ضا �إطار �إ�ضايف "�سبري".
ودعا الكحل��وت �أ�ص��حاب املركبات
�إىل �ض��رورة التوج��ه ملراك��ز
الفح�ص الفني لفح���ص مركباتهم
ا�ستعداد ًا لف�صل ال�شتاء.
و�أهاب بجميع ال�س��ائقني و�أ�صحاب
املركبات �إىل احلفاظ على م�ستوي
ر�ؤي��ة وا�ض��حة م��ن خ�لال ت��رك
م�سافة ما بني املركبة التي يقودها
واملركبة التي �أمامه.

تقرير
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 12عاما من التأسيس واالستهداف والتميز:

نجاح يحرم "الكابينت" من النوم!
إعادة بث فضائية األقصى ٌ ..
غزة – خا�ص الر�أي:
من��ذ ت�أ�سي�س��ها ع��ام  2006م��رت قن��اة
الأق�ص��ى الف�ض��ائية وعلى م��دار  12عاما
من العمل الإعالمي املتوا�ص��ل ب�سل�س��لة من
االعتداءات "الإ�سرائيلية" الهمجية التي
ت�ش�ير �إىل �ضعف وه�شا�ش��ة االحتالل �أمام
الر�س��الة الإعالمية الناجحة التي متيزت
بها قناة الأق�صى الف�ضائية.
�آخر هذه اال�س��تهدافات كان ما تعر�ضت له
القن��اة يف �س��اعات امل�س��اء من ي��وم االثنني
 12نوفمرب 2018م حيث ق�صفت طائرات
االحت�لال مقر القناة مبدين��ة غزة ب�أكرث
م��ن � 8ص��واريخ م��ن الطائ��رات احلربي��ة
اال�س��تطالعية والإف  16الأم��ر ال��ذي
�أدى �إىل تدم�ير مق��ر القن��اة ب�ش��كل كام��ل
وحتويله �إىل ركام.

سلسلة من االستهداف
وتعر�ض��ت قن��اة الأق�ص��ى �إىل �سل�س��لة من
اال�ستهدافات وامل�ضايقات على مدار �سنوات
عمله��ا من��ذ 2006م ،فق��د كان��ت �أوىل
ه��ذه امل�ض��ايقات ه��و اعتب��ار الكوجنر���س

الأمريكي قناة الأق�ص��ى منظم��ة �إرهابية
وذل��ك ع��ام 2008م ،وثانيه��ا ق��رار وزارة
اخلزان��ة الأمريكية ع��ام  2010بتجميد
�أر�ص��دة القن��اة يف اخل��ارج ،وثالثه��ا ق��رار
جمل�س وزراء الإعالم العرب ب�إزالة القناة
عن القمر "النايل �سات".
�أما الرابعة فهي قرار "حكومة فيا�ض" عام
 2007باعتب��ار العمل مع قناة الأق�ص��ى
تهم��ة توج��ب امل�س��اءلة ،واخلام�س��ة قرار
االحتالل "الإ�س��رائيلي" عام  2014مبنع
عمل قناة الأق�صى يف ال�ضفة الفل�سطينية
والقد���س املحتلت�ين ،وال�ساد�س��ة ق��رار
جه��از خماب��رات ال�س��لطة الفل�س��طينية
ع��ام م 2015مبنع البث املبا�ش��ر للقناة يف
ال�ضفة الفل�سطينية.
ق�صف وتدمري
وكان اال�س��تهداف ال�سابع للقناة هو ق�صف
االحت�لال بطائرات��ه احلربي��ة ملق��رات
القن��اة وتدمريه��ا ب�ش��كل كام��ل �أك�ثر م��ن
م��رة وعل��ى م��دار �س��نوات م��ن الع��دوان،
بينم��ا اال�س��تهداف الثامن كان با�ست�ش��هاد
 4من �ص��حفيي و�إعالميي القناة و�إ�ص��ابة
�ص��حفيني �آخري��ن� ،إ�ض��افة ملط��اردة

واعتقال مرا�س��ليها وم�ص��وريها يف ال�ض��فة
الفل�س��طينية على ي��د االحت�لال و�أجهزة
ال�سلطة.
فيما كان اال�س��تهداف التا�س��ع ه��و الهجمة
الإلكرتونية عام  2015التي تعر�ض��ت لها
القن��اة حينما بد�أت بالهج��وم على موقعها
الإلك�تروين و�إيقاف��ه كلي��ا ع��ن العم��ل،
ث��م انتقل��ت ل�ص��فحات القناة عل��ى مواقع
التوا�ص��ل االجتماعي و�إزالتها ب�شكل كامل
عن الف�ضاء الإلكرتوين.

تشويش ومحاوالت إسكات
وكان اال�س��تهداف العا�ش��ر ه��و �إن�ش��اء
االحت�لال لغرفة حتك��م �إلكرتونية بهدف
الت�ش��وي�ش على بث القناة مبناطق ال�ضفة
الفل�س��طينية املحتل��ة ،ويف مار���س 2016
كان اال�س��تهداف احل��ادي ع�ش��ر عندم��ا
�أوق��ف القم��ر الفرن�س��ي "يوتل �س��ات" بث
القناة بعدما طل��ب رئي�س وزراء االحتالل
"بنيامني نتنياهو" من الرئي�س الفرن�س��ي
ذلك.
وكان اال�س��تهداف الث��اين ع�ش��ر لقن��اة

الأق�ص��ى مزدوج��ا ه��ذه امل��رة ،فبعدم��ا
ا�س��تهدف االحت�لال طواقمه��ا خ�لال
تغطياته��م لفعالي��ات م�س�يرات الع��ودة
وك�س��ر احل�ص��ار عل��ى ح��دود غ��زة ،ج��اء
االعت��داء الآث��م والق�ص��ف والتدم�ير ملقر
القن��اة مبدينة غ��زة االثن�ين  12نوفمرب
بثماني��ة �ص��واريخ م��ن طائرات��ه احلربية
اال�ستطالعية والإف  16الأمر الذي جعل
املقر م�س ّوى بالأر�ض و�أ�صبح �أثرا بعد عني.

رسالة قناة األقصى
متواصلة
وتعليق��ا عل��ى تل��ك �سيا�س��ية االحت�لال
الهمجي��ة يف ا�س��تهداف قن��اة الأق�ص��ى
فق��د �أك��د مدي��ر ع��ام قن��اة الأق�ص��ى
الف�ض��ائية �إبراهي��م ظاه��ر �أن ر�س��الة
قن��اة الأق�ص��ى �س��تبقى متوا�ص��لة رغ��م ما
تعر�ض��ت له القن��اة من �سل�س��لة طويلة من
اال�س��تهداف وامل�ضايقات من قبل االحتالل
"الإ�سرائيلي".
و�أو�ض��ح ظاه��ر يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي" �أن
القن��اة رغم اال�س��تهدافات املتك��ررة؛ ف�إنها

تخرج ب�ش��كل �أقوى ،بل وتوا�ص��ل ر�س��التها
بق��وة وهو م��ا يغيظ االحتالل الفا�ش��ل يف
�إ�سكات �صوتها ولكن دون جدوى.
و�ش��دد ظاه��ر �أن قن��اة الأق�ص��ى �س��تبقى
قن��اة املقاوم��ة وقن��اة ال��كل الفل�س��طيني،
و�أن ر�س��التها ما�ض��ية ول��ن تثنيه��ا ري��اح
اال�ست�شهاد واال�ستهداف واالعتقال واملنع.

نجاح وعودة
ويف كل م��رة م��ن امل��رات االثن��ى ع�ش��رة؛
تخ��رج قن��اة الأق�ص��ى الف�ض��ائية م��ن كل
ا�س��تهداف �أ�ص��لب ع��ودا و�أق��وى �ش��كيمة
و�أبل��غ ر�س��الة ،وتنجح باقتدار يف ر�س��التها
املواجه��ة ل�سيا�س��ة االحت�لال
الإعالمي��ة
ِ
"الإ�سرائيلي" الذي يف�شل ب�شكل متكرر يف
�إخرا�س ال�ص��وت الفل�سطيني احلر ،وبذلك
تنج��ح القن��اة جناحا م�ض��اعفا با�س��تمرار
م�س�يرتها الإعالمي��ة م��ن جه��ة و�إف�ش��ال
االحت�لال م��ن جهة �أخ��رى ،حت��ى �أن بات
جن��اح
�إع��ادة ب��ث ف�ض��ائية الأق�ص��ى ..
ٌ
يح��رم جمل���س وزراء االحت�لال امل�ص�� ّغر
"الكابينت" من النوم!
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التعليم تستنكر استهداف االحتالل
للمؤسسات التعليمية بغزة
غزة  -الر�أي
ا�س��تنكرت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
العايل ا�س��تهداف االحتالل الإ�س��رائيلي
للم�ؤ�س�سات التعليمية خالل عدوانه على
قطاع غزة.
وقالت الوزارة يف بيان �ص��ادر عنها و�ص��ل
"ال��ر�أي" ن�س��خة عن��ه� ،إن االحت�لال
ا�س��تهدف ع��دد من مدار�س��ها ب�ش��كل غري
مبا�ش��ر خ�لال ق�ص��ف من��ازل و�أرا�ض��ي
املوطن�ين ،حي��ث ت�ض��ررت ع��دة مدار�س
حكومي��ة ب�ش��كل جزئ��ي ،و�أدى الق�ص��ف
�إىل تطاي��ر �ش��بابيك مدر�س��تي �أح�لام
احلرازين الثانوي��ة للبنات وعبد العزيز
الرنتي�س��ي الأ�سا�س��ية للبن��ات �ش��رق
خانيون�س،
كم��ا دان��ت ا�س��تهداف الكلي��ة اجلامعي��ة
جنوب مدينة غزة غري املبا�شر وت�ضررها
ج��راء ق�ص��ف حميطه��ا بالطائ��رات
احلربية ،وتدمري مركز �سمارت التعليمي
اخلا���ص الواقع يف بناية اليازجي ،والتي
ق�ص��فت ب�ش��كل مبا�ش��ر ودم��رت بالكامل
ليلة �أم�س �إ�ض��افة �إىل ت�ضرر رو�ضة �شهد
للأطفال والواقعة بجانب البناية.
وذك��رت ال��وزارة �أنه��ا تنظ��ر بخط��ورة
بالغ��ة ال�س��تهداف امل�ؤ�س�س��ات التعليمية
والثقافية والإعالمية يف قطاع غزة دون
مراع��اة للمواثي��ق واملعاه��دات الدولية
التي حت�صنها من �أي عدوان.
وطال��ب امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة وعل��ى
ر�أ�س��ها منظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة

والعل��م والثقاف��ة -اليون�س��كو -للتدخل
وجل��م االحت�لال ع��ن موا�ص��لة جرائمه
وا�ستهداف املدار�س واجلامعات والكليات
وريا���ض الأطف��ال واملراك��ز التعليمي��ة
اخلا�ص��ة والت��ي �ش��ارك يف بن��اء بع�ض��ها
املجتمع الدويل بتربعه ال�س��خي ودعمه
املتوا�صل للم�سرية التعليمية يف فل�سطني.
وذك��رت ال��وزارة �أن ا�س��تعالء االحت�لال
املتوا�ص��ل وا�س��تهتاره بالقوانني الدولية
وع��دم مباالت��ه حلرم��ة وخ�صو�ص��ية
امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة ت�ش��جعه عل��ى

اال�س��تمرار يف جرائم��ه ،و�أن افالت��ه
الدائ��م من العق��اب واملحا�س��بة الدولية
يغري��ه ال�س��تباحة دم��اء �أبن��اء �ش��عبنا
وجتدي��د عدوانه كل وقت حتى �أ�ض��حى
عقي��دة ومنهج�� ًا ال ي�س��تطيع االنف��كاك
عنه.
وع�برت ع��ن بال��غ ت�ض��امنها ووقوفها مع
الطلب��ة يف ظل الت�ص��عيد املتوا�ص��ل على
قط��اع غ��زة ،وقدم��ت عزاءه��ا ل��ذوي
ً
متمني��ة ال�ش��فاء العاج��ل
ال�ش��هداء،
للم�صابني.
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حد لغطرسته
طالبت المجتمع الدولي بوضع ٍ

" العدل" :االحتالل يرتكب جرائم
حرب بحق المدنيين الفلسطينيين
غزة -الر�أي
�أك��دت وزارة الع��دل الفل�س��طينية،
�أن ا�س��تهداف ق��وات االحت�لال
الإ�س��رائيلي للمدني�ين وامل�ؤ�س�س��ات
املدني��ة الفل�س��طينية ي�ش��كل جرائ��م
حرب وينبغي مالحقة مرتكبيها وفقا
لقواعد القانون اجلنائي الدويل .
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا �ص��باح
الأربع��اء� ،إن الع��دوان الإ�س��رائيلي
الأخ�ير �أ�س��فر ع��ن �س��قوط �ش��هداء
وجرح��ى ،كم��ا ا�س��تهدف من��ازل
وم�ؤ�س�س��ات فل�س��طينية بالطائ��رات
احلربي��ة والقناب��ل ال�ض��خمة ،و�أثار
حال��ة م��ن الرع��ب يف �ص��فوف �أبن��اء
�شعبنا و�أطفاله ون�سائه يف ظل ح�صار
ظامل م�ستمر منذ �أكرث من عقد".
ونوه��ت �إىل �أن ا�س��تهداف وقت��ل
املدني�ين ب��دم ب��ارد ،وق�ص��ف وتدمري
ع�ش��رات املباين والأعيان وامل�ؤ�س�س��ات
املدني��ة والإعالمي��ة مث��ل ف�ض��ائية
الأق�ص��ى ،والإ�ض��رار مبئ��ات امل�س��اكن
الآمن��ة ،ليدل على مدى ا�س��تهتار هذا
االحت�لال املج��رم بالقان��ون ال��دويل
الإن�س��اين وجميع املواثيق والأعراف
الدولي��ة الت��ي جت��رم االعت��داء على
الأعيان املدني��ة وعلى املدنيني ،الأمر
ال��ذي ي�س��تدعي تدخ�لا دوليا عاجال
لكبح هذا االحتالل املجرم وحماكمة

م�س�ؤوليه.
ور�أت ال��وزارة �أن ع��دم وج��ود الرادع
و�إفالت االحتالل امل�ستمر من العقاب،
جعل��ه يتعاىل عل��ى القان��ون الدويل،
ج��راء احت�ض��ان الإدارة الأمريكي��ة
الدائ��م ل��ه ،ودفاعه��ا امل�س��تمر ع��ن
روايت��ه الكاذب��ة ،كل ذل��ك يدف��ع
االحت�لال لال�س��تمرار يف ارت��كاب
جرائمه.
وطالب��ت وزارة العدل املجتمع الدويل
بالتح��رك ال�س��ريع والعاج��ل لكب��ح
جم��اح االحت�لال املج��رم ،ووقفه عن
ارت��كاب املزي��د م��ن ه��ذه اجلرائ��م،
وال�س��عي اجل��اد ملحاكم��ة ق��ادة
االحت�لال ع��ن ه��ذه اجلرائ��م ،حيث
وف��ر لهم �إفالته��م الدائم م��ن العقاب
غطاء ملمار�سة املزيد منها.
ً
كم��ا دعت منظم��ة امل�ؤمتر الإ�س�لامي،
وجامع��ة ال��دول العربي��ة ،باتخ��اذ
قرارات قوية تعزز من �ص��مود ال�شعب
الفل�س��طيني ،وجت��رم التطبي��ع م��ع
ه��ذا االحت�لال املج��رم ،وا�س��تخدام
كل و�س��ائل ال�ض��غط والت�أث�ير املمكنة
لإجبار االحتالل على وقف جرائمه،
ورفع احل�صار عن ال�شعب الفل�سطيني،
واالعرتاف بحقوقه كاملة ،خ�صو�ص��ا
حق��ه يف اال�س��تقالل والعي���ش ف��وق
�أر�ضه ب�سالم.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

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

�أع��رف الأ�ش��جار و�أعلم ك��م من الوقت
�ص�برت ،لق��د كان��ت نبت��ة �ص��غرية
وحتملت و�ص�برت على ظ��روف احلياة
حت��ى ك�برت و�أ�ص��بحت مث��ا ً
ال لل�ص�بر
على م�صاعب احلياة.
فال يعترب ال�صرب على �أنه غياب للعمل،
فهو م�ص��در الق��وة لدى الإن�س��ان وهذا
هو حال اال�س�ير نائ��ل الربغوثي الذي
اعي��د اعتقال��ه بعد حترره يف �ص��فقة
وفاء االحرار لي�ضيء �شمعته التا�سعة
والثالثون خلف ق�ضان احلديد.
تعاط��ى الربغوثي مع �إع��ادة اعتقاله

م��رة �أخ��رى ب��روح بطولية رائ��دة� ،إذ
�إن��ه يعط��ي الأم��ل لزم�لاء الأ�س��ر يف
�أن احلري��ة �س��ت�أتيهم مرغم��ة ،و�أن
ليل ال�س��جن �س��ينتهي ،مهما طال وبعد
الزمن.
ه��ذا ماك��ده �أ�س��رى داخ��ل �س��جون
االحت�لال جلمعي��ة واع��د للأ�س��رى
واملحرري��ن عا�ش��وا مع��ه وعرف��وه عن
قرب من هو نائل الربغوثي .
فالربغوث��ي ال��ذي دخ��ل مو�س��وعة
(غيني���س) للأرق��ام القيا�س��ية كون��ه
�أقدم �أ�س�ير يف العامل ميتلك �شخ�ص��ية

متما�س��كة ،وق��درة هائلة عل��ى انتزاع
املواقف الكوميدية ال�ساخرة يف �أحلك
الظروف القا�سية والأوقات الع�صيبة،
وبراع��ة ا�ص��طياد التناق�ض��ات
االجتماعي��ة بجمل��ة مركب��ة م��ن
الفكاهة املرة ،تث�ير الإعجاب ،وتفتح
�سكة وا�سعة ل�ضحك متفجر.
ويف اخل��ارج وج��ه اخر حي��ث تقف �أم
عناد �ص��ابره حمت�س��به بع��د ان فقدت
والديه��ا واخوته��ا خل��ف الق�ض��بان
�ص��ابره حمت�س��به ول�س��ان حالها يقول
ال�ص�بر يذي��ق �ص��احبه طع��م امل��رارة،

ولكن نتائجه جميلة.
اه��ات �أم عن��اد وجرحه��ا العمي��ق
وتاريخه��ا املل��يء بالأ�س��ى واحلرم��ان
وفق��دان الأه��ل واخلالن ال ي�ش��عر بها
�أح��د فمهم��ا خ��ط القل��م ال ي�س��تطيع
�أن يع�بر عن كل حلظة عذاب عا�ش��تها
�شقيقة اال�سري نائل الربغوثي ف�آهاتها
و�آالمه��ا ال جتد �أذان �ص��اغيه عند من
تقل��د امل�س���ؤولية وعند م��ن عني رئي�س
عليها وعلى �شعب ب�أكمله .
التقين��ا �أم عناد عرب الهاتف و�س���ألنها
بع��د مرور 38عاما عل��ى اعتقاله ماذا

تق��ول �أم عن��اد ؟ ف�أجاب��ت :احلم��د
هلل حم��دا كث�يرا �أن��ه جعلن��ا م��ن �أهل
املقاوم��ة وال�ص�بر فحملنا ال�س�لاح من
اجل الدفاع عن حقنا وار�ضنا ،متمنية
�أن يك��ون ابت�لاء م��ن اهلل حمت�س��بة
�أجره��ا عل��ى اهلل ،م�ؤك��دة �أن �ش��قيقها
يق��ول ه��ذا طريق��ي وهذا ن�ض��ايل فهو
يعترب �س��جنه خلوه مع اهلل ويف �س��بيل
اهلل ال يتمن��ى من �أح��د �أن يكرمه وال
يطل��ب من �أح��د �ش��يئا فكل ما ق��ام به
من عمل احت�س��به عن��د اهلل وال يريد
جزاء وال �شكوره من �أي ان�سان .
ً

األخــيرة
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سلطة المياه :موسم
األمطار ُمبشر ووفير
هذا العام
غزة -الر�أي
�أفادت �س��لطة املياه �أن التوقعات ال�ص��ادرة عن عدة جهات
خمت�ص��ة ،ت�ش�ير �إىل �أن املو�س��م املط��ري لهذا العام ي ّ
ُب�ش��ر
بكميات �أمطار واعدة فوق املعدل العام.
وبينت الوزارة �أن ذلك ينعك�س ب�ش��كل �إيجابي على كميات
خ�صو�ص��ا احلو���ض
التغذي��ة يف الأحوا���ض اجلوفي��ة،
ً
ال�شرقي الذي يعاين من هبوط يف م�ستوى املياه ،واحلو�ض
ال�ساحلي يف قطاع غزة امل�ستنزف.
وب ّين��ت� ،أن مع��دل هط��ول الأمطار عل��ى ال�ض��فة الغربية
حتى تاريخ  11ت�ش��رين ث��اين اجلاري ،حوايل  42.1ملم،
�أي م��ا ن�س��بته  9.2%من املع��دل العام والبال��غ  460ملم،
و�س��جلت �أعلى كمية هطول يف حمافظة اخلليل ،حيث بلغ
معدل الهطول  74.5ملم ،بينما �سجل �أقل معدل هطول يف
حمافظة القد�س وبلغ  15.7ملم.
ويف قط��اع غ��زة بل��غ مع��دل الهط��ول  78.6مل��م �أي م��ا
ن�س��بته  22.1%من املع��دل العام لكمية الأمط��ار والبالغ
 356ملم .ونا�ش��دت ال�سلطة يف الأهايل ب�ضرورة ّ
توخي
احليط��ة واحلذر خ�لال املنخف�ض��ات املطري��ة ،واالبتعاد
عن جماري ال�س��يول والأودية واملناطق املنخف�ض��ة وعدم
التواج��د مبحيطه��ا ،وعدم القيام ب�أي رحالت �أو م�س��ارات
�سياحية خ�صو�ص ًا يف الأودية التي ت�شهد حدوث في�ضانات
مفاجئة.

منتفعو الشؤون  ..فقراء قيد االنتظار
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
حال��ة م��ن االنتظ��ار والرتق��ب تنت��اب
الآالف م��ن العائالت الفق�يرة بغزة ،والتي
تعتا���ش عل��ى املخ�ص�ص��ات املالي��ة لل�ش��ئون
االجتماعية وتعتربها م�ص��در رزق �أ�سا�سي
له��ا ،يف الوق��ت ال��ذي يبن��ي في��ه الكثريون
�آماله��م عل��ى تل��ك املخ�ص�ص��ات هرب��ا م��ن
الدي��ون املرتاكم��ة� ،أو لت�س��ديد ايج��ارات
فاقت كل احلدود.
كالع��ادة ويف كل م��رة ،الت�أخ��ر يف �ص��رف
تلك املخ�ص�ص��ات املالية يفوق الأربع �شهور
متوا�ص��لة دون الإع�لان ع��ن �أي موع��د
حمدد ،يف الوقت الذي دفعت فيه الظروف
وقل��ة احليلة-الكث�ير م��ن العائ�لات �إىل
اال�س��تدانة م��ن الأق��ارب �أو اجل�يران� ،أو
االكتفاء ب�أقل القليل �إىل حني �س��ماع خرب
يثلج ال�صدور بقرب �صرف ال�شئون.

ديون متراكمة
وتق��ول املواطن��ة �أم ع�لاء �أب��و �س��بلة ،يف
حدي��ث لـ"ال��ر�أي"� ":إنه��ا تنتظ��ر ا�س��تالم
رات��ب ال�ش��ئون عل��ى �أحر م��ن اجلم��ر ،فهو
مبثاب��ة جندة لها ولعائلتها يف ظل الظروف
الع�صيبة ،والأو�ض��اع االقت�صادية ال�صعبة
الت��ي يعي�ش��ها قطاع غزة املحا�ص��ر منذ 12
عام��ا " ،مو�ض��حة �أنه��ا تعتا���ش وعائلته��ا
على ما حت�ص��ل عليه من املخ�ص�صات املالية
لل�شئون االجتماعية كل عدة �أ�شهر.
وت�س��كن �أم ع�لاء يف مدين��ة رف��ح جن��وب
قطاع غزة ،ولديها عائلة تتكون من ع�شرة
�أف��راد اغلبه��م �ص��غار ويف املدار�س ،يف حني
�أن زوجه��ا عاط��ل ع��ن العمل من��ذ �أكرث من
ثالث �س��نوات ،وال يوجد لديهم م�صدر رزق

�أ�سا�سي� ،سوى اال�سرتزاق من كوبونة وكالة
الغ��وث وت�ش��غيل الالجئ�ين الفل�س��طينيني
“الأونروا".
وتتقا�ض��ى العائل��ة مبلغ � 1800ش��يكل كل
ثالث��ة �ش��هور� ،إال �أن املخ�ص�ص��ات املالي��ة
�أ�ص��بحت تت�أخ��ر كث�يرا الأم��ر ال��ذي ب��ات
ي���ؤرق م�ض��اجعهم ،ويجعلهم يفك��رون كيف
يوفرون قوت �أطفالهم.
وحتى ا�س��تالم راتب ال�شئون االجتماعية،
يعتم��د زوج �أم ع�لاء عل��ى اال�س��تدانة م��ن
�أ�ش��قائه �أو �أ�ص��دقائه او من بع�ض جريانه،
يف حماولة لتوفري بع�ض احتياجات عائلته
التي ال تنتهي ،على �أمل �صرف خم�ص�صاتهم
املالية يف وقت قريب.

فك أزمة
�أب��و حمم��د العك��ر م��ن مدينة رف��ح جنوب
غ��زة ،ه��و الآخ��ر ينتظ��ر �س��ماع �أخب��ار
ح��ول موع��د �ص��رف خم�ص�ص��ات ال�ش��ئون
االجتماعي��ة بف��ارغ ال�ص�بر ،م�ؤك��دا �أن
�ص��رفها كل ثالثة �أ�ش��هر مبثابة "فك �أزمة
ل��ه ولعائلت��ه� ،إال �أن ت�أخ��ر �ص��رفها ينغ�ص
على العائلة حياتها.
وكان �أب��و حمم��د يتقا�ض��ى مبل��غ 1800
�ش��يكل م��ن ال�ش��ئون االجتماعي��ة� ،إال �أن��ه
مت تخفي���ض املبل��غ �إىل � 750ش��يكل فقط،
بدعوى �أن ابنه و�أوالد ابنه منف�صلني عنه
يف من��زل خا�ص� ،إال �أنه��م يتناولون الطعام
وال�شراب يف املنزل لديه ،وفق ما �أكده.

ويق��ول العكر يف حديثه لـ"الر�أي" :كغريي
من املواطنني الذي��ن يتذوقون طعم املرارة
والفقر و�ض��يق احلال بغ��زة ،نعي�ش ظروفا
و�أزمات مادية قا�سية مل متر علينا ،الو�ضع
بغ��زة ال يط��اق وال يحتم��ل �أبدا ،ال�ش��وارع
والطرق��ات تع��ج باملت�س��ولني ،حت��ى �أنه��م
�أ�صبحوا �أكرث من امل�شرتين".

دخل وحيد
�أم �إي��اد �س��عيد من مع�س��كر ال�ش��اطئ بغزة،
كغريه��ا م��ن العائ�لات الأخ��رى ،تنتظ��ر
بفارغ ال�ص�بر �س��ماع خ�بر يدخ��ل الفرحة
وال�س��عادة عل��ى قلبه��ا ،حول موعد �ص��رف
املخ�ص�ص��ات املالية لل�ش��ئون ،كونه��ا تعتمد

علي��ه كم�ص��در رزق بع��د وف��اة زوجه��ا قبل
عدة �س��نوات .تقول �أم اي��اد لـ"الر�أي"� :إن
راتب ال�ش��ئون هو م�ص��در الدخل الأ�سا�س��ي
يل ،حي��ث �أقوم بتق�س��يمه �إىل عدة �أ�ش��هر،
حتى ال �أ�ض��طر �إىل اال�ستدانة من الأقارب
�أو اجل�يران ،فظ��روف احلي��اة �ص��عبة
وقا�س��ية ،ونحت��اج الكث�ير �إىل امل�ص��اريف،
خا�ص��ة �أن �أبنائ��ي املتزوج�ين يح�ص��لون
عل��ى بع���ض احتياجاتهم من عن��دي" .ويف
ح��االت "الزنق��ة" ت�ض��طر �أم �إي��اد لتوف�ير
بع�ض احتياجاتها الأ�سا�س��ية� ،إىل اللجوء
لبع�ض �أ�شقائها الكبار كي حت�صل منهم على
بع�ض النقود التي تتمكن من خاللها ت�سيري
�أمورها حتى موعد الإعالن عن خرب بقرب
�صرف املخ�ص�صات املالية ملنتفعي ال�شئون.
ووف��ق تقدي��رات وزارة التنمي��ة
االجتماعي��ة ،ف���إن ع��دد امل�س��تفيدين م��ن
املخ�ص�ص��ات يف قط��اع غ��زة نح��و � 71أل��ف
م�س��تفيد ،و� 39أل��ف م�س��تفيد يف ال�ض��فة
الغربي��ة بقيم��ة مالي��ة �إجمالية تق��در بــ
 100ملي��ون �ش��يكل ،وترتاوح املخ�ص�ص��ات
لكل عائلة ما بني � 750إىل � 1800شيكل.
و ُتغط��ي خم�ص�ص��ات ال�ش���ؤون االجتماعية
من ثالث��ة جهات بن�س��ب متفاوت��ة60% ،
م��ن موازن��ة ال�س��لطة و 37%م��ن االحتاد
الأوروبي ،و 3%من البنك الدويل.
ويع��اين قط��اع غ��زة املحا�ص��ر من��ذ �أك�ثر
م��ن  12عام��ا ،م��ن ظ��روف اقت�ص��ادية
واجتماعي��ة ومعي�ش��ية �ص��عبة وقا�س��ية
جدا ،يف ظل ارتفاع ن�س��بة الفقر والبطالة
بني املواطنني ،حتديدا بعد فر�ض ال�س��لطة
الفل�س��طينية برام اهلل للعقوبات �ضد غزة
منذ �أكرث من عام.

