
غزة-الراأي- اآالء النمر
يف م�ش��هد ال ميك��ن للذاك��رة تهمي�ش��ه اأو 
كي��وم  تاريخ��ي  ي��وم  يف  ن�ش��يانه،  حت��ى 
املنتف�ش��ة  اجلم��وع  تزاحم��ت  االأر���ض 
اأق��رب  اإىل  الو�ش��ول  عل��ى  وتهافت��ت 
نقط��ة تو�شل عيونه��م للأرا�شي املحتلة، 

الفل�شطين��ي  اأن  يثب��ت  مهي��ب  م�شه��د  يف 
وح��ده ل��ه احل��ق يف اأر�شه ول��ه احلق يف 
الع��ودة اإليه��ا، فل يبخ��ل ب�شقياها بدمه 

والت�شحية بنف�شه الأجلها.
عل��ى مدار عام كامل من ي��وم االأر�ض اإىل 
ي��وم االأر�ض يف العام ال��ذي يليه، مل يكل 

ومل يه��داأ ال�شع��ب الفل�شطين��ي املحا�ش��ر 
يف قط��اع غ��زة ومل يرتاج��ع قي��د اأمنل��ه 
ع��ن خ��ط الن��ار امل�شتع��ل على م��دار عام 
كام��ل، حت��ت انتفا�شته الت��ي ا�شتحدثها 
حت��ت عن��وان "م�ش��رات الع��ودة الكربى 
ورفع احل�ش��ار". اأ�شبوعي��ا ويوم اجلمعة 

حتديدًا اتف��ق الفل�شطينيون على وحدة 
ال�شف واللون واالنتم��اء للأر�ض، توحد 
االأول  اأم��ام ع��دوه  الفل�شطين��ي  ال�ش��ف 
واأم��ام اأرا�شيه املحتلة، تل�شت االأحزاب 
والف�شائ��ل واعتل��ى عل��م فل�شطني جموع 
الفل�شطين��ي،  ال�شع��ب  م��ن  املحت�شدي��ن 

ف��ل �ش��يء ي�شاه��ي الت�شحي��ة بالغ��ايل 
والنفي�ض الأجل حرية �شعب ورفع ح�شار 
وحتري��ر وطن م�ش��روق يعتليه جنود بل 

هيبة. الأجل حياة طبيعية
الع��ودة  مل�ش��رات  اإن 
م�ش��رات  وه��ي  الك��ربى، 
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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- عبد اهلل كر�شوع
الت��وايل  عل��ى  ع�ش��ر  الث��اين  للي��وم 
اجلرح��ى  م��ن  جمموع��ة  يوا�ش��ل  
املفت��وح  اإ�شرابه��م  غ��زة  قط��اع  يف 
ع��ن الطع��ام احتجاًج��ا عل��ى قط��ع 
ال�شلط��ة الفل�شطيني��ة رواتبهم منذ 
نح��و ثلث��ة اأ�شه��ر. وكان اجلرح��ى 
اأعلن��وا قب��ل نح��و اأ�شبوع��ني- غداة 
يومه��م العاملي- ع��ن اإ�ش��راب مفتوح 
ع��ن الطع��ام احتجاًج��ا عل��ى قط��ع 
ال�شلط��ة  واأقدم��ت  رواتبه��م. 
الفل�شطيني��ة على قط��ع رواتب نحو 
1100 جريح و400  اأ�شر و1668 

�شهيدًا منذ اأكرث من �شهرين . 
اعال��ة  عل��ى  اجلرح��ى  ويعتم��د   
املخ�ش�ش��ات  خ��لل  م��ن  عائلته��م 
املالي��ة التي يتقا�شونها م��ن ال�شلطة 
الدخ��ل  تع��د  اإذ   ، الفل�شطيني��ة 
االأو�ش��اع  ظ��ل  يف   ، له��م  االأ�شا�ش��ي 
االقت�شادي��ة ال�شعب��ة التي ت�شهدها 
املحتل��ة  الفل�شطيني��ة  االأرا�ش��ي 
وال��ذي  املفرو���ض  احل�ش��ار  نتيج��ة 
يتن��اوب على ت�شدي��ده ال�شديق قبل 

الغريب.

عباس فقط
وُي�شرب اجلري��ح ظريف الغرة، وهو 
من�ش��ق ح��راك اجلرح��ى املقطوعة 
رواتبه��م، برفق��ة اآخرين م��ن رفاقه 
للف��ت  ي��وم،   12 من��ذ  الطع��ام  ع��ن 
االأنظ��ار اإىل ق�شيته��م الت��ي يقولون 
اإنه��ا "مهّم�ش��ة" وال تلق��ى االهتم��ام 
والق��وى  الف�شائ��ل  م��ن  املطل��وب 
ال�شيا�شية، ومنظمات حقوق االإن�شان 

واملجتمع املدين.
الغ��رة  ظري��ف  اجلري��ح  وكت��ب 
عل��ى  �شفحت��ه  ع��رب  ل��ه  من�ش��ور  يف 
"لليوم  االأح��د:  اليوم  "في�شب��وك"، 
ع��ن  اإ�شرابن��ا  يف  م�شتم��رون   12
الطع��ام ب�شبب قط��ع ال�شلطة رواتب 
1100 جري��ح و400 اأ�شر و1668 

�شهيد".
االإ�ش��راب  يف  "م�شتم��رون  واأ�ش��اف 
حت��ى ع��ودة كرامتن��ا وخم�ش�شاتنا 

املالية كجرحى".
ومثلما يدرك امل�شربون باأن الرئي�ض 
ع��ن  امل�ش��وؤول  ه��و  عبا���ض  حمم��ود 
ق��رار قط��ع رواتبه��م، �شم��ن �شيا�شة 
االإج��راءات العقابي��ة التي يفر�شها 

�شد غزة منذ اأبريل/ني�شان 2017، 
فاإن ظري��ف ورفاق��ه يدرك��ون اأي�شا 
اأن ح��ل م�شكلته��م بي��د عبا���ض دون 
�ش��واه، ويذك��روه مب��ا يعلن��ه م��رارا 
واجلرح��ى  لل�شه��داء  تقدي��ره  ع��ن 

واالأ�شرى.
وق��ال الغرة: "من��ذ ال�شاعات االأوىل 
ب��ادرت  اجلرح��ى  روات��ب  لقط��ع 
امل�شتقل��ة  الهيئ��ة  عل��ى  باالت�ش��ال 
حلق��وق االإن�شان، وبالفع��ل ا�شتجابوا 
وطلب��وا من��ي الق��دوم لكتاب��ة �شكوى 
اأن��ا  م��رارًا  توا�شلن��ا  ث��م  ر�شمي��ة، 
وجمموع��ة من اجلرحى االآخرين مع 
اأم جهاد الوزير حيث اأكدت لنا رف�شها 
لقط��ع روات��ب اجلرح��ى واأن��ه لي���ض 
لديه��ا علم وبرغم حم��اوالت �شغطها 

الرتاجع عن القرار اإال اأنها ف�شلت".

اهتمام ضعيف
ال�شواف��ري  اأحم��د  اجلري��ح  اأم��ا 
وال��ذي ق��رر االن�شم��ام اإىل زم��لءه 
رواتبه��م  املقطوع��ة  اجلرح��ى  م��ن 
تعت��رب  اجلرح��ى  ق�شي��ة  اأن  فاأك��د 
مهم�ش��ة بالن�شب��ة لو�شائ��ل االإعلم، 

فل��م يج��دوا التغطي��ة املنا�شب��ة وال 
ت�شلي��ط ال�ش��وء عل��ى م��ا و�شفه��ا ب��� 
"الكارثة" وتداعياتها على اجلرحى 

وعائلتهم.
اإىل  ر�شال��ة  ال�شواف��ري  ويوج��ه 
عبا���ض  حمم��ود  ال�شلط��ة  رئي���ض 
يدع��وه الرج��وع عن الق��رار و�شرف 
ب�ش��كل  اجلرح��ى  خم�ش�ش��ات 
عاج��ل، ور�شال��ة للف�شائ��ل ب�شرورة 
اح��رتام اجلرح��ى وع��دم ال��زج بهم 
وكذل��ك  ال�شيا�شي��ة،  اخللف��ات  يف 
باأهمي��ة  امل��دين  موؤ�ش�ش��ات املجتم��ع 

تعاطيهم مع ق�شية اجلرحى.

لليوم 75 على التوالي
ب��دوره؛ ق��ال  رئي���ض اللجن��ة العليا 
الع��ودة،   م�ش��رات  جرح��ى  ملتابع��ة 
جري��ح   1100 اإن  الك��رد  اأحم��د 
م��ع  يخو�ش��ون  اأ�شبح��وا  فل�شطين��ي 
عائلتهم معركة جديدة من معارك 
ال�شم��ود واالإرادة �ش��د االإج��راءات 
الت��ي  ال�شرعي��ة  غ��ر  واالنته��اكات 
الفل�شطيني��ة  ال�شلط��ة  متار�شه��ا 
املتمثل��ة بقط��ع رواتبه��م، حي��ث م��ا 

زال��ت ال�شلطة تقط��ع الرواتب عنهم 
اأ�ش��ر  و400  �شهي��دا   1668 وع��ن 

لليوم ال� 75 على التوايل”.
جرح��ى  اأع��داد  اأن  الك��رد  واأو�ش��ح 
وك�ش��ر  الك��ربى  الع��ودة  م�ش��رات 
احل�ش��ار و�ش��ل اإىل 29382 جري��ح 
ي�شاف��وا اىل �شريح��ة اجلرحى التي 
بل��غ تعدادها منذ االنتفا�شة االأوىل 

ما يقارب ربع مليون جريح.
ودع��ا الك��رد كاف��ة مكون��ات ال�شعب 
ال�شام��ل  التح��رك  اإىل  الفل�شطين��ي 
م��ن اأجل دع��م اجلرحى، كم��ا طالب 
والدولي��ة  احلقوقي��ة  املوؤ�ش�ش��ات 
ذات ال�شل��ة اإىل ممار�ش��ة دوره��ا يف 
حماكم��ة جمرمي احلرب م��ن جنود 

وقيادات االحتلل.
وح�شب تقرير جلن��ة االأمم املتحدة 
املرتكب��ة  االنته��اكات  يف  للتحقي��ق 
خ��لل م�ش��رات العودة عل��ى حدود 
ارت��كاب  يوؤك��د  فاإن��ه  غ��زة،  قط��اع 
االحتلل انته��اكات للقانون الدويل 
االإن�ش��اين والقان��ون ال��دويل حلقوق 
االإن�شان والتي متثل جرائم حرب اأو 

جرائم �شد االإن�شانية.

نتيجة قطع رواتبهم 

بأمعائهم الخاوية .. مسيرة الموت ألجل حياة
 كريمة يخوضها الجرحى
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غزة- الراأي- اآالء النمر
حالة من الغلي��ان والقلق واالرباك 
االأمني ت�ش��ود اأج��واء �شجن النقب 
�شي��د  ال�شم��ت  يع��د  فل��م  الغرب��ي، 
املوقف و�شي��د التطورات املفرو�شة 
على االأ�ش��رى داخل ال�شجون، حتى 
اأن حال��ة التم��رد انتقل��ت من �شجن 
عوف��ر ال��ذي اأحرقه االأ�ش��رى قبل 
اأيام اإىل النق��ب الغربي بعد تنفيذ 
االأ�ش��رى عملي��ات طع��ن احتجاج��ًا 
ت�شوي���ض  اأجه��زة  تركي��ب  عل��ى 

م�شرطنة داخل غرف ال�شجون.
حامي��ة  كان��ت  االأخ��رة  الليل��ة 
الوطي���ض ب��ني االأ�ش��رى و�شجانيهم 
من جن��ود االحت��لل، حي��ث بداأت 
املعرك��ة عندما ق��ام اأح��د االأ�شرى 
بطع��ن   3 ق�ش��م  يف  الفل�شطيني��ني 
ج��راح  و�شف��ت  اثن��ني،  �شجان��ني 
اأحدهما باخلطرة والثاين بجراح 
متو�شط��ة، وفق��ا للمتح��دث با�ش��م 

م�شت�شفى �شوروكا "اال�شرائيلي".
املتط��ورة  الت�شعيدي��ة  اخلط��وات 
الت��ي اتخذه��ا االأ�ش��رى اعرتا�ش��ًا 

يف  الداخلي��ة  االأو�ش��اع  عل��ى 
ال�شج��ون، دفع��وا ثمنه��ا اأرواحه��م 
باالأمرا���ض  املكد�ش��ة  واأج�شاده��م 
واالأورام دون ت��ردد، حال��ة التعنت 
واإ�ش��رار االحتلل عل��ى اإجراءاته 
�ش��د االأ�شرى واالإبق��اء على زراعة 
اأجهزة الت�شوي���ض امل�شرطنة داخل 
الزنازي��ن فج��رت ال�شم��ت وحولته 
اإىل معرك��ة تخلو من ت��وازن القوى 

واملتواجهة.
دواف��ع  اأن  �شيا�شي��ني  كتاب��ا  وي��رى 
تركي��ب  وراء  ال�شج��ون  م�شلح��ة 
اأجهزة ت�شوي�ض مل يكن دافعا اأمنيا، 
ب��ل دواف��ع �شيا�شي��ة ل��دى الوزي��ر 
اأردان، وال يقل اأهمية عن ذلك لدى 
بع�ض ق��ادة م�شلح��ة ال�شجون مثل 
اآ�ش��ر فاكم��ان واآ�شر �شريك��ي اللذان 
يرغب��ان يف اإر�شاء م�شت��وى �شيا�شي 
متط��رف )اردان( لرتق��ي يف �شل��م 

الدرجات االنتخابية لي�ض اأكرث.
يف املقاب��ل ي��رى الكّت��اب اأن هن��اك 
موؤ�ش��رات قوية ت�ش��ر اىل معار�شة 
امل�شت��وى اال�شتخب��اري يف ال�شاباك 

واجلي���ض وم�شلح��ة ال�شج��ون لهذه 
اخلطوة، لي�ض حب��ا باالأ�شرى وامنا 
اأن ه��ذا  ل�شبب��ني رئي�شي��ني: االول 
�شي��وؤدي اىل ت�شعي��د وتوت��ر ميكن 
اال�شتغناء عنهم، وال حاجة امنية 

لهم، وقد حدث.
ه��دف  فه��و  الث��اين  اخلي��ار  اأم��ا 
م��ن  وذل��ك  بح��ت،  ا�شتخبارات��ي 
املعلوم��ات  تدف��ق  ا�شتم��رار  اأج��ل 
اجه��زة  ل��كل  حي��اة  تعت��رب  الت��ي 

ا�شتخبارات مهما كانت.
�شتتوا�ش��ل  اال�ش��رى  احتجاج��ات 
وتت�شاع��د عل��ى االرج��ح، فخط��وة 
ميك��ن  ال  اردان  فاكم��ان-  اآ�ش��ر 
ح��ال،  ب��اأي  قبوله��ا  او  ا�شتيعابه��ا 
واال�ش��رى م�شط��رون ولي���ض لديهم 
اأي خي��ار اآخ��ر، الن التوا�ش��ل م��ع 
االهل من جه��ة واال�شتماع الأجهزة 
الراديو من جه��ة اأخرى هي حق ال 
ميك��ن القفز عن��ه، وهي م��ا تخفف 
امل�شتم��رة  معاناته��م  اال�ش��رى  ع��ن 
ال�شعب��ة،  اال�ش��ر  �ش��روط  ب�شب��ب 
واحل��ل موج��ود ل��دى اآ�ش��ر فاكمان 

عل��ى االرج��ح اأك��رث مم��ا ه��و ل��دى 
اردان.

هيئ��ة �ش��وؤون االأ�ش��رى واملحرري��ن 
قال��ت اإن م��ا يج��ري خل��ف ق�شبان 
االحت��لل بح��ق االأ�ش��رى جرائ��م 
القان��ون  خ��رق  يف  واإمع��ان  ح��رب 
�شاف��ر  وتع��ٍد  واالن�ش��اين،  ال��دويل 
عل��ى اأب�شط حقوق االأ�شرى و�شلوك 
االج��رام  عقلي��ة  يعك���ض  بلطج��ي 

واإرهاب االحتلل املنظم.
االأ�ش��رى  �ش��وؤون  هيئ��ة  وطالب��ت 
املجتم��ع ال��دويل بكاف��ة موؤ�ش�شاته 
ب�شرع��ة  والقانوني��ة،  احلقوقي��ة 
التدخل لوقف ما يجري من جمزرة 

حقيقية بحق االأ�شرى االبطال.
اأن  االأ�ش��رى،  اإع��لم  ملكت��ب  ووفق��ًا 
االأ�شري��ن اإ�ش��لم و�شاح��ي وع��دي 
�شامل هم��ا منفذا عملي��ة الطعن يف 

ق�شم 3 يف �شجن النقب.
واأ�ش��اف املكت��ب، اأن اإ�ش��لم ي�ش��ري 
و�شاح��ى من قري��ة مثل��ث ال�شهداء 
وح��دة  اعتقلت��ه  جن��ني/  جن��وب 
مط��اردة  بع��د  خا�ش��ة  اإ�شرائيلي��ة 

لثماني��ة اأ�شه��ر اإث��ر معرك��ة خميم 
جن��ني ع��ام 2002 وكان عمره 18 
 19 مل��دة  بال�شج��ن  وحك��م  عام��ا 
عام��ا، اأم�ش��ى منه��ا 17 عام��ًا، اأم��ا 
االأ�شر عدي ع��ادل �شامل من قرية 
ال�ش��واورة ق��رب بيت حل��م حمكوم 
بال�شجن ت�شع��ة اأعوام ومعتقل منذ 

عام 2011.
معرك��ة خط��رة يخو�شه��ا االأ�شرى 
والغ�ش��ب  التوت��ر  م��ن  موج��ة  يف 
ال�شديدي��ن، اإال اأن االأ�شرى يعلمون 
اأنه��م وحدهم م��ن يتحم��ل عواقب 
يدفع��ون  م��ن  ووحده��م  املعرك��ة 
و�شري��ح  وا�ش��ح  حت��ٍد  يف  ثمنه��ا، 

النتزاع حقوقهم امل�شلوبة. 
االعت��داء عل��ى االأ�ش��رى و�شربهم 
والتنكي��ل بهم داخل النقب الغربي 
ال زال م�شتم��رًا، اأ�شي��ب عل��ى اإث��ره  
اأك��رث م��ن خم�ش��ة وع�شري��ن اأ�شرا 
باإ�شاب��ات متفاوت��ة بينهم اثنني يف 
حال��ة خط��رة و�شعب��ة، فيم��ا نقل 
خم�ش��ة ع�ش��ر اأ�ش��را اإىل م�شت�شفى 

�شوروكا.

كف األسرى تواجه مخرز السجان في ثورة غضبهم
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الراأي _ اآالء النمر
افرت���ض الطف��ل املقد�ش��ي عمر 
عبداللطي��ف اأحد ع�ش��ر ربيعا 
االأر���ض و�ش��ط ال�ش��ارع امل��وؤدي 
لب��اب الرحم��ة، ال��ذي يدل��ف 
ال�شائر ب��ني جنباته اإىل داخل 
باحات امل�شج��د االأق�شى، حتى 
اأنه لف��ت اإليه اأنظ��ار املارة وهو 
ي��وزع كتب��ه املدر�شي��ة ويرت��ب  
نف�ش��ه للمبا�شرة بحل واجباته 
املدر�شية ومطالعة درو�شه، مما 
دفعه��م ل�شوؤاله، "ملاذا جتل�ض يف 

ال�شارع هكذا؟".
عل��ى  واملرابط��ون  امل��ارة  ظ��ن 
اأن  االأق�ش��ى  امل�شج��د  اأب��واب 
اأو  م��اأوى،  ب��ل  عم��ر  الطف��ل 
اأن��ه اأح��د فق��راء ه��ذه املدينة 
وجلو�ش��ه  االأر���ض  بافرتا�ش��ه 
يف اأق��رب النقاط الت��ي تو�شله 
اإىل داخل امل�شجد االأق�شى، اإال 
اأن��ه اأجاب بقول��ه :"اقتحامات 
امل�شجد االأق�شى واإغلق اأبواب 
ل��ن يحرمن��ا م��ن االنتظ��ار هنا 

لندخل اإليه ون�شلي فيه".

الرجولي��ة،  بطفولت��ه  عم��ر 
امل�شج��د  ب��اأن  للع��امل  اأثب��ت 
االأق�شى ين�ش��ره الرجال حتى 
ويخذل��وه  اأطف��اال،  كان��وا  ل��و 
الرج��ال حتى ل��و كان��وا كبارًا، 
ما ينم ع��ن بيئ��ة مقد�شية تلد 
بني �شعوباته��ا جيل يحمل هم 
الق�شية ويتعه��د بحفظ البيت 
كم��ا  اأذى  اأي  م��ن  وحرا�شت��ه 

الطفل ال�شغر عمر.

حلقات صغيرة
لك�ش��ر  اأخ��رى  �ش��ور  ويف 
وهزمي��ة  ال�شهيوني��ة  القي��ود 
الغلب��ة  واإعط��اء  االقتحام��ات 
اآث��رت  املقد���ض،  بي��ت  الأه��ل 
القد���ض  اأه��ل  م��ن  الفتي��ات 
لت�شكيل حلق��ات قراآنية ثابتة 
داخ��ل م�شلى ب��اب الرحمة، ما 
يث��ر غ�ش��ب الق��وة ال�شهيونية 
املتك��ررة  بالهزمي��ة  وي�شفعه��ا 
فتي��ات  اأم��ام  قوته��م  ل�شع��ف 

ميلأن ثغور امل�شجد بالقراآن.
الرحم��ة  ب��اب  م�شل��ى  اإغ��لق 

الأك��رث من �شتة ع�ش��ر عاما منح 
يف  عظيم��ًا  در�ش��ا  املقد�شي��ون 
تدري��ب اأنف�شه��م عل��ى الرباط 
واحلرا�شة امل�شتمرة واالن�شغال 
الرحم��ة  ب��اب  اإنق��اذ  الأج��ل 
وم�شله من االإغلق اأو التهويد 
اأو حت��ى الهدم، فهو لي�ض ببعيد 

عن التخريب.
اإحدى تل��ك الفتيات هي الفتاة 
الغ��زاوي،  ب��راءة  الع�شريني��ة 
�شديقاته��ا  تع��ني  مم��ن  وه��ي 
يف  وااللت��زام  املداوم��ة  عل��ى 
حلق��ات حف��ظ الق��راآن، بغي��ة 
احلف��ظ واملحافظ��ة عل��ى اإرث 
امل�شج��د االأق�ش��ى، وتعاهده��م 
الرب��اط  اأج��ر  عل��ى احت�ش��اب 
بن��ي  بط���ض  م��ن  وحرا�شت��ه 

�شهيون.
وقال��ت الغ��زاوي ل�"ال��راأي" اإن 
املداومة واملحافظ��ة وااللتزام 
ب�شت��ى �شور الرب��اط وممار�شة 
اأعمالنا داخل امل�شجد االأق�شى 
م��ا هو اإىل ترخي�ض وا�شح باأنه 
ل��ه  اأه��ل  لن��ا، واأنن��ا  حمف��وظ 

وخ��ر �شن��د موكل��ني بحرا�شته 
وحمايته من االقتحامات.

والزق��اق  االأ�ش��واق  تخل��و  ومل 
واالأب��واب وامل�شاط��ب من وجود 
ب��ني  املقد�شي��ني،  املرابط��ني 
مرت��ل وهات��ف ومك��رب وم�ش��ٍل 
وق��ارئ ومطال��ع وبائ��ع وم�شور 
واالأطف��ال،  للطال��ب  وموّج��ه 
ويف االقتحام��ات االأخرة ظهر 
كمجموع��ات  العائ��لت  رب��اط 
متكامل��ة حت�ش��ر م��ن �شغره��ا 
ويف  االأب��واب  اإىل  كبره��ا  اإىل 

ال�شلوات.
االأخ��رة،  للرب��اط  �ش��ور  ويف 
ت��ربع اأح��د املقد�شي��ني بدع��م 
كل ق��دم يحم��ل �شاحبه��ا ني��ة 
امل�شج��د  وحماي��ة  الرب��اط 
ل��ه  القه��وة  بتق��دمي  االأق�ش��ى 
م��ن  جدي��دة  ك�ش��ورة  جمان��ا، 
�ش��ور الرباط وعم��ل ي�شغل به 
نف�شه للبقاء طويًل اأمام اأبواب 

امل�شجد.
ويف رب��اط الن�ش��اء املقد�شيات، 
خديج��ة  املرابط��ة  اأخ��ذت 

خوي���ض وهنادي حل��واين على 
بالثم��ن  ول��و  البق��اء  عاتهم��ا 
الغ��ايل يف اأكناف بي��ت املقد�ض، 
على الرغم م��ن املنع واحلرمان 
واالإبع��اد وو�شعهم��ا يف القوائم 
ال�ش��وداء الت��ي عليه��ا االبتعاد 
ع��ن ال�شلة يف امل�شجد االأق�شى 

اإىل اإ�شعار اآخر.
ع��ن  االحت��لل  ينف��ك  فل��م 
اإرغامهم��ا ع��ن دف��ع املخالف��ات 
الغ��ر م��ربرة وبحج��ج واهي��ة 
ال�شح��ة  م��ن  له��ا  ا�شا���ض  ال 
تف��وق اآالف ال�ش��واكل، وفر�ض 
العذابات واملعيقات يف طريقهما 
كم��ا  اأقدامهم��ا،  حل��ت  واأينم��ا 
اأب��اح لنف�ش��ه فر���ض العقوبات 

وامل�شايقات عليهما.
يف كل زاوية، وعلى كل م�شطبة، 
واأمام االأبواب يبدع املقد�شيون 
يف طريق��ة رباطه��م ويختلفون 
يف طريق��ة ان�شغالهم وتاأديتهم 
للعب��ادة الت��ي تيق��ظ ا�شتفزاز 
احلواج��ز  عل��ى  ال�شهاين��ة 

التفتي�شية.

في األسواق وعلى األبواب ..
 رباط المقدسيون يهزم اقتحامات الصهاينة
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غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
على اأحر من اجلم��ر، ينتظر االآالف 
من العمال العاطلني عن العمل �شماع 
خ��رب ع��ن و�ش��ول املنح��ة القطرية 
وا�شت��لم ال��� 100دوالر، يف الوق��ت 
الذي يبني فيه الكثرون منهم اآماال 
عل��ى هذا املبل��غ الب�شيط يف حماولة 
لتخفيف بع�ض الديون املرتاكمة، اأو 
لت�شديد ايجارات فاقت كل احلدود.
عاج��زة  العم��ال  فئ��ة  وتق��ف   
عم��ل  فر�ش��ة  توف��ر  ع��ن  متام��ا 
ب�شيط��ة ي�شرتزق��ون منه��ا ويوفرون 
احتياجات اأطفالهم التي ال تتوقف، 
خا�شة يف ظل الظروف االقت�شادية 
ال�شعب��ة الت��ي يع��اين منه��ا القط��اع 
12 عام��ا  اأك��رث م��ن  املحا�ش��ر من��ذ 
متوا�ش��ل دون ظهور اأي بادرة حللول 

جذرية يف كافة النواحي.
وبالرغم من ح�ش��ول عائلت فقرة 
على 100دوالر من املنحة القطرية 
اأن  اإال  فق��ط،  �شه��ور  ثلث��ة  مل��دة 
البع�ض كان ينتظر ويرتقب اأن يكون 
ا�شم��ه مدرجا �شم��ن امل�شتفيدين من 
تل��ك املنح��ة باعتبارها ق��د تخفف 
ولو قليل من االأزمة املالية التي مير 

بها املواطنني بغزة.
لي�ش��ت فئ��ة العم��ال والعاطل��ني عن 
العمل وحدها م��ن تنتظر، فكثر من 
العائ��لت الفقرة الت��ي تعتا�ض على 

االجتماعي��ة  ال�شئ��ون  خم�ش�ش��ات 
اأخب��ار  اأي  �شم��اع  يومي��ا  ترتق��ب 
تثل��ج ال�ش��دور ب�ش��اأن موع��د ا�شتلم 

املخ�ش�شات املالية لها.

مخصصات الشئون..
معاناة

لب��د،  ف��داء  ال�شاب��ة  وتق��ول 
ل�"ال��راأي"، والت��ي تعتا���ض عائلته��ا 
على خم�ش�ش��ات ال�شئ��ون كل ثلثة 
�شه��ور:" اإن والدته��ا ت�شاأله��ا ب�ش��كل 
ا�شت��لم  موع��د  ع��ن  يوم��ي  �شب��ه 
بع��دم  تفاج��ئ  اأنه��ا  اإال  الرات��ب، 
وج��ود اأي اأخب��ار ت��دل عل��ى وج��ود 
وعد حم��دد ال�شتلمها اأو حتى قرب 

ت�شليمها".
اأب��و �شبل��ة ه��ي االأخ��رى،  اأم ع��لء 
تنتظ��ر ا�شت��لم رات��ب ال�شئ��ون على 
اأح��ر من اجلم��ر، فه��و مبثابة جندة 
الظ��روف  ظ��ل  يف  ولعائلته��ا  له��ا 
الع�شيب��ة، واالأو�ش��اع االقت�شادي��ة 
ال�شعب��ة الت��ي يعي�شها قط��اع غزة"، 
مو�شح��ة يف حديثها ل�"ال��راأي"، اأنها 
تعتا���ض وعائلته��ا عل��ى م��ا حت�ش��ل 
عليه من املخ�ش�ش��ات املالية لل�شئون 

االجتماعية كل عدة اأ�شهر
رف��ح  مدين��ة  يف  ع��لء  اأم  وت�شك��ن 
جن��وب قط��اع غ��زة، ولديه��ا عائلة 

اأغلبه��م  اأف��راد  م��ن ع�ش��رة  تتك��ون 
�شغار ويف املدار�ض، يف حني اأن زوجها 
عاطل ع��ن العمل منذ اأكرث من ثلث 
�شنوات، وال يوجد لديهم م�شدر رزق 
اأ�شا�شي، �شوى اال�شرتزاق من كوبونة 
اللجئ��ني  وت�شغي��ل  الغ��وث  وكال��ة 

الفل�شطينيني “االأونروا".
 1800 مبل��غ  العائل��ة  وتتقا�ش��ى 
اأن  اإال  �شه��ور،  ثلث��ة  كل  �شي��كل 
املخ�ش�ش��ات املالية اأ�شبح��ت تتاأخر 
ي��وؤرق  ب��ات  ال��ذي  االأم��ر  كث��را 
م�شاجعه��م، ويجعله��م يفكرون كيف 

يوفرون قوت اأطفالهم.
ال�شئ��ون  رات��ب  ا�شت��لم  وحت��ى 
م��ن  الكث��ر  تعتم��د  االجتماعي��ة، 
العائ��لت الفق��رة عل��ى اال�شتدانة 
م��ن بع���ض االأق��ارب اأو اجل��ران، يف 
حماول��ة لتوفر بع���ض االحتياجات 
ال�شروري��ة للمنزل، عل��ى اأمل �شرف 

خم�ش�شاتهم املالية يف وقت قريب.
التنمي��ة  وزارة  تقدي��رات  ووف��ق 
االجتماعية، فاإن ع��دد امل�شتفيدين 
م��ن املخ�ش�ش��ات يف قطاع غ��زة نحو 
71 األف م�شتفيد، و39 األف م�شتفيد 
يف ال�شف��ة الغربي��ة بقيم��ة مالي��ة 
اإجمالية تقدر ب�� 100 مليون �شيكل، 
وت��رتاوح املخ�ش�شات ل��كل عائلة ما 

بني 750 اإىل 1800 �شيكل.
ال�ش��وؤون  خم�ش�ش��ات  وُتغط��ي 

االجتماعية من ثلثة جهات بن�شب 
متفاوتة، %60 من موازنة ال�شلطة 
و%37 من االحتاد االأوروبي، و3% 

من البنك الدويل.

وللموظف نصيب من 
االنتظار

ولي���ض ه��وؤالء ينتظ��رون وحده��م، 
فح��ال االنتظار يط��ال اأي�شا موظفو 
غ��زة الذين يرتقب��ون �شماع اأي خرب 
يدخ��ل البهج��ة اإىل قلوبه��م ب�ش��اأن 

ا�شتلم رواتبهم.
يف  م�شته��ى  موؤم��ن  املوظ��ف  ويوؤك��د 
حديث ل�"الراأي"، اأنه ا�شتب�شر خرا 
حول �شماع خرب يفرحه ب�شاأن موعد 
الروات��ب، اإال اأن فرحت��ه مل تكتم��ل 
لع��دم وج��ود اأي جدي��د ع��ن موع��د 

ا�شتلم الراتب. 
ويع��رب م�شته��ى وهو يعم��ل مدر�شا-
ع��ن اأمله يف اأن ت��زاح هذه الغمة عن 
كل اأبناء ال�شع��ب الفل�شطيني بغزة، 
فال��كل يع��اين ولكن املعان��اة تختلف 
م��ن فئ��ة الأخ��رى، مو�شح��ا اأن عليه 
ديون مرتاكمة يتمنى �شدادها عقب 
جان��ب  اإىل  راتب��ه،  عل��ى  ح�شول��ه 
توف��ر بع���ض االحتياج��ات اللزمة 

الأطفاله واأ�شرته.
التنمي��ة  وزارة  وكي��ل  وكان 

االجتماعي��ة يو�ش��ف ابراهي��م ق��د 
اأك��د يف حديث ل�"ال��راأي"، اأن العدد 
املنح��ة  م��ن  ي�شتفي��د  �ش��وف  ال��ذي 
ال�ش��رف  �شيت��م  ال��ذي  القطري��ة 
له��م 55 األ��ف اأ�ش��رة، واأغلبه��م ممن 

ا�شتلموا مرة واحدة �شابقا.
واأو�ش��ح اإبراهي��م اأنه �شتت��م عملية 
ع��رب  النقدي��ة  امل�شاع��دات  توزي��ع 
مكات��ب الربي��د يف حمافظ��ات قطاع 
غ��زة، حتت اإ�شراف موظفي وطواقم 
اإعم��ار  الإع��ادة  القطري��ة  اللجن��ة 
غزة، وفق االآلية التي و�شعتها وزارة 
االت�شاالت لت�شليم امل�شتفيدين وفق 
الرتتي��ب االأبجدي للأ�شم��اء، للحد 
من ازدحام وتكد�ض امل�شتفيدين اأمام 

مراكز التوزيع.
يذك��ر اأن اللجن��ة القطري��ة الإعادة 
اإعمار غ��زة اأعلنت اأنها �شتبداأ �شرف 
الدفعة املالية الرابعة من امل�شاعدة 
النقدي��ة للأ�ش��ر الفق��رة يف قط��اع 

غزة، اليوم االثنني.
ومن املقرر اأن ت�شتفيد من امل�شاعدات 
النقدي��ة 55 األ��ف اأ�ش��رة فق��رة يف 
100دوالر للأ�شرة  القط��اع، بواق��ع 
الثاني��ة  القائم��ة  م��ن  الواح��دة، 
للم�شتفيدي��ن، وه��ي ذات االأ�شر التي 
امل�شاع��دة  م��ن  موؤخ��را  ا�شتف��ادت 

النقدية ملرة واحدة فقط.

غزة..فقراء وموظفون بانتظار الراتب المجهول
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قرية عقابا )طوبا�ض(
ه��ي بل��دة فل�شطيني��ة يف 
حمافظة طوبا�ض تقع بني 
و�شر  وطوبا�ض  الزبابدة 
اجلب��ل  �شف��ح  عل��ى  تق��ع 
�شكانه��ا  ع��دد  و  االأق��رع 
ح��وايل )7(اآالف ن�شم��ة 
تق��ع على اخل��ط ال�شرقي 
بني نابل�ض وجنني ت�شتهر 
بزراع��ة ا�شج��ار الزيتون 
بها بلدي��ة وثلث مدار�ض 
للذكور ومدر�شتني للإناث، 
يبل��غ ارتفاعها ع��ن �شطح 
البحر 716 مرت من اأعلى 
يجعله��ا  مم��ا  له��ا  نقط��ة 
تطل اإطللة متميزة على 
البح��ر االأبي���ض املتو�شط 
ال�شي��خ يف  و جب��ل  غرب��ا 
جب��ال  و  �شم��اال  لبن��ان 

عجلون �شرقا.
م��ن  يجع��ل  املوق��ع  ه��ذا   

قرية عقابا موئ��ل للعديد 
ممن يطلبون اله��واء النقي 
و العلي��ل يف ف�ش��ل الربيع و 

ال�شيف.
معب��دة  الداخلي��ة  طرقه��ا 
العائ��لت  اأ�شه��ر  وم��ن 
)اأبوعّرة،اأبوغن��ام،  فيه��ا 
اأب��و  االأزه��ري،  امل�ش��ري، 
الذي��ن  القي�ش��ي(  حم��د،و 
ينح��درون جميعهم م��ن اآل 

اأبو عرة..
 كما يوج��د فيها العديد من 
االأماكن االأثرية التي تعود 
اإىل العه��د العم��ري والعهد 
امل�شاح��ة  تبل��غ  الروم��اين، 
املاأهول��ة بال�ش��كان ح��وايل 
5 ك��م مرب��ع، ميت��از موق��ع 
باالحرا���ض  القري��ة  ه��ذه 
الت��ي حتيطه��ا م��ن الغ��رب 
الت��ي  وال�شه��ول  واجلن��وب 

حتيطها من ال�شرق

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية عقابا محافظة )طوباس(

غزة – الراأي:
اأك��د وكي��ل وزارة االأ�ش��رى واملحرري��ن، به��اء الدي��ن املدهون 
اأن االحت��لل ما زال يتب��ع �شيا�شة التنكي��ل وت�شديد اخلناق 
والت�شيي��ق بحق االأ�شرى الفل�شطيني��ني يف �شجون االحتلل، 
م�شتخدم��ا كاف��ة الو�شائل القمعية املخالف��ة لكافة القوانني 

وال�شرائع الدولية.
ج��اء ذلك خ��لل موؤمت��ر �شحفي عقدت��ه ال��وزارة يف مقرها 
مبدينة غ��زة بالتع��اون مع مكتب اإع��لم االأ�ش��رى، وبح�شور 
واأ�ش��رى  واالعتباري��ة،  القيادي��ة  ال�شخ�شي��ات  م��ن  ع��دد 

حمررون، واأهايل اأ�شرى.
وب��ني املدهون اأن االحتلل ي�شعى اىل جعل االأ�شرى يعي�شون 
حال��ة من التوتر والرتقب واالنتظار ب�شكل دائم حتت وطاأة 
التهدي��دات التي تلوح به��ا اإدارة م�شلحة ال�شجون بني احلني 
واالأخ��ر يف �شيا�ش��ة وا�شح��ة وممنهج��ة ومت�شاع��دة بح��ق 

اأ�شرانا البوا�شل يف �شجون االحتلل.
وح��ذر �شلطات االحت��لل من ارتكاب جم��زرة حقيقية بحق 
اأ�شرن��ا البوا�ش��ل يف كافة ال�شجون، يف ح��ال عدم اال�شتجابة 
ملطالبه��م امل�شروع��ة والت��ى ت�شم��ن �شلمته��م، وذل��ك يف ظل 
حال��ة الرتقب والتهديد الت��ي يلوح بها ال�شجان��ون فى كافة 

االأق�شام وال�شجون.
ومن جهته، ا�شتعر�ض مدير مكتب اإعلم االأ�شرى علي املغربي 
تفا�شي��ل االعت��داءات الت��ي وقع��ت بح��ق االأ�ش��رى يف �شجن 
النق��ب ق�ش��م )4(، م�شرا اإىل اأن خمتل��ف وحدات االحتلل 
القمعي��ة �شارك��ت االأ�شبوع املا�شي يف عملي��ة قمع االأ�شرى يف 
النق��ب، ونتج عن ذلك العديد م��ن االإ�شابات اخلطرة ما بني 
ك�ش��ور يف االأيدي واالأرجل واإطلق اأعرة نارية على الرقبة 

ب�شكل مبا�شر.
واأو�ش��ح املغرب��ي، اأن اإدارة ال�شجون منع��ت االأ�شرى يف النقب 
من التحوي��لت الطبية، والذه��اب للم�شت�شفيات االأمر الذي 
�شيرتت��ب علي��ه م�شاعفات كب��رة للأ�شرى املر�ش��ى، حيث اأن 
االأ�ش��ر م�شع��ب اأب��و �شخي��دم وال��ذي تعر���ض لعيار ن��اري يف 
الرقب��ة بحاجة اىل رعاي��ة طبية وموج��ود حاليا يف �شجن 

اأيل بئر ال�شبع.
وذك��ر اأن االأ�ش��رى يف النق��ب ممنوعني من الكنت��ني بقرار من 
اإدارة ال�شجون، ومتن��ع اأي�شا املحامني من زيارة االأق�شام التي 
تعر�ش��ت للعت��داءات، ومتنع زيارة ذويه��م ومل جترى حتى 
اللحظة اأي موؤ�ش�شة حقوقية اأو دولية زيارات للأق�شام التي 

تعر�شت للقمع داخل ال�شجون.

رام اهلل - الراأي
الع��ايل يف  اأك��د وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م 
حكوم��ة تي�ش��ر االأعم��ال �ش��ربي �شي��دم، 
اإىل  املعلم��ني  م��ن  اجلدي��دة  الدفع��ة  اأن 
الكوي��ت هي نتاج عم��ل ي�شجل لكل االأ�شرة 
الرتبوي��ة، والتعاقد م��ع املعلم الفل�شطيني 
ق�شي��ة علمي��ة اأكادميي��ة حتم��ل م�شامني 

�شيا�شية هامة.
تلفزي��ون  ع��رب  حدي��ث  يف  �شي��دم  وق��ال 
فل�شطني: " نحن اليوم اأمام حزمة جديدة 
م��ن التعاق��د نتمن��ى اأن تكل��ل بالنج��اح"، 
واأ�شاف: "بع��د انقطاع دام 28 عاما، يعود 
املعل��م الفل�شطين��ي اإىل الكويت، ففي العام 
املا�ش��ي اأوفدنا ما يق��ارب ال������150 معلما، 
وقبله��ا م��ا يق��ارب 48 واالأو�ش��اع يف غاية 

االيجابية.
واأ�شاف اأن املعلم الفل�شطيني قامة م�شرقة، 
تق��دم منوذج��ا اأ�شي��ل م��ن من��اذج العطاء 
ونح��ن را�ش��ون كل الر�ش��ى، واإع��لن ه��ذا 
الع��ام هو مبثابة ت�شويت بالثقة واكت�شاب 
للخ��ربات، ونحن ال نح��ب اأن يخرج اأبناوؤنا 
م��ن فل�شط��ني لك��ن ال ن�شتطي��ع التعاقد مع 
االآالف ممن يتقدمون ملهنة املعلم، مبينا اأن 
50 األف معلم قدموا طلبات ملهنة التعليم 
الع��ام املا�شي ومل ت�شتط��ع الوزارة التعاقد 

اإال مع 1000 منهم.
وح��ول ت�شري��ع التعلي��م للمتفوق��ني، ق��ال 
�شي��دم: "هذا املح��ور اأحد حم��اور تطوير 
العملي��ة التعليمي��ة، وه��و م��درج بالق��رار 
بقان��ون الرتبي��ة والتعلي��م الع��ام ال�ش��ادر 
ع��ام 2017"، مو�شح��ا اأن عملي��ة ت�شريع 

التعليم ت�شبط من خ��لل تعليمات �شادرة 
عن وزير الرتبية والتعليم.

واأ�شاف: "نحن اأجرينا البحوث امليدانية، 
وعدن��ا بتغذي��ة راجع��ة للجن��ة الوطنية 
للإ�ش��لح والتعلي��م، وناق�شن��ا ه��ذا االأم��ر 
بداية يف جلنة الرتبية املكونة من مفا�شل 

الرتبية".
واأك��د �شي��دم اأن الق�شي��ة تخ���ض �شريحة 
م��ن اأبنائنا املتفوقني، وقال: "نحن نتعامل 
عل��ى اأر�شي��ة اأن اجلميع متف��وق واملطلوب 
من��ا توف��ر البيئ��ة احلا�شن��ة له��م، لكننا 
ال ننك��ر اأن هن��اك �شريح��ة متفوقة اأكرث، 
ووجوده��ا ببع�ض املحط��ات االأكادميية ال 
يلب��ي طموحه��ا وت�شع��ر باملل��ل واالحباط 
نتيج��ة ح�شولها عل��ى الكفاي��ات املطلوبة 
يخ�ش��ع  الطال��ب  اأن  موؤك��دا  امل��ادة"،  م��ن 

لعملية تقييم وا�شحة حتى يتم ترفيعه.
واأو�ش��ح اأن��ه مت اإ�ش��دار احلزم��ة االأوىل؛ 
اأي م��ا ي�شم��ى بتعليم��ات املرحل��ة االأوىل 
اخلا�ش��ة بعملي��ة الت�شري��ع، الفت��ا اإىل اأن 
العملي��ة لي�شت ارجتالية، واأي قرار جديد 
يحتمل النقا�ض وال�ش��وؤال واجلواب، ونحن 

نرحب باأي ا�شتف�شار.

وحول الرو�شة املهنية، قال �شيدم: "نحن 
ن�شع��ى لتاأ�شي��ل التعلي��م املهن��ي والتقن��ي، 
ولدين��ا  الع��ام،  بالتعلي��م  فقمن��ا بدجم��ه 
االآن اأك��رث م��ن 1500 مدر�ش��ة من حوايل 
1800 مدر�شة حكومية، ون�شجع املدار�ض 
لتبن��ي  "االأون��روا"  ومدار���ض  اخلا�ش��ة 

التعليم املهني.

صيدم: دفعة جديدة من معلمي 
فلسطين الى الكويت قريبا

المدهون: جرائم االحتالل بحق األسرى 
مخالفة للقوانين الدولية
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غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
ثوري��ة  واأغ��اٍن  م�شتع��ل  كو�ش��وك 
واأ�ش��وات �شافرات اإن��ذار عرب مكربات 
ال�ش��وت، واإطلق اأ�ش��واء الليزر جتاه 
ال�شي��اج،  ق��رب  املتمركزي��ن  اجلن��ود 
وقناب��ل �شوتي��ة.. بب�شاطته��ا ع��ادت 
اأدوات م�ش��رات الع��ودة لت�شعل حدود 
معه��ا  ولتق���ض  جم��ددا،  غ��زة  قط��اع 
م�شاج��ع م�شتوطنو الغ��لف، فاأوجعت 
وجبهت��ه  اأمن��ه  وزعزع��ت  االحت��لل 

الداخلية.
واأعلن��ت وح��دات االإرب��اك الليلي عن 
ت�شعيد فعالياتها عل��ى طول ال�شريط 
الفا�ش��ل م��ع قطاع غ��زة ب�ش��كل يومي 
خلل هذا االأ�شبوع، وذلك من ال�شاعة 
فج��رًا،  الثاني��ة  وحت��ى  م�ش��اء  ال7 
وم�شاعف��ة اأع��داد البالونات احلارقة 

نهارًا.
وياأتي ذلك االإع��لن تزامنا مع اعلن 
الهيئ��ة الوطني��ة الفل�شطيني��ة العليا 
مل�ش��رات الع��ودة وك�ش��ر احل�ش��ار، عن 
انط��لق مليونية جديدة يوم الثلثني 
م��ن اآذار/ مار�ض اجل��اري، والتي دعت 
اأماك��ن  كاف��ة  يف  الفل�شطيني��ني  في��ه 

تل��ك  يف  امل�شارك��ة  اإىل  تواجده��م 
الفعاليات.

ويف وق��ت �شاب��ق كان��ت الهيئ��ة العلي��ا 
مل�ش��رات الع��ودة قد اأعلن��ت عن عودة 
احل��راك البح��ري ال��ذي ينطلق قرب 

احلدود البحرية ل�شمايل غزة.

رسائل قوية
وح��ول الر�شائ��ل الت��ي ته��دف اأدوات 
وبه��ذه  الإي�شاله��ا  الع��ودة  م�ش��رات 
ال�شئ��ون  يف  الباح��ث  ي��رى  الق��وة، 
الع�شكرية رامي اأب��و زبيدة، اأن تفعيل 
"االإرباك الليلي" والبالونات املتفجرة 
واحلارق��ة م��ن اأدوات العم��ل ال�شعب��ي 
املقاوم، على طول حدود القطاع وعلى 
مدار االأ�شب��وع وحتى �شاع��ات الفجر، 
خلف��ه  م��ن  الثائ��ر  ال�شب��اب  يه��دف 
الإرب��اك منظوم��ة االحت��لل االأمنية 
وال�شغط عل��ى م�شتوطني غلف غزة، 
وجعلها تقف عاجزة اأمام االنفجارات 

والطائرات والبالونات.
ويقول اأبو زبيدة يف حديث ل�"الراأي": 
بال�شغ��ط  اال�شتم��رار  ال�ش��روري  م��ن 
وتفعيل االأدوات والتحكم بها ارتفاعًا 

وخف�شًا، وف��ق �شيا�شة حاف��ة الهاوية 
م��ن اأج��ل حتقي��ق حق��وق �شعبن��ا، من 
خ��لل ت�شعيد حالة الغلي��ان بالقطاع 
بفعل احل�شار، ودفع احلالة اإىل حافة 
الل رجع��ة حتى ي�شل الع��دو لقناعة 
اأن غ��زة تاأبى التن��ازل اأو الر�شوخ ولو 
اأّدى بها ذل��ك اإىل اجتياز هذه احلافة 

اخلطرة".
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن رئي���ض حكوم��ة 
يج��د  نتنياه��و  بنيام��ني  االحت��لل 
نف�ش��ه الي��وم اأم��ام خي��ارات �شعبة يف 
ظ��ل تراج��ع اأ�شهم��ه وتق��دمي لوائ��ح 
االتهام �شده، فكل االأمرين، املواجهة 
والت�شعي��د الع�شكري اأو االتفاق املعلن 
م��ع غ��زة، �شي�شه��م يف خ�شارت��ه لكثر 
من اأ�ش��وات الناخب��ني يف )اإ�شرائيل(، 
وبالت��ايل االحتلل يحر�ض على بقاء 
االأم��ر الواق��ع يف قط��اع غ��زة دون اأي 
مب��ادرات حقيقي��ة من ط��رف نتنياهو 
حتى اإجناز االنتخاب��ات، لكن يف نف�ض 
الوقت هو م�شطر لدفع ثمن ما لتهدئة 

االأو�شاع.
وح��ول اإمكاني��ة الو�ش��ول ملواجهة مع 
غزة ردا عل��ى ت�شعيد االرباك الليلي، 

يعتق��د اأبو زبي��دة اأن بالفرتة احلالية 
ملواجه��ة  الو�ش��ول  املتوق��ع  غ��ر  م��ن 
�شامل��ة، الأن ذل��ك �شيك��ون ل��ه تاأث��ر 
كب��ر عل��ى االنتخاب��ات ال�شهيوني��ة، 
كم��ا اأن نتائ��ج املواجه��ة واأثره��ا ق��د 
ينعك���ض �شلبا على نتنياه��و وم�شتقبله 

ال�شيا�شي.
ويو�ش��ح اأن ال�ش��ر على خ��ط رفيع من 
الو�ش��ول  اأج��ل  م��ن  ه��و  االآن  الدق��ة 
حلل��ول ب�ش��اأن ك�ش��ر احل�ش��ار، وهذا ال 
مينع اأن ن�شل ملوجات ت�شعيد ع�شكرية 

حمدودة، على حد تعبره.

إما اتفاق أو تصعيد
واملحل��ل  الكات��ب  ي��رى  جهت��ه  م��ن 
اأن  الغري��ب  �شرحبي��ل  ال�شيا�ش��ي 
االأ�شب��اب الت��ي تقف خل��ف الزخم يف 
ع��ودة اأدوات م�ش��رات الع��ودة، نابعة 
م��ن تن�ش��ل االحت��لل م��ن التفاهمات 
الت��ي اأبرم��ت برعاي��ة م�شري��ة قب��ل 

ثلثة �شهور.
ويق��ول الغريب يف حدي��ث ل�"الراأي": 
م��ن الوا�شح اأن ه��ذه العودة للفعاليات 
وبه��ذه الق��وة م��ن اأج��ل ال�شغ��ط على 

بالتفاهم��ات،  لللت��زام  االحت��لل 
وتخفي��ف احل�ش��ار ع��رب البن��ود التي 
والت��ي  التفاهم��ات،  تل��ك  ت�شمنته��ا 
اخلط��وات  م��ن  جمل��ة  عل��ى  ترك��ز 
العملي��ة ومنه��ا فتح املعاب��ر وتخفيف 
احل�ش��ار، ورفع القي��ود على اال�شتراد 
والت�شدي��ر، وتو�شيع م�شاح��ة ال�شيد، 
والب��دء مبحادث��ات ع��ن ان�ش��اء مم��ر 

بحري ي�شل غزة بالعامل اخلارجي.
ويوؤكد الغريب اأن هذا االأ�شبوع حا�شم 
ج��دا، حي��ث �شي�شه��د زي��ارة مرتقب��ة 
للوفد االأمني امل�ش��ري وهو ما �شيحدد 
م�ش��ر التهدئة م��ع االحت��لل، م�شرا 
اإىل اأن الو�شع بغزة اأمام �شيناريوهان: 
اإم��ا اتف��اق ي�شتب��ق التح�ش��ر ملليونية 
مواجه��ة  اأم��ام  نح��ن  واإم��ا  الع��ودة، 
مفتوح��ة وت�شعي��د يف غ��زة وذل��ك يف 

حال ف�شل اجلهود امل�شرية.
وال�شف��ة  غ��زة  قط��اع  وي�شتع��د 
الثالث��ة  الذك��رى  الإحي��اء  الغربي��ة 
وال��ذي  االأر���ض،  لي��وم  واالأربع��ني 
ُيحييه الفل�شطيني��ون يف جميع اأماكن 
تواجدهم داخل وخارج فل�شطني، يوم 

عام. كل  من  مار�ض  اآذار/   30

عقب تصعيد فعاليات العودة..
غزة تتأرجح ما بين التهدئة والمواجهة
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في الجو المتقلب .. كيف تحمي عينك من الحساسية

يف ظ��ل تقلب��ات الطق���ض، وع��دم 
االأترب��ة  ون�ش��وب  ا�شتق��راره، 
وت�شاق��ط االأمط��ار، يق��دم الي��وم 
ال�شاب��ع ملر�ش��ي ح�شا�شي��ة الع��ني 
بع�ض الن�شائح لتجنب حدوث اأي 
م�شاعف��ات �شحية عليه��م، وذلك 

."WEBMED" وفقا ملوقع
هن��اك  اأن  اإيل  التقري��ر،  اأ�ش��ار 

العديد م��ن االأ�شرار الناجتة عن 
تقلب��ات الطق���ض، وتاأث��ر �شح��ة 
الع��ني ب�ش��كل �شلب��ي ح��ول ذل��ك، 
العوا�ش��ف  تواج��د  اأن  فنج��د 
الغب��ار  وتواج��د  الرتابي��ة 
واالأج�ش��ام ال�شغرة م��ن االأ�شياء 
الع��ني،  ب�شرح��ة  ت�ش��ر  الت��ي 
وخا�ش��ة عند دخوله��م بها، وهذا 

يت�شب��ب يف تهي��ج اأغ�شي��ة الع��ني، 
واالإ�شاب��ة بالته��اب يف االأوعي��ة 

الدموية املتواجدة بها.
التعر���ض  اأن  التقري��ر،  واأكم��ل 
العني للترب��ة ال�شديدة  يت�شبب 
االإ�شاب��ة  فر���ض  زي��ادة  يف 
بح�شا�شي��ة الع��ني، والت��ي تكم��ن 
اأعر�شه��ا احم��رار �شدي��د بها، مع 

وج��ود بع�ض االإف��رازات الغريبة 
يف الع��ني، م��ع ع��دم الق��درة عل��ي 
النظر لل�شم�ض اأو ال�شوء ال�شديد، 
وت��ورم يف الع��ني وحميطها، وعند 
علي��ك  االأعرا���ض  ه��ذه  تواج��د 

توخي احلذر.
االأ�شخا���ض  التقري��ر،  ون�ش��ح 
امل�شاب��ني ب�ش��رورة و�ش��ع قطرات 

مرطب��ة للع��ني قب��ل التعر���ض اأو 
الن��زول يف االأترب��ة، مع اإرتدالء 
التعر���ض  عن��د  �شم�شي��ة  نظ��ارة 
الأترب��ة وفه��ذه احلي��ل حتاف��ظ 
حال��ة  يف  الع��ني،  �شح��ة  عل��ي 
ت��ورم العني علي��ك القي��ام بو�شع 
الكمادات عليها جتنبا حلدوث اأي 

تورم اإ�شايف.

الراأي _ اآالء النمر
مل يك��ن اال�شت�شه��ادي "عمر اأب��و ليلى" اآخر 
النماذج الثائ��رة وال اأولها يف مدينة ال�شفة 
املحتلة، على �شمته الطويل وهدوء �شخ�شه 
عل��ى  اعرتا�شات��ه  وقل��ة  اأقوال��ه  ورزان��ة 
االأح��داث امل�شتف��زة يوم��ًا بعد ي��وم حول ما 
يجري من اعتداءات وجتاوزات يف مدينته، 
اإال اأن��ه خ��رج ع��ن �شمت��ه بعملي��ة معق��دة 
بال�ش��لح  املدجج��ني  اجلن��ود  فيه��ا  الح��ق 
ع��رب مركباتهم واأ�شلحتهم، فل��م ميتلك يومًا 

�شلحًا ي�شبه الذي بني اأيديهم.
االأ�شب��ال واالأطف��ال واأولئ��ك االأوالد الذين 
ت�شاب��ق اأعماره��م موا�شم  الزه��ور يف ربيعها 
بات��وا اجلي���ض املرتق��ب يف خمي��لت جنود 
االحت��لل، م��ا يدفعه��م ملزي��د م��ن البط���ض 
والق��وة والعنف �شد جيل يخ�ش��ى اأن ي�شبح 

كله مثل اال�شت�شهادي "عمر".
فل��م تاأمن املدار�ض التي تقع يف اأوا�شط املدن 

التي ت�شيطر عليها ال�شلطة الفل�شطينية من 
بط�ض االحت��لل، فكانت االأبواب م�شتباحة 
اإىل  اأم��ام عنجهي��ة دخ��ول جي�ش��ًا ج��رارًا 
باحات املدر�شة و�ش��ط مدينة اخلليل، فقط 
العتق��ال طفل مل يكم��ل �شنوات��ه الثمانية 

بعد.
يف ثورة مواق��ع التوا�شل االجتماعي انت�شر 
املقط��ع امل�شور داخل املدر�شة، ما اأثار �شخط 
املجتمع الفل�شطيني الذي ا�شتنكر الفعلة يف 
منطقة ت�شيطر عليها ال�شلطة الفل�شطينية، 
وم��ن املفرت���ض اأن تعي���ض املدين��ة يف ماأمن، 
لي�ض اإىل حد اعت��داء جنود االحتلل على 
طفل �شغر اأمام مدر�شيه و�شحبه للعتقال.
وعلق ن�شطاء ب��اأن الطفل الذي حتلق حوله 
جن��ود االحت��لل ل�شحب��ه م��ن املدر�شة اإىل 
�شب��ًل  اإال  يول��د  ال  الع�شكري��ة،  جيباته��م 
مقاومًا كما �شنع عمر متامًا، وما يفعله جنود 
االحتلل اإىل ت�شميم��ًا ل�شكل الهزمية التي 

�شيخو�شه��ا جي�شه��م اأمام �شيًل م��ن االأ�شبال 
الثائرين.

اخل��وف والقل��ق يرتب���ض بجن��ود االحتلل 
اأينم��ا حل��ت اأقدامه��م، فه��م لي�ش��وا يف ماأمن 
م��ن اأي��دي ال�شب��اب الثائ��ر، حت��ى اأن �شمت 
االأ�شب��ال وال�شباب وهدوئهم هاج�ض يلحق 
ع��ز  يف  االحت��لل  جن��ود  م��ن  املتجول��ني 
الظه��رة ب��ني ال�ش��وارع العامة عل��ى الرغم 
م��ن جته��ز اأ�شابعه��م عل��ى اأزن��دة اأ�شلحتهم، 
فه��م يح�شبون��ه �شمت��ًا ي�شب��ق طعن��ة �شكني 
ت�شتق��ر يف قلب اأحدهم بع��د اأن اأنهى جولة 
تخريب يف اأح��د البيوت املجاورة باحثًا عن 
�شاه��د ودلي��ل، واعتق��ال ا�شحاب��ه وتنكيل 

حمتوياته.

على فوهة بركان
الرم��اد،  حت��ت  والن��ار  �شينفج��ر  "الب��ارود 
ه��ول  م��ن حت��ت �شمت��ه  وال�شك��وت يخف��ي 

�ش��دام ق��ادم"، هكذا نقل��ه املخت���ض بال�شاأن 
االإ�شرائيل��ي حمم��ود املرداوي ع��ن الزعيم 
ال�شهي��وين ت�شيبي بار اإيال، والذي اأكد على 
اأن ال�شهي��د البطل عمر اأبو ليلى والربغوثي 
وج��رار ونعال��وة وملح��م اإال من��اذج قابل��ة 
للتكرار يف كل يوم قدوات ُيحتذى بها كاملوج 
تتح��رك، ومث��ل ال�شناب��ل تتكاث��ر، فقان��ون 

احلياة اأبقى واأقوى من قانون املوت.
اأم��ا الكات��ب ال�شيا�ش��ي راأف��ت م��رة، دون يف 
مقاله الذي تب��ع عملية اخليانة التي قامت 
به��ا ال�شلط��ة خدم��ة للكي��ان ال�شهي��وين يف 
العثور عل��ى املكان الذي يقط��ن فيه ال�شهيد 
عم��ر اأب��و ليل��ى، " احلال��ة الت��ي نعي�شه��ا يف 
�شاحتن��ا الفل�شطيني��ة والت��ي يطل��ق عليه��ا 
اأمن��ي ه��ي لي�ش��ت تن�شيق��ا وال م��ا  تن�شي��ق 
التن�شي��ق  عملي��ات  ت�شب��ه  وال  يحزن��ون 
املعروف��ة عاملي��ا يف �ش��يء، ال��ذي يح�شل هو 
عملي��ة تبعي��ة عمي��اء للحت��لل والق�ش��ة 

ق�شة عمالة ال اكرث".
ت�ش��رق  املقاوم��ني  �شم���ض  �شتظ��ل  لك��ن   "
اأجه��زة  ت�شتطي��ع  ول��ن  الآخ��ر،  ح��ني  م��ن 
اإرادة  ك�ش��ر  واالحت��لل  ال�شلط��ة  اأم��ن 
اأب��و  ال�شهي��د عم��ر  الفل�شطيني��ني، ولن��ا يف 
مئ��ات  �شبق��ه  كم��ا  م�شرف��ًا  منوذج��ًا  ليل��ى 
ال�شب��اب اأمثال��ه، ونحن امام من��وذج رائع من 
ال�شه��ادة والت�شحي��ة والبطول��ة، وال�شهي��د 
عم��ر �شيتك��رر كم��ا االبط��ال يحي��ى عيا�ض 
وح�ش��ن �شلم��ة واالف اال�شم��اء"، تابع اأبو 

مرة قوله.
ال�شهي��د عم��ر اأب��و ليل��ى حتم��ل م�شوؤولي��ة 
اأجرا���ض  واإط��لق  ال�شف��ة  �شب��اب  اإيق��اظ 
منبهاته��م باأن حان موعد الث��ورة، فال�شمت 
االأق�ش��ى  امل�شج��د  عل��ى  التج��اوزات  بح��ق 
وت�شدي��دات  والن�ش��اء  االطف��ال  واعتق��ال 
املن��ع يولد ثورة وي�شعل نار تختبئ يف �شدور 

امل�شت�شعفني.

أشبال الضفة .. جيش يخشى "جنود إسرائيل" ثورتهم
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غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
تتفنن �شلطات االحتلل االإ�شرائيلي 
يف موا�شلة اعتداءاتها واإجراءاتها 
التع�شفي��ة والت�شعيدي��ة يف رح��اب 
اإىل  املب��ارك،  االأق�ش��ى  امل�شج��د 
جانب التعدي بال�شرب على امل�شلني 
واملرابط��ني فيه واعتقالهم، واغلق 
البواب��ات وهو ما اأث��ار موجة غ�شب 
عارمة من قبل املواطنني املقد�شيني.
 وتاأت��ي هذه التطورات بع��د �شل�شلة 
م��ن عملي��ات االقتحام الت��ي نفذها 
�شرط��ي  وقي��ام  االحت��لل،  جن��ود 
ب��اب  م�شل��ى  بتدني���ض  احت��ليل 
االأق�ش��ى  امل�شج��د  يف  الرحم��ة 

بحذائه.
ومل تتوق��ف اعت��داءات االحت��لل 
بح��ق امل�شج��د االأق�ش��ى عن��د ه��ذا 
يوم��ني  مل��دة  منع��ت  حي��ث  احل��د، 
الت��وايل تاأدي��ة ال�شل��وات يف  عل��ى 
االأذان  رف��ع  منع��ت  كم��ا  االأق�ش��ى، 
م��ن ماآذن��ه، وحظ��رت دخ��ول اأئمة 
دخول��ه،  م��ن  امل�شج��د  وخطب��اء 
ان��دالع  عق��ب  امل�شل��ني،  وكذل��ك 

حريق يف مرك��ز ال�شرطة التابع له، 
تبع��ه ان��دالع مواجه��ات يف امل�شجد 
االأق�ش��ى، واعتداء جنود االحتلل 
عل��ى ال�شبان والن�شاء واعتقل عددا 
منه��م كم��ا اعت��دى عل��ى الطواق��م 

الطبية.
اإقامة كني�ض يهودي

مدين��ة  �ش��وؤون  يف  اخلب��ر  واأك��د 
القد���ض، االأكادمي��ي جم��ال عم��رو، 
اأن االحت��لل ب��داأ خط��وة بخط��وة 
حت��ى وقع ب��اب الرحم��ة واأ�شبح يف 
قب�شته، مو�شحا اأننا يف طريقنا اإىل 
كارث��ة حقيقية وه��ي اإقامة كني�ض 
يه��ودي تفك��ر جماع��ة يهودي��ة يف 

اإن�شائه عند باب الرحمة".
خا���ض  حدي��ث  يف  عم��رو  وق��ال 
يري��د  االحت��لل  اإن  ل�"ال��راأي": 
ال�شيطرة على االأق�شى على مراحل، 
واأن ذل��ك يعترب نكب��ة حقيقية اأ�شد 
ق�ش��وة من نكبة ع��ام 48 ونكبة 67 
ونكبة اأو�شلو"، الفتا اإىل اأن ما يقوم 
به االحتلل عند باب الرحمة، هو 

اأ�شد خطورة ودمارا على االأق�شى.

ولف��ت يف حديث��ه اإىل اأن االحتلل 
مينع دخول اأي �شخ�ض اأو اأي موظف 
للم�شجد االأق�شى اال باإذن م�شبق، يف 
وقت يدخل فيه قطعان امل�شتوطنني 
ب�ش��كل يوم��ي اإىل باح��ات االأق�ش��ى 
�شباح��ا وم�ش��اء، اإىل جان��ب دخول 
اليهودي��ة  الن�شائي��ة  اجلمعي��ات 
وحاخام��ات ومتطرف��ني يهود، وهذا 
دلي��ل عل��ى اأنه��م ا�شتطاع��وا و�ش��ع 

يدهم على نظام املعمار باالأق�شى.

الضعف العربي سبب
وفيم��ا يتعل��ق باالأ�شباب الت��ي تعزز 
اعت��داءات االحت��لل يف االأق�ش��ى، 
م��ن  ع��دد  اإن  عم��رو:"  اأ�ش��اف 
ال��دول العربي��ة واالإ�شلمي��ة تقوم 
بالتطبي��ع م��ع االحت��لل اأ�ش��وة مبا 
تفعله ال�شلط يف رام اهلل، اإىل جانب 
التف��كك يف الدفاع العربي امل�شرتك، 
يف وف��ت يفتخر في��ه نتنياهو ب�شتة 
دول عربية تق��وم بالتطبيع العلني 
ال��رتدي  وحال��ة  االحت��لل،  م��ع 

العربي الكبر".

وما يدعم االحت��لل يف اعتداءاته 
مدين��ة  يف  اليومي��ة  واقتحامات��ه 
القد�ض وباح��ات امل�شج��د االأق�شى، 
هو اعلن الرئي�ض االأمريكي دونالد 
عا�شم��ة  القد���ض  مدين��ة  ترام��ب 
الإ�شرائي��ل، وهو ما اأثار وقتها غ�شب 

الفل�شطينيني.
وعل��ى م��دار االأي��ام املا�شي��ة، �شه��د 
كب��را  توت��را  االأق�ش��ى  امل�شج��د 
االحت��لل  �شلط��ات  قي��ام  عق��ب 
عل��ى  حديدي��ة  �شل�ش��ل  بو�ش��ع 
اإىل  املوؤدي��ة  اخلارجي��ة  البواب��ات 
ب��اب الرحم��ة، وق��ام ال�شب��ان بخلع 
البوابات اخلارجية عقب ا�شتباكات 
م��ع ق��وات االحت��لل الت��ي اعت��دت 
ع��ددا  واعتقل��ت  بال�ش��رب  عليه��م 

منهم.

تقسيم األقصى
م��ن جهته��ا طالب��ت وزارة االأوق��اف 
وال�شئ��ون الدينية بغ��زة، اجلماهر 
العربي��ة واالإ�شلمية والفل�شطينية 
يف كل م��كان اإىل اخل��روج مب�ش��رات 

مليوني��ة لن�ش��رة امل�شج��د االأق�ش��ى 
ال��ذي يتعر���ض لهجم��ة اإ�شرائيلية 
مكاني��ًا  تق�شيم��ه  به��دف  �شر�ش��ة 

وزمانيًا.
كم��ا نا�ش��دت االأوقاف علم��اء االأمة 
جت��اه  الدين��ي  بواجبه��م  بالقي��ام 
اأوىل القبلت��ني وم�ش��رى نبيهم بحث 
وحتري���ض اأبناء االأم��ة للدفاع عنه 

ون�شرته بكافة الو�شائل وال�شبل.
وع��ربت ال��وزارة ع��ن ا�شتغرابها من 
حالة ال�شمت الت��ي ت�شود املنظمات 
الدولي��ة بكاف��ة م�شمياته��ا، وعل��ى 
الت��ي  املتح��دة  االأمم  راأ�شه��ا هيئ��ة 
اإىل  مواثيقه��ا  يف  وتدع��و  تن��ادي 
وحري��ة  االن�ش��ان  حق��وق  اح��رتام 

العبادة وحماية املقد�شات.
وح��كام  ق��ادة  االأوق��اف  وطالب��ت 
االأم��ة بعق��د قمة اإ�شلمي��ة عربية 
اتخ��اذ  خلله��ا  م��ن  يت��م  عاجل��ة 
مواق��ف جريئ��ة جتاه م��ا يجري يف 
املدين��ة املقد�شة وامل�شج��د االأق�شى 
املب��ارك، ودع��م �شم��ود املقد�شي��ني 

بكل الو�شائل.

التصعيد باألقصى..مخطط إسرائيلي للسيطرة وإقامة كنيس

خبير:االحتالل وضع قبضته على نظام
 المعمار باألقصى وهذا خطير
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غزة-الراأي- اآالء النمر
يف م�شه��د ال ميك��ن للذاكرة تهمي�شه 
اأو حت��ى ن�شيان��ه، يف ي��وم تاريخ��ي 
اجلم��وع  تزاحم��ت  االأر���ض  كي��وم 
املنتف�ش��ة وتهافت��ت عل��ى الو�ش��ول 
اإىل اأق��رب نقط��ة تو�ش��ل عيونه��م 
للأرا�ش��ي املحتل��ة، يف م�شه��د مهيب 
ل��ه  وح��ده  الفل�شطين��ي  اأن  يثب��ت 
احلق يف اأر�ش��ه وله احلق يف العودة 
اإليه��ا، ف��ل يبخ��ل ب�شقياه��ا بدم��ه 

والت�شحية بنف�شه الأجلها.
على م��دار عام كامل من يوم االأر�ض 
ال��ذي  الع��ام  يف  االأر���ض  ي��وم  اإىل 
ال�شع��ب  يه��داأ  ومل  ي��كل  مل  يلي��ه، 
الفل�شطيني املحا�ش��ر يف قطاع غزة 
ومل يرتاج��ع قي��د اأمنل��ه ع��ن خط 
الن��ار امل�شتعل على م��دار عام كامل، 
حت��ت انتفا�شت��ه الت��ي ا�شتحدثه��ا 
الع��ودة  "م�ش��رات  عن��وان  حت��ت 

الكربى ورفع احل�شار".
وي��وم اجلمع��ة حتدي��دًا  اأ�شبوعي��ا 
وح��دة  عل��ى  الفل�شطيني��ون  اتف��ق 

ال�ش��ف والل��ون واالنتم��اء للأر�ض، 
اأم��ام  الفل�شطين��ي  ال�ش��ف  توح��د 
ع��دوه االأول واأمام اأرا�شيه املحتلة، 
تل�شت االأحزاب والف�شائل واعتلى 
املحت�شدي��ن  جم��وع  فل�شط��ني  عل��م 
م��ن ال�شع��ب الفل�شطيني، ف��ل �شيء 
ي�شاهي الت�شحية بالغايل والنفي�ض 
الأج��ل حري��ة �شع��ب ورف��ع ح�ش��ار 
وحترير وطن م�شروق يعتليه جنود 

بل هيبة.

ألجل حياة طبيعية
اإن مل�ش��رات الع��ودة الك��ربى، وه��ي 
اأهداف��ا  �شلمي��ة،  �شعبي��ة  م�ش��رات 
وا�شتع��ادة  التحري��ر  دون  وطني��ة 
تري��د  ه��ي  املغت�ش��ب،  الوط��ن 
احلي��اة  وا�شتع��ادة  احل�ش��ار،  رف��ع 
الطبيعي��ة ل�ش��كان غ��زة، وا�شتعادة 
�ش��وق العم��ل، وخف�ض ن�ش��ب الفقر، 
الت��ي ت�شب��ب به��ا الع��دو واحل�ش��ار، 
ح�ش��ب م��ا ق��ال امل�شت�ش��ار ال�شاب��ق 

يو�شف رزقة.

اندف��اع  وراء  ال�شب��ب  رزق��ة  وعل��ل 
ال�شباب واجلي��ل اجلديد نحو ثورة 
احل��دود بقول��ه، "ه��ذه الت�شحيات 
الكب��رة �شببه��ا املبا�ش��ر ه��و العنف 
يف  املتعم��د  ال�شهي��وين  واالإف��راط 
�ش��د  احل��ي  الر�شا���ض  ا�شتخ��دام 
خلف��ا  ال�شلمي��ني  املتظاهري��ن 
يف  واالإن�ش��اين  ال��دويل  للقان��ون 
التعام��ل م��ع املظاه��رات ال�شعبي��ة، 
بينما اخت�شت البطولة والت�شحية 
بال�شع��ب  والثم��ني  بالغ��ايل 

الفل�شطيني وحده".

العصا والجزرة
الكات��ب  ق��ال  املقابل��ة  اجله��ة  يف 
االإ�شرائيل��ي  بال�ش��اأن  واملخت���ض 
عدنان اأبو عام��ر، اإن مرور عام على 
باإ�شرائي��ل  دف��ع  الع��ودة  م�ش��رات 
م�شري��ة  بو�شاط��ات  لل�شتعان��ة 
م��دار  عل��ى  وقطري��ة  واأممي��ة 
االأم��ور  ان��زالق  خ�شي��ة  ال�شاع��ة، 
ملواجهة ع�شكرة �شارية بني حما�ض 

واإ�شرائي��ل، وقد �شع��ت جميعها بني 
ح��ني واآخ��ر للتو�ش��ل اإىل اتفاقات 
لوق��ف اإط��لق النار ب��ني اجلانبني، 
ح��ني كانت ت�شتعر جوالت الت�شعيد 

الع�شكرية.
فيما اأعادت وحدة املتابعة االأمنية 
اأن   عل��ى  التاأكي��د  االإ�شرائيلي��ة 
امل�ش��رات جنح��ت بتوف��ر امل�شاركة 
ال�شعبي��ة فيه��ا ع��رب حت�شي��د مئات 
وا�شتطاع��ت  الفل�شطيني��ني،  اآالف 
ط��وال  االنتفا���ض  امل�ش��رات  ه��ذه 
ع��ام كامل م��ع حفاظها عل��ى اأعداد 
امل�شارك��ني،  م��ن  وكب��رة  متفاوت��ة 

ح�شب اأبو عامر.
"اال�شرائيلية"  الق��راءات  وبح�شب 
ف��اإن  عام��ر،  اأب��و  ر�شده��ا  الت��ي 
امل�شرات الفل�شطينية بعد عام على 
اندالعها اأكدت اأن اإ�شرائيل ال متلك 
اأم��ام غ��زة ا�شرتاتيجي��ة وا�شح��ة، 
اأو حل��وال عملي��ة، ب��ل اإنه��ا ق��ررت 
اأال تق��رر �شيئًا، با�شتثن��اء ا�شتمرار 
ورغ��م  واجل��زرة،  الع�ش��ا  �شيا�ش��ة 

االأ�ش��وات اليمينية املت�شاعدة، فاإن 
تري��د  ال  االإ�شرائيلي��ة  احلكوم��ة 
الذه��اب حلرب وا�شع��ة �شد حما�ض 

قبل اأيام من االنتخابات.
اجلدي��ر بذك��ره اأن ع��دد امل�شاب��ني 
م��ن امل�شارك��ني يف م�ش��رات الع��ودة 
بل��غ اأكرث م��ن 30 األف م�ش��اب، منذ 
مار���ض/اآذار   30 ي��وم  انطلقه��ا 
2018بح�شب وزارة ال�شحة، بينما 

بلغ عدد ال�شهداء 278 فل�شطيني.
جي��ل فل�شط��ني اأخ��رًا ظه��ر واأعلن 
ثورته على ع��دوه يف زمن تزاحمت 
في��ه الثورات املكتوبة خلف �شا�شات 
فع��ل  ردات  دون  الذكي��ة  الهوات��ف 
ميدانية، فلم تكن من�شات التوا�شل 
وحاف��زًا  دافع��ا  اإال  االجتماع��ي 
م�شاعف��ا خلف خروج��ه وم�شاركته 
م��ن  االآالف  مئ��ات  م��ع  واحت�ش��اده 
اأم��ن  الفل�شطين��ي الإرب��اك  ال�شع��ب 
االحت��لل ودخوله يف كل املعادالت 
وال�ش��روط الت��ي ياأ���ض منه��ا العدو 

االإ�شرائيلي.

مسيرات العودة في عامها األول

في "يوم األرض" جيل واٍع وصٌف 
واحد وانتفاضة نهايتها عودة
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غزة – الراأي:
اأك��د املكت��ب االإعلم��ي احلكوم��ي- وزارة 
واالإعلمي��ني  ال�شحفي��ني  اأن  االإع��لم- 
يتعر�ش��ون  الفل�شطيني��ة  االأرا�ش��ي  يف 
بحقه��م،  وتع�شفي��ة  �شر�ش��ة  لهجم��ات 
خلل ممار�شة عمله��م وتاأديتهم واجبهم 
املهني، وم�شاهمتهم يف نقل ر�شالة احلرية 
املن�ش��ودة لل�شعب الفل�شطين��ي، معربًا عن 
رف�ش��ه املطل��ق للم�شا���ض بحري��ة ال��راأي، 
والتعب��ر، واالإع��لم التي كفله��ا القانون 

االأ�شا�شي.
وقال االإعلم احلكومي، اإن وحدة الر�شد 
واملتابع��ة �شجلت يف تقريها ل�شهر مار�ض/ 
اذار املن�ش��رم2019، م��ا جمموعه) 67( 
انته��اكًا بح��ق ال�شحفي��ني الفل�شطينيني، 
ارتك��ب االحتلل االإ�شرائيل��ي )51( من 
االنتهاكات ، يف حني ارتكبت اأجهزة االأمن 
املحتل��ة)16(  ال�شف��ة  يف  الفل�شطيني��ة 

انتهاكًا .

انتهاكات إسرائيلية
يف  واملتابع��ة  الر�ش��د  وح��دة  ووثق��ت 
تقريرها انتهاكات االحتلل االإ�شرائيلي 
والت��ي  وال�شحفي��ني،  االإعلمي��ني  بح��ق 
وا�شتدع��اء احتج��از  اعتق��ال  متثل��ت يف 
ق��وات االحتلل "االإ�شرائيل��ي ل� )4( من 
�شحفيني، مت��ت خلل عملي��ات االعتقال 
مع��دات  وم�ش��ادرة  ع��دد)2(،  اقتح��ام 

عدد)1(.
ق��وات  ا�شته��داف  التقري��ر  �شج��ل  كم��ا 
االحت��لل االإ�شرائيل��ي واالعت��داء على 
ع��دد)34( �شحافي��ا توزع��ت يف اإ�شاب��ة 
24�شحافي��ًا يف قطاع غزة، و10 اآخرين 

يف ال�شفة املحتلة.
يف حني منعت قوات االحتلل ال�شحفيني 
م��ن تغطي��ة الفعالي��ات والقي��ام بعمله��م 

والتي بلغت عدد)7(.
عل��ى ذل��ك، �شج��ل التقرير ع��دد)3( من 
القمعي��ة  واالإج��راءات  االعت��داءات 
بح��ق اال�ش��رى املعتقل��ني داخ��ل �شج��ون 

االحتلل.

انتهاكات األجهزة األمنية 
الفلسطينية في الضفة 

المحتلة
االأمني��ة  االأجه��زة  انته��اكات  بل��غ ع��دد 
الفل�شطيني��ة بح��ق ال�شحفيني يف ال�شفة 
املحتلة )16( انته��اكًا، توزعت من خلل 
اعتق��ال االأجه��زة االأمني��ة الفل�شطينية 
عدد)3( من ال�شحفيني وهم حازم نا�شر، 
وعام��ر اأبو عرف��ة، وم�شعب �شاور، كما مت 
متدي��د ع��دد)3( لل�شحفيني نا�ش��ر واأبو 

عرفة .
االأمني��ة  ذل��ك، اقتحم��ت االأجه��زة  اإىل 
تفتي���ض  اعم��ال  و�ش��ط  الفل�شطيني��ة 
عدد)2( من منازل ال�شحفيني، وم�شادرة 

معدات عدد) 5(.
يف حني �شجل )1( حالة اعتداء وتعذيب 
و�شب��ح عل��ى ال�شحف��ي املعتق��ل يف حينها 

عامر ابو عرفة خلل التحقيق معه.
تفا�شي��ل االنته��اكات االإ�شرائيلي��ة التي 
ر�شدتها وحدة الر�شد واملتابعة يف وزارة 

االإعلم خلل �شهر اآذار/ مار�ض 2019
2019-3-1:ا�شتهدفت قوات االحتلل 

ال�شحف��ي حمم��د الدويك مرا�ش��ل وكالة 
احت��اد بر�ض بطلق مطاط��ي بالقدم �شرق 

غزة.
2019-3-1: ا�شتهدفت قوات االحتلل 
طاقم �شركة "�شكرين" للإنتاج االعلمي 
بقناب��ل الغ��از اأثن��اء تغطيت��ه فعالي��ات 
غ��زة،  مدين��ة  �ش��رق  الع��ودة  م�ش��رات 
واأ�شاب��ت اإحداها مهند���ض ال�شوت ح�شن 

الهم�ض يف فخذه
2019-3-1: ا�شتهدفت قوات االحتلل 
ال�شحفي طلعت م�شتهى باالختناق بالغاز 

اثناء تغطيته للحداث �شرق ملكة.
2019-3-4: ا�شتهدفت قوات االحتلل 
مرا�ش��ل اإذاع��ة "الرب��اط" اأحم��د الل��وح 
ومرا�ش��ل اإذاع��ة "ال�شعب" حمم��ود اللوح 
اإ�شابتهم��ا  اإىل  اأدى  م��ا  الغ��از،  بقناب��ل 
باختناق �شديد، اأثن��اء تغطيتهما م�شرة 
العودة الليلية �ش��رق خميم الربيج و�شَط 

قطاع غزة.
2019-3-5: داهم��ت ق��وات االحتلل 
يف  زع��ل  اإ�ش��لم  احل��ّر  ال�شح��ايف  من��زل 
قري��ة ال�شواورة قرب بيت حلم، و�شادرت 

مبلغًا من املال كان يف املنزل
متثال  عكا،  بلدية  هدمت   :5-3-2019
ولي��د  الفل�شطين��ي  للفن��ان  "احل��وت" 
ق�شا���ض، ال��ذي �شّممه يف مين��اء عكا منذ 
"ُي�شّكل خطرًا على  19 عامًا، بحجة انه 

املارة واملتنّزهني".
حكوم��ة  رئي���ض  اأعل��ن   :6-3-2019
االحت��لل بنيام��ني نتنياه��و، حظر قناة 
االأق�ش��ى الف�شائي��ة واعتباره��ا منظم��ة 
"اإرهابي��ة" حتت حج��ج ا�شتغلل حركة 
حما�ض للقن��اة لغايات جتني��د ن�شطاء يف 
�شفوفه��ا من خلل ا�شتخ��دام رموز �شرية 

خلل البث التلفزيوين للقناة.
االحت��لل  ق��وات  منع��ت   :7-3-2019
ال�شحفي��ني من الو�شول اىل منزل االأ�شر 
عا�ش��م الربغوثي -�شقي��ق ال�شهيد �شالح 
الربغوث��ي- يف بل��دة كوب��ر �شم��ال غرب 
مدين��ة رام اهلل وتغطي��ة جرمي��ة ه��دم 

جرافات االحتلل للمنزل.
2019-3-8: ا�شتهدفت قوات االحتلل 
ال�شحف��ي �ش��اري ح�ش��ني من�ش��ور بطل��ق 

ناري متفجر �شرق الربيج م�شور حر.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :8-3-2019
الفا�ش��ي  يا�ش��ر  ال�شحف��ي  االحت��لل 

بر�شا���ض االحت��لل بالق��دم �ش��رق خان 
يون�ض، ويعمل يف وكالة كنعان.

2019-3-8: ا�شتهدفت قوات االحتلل 
ال�شحف��ي ح�ش��ام العدل��وين، بقنبلة غاز 

يف الفخذ االأي�شر، وهو �شحفي حر.
�شرط��ة  اعت��دت   :12-3-2019
االحت��لل بال�ش��رب والدفع عل��ى خم�ض 
م�شورين هم : م�شّور تلفزيون "فل�شطني" 
اللذي��ن  وامل�شّوَري��ن  هن��داوي،  فرا���ض 
يعم��لن ب�شكل ح��ّر اياد الطوي��ل و�شالح 
للأوق��اف  االإعلم��ي  امل�ش��وؤول  زغ��اري، 
االإ�شلمي��ة فرا���ض الدب���ض، وال�شحافية 
احلّرة دياال جويحان التي حو�شرت �شت 
�شاع��ات داخ��ل امل�شج��د االأق�ش��ى، ملنعهم 
م��ن تغطي��ة اإغ��لق عنا�شره��ا للم�شج��د 

االأق�شى واالعتداء على امل�شّلني.
2019-3-13: اعتقلت قوات االحتلل 
حاف��ظ  الفل�شطين��ي  اجلرافي��ك  فن��ان 
عم��ر، بع��د اقتح��ام منزل��ه يف رام اهلل. 
ومّت نقل��ه اإىل مرك��ز حتقي��ق ع�شق��لن، 
ومن ثم متديد اعتقال��ه ملدة ثمانية اأيام 
م��ن دون معرفة التهمة، كم��ا مّت منعه من 

لقاء حماميه".
2019-3-14: اعتدت قوات االحتلل 
عل��ى ال�شحفيني يف منطقة باب االأ�شباط 

بالقد�ض املحتلة .
2019-3-18: �شلطات االحتلل جتدد 
االعتقال االداري بح��ق امل�شور ال�شحفي 
مدين��ة  م��ن  اخلطي��ب  فتح��ي  احم��د 

طولكرم، ملدة 4 �شهور جديدة.
ق��وات  احتج��زت   :19-3-2019
اأحم��د  احل��ّر  ال�شح��ايف  االحت��لل 
�شاعت��ني  مل��دة  مع��ه  وحقق��ت  ال�شف��دي 
بع��د  القد���ض،  يف  امل�شكوبي��ة  مرك��ز  يف 
عم��ل  "عرقل��ة  تهم��ة  اإلي��ه  وجه��ت  اأن 
ال�شرطة" اأثن��اء تغطيته املواجهات التي 
اندلعت ب��ني امل�شّلني وال�شرطة يف امل�شجد 

االأق�شى.
2019-3-21: منع��ت ق��وات االحتلل 
ال�شحافيني اأحم��د جلل وعزت جمجوم 
والل��ذان يعملن ب�ش��كل حر، م��ن تغطية 
فعالي��ات تراثي��ة اأقيم��ت مبنا�شب��ة عيد 
االم يف املرك��ز الثق��ايف الفرن�شي مبدينة 
القد���ض املحتل��ة واأغلقت امل��كان ل�شاعات 
الفعالي��ة تنظمه��ا جمعي��ة  اإقام��ة  ملن��ع 

املقد�شيات"، "الفتيات 

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :22-3-2019
االحت��لل م�ش��ور وكال��ة االأنا�ش��ول علي 
بالي��د  ن��اري  عي��ار  ب�شظاي��ا  اهلل  ج��اد 

الي�شرى. �شرق غزة
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :22-3-2019
ال�شع��ودي  ها�ش��م  ال�شحف��ي  االحت��لل 
مرا�ش��ل اذاع��ة اال�ش��راء �ش��رق مدين��ة 

غزة بعيار ناري بالقدم.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :22-3-2019
اإ�شماعي��ل  حمم��د  ال�شحف��ي  االحت��لل 
وه��و  عام��ًا،   20 العثامن��ة،  اهلل  عب��د 
�شحايف ح��ر، واأ�شيب بعيار ن��اري بال�شاق 

االأي�شر �شمال قطاع غزة
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :22-3-2019
فري��د  اإ�شماعي��ل  ال�شحف��ي  االحت��لل 
حمم��د اأب��و عم��ر، 36 عاما، وه��و مرا�شل 
اإذاع��ة �ش��وت االأق�ش��ى، واأ�شي��ب بقنبلة 

غاز يف �شاقه الي�شرى.
2019-3-22:اعت��دت قوات االحتلل 
على ال�شحفيني بالعن��ف خلل تغطيتهم 
م�ش��رة كف��ر ق��دوم االأ�شبوعي��ة، ومنه��م 
م�ش��ور ف�شائي��ة فل�شط��ني حمم��د عناية، 
و ن�ش��ال ا�شتية م�ش��ور الوكالة ال�شينية، 
وجعفر ا�شتية م�شور الوكالة الفرن�شية.

ق��وات  ا�شتهدف��ت   :23-3-209
االحت��لل عل��ى ال�شحف��ي حمم��ود اللوح 
مرا�ش��ل اإذاع��ة ال�شعب ب�شظي��ة يف القدم 
ج��راء اال�شته��داف االإ�شرائيل��ي االأخ��ر 

�شرق الربيج.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :23-3-2019
االحت��لل ال�شحف��ي احم��د بك��ر الل��وح 
ب�شظية �شرق الربي��ج نتيجة اال�شتهداف 

من قبل طائرات اال�شتطلع...
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :29-3-2019
االحت��لل امل�ش��ور ال�شحف��ي حمم��د اأب��و 
البط��ن  ن��اري يف  ب�شظاي��ا طل��ق  �شلط��ان 

�شرق رفح جنوب قطاع غزة.
ق��وات  ا�شتهدف��ت   :30-3-2019
ع��لء  وه��م/  �شحفي��ني   10 االحت��لل 
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 اأب��و روك قنبلة غاز يف 
الكام��را �ش��رق خ��ان يون���ض، حمم��د اأبو 
حي��ة عيار معدين اإذاع��ة �شوت االأق�شى 
بر�شا�شة مطاطية بالقدم �شرق الربيج، 

دالي��ة اخل��وايل قنبل��ة غ��از �ش��رق دوار 
ملك��ة �ش��رق مدينة غ��زة، ع��لء الدربي 
قنبل��ة غ��از، حمم��د بل��ور عي��ار مع��دين 
اأثن��اء  االأق�ش��ى  قن��اة  مرا�ش��ل  بالق��دم 
تغطيت��ه مليونية االر�ض والع��ودة �شرق 
الربي��ج و�ش��ط قط��اع غزة، حمم��د اللوح 
مرا�شل اإذاعة ال�شعب �شرق الربيج و�شط 
قط��اع غزة، �شاب��ر نور الدي��ن ا�شتهدفت 

بقنبلة غاز �شرق غزة .
حمكم��ة  اأرج��اأت   :31-3-2019
االحت��لل اال�شرائيل��ي، جل�شة ال�شحفي 
وكال��ة  م�ش��ور  اخل��اروف  م�شطف��ى 
ح��دوث  النياب��ة  بادعائه��ا  االنا�ش��ول 
م�شطف��ى  اإح�ش��ار  دون  ح��ال  خط��اأ، 
للمحكم��ة، بع��د اأن حول��ت اجلل�ش��ة اىل 

�شرية دون اأن يراه افراد عائلته.

تفاصيل انتهاكات أجهزة 
السلطة الفلسطينية في 

الضفة المحتلة
2019-3-3: اختط��ف جهاز خمابرات 
ح��ازم  ال�شحف��ي  طولك��رم  يف  ال�شلط��ة 
يف  ذوي��ه  من��زل  مداهم��ة  بع��د  نا�ش��ر، 
�شويكة وتفتي�شه ب�شكل دقيق، وم�شادرة 

بع�ض مقتنياته ال�شخ�شية.
الوقائ��ي  االم��ن  جه��از   :4-3-2019
يف اخللي��ل يعتق��ل ال�شحف��ي عام��ر اب��و 
عرف��ة مرا�ش��ل وكال��ة �شه��اب للنباء يف 
ال�شف��ة الغربي��ة بع��د ان ق��ام بتفتي���ض 
املن��زل ب�ش��كل دقيق ج��دا وم�ش��ادرة كل 
من اجه��زة احلوا�شيب والهواتف الذكية 
والكام��رات ومع��دات ال�شحاف��ة -ب�شكل 

كامل.-
2019-3-5: حّققت النيابة العامة يف 
اأريح��ا، مع امل�ش��ّور ال�شح��ايف يف ف�شائية 
"حيازة  بتهمة  نا�ش��ر  "ا-لنج��اح" حازم 
تعر���ض  وق��د  ب��ه"،  واالإجت��ار  �ش��لح 
للتعذي��ب وال�شب��ح منذ اعتقال��ه على يد 
عنا�شر جهاز املخابرات الفل�شطيني قبل 

يومني
الن��ار  جمهول��ون  اأطل��ق   :6-3-2019
احم��د  احل��ر  ال�شح��ايف  من��زل  عل��ى 
عزاي��زة و�شيارته يف قرية دبورية �شرق 

النا�شرة والذوا بالفرار
اأريحا،  2019-3-6: النيابة العامة يف 
تق��رر متدي��د اعتق��ال ال�شح��ايف ح��ازم 
نا�ش��ر وعام��ر اأبو عرف��ة ل��دى االأجهزة 
ذم��ة  عل��ى  يوم��ًا.   15 مل��دة  االأمني��ة 
التحقي��ق، بتهمة "حيازة �شلح واالجّتار 

بال�شلح
2019-3-10: مددت حمكمة �شلح رام 
اهلل، اعتق��ال ال�شحف��ي عامر اأبو عرفة، 
القا�ش��ي  رف���ض  اأن  بع��د  اأي��ام،   3 م��دة 
العام��ة  النياب��ة  طل��ب  االأ�شق��ر  اأحم��د 
متدي��د توقيف��ه مل��دة 15 يوم��ا، وف��ق ما 

ذكر حماميه مهند كراجة.
2019-3-13: املحام��ي مهند كراجة: 
حمكم��ة ال�شل��ح تق��رر االإف��راج بكفال��ة 
ع��ن الزمي��ل ال�شحف��ي عامر اأب��و عرفة 

املعتقل لدى االأمن الوقائي.
يف  الوقائ��ي  االم��ن   :24-3-2019
ال�شف��ة املحتلة يعتق��ل ال�شحفي م�شعب 
�ش��اور، مرا�ش��ل احل��دث يف اخللي��ل عل��ى 

خلفية ن�شر االخبار.

"اإلعالم":67 انتهاكًا بحق الصحفيين خالل مارس المنصرم
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غزة- الراأي
ع��ن  بغ��زة  املالي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
�ش��رف �شلفة مالية ملوظف��ي ال�شلطة 
املقطوع��ة رواتبه��م مم��ن ه��م عل��ى 

راأ�ض عملهم خلل اأيام.
العام��ة  العلق��ات  مدي��ر  وق��ال 
واالإعلم بالوزارة بي��ان بكر لوكالة 
�شت�ش��رف  ال��وزارة  اإن  "ال��راأي" 
�شلف��ة بقيم��ة 1200 �شي��كل لهوؤالء 
ال��وزارة  ت�شل��م  بع��د  املوظف��ني 
لبياناته��م وح�شاباته��م البنكية من 

ال�شوؤون االإدارية يف وزاراتهم.
روات��ب  قطع��ت  ال�شلط��ة  اأن  يذك��ر 
موظف��ي  م��ن   5043 نح��و  ح��وايل 
ال�شلط��ة بغزة العاملني يف القطاعني 
فرباي��ر  مطل��ع  والع�شك��ري  امل��دين 

املا�شي.

مالية غزة تصرف 
سلفة لموظفي 

السلطة المقطوعة 
رواتبهم

غزة-الراأي- فل�شطني عبد الكرمي
�شاع��ات معدودة فقط كانت كفيل��ة باأن ُتغرق 
الكث��ر م��ن املن��ازل يف ع��دة مناط��ق واأحي��اء 
منخف�ش��ة بغ��زة، ل�ش��وء البني��ة التحتي��ة يف 
ال�ش��وارع والطرقات ونتيجة لغ��زارة االأمطار 
املفاجئ��ة، والت��ي حولت لي��ل عائ��لت ت�شكن 
حتت �شقف من االإ�شب�شت اأو الزينكو اإىل نهار.
وبالرغ��م م��ن اأن مي��اه االأمط��ار تعت��رب خ��را 
ونعمة الأهايل قطاع غ��زة، اإال اأن تلك النعمة 
تتح��ول اإىل نقم��ة، خا�ش��ة يف ح��ال ان�شي��اب 
الق��دمي  البن��اء  ذات  املن��ازل  لداخ��ل  املي��اه 
وال�شعيف، يف حني تغرق منازل اأخرى بالكامل 

ب�شبب انخفا�شها عن م�شتوى الطرقات.

نعمة تتحول لنقمة
اأم �شهي��ب حمدان، من �ش��كان منطقة الزيتون 
بغزة، تقطن يف منزل �شغر �شقفه من الزينكو 
القدمي واملهرتئ، تق��ول يف حديث ل�"الراأي": 
قم��ت بو�ش��ع اأواين كب��رة يف كل زاوي��ة م��ن 
زواي��ا املنزل ك��ي ال تن�شاب مي��اه االأمطار اىل 
الداخ��ل، لك��ن وبالرغم م��ن ذل��ك اإال اأن املياه 

تدخل بفعل تيار الهواء القوي".
ول��دى اأم �شهي��ب ثلثة من االأطف��ال ال�شغار، 
ويف ح��ال مل تنتب��ه الن�شي��اب مي��اه االأمط��ار 
لداخ��ل منزله��ا، فق��د تغ��رق برفق��ة اأطفالها 
وحاجياته��ا، وبالرغ��م اأي�شا من قي��ام زوجها 
بو�شع النايلون فوق �شطح منزلهم، اإال اأن ذلك 
ال يحول دون تدفق املياه اإىل املنزل وتعر�شه 
للغ��رق. وت�شيف:" األ��واح الزينك��و املوجودة 
اأعل��ى ال�شقف مهرتئة ج��دا وقدمية، وحتتاج 
اإىل تغي��ر، لك��ن لي���ض بالي��د حيل��ة، والو�شع 
االقت�ش��ادي ال ي�شم��ح لنا بذل��ك، ونحمد اهلل 

كثرا اأننا بخر".

معاناة ليلية
غ��زارة  م��ع  املواطن��ني  معان��اة  تختل��ف  وال 
االأمط��ار يف منطق��ة معين��ة بغ��زة، فمع�شك��ر 
ال�شاط��ئ ويف كل منخف���ض تتح��ول ال�ش��وارع 
والطرق��ات فيه اإىل اأ�شبه ب�شلل مياه يتدفق، 
وت�ش��ل في��ه املي��اه اإىل م��ا ف��وق الركب��ة لدى 
املواط��ن املار، يف حني تتدفق املي��اه اإىل داخل 
ع��ن  انخفا�شه��ا  ب�شب��ب  البي��وت  م��ن  الكث��ر 

م�شتوى �شطح االأر�ض.
وتق��ول اأم و�شام ح�شني يف حديث ل�"الراأي":" 
كل �شق��ف املن��زل ت�شي��ل من��ه املي��اه، وط��وال 
اللي��ل مل ت��ر اأعينن��ا الن��وم بتات��ا، خوف��ا من 
و�شوله��ا اإىل فرا�ض اأطفايل وبقي��ة اأغرا�شنا 
واحتياجاتنا"، مو�شحة اأن املاأ�شاة تلك تتكرر 

يف كل �شتاء ويف كل منخف�ض جوي.
وتقط��ن اأم و�ش��ام يف من��زل �شغ��ر �شقف��ه م��ن 

اال�شب�ش��ت، ال تتع��دى م�شاحت��ه ال��� 50 مرتا، 
برفقة اأطفالها وزوجة ابنها الكبر، وبالرغم 
م��ن و�ش��ع النايلون اأعل��ى �شقف املن��زل، اإال اأن 
كل تل��ك املحاوالت ب��اءت بالف�شل، ومل تنجح 

يف منع تدفق املياه اإىل داخل املنزل.
كابو�ض كل �شتاء

ويف ح��ي ال�شربة بغزة، تتواجد بع�ض البيوت 
املكونة م��ن الزينك��و، والتي ي�شك��و �شكانها من 
ت�شرب مي��اه االأمط��ار الغزي��رة لداخلها، وهو 
م��ا ي��وؤرق م�شاجعه��م خا�ش��ة يف ظ��ل ب��رودة 

االأجواء.
اأم خال��د حم�ش��ن، لديه��ا �شت��ة م��ن االأطف��ال، 
وت�شك��ن يف من��زل م��ن الزينك��و من��ذ �شن��وات 
ال�شق��ف  ت�شيي��د  يف  فك��رت  وكلم��ا  طويل��ة، 
االقت�شادي��ة  الظ��روف  حال��ت  بالباط��ون، 

واملادية دون فعل ذلك.
تقول اأم خالد وعلمات االأ�شى بادية عليها:" 

يف كل �شت��اء م��ن كل عام، تتكرر نف���ض املعاناة 
مع مي��اه االأمطار، واأ�شبحنا نك��ره �شيء ا�شمه 
�شتاء، نتيج��ة ل�"البهدلة" الت��ي و�شعنا املطر 
وفرا���ض  ملب�شن��ا  غ��رق  ع��ن  ناهي��ك  فيه��ا، 

االأطفال واأغرا�شنا".
وت�شتطرد قوله��ا ل�"الراأي":" ال توجد فائدة 
مرج��وة من و�شع النايل��ون على ال�شقف، كونه 
يتطاي��ر بفع��ل �شدة الري��اح واالأمط��ار، وكلما 
فكرن��ا يف �ش��ب �شق��ف م��ن الباط��ون، حال��ت 

الظروف دون ذلك، ويحدث �شيء مينعنا".

أمطار مفاجئة
م��ن جهته يوؤكد نائب رئي�ض جلنة الطوارئ يف 
بلدي��ة غ��زة م. رمزي اأه��ل، اأن االأمطار خلل 
االأيام املا�شية والليلة كانت �شديدة ومفاجئة 
يف �شاع��ات معدودة، حي��ث كانت هناك كميات 
كب��رة م��ن االأمط��ار و�شلت ل��� 30 مل��م وكانت 

متفرقة يف جميع اأنحاء مدينة غزة.
ويقول اأه��ل يف حديث ل�"ال��راأي": اإن طواقم 
مي��اه  ت�شاق��ط  ب��دء  ف��ور  حترك��ت  اللجن��ة 
االأمط��ار اإىل املناط��ق املنخف�ش��ة يف املدين��ة، 
به��ا،  للمي��اه  بتجم��ع  اإ�ش��ارات  وردت  والت��ي 
وعملت عل��ى ت�شريفها وت�شهي��ل حركة املرور 
به��ا"، مو�شح��ا اأن هن��اك خطة ط��وارئ الأربع 
مناط��ق واأن كل منطقة بغ��زة يراأ�شها مهند�ض 
متخ�ش�ض وتقوم بفح�ض ال�شكاوي وامل�شاعدة 
يف حله��ا. ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن اأب��رز املناطق 
الت��ي �شه��دت حدوث ارتف��اع يف من�ش��وب املياه 
ه��ي مناط��ق غ��رب غ��زة و�شماله��ا خا�ش��ة يف 
ح��ي ال�شيخ ر�شوان وحي املن��ارة وهذه مناطق 
منخف�ش��ة نظ��را لكمي��ات املياه الكب��رة التي 
�شقط��ت يف وق��ت ق�شر جدا، فيم��ا قامت فرق 
الطوارئ بالتعامل مع ذلك االرتفاع يف من�شوب 

االأمطار.
وح��ول طبيع��ة غ��رق منطق��ة ال�شي��خ ر�شوان 
بغ��زة، ي�شي��ف اأه��ل:" منطقة ال�شي��خ ر�شوان 
منخف�ش��ة، وكمية االأو�ش��اخ يف ال�شوارع كثرة 
جدا، وه��ذا اأدى لرتاكم الق��اذورات واجتاهها 
اإىل املناط��ق املنخف�شة واغلقه��ا مل�شايف مياه 
االأمط��ار، ولك��ن مت التعامل م��ع االأمر"، م�شرا 
اإىل اأن انع��دام عامل النظاف��ة عند الكثر من 
املواطن��ني والق��اء القمام��ة عند م�ش��ايف مياه 
االأمط��ار ودخوله��ا ملي��اه ال�ش��رف ال�شحي، هو 
ال�شبب يف طوفان مياه ال�شرف ال�شحي تزامنا 

مع مياه املطر.
املواطن��ني ب�ش��رورة احلف��اظ  اأه��ل  وينا�ش��د 
عل��ى ال�شوارع وعدم القاء الق��اذورات بالقرب 
م��ن م�ش��ايف املي��اه ويف ال�ش��وارع، وكذل��ك عدم 
فت��ح اأغطي��ة املناهل حتى ال ت��وؤدي اإىل طفح 

ال�شبكات ال�شيما يف املناطق املنخف�شة.

خالل أيام

الشتاء..كابوس لعائالت تقطن تحت أسقف" الزينكو"


