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بينهم ثالث صحفيات

"أقالم موقوتة" يحكم عليها االحتالل باإلداري المتجدد
غزة -الر�أي � -آالء النمر
يف ليلة �أ�سدلت �ستار ظالمها و�أخفت
يف �س��مائها ن��ور القم��ر ،كان موع��د
البي��ت ال��ذي �أطف���أ �أنواره و�س��كنت
�أ�صواته مع ق��وة ع�سكرية مدججة
بالأ�سلحة و�أنواع عديدة من معدات

القت��ل ،فال اح�ترام لقوان�ين حتكم
�إدان��ة �إف��زاع الأطف��ال م��ن نومه��م
واختط��اف �أمهاته��م م��ن �أح�ضانه��م
ليالً .قبل ع�شرة �أ�شهر من هذا اليوم
ذاع م�ش��هد يبعد عن الإن�سانية �آالف
الأمي��ال وامل�س��افات ال�شا�س��عة ،فقد

صيف  .. 2019بدائل
وحلول ستغني غزة عن شح
المياه

02

ظهرت عدوانية االحتالل يف انتزاع
الكاتبة ال�صحفية ملى خاطر من بني
�أطفاله��ا لي ً
ال وهي حتاول �إ�س��كاتهم
بب�ضع كلمات ال تعرف كيف �صاغتها
يف �آخر ثوانٍ لها.
�س��يقارب غي��اب الأم وال�ص��حفية

الغاز المجهول ..شلل
وأعراض غامضة تفتك
بمتظاهري العودة

03

والكاتبة �صاحبة القنبلة املوقوتة
–كم��ا ي�ص��فها االحت�لال -عل��ى
الع��ام الكامل من احلرم��ان ،فقد بلغ
�ص��غريها يحي��ى من ال�ش��وق م��ا بلغ،
حت��ى �أن��ه يف الزيارات الت��ي يرافق
فيها �أبيه و�أ�ش��قائه لزيارة �أمه بات

معركة الكرامة الثانية..
هل تقرع طبول التحدي
مع االحتالل؟

06

ي�س��تحي م��ن عن��اق �أمه الت��ي غابت
عنه طويال.
الأ�س�يرة مل��ى خاط��ر قال��ت �أنه بعد
جل�س��ة اال�س��تئناف الت��ي عقدت لها
ي��وم الأح��د املا�ض��ي،
ا�س��تمر التحقي��ق معها

10

بلدية غزة :شاطئ شبه
خال من التلوث هذا
الصيف

07
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صيف  .. 2019بدائل وحلول ستغني غزة عن شح المياه
غزة -الر�أي� -أالء النمر
ب�س��بب تكاتف الأزمات وتقاطعها يف
نقطة ات�ص��ال واحدة ،يجري تناول
�أبرز الأزمات التي �أفرزتها الأو�ض��اع
ال�سيا�س��ية وامليدانية والتي يخ�ش��ى
املواط��ن الفل�س��طيني يف قط��اع غزة
حدوثه��ا ،لتك��ن وفرة املي��اه بنوعها
على وجه اخل�ص��و�ص هاج�سا يخيف
املواطن الفل�سطيني.
احل�ص��ار املفرو���ض على قط��اع غزة
من��ذ ما يزيد عن اثني ع�ش��ر عاما ال
زال يلقي بظالله على �صيف الغزيني
اجلديد لهذا العام ،لكن الأمل يحدو
املواطن�ين بعم��ل البلديات ال�س��اعي
لإيج��اد بدائل وخم��ارج قبل حلول
ال�ص��يف والإع�لان ع��ن �ش��ح املي��اه
املحاله.

استنزاف
�أرق��ام كارثي��ة م��ن املي��اه امللوث��ة

تراف��ق الأخب��ار الواف��دة ع��ن املياه
و�ش��حها يف قط��اع غ��زة ت�ص��ل �إىل
 98%بح�س��ب املدير العام مل�صلحة
مياه بلديات ال�س��احل منذر �ش��بالق،
مرجعا ذل��ك �إىل ازدياد الطلب على
مياه اخلزان اجلويف والتي �أ�ص��بحت
ب�سبب ال�ض��غط عليها ماحلة بعد �أن
كانت م�صنفة �ضمن املياه ال�صحية.
وقال "�شبالق" يف حديثه لـ"الر�أي"
�أن احلاج��ة للمي��اه يف كل ع��ام غ�ير
ثابت��ة ،فه��ي متغ�يرة م��ع كل ع��ام
بالتنا�س��ب م��ع ازدياد عدد ال�س��كان
والتكد���س العم��راين يف قطاع غزة،
"يف كل خطة نحاول �إيجاد م�ص��ادر
بديل��ة للمي��اه بعي��د ًا عن ا�س��تنزاف
اخل��زان اجل��ويف ،وه��ذا م��ا و�ص��لنا
�إلي��ه م�ؤخر ًا يف �إجن��اح تثبيت ثالث
حمطات للتحلية والتي من املمكن �أن
تنتج  65مليون لرت مكعب.
كم��ا تعت�بر الآب��ار االمت�صا�ص��ية

كظاهرة �ش��ائعة يف القطاع حيث �أن
 35%م��ن املواطن�ين غري مت�ص��لني
ب�ش��بكة �ص��رف �ص��حي نتيجة غياب
البني��ة التحتي��ة وبالت��ايل ت�ص��ل
حمتوي��ات ه��ذه الآب��ار �أي�ض�� ًا �إىل
اخلزان اجلويف وتلوثه.
كم��ا يع��د اال�س��تخدام اجلائ��ر
للمبي��دات احل�ش��رية واال�س��مدة
الكيماوي��ة �س��بب �آخ��ر م��ن �أ�س��باب
تل��وث اخل��زان اجل��ويف �إذ �أن ه��ذه
املبي��دات تغ�س��ل باملط��ر وم��اء الري
الزراعي فت�ص��ل �إىل اخلزان اجلويف
حمملة ب�سمومها.
املدي��ر الع��ام مل�ص��لحة مي��اه بلديات
ال�س��احل �أك��د عل��ى �أن االزم��ة التي
يتخ��وف منه��ا قط��اع غ��زة ميك��ن
ا�س��تبعادها يف ح��ال بق��ي ج��دول
الكهرب��اء �س��اريا يف ه��ذا االنتظ��ام،
فه��و املح��رك الأ�س��ا�س يف موا�ص��لة
حتلي��ة املي��اه و�إي�ص��الها للمرحل��ة

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

املطلوب��ة �إىل ح�ين و�ص��ولها لبي��ت
املواطن.
وحتدث �ش��بالق عن م�ش��اريع ممولة
ال�س��تبدال الطاق��ة الكهربائي��ة،
وذل��ك ع�بر تثبي��ت �أل��واح الطاق��ة
ال�شم�س��ية ح��ول والآب��ار واملناط��ق
الرئي�سية ،فكان �أولها متكني منطقة
دي��ر البل��ح م��ن انت��اج مياهه��ا ع�بر
الطاق��ة ال�ش��مية ،ومتك�ين طاق��ة
�شم�س��ية ثاني��ة للمناط��ق اجلنوبية
وق��د جنح��ت يف حتلي��ة املي��اه
وتدويرها.
اجلدي��ر بذك��ره �أن وادي غ��زة وم��ا
يحم��ل من مياه �ص��رف �ص��حي ت�ص��ل
�إىل �أكرث من � 22ألف لرت مكعب ت�صل
�أي�ض�� ًا �إىل اخل��زان اجلويف� ،إ�ض��افة
�إىل التمدد ال�س��كاين فال�شبكة التي
ي�س��تعملها القط��اع مت بنا�ؤه��ا قب��ل
خم�س��ة ع�ش��ر عاما وتخ��دم مليوين
مواط��ن ،فيم��ا ي��زداد عدد ال�س��كان

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

يومي��ا يف غزة مبعدل� 130ش��خ�ص
وكل �سنة مبعدل � 65ألف �شخ�ص.
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق باال�س��تهالك ف���إن
غزة �س��نوي ًا حتت��اج �إىل  220مليون
م�تر مكعب من اخل��زان اجلويف الذي
ي�س��اهم املط��ر يف تغذيت��ه بن�س��بة
 110ملي��ون ك��وب �س��نوي ًا ومب��ا �أن
املط��ر ال ي�ص��ل كل��ه �إىل اخل��زان
اجل��ويف ف���إن املط��ر وال��ري يغذي��ان
اخل��زان ب  70ملي��ون ك��وب �أي �أن
هن��اك  150مليون ك��وب عجز مائي
يف ال�سنة.
�س��لطة املياه بغزة ،قالت �إن الن�س��بة
املئوية لهطول الأمطار بقطاع غزة،
حت��ى �ص��باح الي��وم االثن�ين بلغ��ت
 75.4%من املعدل العام ال�س��نوي،
و�أن متو�س��ط هطول الأمط��ار لكافة
مناط��ق قط��اع غزة بلغ��ت 273ملم،
و�إجم��ايل الكمي��ة  89ملي��ون م�تر
مكعب.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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الصحة :نوايا مبيتة للقتل والتشويه

الغاز المجهول..
شلل وأعراض غامضة تفتك بمتظاهري العودة

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
�أك�ثر من �س��تة �ش��هور متوا�ص��لة ق�ض��تها
ال�شابة الع�شرينية مها الكفارنة متنقلة
على كر�سي متحرك ،ما بني �أ�سرة امل�شايف
بغ��زة وما بني دائرة الع�لاج الطبيعي يف
م�ست�ش��فى الوفاء للت�أهي��ل الطبي ،عقب
ا�ستن�ش��اقها للغ��از املجهول ال��ذي يطلقه
جن��ود االحتالل جت��اه املتظاهرين على
حدود القطاع املحا�صر.
ويحت�ش��د الآالف م��ن الفل�س��طينيني يف
كاف��ة مناط��ق ح��دود غ��زة ،وحتدي��دا
كل ي��وم جمعة �ض��من فعاليات م�س�يرات
الع��ودة الك�برى ،للمطالب��ة بحقه��م يف
الع��ودة لديارهم التي هجروا منها ،ورفع
احل�صار املفرو�ض على غزة منذ �أكرث من
 12عام.

غاز مجهول يتسبب بشلل
وتق��ول الكفارنة وهي حتم��د اهلل كثريا
على عودتها حلالتها الطبيعية بعد تلقي

العالج الالزم ":ذهبت يف بداية م�سريات
الع��ودة كغ�يري م��ن املواطن�ين للحدود،
وهناك �ألق��ى اجلنود العدي��د من قنابل
الغاز ،وبعدها ب�أيام قليلة �أ�صبحت �أ�شعر
بارتفاع �شديد يف درجة احلرارة و�أمل يف
الر�أ�س و�صداع و�أمل يف العني �أي�ضا".
وتو�ض��ح الكفارنة يف حدي��ث لـ"الر�أي"،
�أنه��ا بع��د ف�ترة ذهب��ت برفق��ة م�س�يرة
ن�سوية للم�شاركة يف م�سريات العودة على
احل��دود ،وك��رر اجلن��ود �إلق��اء القناب��ل
امل�س��يلة للدم��وع بني جم��وع املتظاهرين،
وم��ن حينه��ا �أ�ص��بحت الأعرا�ض ت�ش��تد
لديه��ا ،وت�س��بب الغ��از يف ارتخ��اء يف
الأع�ص��اب لديه��ا ،وع��دم الق��درة عل��ى
التحرك �أو امل�ش��ي �إال مب�ساعدة من �أحد
�أفراد �أ�سرتها.
وبالرغ��م من حال��ة االعي��اء التي كانت
تع��اين منه��ا الكفارن��ة وه��ي م��ن �س��كان
بيت حانون �ش��مال غزة� ،إال �أن الطواقم
الطبي��ة العاملة مل تتع��رف على نوعية

الغ��ازات املجهول��ة التي يطلقه��ا اجلنود
جت��اه املتظاهري��ن املنت�ش��رين عل��ى
احلدود.

أعراض متشابهة
ومل تختل��ف حال��ة يح��ي جمع��ة م��ن
�س��كان مدينة رفح جنوب غزة عن حالة
الكفارن��ة ،فهو م��ن �أكرث ال�ش��بان التزاما
بامل�ش��اركة يف م�س�يرات الع��ودة عل��ى
حدود رفح ال�ش��رقية ،وتعر�ض للإ�صابة
بطلق ن��اري متفجر يف القدم الأمين ،وما
ي��زال يعاين من �آثاره حت��ى الآن ،كما ال
ي�ستطيع امل�شي �إال ب�صعوبة كبرية.
معاناة جمعة مل تتوقف هنا ،فقد ت�سبب
الغ��از الذي يطلقه اجلنود جتاه ال�ش��بان
املتظاهري��ن ،بح��دوث �آالم ي�ص��احبها
حرقان يف العينني لدي��ه ،وهو ما �أجربه
عل��ى ارت��داء نظ��ارة طبية منذ خم�س��ة
�شهور متوا�صلة.
يق��ول ال�ش��اب الثالثين��ي يف حدي��ث

لـ"ال��ر�أي" :قب��ل امل�ش��اركة يف م�س�يرات
الع��ودة كان نظ��ري ممت��از ،ولكن ب�س��بب
ك�ثرة الوق��وع �أر�ض��ا نتيج��ة ا�ستن�ش��اق
الغاز ،ت�س��بب ذلك بحرقان لدي� ،إ�ضافة
�إىل ال�ش��عور بالدوخ��ة والتقي�ؤ امل�س��تمر
وارتفاع درج��ة احلرارة" ،م�ؤكدا �أن هذا
احل��ال ا�س��تمر ف�ترة طويلة حتى �ش��عر
بقليل من التح�سن.
ويع��اين جمع��ة حالي��ا م��ن انح��راف يف
عيني��ه مبق��دار درجت�ين نتيج��ة الغ��از،
وهو م��ا دفعه الرتداء نظارة واقت�ص��اره
عل��ى امل�ش��اركة يف م�س�يرات الع��ودة على
اجللو���س داخ��ل املخي��م فق��ط ،وع��دم
الو�صول اىل ال�سلك ال�شائك.

نوايا مبيتة للقتل

من جهته��ا ،قالت وزارة ال�ص��حة بغزة":
�إن طبيع��ة الإ�ص��ابات الت��ي و�ص��لت
للم�ست�شفيات خالل م�سرية العودة وك�سر
احل�ص��ار تظهر نواي��ا االحتالل يف القتل

والت�شويه.
وذك��ر الناط��ق با�س��م ال��وزارة �أ�ش��رف
الق��درة يف بي��ان و�ص��ل "ال��ر�أي"� ،أن
ا�س��تخدام االحتالل للقوة القاتلة �ض��د
املواطنني �ش��رق غزة �أدى اىل ا�ست�ش��هاد
 271مواطن ًا و�إ�ص��ابة � 16500آخرين
بج��راح خمتلفة ،م�ش�يرا �إىل ا�س��تخدام
�أن��واع خمتلفة م��ن الر�ص��ا�ص احلي �إىل
جان��ب قنابل غاز جمهول��ة وغري مرمزة
حتدث ارتدادات �صحية للم�صابني.
و�أو�ض��ح �أن االحت�لال ط�� ّور �أ�س��اليبه
القمعية با�س��تخدام قناب��ل غاز معدنية
ومدببة الر�أ���س ك�أداة للقتل والت�ش��ويه
ت�س��ببت با�ست�ش��هاد  6مواطن�ين بينه��م
� 4أطفال ،و�إ�ص��ابة الع�شرات بت�شوهات
خمتلفة.
ودع��ا الق��درة اجله��ات املعني��ة اىل
ر�ص��د انته��اكات االحتالل الإ�س��رائيلي،
وا�س��تخدامه لأدوات قاتل��ة خارجة عن
خوا�صها املعيارية.

تقرير
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 29إضــــــــــــــراب
غزة -الر�أي -عبداهلل كر�سوع
الإ�ضراب املفتوح عن الطعام �أو ما يعرف
بـ "معركة الأمعاء اخلاوية" ،هي امتناع
املعتقل عن تناول كافة �أ�ص��ناف و�أ�شكال
امل��واد الغذائي��ة املوج��ودة يف متن��اول
الأ�سرى با�ستثناء املاء وقليل من امللح.
وهي خطوة نادر ًا ما يلج�أ �إليها الأ�سرى؛
�إذ �أنها تعترب اخلطوة الأخطر والأق�سى
الت��ي يلج���أ �إليه��ا املعتقل��ون مل��ا يرتت��ب
عليه��ا من خماطر ج�س��يمة – ج�س��دية
ونف�س��ية -على الأ�س��رى و�صلت يف بع�ض
الأحيان �إىل ا�ست�شهاد عدد منهم.
ويعد ا ال�ش��هيد عب��د القادر �أب��و الفحم
الذي ا�ست�ش��هد بتاريخ :11/7/1970
خالل �إ�ضراب �سجن ع�سقالن ،وهو بذلك
�أول �ش��هداء احلرك��ة الأ�س�يرة خ�لال
الإ�ض��راب عن الطعام ،ومرور ًا بال�ش��هيد
را�س��م حالوة وعل��ي اجلعف��ري واللذين
ا�ست�ش��هدا بتاريخ  24/7/1980خالل
�إ�ض��راب �س��جن نفحة ،وال�ش��هيد حممود
فريتخ الذي ا�ست�ش��هد على �أثر �إ�ض��راب
�س��جن جني��د ع��ام  ،1984وال�ش��هيد
ح�س�ين من��ر عبي��دات وال��ذي ا�ست�ش��هد
بتاري��خ  14/10/1992يف �إ�ض��راب
�سجن ع�سقالن.
ويلج ًا الأ�سرى �إىل الإ�ضراب عن الطعام
عندم��ا ينته��ي املط��اف به��م �إىل طري��ق
م�س��دود للحو�ص عل��ى حقوقهم من قبل
�شرطة االحتالل.
وخا�ض الأ�س��رى � 28إ�ضراب ًا عن الطعام
خالل �أ�س��رهم يف ال�س��جون الإ�سرائيلية
وه��ذا الع��ام يدخل��ون يف الإ�ض��راب
 29النت��زاع حقوقه��م وفيم��ا يلي �أبرز
�إ�ضراباتهم.
� - 1إ�ض��راب �س��جن الرمل��ة بتاري��خ
 :18/2/1969وا�س��تمر ( )11يوم�� ًا
للمطالب��ة بتح�س�ين وزي��ادة كمي��ة
الطع��ام وادخ��ال القرطا�س��ية ورف���ض
من��اداة ال�س��جان بكلم��ة (حا�ض��ر
�س��يدي ) ورف���ض منع التجم��ع لأكرث من
�أ�س�يرين يف ال�س��احة وكذلك زيادة وقت
الف��ورة .وانتهى بقمع اال�س��رى وعزلهم
وتعري�ضهم للإهانة.
� - 2إ�ض��راب معتقل كفار يونا بتاريخ
 :18/2/1969وا�س��تمر الإ�ض��راب
ثمانية �أيام ،وتزامن مع �إ�ض��راب الرملة
وذل��ك للمطالب��ة بتغ�ير" اجلوم��ي"
(فر�ش��ة بال�س��تيكية رقيقة ين��ام عليها
اال�س�ير) وبتح�سني وزيادة كمية الطعام
و�إدخ��ال القرطا�س��ية ورف���ض من��اداة
ال�سجان بكلمة (حا�ض��ر �سيدي ) .ونتج
عنة ال�س��ماح ب�إدخ��ال القليل القليل من
القرطا�س��ية م��ن �أج��ل كتابة الر�س��ائل
للأهل و�إلغاء (كلمة �س��يدي من قامو�س

ال�سجون).
� - 3إ�ض��راب ال�سجينات الفل�سطينيات
يف �س��جن نف��ي تر�س��تا بتاري��خ
 :28/4/1970وا�س��تمر ت�س��عة �أيام.
وقد تعر�ض��ن ج��راء الإ�ض��راب للإهانة
والعقوب��ات منه��ا الع��زل يف زنازي��ن
انفرادي��ة؛ ووع��دت �إدارة ال�س��جون
بفح���ص واال�س��تجابة للمطال��ب لكن ما
مت حتقيقة هو القليل جدا مثل حت�س�ين
التهوي��ة وزي��ادة وق��ت الف��ورة و�إدخال
ع�بر ال�ص��ليب بع�ض احلاجات اخلا�ص��ة
بالن�ساء.
� - 4إ�ض��راب �س��جن ع�س��قالن بتاري��خ
 :5/7/1970وا�س��تمر الإ�ض��راب
�س��بعة �أيام وطالب فيه الأ�س��رى �إدخال
القرطا�س��ية واملالب�س من الأهل وزيادة
وق��ت النزهة "الفورة"؛ وتن�ص��لت �إدارة
ال�سجن من تلبية املطالب بعد �أن وعدت
بتلبية مطالب اال�سرى.
� - 5إ�ض��راب �س��جن ع�س��قالن بتاري��خ
 13/9/1973وحت��ى تاري��خ
.7/10/1973
 - 6الإ�ض��راب املفت��وح ع��ن الطع��ام
بتاري��خ  :11/12/1976وال��ذي
انطل��ق م��ن �س��جن ع�س��قالن؛ لتح�س�ين
�ش��روط احلي��اة الإعتقالي��ة؛ وا�س��تمر
مل��دة ( )45يوم�� ًا .وفي��ه �س��محت �إدارة
ال�س��جن ب�إدخ��ال القرطا�س��ية وت�س��لم
الأ�سرى ملكتبة ال�س��جن كمرا�سلة الأهل
كذل��ك حت�س�ين نوعي��ة وكمي��ة الطعام
وا�س��تبدال فر�ش��ات الأ�س��رى "اجلوم��ي
"املهرتئة.
 - 7الإ�ض��راب املفت��وح بتاري��خ
 :24/2/1977ا�س��تمر مل��دة ()20
يوم�� ًا يف �س��جن ع�س��قالن؛ وه��و امت��داد
للإ�ض��راب ال�س��ابق ،بع��د تراج��ع �إدارة
ال�س��جن عن بع�ض الوع��ود التي قطعتها
للأ�سرى قرر الأ�سرى ا�ستئناف اال�ضراب
عن الطعام ثانية.
� - 8إ�ض��راب �س��جن نفح��ة بتاري��خ
 :14/7/1980ا�س��تمر مل��دة ()32
يوم�� ًا ،وم��ن املعل��وم �أن �س��جن نفح��ة
ال�ص��حراوي مت افتتاح��ه يف � 1أي��ار
(ماي��و) م��ن نف���س الع��ام ،وكان يت�س��ع
حلوايل مائة �أ�س�ير ،وقد هدفت �سلطات
االحت�لال م��ن ت�ش��غيله ع��زل ال��كادر
التنظيم��ي عن احلرك��ة الأ�س�يرة ،التي
متكن��ت من بناء نف�س��ها والنهو�ض بواقع
الأ�س��رى خ�صو�ص�� ًا يف �س��جني ع�س��قالن
وبئر ال�سبع املركزي.

� - 9إ�ض��راب �س��جن جنيد يف �س��بتمرب
ع��ام  1984وا�س��تمر مل��دة ( )13يوم ًا،
وح�ص��ل ه��ذا الإ�ض��راب بع��د افتت��اح
�س��جن جني��د يف مدين��ة نابل�س يف �ش��هر
مت��وز (يولي��و) ع��ام  ،1984وق��د مت
�إخ�لاء �س��جن بئ��ر ال�س��بع م��ن الأ�س��رى
الفل�سطينيني.
�	- 10إ�ض��راب �س��جن جني��د
بتاري��خ � :25/3/1987ش��ارك في��ه
�أكرث من (� )3000أ�س�ير فل�س��طيني ،من
خمتلف ال�س��جون ،وا�س��تمر مل��دة ()20
يوم�� ًا ،وق��د ج��اء ه��ذا الإ�ض��راب بع��د
ا�س��تالم دافي��د ميم��ون مهم��ة مديري��ة
ال�س��جون ،حيث قام ب�س��حب العديد من

الإجن��ازات ،مث��ل منع الأ�س��رى من تلقي
مالب���س م��ن �أهاليه��م ومنع الأ�س��رى من
زي��ارات الغ��رف وتقلي�ص م��دة الفورات
وكمي��ات الطع��ام� ،إ�ض��افة �إىل التعام��ل
ال�سيء مع الأ�سرى.
� - 11إ�ضراب 23كانون الثاين (يناير)
 : 1988به��ذا التاري��خ �أعل��ن الأ�س��رى
الفل�س��طينيون الإ�ض��راب ع��ن الطع��ام،
ت�ض��امن ًا وتزامن�� ًا مع �إ�ض��رابات القيادة
املوحدة لالنتفا�ض��ة الفل�س��طينية �ض��د
االحت�لال ،والت��ي ا�ش��تعلت يف كان��ون
الأول (دي�سمرب) .1987

� - 12إ�ض��راب �س��جن نفح��ة بتاري��خ
 : 23/6/1991ا�س��تمر الإ�ض��راب
( )17يوم ًا.
� - 13إ�ض��راب � :25/9/1992ش��مل
معظم ال�س��جون ،و�شارك فيه نحو �سبعة
�آالف �أ�سري،وا�س��تمر ( )15يوم�� ًا .بع��د
ف�ش��ل �إ�ض��راب نفحة عام  ،1991بد�أت
ال�س��جون كلها بالتح�ضري لإ�ضراب �شامل
لكل الأ�س��رى يف �سجون االحتالل ،و�أمام
هجم��ة �إدارة ال�س��جون ال�شر�س��ة عل��ى
الأ�س��رى ا�س��تمرت التح�ض�يرات قراب��ة
عام كامل.
وق��د اعت�بر ه��ذا الإ�ض��راب م��ن �أجن��ح
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ب عن الطعــــــــام
ع��ن الطع��ام بتاري��خ :5/12/1998
�إث��ر قي��ام االحت�لال الإ�س��رائيلي
بالإف��راج ع��ن (� )150س��جني جنائ��ي،
�ض��من �ص��فقة الإف��راج الت��ي �ش��ملت
(� )750أ�سري ًا وفق اتفاقية واي ريفر.
الأ�س��رى
دخ��ل
- 18
�إ�ض��راب ًا مفتوح�� ًا ع��ن الطع��ام بتاري��خ
 :1/5/2000احتجاج ًا على �سيا�س��ة
الع��زل ،والقي��ود وال�ش��روط املذلة على
زي��ارات �أه��ايل املعتقلني الفل�س��طينيني.
وق��د ا�س��تمر ه��ذا الإ�ض��راب م��ا يقارب
ال�شهر.
�	- 19إ�ض��راب �س��جن نيف��ي
تري�س��تا بتاري��خ  2001 :/26/6حيث
خا�ض��ته الأ�س�يرات وا�س��تمر ملدة � 8أيام
متوا�ص��لة احتجاج�� ًا عل��ى �أو�ض��اعهن
ال�سيئة.
� - 20إ�ضراب �شامل يف كافة ال�سجون
بتاري��خ  15-8-2004وا�س��تمر 19
يوم�� ًا نتيج��ة �س��وء الظ��روف احلياتي��ة
للأ�س��رى يف ال�س��جون ،وهجمت مديرية
ال�س��جون هجم��ة �شر�س��ة للغاي��ة عل��ى
الأ�سرى� ،أ�شعرتهم باالختناق ال�شديد.

الإ�ض��رابات الت��ي خا�ض��ها الأ�س��رى
الفل�س��طينيون م��ن �أج��ل احل�ص��ول على
حقوقه��م .حي��ث مت حتقي��ق الكث�ير من
الإجنازات ال�ض��رورية ،مثل �إغالق ق�سم
العزل يف �س��جن الرملة ووقف التفتي�ش
الع��اري و�إعادة زيارات الأق�س��ام وزيادة
وقت زي��ارة الأه��ل وال�س��ماح بالزيارات
اخلا�ص��ة و�إدخ��ال بالط��ات الطب��خ
�إىل غ��رف املعتق�لات و�ش��راء املعلب��ات
وامل�ش��روبات الغازي��ة وتو�س��يع قائم��ة
امل�شرتيات يف الكانتينة.
� - 14إ�ضراب� :6/1994/شمل معظم
ال�س��جون ،حني خا�ض الأ�س��رى �إ�ض��راب ًا

مفتوح�� ًا ع��ن الطع��ام؛ �إث��ر توقي��ع
اتفاقية القاه��رة (غزة– �أريح��ا �أو ًال)
،احتجاج�� ًا عل��ى الآلي��ة الت��ي نف��ذ بها
ال�ش��ق املتعلق بالإفراج عن خم�سة �آالف
�أ�سري فل�س��طيني ح�سب االتفاق ،وا�ستمر
الإ�ضراب ثالثة �أيام.
� - 15إ�ض��راب الأ�س��رى بتاري��خ
 :18/6/1995حت��ت �ش��عار (�إطالق
�س��راح جمي��ع الأ�س��رى والأ�س�يرات
دون ا�س��تثناء) .وج��اء ه��ذا الإ�ض��راب
لتحري��ك ق�ض��يتهم ال�سيا�س��ية قب��ل
مفاو�ض��ات طاب��ا ،وا�س��تمر مل��دة ()18
يوم�� ًا .وبع��د اتفاقي��ة �أو�س��لو حت�س��نت

�ش��روط حي��اة الأ�س��رى ب�ص��ورة كبرية،
وتقل�ص عددهم يف ال�سجون بعد عمليات
الإفراج وانخفا�ض وترية االنتفا�ضة.

� - 21إ�ض��راب ع��ام  :2004بعد مدة
�ش��هرين ون�ص��ف من �إ�ض��راب الأ�سرى يف
�س��جن ه��دارمي؛ يف � 15آب (�أغ�س��ط�س)
مفتوحا
ب��د�أت معظم ال�س��جون �إ�ض��رابًا
ً
ع��ن الطعام ،وحلق��ت بها ال�س��جون التي
ت�أخرت يف الثامن ع�شر من ال�شهر نف�سه.
ف�ش��ل الإ�ض��راب وح َّم��ل غالبي��ة
الأ�س��رى قي��ادة الإ�ض��راب م�س���ؤولية
ذل��ك ،واحلقيق��ة �أن قي��ادة الأ�س��رى
الفل�س��طينيني مل تكن موحدة حينذاك،
وقد حاولت مديرية ال�س��جون ال�سلطات
االحتاللي��ة تكري���س �ش��عور الأ�س��رى
بالف�ش��ل يف حواراته��ا معه��م الحق�� ًا.
�شاعت يف ال�سجون م�شاعر من الإحباط،
الأم��ر ال��ذي جع��ل �إمكانية الع��ودة ملثل
هذا الأ�سلوب من الن�ضال �أم ًرا �صع ًبا.
� - 22إ�ض��راب �أ�س��رى �س��جن �ش��طة
بتاري��خ  : 2006 10-7-ا�س��تمر 6
�أي��ام .وذل��ك احتجاج��ا عي��ى تفتي���ش
االه��ل امل��ذل عل��ى الزي��ارات وكذل��ك
لتح�س�ين ظروف املعي�ش��ة بعد ت�ضييقات
على ظروف املعي�شة وخ�صو�صا التفتي�ش
الليلي املفاجئ.

� - 16إ�ض��راب �أ�س��رى �س��جن ع�س��قالن
ع��ام  ،1996حت��ى ه��ذا التاريخ مل تكن
الأطر التنظيمية للإ�ض��راب قد تبلورت
بع��د ب�ش��كل وا�ض��ح ،وكان��ت القي��ادة يف
ال�س��جون يف غالبيته��ا ح��ول �أ�ش��خا�ص
مركزي�ين ،وكان الأ�س��رى ال يزال��ون
يفرت�ش��ون قط ًع��ا من البال�س��تيك حتتهم
عند النوم.

� - 23إ�ض��راب الأ�س��رى يف كاف��ة
ال�س��جون واملعتق�لات بتاري��خ 18-11-
 2007ليوم واحد.

 - 17خا�ض الأ�س��رى �إ�ضراب ًا مفتوح ًا

- 24

�إ�ض��راب �أ�س��رى اجلبه��ة

ال�ش��عبية وبع�ض املعزولني ا�ستمر 22
يوم��ا يف عام  2011للمطالبة بوقف
�سيا�س��ة الع��زل االنف��رادي وق��د بد�أ
بالإ�ض��راب �أ�س��رى اجلبهة ال�ش��عبية
عل��ى مراح��ل ومل ت�ش��ارك ال�س��جون
�إال بالت�ضامن با�س��تثناء �سجن جلبوع
حي��ث �ش��ارك يف اال�ض��راب كامال ومت
ايقاف اال�ضراب مع تطبيق ال�صفقة.
� - 25إ�ض��راب :17/4/2012
ح�ين اعتق��ل اجلن��دي الإ�س��رائيلي
"�ش��اليط" �أق��رت حكوم��ة االحتالل
قان��ون �س��مي" قان��ون �ش��اليط"
ومبوجب��ه تنف��ذ م�ص��لحة ال�س��جون
الإ�س��رائيلية �سل�س��لة من الإجراءات
العقابية بحق الأ�س��رى الفل�سطينيني
متذرع��ة ب���أن ما يح��رم منه �ش��اليط
�سيحرم منه الأ�سرى الفل�سطينيني.
� - 26أعلن يوم " 4 /17يوم الأ�سري
الفل�س��طيني" موع��د الإع�لان ع��ن
معرك��ة الأمعاء اخلاوية ،ا�س��تمر 28
يوم�� ًا حي��ث بد�أ الإ�ض��راب مب�ش��اركة
تدريجية للأ�س��رى و�صل بعد �أيام من
بدء الإ�ضراب عدد الأ�سرى امل�ضربني
م��ا يزي��د ع��ن � 1500أ�س�ير .وكان��ت
�أب��رز مطالب الأ�س��رى ( �إلغاء العزل
االنف��رادي  ،و�إلغ��اء قان��ون �ش��اليط،
ال�سماح بالزيارات لأ�سرى غزة ،احلد
من �سيا�سة االعتقال الإداري).
� - 27إ�ض��راب الأ�س��رى الإداري�ين
 : 24/4/2014ب��د�أ نح��و 120
�أ�س�ير ًا فل�س��طيني ًا �إداري�� ًا يف �س��جون
"جم��دو”“ ،عوف��ر” و”النق��ب”
الإ�ض��راب املفت��وح ع��ن الطع��ام؛
احتجاج�� ًا عل��ى ا�س��تمرار اعتقاله��م
الإداري دون تهم��ة �أو حماكم��ة،
مطالب�ين ب�إلغ��اء �سيا�س��ة االعتق��ال
الإداري
� - 28إ�ض��راب احلرية والكرامة17
ني�س��ان � :2017ش��رع � 1500أ�س�ير
م��ن �أبن��اء حرك��ة فت��ح يف �س��جون
االحتالل يف ال�سابع ع�شر من ني�سان/
�أبري��ل  ،2017بالإ�ض��راب املفت��وح
ع��ن الطعام ،وذلك ال�س��تعادة العديد
من حقوقهم التي �سلبتها �إدارة �سجون
االحت�لال؛ والت��ي حققوه��ا �س��ابق ًا
بالعديد من الإ�ضرابات.
� - 29إ�ض��راب الأ�س��رى  8ني�س��ان
" 2019الكرام��ة  : "2بد�أ اال�س��رى
�إ�ض��رابا مفتوح��ا ع��ن الطع��ام عل��ى
ع��دة مراح��ل لتحقي��ق مطالبه��م
اخلا�ص��ة ب�إزال��ة �أجه��زة الت�ش��وي�ش
امل�سرطنة.
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معركة الكرامة الثانية..هل تقرع طبول التحدي مع االحتالل؟
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
م��ن املق��رر �أن يخو���ض الآالف م��ن
الأ�س��رى الفل�س��طينيني داخ��ل �س��جون
االحت�لال الإ�س��رائيلي ،الي��وم �إ�ض��رابا
مفتوح��ا ع��ن الطعام النت��زاع حقوقهم،
ورف�ضا للأو�ض��اع القا�سية وال�سيئة التي
واحتجاج��ا عل��ى تركي��ب
يعي�ش��ونها،
ً
�أجهزة الت�شوي�ش داخل الأق�سام ون�صرة
ملطالبهم العادلة.
وي�ش��كو الأ�س��رى م��ن تزوي��د ال�س��جون
الت��ي يتواج��د فيه��ا الأ�س��رى ب�أجه��زة
ت�شوي�ش ،خا�صة �س��جني النقب وعوفر،
وهي �أجهزة ت�أثرياتها عالية جدا وتبث
�إ�ش��عاعات ت�ؤث��ر عل��ى ال�ص��حة ب�ش��كل
خطري ،وت�س��بب لهم �أمرا�ضا مزمنة ،كما
ت�س��بب لهم الدوخ��ة والتقي�ؤ وال�ص��داع
الدائ��م� ،إ�ض��افة �إىل حرم��ان الأ�س��رى
م��ن م�ش��اهدة التلف��از واال�س��تماع �إىل
الإذاعة.
وعقب تركيب �أجهزة الت�شوي�ش ال�ضارة
واحلرمان من �أبرز حقوقهم امل�ش��روعة،
�صعد الأ�س��رى من احتجاجاتهم و�سادت
حالة من الغليان والغ�ض��ب داخل �أق�سام
ال�س��جون ،فيما �أقدم الأ�س��رى في�س��جن
رامون على حرق  11زنزانة يف ق�سم .1
ويف �س��جن النق��ب ال�ص��حراوي ،تعر���ض
الأ�س��رى خالل الفرتة املا�ض��ية لهجمات
�شر�س��ة م��ن قب��ل ق��وات قم��ع تابع��ة
لالحتالل ،حيث �ش��هد ق�سم "� "3إ�صابة
يرا بك�س��و ٍر وج��روح ،فيم��ا
� 120أ�س� ً
ا�س��تمرت الإج��راءات العقابية بالعزل

الفل�سطيني بكل جديد".

ترقب وانتظار

والغرامات واالعتداء �ضدهم.

 4مطالب
وتتلخ���ص مطال��ب الأ�س��رى بح�س��ب م��ا
�أعلن��ت عنه��ا احلرك��ة الأ�س�يرة ب�أربعة
مطال��ب �أ�سا�س��ية وه��ي ،متكينه��م م��ن
التوا�ص��ل م��ع �أهله��م وذويه��م كباق��ي
الأ�س��رى يف �س��جون الع��امل ،وذل��ك م��ن
خ�لال تركيب الهاتف العمومي املنت�ش��ر
يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
واملطل��ب الثاين رف��ع �أجهزة الت�ش��وي�ش

بلدة مجد الكروم شمال
شرق مدينة عكا
جمد الك��روم تعني برج
العن��ف بالكنعانية .تقع
�إىل ال�شمال ال�شرقي من
مدينة عكا .وتبعد عنها
 16كم.
ترتفع  220م عن �سطح
البح��ر .وتبلغ م�س��احة
�أرا�ض��يها ()20042
به��ا
دومناً،وحتي��ط
�أرا�ض��ي ق��رى البعن��ة
ودي��ر الأ�س��د وي��ركا
وجول�س و�شعب والربوة
تعترب �أر�ض مدينة جمد
الك��روم م��ن الأرا�ض��ي
الأجم��ل يف فل�س��طني
حي��ث
ال�ش��مال ّية،
طبيعتها الت��ي ال تقاوم،
فكان��ت م�أهول��ة من��ذ
الق��دمي ،وق��د تعاقب��ت
ح�ض��ارات كث�يرة فيه��ا،
فنج��د ب���أن الكنعان ّي��ون

على الهواتف النقالة (املهربة) ب�س��بب
رف���ض الإدارة ال�س��ماح للأ�س��رى بهاتف
عموم��ي ،ف�أجه��زة الت�ش��وي�ش متن��ع
االت�ص��االت ،وهي ت�ض��ر بال�صحة وتلغي
عمل �أجهزة الرادي��و والتلفزيون داخل
غرف الأ�سرى.
بينم��ا املطل��ب الثال��ث؛ �إع��ادة زي��ارات
الأه��ايل �إىل طبيعته��ا؛ �أي ال�س��ماح
لأه��ايل �أ�س��رى حما�س من غ��زة بزيارة
ذويهم كباقي الأ�س��رى ،وال�سماح بزيارة
�أه��ايل ال�ض��فة الغربي��ة جميع��ا مرتني

بال�شهر.
وفيم��ا يتعلق باملطل��ب الرابع فهو يتمثل
ب�إلغاء الإجراءات والعقوبات ال�س��ابقة
كاف��ة ،وه��ي نوع��ان :عقوب��ات قدمي��ة
وعقوبات جديدة.
م��ن جهته��ا قال��ت احلرك��ة الأ�س�يرة يف
�س��جون االحتالل� ":إن هناك جهد كبري
يب��ذل ملحاول��ة جتنب الدخ��ول خلطوة
الإ�ض��راب املفت��وح ع��ن الطع��ام يف هذه
ال�س��اعات ،ولرمب��ا يثمر ه��ذا اجلهد عن
نتيج��ة ،و�أن احلرك��ة �ست�ض��ع �ش��عبنا

ب��دوره قال ا�س�لام عبدو مدي��ر الإعالم
ب��وزارة �ش��ئون الأ�س��رى واملحرري��ن
بغزة ":ال زلنا يف حال��ة ترقب وانتظار
حول ما �س��وف ت�س��فر عنه الأمور داخل
ال�س��جون" ،مو�ض��حا �أن هن��اك اجتماعا
متوا�ص�لا ب�ين قي��ادة احلركة الأ�س�يرة
وممثلي من (حما�س ،اجلهاد ،ال�ش��عبية،
الدميوقراطية) مع �إدارة ال�سجن.
ولف��ت عب��دو يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي"� ،أن
ال��وزارة يف انتظ��ار ت�أكي��د ع�بر بي��ان
ر�س��مي من احلركة الأ�سرية يف حال قرر
الأ�س��رى خو���ض الإ�ض��راب ،م�ؤك��دا �أن
الأ�س��رى جهزوا �أنف�س��هم وا�ستعدوا ،كما
حددوا الأ�س��ماء واخلطوات التي �س��وف
يقومون بها.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف�إن��ه يف ح��ال رف�ض��ت
�إدارة ال�س��جون مطالب الأ�سرى� ،سيكون
قراره��م الب��دء يف اال�ض��راب واملعركة،
الفتا �إىل �أن اال�ضراب هذه املرة �سيكون
خمتلف��ا ع��ن الإ�ض��رابات ال�س��ابقة،
باعتب��اره ا�ض��راب نخب��وي اختياري مت
التجهيز له واالعداد منذ مدة.
و�س��يبد�أ  30من ق��ادة احلركة الوطنية
الأ�س�يرة يف �س��جون االحت�لال ،الي��وم
مفتوحا عن الطعام وال�ش��راب؛
�إ�ض��را ًبا
ً
قب��ل �أن يلتح��ق به��م � 1400آخرين من
خم�س��ة �س��جون ،وذل��ك يف ح��ال ف�ش��ل
التو�صل اىل اتفاق مع م�صلحة ال�سجون.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

قد �س��كنوها ،وبعدهم كان
البيزنطيون ،وعدد �س ّكان
يقدر بـ
هذه القرية اليوم ّ
 13700ن�سمة.
� ّإن جمد الكروم وبح�س��ب
ت��دل عل��ى
ا�س��مها ف�إ ّنه��ا
ّ
وج��ود الكروم فيه��ا ،وهي
الغني��ة بك��روم الت�ين،
و�أي�ض�� ًا جند كرثة �أ�ش��جار
الزيت��ون املزروع��ة فيه��ا،
ف��كان ال�س��مها م��ن نت��اج
ترابه��ا ن�ص��يباً ،وق��ام
االحت�لال اال�س��رائيلي
باال�س��تيالء عليه��ا ،وق��د
�ش��ردوا الكث�ير م��ن �أهله��ا
ّ
الأ�ص��ليني ،وذل��ك يف ع��ام
ومت حتويله��ا
1948م ،
ّ
�إىل م�س��تعمرة ع��ام
 ،1949و�أطلق��وا عل��ى
�أرا�ض��يها ا�س��م م�س��تعمرة
ي�سعور .
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أهالي غزة بانتظار بحر آمن خالي من التلوث

بلدية غزة :شاطئ شبه خال من التلوث هذا الصيف
غزة-الر�أي-فل�س��طني عب��د
الكرمي
ي�ض��طر املواطن عماد اللخاوي
يف كل �ص��يف م��ن كل ع��ام
�إىل الذه��اب �إىل منتجع��ات
�س��ياحية به��دف الرتفي��ه
ع��ن �أبنائ��ه ال�ص��غار ،يف وق��ت
يفتق��د فيه �ش��اطئ بح��ر غزة
للنظاف��ة ،وتغل��ب عليه ن�س��بة
التلوث الكبرية ،ب�سبب اجنرار
مي��اه ال�ص��رف ال�ص��حي علي��ه،
الأم��ر ال��ذي ح��رم الأالف
م��ن املواطن�ين م��ن �إمكاني��ة
ال�سباحة فيه.
ومل يتمك��ن اللخ��اوي وف��ق
حديثه لـ"الر�أي" ،من الذهاب
�إىل البح��ر �أو ال�س��باحة في��ه
برفق��ة �أطفال��ه من��ذ �أكرث من
ثالث �س��نوات متوا�ص��لة ،نظرا
لتل��وث مي��اه البح��ر وانت�ش��ار
الأمرا���ض الكث�يرة الت��ي ق��د
ي�س��ببها للأطف��ال الذي��ن ال
يوج��د لديه��م مناع��ة كافي��ة
ملواجهتها.
وي�ض��يف ":هذا الأم��ر دفعني
�إىل الذه��اب م��ع �أ�س��رتي �إىل
املنتجعات ال�سياحية اخلا�صة،
م��ن �أج��ل التخفي��ف م��ن
�ضغوطات احلياة عن الأطفال،
والرتوي��ح والتخفي��ف عنه��م،
خا�ص��ة يف ظل ظروف احل�صار

التي نعانيها يف قطاع غزة".

دور بلدية غزة

متنفس وحيد
ولكن؟

ويق��ول مدي��ر ع��ام املي��اه
وال�ص��رف ال�ص��حي يف بلدي��ة
غ��زة م.رمزي �أه��ل ":البلدية
تبذل ق�ص��ارى جهده��ا لتوفري
�شاطئ منا�سب لال�ستجمام ،و�أن
ت�ش��غيل حمطات املعاجلة على
ر�أ���س �أولوياته��ا" ،مو�ض��حا �أن
�شاطئ بحر غزة �سيكون خالل
ال�ص��يف القادم �شبه خايل من
املي��اه العادم��ة وامللوث��ة الت��ي
يتم �ضخها من حمطات معاجلة
ال�صرف ال�صحي.
وي�ؤك��د �أه��ل يف حدي��ث ل��ـ
"ال��ر�أي"� ،أن البلدي��ة تعم��ل
عل��ى م�ش��روع م��د حمط��ات
معاجلة مياه ال�ص��رف ال�ص��حي
عل��ى �ش��اطئ بحر بغ��زة بخط
كهربائ��ي دائ��م ،بدع��م م��ن
دول��ة قط��ر ،الفت�� ًا �إىل �أن
اللجن��ة القطري��ة ا�س��تجابت
ملطال��ب البلدي��ة ،وقامت مبنح
متويل ملد خط �ضغط عايل من
الكهرباء على طول �ش��ارع رقم
 10و�ش��ارع الر�ش��يد ،لتزوي��د
حمط��ات املعاجلة عل��ى البحر
بكهرباء دائمة� ،إ�ض��افة مل�صدر
الكهرباء من ال�شركة.
وتعم��ل بلدي��ة غ��زة عل��ى
معاجل��ة كل مي��اه ال�ص��رف

املواطن��ة �أم حمم��د املده��ون،
تتمن��ى انته��اء م�ش��كلة دخول
مياه ال�ص��رف ال�صحي على ميه
البحر ،مو�ض��حة �أن البحر هو
املتنف���س الوحي��د للعائ�لات
الفق�يرة والت��ي ال تتمك��ن م��ن
الذه��اب �إىل �أماك��ن جميل��ة
حتتاج ملبالغ كبرية.
وت�ؤك��د املده��ون يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي"� ،أنه��ا كانت ت�ض��طر
�إىل الذه��اب ل�ش��اطئ البح��ر
مع �أف��راد عائلتها برفقة ابنها
الوحي��د� ،إال �أنها كانت تف�ض��ل
�أن يق��وم ابنه��ا باللع��ب بعي��دا
عن ال�ش��اطئ خوفا من تعر�ضه
لأمرا���ض ،ب��دون �س��باحة يف
مياه البحر امللوثة.
ويعت�بر �ش��اطئ بح��ر قط��اع
غ��زة من �أكرث الأماكن للرتويح
ع��ن النف���س والتخفي��ف م��ن
�ض��يق احلي��اة اليومي��ة ل��دى
املواطن�ين� ،إال �أن دخ��ول املياه
العادم��ة علي��ه ،ب��ات ُي�ش�� ّكل
���ص به��م ،نتيج��ة
خط��ر ًا يرت ّب ُ
الأمرا���ض الت��ي من املمك��ن �أن
ي�سببها لهم.

ال�ص��حي ،و�أال ت�ص��ل �أي مي��اه
عادمة �إىل ال�شاطئ تعمل على
تلويثه.

صيف آمن
وي�ش�ير يف حديث��ه �إىل �أن
العم��ل بامل�ش��روع ب��د�أ وهن��اك
توقع��ات ب���أن يت��م االنته��اء
من��ه م��ع بداي��ة �ش��هر رم�ض��ان
ال �أن
وبداية مو�سم ال�صيف� ،آم ً
ن�ص��ل �إىل �ش��اطئ بحر منا�سب
لال�صطياف و�آمن للمواطنني.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف���إن البلدية
كثف��ت جهوده��ا ملعاجل��ة مياه
حمط��ة ال�ش��يخ عجل�ين ،حيث
يت��م معاجل��ة املياه بها ح�س��ب
املعاير الفل�سطينية والدولية،
م�ؤك��د ًا �أن املي��اه اخلارج��ة
م��ن املحطة نح��و البح��ر �آمنة
وحتت ال�سيطرة.
ويلفت �أهل �إىل �أنه يف حال مت
تنفي��ذ خ��ط كهرباء ال�ض��غط
الع��ايل� ،س��يتم اال�س��تغناء عن
الوق��ود التي كانت ت�ش��غل بهم
حمط��ات املعاجلة على �ش��اطئ
البح��ر ،ويت��م توف�ير الوق��ود
ملحط��ات املعاجل��ة داخ��ل
املدين��ة وه��ي ث�لاث حمطات،
مث��ل املحطة الت��ي تقع يف حي
الزيت��ون وه��ي �أك�بر حمط��ة
�ص��رف يف قط��اع غ��زة وه��ي

حتت��اج ل��ـ  1000ل�تر �س��والر
يومي�� ًا ولي���س لها خم��ارج على
البحر.
ويتابع قول��ه ":وقود حمطات
املعاجل��ة داخ��ل املدين��ة ال
ت�ش��مله املنح��ة ،و�أن البلدي��ة
تكث��ف جهوده��ا ه��ذه الف�ترة
لنظاف��ة �ش��اطئ البح��ر حت��ى
ي�ستمتع املواطنون به".
ويكم��ن التحدي وف��ق �أهل ،يف
تو�ص��يل جمي��ع كمي��ات مي��اه
ال�ص��رف ال�ص��حي �إىل حمط��ة
املعاجل��ة واملحط��ات املوجودة
عل��ى �ش��اطئ البح��ر ،والتي مع
انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي ال
تقدر على �ض��ح جميع الكميات
ال �أن
نح��و حمطات املعاجلة� ،آم ً
تعال��ج ه��ذه امل�ش��كلة من خالل
هذا امل�شروع.
ويع��اين �ش��اطئ بح��ر غ��زة
م��ن ق�ص��ور يف معاجل��ة املي��اه
العادمة ومياه ال�صرف ال�صحي
ب�س��بب احل�ص��ار اال�س��رائيلي
املفرو���ض عل��ى القط��اع من��ذ
�س��نوات طويل��ة ،وهو م��ا ي�ؤثر
ب�شكل خطري على معاجلة تلك
املي��اه والبيئ��ة البحرية ،فيما
لعب��ت �أزم��ة انقط��اع الكهرباء
دورا كب�يرا يف تل��وث �أج��زاء
كبرية من ال�شاطئ.
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يوما من واليته للقضاء
بعد 90
ً

عابد :أصدرنا  100قرار إداري يختصر المسافات بين القضاء والجمهور
غزة  -الر�أي � -آالء النمر
داخل �أروقة �أكرث امل�ؤ�س�س��ات احلكومية
ح�سا�س��ية والت��ي يق��ع عل��ى عاتقه��ا
م�س���ؤوليات كب�يرة عل��ى اعتبار ال�ص��لة
املبا�ش��رة الت��ي جتمعه��ا بجمه��ور
املواطن�ين واملحام�ين ودور املحاكم ،ويف
�س��بيل تب�س��يط الطريق على املواطنني
وت�س��هيل اخلدمات املقدمة �إليهم� ،آثرت
رئا�س��ة املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء عل��ى
�إجراء العديد من التعديالت وال�ض��بط
الإداري وت�ص��حيح كل ما يتعلق بت�أخري
�صدور القرارات وتنفيذها.
وكالة "الر�أي" �أجرت حوار ًا مف�صال مع
رئي���س املجل���س الأعلى للق�ض��اء حممد
عابد ،حتدث��ت فيه عن �أب��رز القرارات
والإج��راءات والتعدي�لات الت��ي ارت�أت
على تثبيتها لأجل امل�صلحة العامة.
"جمل��ة م��ن التلميح��ات الداخلي��ة
واخلارجي��ة و�ص��لت لـت�س��عة وع�ش��رين
تلميح��ا ،ومئ��ة ق��رار �إداري ي�ص��حح
بو�ص��لة العمل الق�ض��ائي يف اجتاه �ض��خ
اخلدم��ات ب�ش��كلها ال�ص��حيح ويف وقته��ا
املنا�س��ب للمواطن الفل�سطيني ،كل ذلك
كان نتيجة درا�س��ة �ش��املة الحتياجات
العمل الق�ضائي" ،قال عابد.
وبالرغ��م م��ن مرور ت�س��عني يوم�� ًا فقط
عل��ى والي��ة حمم��د عاب��د لرئا�س��ة
املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء �إال �أنه جتاوز
العديد من العقب��ات ،و�أظهر العديد من
االجن��ازات ،كم��ا و�أثب��ت �س��رعة �إجناز
العم��ل الق�ض��ائي يف العديد م��ن امللفات
والق�ضايا املتع�سرة.
وتتمثل بع���ض القرارات يف االن�ض��باط
الإداري وحتديد موعد اجلل�س��ات الذي

انح�ص��ر يف ال�ساعات ال�صباحية الأوىل
كموع��د ثابت م��ا ي�س��هل �إجن��از امللفات
و�إنهاء الق�ضايا يف وقت ق�صري جدا ،كما
مت نق��ل بع�ض الدوائر �إىل داخل ق�ص��ر
الع��دل كخطوة تق�ص��ر الط��رق وتطوي
م�س��افات الوق��ت الطوي��ل باالنتظ��ار،
يتعل��ق با�س��تقبال خدم��ات اجلمه��ور
وتقدميها.

أصحاب الذمم المالية
وما يخ�ص قانون الذمم املالية وو�صولها
�إىل مبال��غ كب�يرة ،فق��د كث��ف املجل���س
الأعل��ى للق�ض��اء التوا�ص��ل م��ع رج��ال
الأعم��ال ونقاب��ات الغ��رف التجاري��ة،
يف �س��بيل تب�س��يط م��ع �أ�ص��حاب ال��ذمم
املالية.
وو�ص��لت ق��رارات املجل���س الأعل��ى
بع��دم حب���س �أ�ص��حاب ال��ذمم املالي��ة
واحتجازه��م يف ال�س��جون التابع��ة
لل�ش��رطة الفل�س��طينية عل��ى �إث��ر رف��ع
ق�ض��اياهم �إىل حماكم النياب��ة العامة،
وذل��ك مراع��اة للو�ض��ع االقت�ص��ادي
ال�صعب الذي يعي�شه ال�شعب الفل�سطيني
كاف��ة يف قط��اع غزة ،ب��ل الو�ص��ول �إىل
تق�س��يط ه��ذه املبال��غ ع�بر تفاهم��ات
وم�صاحلات ودية.
و�أك��د عاب��د لـ"ال��ر�أي" عل��ى �أن ق��رار
�إغ�لاق بع���ض املن�ش���آت التجاري��ة �أو
الت�ص��رف معه��ا ب�ص��ورة جذري��ة متن��ع
ا�س��تمراريتها بات��ت �ش��به منح�ص��رة يف
ظ��ل �ص��عوبة االو�ض��اع االقت�ص��ادية،
�إمن��ا يذه��ب الق�ض��اء �إىل الت�س��وية
واملعاجل��ة وت�ص��ليح الإثق��االت املالي��ة

قدر امل�س��تطاع ،لذلك جنته��د �أال نذهب
�إىل قرار االغالق النهائي.
و�ص��رح عاب��د بقول��ه ":لدين��ا عجز يف
ال��كادر الق�ض��ائي وال��ذي �س��يتم �إدراكه
يف املرحل��ة القريبة املقبل��ة ،عرب عمل
م�س��ابقة على م�س��توى عالٍ بني الق�ضاة،
ما ي�س��هم يف الو�صول �إىل ق�ضاة �أ�صحاب
كفاءة عالية" ،كما �أو�ضح عابد.

صلح جزائي
وحت��دث عاب��د مب��ا يخ���ص ال�ص��لح
اجلزائ��ي ،حي��ث �أ�ش��ار �إىل �أن ال�ص��لح
اجلزائي يعم��ل به �أمام النيابة العامة،
قب��ل �أن حت��ال الدع��وة �أو ترف��ع حتى،
فنح��ن �أعطينا �س��قفا حم��ددا للقرارات
التي ت�ص��در من جهات االخت�صا�ص عرب
ترتي��ب اللوائ��ح التنظيمي��ة وحتدي��د
مبالغ الكفاية املالية.
و�أو�ض��ح رئي���س املجل���س الأعل��ى �أن
الق�ض��اء يق��ر بال�ص��لح اجلزائ��ي م��ن
الأ�س��ا�س ،والت��ي تك��ون ام��ام النياب��ة

العام��ة وامل�ؤ�س�س��ة ال�ش��رطية وعلين��ا
كق�ضاء توثيقها فقط.
وكان كاتب العدل �ضمن التعديالت التي
�أجرتها الق�ض��اء على دوائرها ،فتم نقل
كات��ب الع��دل �إىل داخل الق�ص��ر بهدف
تق�ص�ير امل�س��افات وطيه��ا ب�ين اجلمهور
والق�ض��اة واملواطن�ين ب�ش��كل ع��ام ،كما
يفي��د ه��ذا التغي�ير بتخفي��ف الع��بء
الواقع على كاتب العدل.
وي�أتي قرار نقل كاتب العدل �إىل داخل
ق�ص��ر الع��دل بغية عمل �س��يولة حركة
من دخول وخ��روج وتنفيذ معامالت لها
�ش�أن باملواطن ودفعه للر�سوم والت�سجيل
والتوثيق ،بدال من �أن يكون كله يف مكان
واح��د ،م��ا يعي��ق تنفي��ذ امله��ام وت�أخري
�إجنازه��ا لأي��ام ،منوه��ا �إىل ان��دراج كل
ه��ذه التغي�يرات حت��ت بن��د "خدم��ة
اجلمهور".
و�آث��ر املجل�س الأعلى للق�ض��اء ب�إ�ص��دار
ق��رار ت�س��وية جمي��ع �أي��ام الأ�س��بوع،
وجعله��ا ل�ص��الح املواط��ن واملحامي على

كافة �أيام الأ�سبوع خالفا ملا كان معموال
ب��ه يف ال�س��ابق م��ن تعيني �أي��ام حمددة
للمواط��ن بخ�لاف �أي��ام عم��ل املحام��ي
داخل الق�ضاء.
ولف��ت عاب��د �إىل ق�ص��ر امل��دة الت��ي
انح�ص��رت فيه��ا التط��ورات واالجنازات
الوا�ض��حة وا�س��تمرارها يف �أروق��ة
الق�ض��اء والت��ي ب��د�أت مطل��ع الع��ام
اجلديد ،م�شيد ًا بالإجنازات التي و�صلت
�إليها �سلطة الق�ض��اء من �ضبط وانتظام
ملح��وظ ومتري��ن العالقة ب�ين املواطن
وامل�س�ؤول.
وو�ص��ل املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء �إىل
حو�س��بة العمليات الإداري��ة وربطها مع
الدوائ��ر احلكومي��ة ،والت��ي م��ن امل�ؤكد
�أنه��ا تقل��ل الزم��ن والوق��ت يف تبلي��غ
االحكام واحلج��وزات والقرارات وبناء
علي��ه و�ص��ل الق�ض��اء لإنه��اء عملي��ة
توزي��ع الربي��د ورقي��ا وحتوي��ل تبادله
�إلكرتوني��ة .رئي���س املجل���س الأعل��ى
للق�ض��اء حمم��د عاب��د ي�ش��رع بت�س��هيل
العديد من اخلدم��ات املقدمة للمواطن،
وو�ض��ع �آلي��ات عم��ل من�ض��بطة منظمة
تكف��ل �س�ير العم��ل عل��ى �أح�س��ن وج��ه،
مع مراعاة الأو�ض��اع العام��ة للنا�س مبا
يخ�ص الأو�ض��اع االقت�ص��ادية ال�سيئة،
وذل��ك لأ�ص��حاب الذمم املالية وق�ض��ايا
ال�صلح اجلزائي.
ت�س��عني يوم��ا م��ن عم��ر والي��ة عاب��د
للق�ض��اء حمل��ت ع�ش��رات الق��رارات
والتعدي�لات والت�ص��حيحات واملعاجلات
والت�س��ويات القانوني��ة ،للق�ض��اء عل��ى
الت�أجي��ل والت�س��ويف و�إمات��ة بع���ض
امللفات والق�ضايا.

ال تسلق البيض لمدة أطول
يعتق��د البع���ض �أن �س��لق البي���ض الهيدروج�ين ع�بر عملية ت�س��مى و ع��ن م��ادة الأفيدي��ن �أف��ادت فوائد نضج البيض

لف�ترة طويل��ة يت�س��بب يف تك��ون
م��ادة الأفيدي��ن و الت��ي ت�س��بب
اخل�ض��ار حول ال�ص��فار يف البي�ض
امل�س��لوق و�أ�ش��يع �أنه��ا مرك��ب
كيميائي ي�ض��ر اجل�س��م ،فما مدى
�صحة ذلك؟
�س��ر حتول لون �صفار البي�ض للون
الأخ�ضر
بح�سب موق ع"todayifoun d
 "outالعلم��ي ،فالربوتين��ات
يف البي���ض ِحتت��وي عل��ى عن�ص��ر
الكربي��ت ،ويتح��د الكربي��ت م��ع

"التم�سخ"،عند ال�سلق و ُينتج عنه
مركب كربيتيد الهيدروجني،
ومرك��ب كربيتي��د الهيدروج�ين،
مرك��ب كيميائ��ي ل��ه لون �أخ�ض��ر
رم��ادي يت�ش��كل كحلق��ة ح��ول
ال�ص��فار امل�سلوق .وكلما زادت مدة
تعر���ض البي�ض��ة للح��رارة ،زاد
تركي��ز مرك��ب كربيتي��د احلديد
وزاد ظه��ور الل��ون الأخ�ض��ر حول
ال�ص��فار .ولكن��ه الميث��ل خط��را
عل��ى ال�ص��حة لوج��وده بن�س��ب
قليلة للغاية يف البي�ض امل�سلوق

البح��وث ال�ص��ادرة ع��ن "املجل��ة
الأمريكي��ة للتغذية ال�س��ريرية"
�إن البي���ض الني��ئ يحت��وي عل��ى
مرك��ب ي�س��مى الأفيدي��ن ،ال��ذي
يربط ومينع امت�ص��ا�ص البيوتني
وال��ذي يعت�بر م��ن املغذي��ات
الأ�سا�س��ية .وبالت��ايل ف���إن طب��خ
البي���ض يعط��ل تل��ك امل��ادة  ،مم��ا
يجعلها عدمي��ة الفائدة كيميائيا
وبالت��ايل حتقي��ق اال�س��تفادة من
العنا�صر الغذائية.

فك��رة طه��ي البي���ض �أو �س��لقه
تكمن يف ن�ض��ج الربوت�ين املوجود
في��ه لدرج��ة ي�س��هل فيها ه�ض��مه
وامت�صا�ص��ه يف اجل�س��م ،كم��ا �أنها
ت�ض��من جتن��ب خماط��ر تناول��ه
نيئً��ا� ،أو الإ�ص��ابة ببكتريي��ا
ال�س��املونيال ،وفقً��ا للدكت��ور كرمي
جم��ال� ،أخ�ص��ائي التغذي��ة
العالجي��ة وع�ض��و اجلمعي��ة
امل�صرية للتغذية.
و�أ�ض��اف جمال� ،أن البي�ض يحتاج

�إىل  12دقيق��ة فق��ط لن�ض��ج
العنا�ص��ر املغذية املوج��ودة فيه،
وكي ي�ص��ل لدرجة ت�س��وية جيدة
ل�ض��مان قت��ل البكتريي��ا يج��ب �أن
ت�ش��مل احل��رارة البي�ض��ة حت��ى
ت�ص��ل لقل��ب البي�ض��ة وه��ذا كل��ه
يح��دث يف  12دقيق��ة ،وخالله��ا
ي�ص��بح الربوت�ين �س��هل اله�ض��م
واالمت�ص��ا�ص و�أو�ص��ى جم��ال
بع��دم املبالغ��ة يف �س��لق البي�ض �أو
تعري�ض��ه للحرارة لف�ترة طويلة
لتحقي��ق �أف�ض��ل ا�س��تفادة م��ن
عنا�صره .
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لدعم المشاريع الصغيرة

مشاريع الهيئة العامة لالستثمار ..تحرر الشباب من قيود البطالة
غزة -الر�أي� -أالء النمر
يف مطل��ع عقده��ا الثال��ث و�ض��عت
�أقدامه��ا على �أوىل درج��ات �أحالمها
التي باتت على مقربة من احلقيقة،
فقد ق�ضت �ستة �سنوات بعد تخرجها
من تخ�ص�ص طب الأ�سنان من جامعة
القد���س �أبو دي���س ،ولك�س��ب اخلربة
تنقل��ت ب�ين العي��ادات املخت�ص��ة يف
طب وجراحة الأ�س��نان للعمل �ضمن
م�شاريع ت�شغيلية م�ؤقتة.
الأخ�صائية �صفاء حالوة واحدة من
اخلريج��ات الالتي ر�س��من �أحالمهن
بعقالني��ة ،لتفر���ض نف�س��ها عل��ى
الواق��ع ال�ص��عب بد ً
ال م��ن �أن يفر�ض
معطياته املعقدة عليه��ا ،وذلك وقت
�أن اتخ��ذت ق��رارا حا�س��ما يف تاريخ
�أحالمه��ا يف فت��ح عيادة �أ�س��نان تكن
هي �ص��احبتها ،من خالل ا�س��تفادتها
م��ن الهيئ��ة العام��ة لدعم وت�ش��جيع
امل�شاريع ال�صغرية.
حالوة �ص��احبة امل�ش��روع ال��ذي ر�أى
ن��ور النج��اح نهاي��ة الع��ام املا�ض��ي،
قالت لـ"الر�أي" ":من ال�صعب اتخاذ
القرارات ال�ص��عبة والتي حتتاج ملبلغ
ال ب�أ���س ب��ه من امل��ال ،وم�ش��روع فتح

عيادة �أ�س��نان يحت��اج لدفعات كبرية
ل�ش��راء املع��دات والآالت وجتهي��ز
امل��كان ب��كل ما يل��زم� ،إال �أن الق�س��ط
ال��ذي مت �س��حبه م��ن الهيئ��ة العامة
�ساعد يف جتهز املكان مبا يلزمه".
"الهيئ��ة العام��ة لال�س��تثمار كان��ت
تدف��ع الق�س��ط املتف��ق علي��ه عل��ى
مراح��ل متفاوت��ة ،وذلك م��ن خالل
�إ�شرافهم على جتهيز املكان باملعدات
والآالت والت�أك��د من م�ض��ي امل�ش��روع
يف طريقه ال�س��ليم وح�سب االتفاق"
،تق��ول عا�ش��ور والتي �أنه��ت بجهدها
ت�س��ديد الق�س��ط املقدر بع�شرة �آالف
دوالر.
�أم��ا ع��ن ال�ش��اب الع�ش��ريني و�س��ام
ريح��ان والذي �ش��حذ همت��ه من �أحد
�أقارن��ه الناجح�ين يف م�ش��اريعهم
ال�ص��غرية ،ما دفعه للح�ضور �إىل مقر
الهيئ��ة لتق��دمي طل��ب قر���ض قدره
ثالث��ة �آالف دوالر لفت��ح �ص��الون
حالقة.
ريحان ا�س��تند على نف�سه ومترد على
واقع��ه دون ت�س��ليم ،فهو يرن��و لفتح
م�ش��روعه ل�يرى ن��ور النج��اح ليق��ف
عل��ى �أقدامه دون اللج��وء �إىل �أحد،

فهو �س��يد نف�س��ه و�س��يد مكان��ه الذي
حل��م يوم�� ًا ب���أن يك��ون واقع��ا ،حيث
ق��ال" :جل���أت للكثري م��ن امل�ؤ�س�س��ات
الت��ي تطل��ق ع�ش��رات امل�ش��اريع دعم
امل�ش��اريع ال�ص��غرية� ،إال �أنها مبعظمها
تطلب ن�س��بة ربح غ�ير منطقية� ،إىل
�أن وج��دت الهيئ��ة العام��ة لت�ش��جيع
امل�ش��اريع ال�ص��غرية دون ف��ارق ربحي
يع��ود عليه��ا وه��ذا ي�ش��جع ال�ش��باب
واحلاملني �أجمعني".

دعم وتوجيه
الهيئ��ة العامة لت�ش��جيع اال�س��تثمار
ب��د�أت با�س��تقبال طلب��ات املواطنني،
�ض��من برنام��ج متوي��ل امل�ش��اريع
ال�ص��غرية ,ال��ذي ي�س��تهدف جمي��ع
الفئ��ات يف القط��اع حلاجته��م �إىل
دع��م امل�ش��روع االقت�ص��ادي وخل��ق
فر���ص عم��ل ل��ذوى الدخ��ل املحدود
واخلريجني و�أ�صحاب احلرف.
مدي��ر ع��ام الهيئ��ة العامة لت�ش��جيع
اال�س��تثمار رائ��د اجل��زار ،ق��ال
لـ"الر�أي" �":أطلقنا امل�ش��روع الداعم
لطاقات اخلريجني وال�شباب لإنعا�ش
�س��وق العمل بامل�ش��اريع اال�ستثمارية

التي تع��ود بالفائدة على �أ�ص��حابها،
وخف���ض ن�س��بة البطال��ة وتقلي���ص
كمي��ة العاطل�ين ع��ن العم��ل ق��در
امل�ستطاع".
ووج��ه اجل��زار ن�ص��ائحه لل�ش��باب
املتقدم�ين مب�ش��اريع �ص��غرية� ،أن
عليهم البحث عما ينا�سب ال�سوق من
م�ش��اريع ل�ض��مان جناحها ،و�أكد على
�أن امل�ش��اريع ال�ص��غرية الت��ي تنا�س��ب
ال�ش��باب ب�أفكاره��م واجتهاده��م
ترتق��ي به��م م��ن عاطلني ع��ن العمل
يحتاج��ون م��ن خاللها ملد ي��د العون
لأج��ل م�س��تقبلهم �إىل �آخري��ن
يحفظ��ون عليه��م ماء وجهه��م بعائد
م��ايل حم��دود ميكن �أن يك�بر بنجاح
امل�شروع.
وتاب��ع اجل��زار بقول��ه �أن الهيئ��ة
ت�س��اعد ال�ش��باب املتقدي��ن بتوجي��ه
ر�ؤياه��م وم�ش��اريعهم لتك��ن �أك�ثر
�ص�لابة يف طري��ق جناحه��ا ،منوه��ا
�إىل عم��ل ور�ش��ات عم��ل جتم��ع
ال�ش��باب املتقدم�ين لتعليمه��م عل��ى
برام��ج تعينه��م على ت�س��ويق عملهم
ع�بر الت�س��ويق الإلك�تروين لإجناح
م�شاريعهم.

و�صنف اجلزار ن�س��بة جناح امل�شاريع
التي تعود لل�ش��باب ما ن�س��بته 60%
متنوع��ة ب�ين م�ش��اريع حالق��ة
وحدادة و�صالونات كوافري ومكتبات،
وه��ذا يع��ود عل��ى اختي��ار امل�ش��روع
ال�صحيح الذي ينا�سب ال�شاب واملكان
الذي قرر اال�ستقرار بداخله.
الهيئ��ة احلكومي��ة �أك��دت عل��ى
�أن التموي��ل ي�ش��مل كاف��ة �أ�ص��ناف
امل�ش��اريع متناهية ال�ص��غر التي تقل
تكلفته��ا ع��ن 1,000دوالر ،بنظ��ام
القر�ض احل�سن ب�شرط �إح�ضار كفيل
واحد.
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بال�ش��روط املالي��ة
اخلا�ص��ة بامل�ش��روع� ،أ�ش��ارت الهيئة،
�إىل �أن احل��د الأق�ص��ى لقيمة متويل
امل�شروع � 10آلف دوالر ،و�أن التمويل
يتم لكافة امل�ش��اريع ما عدا امل�ش��اريع
التجارية وم�شاريع الأبقار والأغنام
والدواجن الالحم وال�سيارات.
كم��ا يج��ب �أن يك��ون ال�س��داد عل��ى
�أ�س��ا�س دفعات �شهرية منتظمة ،فيما
مينح امل�س��تفيد فرتة �س��ماح لت�سديد
الدفع��ات حت��دد ح�س��ب طبيع��ة
امل�شروع.
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بينهم ثالث صحفيات

"أقالم موقوتة" يحكم عليها االحتالل باإلداري المتجدد
غزة -الر�أي � -آالء النمر
يف ليل��ة �أ�س��دلت �س��تار ظالمه��ا
و�أخف��ت يف �س��مائها ن��ور القم��ر،
كان موع��د البي��ت ال��ذي �أطف���أ
�أن��واره و�س��كنت �أ�ص��واته مع قوة
ع�س��كرية مدجج��ة بالأ�س��لحة
و�أن��واع عديدة من مع��دات القتل،
ف�لا اح�ترام لقوان�ين حتك��م
�إدان��ة �إف��زاع الأطفال م��ن نومهم
واختطاف �أمهاتهم من �أح�ض��انهم
ليالً.
قبل ع�ش��رة �أ�ش��هر من ه��ذا اليوم
ذاع م�ش��هد يبع��د ع��ن الإن�س��انية
�آالف الأميال وامل�سافات ال�شا�سعة،
فق��د ظه��رت عدواني��ة االحتالل
يف انت��زاع الكاتبة ال�ص��حفية ملى
خاط��ر من بني �أطفاله��ا لي ً
ال وهي
حتاول �إ�س��كاتهم بب�ض��ع كلمات ال
تعرف كيف �صاغتها يف �آخر ثوانٍ
لها.
�س��يقارب غي��اب الأم وال�ص��حفية
والكاتب��ة �ص��احبة القنبل��ة
املوقوتة –كما ي�صفها االحتالل-
عل��ى الع��ام الكامل م��ن احلرمان،
فقد بلغ �صغريها يحيى من ال�شوق
ما بلغ ،حتى �أنه يف الزيارات التي
يرافق فيها �أبيه و�أ�ش��قائه لزيارة
�أم��ه ب��ات ي�س��تحي من عن��اق �أمه
التي غابت عنه طويال.

الأ�س�يرة ملى خاطر قالت �أنه بعد
جل�س��ة اال�س��تئناف الت��ي عق��دت
له��ا ي��وم الأح��د املا�ض��ي ،ا�س��تمر
التحقي��ق معه��ا لغاي��ة ال�س��اعة
م�س��اء ،ويف الي��وم التايل
الثامنة
ً
توا�ص��ل التحقيق معها نحو ع�ش��ر
�س��اعات ،ح��ول كتاباته��ا ،الت��ي
و�ص��فها املحقق��ون ب�أنه��ا قناب��ل
موقوتة.
وكان��ت "خاطر" ط��وال التحقيق
مقي��دة بكر�س��ي ،ويراف��ق ذل��ك
�ص��راخ و�ش��تم ب�ش��كل متوا�ص��ل،
ومل ي�س��محوا له��ا با�س��تخدام
دورة املي��اه �س��وى م��رة واح��دة،
وكذلك الطعام ،ما ينايف القوانني
الدولي��ة يف التعام��ل مع الأ�س��رى
وال�صحفيني ب�شكل خا�ص.
ُي�ش��ار �إىل �أن �س��لطات االحت�لال
اعتقل��ت الأ�س�يرة خاط��ر وهي �أم
خلم�س��ة �أبن��اء يف تاري��خ الراب��ع
والع�ش��رين من �ش��هور مت��وز يوليو
م��ن الع��ام املا�ض��ي ،وه��ي واح��د
م��ن ال�ص��حفيات الت��ي يختطفه��ا
االحتالل يف �س��جونه �ضمن ثالث
�صحفيات �أخريات.

األم الصحفية

مل تكن الأ�سرية "خاطر" وحدها
الت��ي جت��ر�أ االحت�لال عل��ى

اختطافها من بني �أطفالها وانتزاع
الطاب��ع القان��وين ع��ن نف�س��ه،
بتربي��ر �أفعاله جتاه ال�ص��حفيات
ومتدي��د اعتقاله��ن الإداري
التع�سفي دون تهمة مبا�شرة.
الأ�س�يرة �س��وزان العوي��وي فقدت
وعيه��ا الع��ام املا�ض��ي بع��د ق��رار
حمكم��ة االحت�لال بتمدي��د
اعتقالها جمدد ًا للتحقيق يف مركز
ع�سقالن ملدة � 8أيام ،حيث واجهت
حتقيق ًا قا�سي ًا منذ اعتقاله بداية
ال�شهر املا�ضي و�أُ�ص��يبت بانتكا�سة
�صحية جراء ذلك.
وحتمل العويوي �شهادة املاج�ستري
يف بن��اء امل�ؤ�س�س��ات والتنمي��ة من
جامع��ة القد���س ،وه��ي متطوعة
ونا�ش��طة اجتماعي��ة يف خدم��ة
ق�ض��ية الأ�س��رى يف �س��جون
االحتالل الإ�س��رائيلي ويف ق�ضية
الالجئ�ين وح��ق الع��ودة ،وه��ي
ع�ض��و املجل���س البل��دي يف مدينة
اخلليل.

محاربة الكلمة
فيم��ا �أع��اد االحت�لال جتدي��د
االعتقال الإداري التع�س��في بحق
ال�صحفية �إ�سراء اليف ،من مدينة
اخلليل ،فه��ي �إعالمية وكاتبة يف

جماليَ الأدب وال�سيا�س��ة يف عدد
من ال�صحف ومواقع الإنرتنت.
الأ�س�يرة ال�ص��حفية �إ�س��راء اليف
عمل��ت لدى العديد م��ن الإذاعات
املحلية كمرا�س��لة �ص��حفية،حيث
مت اعتقاله��ا على خلفية ن�ش��اطه
الإعالم��ي واجلماهريي ملنا�ص��رة
ق�ضايا �شعبها ووطنها.
كم��ا �أم�ض��ت اليف �س��بعة �أ�ش��هر
داخ��ل زنازي��ن االحت�لال دون
تهمة مربرة العتقاله��ا ،ومدد لها
االحت�لال احلك��م الإداري حت��ت
طائل��ة اجلر�أة الال متناهية ،دون
اح�ترام لهوية عمله��ا ،فقد فازت
الأخرية باملرتبة الأوىل لأف�ض��ل
بح��ث يف الق�ض��ية الفل�س��طينية
الدرا�س��ات
دبل��وم
�ض��من
الفل�سطينية.

 22صحفي
ب��دوره ق��ال رئي���س املكت��ب
الإعالم��ي احلكوم��ي �س�لامة
مع��روف �أن االحت�لال ال يح�ترم
املواثي��ق الدولي��ة والقوان�ين
الت��ي تتكفل بحماية ال�ص��حفيني
مبوج��ب القانون ال��دويل ،م�ؤكدا
على تعر�ض��هم للتعذيب والإهانة
و�إهمال �أو�ض��اعهم ال�صحية دون
وجه حق.

و�أ�ش��ار مع��روف �إىل �أن كل �ص��حفي
يتبن��ى ق�ض��يته وي�ض��عها يف �أولوي��ة
عمل��ه ،فه��و معر���ض لالعتق��ال
واالختط��اف والت�ض��ييق واحلرم��ان
م��ن �أدن��ى حقوق��ه ،فه��و يدف��ع ثمن
الك�شف عن زيف وه�شا�شة االحتالل
وتربي��ره الرت��كاب اجلرائ��م �ض��د
االطفال والن�ساء وال�شباب.
وطال��ب مع��روف املجتم��ع الدويل
وم�ؤ�س�س��ات حق��وق االن�س��ان
بالوق��وف اجل��اد �إىل جان��ب
الأ�س��رى ،والأ�س��رى ال�ص��حفيني
على وجه اخل�صو�ص والذي و�صل
عددهم يف زنازي��ن االحتالل �إىل
اثنني وع�شرين �صحفياً.
وبالرغ��م م��ن ال�ص��دى ال�ض��عيف
لق�ض��ية الأ�س��رى يف املجال���س
الدولي��ة ،ف���إن املطالب��ات ال زالت
تتزاي��د عل��ى الأق��ل للتذك�ير
بق�ض��ية الأ�س��رى لي���س �إال ،كم��ا
�أن��ه ال ميك��ن اال�ست�س�لام بوق��ف
املطالب��ات واملنا�ش��دات و�إط�لاق
احلمالت املنا�ص��رة لهذه الق�ض��ية
الإن�س��انية والوطني��ة لأن
الفل�س��طيني دائم��ا ه��و الط��رف
الأ�ض��عف ،يف ظ��ل �أجواء انت�ص��ار
يخ��رج به��ا الأ�س��رى م��ن داخ��ل
زنازي��ن عزله��م بح�س��ب �س�لامة
معروف.
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االحتالل يتنصل من تفاهمات توسعة مساحة الصيد  15ميل
غزة -الر�أي� -آالء النمر
للم��رة الأوىل بعد خم�س��ة ع�ش��ر عام ًا
يفت��ح االحت�لال املج��ال �أمام تو�س��عة
الأمي��ال البحري��ة يف وج��ه �ص��يادي
قط��اع غ��زة بع��د �أن كان��ت �س��تة �إىل
خم�سة ع�شر مي ً
ال ،يف بادرة لفتت �أنظار
�أهايل القطاع بب�ش��رى حت�سن الأو�ضاع
االقت�صادية و�أفرحت قلوب ال�صيادين
يف��رق تكد�س
بع��د طول انتظ��ار لقرار ّ
مراك��ب ال�ص��يد يف م�س��احة �ض��يقة ال
تغني �سعيهم من جوع.
يف اليوم الذي �أعلن فيه االحتالل �أمام
الإعالم ب�أنه �أف�س��ح املجال �أمام مراكب
ال�ص��يادين باالنط�لاق واخل��روج م��ن
�صناديق ال�ص��يد ال�ضيقة ،والتي متثلت
مب�س��احة مقداره��ا �س��تة �أمي��ال �إىل
ف�سحة ال�صيد امل�ضاعفة.
موق��ف االحتالل دف��ع ال�ص��يادين �إىل
اقتي��اد مراكبه��م واخلو���ض يف غم��ار
البح��ر اله��ادئ �إال من مترك��ز الزوارق
احلربي��ة ال�س��تجالب رزقه��م ولقم��ة
عي�ش��هم� ،أم��ام مداف��ع الر�ص��ا�ص التي
تق��ف ب�ص��مت م�ؤق��ت �أم��ام انط�لاق

ال�صيادين للبحر.

مجرد إعالم
ال�ص��ياد الفل�س��طيني �أحمد الب�س��يوين
خم�س��ون عام��اً ،حت��دث لـ"ال��ر�أي" عن
كذب��ة االح�لال الفعلي��ة على و�س��ائل
الإع�لام ب�أن��ه ملت��زم مبنح ال�ص��يادين
م�س��احة وا�س��عة لل�ص��يد يف وقت يركن
فيه للهدوء الن�س��بي مع قطاع غزة بعد
موجة من الت�صعيد� ،إال �أنه �أكد على �أن
االحتالل فقط يظهر �إعالميا ب�إعالنه
دون العمل فعليا بالقرار.
"فعليا نحن �أمام زوارق بحرية حمملة
بالر�ص��ا�ص واملتفج��رات والت��ي تعن��ى
بال�ص��يادين وحدهم ،االع�لام ينخدع
مبا يقول��ه االحتالل وال ي��رى فعليا ما
يتعر���ض له ال�ص��ياد يف عر���ض البحر،
نحن نتعر���ض العت��داءات واعتقاالت
وهجم��ات وبع�ض��نا يفق��د حيات��ه �إىل
الأبد ب�س��بب عدواني��ة االحتالل على
ال�صيادين العزل" ،قال الب�سيوين.
مل يجن��ي ال�ص��يادون بع��د ثم��ار
التو�س��عة البحري��ة �أمامه��م �س��وى

املغام��رة واملجازفة يف غمار البحر ،بني
تخمين��ات جمهول��ة ب�إيجاد الأ�س��ماك
اجلدي��دة والغائب��ة عن ال�س��وق لأكرث
من اثني ع�شر عاما.
م�س���ؤول ال�ص��يادين يف احت��اد العم��ل
الزراع��ي زكري��ا بك��ر ،ق��ال �إن عم��ل
�ص��يادي القط��اع لي� ً
لا نه��ار ًا يف البح��ر
ال�ص��طياد الأ�س��ماك عاد عليهم بفراغ
مراكبه��م من �أنواع الأ�س��ماك املتوقعة،
فقد عادوا �إىل ال�شواطئ ب�شباك علقت
فيها احل�صى و�صغار ال�سمك "البذرة".
وع�بر بك��ر ع��ن ا�س��تياء ال�ص��يادين
و�أ�ص��حاب املراك��ب م��ن ت�ش��ييع الكذب
ال��ذي يعلن��ه االحت�لال ع�بر و�س��ائل
الإع�لام ال��دويل واملحل��ي ،و�إ�ش��عال
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ب�ص��ور
الأ�س��ماك الت��ي وقع��ت يف �ش��باك
ال�ص��يادين ،وم��ا ه��ي �إال �ص��ور قدمي��ة
ال �ص��حة م��ن وجودها فعليا يف �أ�س��واق
ال�س��مك ،والت��ي بدت فارغ��ة يف الآونة
الأخرية.
ورغم �إيجابيات قرار تو�س��عة م�ساحة
ال�ص��يد� ،إال �أن��ه زاد م��ن ح��زن العديد

م��ن ال�ص��يادين الذي��ن ال ي�س��تطيعون
الإبح��ار �إىل العم��ق ،نتيج��ة تهال��ك
مراكبه��م ومعداتهم ،وحاجتهم املا�س��ة
مل��ادة الفي�بر جال�س التي ت�س��تخدم يف
�إ�ص�لاح ثقوب و�أعطال مراكب ال�ص��يد،
وغريه��ا م��ن �آالت دفع ال�س��فن التي مل
تدخ��ل قط��اع عزة من��ذ بدء احل�ص��ار
عام .2007

ليس ح ً
ال
بدوره ،قال نزار عيا�ش نقيب ال�ص��يادين
يف قطاع غزة� ،إن "قرار تو�س��عة م�ساحة
ال�ص��يد ،يفت��ح جم��ا ً
ال و�أفق�� ًا جديدي��ن،
�أمام ال�صيادين الغزيني� ،إذ يتوقع حت�سن
كمي��ات ال�ص��يد ب�ش��كلٍ ملح��وظ خ�لال
الف�ترة املقبل��ة� ،س��يما الأي��ام اجلاري��ة
مو�س��م �ص��يد جدي��د يب��د ًا من منت�ص��ف
�ش��هر ني�سان تكرث فيه �أ�س��ماك ال�سردين
وال�سلطان �إبراهيم واللوك�س".
وي�ض��يف عيا���ش �إن "تو�س��عة م�س��احة
ال�ص��يد ال تعت�بر ح� ً
لا لل�ص��يادين يف
قطاع غزة� ،إذ يوا�ص��ل االحتالل حظر
�إدخ��ال جمي��ع املع��دات ال�ض��رورية

والالزم��ة ،والت��ي م��ن �أبرزه��ا م��ادة
الفي�بر جال�س وكوابل اجل��ر ومولدات
الكهرب��اء و�أن��واع م��ن �ش��باك ال�ص��يد،
م��ا ي���ؤزم عملي��ة ال�ص��يد �أم��ام �آالف
ال�صيادين".
وب�ين عيا���ش �أن املركب��ات الكبي��ة
(اللوك���س واجلر) هي التي ت�ص��ل تلك
امل�س��افة ،بينم��ا الق��وارب ال�ص��غرية
يوا�ص��ل االحت�لال منعها م��ن الدخول،
ويف حال متكنت من الإبحار ،ف�سيتمكن
مئ��ات ال�ص��يادين الذي��ن ي�س��تخدمون
طريق��ة ال�س��نار من ا�ص��طياد �أ�س��ماك
اللوك���س واجل��رع كب�يرة احلج��م
وبكميات وافرة.
وع��ن تق�س��يم م�س��احة ال�ص��يد ،ب�ين
عيا���ش �أن االحت�لال �س��مح لل�ص��يادين
للو�ص��ول �إىل م�س��افة � 6أمي��ال بحرية
من منطقة الواحة �شما ً
ال وحتى ميناء
ال�ص��يادين مبدين��ة غ��زة ،وم�س��افة الـ
 12مي� ً
لا بحري ًا متتد �أمام ال�ص��يادين
م��ن املين��اء وحت��ى منطق��ة الو�س��طى،
ومنه��ا حتى ما قبل رف��ح  15مي ً
ال ،ومن
رفح حتى احلدود امل�صرية  12ميال.

األخــيرة
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المالية بغزة" :رام
تحصل  % 85من
اهلل" ّ
إيرادات غزة شهر ًيا
غزة – الر�أي
اطلع��ت وزارة املالي��ة يف قطاع غ��زة اخلمي�سً ،
وفدا
م��ن الهيئ��ة امل�س��تقلة حلقوق االن�س��ان عل��ى طبيعة
ال�ض��رائب املفرو�ض��ة يف القط��اع ،والق��رارات الت��ي
تخف��ف ع��ن الأه��ايل يف ظ��ل الواق��ع االقت�ص��ادي
املتدهور .و�أكد الوكيل امل�س��اعد لوزارة املالية عوين
البا�ش��ا ال��ذي كان يف ا�س��تقبال الوف��د –وف��ق بي��ان
للمالي��ة �أهمي��ة توا�ص��ل م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين
م��ع الوزارات والهيئات احلكومية ملناق�ش��ة الق�ض��ايا
والقرارات التي تهم املواطنني.
حت�ص��ل نحو
و�ش��دد البا�ش��ا عل��ى �أن مالي��ة رام اهلل ّ
 85%م��ن ايرادات غزة ال�ش��هرية ،و�أن االيرادات
التي حت�ص��لها وزارته يف غزة من الب�ض��ائع امل�ص��رية
قليلة ً
جدا مبقارنتها مع ال�ضرائب املح�صلة عن نف�س
الب�ضائع يف مالية رام اهلل.
وب�ين �أن الوزارة بغزة �أ�ص��درت الكثري م��ن القرارات
الت��ي تخفف عن املكلفني والتجار والأهايل يف قطاع
غ��زة؛ م� ً
ؤك��دا �أنه��ا مل تفر�ض �أي ر�س��وم �أو �ض��رائب
جدي��دة .و�أك��د البا�ش��ا جاهزية وزارت��ه لتوفري �أي
معلوم��ات تتعل��ق بعمله��ا ب��كل �ش��فافية؛ ال�س��يما ما
يخ�ص املوازنة العامة.
و�ش��دد على �أن �أب��واب وزارة املالية مفتوحة للجميع
وهي ت�س��عى جاه��دة للتخفيف ع��ن املواطنني الذين
�أرهقهم احل�صار اجلائر منذ �سنوات طويلة.

"األوقاف" تناقش التقرير الختامي
لعام  2018م الخاص بأداء لجان الزكاة
غزة -الر�أي
عق��د وكي��ل وزارة الأوق��اف وال�ش��ئون
الدينية د .ح�س��ن ال�ص��يفي ،يف مقر مكتبه
اجتماعً ��ا مع ر�ؤ�س��اء جلان الزكاة ملناق�ش��ة
التقري��ر اخلتام��ي لع��ام 2018م ،اخلا���ص
ب���أداء جل��ان ال��زكاة ،بح�ض��ور وم�ش��اركة
مدي��ر الإدارة العام��ة لل��زكاة �أ� .أ�س��امة
ا�س��ليم ومدي��ر �ص��ندوق ال��زكاة �أ .جه��اد
حل�س.
وق��ال ال�ص��يفي� ":إن الفئ��ة القائم��ة على
العم��ل اخلريي يف فل�س��طني ال يق��ل دورهم
ع��ن دور من يحمل ال�س�لاح ويدافع عن هذا
الوط��ن ،لأن هذا العمل قد�س��ه اهلل تعاىل
وك��رم العامل�ين في��ه ،منوهً ��ا �إىل �أن رجال
العمل اخلريي هم مفاتيح اخلري.
ودع��ا ال�ص��يفي جلان ال��زكاة اىل �ض��رورة
فت��ح خطوط خارجي��ة وداخلية مع جهات
داعم��ة ،والعمل على الربط الع�ض��وي بني
اللجان املتناثرة ل�ض��بطها ب�شكل موحد مع
االدارة العامة للزكاة.
و�ش��دد وكي��ل وزارة الأوق��اف على �ض��رورة
تعام��ل اللج��ان م��ع جمي��ع املواطن�ين
بالت�س��اوي دون متييز �أو تفرقة ،معرب ًا عن
ثقت��ه التامة والكامل��ة يف العاملني بدائرة
ال��زكاة ،م�ؤك��دً ا �أن وزارت��ه �ست�س��تمر يف
�أداء ر�س��التها ال�س��امية يف م�س��اندة جل��ان
ال��زكاة وتقدمي يد الع��ون خلدمة الفقراء

واملحتاج�ين .وا�س��تعر�ض خ�لال اللق��اء
ً
جملة من الن�ص��ائح واالر�ش��ادات اخلا�ص��ة
يرا اىل �أن
باللج��ان ،لال�س��تفادة منها ،م�ش� ً
الأوقاف �ستبقى الداعم احلقيقي وامل�ساند
واملوج��ه لهذه اللج��ان ،ومنحها ال�ش��رعية
القانوني��ة والإداري��ة ،مطال ًب��ا يف الوق��ت
ذات��ه ب�ض��رورة االلت��زام بالنظ��ام اخلا�ص
بال��وزارة لتحقيق الهدف الع��ام واملتمثل يف
م�ساعدة املحتاجني والتخفيف عنهم.
بدوره� ،أو�ض��ح ا�سليم �أن �إدارته ت�سعى دو ًما
لتعزي��ز العالق��ة مع جل��ان ال��زكاة والعمل
عل��ى تطويره��ا ،وال��ذي �س��اهم يف جن��اح
عدد كبري من امل�شاريع اخلريية ،بالإ�ضافة
�إىل العمل والتوا�ص��ل مع اجله��ات الفاعلة
يف العم��ل اخل�يري داخل ًيا وخارج ًي��ا وفتح
�أبواب جديدة للدعم والتمويل.
و�أ�ش��ار ا�س��ليم �إىل �أن �إدارت��ه بجمي��ع
العامل�ين فيه��ا تب��ذل �أق�ص��ى اجله��ود م��ن
�أج��ل حت�س�ين اخلدم��ات للمواطن�ين وذلك
انطالق�� ًا م��ن واجبه��ا الوطن��ي والدين��ي
والأخالقي جتاه �أبناء �ش��عبنا ال�صابر .من
جهته� ،أكد حل�س على الدور الريادي الذي
تقوم ب��ه جلان ال��زكاة يف خدم��ة الفقراء
واملحتاج�ين ،داع ًي��ا �إياه��م اىل �ض��رورة
االلتزام ،بال�ض��وابط والتعليمات ال�صادرة
عن الإدارة العامة للزكاة ل�ض��مان ا�ستمرار
العمل �إداري ًا ومال ًيا ب�شكله ال�سليم.

