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غزة – خا�ص الراأي - فل�سطني عبد الكرمي:
دخلت املقاومة الفل�سطينية مرحلة جديدة 
وحمط��ة فارقة م��ن الكف��اح واملواجهة �س��د 
كان��ت  اأن  فبع��د  "الإ�س��رائيلي"،  الحت��ال 
ب��الأدوات الب�س��يطة مث��ل احلج��ر واملق��اع 
والعملي��ات الفدائي��ة؛ انتقل��ت اإىل مرحل��ة 
ال�سواريخ والقذائف و�سراع الأدمغة، وذلك 
بعد اأن لقت الكثري من الرعاية والحت�سان 

حرك��ة  حك��م  ظ��ل  يف  وامل�س��اندة  والدع��م 
املقاومة الإ�سامية "حما�ص".

وعان��ت املقاومة قبل اأن مت�س��ك حما�ص زمام 
احلك��م، م��ن عملي��ات املاحق��ة اليومي��ة من 
لل�س��لطة  التابع��ة  الأمني��ة  الأجه��زة  قب��ل 
الفل�س��طينية، اإىل جان��ب اعتق��ال املقاومني 
وم�سادرة اأ�س��لحتهم وعتادهم، وزجهم داخل 

ال�سجون بدون وجه حق.

اأن  وخ��راء  �سيا�س��يون  حملل��ون  وي��رى 
ويف  غ��زة  قط��اع  يف  الفل�س��طينية  املقاوم��ة 
مقدمته��ا كتائ��ب الق�س��ام باتت اأك��ر تطورا 
وق��درة وتنظيما، وتعمل على قدم و�س��اق من 
اأج��ل تطوي��ر اأ�س��اليبها وقدراته��ا القتالي��ة 
والع�س��كرية، وذل��ك يف اإطار دعم واحت�س��ان 

حركة حما�ص لها.
ويق��ول الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي م�س��طفى 

ومن��ذ  حما���ص  حرك��ة  "اإن  ال�س��واف: 
توليه��ا �س��دة احلكم وه��ي حكوم��ة مقاومة، 
حي��ث ط��ورت م��ن ق��درات ف�س��ائل املقاوم��ة 
باحت�س��انها  وقام��ت  بغ��زة  الفل�س��طينية 
وع��ززت من اأ�س��اليبها الع�س��كرية، ولولها ملا 

و�سلت املقاومة بغزة ملا و�سلت اإليه".
ويوؤك��د ال�س��واف يف حديث��ه ل�"ال��راأي"، اأن 
املقاوم��ة يف عه��د حما�ص تختل��ف كثريا عما 

كان��ت عليه يف عه��د ال�س��لطة الفل�س��طينية، 
فق��د كان رج��ال املقاوم��ة ماحق��ون ب�س��كل 
دائم، اإىل جانب م�سادرة اأ�سلحتهم وعتادهم 

الع�سكري وزجهم داخل ال�سجون.
وي�س��يف: "يف ظ��ل حكم حما�ص ب��ات هناك 
اإمكانية لتطوير قدرات املقاومة الع�س��كرية 

وقام��ت  والتكنولوجي��ة، 
ف�س��ائل  بدع��م  07احلرك��ة 
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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-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
م��ا اإن يعل��ن الرا�س��د اجل��وي ع��ن ق��دوم 
منخف�ص جوي �سديد الرودة، حتى يبداأ 
القل��ق يت�س��لل اإىل قلب امل��راأة ال�س��تينية 
اأم حمم��د حم�س��ن، الت��ي ت�س��كن يف من��زل 
ب�س��يط �س��قفه من األواح الزينكو القدمية 
واملهرتئ��ة، فمياه الأمط��ار كعادتها يف كل 
منخف�ص قوي تعكر �س��فوها وحتول ليلها 
اإىل نه��ار، فتجل���ص باكي��ة ب��ني اأك��وام من 
الأواين التي و�سعتها كي متنع ت�سرب مياه 

الأمطار اإىل حاجياتها.
هذا احلال ل ينطبق على اأم حممد فقط، 
الغزي��رة  ال�س��تاء  اأمط��ار  حي��ث تت�س��بب 
يف معان��اة الكث��ري م��ن العائ��ات الفقرية، 
والتي ل تتمكن من ال�سكن يف منازل مبنية 
م��ن الباطون ال��ذي يقيها ال��رد القار�ص، 
يف ح��ني اأن مي��اه الأمط��ار ت�س��ارك تل��ك 
العائ��ات م�س��كنها عق��ب تدفقه��ا لداخل 
م��ا يقل��ق راح��ة الأطف��ال  املن��زل، وه��و 

و�سعورهم بالأمان.

معاناة شديدة
واأكر ما تظهر معاناة الكثري من العائات 
يف ف�س��ل ال�س��تاء وم��ع قدوم املنخف�س��ات 
اجلوية، حتديدا يف املخيمات ومع�سكرات 
الاجئني بغ��زة، حيث تتدفق املياه داخل 
املن��ازل وه��و م��ا يعر�س��ها للغرق ال�س��ديد 
ب�س��بب �س��عف البنية التحتية للعديد من 
ال�س��وارع والطرق��ات، وهو م��ا يجعل تلك 

املناط��ق اأ�س��به بودي��ان جتري فيه��ا املياه 
وخا�س��ة مياه ال�س��رف ال�سحي وخروجها 
اإىل �سطح ال�س��وارع نتيجة ارتفاع من�سوب 

املياه.
وم��ع ارتف��اع من�س��وب املي��اه يف ال�س��وارع، 
ي�سبح املواطن يف حرية من اأمره يف كيفية 
اجتي��از ال�س��ارع، فاملياه تكاد تغطي �س��اق 
ال�س��خ�ص املار، يف حني تت�س��بب تلك املياه 
الغزي��رة يف حدوث اإغاقات تعيق حركة 
املواطنني بحرية، وتت�سبب بحالة اإرباك 
لاأطفال وكبار ال�سن من الن�ساء وال�سيوخ.
ويف مع�س��كر ال�س��اطئ بغ��زة، تظهر حجم 
املاأ�س��اة التي يعاين منه��ا املواطنني، حيث 
الزدح��ام ال�س��كاين والعمراين وتا�س��ق 
املنازل ببع�س��ها البع���ص، ومبجرد حدوث 
بال�س��يان  ال�س��وارع  تب��داأ  منخف���ص  اأي 
نتيجة غ��زارة املياه الت��ي يرافقها خروج 
ت�س��بب  والت��ي  ال�س��حي  ال�س��رف  مي��اه 
الأمرا���ص اخلط��رية وال�س��ارة بالأطفال 

والعديد من املارة.
غباي��ن:" اإن  رائ��د  اأم  املواطن��ة  وتق��ول 
منزله��م يع��اين م��ن تدف��ق مي��اه الأمطار 
بالرغ��م م��ن اأن وكال��ة الغ��وث وت�س��غيل 
الاجئني الفل�سطينيني " الأونروا" قامت 
ببنائ��ه لهم حديث��ا، اإل اأن ان�س��ياب املياه 
لداخل املنزل يعكر عليهم �س��فو حياتهم، 
حيث ت�سل املياه اإىل الأغطية والأثاث".
وتوؤك��د غباي��ن اأن غرف��ة ابنه��ا املت��زوج 
متت��اأ مبياه املطر، يف ح��ني اأن لديه طفلة 

�س��غرية ل يتج��اوز عمرها العام ون�س��ف، 
وهو ما ت�سبب يف حدوث رطوبة بالغرفة، 
و�س��يان املي��اه داخلها، وهو ما ا�س��طرهم 
لو�س��ع بع���ص الأواين الكب��رية ك��ي متن��ع 

ت�سربها.

نعمة الشتاء ولكن
املواط��ن �س��امي اأبو ج��ودة، ت�س��رر منزله 
ال��ذي يقط��ن في��ه مبدين��ة رف��ح جن��وب 
�س��يف  الأخ��ري  الع��دوان  خ��ال  غ��زة 
ا�س��اح  حماولته  من  وبالرغ��م   ،2014
ما مت هدمه نتيجة ال�س��واريخ والقذائف، 
وتغطي��ة �س��طح املن��زل بالنايل��ون، اإل اأن 
مي��اه الأمطار كان��ت تتدف��ق يف كل زاوية 
من زوايا املنزل ذو الأ�س��قف الب�سيطة من 
ال�سب�س��ت، وكانت قط��ع النايلون تتطاير 
بفعل قوة الري��اح واملنخف�ص، وهو ما كان 

يَحول ليل العائلة باأكملها اإىل نهار.
يق��ول اأب��و ج��ودة:" اأغل��ب غ��رف املنزل 
بها اأوعي��ة واأواين كب��رية يف حماولة ملنع 
ان�س��ياب املي��اه اإىل الفرا���ص والأغطي��ة، 
ولك��ن رغم ذل��ك غزارة املياه تكون اأ�س��بق 
وهو ما يجعل نعمة ال�س��تاء اأ�س��به بنقمة 
بالن�س��بة لن��ا". ويتابع قوله:" اأ�س��بحنا 
نك��ره �س��يء ا�س��مه منخف�ص ج��وي، حيث 
ي�س��اورنا القل��ق واخلوف من ت�س��رب املياه 
لداخ��ل املن��زل، وهو ما يجرنا اإىل و�س��ع 
الكثري من اأغرا�ص وفرا�ص املنزل خارجه 

من اأجل تن�سيفه يف ال�سم�ص".

جهود على مدار الساعة
م��ن جهته��ا عمل��ت جلن��ة الط��وارئ يف 
بلدي��ة غ��زة عل��ى معاجل��ة تداعي��ات 
واآثار املنخف�سات اجلوية التي تتعر�ص 
له��ا مدين��ة غ��زة، حيث توج��د طواقم 
وفرق ميدانية تعمل على ت�سريف املياه 
ومعاجل��ة الطف��ح الن��اجت ع��ن ال�س��رف 
ال�سحي، اإىل جانب تنظيف م�سايف مياه 

الأمطار واملناهل.
وق��ال نائب رئي�ص اللجنة م. رمزي اأهل 
يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" اإن كميات مياه 
الأمطار كان اأكر من املتوقع، ولكن رغم 
ذل��ك عمل��ت جلنة الط��وارئ عل��ى مدار 
ال�س��اعة وكان له��ا دور كب��ري يف �س��حب 
و�س��فط مياه الأمطار"، موؤكدا اأن الفرق 
امليداني��ة قام��ت ب�س��فط ح��وايل -70

الأمطار. مياه  جتمع  من  80نقلة 
واأ�س��اف:" قام��ت الف��رق اأي�س��ا بعملية 
وتنظيفه��ا  للمي��اه،  منه��ل   25 تعزي��ل 
وت�س��ليكها"، مو�س��حا اأن جلنة الطوارئ 
مكونة م��ن رئي�ص البلدي��ة، واأن اللجنة 
مكون��ة من 22-20 �س��خ�ص م��ن املدراء 

وغريهم بالبلدية.
ووف��ق م��ا ذك��ره فاإن��ه مت تق�س��يم عمل 
بلدي��ة غ��زة لأربع مناط��ق، كل منطقة 
يت��م مراقبته��ا جيدا، وخا�س��ة املناطق 
تغمره��ا  الت��ي  واملنخف�س��ة  ال�س��اخنة 
املياه، لفتا اإىل اأنه مل يت�س��رر اأي منزل 
نتيجة املنخف�س��ات اجلوية ومل ترتفع 

املياه نتيجة لذلك.

إرشادات هامة
واأكد اأهل اأن الفرق امليدانية تعمل على 
تنظي��ف جمي��ع م�س��ايف مي��اه الأمطار، 
ولكن املواطن ل يلتزم بالنظافة العامة 
اأم��ام منزل��ه، وه��و م��ا يت�س��بب برتاك��م 
يف  تعل��ق  الت��ي  والأو�س��اخ  الق��اذورات 
وتت�س��بب يف  ال�س��حي  ال�س��رف  مناه��ل 

اغاقها مع قرب ف�سل ال�ستاء.
وجهته��ا  الت��ي  الإر�س��ادات  وت�س��منت 
بلدي��ة غ��زة ب�س��رورة املحافظ��ة عل��ى 
الق��اذورات  اإلق��اء  وع��دم  النظاف��ة، 
ت�س��بب  ل  حت��ى  العام��ة،  ال�س��وارع  يف 
ان�س��دادا مل�س��ارف مياه الأمط��ار، وعدم 
فت��ح اأغطي��ة املناهل يف ال�س��وارع خال 

ت�ساقط الأمطار.
ل�س��تقبال  ا�س��تعداداتها  اإط��ار  ويف 
ف�س��ل ال�س��تاء والتعامل مع املنخف�سات 
اجلوي��ة، نف��ذت طواقم بلدي��ة جباليا 
النزل��ة �س��يانة وقائي��ة لآبار ال�س��رف 

ال�سحي وت�سريف مياه الأمطار.
واأك��دت البلدي��ة اأن فرق جلن��ة طوارئ 
ال�س��تاء، قام��ت بت�س��ليك م�س��ارف مياه 
الأمطار وتنظيف ال�س��وارع من الأو�ساخ 
املنجرف��ة مع �س��يول الأمطار، مو�س��حة 
�س��وارع  ف��رق الط��وارئ تتواج��د يف  اأن 
املدين��ة على مدار ال�س��اعة، للتعامل مع 

اأي حدث خال املنخف�ص اجلوي.

مأساة كل عام

األمطار تحاصر منازل "الغالبة" وتكشف عورة الطرق بغزة
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وكانت قناة الأق�س��ى ق��د اأطلقت الثاثاء 
املا�س��ي يف موؤمت��ر �س��حفي عقدت��ه، حملة 
م��ن اأج��ل اإعادة بن��اء مقره��ا املدمر الذي 
دمرته طائرات حربية اإ�س��رائيلية خال 
الت�س��عيد الأخري على قط��اع غزة، وقدرت 
 4.550.400 بنح��و  الف�س��ائية  خ�س��ائر 

دولر.

وزارة اإلعالم
وت�ست�س��يف الفقرة الأوىل م�س��وؤول وزارة 
الإعام بغزة "املكتب الإعامي احلكومي" 
ق�س��ف  ع��ن  للحدي��ث  مع��روف  �س��امة 
الحت��ال ملقر الف�س��ائية وهدف��ه الرامي 
لإ�سكات ال�سوت الفل�سطيني املقاوم وتغيب 
واإ�س��عاف  الفل�س��طيني،  الإع��ام  كلم��ة 
الرواي��ة الفل�س��طينية لاأحداث، و�س��يتم 
ال�س��وربجي  الإعام��ي ح�س��ام  ا�ست�س��افة 
مذيع قناة "مكملني الف�سائية عر برنامج 

بي". "�سكاي 
ق��د  الأق�س��ى  ف�س��ائية  اأن  اإىل  وي�س��ار 
الحت��ال  قب��ل  م��ن  للق�س��ف  تعر�س��ت 
"الإ�س��رائيلي" اأك��ر م��ن 5 م��رات خ��ال 
احل��روب ال�س��ابقة التي �س��نت عل��ى قطاع 
طواقمه��ا  ا�س��تهداف  ع��ن  ناهي��ك  غ��زة، 
الإعامي��ة وعمليات الت�س��وي�ص املرجمة 
التي تعر�س��ت لها القن��اة يف اأوج التغطيات 

الإعامية حلروب الحتال.

شهداء وجرحى الفضائية
الإعام��ي  �ست�ست�س��يف  الثاني��ة  الفق��رة 
عامر خليل مدير مكتب ف�س��ائية فل�سطني 
و�س��تتناول احلدي��ث ع��ن  الي��وم يف غ��زة 
م��ا قدمت��ه ف�س��ائية الأق�س��ى من �س��هداء 
الإعامي��ة  تغطيته��ا  خ��ال  وجرح��ى 
طل��ب  و�س��تتناول  امل�س��تمرة،  امليداني��ة 
الحت��ال م��ن القم��ر ال�س��ناعي وقف بث 

��ا،  اأي�سً الف�س��ائية، و�ست�ست�س��يف الفق��رة 
عب��د الرحمن عز الدي��ن مذيع الأخبار يف 
قناة امليادين، ونا�س��ر اأخ�س��ر وكيل احتاد 

التلفزة الإ�سامية.
احلكوم��ي  الإعام��ي  املكت��ب  اأن  ويذذك��ر 
بغزة قد دعا اجلميع للم�س��اهمة يف اإجناح 
حمل��ة )بدعمك��م نبنيه��ا( الت��ي اأطلقته��ا 
ف�س��ائية الأق�س��ى وتوحيد البث امل�سرتك 
احلمل��ة  خ��ال  والإذاع��ات  للف�س��ائيات 
لإي�سال ر�سالة الإعام الفل�سطيني املقاوم 
اإىل اأو�س��ع �س��ريحة، والتاأكيد على الرف�ص 

اجلماعي جلرائم املحتل.

رغم المضايقات... البث 
متواصل

ع��ن  احلدي��ث  الثالث��ة  الفق��رة  وتتن��اول 
ف�س��ائية  له��ا  تعر�س��ت  الت��ي  امل�س��ايقات 
الأق�سى على ال�س��عيد العاملي، حيث اعتر 

 2008 الع��ام  يف  الأمريك��ي  الكوجنر���ص 
ف�س��ائية الأق�س��ى منظمة اإرهابي��ة، فيما 
اعترت حكومة ال�سلطة عام 2007 لعمل 
يف ف�س��ائية الأق�س��ى جرمية ت�ستوجب اأن 
يعاق��ب عليها القان��ون، واعتقال الحتال 
و�ست�ست�س��يف  فيه��ا،  العامل��ني  لع�س��رات 
الفق��رة عماد الإفرجن��ي مدير مكتب قناة 
القد���ص بغزة، وخ�س��ر امل�س��ايخ مدير قناة 
الريموك الف�سائية، وال�سحفي الفل�سطيني 

حممد القيق.
اجلدير ذكره اأن ف�س��ائية الأق�س��ى اأُ�س�ست 
ع��ام 2006، منبثق��ًة عن �س��بكة الأق�س��ى 
الإعامي��ة، وق��د احتل��ت ن�س��بة م�س��اهدة 
كبرية يف اأو�ساط العامل العربي والإ�سامي، 
حيث اتخذت القناة من عبارة "عينك على 
الوطن" �س��عارًا لها، وليزال بثها متوا�س��ل 
رغم حماولت الإيقاف �س��واءا بالق�سف اأو 
بالت�س��وي�ص اأو بالتوا�س��ل مع اإدارة الأقمار 

ال�سناعية لإيقاف بثها.

وكالة الرأي تشارك في حملة مساندة لفضائية األقصى
غزة - الراأي

اأطلقت قناة الأق�س��ى الف�سائية حلقة 
ت�سامنية خا�سة بحملة "#بدعمكم_
نبنيها" لدعمها وم�ساندتها، بعد الق�سف 
ال��ذي تعر���ص ل��ه مقره��ا الرئي�س��ي يف 
مدين��ة غ��زة بالع��دوان الأخ��ري ال��ذي 

�سنته قوات الحتال على قطاع غزة.
الت��ي  الت�س��امنية  احللق��ة  و�ست�س��مل 
بينه��ا  م��ن  اإعامي��ة  جه��ات  ترعاه��ا 
"وكال��ة ال��راأي الفل�س��طينية" عل��ى 3 
فق��رات متنوعة ي�س��ملها عر�ص تقارير 
ع��دة  و�ست�ست�س��يف  خمتلف��ة،  مرئي��ة 

�سخ�س��يات اإعامي��ة وم�س��وؤولة، بحيث 
�س��تجمل تل��ك الفقرات كاف��ة اجلوانب 
الف�س��ائية  الأق�س��ى  بقن��اة  املتعلق��ة 
ومكانته��ا يف داخل املنظومة الإعامية 
الداع��م  وتاأثريه��ا  الفل�س��طينية 

للمقاومة الفل�سطينية.
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غزة - الراأي
ر�سدت وزارة الإعام-املكتب الإعامي 
الحت��ال  احلكومي-انته��اكات 
ال�س��حفيني  بح��ق  الإ�س��رائيلي، 
الأرا�س��ي  يف  الإعامي��ة  واملوؤ�س�س��ات 
الفل�سطينية م�س��تخدمًا القوة املبا�سرة 
واملفرطة لقمع ال�سحافيني/ت وو�سائل 
العام م��ن اأج��ل اق�س��ائهم وابعادهم 

عن امليدان.
الحت��ال  اأن  التقري��ر،  واأو�س��ح 
انتهاكات��ه  يف  ت�س��اعد  الإ�س��رائيلي 
مبا�س��ر  ب�س��كل  ال�س��حفيني  م�س��تهدفًا 
والعت��داء عليه��م باإط��اق الر�س��ا�ص 
والقناب��ل  واملطاط��ي  واملتفج��ر  احل��ي 
الغازي��ة ال�س��امة احلارق��ة واخلانق��ة، 
وا�س��تخدام اأ�س��لوب ال�س��رب والتهدي��د 
وغ��ريه م��ن و�س��ائل العن��ف اأو الإهان��ة 
بالكرام��ة  احلاط��ة  واملعامل��ة 
واحتجازه��م  واعتقاله��م  والإن�س��انية، 
وفر�ص غرامة مالية بحقهم، ومداهمة 
منازلهم وم�س��ادرة اأدواتهم ال�س��حفية، 
ومنعهم من ت�س��وير وتغطية الفعاليات 
مواق��ع  اإدارة  م��ع  والتاآم��ر  وامل�س��ريات 
التوا�س��ل الجتماعي بهدف ا�س��تهداف 
وتدمري املحتوى الفل�سطيني ومنع ن�سره 

دوليًا.
وبح�س��ب التقرير -الذي �سدر عن ق�سم 
املتابع��ة والر�س��د- بال��وزارة، اإن �س��هر 
دي�س��مر/ كان��ون اأول 2018 املا�س��ي، 
�س��هد اأك��ر م��ن ) 99( م��ن النته��اكات 
الإعامي��ني  بح��ق  الإ�س��رائيلية 
والت��ي تاأت��ي يف اإط��ار حماول��ة ق��وات 
الحت��ال طم���ص احلقيق��ة ال�س��اطعة 
جلرائمه��ا واإرهابها الذي متار�س��ه بحق 
م��ن  ع��دد)6(  يقابل��ه  الفل�س��طينيني، 
النته��اكات يف ال�س��فة املحتل��ة من قبل 
الأجهزة الأمنية الفل�س��طينية وجهات 

اأخرى بحق ال�سحفيني.
ق��وات  واحتج��زت  اعتقل��ت  حي��ث 
الحت��ال الإ�س��رائيلي اأك��ر م��ن )8( 
�سحفيني وم�س��ورين وهم اعتقال �سامح 
منا�سرة، وح�س��ني �سجاعية، و�سامر اأبو 
عي�س��ة، ومو�سى �سمحان، واحتجاز ن�سر 
احل�س��يني واحتج��از طاق��م وكال��ة وفا 
خ��ال مداهمة املقر مرت��ني متتاليتني، 
من��زيل  حب���ص  اأم��ر  فر�س��ت  فيم��ا 
ع��دد)1(، وم��ددت واأجل��ت حماكم��ة و 

اعتقال لعدد)6( من ال�سحفيني.
فيم��ا اأ�س��يب اأكر م��ن )19( �س��حافيًا، 
م��ن بينه��م 11 اإعامي��ًا يف قط��اع غ��زة 
الحت��ال  قب��ل  م��ن  وا�س��تهدافهم 
وقناب��ل  واملط��اط،  احل��ي  بالر�س��ا�ص 
الغاز ال�سامة واحلارقة، جراء ممار�سة 
عمله��م يف تغطية م�س��ريات العودة على 

احلدود ال�سرقية لقطاع غزة.
اإىل ذل��ك، اقتحم��ت ق��وات الحت��ال 
لل�س��حفيني  وموؤ�س�س��ات  من��ازل 
م��ن  بلغ��ت)9(  والت��ي  والإعامي��ني 
النتهاكات، تخلل عمليات القتحامات 

م�سادرة وا�ستياء على معدات وحتطيم 
و�سرقة اأموال بلغت عددها)10(.

كم��ا منعت ق��وات الحت��ال حالة)1( 
ل  لق��اء  واإقام��ة  التغطي��ة  م��ن  من��ع 
الّزي��ت"،  �س��ّر  حكاي��ة  كت��اب  اإ�س��هار 
للكات��ب املعتق��ل وليد دّق��ة، اىل جانب 

ت�سجيل)3( حالت تهديد وف�سل.
اجلدي��د  الإع��ام  حمارب��ة  وبجان��ب 
تعر�س��ت العديد من املواقع الإخبارية 
الحت��ال  قب��ل  م��ن  الفل�س��طينية 
امل�ست�س��يفة  ال�س��ركات  م��ع  بالتع��اون 
لهج��وم واخ��رتاق وحظر وح��ذف ومنع 
من الن�س��ر بل��غ عدده��ا)38( من بينهم 

م�سرفني، وح�سابات �سحفيني.
ا�س��تمرار  اإط��ار  ويف  ذل��ك،  جان��ب  اإىل 
لل�س��حفيني  م�س��ايقاته  يف  الحت��ال 
املعتقلني داخل �س��جون الحتال والتي 
فر���ص  بينه��م  م��ن   ،)4( عدده��ا  بل��غ 
غرام��ة مالي��ة لثن��ني من ال�س��حفيني 
قب��ل اأن تف��رج عنه��م، ومن��ع 2 اآخري��ن 
من لقاء حماميهما وهما �سامح منا�سرة، 

وح�سني �سجاعية.

انتهاكات فلسطينية
الفل�س��طينية،  النته��اكات  وب�س��اأن 
واملتابع��ة)6(  الر�س��د  �س��جلت وح��دة 
انته��اكات بح��ق ال�س��حفيني يف ال�س��فة 
اأجه��زة  اعتق��ال  يف  متثل��ت  املحتل��ة، 
ال�س��لطة يف ال�س��فة) 2( من ال�سحفيني 
هم��ا عب��د الكرمي م�س��طيف، ومعت�س��م 
�س��قف احلي��ط، فيما تعق��د حمكمة رام 
اهلل، تاأجي��ل ع��دد) 3( جل�س��ات بح��ق 
ونائل��ة  اجلري��ري  اأيه��اب  ال�س��حفيني 

خليل، ورامي �سمارة.
واإ�س��ابة ال�س��حفي زين م�سك بر�سا�سة 
بالراأ���ص من مدين��ة اخللي��ل يف ظروف 

غام�سة.
الحت��ال  انته��اكات  تفا�س��يل 
الإ�سرائيلي خال �سهر دي�سمر/ كانون 

اول 2018
ه��دد  الحت��ال   :1-12-2018
جم��د  يف  العام��ة  املكتب��ة  باإغ��اق 
الك��روم، كم��ا منع اإ�س��هار كت��اب حكاية 
�س��ّر الّزي��ت"، لاأ�س��ري الكات��ب املعتق��ل 
من��ذ 32 عاًم��ا، ولي��د دّقة وال��ذي كان 
املرك��ز  قاع��ة  اإج��راوؤه، يف  املق��رر  م��ن 
املكتب��ة  فعالي��ات  �س��من  اجلماه��ريي 

الثقافية ال�سهرية.
الحت��ال  ق��وات   :6-12-2018
تقتحم، مطبعة يف �س��ارع النه�سة و�سط 
مدين��ة رام اهلل، وا�س��تولت على معدات 

ومواد اإعانية منها.
حتظ��ر  توي��رت  اإدارة   :6-12-2018
�س��بكة  م��ن  ل��كل  3�س��فحات  وحتج��ب 
فل�س��طني  و�س��بكة  الإخباري��ة،  قد���ص 
للح��وار، واملرك��ز الفل�س��طيني لاإعام، 
ب�س��بب تغري��دات حول ق��وة الحتال 
اخلا�س��ة التي ت�س��للت �س��رق خانيون�ص 

ال�سهر املا�سي.

"الفي�س��بوك"  اإدارة   :6-12-2018
حت��ذف من�س��ورا �س��اركتاه ال�س��حفيتان 
ينتق��د  ح��رب  وهاج��ر  خلي��ل  نائل��ة 
املوق��ف الأمريك��ي الذي يعت��ر حركة 

حما�ص حركة اإرهابية.
2018-12-8: اإدارة موقع الفي�سبوك 
حت��ذف للمرة ١٢ ال�س��فحة ال�سيا�س��ية 
الفل�س��طينية ال�س��اخرة " م���ص هي��ك " 
عل��ى  بالت�س��ييق  حملته��ا  يف  وت�س��تمر 

املحتوى الفل�سطيني.
2018-12-8: الإذاع��ة ال�س��رتالية 
تف�س��ل ال�س��حفي الفل�س��طيني �س��ريف 
اإ�س��رائيلية  �س��غوط  ب�س��بب  الن��ريب 
ر�س��الته  خلفي��ة  عل��ى  وحتدي��دا 
الإخباري��ة الت��ي ق��ال فيه��ا "اإن جي�ص 
يف  الأطف��ال  بقت��ل  يق��وم  الحت��ال 

م�سريات العودة".
موق��ع  اإدارة   :9-12-2018
الن�سر عر �سفحة  "في�سبوك"، توقف 
وكالة الراأي الفل�س��طينية عر في�سوك 
التا�س��عة،  للم��رة  م�س��ّمى  غ��ري  لأج��ل 
وذلك بحجة ع��دم اللتزام ب�سيا�س��ات 
املوقع يف اإ�س��ارة اإىل ن�س��ر الوكالة خلر 

�س��رق  الحت��ال  باعت��داءات  يتعل��ق 
خانيون�ص وك�سف قواته هناك.

تقوم  جوج��ل  �س��ركة   :9-12-2018
بحذف ح�س��اب قناة القد�ص الف�سائية 
وباق��ي  تي��وب  الي��و  عل��ى  الر�س��مي 
خدماته��ا بع��د م�س��ايقات عدي��دة على 
الرفع وبعد عامني على حذف احل�س��اب 

ال�سابق.
ادارة  قام��ت   :9-12-2018
اي��اد  ح�س��اب  بح��ذف  الفي�س��بوك 
ابراهي��م الق��را، نظًرا حلمل��ة تبليغات 
من قب��ل الحت��ال على خفي��ة عملية 

خانيون�ص وعملية رام اهلل.
ق��وات  2018-12-10:اعتقل��ت 
منا�س��رة  �س��امح  ال�س��حفي  الحت��ال 
)28 عاما(م��ن بي��ت عائلت��ه يف عزب��ة 

اجلراد �سرق طولكرم فجر اليوم.
ق��وات  اعتقل��ت   :10-12-2018
الحت��ال ال�س��حفي ح�س��ني �ِس��جاِعّية 
رام  �س��رق  جري��ر  دي��ر  يف  منزل��ه  م��ن 
والعب��ث  منزليهم��ا  تفتي���ص  بع��د  اهلل، 

مبحتوياتها.
ال�س��رطة  احتجزت   :10-12-2018

�س��امر  احل��ّر  ال�س��حايف  الإ�س��رائيلية، 
اأب��و عي�س��ة، وحّقق��ت معه ح��ول عمله 
ال�س��حايف، واأفرج��ت عنه بعد �س��اعات 
ع��دة بكفالة مالي��ة وحب�ص منزيل ملدة 

اأيام.  5
"عوف��ر"  حمكم��ة   :10-12-2018
ايل  ال�س��تئناف  ترف���ص  الع�س��كرية 
ال�س��حفي  الأ�س��ري  حمام��ي  ب��ه  تق��دم 
اأ�س��امة ح�س��ني �س��اهني )35 عام��ًا( من 
بل��دة دورا جن��وب اخللي��ل �س��د ق��رار 
جتدي��د اعتقاله اإداريًا مل��رة ثانية ملدة 

تهمه. دون  اأ�سهر   4
ق��وات  اقتحم��ت   :10-12-2018
الحت��ال مق��ر مبن��ى وكال��ة الأنب��اء 
ب��رام  »وف��ا«  الفل�س��طينية  واملعلوم��ات 
م��ن  ومنعه��م  العامل��ني  واحتج��از  اهلل، 

مغادرة مكاتبهم.
ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :10-12-2018
بقنبل��ة  عام��ًا(   28( الدوي��ك  حمم��د 
غ��از يف الراأ�ص، خ��ال تغطيته فعاليات 
امل�سري البحري �س��مال غرب بيت لهيا، 

ويعمل يف وكالة احتاد بر�ص.
2018-12-11: تعر�س��ت العديد من 

تقرير
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م��ن  الفل�س��طينية  الإخباري��ة  املواق��ع 
قب��ل الحت��ال بالتعاون مع ال�س��ركات 
ع��رف  واخ��رتاق  لهج��وم  امل�ست�س��يفة 
�س��فا  وكال��ة  ال��راأي،  وكال��ة   : منه��م 
الإخباري��ة، وكالة �س��ما، موقع اجلبهة 
ال�س��عبية، موقع حرك��ة حما�ص، وكالة 
اله��دف الإخباري، موقع قناة فل�س��طني 
اليوم، وكالة فل�س��طني الآن، موقع قناة 

الأق�سى، موقع اإذاعة الأق�سى.
2018-12-11: اعتداء امل�س��توطنني 
معت�س��م  قد���ص  �س��بكة  مرا�س��ل  عل��ى 
�س��قف احليط خ��ال تغطيته ملداهمات 

الحتال الليلية يف نابل�ص.
الق��وات  اقتحم��ت   :11-12-2018
الأنب��اء  "وكال��ة  مبن��ى  الإ�س��رائيلية، 
يف  )وف��ا(  الفل�س��طينية"  واملعلوم��ات 
اهلل،  رام  مدين��ة  يف  امل�س��ايف  ح��ي 
والعامل��ني  ال�س��حافيني  واحتج��زت 
داخله ومنعته��م من املغادرة طيلة فرتة 
�س��اعة  نح��و  ا�س��تمر  ال��ذي  القتح��ام 
ون�سف ال�س��اعة، كما اأطلقت قنبلة غاز 
على �سرفة غرفة التحرير، ما اأدى اإىل 
اإ�سابة ال�س��حافّيني والعاملني يف ق�سَمي 
التحري��ر والت�س��وير بح��الت اختناق، 

ودخلوا اإىل غرفة ال�سريفرات و�سادروا 
م��ن  الت�س��جيل  واأ�س��رطة  الت�س��جيات 
كامريات فوتوغرافية وكامريات فيديو 

من م�سّوري وكالة وفا".
ح�س��اب  ح��ذف   :11-12-2018
ال��راي  وكال��ة  موق��ع  عل��ى  امل�س��ريف 
التوا�س��ل  موق��ع  عل��ى  الفل�س��طينية 
الجتماع��ي حي��ث مت حذف ح�س��ابات 
ح�س��ن  الثوابت��ة،  اإ�س��ماعيل   ، م��ن  كل 
احم��د  نامو���ص،  اأب��و  احم��د  النج��ار، 
املدهون، ع��ز الدين البط���ص، عبد اهلل 

�سايف، �سعبان عد�ص
2018-12-11: اإدارة موق��ع التويرت 
حت��ذف تغري��دات ملوق��ع بواب��ة الهدف 
ح��ول الوح��دة اخلا�س��ة الت��ي ت�س��للت 

اىل غزة.
ق��وات  اعتقل��ت   :11-12-2018
الحت��ال حمم��ود �س��قر ع�س��يدة م��ن 
قري��ة تل ق�س��اء نابل���ص، بع��د اأقل من 

ع�سرين يوما على اقتحام بيته.
الحت��ال  حمكم��ة   :12-12-2018
يف مرك��ز حتقي��ق "بيت��ح تكف��ا" مت��دد 
اعتقال ال�س��حفي ح�سني �س��جاعية من 
اأجل��ت  فيم��ا  يوم��ا   12 مل��دة  اهلل  رام 

حماكمة ال�س��حفي �س��امح منا�س��رة من 
طولك��رم اإىل اخلمي�ص القادم ومتنعهما 
م��ن روؤي��ة املحامي، علم��ا اأنهم��ا اعتقا 

قبل يومني من منزليهما
ق��وات  اعتقل��ت   :14-12-2018
�س��اح  مو�س��ى  ال�س��حفي  الحت��ال 
الل��ن  قري��ة  يف  منزل��ه  م��ن  �س��محان، 
ق��وات  وكان��ت  اهلل.  ب��رام  الغرب��ي 
ابري��ل  �س��هر  يف  اعتقلت��ه  الحت��ال 
املا�س��ي وافرجت عنه يف �سهر اغ�سط�ص 

املا�سي.
وكالة  م�سور  اإ�سابة   :14-12-2018
النا�س��ول ال�س��حفي م�س��طفى ح�سونة 
تغطيت��ه  خ��ال  قدم��ه  يف  بر�سا�س��ة 
للمواجه��ات مع ق��وات الحتال �س��رق 

قطاع غزة.
وكالة  م�سور  اإ�سابة   :14-12-2018
ال��راأي "عطي��ة دروي���ص" بقنبل��ة غ��از 
يف وجه��ه ور�سا�س��ة مطاطي��ة يف الي��د 
م�س��ريات  لأح��داث  تغطيت��ه  خ��ال 

العودة �سرق غزة.
م�س��ور  اإ�س��ابة   :14-12-2018
ف�س��ائية القد�ص امل�س��ور ح�س��ن ا�س��ليح 
وتعر���ص  قدم��ة  يف  غ��از  بقنبل��ة 

لاختناق جراء ا�ستن�ساق الغازات،. 
ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :14-12-2018
ربح��ي الكوب��ري بالر�س��ا�ص املطاط��ي 
يف ي��ده اأثناء تغطيت��ه للمواجهات على 

املدخل ال�سمايل ملدينة البرية.
امل�س��ور  اإ�س��ابة   :14-12-2018
ال�س��حفي م�س��عب �س��اور بعي��ار مطاطي 
خ��ال  الحت��ال  جن��ود  اأطلق��ه 

املواجهات يف باب الزاوية باخلليل .
امل�س��ور  اإ�س��ابة   :15-12-2018
ال�س��حفي جمدي بن��ورة بقنبلة غاز يف 
راأ�س��ه خال تغطيته عملية هدم منزل 
عائل��ة ابو حميد يف خمي��م الأمعري يف 

رام اهلل.
الزميل��ة  اإ�س��ابة   :15-12-2018
خ��ال  بالختن��اق  البحي�س��ي  اإ�س��راء 

تغطية م�سرية العودة
"اآي  قن��اة  اأع��ّدت   :15-12-2018
24" الإ�س��رائيلية تقريًرا �س��د امل�سوّر 
��ار من  ال�س��حايف الفل�س��طيني و�س��ام ن�سّ
مدين��ة غ��ّزة، حُتّر���ص في��ه �س��حيفة 
ال�"نيوي��ورك تاميز" ب�س��بب "�س��توري" 
ار يف ح�س��ابه على  ��ة( ن�س��رها ن�سّ )ق�سّ
الإن�ستغرام عن ال�سهيدين الفل�سطينيني 

اأ�سرف نعالوة و�سالح برغوث

الحت��ال  ق��وات   :15-12-2018
تعتدي بال�س��رب على ال�س��حفي حممد 
حم��دان، اأثناء تغطيت��ه ملداهمة منزل 
والدة الأ�س��ري اإ�س��ام اأبو حميد مبخيم 

الأمعري يف رام اهلل
ب��وك  الفي���ص  اإدارة   :15-12-2018
الفل�س��طيني  املرك��ز  �س��فحة  حت��ذف 
لاإعام بالأردو ، لتن�س��م اإىل �س��فحتها 
بالفرن�س��ية ، والتي ترف���ص اإدارة في�ص 

بوك اإعادتها حتى الآن
امل�س��ور  اإ�س��ابة   :17-12-2018
ال�س��حفي ثائ��ر خال��د فهمي اأب��و ريا�ص 
)24 عامًا( اإ�س��ابة بقنبلة غاز مبا�سرة 

يف البطن، وو�سفت ا�سابته بالطفيفة.
الفي���ص  اإدارة   :18-12-2018
ب��وك حت��ذف �س��فحات كل م��ن" اخبار 
نابل�ص"،" انني القد�ص"، " �س��بكة حدث 
م�س��رفني  ح�س��ابات   5 ح��ذف  الي��وم" 
عليها، و�س��فحتي م�ص هيك ، و فل�س��طني 

بو�ست.
حمكم��ة  �س��ادقت   :19-12-2018
الحت��ال الع�س��كرية يف "عوف��ر" على 
��ادرة عن ما  اأم��ر العتقال الإداري ال�سّ
ي�س��ّمى ب�"القائ��د الع�س��كري للمنطقة" 
وثبت��ت الأم��ر مل��دة �س��ّتة �س��هور بح��ّق 
ال�س��ري ال�س��حفي حمم��د اأن��ور منى من 

نابل�ص.
ال�س��حايف  اإ�س��ابة   :21-12-2018
�سامي جمال طالب م�س��ران )٣٤ عامًا( 
م�س��ور قناة الق�س��ى الف�س��ائية، بعيار 
ن��اري يف قدم��ه الي�س��رى، وق��د اإ�س��ابة 
خ��ال تغطي��ة امل�س��ريات �س��رق خمي��م 

الريج،
ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :21-12-2018
اأحم��د ه��اين عب��د العزي��ز حم��د )20 
عامًا(، م�س��ور �س��حفي ح��ر بعيار مغلف 
باملط��اط يف كلت��ا يدي��ه، اإ�س��ابة خال 

تغطية امل�سريات �سرق غزة.
كام��ريا  ا�س��تهداف   :21-12-2018
ال�س��حفي حممد اأ�س��عد حممد حمي�س��ن 
ن��اري  �س��ظايا طل��ق  اث��ر  )34 عام��ًا(، 
ت�س��ويره  خ��ال  اأ�س��ابتها  متفج��ر 
�س��رق غ��زة،  الع��ودة  م�س��رية  فعالي��ات 
ويعمل م�سور لدى ميدل اي�ست مونيتور.
امل�س��ور  اإ�س��ابة   :21-12-2018
بر�س��ا�ص  �س��تية  ن�س��ال  ال�س��حفي 
باملط��اط،  املغل��ف  املع��دين  الحت��ال 
مل�س��رية  الحت��ال  ق��وات  قم��ع  خ��ال 
املناه�س��ة  الأ�س��بوعية  ق��دوم  كف��ر 

لا�ستيطان وعولج ميدانيًا.
اعتق��ال  متدي��د   :24-12-2018
عام��ا،  منا�س��رة28  �س��امح  ال�س��حفي 
�س��امل  حمكم��ة  يف  اي��ام  لع�س��رة 
الع�س��كرية التابع��ة لاحت��ال. ومن��ذ 
ام��ر  هن��اك  الي��وم  حت��ى  اعتقال��ه 
مبنع��ه من لق��اء املحام��ي. وكانت قوات 
الحتال اعتقلت منا�س��رة يف العا�سرة 
من دي�س��مر احلايل من بي��ت عائلته يف 

عزبة اجلراد �سرق طولكرم .
�س��لطات  اأجل��ت   :27-12-2018
حماكم��ة  اخلمي���ص،  الي��وم  الحت��ال 
الأ�س��رية الكاتبة ملى خاطر )42 عامًا( 
من �س��كان حمافظة اخللي��ل حتى تاريخ 

.30/1/2019
الحت��ال  ق��وات   :27-12-2018
حتتجز ال�س��حفي ن�س��ر احل�س��يني على 

مدخل خميم الفوار جنوب اخلليل.
الحت��ال  حمكم��ة   :27-12-2018

ال�س��حفي  اعتق��ال  مت��دد  الع�س��كرية 
ح�س��ني �س��جاعية مل��دة 11 يوم��ًا حيث 

يحتجز يف مركز حتقيق "بتاح تكفا".
ال�س��حفية  اإ�س��ابة   :28-12-2018
اأثن��اء  غ��از  بقنبل��ة  ال�س��يخ  دع��اء 
تغطيتها للمواجهات املندلعة �سرق رفح 

جنوب قطاع غزة.
امل�س��ور  اإ�س��ابة   :28-12-2018
ال�س��حفي حمم��د الزعن��ون بقنبلة غاز 

مبا�سرة يف الظهر .
ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :28-12-2018
اأحم��د الناق��ة بقنبل��ة غ��از يف ال�س��در 

�سرق خان يون�ص.
ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :29-12-2018
مرا�س��ل تلفزيون فل�س��طني يف حمافظة 
قلقيلية اأحمد �س��اور، بر�س��ا�ص معدين 
مغل��ف باملط��اط يف الراأ�ص، خ��ال قمع 
ق��دوم  كف��ر  مل�س��رية  الحت��ال  جن��ود 

ال�سلمية الأ�سبوعية
الحت��ال  ق��وات   :31-12-2018
تقتحم منزل ال�س��حفي عاء الرمياوي 
يف �س��ارع الإر�س��ال ب��رام اهلل وت�س��ادر 

حوا�سيب ومبلغًا من املال.
تفا�س��يل النتهاكات الفل�سطينية بحق 
ال�س��حفيني خال �س��هر دي�س��مر/كانو 

اول2018
املخاب��رات  جه��از   :15-12-2018
الفل�س��طينية برام اهلل يعتقل ال�سحفي 
عب��د الكرمي م�س��طيف خ��ال تغطيته 
ملتظاهري��ن  الأمني��ة  الأجه��زة  لقم��ع 

باملدينة ومن ثم نقله جلهة جمهولة.
ال�سحفي يف  اإ�س��ابة   :16-12-2018
رادي��و احلرية زين م�س��ك، م��ن اخلليل، 

بر�سا�سة يف الرا�ص بظروف غام�سة.
رام  حمكم��ة  عق��دت   :19-12-2018
اهلل جل�س��تان للنظر يف ق�سية ال�سحايف 
ايه��اب اجلري��ري، ملرفوع��ة من��ذ كانون 
ث��اين 2016 ، حي��ث اتهم اجلريري ب� " 
الت�س��هري والذم" م��ن قبل خبرية جتميل 
كان��ت تعم��ل م��ع تلفزيون فل�س��طني اثر 
تتعل��ق  جوان��ب  اجلري��ري(   ( انتق��اده 
بحجم التعاق��د املرم معها ومت تاجيلها 

ب�سبب عدم ح�سور ال�سهود.
جل�س��ة  عق��دت   :19-12-2018
رام  �س��لح  حمكم��ة  ل��دى  حماكم��ة 
املقدم��ة �س��د  ال�س��كوى  للنظ��ر يف  اهلل 
الزميل��ني رام��ي �س��مارة، ونائل��ة خلي��ل 
�س��هادة  اإىل  ال�س��تماع  فيه��ا  مت  وق��د 
النج��اح  اإع��ام  امل�س��تكي مدي��ر مرك��ز 

غازي مرجتى.
النياب��ة طلب��ت اإمهاله��ا لتق��دمي باق��ي 
اإعط��اء  املحكم��ة  ق��ررت  وق��د  بينته��ا 
الأخ��رية مهل��ة لذل��ك واأجلت اجلل�س��ة 
النياب��ة  واأمهل��ت   ٢٠١٩/٢/٢٥ اإىل 
مطل��ع  قب��ل  ال�س��هود  اأ�س��ماء  تق��دمي 

اجلل�سة املقبلة
الأمنية يف  2018-12-30: الأجهزة 
مدينة نابل�ص تعتقل ال�س��حفي معت�سم 

�سقف احليط من نابل�ص.
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ُقول��ة اأو ُقولي��ة  اإح��دى ق��رى 
فل�سطني املحتلة املهجرة �سكانها 
ع��ام 1948. تقع �س��مال �س��رق 
مدين��ة الرمله وتبعد عنها نحو 
حممد  الدكتور  يذك��ر  كم.   15
تاري��خ  كتاب��ه  يف  عل��ي  ح�س��ني 
حمم��د  اأن  وامل�س��لمني  الع��رب 
عل��ي با�س��ا عندم��ا كان متوجهًا 
ال�س��هل  يف  ع�س��كر  م�س��ر  اإىل 
املق��ام  امل��كان  يف  الفل�س��طيني 
علي��ه قري��ة قول��ة، وق��د دعاه 
بذل��ك تيمن��ًا ببلدت��ه َقَوَل��ة يف 
بلده الأ�س��لي األبانيا، واأ�سبحت 
تع��رف به��ذا ال�س��م من��ذ ذل��ك 

الوقت. 
اإل اأن الفرجن��ة ذكروها با�س��م 

كول��ة )Chole( وق��د اأقام��وا 
به��ا ح�س��نًا م��ا زالت بقاي��اه من 
يف  تظه��ر  الو�س��طى  الع�س��ور 

القرية
 تق��ع قول��ة عل��ى بع��د 11 ك��م 
�س��مال مدين��ة اللد، وعل��ى بعد 
30 ك��م جن��وب �س��رقي مدينة 

يافا. 
يحدها من اجلنوب قرية طرية 
دندن ومن ال�س��رق قرية رنتي�ص 
وم��ن الغ��رب قري��ة رنتي��ا وم��ن 
ال�س��مال قري��ة املزيرع��ة، كما 
تق��ع عل��ى مف��رتق ع��دة ط��رق 
رئي�سية مما يجعلها على ات�سال 
دائ��م مب��ا يجاوره��ا م��ن امل��دن 

والقرى،

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية ُقولة المهجرة
 الرملة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
رغم اأنها اأم ل�سبعة من الأبناء، اإل اأنها 
تعي���ص وحي��دة حتى م��ن منزلها الذي 
حرمه��ا اإي��اه احت��ال حاق��د ل يعرف 
للرحمة والإن�سانية اأي طريق، �سنوات 
اأب��و  نا�س��ر  اأم  فيه��ا  تلت��ق  طويل��ة مل 
حمي��د م��ع اأبنائها ال�س��تة عل��ى مائدة 
طع��ام واح��دة، فه��م معتقل��ون خل��ف 
ب��اأن  فا�س��تحقت  الحت��ال،  ق�س��بان 
يناديه��ا اأغل��ب اأهايل خمي��م الأمعري 
�س��رق مدين��ة رام اهلل بلقب "خن�س��اء 

فل�سطني".
نا�س��ر ون�س��ر و�س��ريف وحممد وجهاد 
م��رات  باملوؤب��د  حمكوم��ني  جميعه��م 
عديدة، فيما البن ال�س��اد�ص "ا�سام" 
يتنق��ل ب��ني التوقي��ف والأح��كام، اأما 
�س��ابعهم وهو "عبد املنعم" فهو �س��هيدا 

بجوار ربه.

 6  أسرى وشهيد
حلظ��ات ع�س��يبة ومري��رة تل��ك الت��ي 
متر عل��ى الأم ال�س��بعينية الت��ي منعها 
الحت��ال م��ن روؤي��ة فل��ذات اأكباده��ا 
حلج��ج واهية، كيف لها اأن ت�س��ر على 
غي��اب جميعه��م، ولي�ص له��ا ال النظر 
والتاأم��ل يف حوائط املنزل الذي �ُس��وي 
بالأر���ص، ليج��دد معاناته��ا و�س��رها، 
اأي �س��ر ه��ذا على ف��راق اأبن��اء خلف 
الق�س��بان وف��راق اأبناء حت��ت الرتاب، 
وف��راق زوج كان ال�س��ند الوحيد لها يف 
كل �س��يء، حتى يف اقت�سام املعاناة ونار 

الفراق.
تويف زوج اأم نا�س��ر، يف دي�سمر/ كانون 
الأول عام 2014 بعد �سراع مع املر�ص 
روؤي��ة  م��ن  يتمّك��ن  اأْن  دون  واملعان��اة، 

اأبنائ��ه اأو حت��ى ال�س��ماح له��م باإلق��اء 
نظ��رة ال��وداع علي��ه للم��رة الأخ��رية، 

حلجج واأ�سبابواهية.
اب��ن  دون  مبفرده��ا،  وحي��دة  جتل���ص 
يوؤن�ص وحدته��ا اأو يناديه��ا باأمي، دون 
اأن ت�س��تند لأحدهم يف �س��دائد احلياة 
اليومي��ة، اأ�س��به باحلج��ر الثقيل على 
�س��درها، لكنه��ا تكابد كل �س��يء، حتى 

والوح��دة،  والف��راق  الغي��اب  م��رارة 
بال�س��ر  وتكتف��ى  الكتم��ان،  وم��رارة 

والثبات.. واأي �سر واأي ثبات هذا؟
ن�ست�س��لم، ومنزيل  ولن  ننهار  لن  "اإنن��ا 
واإن  ول�س��عبها،  لفل�س��طني  ف��داء 
البن��اء،  ف�س��نعيد  الحت��ال  هدم��ه 
اأر�س��نا، وطامل��ا هن��اك احت��ال  ه��ذه 
�س��نقاومه"،بهذه العبارة ردت اأم نا�سر 

للم��رة  عل��ى ه��دم الحت��ال منزله��ا 
الثالثة عل��ى التوايل، دون اأن جتزع اأو 
حتى تظهر نوعا من ال�ستكانة، فكانت 
كاجلب��ل الثاب��ت ل ته��زه الري��ح مهما 

كانت عاتية.

سياسة انتقامية
ال�سر الذي اأظهرته الأم املكلومة اأمام 

اعتقال اأبنائها ال�ستة وا�ست�سهاد البن 
ال�س��ابع ووفاة الزوج وال�س��ند الوحيد 
وهدم منزلها املكون من اأربع طوابق، ل 
ميكن و�س��فه، فكل �سيء ميكن تعوي�سه 
اإل احت�س��ان اأبنائه��ا، وتكحيل عينيها 
بروؤيتهم حولها فرحني، يخففون عنها 
�س��دائد احلياة ومرارة الفراق وغياب 

الأب.
ولي�س��ت ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل الت��ي 
يه��دم فيه��ا من��زل عائل��ة اأب��و حميد، 
حي��ث �س��بق وه��دم الحت��ال املن��زل 
يف العام��ني 1994 و2003، كاإج��راء 
انتقامي من العائلة، وا�س��تمرت عملية 
وذل��ك  للعائل��ة،  الحت��ال  ماحق��ة 
من��ذ ا�ست�س��هاد جنله��ا عب��د املنع��م ول 
ت��زال، فهناك �س��تة اأ�س��قاء م��ن عائلة 
اأبو حميد يف معتقات الحتال، منهم 
اأربعة يق�س��ون اأحكاما بال�ّس��جن املوؤبد 
من��ذ انتفا�س��ة الأق�س��ى ع��ام 2000، 
وهم: )نا�سر، ون�سر، و�سريف، حممد( 
ع��اوة عل��ى �س��قيقهم جه��اد املعتق��ل 

اإداريا.
اعتقل��ت  املا�س��ي  حزي��ران  �س��هر  ويف 
�س��لطات الحتال �س��قيقهم ال�س��اد�ص 
ي��زال  ول  عام��ا(   32( اإ�س��ام  وه��و 
موقوفا، حيث تتهمه �سلطات الحتال 
بقت��ل اأح��د جنوده��ا خ��ال اقتح��ام 
اهلل،  رام  يف  الأمع��ري  ملخي��م  نفذت��ه 
علما اأن اإ�س��ام ق�سى �س��ابقا �سنوات يف 

معتقات الحتال.
وتعتمد حكومة الحتال �سيا�سة هدم 
منازل ال�سهداء والأ�سرى، وباعتقادها 
اأنها بذلك ت�س��تطيع اأن تلجم املقاومني 
عملي��ات  تنفي��ذ  ع��ن  الفل�س��طينيني 

�سدها.

"أبو حميد" .. اعتقال األبناء وهدم البيت لم ينل من صمودها
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غزة – خا�ص الراأي - فل�سطني عبد الكرمي:
دخل��ت املقاومة الفل�س��طينية مرحلة جديدة 
وحمط��ة فارق��ة م��ن الكف��اح واملواجه��ة �س��د 
كان��ت  اأن  فبع��د  "الإ�س��رائيلي"،  الحت��ال 
واملق��اع  احلج��ر  مث��ل  الب�س��يطة  ب��الأدوات 
مرحل��ة  اإىل  انتقل��ت  الفدائي��ة؛  والعملي��ات 
ال�س��واريخ والقذائف و�س��راع الأدمغة، وذلك 
بعد اأن لقت الكثري من الرعاية والحت�س��ان 
حرك��ة  حك��م  ظ��ل  يف  وامل�س��اندة  والدع��م 

املقاومة الإ�سامية "حما�ص".
وعان��ت املقاومة قب��ل اأن مت�س��ك حما�ص زمام 
احلك��م، م��ن عملي��ات املاحق��ة اليومي��ة م��ن 
لل�س��لطة  التابع��ة  الأمني��ة  الأجه��زة  قب��ل 
الفل�س��طينية، اإىل جان��ب اعتق��ال املقاوم��ني 
وم�س��ادرة اأ�س��لحتهم وعتادهم، وزجهم داخل 

ال�سجون بدون وجه حق.
اأن  وخ��راء  �سيا�س��يون  حملل��ون  وي��رى 
ويف  غ��زة  قط��اع  يف  الفل�س��طينية  املقاوم��ة 
مقدمته��ا كتائ��ب الق�س��ام بات��ت اأك��ر تطورا 
وق��درة وتنظيم��ا، وتعمل على قدم و�س��اق من 
القتالي��ة  اأ�س��اليبها وقدراته��ا  اأج��ل تطوي��ر 
والع�س��كرية، وذل��ك يف اإط��ار دعم واحت�س��ان 

حركة حما�ص لها.

حكومة مقاومة
ويق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي م�س��طفى 
ال�س��واف: "اإن حرك��ة حما���ص ومن��ذ توليه��ا 
�سدة احلكم وهي حكومة مقاومة، حيث طورت 
من قدرات ف�سائل املقاومة الفل�سطينية بغزة 
اأ�س��اليبها  م��ن  وع��ززت  باحت�س��انها  وقام��ت 
الع�س��كرية، ولوله��ا ملا و�س��لت املقاومة بغزة 

ملا و�سلت اإليه".
اأن  ل�"ال��راأي"،  حديث��ه  يف  ال�س��واف  ويوؤك��د 
املقاوم��ة يف عه��د حما���ص تختلف كث��ريا عما 
كانت عليه يف عهد ال�سلطة الفل�سطينية، فقد 
كان رجال املقاومة ماحقون ب�سكل دائم، اإىل 
جانب م�س��ادرة اأ�س��لحتهم وعتادهم الع�سكري 

وزجهم داخل ال�سجون.
وي�س��يف: "يف ظ��ل حك��م حما�ص ب��ات هناك 
اإمكاني��ة لتطوي��ر قدرات املقاومة الع�س��كرية 

والتكنولوجية، وقامت احلركة بدعم ف�سائل 
املقاوم��ة التي طورت هي الأخرى من و�س��ائلها 
القتالية، واأتاحت الفر�س��ة لها للعمل بحرية 

يف مواجهة املحتل الغا�سب".
وعق��ب ع��دوان 2014، تطور �س��اح املقاومة 
وتط��ورت كف��اءة مقاتليه��ا، وه��و ما اأث��ر على 
معادل��ة ال��ردع الت��ي اأج��رت الحت��ال على 
اح��رتام الواقع اجلديد، فلم تعد غزة جناحًا 

ي�سهل ك�سره اأو النق�سا�ص عليه.
وتط��ور عم��ل املقاوم��ة ظه��ر جلي��ا م��ن خال 
العملي��ات الت��ي اأربك��ت ح�س��ابات الحت��ال، 
واأفق��دت قادت��ه عقوله��م، واأث��ارت جنونه��م، 
وه��و ما ات�س��ح من خ��ال تنفيذ عملي��ة العلم 
التي نفذتها األوية النا�س��ر �ساح الدين �سرق 

مدينة خان يون�ص )جنوب قطاع غزة(.

المقاومة في عهد حماس
وب��دوره يق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي د. 
يو�س��ف رزق��ة الذي كان ي�س��غل حقيب��ة وزير 
الإع��ام الأ�س��بق: "اإن حرك��ة حما���ص من��ذ 
تاأ�سي�س��ها وهي حركة مقاومة وطنية، وقامت 
باحت�س��ان كاف��ة املقاومني م��ن اأبناء ال�س��عب 
الفل�س��طيني، وكانت توفر لهم كل الإمكانيات، 
كان��ت  كم��ا  خال�س��ا،  وطني��ا  عم��ا  وتعت��ره 
تتعاون مع اأ�س��ر ال�سهداء واجلرحى وامل�سابني 

وترعاهم ب�سكل مادي ومعنوي".
ووف��ق ما ذك��ره رزق��ة ل�"الراأي" ف��اإن الثقافة 
الوطني��ة الت��ي زرعته��ا حما���ص اأ�س��بحت من 
قيم ال�سعب الفل�سطيني، وباتت ت�سارك جميع 
وعل��ى  الأح��داث  كل  يف  الوطني��ة  الف�س��ائل 

جميع الأ�سعدة.
وح��ول تط��ور املقاوم��ة وترعرعه��ا يف عه��د 
انتفا�س��ة  ف��رتة  "يف  رزق��ة:  يتاب��ع  حما���ص، 
ال�س��عبية  املقاوم��ة  كان��ت  الأوىل  احلج��ارة 
باحلج��ر واملقاع مقابل املدرعات والر�س��ا�ص 
ال�س��عبية  احلرك��ة  تو�س��عت  وبعده��ا  احل��ي، 
ج��اءت اتفاقية اأو�س��لو العبثي��ة وهدمت تلك 

النتفا�سة بدون مرر".
وي�س��تطرد قول��ه: "يف انتفا�س��ة الأق�س��ى مل 
تكن حما���ص موجودة يف احلك��م ولكنها قادت 

اأبن��اء ال�س��عب الفل�س��طيني وكان��ت ج��زًء من 
ال�س��عب ت�س��عى لتحقي��ق اأهداف��ه الوطني��ة"، 
مو�س��حا اأن حما�ص حركة من ال�سعب وغايتها 

حترير الوطن وا�ستعادة احلقوق امل�سلوبة.
وما ي�س��تدل على تطور املقاومة وتطور اأداوؤها 
ه��و متك��ن مقاتل��و املقاوم��ة الفل�س��طينية من 
ا�س��تهداف حافلة نقل جنود لاحتال �سمايل 

قطاع غزة، ب�ساروخ كورنيت.
التابع��ة  امل�س��رتكة  العملي��ات  غرف��ة  وبث��ت 
فيدي��و  مقط��ع  الفل�س��طينية،  للمقاوم��ة 
ل�س��تهداف احلافل��ة الت��ي اأ�س��ابها ال�س��اروخ 
ب�س��كل مبا�س��ر، م��ا اأدى ملقتل واإ�س��ابة من كان 

بداخلها.

مرحلة جديدة من المواجهة
اأب��و  رام��ي  الع�س��كري  الباح��ث  بينم��ا يق��ول 
املُقاَوَم��ة  "اإن  ل�"ال��راأي":  زبي��دة يف حدي��ث 
دخل��ت مرحل��ة جدي��دة م��ن املواجه��ة، حيث 
ا�ستطاعت تهديد اأمن الإِ�ْسرائيلّيني من جنود 
وم�س��توطنني وقتما تريد، من خال القذائف 
واملواق��ع  امل�س��توطنات  عل��ى  وال�س��واريخ 
الع�سكرية، ومع ف�س��ل كل حماولت الْحِتال 
ملنعه��ا، دخل��ت َكتاِئ��ب الَق�ّس��ام م��ع الْحِت��ال 

الإِ�ْسرائيلّي يف معادلة �سراع جديد".
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن املقاوم��ة الفل�س��طينية 
م��ع  واله��دوء  ال�س��تقرار  مرحل��ة  ت�س��تثمر 
القتالي��ة  اأ�س��لحتها  تطوي��ر  يف  الحت��ال 
والع�س��كرية، واإع��داد العدة والعت��اد ملقاومة 
املحت��ل عل��ى اأ�س���ص قوي��ة مب��ا يكف��ل ردع اأي 

عدوان، ومنع العدو من حتقيق اأهدافه.
الت��ي  امل�س��رتكة  العملي��ات  غرف��ة  واأحدث��ت 
اأعلنت عنها املقاومة الفل�سطينية اإرباكًا كبريًا 
يف �س��فوف الحتال، بع��د اأّن ك الحتال يف 
ال�سابق ي�س��تهدف كل ف�س��يل بعينه وي�ستفرد 
ب��ه على ح��دة، اإل اأّن��ه الآن ل ي�س��تطيع ذلك 

ويواجه مقاومة متما�سكة ومتوحدة.

دعم واحتضان للمقاومة
وي��رى الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي د. عم��اد 
وف��رت  حما���ص  حرك��ة  اأن  احلدي��دي، 

للمقاومة الفل�سطينية بكافة اأذرعها الإطار 
الأمن��ي الكامل، حيث وقفت �س��د اأي عملية 
اعتقال لأي فرد من اأفراد املقاومة و�س��محت 
القتالي��ة  و�س��ائلها  وتطوي��ر  بت�س��نيع  له��ا 

والع�سكرية.
ل��ك، وف��رت حما���ص لف�س��ائل  واإىل جان��ب 
املقاومة، اأماكن التدريب وم�س��احات وا�س��عة 
مواقعه��ا  عليه��ا  تقي��م  لك��ي  الأرا�س��ي  م��ن 
التدريبي��ة، كما وفرت لكاف��ة اأبناء املقاومة 
والف�س��ائل، الظهور مع ال�سخ�سيات امليدانية 
حت��ى  اأو  اأح��د،  اأي  يعرت�س��ها  ل  بحي��ث 

ماحقتها من قبل الأجهزة الأمنية.
مل  حما���ص  "اإن  ل�"ال��راأي":  قول��ه  ويتاب��ع 
تقف �س��د اأي تنظيم يزيد م��ن عدد اأفراده، 
م��ن حي��ث ال�س��تقطاب للع��دد داخ��ل غزة، 
الع�س��كرية  الأجنح��ة  معظ��م  دعم��ت  كم��ا 
بامل��ال والعتاد واخل��رات الأمني��ة، وفتحت 
الب��اب له��م للتدري��ب والتثقي��ف والع��داد 
داخ��ل  واللوج�س��تية  العام��ة  والعاق��ات 

املعاهد الع�سكرية.
ويوؤكد احلديدي اأن املقاومة قبل اأن مت�س��ك 
حما���ص �س��دة احلكم بغ��زة؛ كان��ت ماحقة 
وكان��ت ال�س��لطة تق��وم مبحاكم��ة املقاوم��ني 
واأبناء الف�س��ائل، وقد �سهدت املحاكم حينها 
الكثري من املحاكمات التي زجت بالكثري منهم 

داخل ال�سجون.
اإىل جان��ب ذل��ك، كان هن��اك ماحق��ات م��ن 
قب��ل اأجهزة ال�س��لطة للمع��دات الع�س��كرية 
اخلا�س��ة برجال املقاومة، وكثريا ما �سادرت 
ال�س��لطة العتاد الع�سكري لهم، م�سريا اإىل اأن 
املقاوم��ة يف ظ��ل حكم حما���ص تخرج من كل 
ع��دوان اأكر �س��ابة وق��وة، وتفاجئنا دوما 
بتكتيكات جديدة واأ�س��لحة واأدوات خمتلفة 

يف ال�سراع مع الحتال.
خ��ال  ح��دث  مب��ا  احلدي��دي  وي�ست�س��هد 
الع��دوان الأخ��ري على غزة، حي��ث الأحداث 
فاق��ت توقع��ات اجلمي��ع بالرغم م��ن اأعداد 
ال�س��هداء واجلرح��ى، وما وعدت ب��ه كتائب 
الق�س��ام والف�س��ائل الفل�س��طينية من ق�سف 
ت��ل اأبي��ب، واأمطرته��ا باملئات من ال�س��واريخ 

دون اأن تتمك��ن القب��ة احلديدي��ة م��ن وقف 
ال�سواريخ.

وي�سيف: "ا�ستطاعت حما�ص اأي�سا احت�سان 
كافة ف�س��ائل ال�س��عب الفل�س��طيني يف حالة 
فريدة ونادرة يف وقتنا احلا�سر وهو "الهيئة 
العليا مل�س��ريات العودة وك�سر احل�سار"، حيث 
اأعطت القيادة للف�سائل، بل اأعطتهم رئا�سة 
اللج��ان الفرعية التي تن�س��وي حتت الهيئة 
العلي��ا، رغ��م اأن ن�س��بة حما���ص يف كل ه��ذه 
اللجان �س��ئيلة ل تتجاوز %6 وحما�ص على 

عاتقها جل الدعم املايل واللوج�ستي".

انتصار استخباري
انت�س��ار ا�س��تخباري مركب و�س��فعة جديدة 
وجهتها كتائب الق�س��ام لأجهزة ا�س��تخبارات 
ق��وة  ك�س��ف  خ��ال  م��ن  الحت��ال  واأم��ن 
قط��اع  عل��ى  ت�س��للت  "اإ�س��رائيلية" خا�س��ة 
غ��زة �س��رق خ��ان يون���ص، وم��ن ث��م متكن��ت 
الكتائب من ن�سر �سور اأفراد خلية الحتال 
"الإ�س��رائيلي" ع��اوًة عل��ى احلافل��ة الت��ي 

َنقلتهم.
وخ��ال مهرج��ان انطاقته��ا ال���31، اأعلنت 
حرك��ة حما���ص اأن طائ��رات الت�س��وير التي 
حتلق يف �س��ماء �س��احة الكتيبة حيث جتري 
"اإ�س��رائيلية"  طائ��رات  ه��ي  الحتف��الت، 
كان��ت كتائ��ب الق�س��ام ق��د ا�س��تولت عليه��ا، 
كم��ا ظهر اأفراد اجلوقة الع�س��كرية التابعة 
لكتائب الق�سام، الذين كانوا يحملون �سنوف 
من الأ�س��لحة املتطورة، واأخرى على اأكتافهم 
والت��ي برز منها "الكورنيت املوجه" القنا�ص، 

وُمعدات ع�سكرية اأخرى.
م��ن  يت�س��منه  وم��ا  املي��داين  الثب��ات  ه��ذا 
احت�س��ان حما���ص لف�س��ائل املقاوم��ة، يدلل 
على ا�ستعداد املقاومة ويقظتها الدائمة واأن 
�س��احها حا�سر يف �ساحات ال�سرف والفداء، 
وه��ي ر�س��ائل م��ن املقاوم��ة اأن��ه مهم��ا توالت 
تهدي��دات الحت��ال فهو يدفعه��ا نحو مزيد 
م��ن التاحم وال�س��تعداد الدائم والتجهيز، 
اأ�س��باب منعته��ا  ب��اأي م��ن  وع��دم التفري��ط 

وقوتها.
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لماذا نشعر بالخمول؟.. السّر في طعامنا!

يف اأمريكا ميار�سون الن�ساط البدين 
اليومي ح�س��ب التو�سيات، وهي 30 

دقيقة يوميًا.
ي�س��اف الفو�س��فات لل�س��مك املعل��ب 
واملخب��وزات اجلاه��زة وم�س��روبات 
الك��ول ليعطيها مظه��رًا طازجًا، ول 
تظه��ر البيان��ات الغذائي��ة الكمية 
الأبح��اث  وج��دت  وق��د  امل�س��افة 
والتج��ارب التي اأجري��ت يف جامعة 
تك�سا�ص اأن الفو�سفات امل�ساف يلعب 
دورًا هامًا يف تثبيط الهمة و�سيطرة 

الإح�سا�ص بالك�سل.
اللح��وم  اإىل  الفو�س��فات  وي�س��اف 
وال�س��جق  كالرغ��ر  امل�س��ّنعة 
املعّل��ب  وال�س��مك  وال�س��امي 
واأي�س��ًا  اجلاه��زة،  واملخب��وزات 
م�سروبات ال�س��ودا كالكول والفانتا 

وال�سفن اأب وغري ذلك. وتتم اإ�سافة 
الفو�س��فات ليعط��ي الطع��ام مظه��رًا 

طازجًا.
وُن�س��رت نتائ��ج الدرا�س��ة يف دوري��ة 
تكّونت  باأنها  ومتتاز  "�سريكولي�سن"، 
الب�س��ر،  عل��ى  جت��ارب  �س��قني:  م��ن 
واأظه��رت  الفئ��ران.  عل��ى  واأخ��رى 
اأن��ه مع اإ�س��افة الفو�س��فات بانتظام 
للطعام ت�س��اءلت الرغب��ة يف القيام 

باحلركة، و�سعفت الهمة البدنية.
ويعتر الفو�س��فات مادة غري �سحية 
ملر�س��ى الكلى والقلب، لكن ل توجد 
بالكمي��ات  تو�س��يات  الآن  حت��ى 
امل�س��موح به��ا، ول ُتظه��ر املنتج��ات 
الغذائية كمية الفو�س��فات امل�س��اف 
اإليه��ا، وه��و ما دعت نتائج الدرا�س��ة 

اإىل �سن قوانني ب�ساأنه.

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
الإ�س��رائيلي  بال�س��اأن  خمت�س��ون  اأجم��ع 
وحمللون �سيا�سيون على اأن خطاب نتنياهو 
للمجتم��ع  ر�س��ائل  ع��دة  حم��ل  بالأم���ص 
اليهودي وقطاع غزة، موؤكدين اأن نتنياهو 
قد يذهب لت�س��عيد حمدود بغزة ملحاولة 
ترميم �سورته اأمام جمهوره، اأو قد يبحث 
عن تهدئ��ة لعتبارات مرتبط��ة مبوقعه 

ال�سيا�سي.
الإ�س��رائيلي  ال��وزراء  رئي���ص  واأعل��ن 
نتنياهو، م�س��اءاأم�ص، الحتفاظ بحقيبة 
الدفاع لنف�سه، وذلك بعد تعر م�ساوراته 
اأح��زاب الئت��اف لإقناعه��م  ق��ادة  م��ع 
اإىل  الذه��اب  قراره��م  ع��ن  بالع��دول 

انتخابات مبكرة للكني�ست.
اخلبري يف ال�سئون الإ�سرائيلية ماأمون اأبو 
عام��ر، يوؤكد اأن خط��اب نتنياهو ركز على 
جوانب متع��ددة، مو�س��حا اأن اخلطاب مت 
درا�س��ته ب�س��كل قوي، حيث ا�ستخدم فيه 
نتنياه��و اأ�س��اليب العاطف��ة وب��ث الأم��ل 

والجناز لدى اجلمهور الإ�سرائيلي.
ويق��ول اأبو عامر يف حديث ل�"الراأي": اإن 
خط��اب نتنياهو قوي وج��اء للتاأكيد على 
التزام��ه بحماي��ة اأم��ن الحت��ال، واأن��ه 
مقات��ل وحم��ارب وحري���ص على م�س��لحة 

الإ�سرائيليني".
وي�س��ري يف حديث��ه اإىل اأن خطاب نتنياهو 
الإ�س��رائيلي،  للجمه��ور  تخوي��ف  ر�س��الة 
وهو بذلك ميار�ص �س��غوطا على �س��ركائه 
الن�س��حاب  م��ن  ملنعه��م  باحلكوم��ة 

بالئتاف.

تهدئة أو تصعيد
م��ن جهت��ه يوؤك��د املحل��ل ال�سيا�س��ي اي��اد 
بع��د  ج��اء  نتنياه��و  خط��اب  اأن  الق��را، 
وا�س��تقالة  غ��زة،  يف  الأخ��ري  الت�س��عيد 
ليرمان وف�س��ل الحتال يف ردع �سواريخ 
املقاومة، منوها اإىل اأن غزة كانت حا�سرة 

وبقوة يف خطابه.
ويق��ول الق��را يف حدي��ث ل�"ال��راأي": اإن 
%60 من اجلمهور الإ�سرائيلي غري را�ص 
عن �سلوك نتنياهو، واأن الأخري قد يحاول 
ترميم �س��ورته التي اهتزت من خال �سن 
عدوان جديد على قط��اع غزة، وهذه هي 

الر�سالة الأكر و�سوحا يف خطابه".
اأو تهدئة مع غزة"،  لت�س��عيد  "اإما ذهاب 
خياري��ن يرى الق��را اأن نتنياه��و قد يقرر 
الو�س��ع  بق��اء  يتوق��ع  اأن��ه  اإل  اأحدهم��ا، 
احل��ايل عل��ى ماه��و علي��ه، اأي ل تهدئ��ة 

ول ت�سعيد".

ترميم صورته
ب��دوره يق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي 
�س��ميح خل��ف:" اإن خط��اب نتنياه��و جاء 
بغ��ري م��ا كان متوقع��ا يف مكان مق��ر وزارة 
الأم��ن، وبع��د حمل��ة م��ن اأح��زاب اليمني 

املتطرف الت��ي تطالب بانتخاب��ات مبكرة 
وح��ل احلكومة، فلم يكن خط��اب نتنياهو 
منطي��ا بل اأت��ت كلمات��ه فيما قال �س��ابقا 
موجها كامه مل�س��توطنيه غاف غزة )ما 
خف��ي كان اأعظم(وق��د ف��ك �س��يفرة هذه 

العبارة، عندما قال "احلرب م�ستمرة".
ل�"ال��راأي"،اأن  حديث��ه  يف  خل��ف  ويوؤك��د 
املاح��ظ م��ن عب��ارات ه��ذا اخلط��اب،اأن 
نتنياه��و  ولك��ن  قادم��ة،  ح��رب  هن��اك 
مل يح��دد مكانه��ا اأه��ي يف ال�س��مال اأم يف 
نتنياه��و  خل��ف:"  وي�س��يف  اجلن��وب. 
بالتعم��ق يف �سخ�س��يته لي���ص رج��ل حرب 

اأو ق��رار جم��ازف، فه��و يدرك م��دى الثمن 
الذي �ستدفعه اإ�سرائيل يف حالة املواجهة 
مع غ��زة، والت��ي ل ميكن و�س��ع ح�س��ابات 
العام��ل  اأن  اىل  نتائج،بالإ�س��افة  اأو  له��ا 
الإقليم��ي والدويل غري م�س��اعد لنتنياهو 
اأن يتخ��ذ مثل ه��ذا القرار بحرب �س��املة 

ومفتوحة".
ووفق ما ذكره، فقد ن�س��هد ت�سعيدا يخدم 
بقاء نتنياهو كرئي�ص وزراء، وبقاء حزبه 
والذي��ن  معار�س��يه،  غ�س��ب  لمت�س��ا�ص 
ح��ذر  مبكرةالت��ي  بانتخاب��ات  يطالب��ون 
منها باأنها �س��تخلق اأو�ساع �سيا�سية واأمنية 
جدي��دة، كم��ا حدث بع��د اتفاقي��ة "واي 

ريفر" واإ�سقاط حكومته.
وباعتقاد املحلل ال�سيا�سي فقد يقوم نتنياهو 
بت�س��عيد حم��دود لرتمي��م �س��ورته،وهو ما 
ظه��ر جلي��ا يف اخلطاب،حيث ج��اء عاطفيا 
لمت�سا�ص غ�سب املعار�سني، واإعادة ت�سكيل 

احلا�سنة احلزبية حلكومته.
واأعلن رئي�ص حكوم��ة الحتال، بنيامني 
نتانياهو اأنه �سيتوىل وزارة احلرب، وذلك 
بع��د ا�س��تقالة الوزي��ر الأ�س��بق اأفيغ��دور 
ليرم��ان، يف اأعق��اب ف�س��له يف الت�س��عيد 
الأخري بغزة. وحول الو�س��ع على احلدود 
مع غزة، قال نتنياه��و: "اأنتم ترون جزء 
م��ن املعركة واأن��ا اأ�س��تعد ل�س��تكمال تلك 
املعرك��ة، ول��ن اأقول متى �س��نعمل من اأجل 
ا�ستعادة الهدوء ل�س��كان جنوب اإ�سرائيل، 
واأعطي��ت تعليمات لتنفي��ذ عمليات كثرية 
غ��ري ظاه��رة للعل��ن، ول ميك��ن الف�س��اح 

عنها".

خطاب نتنياهو.. تهديدات الستعادة قوة ردع بددتها المقاومة
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غزة - الراأي
مثل��ت اجلوق��ة الع�س��كرية لكتائب ال�س��هيد 
يف  ممي��زة  انطاق��ة  الق�س��ام،  الدي��ن  ع��ز 
عامل الفن الإن�س��ادي املقاوم، حيث ج�س��دت 
تلك احلناج��ر املجاه��دة باأ�س��واتها حكاية 
جهادية هيجت امل�س��اعر اجلهادية، و�سورت 
باأنغامه��ا م�س��اهد الع��زة والفخ��ار، واأمتع��ت 
به��ا قل��وب اجلماه��ري  واأبهج��ت  به��ا الآذان 

الفل�سطينية.
يف  كان  الع�س��كرية  للجوق��ة  الأول  الظه��ور 
الذك��رى الثالث��ة ملعركة "الع�س��ف املاأكول"، 
ومبنا�س��بة عملية القد�ص البطولية اآنذاك، 
كما ظهرت يف عدة اإ�سدارات لدائرة الإعام 
الع�سكري، والتي كان اآخرها "موكب الإباء" 
يف ذك��رى ا�ست�س��هاد القائ��د الق�س��امي اأحمد 

اجلعري "اأبو حممد".

تطور العمل المقاوم
وي��رى املحل��ل ال�سيا�س��ي واملخت���ص بال�س��اأن 
اجلوق��ة  اأن  الرفات��ي  اأمي��ن  الإ�س��رائيلي، 
الع�س��كرية اإح��دى الأدوات املتقدم��ة الت��ي 
ت�س��ري لتط��ور العم��ل والق��درات الع�س��كرية 

لكتائب الق�س��ام، وتهدف من خالها لإي�س��ال 
ر�س��ائل متع��ددة عل��ى م�س��تويات خمتلف��ة، 
�س��واء على امل�س��توى الداخلي اأو اخلارجي اأو 

على م�ستوى الحتال.
ويو�سح اأن ر�سائل اجلوقة الداخلية �ستحمل 
ق��درات  عل��ى  اجلماه��ري  لطماأن��ة  م�س��امني 
املقاوم��ة، مبا يعزز الثقة بها، ويف�س��د جميع 
املخطط��ات الت��ي حاول��ت �س��رب احلا�س��نة 

ال�سعبية للمقاومة.

رسائل هامة
اجلوق��ة  اأن  "باعتق��ادي  الرفات��ي  ويق��ول 
�ستو�سل ر�سائل هامة لاحتال حول قدرات 
املقاومة، يف جميع ال�سعد �سواء يف امليدان اأو 
يف �سراع الدمغة الأمني وال�ستخباري، وقد 
يكون هن��اك ر�س��ائل للمجتم��ع الإ�س��رائيلي 

الذي حتاول قيادته خداعه ب�سكل دائم".
وم��ن املق��رر اأن توج��ه اجلوق��ة الع�س��كرية 
التابع��ة لكتائب ال�س��هيد عز الدين الق�س��ام، 
اإحي��اء  مهرج��ان  خ��ال  املقاوم��ة  ر�س��الة 
لنطاق��ة  الثاث��ني  بع��د  الأوىل  الذك��رى 

حركة املقاومة الإ�سامية "حما�ص".

وكان��ت حرك��ة "حما���ص" ق��د اأعلن��ت ب��دء 
اأي��ام  قب��ل  ال���31  النطاق��ة  فعالي��ات 
ا�س��تعدادًا للعر���ص الوطن��ي الكب��ري وال��ذي 
�س��يقام يوم الأح��د 16/12 ال�س��اعة ال�12 

ظهرًا يف �ساحة الكتيبة و�سط مدينة غزة.

رسائل ردعية
ويلم��ح الرفات��ي اإىل اأنه قد حتم��ل اجلوقة 
اأهمي��ة  ذات  ردعي��ة  ر�س��ائل  امل��رة  ه��ذا  يف 
غ��زة  قط��اع  اأن  ل��ه  يوؤك��د  مب��ا  لاحت��ال، 
ال�س��تعداد  اأمت  عل��ى  بات��وا  ومقاومت��ه 
للمواجهة، ب�س��كل خمتلف عن ال�سابق، وهنا 
جت�سد اجلوقة �سورة م�ستقبلية م�سغرة عما 
�سيحل بالحتال يف حال اأقدم على حماقة 

يف قطاع غزة.
وي�س��ري اإىل اأن الأدوار الت��ي توؤديها اجلوقة 
م��ن خ��ال الأن�س��ودة الع�س��كرية وطريق��ة 
اأدائها والزي الع�س��كري والكلم��ات التي يتم 
متثيلها ب�سكل فعلي، تعتر الو�سيلة الأبرز يف 

اإي�سال الر�سالة.
وكان��ت اجلوقة الع�س��كرية لكتائب الق�س��ام 
ق��د اأنتجت عدة اأنا�س��يد وفيدي��و كليب منها 

كليب "اأحلان الن�سر" وكليب "موكب الإباء" 
خ��ال  مرب��ع"  غن��ي  ب��دي  "مرب��ع  وكلي��ب 

النطاقة احلم�ساوية املا�سية.

اإلنجاز العسكري بالجوقة
اجنازي��ن  اأم��ام  "اإنن��ا  الرفات��ي  وي�س��يف 
الف��رتة  خ��ال  غ��زة  قط��اع  يف  ع�س��كريني 
الأخ��رية يتمث��ان يف ك�س��ف القوة اخلا�س��ة 
وقت��ل قائده��ا، واأي�س��ا ال��رد املرك��ز ال��ذي 
نفذته املقاوم��ة من ا�س��تهداف با�ص اجلنود 
وق�سف مدينة ع�سقان املحتلة، وباعتقادي 
اأن هاذين احلدثني �س��يحتان مكان��ًا مهمًا يف 

الر�سائل التي �ستقدمها اجلوقة".
وي�س��دد الرفاتي على اأن اجلوقة الع�سكرية 
النف�س��ية  احل��رب  �س��من  هاًم��ا  دوًرا  تلع��ب 
م��ا ب��ني املقاوم��ة والحت��ال، اإذ اأن �س��داها 
داخ��ل املجتم��ع "الإ�س��رائيلي" يك��ون كبريًا، 
وكما ح��دث يف العام املا�س��ي عندما �س��اركت 
اأدت  يف حف��ل النطاق��ة الثاث��ني، حي��ث 
دورا مهم��ًا يف تغي��ري الدراك اجلمع��ي ل��دى 
اجلمه��ور الإ�س��رائيلي ب��اأن املقاوم��ة يف غزة 

باتت ع�سية على الك�سر او الجتثاث.

ستقدم عرًضا جديًدا في االنطالقة الـ31

جوقة القسام .. حينما تكون كلمات النشيد كالرصاص
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ال�س��ربة تلو الأخرى ب��ات يتلقاها الحتال 
الإ�س��رائيلي يف كاف��ة مدن ال�س��فة، من خال 
جن��اح مقاوم��ني فل�س��طينيني بتنفي��ذ عمليات 
فدائي��ة، ومتكنه��م م��ن الن�س��حاب م��ن م��كان 
التنفي��ذ ب�س��ام، متام��ا كما حدث م��ع املطارد 
اأ�س��رف نعال��وة اب��ن �س��احية �س��ويكة �س��مال 
قت��ل  فدائي��ة  عملي��ة  نف��ذ  طولكرم،ال��ذي 
فيه��ا م�س��توطنني، وم��ن ث��م متك��ن بعده��ا من 
الن�س��حاب من املكان ب�س��رعة الري��ح، اأفقدت 

جي�ص الحتال عقله وزادته جنونا.
واأ�س��يب 7 م�س��توطنني بينه��م حال��ة خطرية 
يف اإط��اق ن��ار يف م�س��توطنة عوف��را قرب رام 
اهلل بال�س��فة الغربي��ة، فيما متك��ن املنفذ من 

الن�سحاب.
تل��ك العملي��ات الفردي��ة بات��ت قلق��ا ي��وؤرق 
م�ساجع قادة الحتال، بالرغم من الت�سييق 
واحل�س��ار و�سيا�س��ة هدم املنازل والعتقالت 
املنظوم��ة  ف�س��ل  عل��ى  دلي��ل  وه��و  اليومي��ة، 
الأمني��ة الإ�س��رائيلية الت��ي يتغنى به��ا قادة 

الحتال يف كل حني.

الشعب حاضنة للمقاومة
ويف تعليق��ه عل��ى كثاف��ة العملي��ات الفردي��ة 
الكات��ب  يق��ول  منفذيه��ا،  وجن��اح  بال�س��فة 

ال�س��واف:" اإن  م�س��طفى  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل 
العمليات الفدائية بال�س��فة قد تخفق اأحيانا 
وقد تنجح اأحيان��ا اأخرى، ولكنها جتد الوقت 
واملكان املنا�سبني للعودة ب�سرا�سة وذلك ب�سبب 

طبيعة الو�سع الأمني هناك".
وي�س��يف ال�س��واف يف حديث��ه ل�"ال��راأي": اإن 
عملي��ة عوفرا حمكم��ة ومدرو�س��ة، لأن منفذ 
العملي��ة نزل م��ن �س��يارته واأطلق الن��ار جتاه 
امل�س��توطنني ب��دون اأن يعرت�س��ه اأح��د، وم��ن 
ث��م متكن م��ن الن�س��حاب م��ن املكان ب�س��ام"، 
م�س��تطردا:" حتى الآن الحتال ف�س��ل ف�سا 

ذريعا يف الك�سف عن مكان اأ�سرف نعالوة".
الأمني��ة لاحت��ال  املنظوم��ة  ف�س��ل  وح��ول 
يوؤك��د  العملي��ات،  منف��ذي  ع��ن  الك�س��ف  يف 
ال�س��واف اأن الحت��ال يجن��د كل م��ا لديه يف 
�س��بيل حتدي��د منف��ذي العملي��ات الفدائي��ة، 
وع��دم الك�س��ف ع��ن م��كان ه��وؤلء املقاوم��ني 
دلي��ل على ف�س��ل الحت��ال من ناحي��ة اأمنية 

وتكنولوجية.
الفل�س��طيني هو احلا�س��نة حلماية  "ال�س��عب 
ه��وؤلء املقاوم��ني والدفاع عنه��م، ول يقبل اأن 
ي�س��لم اأي مق��اوم لاحت��ال، وه��ذا دليل على 
حال��ة التعا�س��د والتكاتف بني اأبناء ال�س��عب 

الفل�سطيني الواحد"، يقول ال�سواف.

استفزازات يومية لالحتالل
من جهته يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي اإياد 
ج��ر:" اإن ح��ال الكث��ري م��ن مناط��ق ال�س��فة 
الغربي��ة ل يختل��ف كثريًا ع��ن حالنا يف غزة، 
وحتدي��دا يف املناطق b و cوهي مناطق يعي�ص 
فيها نح��و ٧٠٠ الف م�س��توطن مقابل ٧٠ األف 
عربي،خا�س��ة اأن املنطق��ة c الت��ي متث��ل نحو 

٦٠ % من م�ساحة ال�سفة الغربية".
ل�"ال��راأي"،اأن  حديث��ه  يف  ج��ر  ويوؤك��د 
يتعر�س��ون  املناط��ق  ه��ذه  يف  الفل�س��طينيني 
ل�س��تفزازات وم�س��ايقات يومي��ة ف�س��ا ع��ن 
اأرا�سيهم التي يتم تهويدها ب�سكل يومي واأمام 
اأعينه��م، وهو ما يدفعه��م اإىل مواجهة املحتل 

والنتقام منه كردة فعل".
م��ن جهة اأخ��رى، فاإن الأو�س��اع القت�س��ادية 
ل�س��كان ال�س��فة يف تراجع م�س��تمر، وال�س��لطة 
معينة،واأغل��ب  مناط��ق  يف  حم�س��ورة  بات��ت 
م��ا يدخ��ل عليها م��ن اأم��وال ل توج��ه لعملية 

التنمية.
وي�س��تطرد قوله:" حتى دور ال�س��لطة الأمني 
بات حم�س��ورًا يف مناطق، وه��ذا ميكن اأن يفتح 
الطري��ق اأمام ع��ودة املقاومة م��ن اأجل القيام 
بعمليات �سد الحتال، خ�سو�سا واأن اإجها�ص 
الن�س��بة الأكر من عمليات املقاومة كانت تتم 
من خال اأجهزة ال�سلطة، وهذا ما اأكدت عليه 

قياداتها يف منا�سبات خمتلفة".

استهداف للمشروع 
الصهيوني

املخت���ص يف ال�س��ئون الإ�س��رائيلية ماأمون اأبو 
عام��ر، ي��رى اأن العملي��ات الفدائية بال�س��فة 
يح�س��م  اأن  لاحت��ال  ميك��ن  ل  اأن��ه  اأثبت��ت 
املعركة مبفرده اأو حتى النت�سار على ال�سعب 
الفل�س��طيني، مو�س��حا اأن اخليار الوحيد اأمام 
الفل�س��طينيني ه��و املقاوم��ة، وبالت��ايل يدف��ع 
الكثري م��ن ال�س��بان لاجتاه لو�س��ائل املقاومة 

الفردية ب�ستى الو�سائل.
ويوؤك��د اأبو عامر يف حديثه ل�"الراأي"، اأن مثل 
هذه العمليات املتتالية توجه �سفعة ملنظومة 
الأم��ن الإ�س��رائيلية وهي مكلفة م��ن الناحية 
الأمنية، لأن العمليات ناجحة وتوؤتي ثمارها، 
كونها ت�س��تهدف امل�س��توطنني مبا�سرة اكر من 

اجلنود.
امل�س��توطنني  ا�س��تهداف  قول��ه:"  وي�س��تطرد 
يف  ال�س��هيوين  ال�سيا�س��ي  للم�س��روع  تهدي��د 
الدول��ة  ه��دف  لأنه��م  وتوطينه��م  جلبه��م 
العرية والواجب حمايتهم، وبالتايل �ستكون 
عملية احتواء ردود فعلهم على تلك العمليات 
�س��عبة جدا على �سعيد الأجهزة الأمنية لدى 

الحتال".

العمليات الفدائية بالضفة..كابوس متواصل يطارد أمن االحتالل
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
ك�س��فت وزارة الأ�س��رى واملحررين يف تقرير 
له��ا ع��ن حج��م النته��اكات الت��ي تعر���ص 
له��ا الأ�س��رى خ��ال الع��ام 2018م، حي��ث 
و�س��فته باأنه الأ�س��واأ على احلركة الأ�سرية 
منذ �س��نوات، واأنه عام العقوبات اجلماعية 
على الأ�س��رى، نتيجة تعر�س��هم ل�سل�سلة من 
الج��راءات التع�س��فية والنق�س��ا�ص عل��ى 

حقوقهم الن�سانية واملعي�سية.
ق��وات  اأن  تقريره��ا  يف  ال��وزارة  وقال��ت 
الع��ام  ه��ذا  خ��ال  اعتقل��ت  الحت��ال 
اأ�س��ري م��ن خمتل��ف   6400 م��ا يق��ارب م��ن 
حمافظات ال�سفة الغربية والقد�ص وقطاع 
غزة ، من �س��منهم 140 اأ�س��رية ، وما يقارب 
ال���� 1000 طفل ممن تقل اأعمارهم عن 18 
عام��ًا ، بالإ�س��افة اىل اعتق��ال 8 م��ن نواب 
املجل�ص الت�س��ريعي ، اأ�سافة اإىل �سدور اأكر 
م��ن 1700 ق��رار اإداري ما ب��ني قرار جديد 

ومتديد العتقال الإداري.
ويتواجد حاليا يف �سجون الحتال 6500 
ا�س��ري فل�س��طيني يتوزع��ون على 22 �س��جن 
ومع�س��كر ومركز توقيف ، ومن بني الأ�س��رى 
اأًما،  اأ�س��رية بينه��ن )21(  350 طفل و54 
و6  اإداري  معتق��ل  و500  قا�س��رات  و)8( 
لعقوب��ات  يتعر�س��ون  و23�س��حافيا،  ن��واب 
اأب�س��ط  م��ن  وحرم��ان  وجماعي��ة  فردي��ة 

حقوقهم الأ�سا�سية.
اأبرز الق�سايا التي عانى منها الأ�سرى خال 

عام 2018، متمثلة مبا يلي:
االهم��ال  سياس��ة  تواص��ل 

الطبي:
�سيا�س��ة الهم��ال  ال�س��جون  ادارة  وا�س��لت 

واأدي  الأ�س��رى  بح��ق  املتعم��دة  الطب��ي 
اىل ازدي��اد ع��دد الأ�س��رى املر�س��ى ب�س��بب 
اعتقال اجلرحى وامل�س��ابني، مم��ا رفع عدد 
املر�س��ى ب�س��كل ع��ام اىل اك��ر م��ن 1800 
حال��ة مر�س��ية منه��م م��ا يق��ارب 95 حالة 
حال��ة  و25  وال�س��لل،  بالإعاق��ة  م�س��ابة 
م�س��ابة بال�س��رطان والورام ، و23 اأ�س��ريًا 
يقيم ب�س��كل دائم يف ما يعرف بعيادة �سجن 

الرملة.
ومن اأ�س��هر احل��الت املر�س��ية خ��ال العام 
ا�س��راء جعابي�ص،  الأ�س��رية  2018 حال��ة 
وهي اأ�سرية فل�س��طينية اعتقلت بعد حريق 
�سب يف �س��يارتها واأ�سيبت على اإثره بحروق 
م��ن الدرج��ة الأوىل والثاني��ة والثالث��ة يف 
8 من اأ�س��ابع  %50 م��ن ج�س��دها، وفقدت 
يديها، واأ�سابتها ت�سوهات يف منطقة الوجه 

والظهر.
 القواني��ن العنصري��ة خالل 

العام2018:
اإن العام املن�س��رم كان خطريا على الأ�س��رى 
يف �س��جون الحت��ال، م��ن اإق��رار املزيد من 
القوانني العن�س��رية التي ت�ستهدف الأ�سرى 
منه��ا قانون اإعدام الأ�س��رى، وقانون خ�س��م 
الأم��وال التي تدفعها ال�س��لطة لاأ�س��رى من 
ام��وال ال�س��رائب )املقا�س��ة(، و قانون منع 
زيارات اأ�س��رى ينتم��ون لتنظيم��ات حتتجز 
ع��اج  متوي��ل  ع��دم  وقان��ون  اإ�س��رائيليني، 
الأ�س��رى، وقان��ون اإبع��اد عائ��ات منف��ذي 
العملي��ات، وقانون ي�س��مح باحتجاز جثامني 

ال�سهداء”.
االقتحامات والنقل التعسفي:
وقال��ت ال��وزارة يف تقريره��ا ان م��ا يق��ارب 

لغ��رف  ومداهم��ة  اقتح��ام  عملي��ة   160
واأق�س��ام املعتقل��ني جرت خ��ال عام 2018 
عل��ى ي��د وح��دات قم��ع خا�س��ة مدجج��ة 
بو�س��ائل القمع تابعة لإدارة ال�س��جون، وما 
ي�س��احب ذل��ك م��ن اعت��داء عل��ى ال�س��رى 
واإذلله��م وتخري��ب ممتلكاتهم ال�سخ�س��ية 
وامل��واد الغذائي��ة، وفر�ص عقوب��ات فردية 
وجماعي��ة عليه��م كاحلرمان م��ن الزيارات 
وم��ن الكنت��ني ومعاقب��ة ال�س��رى يف زنازين 
انفرادي��ة ملدة حم��دودة وفر���ص الغرامات 
الهوات��ف  ع��ن  البح��ث  بحج��ة   ، املالي��ة 

اخلليوية.
واأ�س��ارت الوزارة اىل �سيا�س��ة نقل ال�س��رى 
وت�ستيتهم يف ال�سجون ت�ساعدت خال عام 
�س��فوف  يف  ا�س��تقرار  عدم  وبه��دف   2018
الأ�س��رى ولقم��ع اي حت��ركات احتجاجي��ة 
لاأ�سرى خال املطالبة بحقوقهم وب�سروط 

حياة لئقة.

اضرابات مفتوحة عن 
الطعام:

�س��هد عام 2018 �سل�س��لة ا�س��رابات فردية 
العتق��ال  �س��د  كان  ابرزه��ا  وجماعي��ة 
ه��ذه  اأب��رز  وم��ن  التع�س��في،  الإداري 

ال�سرابات:
ا�س��راب الأ�سري ح�سن �س��وكه �سد العتقال 
يق��ارب  م��ا  اىل  ا�س��تمر  وال��ذي  الإداري 
بتاري��خ  اإ�س��رابه  وعل��ق   ، يوم��ًا   62 م��ن 
اأن ا�ستجابت قوات  03/08/2018م بعد 
الحت��ال ملطلب��ه امل�س��روع وحتديد �س��قف 
اعتقاله الإداري وبالفعل مت الفراج عنه.

ا�س��راب الأ�س��ري ان�ص �س��ديد والذي ا�ستمر 

اىل م��ا يق��ارب 22 يوم��ا، احتجاج��ا عل��ى 
�س��ديد  الأ�س��ري  وعل��ق  الإداري،  اعتقال��ه 
ا�س��رابه ع��ن الطع��ام يف �س��جون الحتال 
بع��د التو�س��ل اىل اتف��اق يق�س��ي باإط��اق 

�سراحه يوم 19-12-2018.
ا�س��راب الأ�س��ري با�س��م عبيدو 47 عاما من 
مدينة اخلليل والذي ا�س��تمر اىل ما يقارب 
�سيا�س��ة  يوم��ا وكذل��ك احتجاجا على   19
العتق��ال الإداري، وعل��ق الأ�س��ري عبي��دو 
ا�س��رابه ع��ن الطع��ام بعد التو�س��ل لتفاق 
م��ع اإدارة ال�س��جون تق�س��ي بتحديد �س��قف 

اعتقاله الداري.
ا�سراب الأ�سري �سرار اأبو من�سار )40 عاما( 
م��ن حمافظ��ة اخلليل وذل��ك �س��د اعتقاله 
الإداري، وعّلقه بعد حتديد �سقف اعتقاله 

الإداري.
  أحكام عالية بحق األطفال :

ر�س��دت الوزارة خال هذا العام �سل�س��لة من 
الح��كام اجلائرة بحق الأطف��ال الذين مت 
اعتقاله��م، م�س��رية ب��اأن �س��لطات الحتال 
الإ�س��رائيلي اعتقل��ت م��ا يق��ارب 950 م��ن 
اأعماره��م  تق��ل  الفل�س��طينيني  الأطف��ال 
ع��ن 18 عام��ًا، من��ذ بداي��ة الع��ام احل��ايل 
تقريره��ا  يف  ال��وزارة  وذك��رت   .2018
�س��لطات  توا�س��ل  طف��ًا   270 قراب��ة  اأن 
“جم��دو،  الحت��ال اعتقاله��م يف معتقل��ي 
وعوفر”، اإ�س��افة اإىل ج��زء اآخر من اأطفال 

القد�ص حتتجزهم يف مراكز خا�سة.
الأطف��ال  الأ�س��رى  ق�س��ية  �س��هدت  حي��ث 
التح��ولت،  م��ن  العدي��د   2018 الع��ام  يف 
منه��ا اإق��رار ع��دد م��ن القوانني العن�س��رية 
اأو م�س��اريع القوان��ني، والتي ُت�س��رع اإ�س��دار 

اأح��كام عالي��ة بح��ق الأطف��ال، و�س��لت يف 
بع���ص احلالت اإىل اأكر من ع�س��ر �س��نوات، 
وحت��ى احلك��م املوؤب��د. وخ��ال ه��ذا الع��ام 
كان��ت ق�س��ية الفت��ى ح�س��ان التميم��ي م��ن 
بلدة دير نظام الأبرز على �سيا�سة الإهمال 
الطب��ي التي يواجهه��ا الأطفال يف معتقات 
الحتال، والتي ت�س��ببت بفقدانه لب�س��ره 

خال فرتة اعتقاله.

إسرائيل تواصل اعتقال 23 
أسيرًا أردنيًا وسوريًا في 

سجونها.
بل��غ العدد الإجمايل لاأ�س��رى الذين م�س��ى 
على اعتقالهم اأكر من ع�س��رين �سنة ب�سكل 
متوا�س��ل )48( اأ�س��رًيا؛ ويطلق عليهم ا�س��م 

الأ�سرى”. “عمداء 
بل��غ العدد الإجمايل لاأ�س��رى الذين م�س��ى 
عل��ى اعتقاله��م اأك��ر م��ن رب��ع ق��رن )25( 
“ج��رالت  ا�س��م  عليه��م  ويطل��ق  اأ�س��رًيا. 
ال�س��ر”. بل��غ الع��دد الإجم��ايل لاأ�س��رى 
الذين م�س��ى على اعتقالهم اأكر من ثاثني 
ا�س��م  عليه��م  ويطل��ق  اأ�س��رًيا   )12( عاًم��ا 
“اأيقونات الأ�س��رى”، واأقدمهم الأ�س��ريان: 
ك��رمي، وماه��ر يون���ص، املعتق��ان من��ذ 35 
عاًم��ا. بل��غ العدد الإجم��ايل لاأ�س��رى رهن 
العتق��ال م��ا قب��ل اتفاقي��ة اأو�س��لو )29( 
الأ�س��رى  ا�س��م”  عليه��م  ويطل��ق  اأ�س��رًيا، 
يفرت���ص  كان  مم��ن  وه��وؤلء  القدام��ى”؛ 
اإطاق �س��راحهم �س��من الدفعة الرابعة يف 
اآذار/ مار���ص ع��ام 2014، اإل اأن احلكوم��ة 
التفاقي��ات  م��ن  تن�س��لت  الإ�س��رائيلية 

واأبقتهم رهائن يف �سجونها.

األسرى:  حصاد عام 2018 شهد مزيد من االنتهاكات 
والقوانين العنصرية والعقوبات الجماعية

غزة- الراأي
وّثق��ت وزارة الأوق��اف وال�س��وؤون الديني��ة 
يف فل�س��طني، 101 اعت��داًء اإ�س��رائيلًيا عل��ى 
املقد�س��ات ودور العب��ادة خ��ال �س��هر كانون 

اأول/ دي�سمر 2018.
الي��وم  له��ا،  تقري��ر  يف  ال��وزارة  وذك��رت 
الأربع��اء، اأن الحت��ال نّف��ذ اأك��ر م��ن 30 
اقتحاًم��ا للم�س��جد الأق�س��ى، كم��ا اأن��ه منع 
رف��ع الآذان يف امل�س��جد الإبراهيمي مبدينة 

اخلليل 51 وقًتا.
واأ�س��افت اأن باق��ي العت��داءات توّزع��ت ما 

ب��ني احلفريات الإ�س��رائيلية حت��ت الأر�ص 
خا�س��ة يف بل��دة �س��لوان )جن��وب القد���ص( 
واقتح��ام املقام��ات، وم�س��ريات ا�س��تفزازية 
وحم��ات  بالقد���ص،  القدمي��ة  البل��دة  يف 
اإبع��اد ع��ن الأق�س��ى،  اعتق��الت وق��رارات 

وخط �سعارات عن�سرية.
ونوه��ت ال��وزارة الفل�س��طينية، اإىل اقتحام 
وزراء ونواب اإ�س��رائيليني للم�سجد الأق�سى، 
ف�س��ا ع��ن انته��اكات امل�س��توطنني اليومي��ة 
في��ه والت��ي تنوع��ت م��ا ب��ني؛ اأداء طقو���ص 
"ب��اب  اأبواب��ه ويف مق��رة  تلمودي��ة ق��رب 

الرحمة" الإ�س��امية. واأو�س��حت اأنه خال 
كانون اأول/ دي�سمر املا�سي قام م�ستوطنون 
باإ�س��عال �س��معدان عي��د الأن��وار الع��ري اأو 
"احلانوكاه" على م�س��افة اأمتار معدودة من 
امل�س��جد الأق�س��ى من جه��ة باب الأ�س��باط، 

ويف امل�سجد الإبراهيمي.
و�س��هد ال�س��هر املا�س��ي اإق��دام ع�س��ابات م��ا 
ي�سمى "جبل املعبد" بافتتاح "مذبح الهيكل" 
قرب �س��احة ال��راق، ليك��ون موقًعا لتقدمي 
الأعي��اد  خ��ال  قرابينه��م  امل�س��توطنني 

اليهودية، وفق بيان الأوقاف.

واأ�س��اف تقرير الوزارة "حاول ن�سطاء منهم 
العام��ة  اإح��دى احلدائ��ق  ذب��ح قراب��ني يف 
املا�س��قة لأ�س��وار امل�سجد الأق�س��ى، بعد اأن 
�س��محت له��م ال�س��رطة الإ�س��رائيلية باأداء 

طقو�ص تلمودية يف املكان".
ومنع��ت �س��رطة الحت��ال �س��دنة امل�س��جد 
الأوق��اف  لدائ��رة  التابع��ني  الأق�س��ى 
الإ�س��امية م��ن تنظيف احلج��ارة والرخام 

داخل م�سجد قبة ال�سخرة.
وا�ست�س��هدت امراأة فل�س��طينية م��ن الداخل 
الفل�سطيني املحتل اإثر نوبة قلبية اأ�سابتها 

يف امل�سجد الأق�س��ى، بعد اأن عرقلت �سرطة 
الحتال دخول �سيارة الإ�سعاف للم�سجد.

وق��د من��ع الحتال رف��ع الآذان يف امل�س��جد 
الإبراهيمي 51 وقًتا، كما وّثق �س��دنته اآثار 
اأقدام جلنود الحتال على �س��جاد امل�س��جد 

يف منطقة املحراب مب�سلى ال�سحاقية.
ولفت��ت ال��وزارة اإىل القتحامات ال�س��هرية 
للمقامات الدينية يف "قر يو�س��ف" �س��رقي 
مدينة نابل�ص، ومنطقة "مما�ص" يف حلحول 
�س��مايل اخلليل، ومقام��ات يف "كفل حار�ص" 

ق�ساء �سلفيت.

101 اعتداًء من االحتالل ضد المقّدسات الشهر الماضي
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رام اهلل- الراأي
اعترت حكوم��ة الوفاق الوطني، اإطاق �س��لطات 
امل�س��توطنني  �س��راح  الإ�س��رائيلي  الحت��ال 
الإرهابيني املتهمني بقتل ال�س��هيدة عائ�سة الرابي 
مبثابة �س��وء اأخ�سر جديد ل�ستئناف امل�ستوطنني 

اإرهابهم.
وق��ال املتحدث الر�س��مي با�س��م حكومة احلمدهلل 
يو�س��ف املحم��ود، اإن اإف��ات املجرم��ني يظهر مدى 
رعاي��ة حكوم��ة الحت��ال لٍاره��اب والج��رام، 
امل�س��توطنني  الحت��ال  ا�س��تخدام  عل��ى  وي��دل 
كاإح��دى اأدوات��ه واأذرع��ه يف الت�س��لط عل��ى اأبناء 
�س��عبنا واإراق��ة دمائه��م والتنكي��ل به��م يف اأر���ص 

وطنهم .
ه��و  وال�س��تيطان  الحت��ال  ا�س��تمرار  اأن  واأك��د 
ال�س��بب الرئي�س��ي الذي يحول دون اإر�س��اء اأ�س���ص 
ال�س��ام والأم��ن وال�س��تقرار يف بادن��ا واملنطق��ة 
والع��امل، الأمر ال��ذي يحتم عل��ى املجتمع الدويل 
�س��رورة التدخ��ل الف��وري لتنفي��ذ قوانين��ه التي 
اأ�س��درها، والداعي��ة اإىل ازالة الحت��ال واإقامة 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة .

الحكومة تستهجن 
إطالق سراح 

المستوطنين قتلة 
الشهيدة الرابي

عب��د  فل�س��طني   - ال��راأي  خا���ص   – غ��زة 
الكرمي:

الدرو���ص  م�س��كلة  حل��ل  منه��ا  حماول��ة  يف 
اخل�سو�س��ية، والتخفيف ع��ن كاهل اأولياء 
اأمور الطلبة يف ظل الظروف ال�س��عبة التي 
يعي�س��ها قطاع غزة، اأطلق��ت وزارة الرتبية 
والتعلي��م الع��ايل برنامج ال��وزارة الريادي 
التعليمي��ة  الدرو���ص  بب��ث  يتعل��ق  وال��ذي 
امل�سورة اخلا�س��ة مبنهاج الثانوية العامة" 
rawafed.ع��ر موق��ع رواف��د التعليم��ي

.edu.ps
ال��وزارة  ال��ذي تطلق��ه  ويه��دف الرنام��ج 
الط��اب  حت�س��يل  زي��ادة  اإىل  م��رة،  لأول 
والطالبات، واحلد من الدرو�ص اخل�سو�سية 
التي تثقل كاهل املوطنني بغزة، خا�س��ة يف 
ظ��ل الأو�س��اع القت�س��ادية الت��ي يعي�س��ها 

القطاع املحا�سر منذ اأكر من 12 عاما.
اأطلقته��ا  ولا�س��تفادة م��ن الدرو���ص الت��ي 
اإىل  الدخ��ول  للطلب��ة  ميك��ن  ال��وزارة، 
الدرو���ص  م��ن  وال�س��تفادة  رواف��د،  موق��ع 
م��ن خ��ال م�س��اهدتها وال�س��تماع اإليه��ا اأو 
حتميلها لاحتفاظ بها، كما يت�س��ف املوقع 
بالتفاعلي��ة، بحيث ميك��ن الطلبة من طرح 
الأ�س��ئلة وال�ستف�س��ارات، واحل�س��ول على 

اإجابات عنها من قبل املعلمني.
التعليمي��ة  العملي��ة  املوق��ع  و�س��يفيد 
�س��يمكن  حي��ث  كب��ري  ب�س��كل  املدار���ص  يف 
لدرو�س��هم  امل�س��بق  التح�س��ري  م��ن  الطلب��ة 
قب��ل احل�س���ص الدرا�س��ية كما �س��يوفر كمًا 
كب��ريًا من الأ�س��ئلة والتدريب��ات مع حلولها 

النموذجي��ة وبالتايل �س��تقود الطالب اإىل 
التفوق.

فكرة المشروع
وحول فكرة الدرو�ص التي اأطلقتها الوزارة، 
ق��ال د.زي��اد ثاب��ت وكي��ل وزارة الرتبي��ة 
بداأن��ا   2012 ع��ام  بغ��زة:" يف  والتعلي��م 
العمل م��ن خال اإذاعة الرتبي��ة والتعليم، 
م��ع  ال��وزارة  داخ��ل  م��ن  اجله��ود  وكان��ت 
ال�س��تعانة ببع���ص اخل��رات م��ن خارجها، 
هن��اك  وكان  لدين��ا  جدي��دا  العم��ل  كان 
جمموع��ة م��ن املعلم��ني وامل�س��رفني الذي��ن 
خ�س��عوا لدورات تدريبية حت��ى مت افتتاح 

الإذاعة".
ب��ث  ه��و  اله��دف  كان  ثاب��ت:"  وي�س��يف 
الدرو���ص التعليمية عر اأث��ري الإذاعة، ثم 
جمموع��ة م��ن الرام��ج التعليمي��ة خلدمة 
وبالت��ايل  واملعل��م  الأم��ر  وويل  الطال��ب 
املجتم��ع كل��ه"، مو�س��حا اأن قط��ار الإذاعة 

�سار بنجاح كبري خال الفرتة املا�سية.
ويوؤكد ثاب��ت اأنهم كانوا ياأملون يف اأن يكون 
لديه��م ف�س��ائية تعليمي��ة ولك��ن الظ��روف 
كانت �س��عبة، فكان لديهم برنامج بالتعاون 
مع الإغاثة الإ�سامية وبدعم من موؤ�س�سة 
ابداع��ي  ن��ادي   22 لإن�س��اء  خارجي��ة 
مبدار�ص غ��زة من بينها الن��ادي الإعامي، 

له��ذه  امل��واد  بع���ص  توف��ري  يتطل��ب  وكان 
النوادي باملدار�ص.

هدف وجهود جبارة
ووفق ما ذكره فاإن وزارته فكرت بامل�س��روع، 
ووجدوا اأن اإيجاد هذه املواد داخل املدار�ص 
ل��ن يخدم العملي��ة التعليمية ب�س��كل جيد، 
فاقرتح��وا عل��ى املم��ول نقل ه��ذا التمويل 
لإن�ساء ا�ستديو للت�س��وير التلفزيوين، واأن 
يت��م تو�س��يع مبن��ى الإذاعي واإيج��اد مكان 
للت�س��وير، وكانت هناك جهودا كبرية حتى 

اأ�سبح ال�ستديو واقعا.
ال�س��تديو،  ان�س��اء  م��ن  اله��دف  وح��ول 

يتاب��ع قول��ه:" فكرن��ا اأن يخدم ال�س��تديو 
املنه��ج  ب�س��بب  العام��ة  الثانوي��ة  طلب��ة 
اجلدي��د، وخا�س��ة يف ظل م�س��كلة الدرو�ص 
اخل�سو�سية التي تواجه الف الطلبة، ومت 
اختيار اأف�سل امل�س��رفني واملعلمني واملعلمات 
العام��ة  الثانوي��ة  درو���ص  ب��ث  اأج��ل  م��ن 
موق��ع  ع��ر  وو�س��عها  وبثه��ا،  وت�س��ويرها 
روافد اخلا�س��ة ب��وزارة الرتبي��ة والتعليم 

حتى يتاح للطلبة متابعة الدرو�ص".
وي�س��ري ثاب��ت يف حديث��ه اإىل اأن الطال��ب 
ب��ات الآن باإمكانه اأن يح�س��ر الدرو�ص عدة 
مرات، لفتا اإىل اأنه خال الأ�س��هر املا�سية 
لي��ا ونه��ارا  العم��ل تعم��ل  كان��ت طواق��م 
لختي��ار املعلم��ني املتميزي��ن لعر���ص ه��ذه 
الدرو�ص، حيث مت ال�س��تعانة بطاقم كبري 
وممي��ز، ومت ب��دء العم��ل لعر���ص الدرو�ص، 
وخمت�س��رة  ق�س��رية  فيديوه��ات  واختي��ار 

حتى ل ي�سعر الطالب بامللل.
م��ن  العدي��د  ط��رح  الطال��ب  وباإم��كان   "
الأ�س��ئلة ح��ول الفيدي��و، وهن��اك طواق��م 
من املعلمني الكفاء لاإجابة عن الأ�س��ئلة، 
ويف حال وجود اأ�س��ئلة مميزة يتم اإدراجها 

�سمن الفيديوهات"، يقول ثابت.
وانطلق��ت اإذاع��ة الرتبي��ة والتعلي��م ع��ر 
انطاق��ة  وتعت��ر   ،fm  102.1 ال��رتدد 
فريدة من نوعها، وتهدف من ورائها لتقدمي 
اخلدم��ة التعليمي��ة والرتبوي��ة والثقافية 
املجاني��ة للطلب��ة واملجتم��ع، ونق��ل املنه��اج 
الفل�سطيني لكل بيت حتقيقا ملبداأ "التعليم 

حق للجميع".

للتخفيف عن كاهل أولياء األمور:
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