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في قراءة إعالمية لها

واع ٌ
وصف واحد وانتفاضة نهايتها عودة
في “يوم األرض” جيل ٍ

غزة-الر�أي� -آالء النمر
يف م�ش��هد ال ميك��ن للذاك��رة تهمي�ش��ه �أو
حت��ى ن�س��يانه ،يف ي��وم تاريخ��ي كي��وم
الأر���ض تزاحم��ت اجلم��وع املنتف�ض��ة
وتهافت��ت عل��ى الو�ص��ول �إىل �أق��رب
نقط��ة تو�صل عيونه��م للأرا�ضي املحتلة،

يف م�شه��د مهي��ب يثب��ت �أن الفل�سطين��ي
وح��ده ل��ه احل��ق يف �أر�ضه ول��ه احلق يف
الع��ودة �إليه��ا ،فال يبخ��ل ب�سقياها بدمه
والت�ضحية بنف�سه لأجلها.
عل��ى مدار عام كامل من ي��وم الأر�ض �إىل
ي��وم الأر�ض يف العام ال��ذي يليه ،مل يكل

بأمعائهم الخاوية  ..مسيرة
الموت ألجل حياة كريمة
يخوضها الجرحى

02

ومل يه��د�أ ال�شع��ب الفل�سطين��ي املحا�ص��ر
يف قط��اع غ��زة ومل يرتاج��ع قي��د �أمنل��ه
ع��ن خ��ط الن��ار امل�شتع��ل على م��دار عام
كام��ل ،حت��ت انتفا�ضته الت��ي ا�ستحدثها
حت��ت عن��وان "م�س�يرات الع��ودة الكربى
ورفع احل�ص��ار"� .أ�سبوعي��ا ويوم اجلمعة

كف األسرى تواجه
مخرز السجان في ثورة
غضبهم

03

حتديد ًا اتف��ق الفل�سطينيون على وحدة
ال�صف واللون واالنتم��اء للأر�ض ،توحد
ال�ص��ف الفل�سطين��ي �أم��ام ع��دوه الأول
و�أم��ام �أرا�ضيه املحتلة ،تال�شت الأحزاب
والف�صائ��ل واعتل��ى عل��م فل�سطني جموع
املحت�شدي��ن م��ن ال�شع��ب الفل�سطين��ي،

في األسواق وعلى األبواب
 ..رباط المقدسيون
يهزم اقتحامات الصهاينة
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ف�لا �ش��يء ي�ضاه��ي الت�ضحي��ة بالغ��ايل
والنفي�س لأجل حرية �شعب ورفع ح�صار
وحتري��ر وطن م�س��روق يعتليه جنود بال
هيبة .لأجل حياة طبيعية
�إن مل�س�يرات الع��ودة
الك�برى ،وه��ي م�س�يرات
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غزة..فقراء
وموظفون بانتظار
الراتب المجهول
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نتيجة قطع رواتبهم

بأمعائهم الخاوية  ..مسيرة الموت ألجل حياة
كريمة يخوضها الجرحى
غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
للي��وم الث��اين ع�ش��ر عل��ى الت��وايل
يوا�ص��ل جمموع��ة م��ن اجلرح��ى
يف قط��اع غ��زة �إ�ضرابه��م املفت��وح
احتجاج��ا عل��ى قط��ع
ع��ن الطع��ام
ً
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة رواتبهم منذ
نح��و ثالث��ة �أ�شه��ر .وكان اجلرح��ى
�أعلن��وا قب��ل نح��و �أ�سبوع�ين -غداة
يومه��م العاملي -ع��ن �إ�ض��راب مفتوح
احتجاج��ا عل��ى قط��ع
ع��ن الطع��ام
ً
رواتبه��م .و�أقدم��ت ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة على قط��ع رواتب نحو
 1100جريح و� 400أ�سري و1668
�شهيد ًا منذ �أكرث من �شهرين .
ويعتم��د اجلرح��ى عل��ى اعال��ة
عائالته��م م��ن خ�لال املخ�ص�ص��ات
املالي��ة التي يتقا�ضونها م��ن ال�سلطة
الفل�سطيني��ة � ،إذ تع��د الدخ��ل
الأ�سا�س��ي له��م  ،يف ظ��ل الأو�ض��اع
االقت�صادي��ة ال�صعب��ة التي ت�شهدها
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة املحتل��ة
نتيج��ة احل�ص��ار املفرو���ض وال��ذي
يتن��اوب على ت�شدي��ده ال�صديق قبل
الغريب.

عباس فقط
و ُي�ضرب اجلري��ح ظريف الغرة ،وهو
من�س��ق ح��راك اجلرح��ى املقطوعة
رواتبه��م ،برفق��ة �آخرين م��ن رفاقه
ع��ن الطع��ام من��ذ  12ي��وم ،للف��ت
الأنظ��ار �إىل ق�ضيته��م الت��ي يقولون
�إنه��ا "مه ّم�ش��ة" وال تلق��ى االهتم��ام
املطل��وب م��ن الف�صائ��ل والق��وى
ال�سيا�سية ،ومنظمات حقوق الإن�سان
واملجتمع املدين.
وكت��ب اجلري��ح ظري��ف الغ��رة
يف من�ش��ور ل��ه ع�بر �صفحت��ه عل��ى
"في�سب��وك" ،اليوم الأح��د" :لليوم
 12م�ستم��رون يف �إ�ضرابن��ا ع��ن
الطع��ام ب�سبب قط��ع ال�سلطة رواتب
 1100جري��ح و� 400أ�سري و1668
�شهيد".
و�أ�ض��اف "م�ستم��رون يف الإ�ض��راب
حت��ى ع��ودة كرامتن��ا وخم�ص�صاتنا
املالية كجرحى".
ومثلما يدرك امل�ضربون ب�أن الرئي�س
حمم��ود عبا���س ه��و امل�س���ؤول ع��ن
ق��رار قط��ع رواتبه��م� ،ضم��ن �سيا�سة
الإج��راءات العقابي��ة التي يفر�ضها

�ضد غزة منذ �أبريل/ني�سان ،2017
ف�إن ظري��ف ورفاق��ه يدرك��ون �أي�ضا
�أن ح��ل م�شكلته��م بي��د عبا���س دون
�س��واه ،ويذك��روه مب��ا يعلن��ه م��رارا
ع��ن تقدي��ره لل�شه��داء واجلرح��ى
والأ�سرى.
وق��ال الغرة" :من��ذ ال�ساعات الأوىل
لقط��ع روات��ب اجلرح��ى ب��ادرت
باالت�ص��ال عل��ى الهيئ��ة امل�ستقل��ة
حلق��وق الإن�سان ،وبالفع��ل ا�ستجابوا
وطلب��وا من��ي الق��دوم لكتاب��ة �شكوى
ر�سمي��ة ،ث��م توا�صلن��ا م��رار ًا �أن��ا
وجمموع��ة من اجلرحى الآخرين مع
�أم جهاد الوزير حيث �أكدت لنا رف�ضها
لقط��ع روات��ب اجلرح��ى و�أن��ه لي���س
لديه��ا علم وبرغم حم��اوالت �ضغطها
الرتاجع عن القرار �إال �أنها ف�شلت".

اهتمام ضعيف
�أم��ا اجلري��ح �أحم��د ال�سواف�يري
وال��ذي ق��رر االن�ضم��ام �إىل زم�لاءه
م��ن اجلرح��ى املقطوع��ة رواتبه��م
ف�أك��د �أن ق�ضي��ة اجلرح��ى تعت�بر
مهم�ش��ة بالن�سب��ة لو�سائ��ل الإعالم،

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

فل��م يج��دوا التغطي��ة املنا�سب��ة وال
ت�سلي��ط ال�ض��وء عل��ى م��ا و�صفه��ا ب��ـ
"الكارثة" وتداعياتها على اجلرحى
وعائالتهم.
ويوج��ه ال�سواف�يري ر�سال��ة �إىل
رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س
يدع��وه الرج��وع عن الق��رار و�صرف
خم�ص�ص��ات اجلرح��ى ب�ش��كل
عاج��ل ،ور�سال��ة للف�صائ��ل ب�ضرورة
اح�ترام اجلرح��ى وع��دم ال��زج بهم
يف اخلالف��ات ال�سيا�سي��ة ،وكذل��ك
م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين ب�أهمي��ة
تعاطيهم مع ق�ضية اجلرحى.

لليوم  75على التوالي
ب��دوره؛ ق��ال رئي���س اللجن��ة العليا
ملتابع��ة جرح��ى م�س�يرات الع��ودة،
�أحم��د الك��رد �إن  1100جري��ح
فل�سطين��ي �أ�صبح��وا يخو�ض��ون م��ع
عائالتهم معركة جديدة من معارك
ال�صم��ود والإرادة �ض��د الإج��راءات
واالنته��اكات غ�ير ال�شرعي��ة الت��ي
متار�سه��ا ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة
املتمثل��ة بقط��ع رواتبه��م ،حي��ث م��ا

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

زال��ت ال�سلطة تقط��ع الرواتب عنهم
وع��ن � 1668شهي��دا و� 400أ�س�ير
لليوم الـ  75على التوايل”.
و�أو�ض��ح الك��رد �أن �أع��داد جرح��ى
م�س�يرات الع��ودة الك�برى وك�س��ر
احل�ص��ار و�ص��ل �إىل  29382جري��ح
ي�ضاف��وا اىل �شريح��ة اجلرحى التي
بل��غ تعدادها منذ االنتفا�ضة الأوىل
ما يقارب ربع مليون جريح.
ودع��ا الك��رد كاف��ة مكون��ات ال�شعب
الفل�سطين��ي �إىل التح��رك ال�شام��ل
م��ن �أجل دع��م اجلرحى ،كم��ا طالب
امل�ؤ�س�س��ات احلقوقي��ة والدولي��ة
ذات ال�صل��ة �إىل ممار�س��ة دوره��ا يف
حماكم��ة جمرمي احلرب م��ن جنود
وقيادات االحتالل.
وح�سب تقرير جلن��ة الأمم املتحدة
للتحقي��ق يف االنته��اكات املرتكب��ة
خ�لال م�س�يرات العودة عل��ى حدود
قط��اع غ��زة ،ف�إن��ه ي�ؤك��د ارت��كاب
االحتالل انته��اكات للقانون الدويل
الإن�س��اين والقان��ون ال��دويل حلقوق
الإن�سان والتي متثل جرائم حرب �أو
جرائم �ضد الإن�سانية.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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كف األسرى تواجه مخرز السجان في ثورة غضبهم
غزة -الر�أي� -آالء النمر
حالة من الغلي��ان والقلق واالرباك
الأمني ت�س��ود �أج��واء �سجن النقب
الغرب��ي ،فل��م يع��د ال�صم��ت �سي��د
املوقف و�سي��د التطورات املفرو�ضة
على الأ�س��رى داخل ال�سجون ،حتى
�أن حال��ة التم��رد انتقل��ت من �سجن
عوف��ر ال��ذي �أحرقه الأ�س��رى قبل
�أيام �إىل النق��ب الغربي بعد تنفيذ
الأ�س��رى عملي��ات طع��ن احتجاج�� ًا
عل��ى تركي��ب �أجه��زة ت�شوي���ش
م�سرطنة داخل غرف ال�سجون.
الليل��ة الأخ�يرة كان��ت حامي��ة
الوطي���س ب�ين الأ�س��رى و�سجانيهم
من جن��ود االحت�لال ،حي��ث بد�أت
املعرك��ة عندما ق��ام �أح��د الأ�سرى
الفل�سطيني�ين يف ق�س��م  3بطع��ن
�سجان�ين اثن�ين ،و�صف��ت ج��راح
�أحدهما باخلطرية والثاين بجراح
متو�سط��ة ،وفق��ا للمتح��دث با�س��م
م�ست�شفى �سوروكا "اال�سرائيلي".
اخلط��وات الت�صعيدي��ة املتط��ورة
الت��ي اتخذه��ا الأ�س��رى اعرتا�ض�� ًا

عل��ى الأو�ض��اع الداخلي��ة يف
ال�سج��ون ،دفع��وا ثمنه��ا �أرواحه��م
و�أج�ساده��م املكد�س��ة بالأمرا���ض
والأورام دون ت��ردد ،حال��ة التعنت
و�إ�ص��رار االحتالل عل��ى �إجراءاته
�ض��د الأ�سرى والإبق��اء على زراعة
�أجهزة الت�شوي���ش امل�سرطنة داخل
الزنازي��ن فج��رت ال�صم��ت وحولته
�إىل معرك��ة تخلو من ت��وازن القوى
واملتواجهة.
وي��رى كتاب��ا �سيا�سي�ين �أن دواف��ع
م�صلح��ة ال�سج��ون وراء تركي��ب
�أجهزة ت�شوي�ش مل يكن دافعا �أمنيا،
ب��ل دواف��ع �سيا�سي��ة ل��دى الوزي��ر
�أردان ،وال يقل �أهمية عن ذلك لدى
بع�ض ق��ادة م�صلح��ة ال�سجون مثل
�آ�ش��ر فاكم��ان و�آ�شر �شريك��ي اللذان
يرغب��ان يف �إر�ضاء م�ست��وى �سيا�سي
متط��رف (اردان) لريتق��ي يف �سل��م
الدرجات االنتخابية لي�س �أكرث.
يف املقاب��ل ي��رى الكتّ��اب �أن هن��اك
م�ؤ�ش��رات قوية ت�ش�ير اىل معار�ضة
امل�ست��وى اال�ستخب��اري يف ال�شاباك

واجلي���ش وم�صلح��ة ال�سج��ون لهذه
اخلطوة ،لي�س حب��ا بالأ�سرى وامنا
ل�سبب�ين رئي�سي�ين :االول �أن ه��ذا
�سي���ؤدي اىل ت�صعي��د وتوت�ير ميكن
اال�ستغناء عنهم ،وال حاجة امنية
لهم ،وقد حدث.
�أم��ا اخلي��ار الث��اين فه��و ه��دف
ا�ستخبارات��ي بح��ت ،وذل��ك م��ن
�أج��ل ا�ستم��رار تدف��ق املعلوم��ات
الت��ي تعت�بر حي��اة ل��كل اجه��زة
ا�ستخبارات مهما كانت.
احتجاج��ات اال�س��رى �ستتوا�ص��ل
وتت�صاع��د عل��ى االرج��ح ،فخط��وة
�آ�ش��ر فاكم��ان -اردان ال ميك��ن
ا�ستيعابه��ا او قبوله��ا ب���أي ح��ال،
واال�س��رى م�ضط��رون ولي���س لديهم
�أي خي��ار �آخ��ر ،الن التوا�ص��ل م��ع
االهل من جه��ة واال�ستماع لأجهزة
الراديو من جه��ة �أخرى هي حق ال
ميك��ن القفز عن��ه ،وهي م��ا تخفف
ع��ن اال�س��رى معاناته��م امل�ستم��رة
ب�سب��ب �ش��روط اال�س��ر ال�صعب��ة،
واحل��ل موج��ود ل��دى �آ�ش��ر فاكمان

عل��ى االرج��ح �أك�ثر مم��ا ه��و ل��دى
اردان.
هيئ��ة �ش���ؤون الأ�س��رى واملحرري��ن
قال��ت �إن م��ا يج��ري خل��ف ق�ضبان
االحت�لال بح��ق الأ�س��رى جرائ��م
ح��رب و�إمع��ان يف خ��رق القان��ون
ال��دويل واالن�س��اين ،وتع��دٍ �ساف��ر
عل��ى �أب�سط حقوق الأ�سرى و�سلوك
بلطج��ي يعك���س عقلي��ة االج��رام
و�إرهاب االحتالل املنظم.
وطالب��ت هيئ��ة �ش���ؤون الأ�س��رى
املجتم��ع ال��دويل بكاف��ة م�ؤ�س�ساته
احلقوقي��ة والقانوني��ة ،ب�سرع��ة
التدخل لوقف ما يجري من جمزرة
حقيقية بحق الأ�سرى االبطال.
ووفق�� ًا ملكت��ب �إع�لام الأ�س��رى� ،أن
الأ�سريي��ن �إ�س�لام و�شاح��ي وع��دي
�سامل هم��ا منفذا عملي��ة الطعن يف
ق�سم  3يف �سجن النقب.
و�أ�ض��اف املكت��ب� ،أن �إ�س�لام ي�س��ري
و�شاح��ى من قري��ة مثل��ث ال�شهداء
جن��وب جن�ين /اعتقلت��ه وح��دة
�إ�سرائيلي��ة خا�ص��ة بع��د مط��اردة

لثماني��ة �أ�شه��ر �إث��ر معرك��ة خميم
جن�ين ع��ام  2002وكان عمره 18
عام��ا وحك��م بال�سج��ن مل��دة 19
عام��ا� ،أم�ض��ى منه��ا  17عام��اً� ،أم��ا
الأ�سري عدي ع��ادل �سامل من قرية
ال�ش��واورة ق��رب بيت حل��م حمكوم
بال�سجن ت�سع��ة �أعوام ومعتقل منذ
عام .2011
معرك��ة خط�يرة يخو�ضه��ا الأ�سرى
يف موج��ة م��ن التوت��ر والغ�ض��ب
ال�شديدي��ن� ،إال �أن الأ�سرى يعلمون
�أنه��م وحدهم م��ن يتحم��ل عواقب
املعرك��ة ووحده��م م��ن يدفع��ون
ثمنه��ا ،يف حت��دٍ وا�ض��ح و�صري��ح
النتزاع حقوقهم امل�سلوبة.
االعت��داء عل��ى الأ�س��رى و�ضربهم
والتنكي��ل بهم داخل النقب الغربي
ال زال م�ستم��راً� ،أ�صي��ب عل��ى �إث��ره
�أك�ثر م��ن خم�س��ة وع�شري��ن �أ�سريا
ب�إ�صاب��ات متفاوت��ة بينهم اثنني يف
حال��ة خط��رة و�صعب��ة ،فيم��ا نقل
خم�س��ة ع�ش��ر �أ�س�يرا �إىل م�ست�شفى
�سوروكا.
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في األسواق وعلى األبواب ..

رباط المقدسيون يهزم اقتحامات الصهاينة
الر�أي _ �آالء النمر
افرت���ش الطف��ل املقد�س��ي عمر
عبداللطي��ف �أحد ع�ش��ر ربيعا
الأر���ض و�س��ط ال�ش��ارع امل���ؤدي
لب��اب الرحم��ة ،ال��ذي يدل��ف
ال�سائر ب�ين جنباته �إىل داخل
باحات امل�سج��د الأق�صى ،حتى
�أنه لف��ت �إليه �أنظ��ار املارة وهو
ي��وزع كتب��ه املدر�سي��ة ويرت��ب
نف�س��ه للمبا�شرة بحل واجباته
املدر�سية ومطالعة درو�سه ،مما
دفعه��م ل�س�ؤاله" ،ملاذا جتل�س يف
ال�شارع هكذا؟".
ظ��ن امل��ارة واملرابط��ون عل��ى
�أب��واب امل�سج��د الأق�ص��ى �أن
الطف��ل عم��ر ب�لا م���أوى� ،أو
�أن��ه �أح��د فق��راء ه��ذه املدينة
بافرتا�ش��ه الأر���ض وجلو�س��ه
يف �أق��رب النقاط الت��ي تو�صله
�إىل داخل امل�سجد الأق�صى� ،إال
�أن��ه �أجاب بقول��ه ":اقتحامات
امل�سجد الأق�صى و�إغالق �أبواب
ل��ن يحرمن��ا م��ن االنتظ��ار هنا
لندخل �إليه ون�صلي فيه".

عم��ر بطفولت��ه الرجولي��ة،
�أثب��ت للع��امل ب���أن امل�سج��د
الأق�صى ين�ص��ره الرجال حتى
ل��و كان��وا �أطف��اال ،ويخذل��وه
الرج��ال حتى ل��و كان��وا كباراً،
ما ينم ع��ن بيئ��ة مقد�سية تلد
بني �صعوباته��ا جيال يحمل هم
الق�ضية ويتعه��د بحفظ البيت
وحرا�ست��ه م��ن �أي �أذى كم��ا
الطفل ال�صغري عمر.

حلقات صغيرة
ويف �ص��ور �أخ��رى لك�س��ر
القي��ود ال�صهيوني��ة وهزمي��ة
االقتحام��ات و�إعط��اء الغلب��ة
لأه��ل بي��ت املقد���س� ،آث��رت
الفتي��ات م��ن �أه��ل القد���س
لت�شكيل حلق��ات قر�آنية ثابتة
داخ��ل م�صلى ب��اب الرحمة ،ما
يث�ير غ�ض��ب الق��وة ال�صهيونية
وي�صفعه��ا بالهزمي��ة املتك��ررة
ل�ضع��ف قوته��م �أم��ام فتي��ات
ميلأن ثغور امل�سجد بالقر�آن.
�إغ�لاق م�صل��ى ب��اب الرحم��ة

لأك�ثر من �ستة ع�ش��ر عاما منح
املقد�سي��ون در�س��ا عظيم�� ًا يف
تدري��ب �أنف�سه��م عل��ى الرباط
واحلرا�سة امل�ستمرة واالن�شغال
لأج��ل �إنق��اذ ب��اب الرحم��ة
وم�صاله من الإغالق �أو التهويد
�أو حت��ى الهدم ،فهو لي�س ببعيد
عن التخريب.
�إحدى تل��ك الفتيات هي الفتاة
الع�شريني��ة ب��راءة الغ��زاوي،
وه��ي مم��ن تع�ين �صديقاته��ا
عل��ى املداوم��ة وااللت��زام يف
حلق��ات حف��ظ الق��ر�آن ،بغي��ة
احلف��ظ واملحافظ��ة عل��ى �إرث
امل�سج��د الأق�ص��ى ،وتعاهده��م
عل��ى احت�س��اب �أج��ر الرب��اط
وحرا�ست��ه م��ن بط���ش بن��ي
�صهيون.
وقال��ت الغ��زاوي لـ"ال��ر�أي" �إن
املداومة واملحافظ��ة وااللتزام
ب�شت��ى �صور الرب��اط وممار�سة
�أعمالنا داخل امل�سجد الأق�صى
م��ا هو �إىل ترخي�ص وا�ضح ب�أنه
حمف��وظ لن��ا ،و�أنن��ا �أه��ل ل��ه

وخ�ير �سن��د موكل�ين بحرا�سته
وحمايته من االقتحامات.
ومل تخل��و الأ�س��واق والزق��اق
والأب��واب وامل�ساط��ب من وجود
املرابط�ين املقد�سي�ين ،ب�ين
مرت��ل وهات��ف ومك�بر وم�ص��لٍ
وق��ارئ ومطال��ع وبائ��ع وم�صور
وموج��ه للطال��ب والأطف��ال،
ّ
ويف االقتحام��ات الأخرية ظهر
رب��اط العائ�لات كمجموع��ات
متكامل��ة حت�ض��ر م��ن �صغريه��ا
�إىل كبريه��ا �إىل الأب��واب ويف
ال�صلوات.
ويف �ص��ور للرب��اط الأخ�يرة،
ت�برع �أح��د املقد�سي�ين بدع��م
كل ق��دم يحم��ل �صاحبه��ا ني��ة
الرب��اط وحماي��ة امل�سج��د
الأق�ص��ى بتق��دمي القه��وة ل��ه
جمان��ا ،ك�ص��ورة جدي��دة م��ن
�ص��ور الرباط وعم��ل ي�شغل به
نف�سه للبقاء طوي ً
ال �أمام �أبواب
امل�سجد.
ويف رب��اط الن�س��اء املقد�سيات،
�أخ��ذت املرابط��ة خديج��ة

خوي���ص وهنادي حل��واين على
عاتهم��ا البق��اء ول��و بالثم��ن
الغ��ايل يف �أكناف بي��ت املقد�س،
على الرغم م��ن املنع واحلرمان
والإبع��اد وو�ضعهم��ا يف القوائم
ال�س��وداء الت��ي عليه��ا االبتعاد
ع��ن ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى
�إىل �إ�شعار �آخر.
فل��م ينف��ك االحت�لال ع��ن
�إرغامهم��ا ع��ن دف��ع املخالف��ات
الغ�ير م�بررة وبحج��ج واهي��ة
ال ا�سا���س له��ا م��ن ال�صح��ة
تف��وق �آالف ال�ش��واكل ،وفر�ض
العذابات واملعيقات يف طريقهما
و�أينم��ا حل��ت �أقدامهم��ا ،كم��ا
�أب��اح لنف�س��ه فر���ض العقوبات
وامل�ضايقات عليهما.
يف كل زاوية ،وعلى كل م�سطبة،
و�أمام الأبواب يبدع املقد�سيون
يف طريق��ة رباطه��م ويختلفون
يف طريق��ة ان�شغالهم وت�أديتهم
للعب��ادة الت��ي تيق��ظ ا�ستفزاز
ال�صهاين��ة عل��ى احلواج��ز
التفتي�شية.
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غزة..فقراء وموظفون بانتظار الراتب المجهول
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
على �أحر من اجلم��ر ،ينتظر الآالف
من العمال العاطلني عن العمل �سماع
خ�بر ع��ن و�ص��ول املنح��ة القطرية
وا�ست�لام ال��ـ 100دوالر ،يف الوق��ت
الذي يبني فيه الكثريون منهم �آماال
عل��ى هذا املبل��غ الب�سيط يف حماولة
لتخفيف بع�ض الديون املرتاكمة� ،أو
لت�سديد ايجارات فاقت كل احلدود.
وتق��ف فئ��ة العم��ال عاج��زة
متام��ا ع��ن توف�ير فر�ص��ة عم��ل
ب�سيط��ة ي�سرتزق��ون منه��ا ويوفرون
احتياجات �أطفالهم التي ال تتوقف،
خا�صة يف ظل الظروف االقت�صادية
ال�صعب��ة الت��ي يع��اين منه��ا القط��اع
املحا�ص��ر من��ذ �أك�ثر م��ن  12عام��ا
متوا�ص�لا دون ظهور �أي بادرة حللول
جذرية يف كافة النواحي.
وبالرغم من ح�ص��ول عائالت فقرية
على 100دوالر من املنحة القطرية
مل��دة ثالث��ة �شه��ور فق��ط� ،إال �أن
البع�ض كان ينتظر ويرتقب �أن يكون
ا�سم��ه مدرجا �ضم��ن امل�ستفيدين من
تل��ك املنح��ة باعتبارها ق��د تخفف
ولو قليال من الأزمة املالية التي مير
بها املواطنني بغزة.
لي�س��ت فئ��ة العم��ال والعاطل�ين عن
العمل وحدها م��ن تنتظر ،فكثري من
العائ�لات الفقرية الت��ي تعتا�ش على

خم�ص�ص��ات ال�شئ��ون االجتماعي��ة
ترتق��ب يومي��ا �سم��اع �أي �أخب��ار
تثل��ج ال�ص��دور ب�ش���أن موع��د ا�ستالم
املخ�ص�صات املالية لها.

مخصصات الشئون..
معاناة
وتق��ول ال�شاب��ة ف��داء لب��د،
لـ"ال��ر�أي" ،والت��ي تعتا���ش عائلته��ا
على خم�ص�ص��ات ال�شئ��ون كل ثالثة
�شه��ور� ":إن والدته��ا ت�س�أله��ا ب�ش��كل
�شب��ه يوم��ي ع��ن موع��د ا�ست�لام
الرات��ب� ،إال �أنه��ا تفاج��ئ بع��دم
وج��ود �أي �أخب��ار ت��دل عل��ى وج��ود
وعد حم��دد ال�ستالمها �أو حتى قرب
ت�سليمها".
�أم ع�لاء �أب��و �سبل��ة ه��ي الأخ��رى،
تنتظ��ر ا�ست�لام رات��ب ال�شئ��ون على
�أح��ر من اجلم��ر ،فه��و مبثابة جندة
له��ا ولعائلته��ا يف ظ��ل الظ��روف
الع�صيب��ة ،والأو�ض��اع االقت�صادي��ة
ال�صعب��ة الت��ي يعي�شها قط��اع غزة"،
مو�ضح��ة يف حديثها لـ"ال��ر�أي"� ،أنها
تعتا���ش وعائلته��ا عل��ى م��ا حت�ص��ل
عليه من املخ�ص�ص��ات املالية لل�شئون
االجتماعية كل عدة �أ�شهر
وت�سك��ن �أم ع�لاء يف مدين��ة رف��ح
جن��وب قط��اع غ��زة ،ولديه��ا عائلة

تتك��ون م��ن ع�ش��رة �أف��راد �أغلبه��م
�صغار ويف املدار�س ،يف حني �أن زوجها
عاطل ع��ن العمل منذ �أكرث من ثالث
�سنوات ،وال يوجد لديهم م�صدر رزق
�أ�سا�سي� ،سوى اال�سرتزاق من كوبونة
وكال��ة الغ��وث وت�شغي��ل الالجئ�ين
الفل�سطينيني “الأونروا".
وتتقا�ض��ى العائل��ة مبل��غ 1800
�شي��كل كل ثالث��ة �شه��ور� ،إال �أن
املخ�ص�ص��ات املالية �أ�صبح��ت تت�أخر
كث�يرا الأم��ر ال��ذي ب��ات ي���ؤرق
م�ضاجعه��م ،ويجعله��م يفكرون كيف
يوفرون قوت �أطفالهم.
وحت��ى ا�ست�لام رات��ب ال�شئ��ون
االجتماعي��ة ،تعتم��د الكث�ير م��ن
العائ�لات الفق�يرة عل��ى اال�ستدانة
م��ن بع���ض الأق��ارب �أو اجل�يران ،يف
حماول��ة لتوفري بع���ض االحتياجات
ال�ضروري��ة للمنزل ،عل��ى �أمل �صرف
خم�ص�صاتهم املالية يف وقت قريب.
ووف��ق تقدي��رات وزارة التنمي��ة
االجتماعية ،ف�إن ع��دد امل�ستفيدين
م��ن املخ�ص�ص��ات يف قطاع غ��زة نحو
� 71ألف م�ستفيد ،و� 39ألف م�ستفيد
يف ال�ضف��ة الغربي��ة بقيم��ة مالي��ة
�إجمالية تقدر بــ  100مليون �شيكل،
وت�تراوح املخ�ص�صات ل��كل عائلة ما
بني � 750إىل � 1800شيكل.
و ُتغط��ي خم�ص�ص��ات ال�ش���ؤون

االجتماعية من ثالثة جهات بن�سب
متفاوتة 60% ،من موازنة ال�سلطة
و 37%من االحتاد الأوروبي ،و3%
من البنك الدويل.

وللموظف نصيب من
االنتظار
ولي���س ه���ؤالء ينتظ��رون وحده��م،
فح��ال االنتظار يط��ال �أي�ضا موظفو
غ��زة الذين يرتقب��ون �سماع �أي خرب
يدخ��ل البهج��ة �إىل قلوبه��م ب�ش���أن
ا�ستالم رواتبهم.
وي�ؤك��د املوظ��ف م�ؤم��ن م�شته��ى يف
حديث لـ"الر�أي"� ،أنه ا�ستب�شر خريا
حول �سماع خرب يفرحه ب�ش�أن موعد
الروات��ب� ،إال �أن فرحت��ه مل تكتم��ل
لع��دم وج��ود �أي جدي��د ع��ن موع��د
ا�ستالم الراتب.
ويع��رب م�شته��ى وهو يعم��ل مدر�سا-
ع��ن �أمله يف �أن ت��زاح هذه الغمة عن
كل �أبناء ال�شع��ب الفل�سطيني بغزة،
فال��كل يع��اين ولكن املعان��اة تختلف
م��ن فئ��ة لأخ��رى ،مو�ضح��ا �أن عليه
ديون مرتاكمة يتمنى �سدادها عقب
ح�صول��ه عل��ى راتب��ه� ،إىل جان��ب
توف�ير بع���ض االحتياج��ات الالزمة
لأطفاله و�أ�سرته.
وكان وكي��ل وزارة التنمي��ة

االجتماعي��ة يو�س��ف ابراهي��م ق��د
�أك��د يف حديث لـ"ال��ر�أي"� ،أن العدد
ال��ذي �س��وف ي�ستفي��د م��ن املنح��ة
القطري��ة ال��ذي �سيت��م ال�ص��رف
له��م � 55أل��ف �أ�س��رة ،و�أغلبه��م ممن
ا�ستلموا مرة واحدة �سابقا.
و�أو�ض��ح �إبراهي��م �أنه �ستت��م عملية
توزي��ع امل�ساع��دات النقدي��ة ع�بر
مكات��ب الربي��د يف حمافظ��ات قطاع
غ��زة ،حتت �إ�شراف موظفي وطواقم
اللجن��ة القطري��ة لإع��ادة �إعم��ار
غزة ،وفق الآلية التي و�ضعتها وزارة
االت�صاالت لت�سليم امل�ستفيدين وفق
الرتتي��ب الأبجدي للأ�سم��اء ،للحد
من ازدحام وتكد�س امل�ستفيدين �أمام
مراكز التوزيع.
يذك��ر �أن اللجن��ة القطري��ة لإعادة
�إعمار غ��زة �أعلنت �أنها �ستبد�أ �صرف
الدفعة املالية الرابعة من امل�ساعدة
النقدي��ة للأ�س��ر الفق�يرة يف قط��اع
غزة ،اليوم االثنني.
ومن املقرر �أن ت�ستفيد من امل�ساعدات
النقدي��ة � 55أل��ف �أ�س��رة فق�يرة يف
القط��اع ،بواق��ع 100دوالر للأ�سرة
الواح��دة ،م��ن القائم��ة الثاني��ة
للم�ستفيدي��ن ،وه��ي ذات الأ�سر التي
ا�ستف��ادت م�ؤخ��را م��ن امل�ساع��دة
النقدية ملرة واحدة فقط.
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المدهون :جرائم االحتالل بحق األسرى
مخالفة للقوانين الدولية

غزة – الر�أي:
�أك��د وكي��ل وزارة الأ�س��رى واملحرري��ن ،به��اء الدي��ن املدهون
�أن االحت�لال ما زال يتب��ع �سيا�سة التنكي��ل وت�شديد اخلناق
والت�ضيي��ق بحق الأ�سرى الفل�سطيني�ين يف �سجون االحتالل،
م�ستخدم��ا كاف��ة الو�سائل القمعية املخالف��ة لكافة القوانني
وال�شرائع الدولية.
ج��اء ذلك خ�لال م�ؤمت��ر �صحفي عقدت��ه ال��وزارة يف مقرها
مبدينة غ��زة بالتع��اون مع مكتب �إع�لام الأ�س��رى ،وبح�ضور
ع��دد م��ن ال�شخ�صي��ات القيادي��ة واالعتباري��ة ،و�أ�س��رى
حمررون ،و�أهايل �أ�سرى.
وب�ين املدهون �أن االحتالل ي�سعى اىل جعل الأ�سرى يعي�شون
حال��ة من التوتر والرتقب واالنتظار ب�شكل دائم حتت وط�أة
التهدي��دات التي تلوح به��ا �إدارة م�صلحة ال�سجون بني احلني
والأخ��ر يف �سيا�س��ة وا�ضح��ة وممنهج��ة ومت�صاع��دة بح��ق
�أ�سرانا البوا�سل يف �سجون االحتالل.
وح��ذر �سلطات االحت�لال من ارتكاب جم��زرة حقيقية بحق
�أ�سرن��ا البوا�س��ل يف كافة ال�سجون ،يف ح��ال عدم اال�ستجابة
ملطالبه��م امل�شروع��ة والت��ى ت�ضم��ن �سالمته��م ،وذل��ك يف ظل
حال��ة الرتقب والتهديد الت��ي يلوح بها ال�سجان��ون فى كافة

الأق�سام وال�سجون.
ومن جهته ،ا�ستعر�ض مدير مكتب �إعالم الأ�سرى علي املغربي
تفا�صي��ل االعت��داءات الت��ي وقع��ت بح��ق الأ�س��رى يف �سجن
النق��ب ق�س��م ( ،)4م�شريا �إىل �أن خمتل��ف وحدات االحتالل
القمعي��ة �شارك��ت الأ�سبوع املا�ضي يف عملي��ة قمع الأ�سرى يف
النق��ب ،ونتج عن ذلك العديد م��ن الإ�صابات اخلطرية ما بني
ك�س��ور يف الأيدي والأرجل و�إطالق �أعرية نارية على الرقبة
ب�شكل مبا�شر.
و�أو�ض��ح املغرب��ي� ،أن �إدارة ال�سجون منع��ت الأ�سرى يف النقب
من التحوي�لات الطبية ،والذه��اب للم�ست�شفيات الأمر الذي
�سيرتت��ب علي��ه م�ضاعفات كب�يرة للأ�سرى املر�ض��ى ،حيث �أن
الأ�س�ير م�صع��ب �أب��و �شخي��دم وال��ذي تعر���ض لعيار ن��اري يف
الرقب��ة بحاجة اىل رعاي��ة طبية وموج��ود حاليا يف �سجن
�أيال بئر ال�سبع.
وذك��ر �أن الأ�س��رى يف النق��ب ممنوعني من الكنت�ين بقرار من
�إدارة ال�سجون ،ومتن��ع �أي�ضا املحامني من زيارة الأق�سام التي
تعر�ض��ت لالعت��داءات ،ومتنع زيارة ذويه��م ومل جترى حتى
اللحظة �أي م�ؤ�س�سة حقوقية �أو دولية زيارات للأق�سام التي
تعر�ضت للقمع داخل ال�سجون.

صيدم :دفعة جديدة من معلمي
فلسطين الى الكويت قريبا
رام اهلل  -الر�أي
�أك��د وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل يف
حكوم��ة تي�س�ير الأعم��ال �ص�بري �صي��دم،
�أن الدفع��ة اجلدي��دة م��ن املعلم�ين �إىل
الكوي��ت هي نتاج عم��ل ي�سجل لكل الأ�سرة
الرتبوي��ة ،والتعاقد م��ع املعلم الفل�سطيني
ق�ضي��ة علمي��ة �أكادميي��ة حتم��ل م�ضامني
�سيا�سية هامة.
وق��ال �صي��دم يف حدي��ث ع�بر تلفزي��ون
فل�سطني " :نحن اليوم �أمام حزمة جديدة
م��ن التعاق��د نتمن��ى �أن تكل��ل بالنج��اح"،
و�أ�ضاف" :بع��د انقطاع دام  28عاما ،يعود
املعل��م الفل�سطين��ي �إىل الكويت ،ففي العام
املا�ض��ي �أوفدنا ما يق��ارب الـــ��ـ 150معلما،
وقبله��ا م��ا يق��ارب  48والأو�ض��اع يف غاية
االيجابية.
و�أ�ضاف �أن املعلم الفل�سطيني قامة م�شرقة،
تق��دم منوذج��ا �أ�صي�لا م��ن من��اذج العطاء
ونح��ن را�ض��ون كل الر�ض��ى ،و�إع�لان ه��ذا
الع��ام هو مبثابة ت�صويت بالثقة واكت�ساب
للخ�برات ،ونحن ال نح��ب �أن يخرج �أبنا�ؤنا
م��ن فل�سط�ين لك��ن ال ن�ستطي��ع التعاقد مع
الآالف ممن يتقدمون ملهنة املعلم ،مبينا �أن
� 50ألف معلم قدموا طلبات ملهنة التعليم
الع��ام املا�ضي ومل ت�ستط��ع الوزارة التعاقد
�إال مع  1000منهم.
وح��ول ت�سري��ع التعلي��م للمتفوق�ين ،ق��ال
�صي��دم" :هذا املح��ور �أحد حم��اور تطوير
العملي��ة التعليمي��ة ،وه��و م��درج بالق��رار
بقان��ون الرتبي��ة والتعلي��م الع��ام ال�ص��ادر
ع��ام  ،"2017مو�ضح��ا �أن عملي��ة ت�سريع

التعليم ت�ضبط من خ�لال تعليمات �صادرة
عن وزير الرتبية والتعليم.
و�أ�ضاف" :نحن �أجرينا البحوث امليدانية،
وعدن��ا بتغذي��ة راجع��ة للجن��ة الوطنية
للإ�ص�لاح والتعلي��م ،وناق�شن��ا ه��ذا الأم��ر
بداية يف جلنة الرتبية املكونة من مفا�صل
الرتبية".
و�أك��د �صي��دم �أن الق�ضي��ة تخ���ص �شريحة
م��ن �أبنائنا املتفوقني ،وقال" :نحن نتعامل
عل��ى �أر�ضي��ة �أن اجلميع متف��وق واملطلوب
من��ا توف�ير البيئ��ة احلا�ضن��ة له��م ،لكننا
ال ننك��ر �أن هن��اك �شريح��ة متفوقة �أكرث،
ووجوده��ا ببع�ض املحط��ات الأكادميية ال
يلب��ي طموحه��ا وت�شع��ر باملل��ل واالحباط
نتيج��ة ح�صولها عل��ى الكفاي��ات املطلوبة
م��ن امل��ادة" ،م�ؤك��دا �أن الطال��ب يخ�ض��ع
لعملية تقييم وا�ضحة حتى يتم ترفيعه.
و�أو�ض��ح �أن��ه مت �إ�ص��دار احلزم��ة الأوىل؛
�أي م��ا ي�سم��ى بتعليم��ات املرحل��ة الأوىل
اخلا�ص��ة بعملي��ة الت�سري��ع ،الفت��ا �إىل �أن
العملي��ة لي�ست ارجتالية ،و�أي قرار جديد
يحتمل النقا�ش وال�س���ؤال واجلواب ،ونحن
نرحب ب�أي ا�ستف�سار.
وحول الرو�ضة املهنية ،قال �صيدم" :نحن
ن�سع��ى لت�أ�صي��ل التعلي��م املهن��ي والتقن��ي،
فقمن��ا بدجم��ه بالتعلي��م الع��ام ،ولدين��ا
الآن �أك�ثر م��ن  1500مدر�س��ة من حوايل
 1800مدر�سة حكومية ،ون�شجع املدار�س
اخلا�ص��ة ومدار���س "الأون��روا" لتبن��ي
التعليم املهني.

قرية عقابا محافظة (طوباس)
إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

قرية عقابا (طوبا�س)
ه��ي بل��دة فل�سطيني��ة يف
حمافظة طوبا�س تقع بني
الزبابدة وطوبا�س و�صري
تق��ع عل��ى �سف��ح اجلب��ل
الأق��رع و ع��دد �سكانه��ا
ح��وايل (�)7آالف ن�سم��ة
تق��ع على اخل��ط ال�شرقي
بني نابل�س وجنني ت�شتهر
بزراع��ة ا�شج��ار الزيتون
بها بلدي��ة وثالث مدار�س
للذكور ومدر�ستني للإناث،
يبل��غ ارتفاعها ع��ن �سطح
البحر  716مرت من �أعلى
نقط��ة له��ا مم��ا يجعله��ا
تطل �إطاللة متميزة على
البح��ر الأبي���ض املتو�سط
غرب��ا و جب��ل ال�شي��خ يف
لبن��ان �شم��اال و جب��ال
عجلون �شرقا.
ه��ذا املوق��ع يجع��ل م��ن

قرية عقابا موئ�لا للعديد
ممن يطلبون اله��واء النقي
و العلي��ل يف ف�ص��ل الربيع و
ال�صيف.
طرقه��ا الداخلي��ة معب��دة
وم��ن �أ�شه��ر العائ�لات
أبوعرة�،أبوغن��ام،
فيه��ا (�
ّ
امل�ص��ري ،الأزه��ري� ،أب��و
حم��د,و القي�س��ي) الذي��ن
ينح��درون جميعهم م��ن �آل
�أبو عرة..
كما يوج��د فيها العديد من
الأماكن الأثرية التي تعود
�إىل العه��د العم��ري والعهد
الروم��اين ،تبل��غ امل�ساح��ة
امل�أهول��ة بال�س��كان ح��وايل
 5ك��م مرب��ع ،ميت��از موق��ع
ه��ذه القري��ة باالحرا���ش
الت��ي حتيطه��ا م��ن الغ��رب
واجلن��وب وال�سه��ول الت��ي
حتيطها من ال�شرق
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عقب تصعيد فعاليات العودة..
غزة تتأرجح ما بين التهدئة والمواجهة

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
كو�ش��وك م�شتع��ل و�أغ��انٍ ثوري��ة
و�أ�ص��وات �صافرات �إن��ذار عرب مكربات
ال�ص��وت ،و�إطالق �أ�ض��واء الليزر جتاه
اجلن��ود املتمركزي��ن ق��رب ال�سي��اج،
وقناب��ل �صوتي��ة ..بب�ساطته��ا ع��ادت
�أدوات م�س�يرات الع��ودة لت�شعل حدود
قط��اع غ��زة جم��ددا ،ولتق���ض معه��ا
م�ضاج��ع م�ستوطنو الغ�لاف ،ف�أوجعت
االحت�لال وزعزع��ت �أمن��ه وجبهت��ه
الداخلية.
و�أعلن��ت وح��دات الإرب��اك الليلي عن
ت�صعيد فعالياتها عل��ى طول ال�شريط
الفا�ص��ل م��ع قطاع غ��زة ب�ش��كل يومي
خالل هذا الأ�سبوع ،وذلك من ال�ساعة
ال 7م�س��اء وحت��ى الثاني��ة فج��راً،
وم�ضاعف��ة �أع��داد البالونات احلارقة
نهاراً.
وي�أتي ذلك الإع�لان تزامنا مع اعالن
الهيئ��ة الوطني��ة الفل�سطيني��ة العليا
مل�س�يرات الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار ،عن
انط�لاق مليونية جديدة يوم الثالثني
م��ن �آذار /مار�س اجل��اري ،والتي دعت
في��ه الفل�سطيني�ين يف كاف��ة �أماك��ن

تواجده��م �إىل امل�شارك��ة يف تل��ك
الفعاليات.
ويف وق��ت �ساب��ق كان��ت الهيئ��ة العلي��ا
مل�س�يرات الع��ودة قد �أعلن��ت عن عودة
احل��راك البح��ري ال��ذي ينطلق قرب
احلدود البحرية ل�شمايل غزة.

رسائل قوية
وح��ول الر�سائ��ل الت��ي ته��دف �أدوات
م�س�يرات الع��ودة لإي�صاله��ا وبه��ذه
الق��وة ،ي��رى الباح��ث يف ال�شئ��ون
الع�سكرية رامي �أب��و زبيدة� ،أن تفعيل
"الإرباك الليلي" والبالونات املتفجرة
واحلارق��ة م��ن �أدوات العم��ل ال�شعب��ي
املقاوم ،على طول حدود القطاع وعلى
مدار الأ�سب��وع وحتى �ساع��ات الفجر،
يه��دف ال�شب��اب الثائ��ر م��ن خلف��ه
لإرب��اك منظوم��ة االحت�لال الأمنية
وال�ضغط عل��ى م�ستوطني غالف غزة،
وجعلها تقف عاجزة �أمام االنفجارات
والطائرات والبالونات.
ويقول �أبو زبيدة يف حديث لـ"الر�أي":
م��ن ال�ض��روري اال�ستم��رار بال�ضغ��ط
وتفعيل الأدوات والتحكم بها ارتفاع ًا

وخف�ض ًا ،وف��ق �سيا�سة حاف��ة الهاوية
م��ن �أج��ل حتقي��ق حق��وق �شعبن��ا ،من
خ�لال ت�صعيد حالة الغلي��ان بالقطاع
بفعل احل�صار ،ودفع احلالة �إىل حافة
الال رجع��ة حتى ي�صل الع��دو لقناعة
�أن غ��زة ت�أبى التن��ازل �أو الر�ضوخ ولو
�أ ّدى بها ذل��ك �إىل اجتياز هذه احلافة
اخلطرة".
ووف��ق م��ا ذك��ره ف���إن رئي���س حكوم��ة
االحت�لال بنيام�ين نتنياه��و يج��د
نف�س��ه الي��وم �أم��ام خي��ارات �صعبة يف
ظ��ل تراج��ع �أ�سهم��ه وتق��دمي لوائ��ح
االتهام �ضده ،فكال الأمرين ،املواجهة
والت�صعي��د الع�سكري �أو االتفاق املعلن
م��ع غ��زة� ،سي�سه��م يف خ�سارت��ه لكثري
من �أ�ص��وات الناخب�ين يف (�إ�سرائيل)،
وبالت��ايل االحتالل يحر�ص على بقاء
الأم��ر الواق��ع يف قط��اع غ��زة دون �أي
مب��ادرات حقيقي��ة من ط��رف نتنياهو
حتى �إجناز االنتخاب��ات ،لكن يف نف�س
الوقت هو م�ضطر لدفع ثمن ما لتهدئة
الأو�ضاع.
وح��ول �إمكاني��ة الو�ص��ول ملواجهة مع
غزة ردا عل��ى ت�صعيد االرباك الليلي،

يعتق��د �أبو زبي��دة �أن بالفرتة احلالية
م��ن غ�ير املتوق��ع الو�ص��ول ملواجه��ة
�شامل��ة ،لأن ذل��ك �سيك��ون ل��ه ت�أث�ير
كب�ير عل��ى االنتخاب��ات ال�صهيوني��ة،
كم��ا �أن نتائ��ج املواجه��ة و�أثره��ا ق��د
ينعك���س �سلبا على نتنياه��و وم�ستقبله
ال�سيا�سي.
ويو�ض��ح �أن ال�س�ير على خ��ط رفيع من
الدق��ة الآن ه��و م��ن �أج��ل الو�ص��ول
حلل��ول ب�ش���أن ك�س��ر احل�ص��ار ،وهذا ال
مينع �أن ن�صل ملوجات ت�صعيد ع�سكرية
حمدودة ،على حد تعبريه.

إما اتفاق أو تصعيد
م��ن جهت��ه ي��رى الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي �شرحبي��ل الغري��ب �أن
الأ�سب��اب الت��ي تقف خل��ف الزخم يف
ع��ودة �أدوات م�س�يرات الع��ودة ،نابعة
م��ن تن�ص��ل االحت�لال م��ن التفاهمات
الت��ي �أبرم��ت برعاي��ة م�صري��ة قب��ل
ثالثة �شهور.
ويق��ول الغريب يف حدي��ث لـ"الر�أي":
م��ن الوا�ضح �أن ه��ذه العودة للفعاليات
وبه��ذه الق��وة م��ن �أج��ل ال�ضغ��ط على
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االحت�لال لاللت��زام بالتفاهم��ات،
وتخفي��ف احل�ص��ار ع�بر البن��ود التي
ت�ضمنته��ا تل��ك التفاهم��ات ،والت��ي
ترك��ز عل��ى جمل��ة م��ن اخلط��وات
العملي��ة ومنه��ا فتح املعاب��ر وتخفيف
احل�ص��ار ،ورفع القي��ود على اال�سترياد
والت�صدي��ر ،وتو�سيع م�ساح��ة ال�صيد،
والب��دء مبحادث��ات ع��ن ان�ش��اء مم��ر
بحري ي�صل غزة بالعامل اخلارجي.
وي�ؤكد الغريب �أن هذا الأ�سبوع حا�سم
ج��دا ،حي��ث �سي�شه��د زي��ارة مرتقب��ة
للوفد الأمني امل�ص��ري وهو ما �سيحدد
م�ص�ير التهدئة م��ع االحت�لال ،م�شريا
�إىل �أن الو�ضع بغزة �أمام �سيناريوهان:
�إم��ا اتف��اق ي�ستب��ق التح�ض�ير ملليونية
الع��ودة ،و�إم��ا نح��ن �أم��ام مواجه��ة
مفتوح��ة وت�صعي��د يف غ��زة وذل��ك يف
حال ف�شل اجلهود امل�صرية.
وي�ستع��د قط��اع غ��زة وال�ضف��ة
الغربي��ة لإحي��اء الذك��رى الثالث��ة
والأربع�ين لي��وم الأر���ض ،وال��ذي
ُيحييه الفل�سطيني��ون يف جميع �أماكن
تواجدهم داخل وخارج فل�سطني ،يوم
� 30آذار /مار�س من كل عام.

تقرير
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أشبال الضفة  ..جيش يخشى "جنود إسرائيل" ثورتهم

الر�أي _ �آالء النمر
مل يك��ن اال�ست�شه��ادي "عمر �أب��و ليلى" �آخر
النماذج الثائ��رة وال �أولها يف مدينة ال�ضفة
املحتلة ،على �صمته الطويل وهدوء �شخ�صه
ورزان��ة �أقوال��ه وقل��ة اعرتا�ضات��ه عل��ى
الأح��داث امل�ستف��زة يوم�� ًا بعد ي��وم حول ما
يجري من اعتداءات وجتاوزات يف مدينته،
�إال �أن��ه خ��رج ع��ن �صمت��ه بعملي��ة معق��دة
الح��ق فيه��ا اجلن��ود املدجج�ين بال�س�لاح
ع�بر مركباتهم و�أ�سلحتهم ،فل��م ميتلك يوم ًا
�سالح ًا ي�شبه الذي بني �أيديهم.
الأ�شب��ال والأطف��ال و�أولئ��ك الأوالد الذين
ت�ساب��ق �أعماره��م موا�سم الزه��ور يف ربيعها
بات��وا اجلي���ش املرتق��ب يف خمي�لات جنود
االحت�لال ،م��ا يدفعه��م ملزي��د م��ن البط���ش
والق��وة والعنف �ضد جيل يخ�ش��ى �أن ي�صبح
كله مثل اال�ست�شهادي "عمر".
فل��م ت�أمن املدار�س التي تقع يف �أوا�سط املدن

التي ت�سيطر عليها ال�سلطة الفل�سطينية من
بط�ش االحت�لال ،فكانت الأبواب م�ستباحة
�أم��ام عنجهي��ة دخ��ول جي�ش�� ًا ج��رار ًا �إىل
باحات املدر�سة و�س��ط مدينة اخلليل ،فقط
العتق��ال طفال مل يكم��ل �سنوات��ه الثمانية
بعد.
يف ثورة مواق��ع التوا�صل االجتماعي انت�شر
املقط��ع امل�صور داخل املدر�سة ،ما �أثار �سخط
املجتمع الفل�سطيني الذي ا�ستنكر الفعلة يف
منطقة ت�سيطر عليها ال�سلطة الفل�سطينية،
وم��ن املفرت���ض �أن تعي���ش املدين��ة يف م�أمن،
لي�س �إىل حد اعت��داء جنود االحتالل على
طفل �صغري �أمام مدر�سيه و�سحبه لالعتقال.
وعلق ن�شطاء ب���أن الطفل الذي حتلق حوله
جن��ود االحت�لال ل�سحب��ه م��ن املدر�سة �إىل
جيباته��م الع�سكري��ة ،ال يول��د �إال �شب� ً
لا
مقاوم ًا كما �صنع عمر متام ًا ،وما يفعله جنود
االحتالل �إىل ت�صميم�� ًا ل�شكل الهزمية التي

�سيخو�ضه��ا جي�شه��م �أمام �سي ًال م��ن الأ�شبال
الثائرين.
اخل��وف والقل��ق يرتب���ص بجن��ود االحتالل
�أينم��ا حل��ت �أقدامه��م ،فه��م لي�س��وا يف م�أمن
م��ن �أي��دي ال�شب��اب الثائ��ر ،حت��ى �أن �صمت
الأ�شب��ال وال�شباب وهدوئهم هاج�س يالحق
املتجول�ين م��ن جن��ود االحت�لال يف ع��ز
الظه�يرة ب�ين ال�ش��وارع العامة عل��ى الرغم
م��ن جته��ز �أ�صابعه��م عل��ى �أزن��دة �أ�سلحتهم،
فه��م يح�سبون��ه �صمت�� ًا ي�سب��ق طعن��ة �سكني
ت�ستق��ر يف قلب �أحدهم بع��د �أن �أنهى جولة
تخريب يف �أح��د البيوت املجاورة باحث ًا عن
�شاه��د ودلي��ل ،واعتق��ال ا�صحاب��ه وتنكيل
حمتوياته.

على فوهة بركان
"الب��ارود �سينفج��ر والن��ار حت��ت الرم��اد،
وال�سك��وت يخف��ي م��ن حت��ت �صمت��ه ه��ول

�ص��دام ق��ادم" ،هكذا نقل��ه املخت���ص بال�ش�أن
الإ�سرائيل��ي حمم��ود املرداوي ع��ن الزعيم
ال�صهي��وين ت�سيبي بار �إيال ،والذي �أكد على
�أن ال�شهي��د البطل عمر �أبو ليلى والربغوثي
وج��رار ونعال��وة وملح��م �إال من��اذج قابل��ة
للتكرار يف كل يوم قدوات يُحتذى بها كاملوج
تتح��رك ،ومث��ل ال�سناب��ل تتكاث��ر ،فقان��ون
احلياة �أبقى و�أقوى من قانون املوت.
�أم��ا الكات��ب ال�سيا�س��ي ر�أف��ت م��رة ،دون يف
مقاله الذي تب��ع عملية اخليانة التي قامت
به��ا ال�سلط��ة خدم��ة للكي��ان ال�صهي��وين يف
العثور عل��ى املكان الذي يقط��ن فيه ال�شهيد
عم��ر �أب��و ليل��ى " ،احلال��ة الت��ي نعي�شه��ا يف
�ساحتن��ا الفل�سطيني��ة والت��ي يطل��ق عليه��ا
تن�سي��ق �أمن��ي ه��ي لي�س��ت تن�سيق��ا وال م��ا
يحزن��ون وال ت�شب��ه عملي��ات التن�سي��ق
املعروف��ة عاملي��ا يف �ش��يء ،ال��ذي يح�صل هو
عملي��ة تبعي��ة عمي��اء لالحت�لال والق�ص��ة

ق�صة عمالة ال اكرث".
" لك��ن �ستظ��ل �شم���س املقاوم�ين ت�ش��رق
م��ن ح�ين لآخ��ر ،ول��ن ت�ستطي��ع �أجه��زة
�أم��ن ال�سلط��ة واالحت�لال ك�س��ر �إرادة
الفل�سطيني�ين ،ولن��ا يف ال�شهي��د عم��ر �أب��و
ليل��ى منوذج�� ًا م�شرف�� ًا كم��ا �سبق��ه مئ��ات
ال�شب��اب �أمثال��ه ،ونحن امام من��وذج رائع من
ال�شه��ادة والت�ضحي��ة والبطول��ة ،وال�شهي��د
عم��ر �سيتك��رر كم��ا االبط��ال يحي��ى عيا�ش
وح�س��ن �سالم��ة واالف اال�سم��اء" ،تابع �أبو
مرة قوله.
ال�شهي��د عم��ر �أب��و ليل��ى حتم��ل م�س�ؤولي��ة
�إيق��اظ �شب��اب ال�ضف��ة و�إط�لاق �أجرا���س
منبهاته��م ب�أن حان موعد الث��ورة ،فال�صمت
بح��ق التج��اوزات عل��ى امل�سج��د الأق�ص��ى
واعتق��ال االطف��ال والن�س��اء وت�شدي��دات
املن��ع يولد ثورة وي�شعل نار تختبئ يف �صدور
امل�ست�ضعفني.

في الجو المتقلب  ..كيف تحمي عينك من الحساسية
يف ظ��ل تقلب��ات الطق���س ،وع��دم
ا�ستق��راره ،ون�ش��وب الأترب��ة
وت�ساق��ط الأمط��ار ،يق��دم الي��وم
ال�ساب��ع ملر�ض��ي ح�سا�سي��ة الع�ين
بع�ض الن�صائح لتجنب حدوث �أي
م�ضاعف��ات �صحية عليه��م ،وذلك
وفقا ملوقع "."WEBMED
�أ�ش��ار التقري��ر� ،إيل �أن هن��اك

العديد م��ن الأ�ضرار الناجتة عن
تقلب��ات الطق���س ،وت�أث��ر �صح��ة
الع�ين ب�ش��كل �سلب��ي ح��ول ذل��ك،
فنج��د �أن تواج��د العوا�ص��ف
الرتابي��ة وتواج��د الغب��ار
والأج�س��ام ال�صغرية م��ن الأ�شياء
الت��ي ت�ض��ر ب�صرح��ة الع�ين،
وخا�ص��ة عند دخوله��م بها ،وهذا

يت�سب��ب يف تهي��ج �أغ�شي��ة الع�ين،
والإ�صاب��ة بالته��اب يف الأوعي��ة
الدموية املتواجدة بها.
و�أكم��ل التقري��ر� ،أن التعر���ض
العني لالترب��ة ال�شديدة يت�سبب
يف زي��ادة فر���ص الإ�صاب��ة
بح�سا�سي��ة الع�ين ،والت��ي تكم��ن
�أعر�ضه��ا احم��رار �شدي��د بها ،مع

وج��ود بع�ض الإف��رازات الغريبة
يف الع�ين ،م��ع ع��دم الق��درة عل��ي
النظر لل�شم�س �أو ال�ضوء ال�شديد،
وت��ورم يف الع�ين وحميطها ،وعند
تواج��د ه��ذه الأعرا���ض علي��ك
توخي احلذر.
ون�ص��ح التقري��ر ،الأ�شخا���ص
امل�صاب�ين ب�ض��رورة و�ض��ع قطرات

مرطب��ة للع�ين قب��ل التعر���ض �أو
الن��زول يف الأترب��ة ،مع �إرتدالء
نظ��ارة �شم�سي��ة عن��د التعر���ض
لأترب��ة وفه��ذه احلي��ل حتاف��ظ
عل��ي �صح��ة الع�ين ،يف حال��ة
ت��ورم العني علي��ك القي��ام بو�ضع
الكمادات عليها جتنبا حلدوث �أي
تورم �إ�ضايف.
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التصعيد باألقصى..مخطط إسرائيلي للسيطرة وإقامة كنيس

خبير:االحتالل وضع قبضته على نظام
المعمار باألقصى وهذا خطير
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
تتفنن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
يف موا�صلة اعتداءاتها و�إجراءاتها
التع�سفي��ة والت�صعيدي��ة يف رح��اب
امل�سج��د الأق�ص��ى املب��ارك� ،إىل
جانب التعدي بال�ضرب على امل�صلني
واملرابط�ين فيه واعتقالهم ،واغالق
البواب��ات وهو ما �أث��ار موجة غ�ضب
عارمة من قبل املواطنني املقد�سيني.
وت�أت��ي هذه التطورات بع��د �سل�سلة
م��ن عملي��ات االقتحام الت��ي نفذها
جن��ود االحت�لال ،وقي��ام �شرط��ي
احت�لايل بتدني���س م�صل��ى ب��اب
الرحم��ة يف امل�سج��د الأق�ص��ى
بحذائه.
ومل تتوق��ف اعت��داءات االحت�لال
بح��ق امل�سج��د الأق�ص��ى عن��د ه��ذا
احل��د ،حي��ث منع��ت مل��دة يوم�ين
عل��ى الت��وايل ت�أدي��ة ال�صل��وات يف
الأق�ص��ى ،كم��ا منع��ت رف��ع الأذان
م��ن م�آذن��ه ،وحظ��رت دخ��ول �أئمة
وخطب��اء امل�سج��د م��ن دخول��ه،
وكذل��ك امل�صل�ين ،عق��ب ان��دالع

حريق يف مرك��ز ال�شرطة التابع له،
تبع��ه ان��دالع مواجه��ات يف امل�سجد
الأق�ص��ى ،واعتداء جنود االحتالل
عل��ى ال�شبان والن�ساء واعتقل عددا
منه��م كم��ا اعت��دى عل��ى الطواق��م
الطبية.
�إقامة كني�س يهودي
و�أك��د اخلب�ير يف �ش���ؤون مدين��ة
القد���س ،الأكادمي��ي جم��ال عم��رو،
�أن االحت�لال ب��د�أ خط��وة بخط��وة
حت��ى وقع ب��اب الرحم��ة و�أ�صبح يف
قب�ضته ،مو�ضحا �أننا يف طريقنا �إىل
كارث��ة حقيقية وه��ي �إقامة كني�س
يه��ودي تفك��ر جماع��ة يهودي��ة يف
�إن�شائه عند باب الرحمة".
وق��ال عم��رو يف حدي��ث خا���ص
لـ"ال��ر�أي"� :إن االحت�لال يري��د
ال�سيطرة على الأق�صى على مراحل،
و�أن ذل��ك يعترب نكب��ة حقيقية �أ�شد
ق�س��وة من نكبة ع��ام  48ونكبة 67
ونكبة �أو�سلو" ،الفتا �إىل �أن ما يقوم
به االحتالل عند باب الرحمة ،هو
�أ�شد خطورة ودمارا على الأق�صى.

ولف��ت يف حديث��ه �إىل �أن االحتالل
مينع دخول �أي �شخ�ص �أو �أي موظف
للم�سجد الأق�صى اال ب�إذن م�سبق ،يف
وقت يدخل فيه قطعان امل�ستوطنني
ب�ش��كل يوم��ي �إىل باح��ات الأق�ص��ى
�صباح��ا وم�س��اء� ،إىل جان��ب دخول
اجلمعي��ات الن�سائي��ة اليهودي��ة
وحاخام��ات ومتطرف�ين يهود ،وهذا
دلي��ل عل��ى �أنه��م ا�ستطاع��وا و�ض��ع
يدهم على نظام املعمار بالأق�صى.

الضعف العربي سبب
وفيم��ا يتعل��ق بالأ�سباب الت��ي تعزز
اعت��داءات االحت�لال يف الأق�ص��ى،
�أ�ض��اف عم��رو� ":إن ع��دد م��ن
ال��دول العربي��ة والإ�سالمي��ة تقوم
بالتطبي��ع م��ع االحت�لال �أ�س��وة مبا
تفعله ال�سلط يف رام اهلل� ،إىل جانب
التف��كك يف الدفاع العربي امل�شرتك،
يف وف��ت يفتخر في��ه نتنياهو ب�ستة
دول عربية تق��وم بالتطبيع العلني
م��ع االحت�لال ،وحال��ة ال�تردي
العربي الكبري".

وما يدعم االحت�لال يف اعتداءاته
واقتحامات��ه اليومي��ة يف مدين��ة
القد�س وباح��ات امل�سج��د الأق�صى،
هو اعالن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترام��ب مدين��ة القد���س عا�صم��ة
لإ�سرائي��ل ،وهو ما �أثار وقتها غ�ضب
الفل�سطينيني.
وعل��ى م��دار الأي��ام املا�ضي��ة� ،شه��د
امل�سج��د الأق�ص��ى توت��را كب�يرا
عق��ب قي��ام �سلط��ات االحت�لال
بو�ض��ع �سال�س��ل حديدي��ة عل��ى
البواب��ات اخلارجي��ة امل�ؤدي��ة �إىل
ب��اب الرحم��ة ،وق��ام ال�شب��ان بخلع
البوابات اخلارجية عقب ا�شتباكات
م��ع ق��وات االحت�لال الت��ي اعت��دت
عليه��م بال�ض��رب واعتقل��ت ع��ددا
منهم.

تقسيم األقصى
م��ن جهته��ا طالب��ت وزارة الأوق��اف
وال�شئ��ون الدينية بغ��زة ،اجلماهري
العربي��ة والإ�سالمية والفل�سطينية
يف كل م��كان �إىل اخل��روج مب�س�يرات

مليوني��ة لن�ص��رة امل�سج��د الأق�ص��ى
ال��ذي يتعر���ض لهجم��ة �إ�سرائيلية
�شر�س��ة به��دف تق�سيم��ه مكاني�� ًا
وزمانياً.
كم��ا نا�ش��دت الأوقاف علم��اء الأمة
بالقي��ام بواجبه��م الدين��ي جت��اه
�أوىل القبلت�ين وم�س��رى نبيهم بحث
وحتري���ض �أبناء الأم��ة للدفاع عنه
ون�صرته بكافة الو�سائل وال�سبل.
وع�برت ال��وزارة ع��ن ا�ستغرابها من
حالة ال�صمت الت��ي ت�سود املنظمات
الدولي��ة بكاف��ة م�سمياته��ا ،وعل��ى
ر�أ�سه��ا هيئ��ة الأمم املتح��دة الت��ي
تن��ادي وتدع��و يف مواثيقه��ا �إىل
اح�ترام حق��وق االن�س��ان وحري��ة
العبادة وحماية املقد�سات.
وطالب��ت الأوق��اف ق��ادة وح��كام
الأم��ة بعق��د قمة �إ�سالمي��ة عربية
عاجل��ة يت��م م��ن خالله��ا اتخ��اذ
مواق��ف جريئ��ة جتاه م��ا يجري يف
املدين��ة املقد�سة وامل�سج��د الأق�صى
املب��ارك ،ودع��م �صم��ود املقد�سي�ين
بكل الو�سائل.
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مسيرات العودة في عامها األول

واع ٌ
وصف
في "يوم األرض" جيل ٍ
واحد وانتفاضة نهايتها عودة
غزة-الر�أي� -آالء النمر
يف م�شه��د ال ميك��ن للذاكرة تهمي�شه
�أو حت��ى ن�سيان��ه ،يف ي��وم تاريخ��ي
كي��وم الأر���ض تزاحم��ت اجلم��وع
املنتف�ض��ة وتهافت��ت عل��ى الو�ص��ول
�إىل �أق��رب نقط��ة تو�ص��ل عيونه��م
للأرا�ض��ي املحتل��ة ،يف م�شه��د مهيب
يثب��ت �أن الفل�سطين��ي وح��ده ل��ه
احلق يف �أر�ض��ه وله احلق يف العودة
�إليه��ا ،ف�لا يبخ��ل ب�سقياه��ا بدم��ه
والت�ضحية بنف�سه لأجلها.
على م��دار عام كامل من يوم الأر�ض
�إىل ي��وم الأر���ض يف الع��ام ال��ذي
يلي��ه ،مل ي��كل ومل يه��د�أ ال�شع��ب
الفل�سطيني املحا�ص��ر يف قطاع غزة
ومل يرتاج��ع قي��د �أمنل��ه ع��ن خط
الن��ار امل�شتعل على م��دار عام كامل،
حت��ت انتفا�ضت��ه الت��ي ا�ستحدثه��ا
حت��ت عن��وان "م�س�يرات الع��ودة
الكربى ورفع احل�صار".
�أ�سبوعي��ا وي��وم اجلمع��ة حتدي��د ًا
اتف��ق الفل�سطيني��ون عل��ى وح��دة

ال�ص��ف والل��ون واالنتم��اء للأر�ض،
توح��د ال�ص��ف الفل�سطين��ي �أم��ام
ع��دوه الأول و�أمام �أرا�ضيه املحتلة،
تال�شت الأحزاب والف�صائل واعتلى
عل��م فل�سط�ين جم��وع املحت�شدي��ن
م��ن ال�شع��ب الفل�سطيني ،ف�لا �شيء
ي�ضاهي الت�ضحية بالغايل والنفي�س
لأج��ل حري��ة �شع��ب ورف��ع ح�ص��ار
وحترير وطن م�سروق يعتليه جنود
بال هيبة.

وعل��ل رزق��ة ال�سب��ب وراء اندف��اع
ال�شباب واجلي��ل اجلديد نحو ثورة
احل��دود بقول��ه" ،ه��ذه الت�ضحيات
الكب�يرة �سببه��ا املبا�ش��ر ه��و العنف
والإف��راط ال�صهي��وين املتعم��د يف
ا�ستخ��دام الر�صا���ص احل��ي �ض��د
املتظاهري��ن ال�سلمي�ين خالف��ا
للقان��ون ال��دويل والإن�س��اين يف
التعام��ل م��ع املظاه��رات ال�شعبي��ة،
بينما اخت�صت البطولة والت�ضحية
بالغ��ايل والثم�ين بال�شع��ب
الفل�سطيني وحده".

�إن مل�س�يرات الع��ودة الك�برى ،وه��ي
م�س�يرات �شعبي��ة �سلمي��ة� ،أهداف��ا
وطني��ة دون التحري��ر وا�ستع��ادة
الوط��ن املغت�ص��ب ،ه��ي تري��د
رف��ع احل�ص��ار ،وا�ستع��ادة احلي��اة
الطبيعي��ة ل�س��كان غ��زة ،وا�ستعادة
�س��وق العم��ل ،وخف�ض ن�س��ب الفقر،
الت��ي ت�سب��ب به��ا الع��دو واحل�ص��ار،
ح�س��ب م��ا ق��ال امل�ست�ش��ار ال�ساب��ق
يو�سف رزقة.

العصا والجزرة

ألجل حياة طبيعية

يف اجله��ة املقابل��ة ق��ال الكات��ب
واملخت���ص بال�ش���أن الإ�سرائيل��ي
عدنان �أبو عام��ر� ،إن مرور عام على
م�س�يرات الع��ودة دف��ع ب�إ�سرائي��ل
لال�ستعان��ة بو�ساط��ات م�صري��ة
و�أممي��ة وقطري��ة عل��ى م��دار
ال�ساع��ة ،خ�شي��ة ان��زالق الأم��ور
ملواجهة ع�سكرة �ضارية بني حما�س

و�إ�سرائي��ل ،وقد �سع��ت جميعها بني
ح�ين و�آخ��ر للتو�ص��ل �إىل اتفاقات
لوق��ف �إط�لاق النار ب�ين اجلانبني،
ح�ين كانت ت�ستعر جوالت الت�صعيد
الع�سكرية.
فيما �أعادت وحدة املتابعة الأمنية
الإ�سرائيلي��ة الت�أكي��د عل��ى �أن
امل�س�يرات جنح��ت بتوف�ير امل�شاركة
ال�شعبي��ة فيه��ا ع�بر حت�شي��د مئات
�آالف الفل�سطيني�ين ،وا�ستطاع��ت
ه��ذه امل�س�يرات االنتفا���ض ط��وال
ع��ام كامل م��ع حفاظها عل��ى �أعداد
متفاوت��ة وكب�يرة م��ن امل�شارك�ين،
ح�سب �أبو عامر.
وبح�سب الق��راءات "اال�سرائيلية"
الت��ي ر�صده��ا �أب��و عام��ر ،ف���إن
امل�سريات الفل�سطينية بعد عام على
اندالعها �أكدت �أن �إ�سرائيل ال متلك
�أم��ام غ��زة ا�سرتاتيجي��ة وا�ضح��ة،
�أو حل��وال عملي��ة ،ب��ل �إنه��ا ق��ررت
�أال تق��رر �شيئ ًا ،با�ستثن��اء ا�ستمرار
�سيا�س��ة الع�ص��ا واجل��زرة ،ورغ��م

الأ�ص��وات اليمينية املت�صاعدة ،ف�إن
احلكوم��ة الإ�سرائيلي��ة ال تري��د
الذه��اب حلرب وا�سع��ة �ضد حما�س
قبل �أيام من االنتخابات.
اجلدي��ر بذك��ره �أن ع��دد امل�صاب�ين
م��ن امل�شارك�ين يف م�س�يرات الع��ودة
بل��غ �أكرث م��ن � 30ألف م�ص��اب ،منذ
انطالقه��ا ي��وم  30مار���س�/آذار
2018بح�سب وزارة ال�صحة ،بينما
بلغ عدد ال�شهداء  278فل�سطيني.
جي��ل فل�سط�ين �أخ�ير ًا ظه��ر و�أعلن
ثورته على ع��دوه يف زمن تزاحمت
في��ه الثورات املكتوبة خلف �شا�شات
الهوات��ف الذكي��ة دون ردات فع��ل
ميدانية ،فلم تكن من�صات التوا�صل
االجتماع��ي �إال دافع��ا وحاف��ز ًا
م�ضاعف��ا خلف خروج��ه وم�شاركته
واحت�ش��اده م��ع مئ��ات الآالف م��ن
ال�شع��ب الفل�سطين��ي لإرب��اك �أم��ن
االحت�لال ودخوله يف كل املعادالت
وال�ش��روط الت��ي ي�أ���س منه��ا العدو
الإ�سرائيلي.
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"اإلعالم" 67:انتهاكًا بحق الصحفيين خالل مارس المنصرم
غزة – الر�أي:
�أك��د املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي -وزارة
الإع�لام� -أن ال�صحفي�ين والإعالمي�ين
يف الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة يتعر�ض��ون
لهجم��ات �شر�س��ة وتع�سفي��ة بحقه��م،
خالل ممار�سة عمله��م وت�أديتهم واجبهم
املهني ،وم�ساهمتهم يف نقل ر�سالة احلرية
املن�ش��ودة لل�شعب الفل�سطين��ي ،معرب ًا عن
رف�ض��ه املطل��ق للم�سا���س بحري��ة ال��ر�أي،
والتعب�ير ،والإع�لام التي كفله��ا القانون
الأ�سا�سي.
وقال الإعالم احلكومي� ،إن وحدة الر�صد
واملتابع��ة �سجلت يف تقريها ل�شهر مار�س/
اذار املن�ص��رم ،2019م��ا جمموعه( )67
انته��اك ًا بح��ق ال�صحفي�ين الفل�سطينيني،
ارتك��ب االحتالل الإ�سرائيل��ي ( )51من
االنتهاكات  ،يف حني ارتكبت �أجهزة الأمن
الفل�سطيني��ة يف ال�ضف��ة املحتل��ة()16
انتهاك ًا .

انتهاكات إسرائيلية
ووثق��ت وح��دة الر�ص��د واملتابع��ة يف
تقريرها انتهاكات االحتالل الإ�سرائيلي
بح��ق الإعالمي�ين وال�صحفي�ين ،والت��ي
متثل��ت يف اعتق��ال وا�ستدع��اء احتج��از
ق��وات االحتالل "الإ�سرائيل��ي لـ ( )4من
�صحفيني ،مت��ت خالل عملي��ات االعتقال
اقتح��ام ع��دد( ،)2وم�ص��ادرة مع��دات
عدد(.)1
كم��ا �سج��ل التقري��ر ا�سته��داف ق��وات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي واالعت��داء على
ع��دد(� )34صحافي��ا توزع��ت يف �إ�صاب��ة
�24صحافي�� ًا يف قطاع غزة ،و� 10آخرين
يف ال�ضفة املحتلة.
يف حني منعت قوات االحتالل ال�صحفيني
م��ن تغطي��ة الفعالي��ات والقي��ام بعمله��م
والتي بلغت عدد(.)7
عل��ى ذل��ك� ،سج��ل التقرير ع��دد( )3من
االعت��داءات والإج��راءات القمعي��ة
بح��ق اال�س��رى املعتقل�ين داخ��ل �سج��ون
االحتالل.

انتهاكات األجهزة األمنية
الفلسطينية في الضفة
المحتلة
بل��غ ع��دد انته��اكات الأجه��زة الأمني��ة
الفل�سطيني��ة بح��ق ال�صحفيني يف ال�ضفة
املحتلة ( )16انته��اك ًا ،توزعت من خالل
اعتق��ال الأجه��زة الأمني��ة الفل�سطينية
عدد( )3من ال�صحفيني وهم حازم نا�صر،
وعام��ر �أبو عرف��ة ،وم�صعب �شاور ،كما مت
متدي��د ع��دد( )3لل�صحفيني نا�ص��ر و�أبو
عرفة .
�إىل ذل��ك ،اقتحم��ت الأجه��زة الأمني��ة
الفل�سطيني��ة و�س��ط اعم��ال تفتي���ش
عدد( )2من منازل ال�صحفيني ،وم�صادرة
معدات عدد( .)5
يف حني �سجل ( )1حالة اعتداء وتعذيب
و�شب��ح عل��ى ال�صحف��ي املعتق��ل يف حينها
عامر ابو عرفة خالل التحقيق معه.
تفا�صي��ل االنته��اكات الإ�سرائيلي��ة التي
ر�صدتها وحدة الر�صد واملتابعة يف وزارة
الإعالم خالل �شهر �آذار /مار�س 2019
:1-3-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل

دالي��ة اخل��وايل قنبل��ة غ��از �ش��رق دوار
ملك��ة �ش��رق مدينة غ��زة ،ع�لاء الدربي
قنبل��ة غ��از ،حمم��د بل��ور عي��ار مع��دين
بالق��دم مرا�س��ل قن��اة الأق�ص��ى �أثن��اء
تغطيت��ه مليونية االر�ض والع��ودة �شرق
الربي��ج و�س��ط قط��اع غزة ،حمم��د اللوح
مرا�سل �إذاعة ال�شعب �شرق الربيج و�سط
قط��اع غزة� ،صاب��ر نور الدي��ن ا�ستهدفت
بقنبلة غاز �شرق غزة .
� :31-3-2019أرج���أت حمكم��ة
االحت�لال اال�سرائيل��ي ،جل�سة ال�صحفي
م�صطف��ى اخل��اروف م�ص��ور وكال��ة
االنا�ض��ول بادعائه��ا النياب��ة ح��دوث
خط���أ ،ح��ال دون �إح�ض��ار م�صطف��ى
للمحكم��ة ،بع��د �أن حول��ت اجلل�س��ة اىل
�سرية دون �أن يراه افراد عائلته.

تفاصيل انتهاكات أجهزة
ال�صحف��ي حمم��د الدويك مرا�س��ل وكالة بر�صا���ص االحت�لال بالق��دم �ش��رق خان  :22-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات السلطة الفلسطينية في
االحت�لال م�ص��ور وكال��ة الأنا�ض��ول علي الضفة المحتلة
احت��اد بر�س بطلق مطاط��ي بالقدم �شرق يون�س ،ويعمل يف وكالة كنعان.

غزة.
 :1-3-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل
طاقم �شركة "�سكرين" للإنتاج االعالمي
بقناب��ل الغ��از �أثن��اء تغطيت��ه فعالي��ات
م�س�يرات الع��ودة �ش��رق مدين��ة غ��زة،
و�أ�صاب��ت �إحداها مهند���س ال�صوت ح�سن
الهم�ص يف فخذه
 :1-3-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل
ال�صحفي طلعت م�شتهى باالختناق بالغاز
اثناء تغطيته لالحداث �شرق ملكة.
 :4-3-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل
مرا�س��ل �إذاع��ة "الرب��اط" �أحم��د الل��وح
ومرا�س��ل �إذاع��ة "ال�شعب" حمم��ود اللوح
بقناب��ل الغ��از ،م��ا �أدى �إىل �إ�صابتهم��ا
باختناق �شديد� ،أثن��اء تغطيتهما م�سرية
العودة الليلية �ش��رق خميم الربيج َ
و�سط
قطاع غزة.
 :5-3-2019داهم��ت ق��وات االحتالل
احل��ر �إ�س�لام زع��ل يف
من��زل ال�صح��ايف
ّ
قري��ة ال�شواورة قرب بيت حلم ،و�صادرت
مبلغ ًا من املال كان يف املنزل
 :5-3-2019هدمت بلدية عكا ،متثال
"احل��وت" للفن��ان الفل�سطين��ي ولي��د
ق�شا���ش ،ال��ذي �ص ّممه يف مين��اء عكا منذ
 19عام ًا ،بحجة انه " ُي�شكّل خطر ًا على
املارة واملتنزّ هني".
� :6-3-2019أعل��ن رئي���س حكوم��ة
االحت�لال بنيام�ين نتنياه��و ،حظر قناة
الأق�ص��ى الف�ضائي��ة واعتباره��ا منظم��ة
"�إرهابي��ة" حتت حج��ج ا�ستغالل حركة
حما�س للقن��اة لغايات جتني��د ن�شطاء يف
�صفوفه��ا من خالل ا�ستخ��دام رموز �سرية
خالل البث التلفزيوين للقناة.
 :7-3-2019منع��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحفي�ين من الو�صول اىل منزل الأ�سري
عا�ص��م الربغوثي �-شقي��ق ال�شهيد �صالح
الربغوث��ي -يف بل��دة كوب��ر �شم��ال غرب
مدين��ة رام اهلل وتغطي��ة جرمي��ة ه��دم
جرافات االحتالل للمنزل.
 :8-3-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل
ال�صحف��ي �س��اري ح�س�ين من�ص��ور بطل��ق
ناري متفجر �شرق الربيج م�صور حر.
 :8-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال ال�صحف��ي يا�س��ر الفا�ض��ي

 :8-3-2019ا�ستهدفت قوات االحتالل
ال�صحف��ي ح�س��ام العدل��وين ،بقنبلة غاز
يف الفخذ الأي�سر ،وهو �صحفي حر.
 :12-3-2019اعت��دت �شرط��ة
االحت�لال بال�ض��رب والدفع عل��ى خم�س
م�صورين هم  :م�ص ّور تلفزيون "فل�سطني"
فرا���س هن��داوي ،وامل�ص ّو َري��ن اللذي��ن
ح��ر اياد الطوي��ل و�صالح
يعم�لان ب�شكل ّ
زغ��اري ،امل�س���ؤول الإعالم��ي للأوق��اف
الإ�سالمي��ة فرا���س الدب���س ،وال�صحافية
احلرة دياال جويحان التي حو�صرت �ست
ّ
�ساع��ات داخ��ل امل�سج��د الأق�ص��ى ،ملنعهم
م��ن تغطي��ة �إغ�لاق عنا�صره��ا للم�سج��د
الأق�صى واالعتداء على امل�صلّني.
 :13-3-2019اعتقلت قوات االحتالل
فن��ان اجلرافي��ك الفل�سطين��ي حاف��ظ
عم��ر ،بع��د اقتح��ام منزل��ه يف رام اهلل.
و ّ
مت نقل��ه �إىل مرك��ز حتقي��ق ع�سق�لان،
ومن ثم متديد اعتقال��ه ملدة ثمانية �أيام
م��ن دون معرفة التهمة ،كم��ا ّ
مت منعه من
لقاء حماميه".
 :14-3-2019اعتدت قوات االحتالل
عل��ى ال�صحفيني يف منطقة باب الأ�سباط
بالقد�س املحتلة .
� :18-3-2019سلطات االحتالل جتدد
االعتقال االداري بح��ق امل�صور ال�صحفي
احم��د فتح��ي اخلطي��ب م��ن مدين��ة
طولكرم ،ملدة � 4شهور جديدة.
 :19-3-2019احتج��زت ق��وات
احل��ر �أحم��د
االحت�لال ال�صح��ايف
ّ
ال�صف��دي وحقق��ت مع��ه مل��دة �ساعت�ين
يف مرك��ز امل�سكوبي��ة يف القد���س ،بع��د
�أن وجه��ت �إلي��ه تهم��ة "عرقل��ة عم��ل
ال�شرطة" �أثن��اء تغطيته املواجهات التي
اندلعت ب�ين امل�صلّني وال�شرطة يف امل�سجد
الأق�صى.
 :21-3-2019منع��ت ق��وات االحتالل
ال�صحافيني �أحم��د جالل وعزت جمجوم
والل��ذان يعمالن ب�ش��كل حر ،م��ن تغطية
فعالي��ات تراثي��ة �أقيم��ت مبنا�سب��ة عيد
االم يف املرك��ز الثق��ايف الفرن�سي مبدينة
القد���س املحتل��ة و�أغلقت امل��كان ل�ساعات
ملن��ع �إقام��ة الفعالي��ة تنظمه��ا جمعي��ة
"الفتيات املقد�سيات"،

ج��اد اهلل ب�شظاي��ا عي��ار ن��اري بالي��د
الي�سرى� .شرق غزة
 :22-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال ال�صحف��ي ها�ش��م ال�سع��ودي
مرا�س��ل اذاع��ة اال�س��راء �ش��رق مدين��ة
غزة بعيار ناري بالقدم.
 :22-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال ال�صحف��ي حمم��د �إ�سماعي��ل
عب��د اهلل العثامن��ة 20 ،عام�� ًا ،وه��و
�صحايف ح��ر ،و�أ�صيب بعيار ن��اري بال�ساق
الأي�سر �شمال قطاع غزة
 :22-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال ال�صحف��ي �إ�سماعي��ل فري��د
حمم��د �أب��و عم��ر 36 ،عاما ،وه��و مرا�سل
�إذاع��ة �ص��وت الأق�ص��ى ،و�أ�صي��ب بقنبلة
غاز يف �ساقه الي�سرى.
:22-3-2019اعت��دت قوات االحتالل
على ال�صحفيني بالعن��ف خالل تغطيتهم
م�س�يرة كف��ر ق��دوم الأ�سبوعي��ة ،ومنه��م
م�ص��ور ف�ضائي��ة فل�سط�ين حمم��د عناية،
و ن�ض��ال ا�شتية م�ص��ور الوكالة ال�صينية،
وجعفر ا�شتية م�صور الوكالة الفرن�سية.
 :23-3-209ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال عل��ى ال�صحف��ي حمم��ود اللوح
مرا�س��ل �إذاع��ة ال�شعب ب�شظي��ة يف القدم
ج��راء اال�سته��داف الإ�سرائيل��ي الأخ�ير
�شرق الربيج.
 :23-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال ال�صحف��ي احم��د بك��ر الل��وح
ب�شظية �شرق الربي��ج نتيجة اال�ستهداف
من قبل طائرات اال�ستطالع...
 :29-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال امل�ص��ور ال�صحف��ي حمم��د �أب��و
�سلط��ان ب�شظاي��ا طل��ق ن��اري يف البط��ن
�شرق رفح جنوب قطاع غزة.
 :30-3-2019ا�ستهدف��ت ق��وات
االحت�لال � 10صحفي�ين وه��م /ع�لاء
النمل��ة قنبل��ة غ��از �ش��رق مدين��ة رف��ح،
عبد اهلل عزارة قنبل��ة غاز �شرق مدينة
رف��ح ،حمم��د قندي��ل قنبلة غ��از بالقدم
�ش��رق رفح ،ولي��د �أب��و روك قنبلة غاز يف
الكام�يرا �ش��رق خ��ان يون���س ،حمم��د �أبو
حي��ة عيار معدين �إذاع��ة �صوت الأق�صى
بر�صا�صة مطاطية بالقدم �شرق الربيج،

 :3-3-2019اختط��ف جهاز خمابرات
ال�سلط��ة يف طولك��رم ال�صحف��ي ح��ازم
نا�ص��ر ،بع��د مداهم��ة من��زل ذوي��ه يف
�شويكة وتفتي�شه ب�شكل دقيق ،وم�صادرة
بع�ض مقتنياته ال�شخ�صية.
 :4-3-2019جه��از االم��ن الوقائ��ي
يف اخللي��ل يعتق��ل ال�صحف��ي عام��ر اب��و
عرف��ة مرا�س��ل وكال��ة �شه��اب لالنباء يف
ال�ضف��ة الغربي��ة بع��د ان ق��ام بتفتي���ش
املن��زل ب�ش��كل دقيق ج��دا وم�ص��ادرة كل
من اجه��زة احلوا�سيب والهواتف الذكية
والكام�يرات ومع��دات ال�صحاف��ة -ب�شكل
كامل-.
 :5-3-2019حقّقت النيابة العامة يف
�أريح��ا ،مع امل�ص�� ّور ال�صح��ايف يف ف�ضائية
"ا-لنج��اح" حازم نا�ص��ر بتهمة "حيازة
�س�لاح والإجت��ار ب��ه" ،وق��د تعر���ض
للتعذي��ب وال�شب��ح منذ اعتقال��ه على يد
عنا�صر جهاز املخابرات الفل�سطيني قبل
يومني
� :6-3-2019أطل��ق جمهول��ون الن��ار
عل��ى من��زل ال�صح��ايف احل��ر احم��د
عزاي��زة و�سيارته يف قرية دبورية �شرق
النا�صرة والذوا بالفرار
 :6-3-2019النيابة العامة يف �أريحا،
تق��رر متدي��د اعتق��ال ال�صح��ايف ح��ازم
نا�ص��ر وعام��ر �أبو عرف��ة ل��دى الأجهزة
الأمني��ة مل��دة  15يوم�� ًا .عل��ى ذم��ة
التحقي��ق ،بتهمة "حيازة �سالح واالتجّ ار
بال�سالح
 :10-3-2019مددت حمكمة �صلح رام
اهلل ،اعتق��ال ال�صحف��ي عامر �أبو عرفة،
م��دة � 3أي��ام ،بع��د �أن رف���ض القا�ض��ي
�أحم��د الأ�شق��ر طل��ب النياب��ة العام��ة
متدي��د توقيف��ه مل��دة  15يوم��ا ،وف��ق ما
ذكر حماميه مهند كراجة.
 :13-3-2019املحام��ي مهند كراجة:
حمكم��ة ال�صل��ح تق��رر الإف��راج بكفال��ة
ع��ن الزمي��ل ال�صحف��ي عامر �أب��و عرفة
املعتقل لدى الأمن الوقائي.
 :24-3-2019االم��ن الوقائ��ي يف
ال�ضف��ة املحتلة يعتق��ل ال�صحفي م�صعب
�ش��اور ،مرا�س��ل احل��دث يف اخللي��ل عل��ى
خلفية ن�شر االخبار.
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خالل أيام

مالية غزة تصرف
سلفة لموظفي
السلطة المقطوعة
رواتبهم
غزة -الر�أي
�أعلن��ت وزارة املالي��ة بغ��زة ع��ن
�ص��رف �سلفة مالية ملوظف��ي ال�سلطة
املقطوع��ة رواتبه��م مم��ن ه��م عل��ى
ر�أ�س عملهم خالل �أيام.
وق��ال مدي��ر العالق��ات العام��ة
والإعالم بالوزارة بي��ان بكر لوكالة
"ال��ر�أي" �إن ال��وزارة �ست�ص��رف
�سلف��ة بقيم��ة � 1200شي��كل له�ؤالء
املوظف�ين بع��د ت�سل��م ال��وزارة
لبياناته��م وح�ساباته��م البنكية من
ال�ش�ؤون الإدارية يف وزاراتهم.
يذك��ر �أن ال�سلط��ة قطع��ت روات��ب
ح��وايل نح��و  5043م��ن موظف��ي
ال�سلط��ة بغزة العاملني يف القطاعني
امل��دين والع�سك��ري مطل��ع فرباي��ر
املا�ضي.

الشتاء..كابوس لعائالت تقطن تحت أسقف" الزينكو"
غزة-الر�أي -فل�سطني عبد الكرمي
�ساع��ات معدودة فقط كانت كفيل��ة ب�أن ُتغرق
الكث�ير م��ن املن��ازل يف ع��دة مناط��ق و�أحي��اء
منخف�ض��ة بغ��زة ،ل�س��وء البني��ة التحتي��ة يف
ال�ش��وارع والطرقات ونتيجة لغ��زارة الأمطار
املفاجئ��ة ،والت��ي حولت لي��ل عائ�لات ت�سكن
حتت �سقف من الإ�سب�ست �أو الزينكو �إىل نهار.
وبالرغ��م م��ن �أن مي��اه الأمط��ار تعت�بر خ�يرا
ونعمة لأهايل قطاع غ��زة� ،إال �أن تلك النعمة
تتح��ول �إىل نقم��ة ،خا�ص��ة يف ح��ال ان�سي��اب
املي��اه لداخ��ل املن��ازل ذات البن��اء الق��دمي
وال�ضعيف ،يف حني تغرق منازل �أخرى بالكامل
ب�سبب انخفا�ضها عن م�ستوى الطرقات.

نعمة تتحول لنقمة
�أم �صهي��ب حمدان ،من �س��كان منطقة الزيتون
بغزة ،تقطن يف منزل �صغري �سقفه من الزينكو
القدمي واملهرتئ ،تق��ول يف حديث لـ"الر�أي":
قم��ت بو�ض��ع �أواين كب�يرة يف كل زاوي��ة م��ن
زواي��ا املنزل ك��ي ال تن�ساب مي��اه الأمطار اىل
الداخ��ل ،لك��ن وبالرغم م��ن ذل��ك �إال �أن املياه
تدخل بفعل تيار الهواء القوي".
ول��دى �أم �صهي��ب ثالثة من الأطف��ال ال�صغار،
ويف ح��ال مل تنتب��ه الن�سي��اب مي��اه الأمط��ار
لداخ��ل منزله��ا ،فق��د تغ��رق برفق��ة �أطفالها
وحاجياته��ا ،وبالرغ��م �أي�ضا من قي��ام زوجها
بو�ضع النايلون فوق �سطح منزلهم� ،إال �أن ذلك
ال يحول دون تدفق املياه �إىل املنزل وتعر�ضه
للغ��رق .وت�ضيف� ":أل��واح الزينك��و املوجودة
�أعل��ى ال�سقف مهرتئة ج��دا وقدمية ،وحتتاج
�إىل تغي�ير ،لك��ن لي���س بالي��د حيل��ة ،والو�ضع
االقت�ص��ادي ال ي�سم��ح لنا بذل��ك ،ونحمد اهلل
كثريا �أننا بخري".

معاناة ليلية
وال تختل��ف معان��اة املواطن�ين م��ع غ��زارة
الأمط��ار يف منطق��ة معين��ة بغ��زة ،فمع�سك��ر
ال�شاط��ئ ويف كل منخف���ض تتح��ول ال�ش��وارع
والطرق��ات فيه �إىل �أ�شبه ب�شالل مياه يتدفق،
وت�ص��ل في��ه املي��اه �إىل م��ا ف��وق الركب��ة لدى
املواط��ن املار ،يف حني تتدفق املي��اه �إىل داخل
الكث�ير م��ن البي��وت ب�سب��ب انخفا�ضه��ا ع��ن
م�ستوى �سطح الأر�ض.
وتق��ول �أم و�سام ح�سني يف حديث لـ"الر�أي"":
كل �سق��ف املن��زل ت�سي��ل من��ه املي��اه ،وط��وال
اللي��ل مل ت��ر �أعينن��ا الن��وم بتات��ا ،خوف��ا من
و�صوله��ا �إىل فرا�ش �أطفايل وبقي��ة �أغرا�ضنا
واحتياجاتنا" ،مو�ضحة �أن امل�أ�ساة تلك تتكرر
يف كل �شتاء ويف كل منخف�ض جوي.
وتقط��ن �أم و�س��ام يف من��زل �صغ�ير �سقف��ه م��ن

اال�سب�س��ت ،ال تتع��دى م�ساحت��ه ال��ـ  50مرتا،
برفقة �أطفالها وزوجة ابنها الكبري ،وبالرغم
م��ن و�ض��ع النايلون �أعل��ى �سقف املن��زل� ،إال �أن
كل تل��ك املحاوالت ب��اءت بالف�شل ،ومل تنجح
يف منع تدفق املياه �إىل داخل املنزل.
كابو�س كل �شتاء
ويف ح��ي ال�صربة بغزة ،تتواجد بع�ض البيوت
املكونة م��ن الزينك��و ،والتي ي�شك��و �سكانها من
ت�سرب مي��اه الأمط��ار الغزي��رة لداخلها ،وهو
م��ا ي���ؤرق م�ضاجعه��م خا�ص��ة يف ظ��ل ب��رودة
الأجواء.
�أم خال��د حم�س��ن ،لديه��ا �ست��ة م��ن الأطف��ال،
وت�سك��ن يف من��زل م��ن الزينك��و من��ذ �سن��وات
طويل��ة ،وكلم��ا فك��رت يف ت�شيي��د ال�سق��ف
بالباط��ون ،حال��ت الظ��روف االقت�صادي��ة
واملادية دون فعل ذلك.
تقول �أم خالد وعالمات الأ�سى بادية عليها":

يف كل �شت��اء م��ن كل عام ،تتكرر نف���س املعاناة
مع مي��اه الأمطار ،و�أ�صبحنا نك��ره �شيء ا�سمه
�شتاء ،نتيج��ة لـ"البهدلة" الت��ي و�ضعنا املطر
فيه��ا ،ناهي��ك ع��ن غ��رق مالب�سن��ا وفرا���ش
الأطفال و�أغرا�ضنا".
وت�ستطرد قوله��ا لـ"الر�أي" ":ال توجد فائدة
مرج��وة من و�ضع النايل��ون على ال�سقف ،كونه
يتطاي��ر بفع��ل �شدة الري��اح والأمط��ار ،وكلما
فكرن��ا يف �ص��ب �سق��ف م��ن الباط��ون ،حال��ت
الظروف دون ذلك ،ويحدث �شيء مينعنا".

أمطار مفاجئة
م��ن جهته ي�ؤكد نائب رئي�س جلنة الطوارئ يف
بلدي��ة غ��زة م .رمزي �أه��ل� ،أن الأمطار خالل
الأيام املا�ضية والليلة كانت �شديدة ومفاجئة
يف �ساع��ات معدودة ،حي��ث كانت هناك كميات
كب�يرة م��ن الأمط��ار و�صلت ل��ـ  30مل��م وكانت

متفرقة يف جميع �أنحاء مدينة غزة.
ويقول �أه��ل يف حديث لـ"ال��ر�أي"� :إن طواقم
اللجن��ة حترك��ت ف��ور ب��دء ت�ساق��ط مي��اه
الأمط��ار �إىل املناط��ق املنخف�ض��ة يف املدين��ة،
والت��ي وردت �إ�ش��ارات بتجم��ع للمي��اه به��ا،
وعملت عل��ى ت�صريفها وت�سهي��ل حركة املرور
به��ا" ،مو�ضح��ا �أن هن��اك خطة ط��وارئ لأربع
مناط��ق و�أن كل منطقة بغ��زة ير�أ�سها مهند�س
متخ�ص�ص وتقوم بفح�ص ال�شكاوي وامل�ساعدة
يف حله��ا .ووف��ق م��ا ذك��ره ف���إن �أب��رز املناطق
الت��ي �شه��دت حدوث ارتف��اع يف من�س��وب املياه
ه��ي مناط��ق غ��رب غ��زة و�شماله��ا خا�ص��ة يف
ح��ي ال�شيخ ر�ضوان وحي املن��ارة وهذه مناطق
منخف�ض��ة نظ��را لكمي��ات املياه الكب�يرة التي
�سقط��ت يف وق��ت ق�صري جدا ،فيم��ا قامت فرق
الطوارئ بالتعامل مع ذلك االرتفاع يف من�سوب
الأمطار.
وح��ول طبيع��ة غ��رق منطق��ة ال�شي��خ ر�ضوان
بغ��زة ،ي�ضي��ف �أه��ل ":منطقة ال�شي��خ ر�ضوان
منخف�ض��ة ،وكمية الأو�س��اخ يف ال�شوارع كثرية
جدا ،وه��ذا �أدى لرتاكم الق��اذورات واجتاهها
�إىل املناط��ق املنخف�ضة واغالقه��ا مل�صايف مياه
الأمط��ار ،ولك��ن مت التعامل م��ع الأمر" ،م�شريا
�إىل �أن انع��دام عامل النظاف��ة عند الكثري من
املواطن�ين والق��اء القمام��ة عند م�ص��ايف مياه
الأمط��ار ودخوله��ا ملي��اه ال�ص��رف ال�صحي ،هو
ال�سبب يف طوفان مياه ال�صرف ال�صحي تزامنا
مع مياه املطر.
وينا�ش��د �أه��ل املواطن�ين ب�ض��رورة احلف��اظ
عل��ى ال�شوارع وعدم القاء الق��اذورات بالقرب
م��ن م�ص��ايف املي��اه ويف ال�ش��وارع ،وكذل��ك عدم
فت��ح �أغطي��ة املناهل حتى ال ت���ؤدي �إىل طفح
ال�شبكات ال�سيما يف املناطق املنخف�ضة.

