
غزة- الرأي-أالء النمر
عــام 2020 كان واحــدا مــن أصعب 
األعــوام التي مرت علــى قطاع غزة، 
حيــث وصفــه الفلســطينيون بعــام 
الخــذالن للقضية الفلســطينية التي 
لهث فيها الرؤساء العرب للتطبيع مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
 وفــي النصــف الثانــي من شــباط / 
فبرايــر بــدأت معركة كورونــا لكنها 

بقيــت تحــت الســيطرة حتــى أب / 
أغسطس عندما ســجلت أول إصابة 
محلية بفيروس كورونا، وكأن الدنيا 
انقلبت في هذا القطاع المعتاد على 
األزمــات؛ وهــي المــرة األولــى التي 
يغلــق فيهــا القطــاع منذ آخــر حظر 
للتجــول فرضه الجيش اإلســرائيلي 
االنتفاضــة  إبــان   1993 عــام  فــي 
األولى.المصالحــة  الفلســطينية 

الداخلية كانت متذبذبة هي األخرى، 
فاستبشر الفلســطينيون خيرًا عندما 
رأوا العــاروري والرجــوب فــي مؤتمر 
مشــترك وما تبع ذلك من لقاءات في 
رام اهلل وبيــروت واســطنبول، لكــن 
جرعــة التفاؤل هذه لم تدم طوياًل إذ 
تعثرت خطواتها بعد إعالن الســلطة 
الفلسطينيين بعودة التنسيق األمني 
مع االحتالل اإلسرائيلي كبادرة حسن 

نيــة للرجل الذي فاز فــي االنتخابات 
األمريكية جون بايدن.

وخالل العام 2020 غاب القيادي في 
حركــة فتح صائــب عريقــات وأمين 
عام حركة الجهاد اإلســالمي رمضان 
شــلح عن المشــهد السياسي بعد أن 
وافتهم المنية، كما استشهد 4 أسرى 
فلســطينيين فــي ســجون االحتالل 

نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد.

شــبكة الــرأي الفلســطينية رصدت 
األحداث التالية خالل العام 2020:/

3/1/2020: الهيئة الوطنية لمسيرات 
العــودة تقــرر وقف المســيرات لمدة 
3 شــهور بهدف التقييــم وإعادة بناء 
الهيئة ولجانها وتحويلها من فعاليات 
 :28/1/2020 لشــهرية.  أســبوعية 

األمريكــي  الرئيــس 
دونالد ترامب يعلن في 
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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- الرأي
مع ســاعات الصباح الباكر، ينشــط 
مزارعــو الحمضيــات بالتنقــل بين 
أراضيهم،  فــي  المزروعة  األشــجار 
لقطف الثمــار التي أكملــت مراحل 
النضوج والتي تتألأل بقطرات الندى 
التي تعكس أشــعة الشمس وكأنها 

ذهب.
ويوفــر موســم حصــاد الحمضيات 
ســنويًا فــرص عمل مؤقتــة لمئات 
العاطلين عن العمل في ظل ارتفاع 

معدالت البطالة في قطاع غزة.
وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة 
أكــد أن وزارتــه تقــف إلــى جانــب 
المــزارع من خالل توفيــر عدد من 
احتياجاته، بهــدف مقاومة االحتالل 
اإلســرائيلي المســتمر في سياسته 
تدميــر  إلــى  والراميــة  اإلجراميــة 
األراضــي الزراعية"، حيث تم زراعة 
آالف الدونمات بالحمضيات المختلفة 

لسد احتياجات سكان القطاع منها
وأشــار القدرة إلى أن وزارته تسعى 
وحمايــة  المحلــي  المنتــج  لدعــم 
المــزارع من حيث ســن قوانين من 
اجل حمايــة المنتــج المحلي ودعم 
المزارع الفلســطيني ضمن سياسة 
الصــادرات  الــواردات محل  إحــالل 

الزراعي  وانتهاج سياســة االقتصاد 
المقــاوم، كمــا تعمل وفــق خطط 
معدة مــن قبل عدد مــن المعنيين 
بهدف الوصــول إلى مرحلة االكتفاء 

الذاتي
شــجرة  اســتهداف  إن  وقــال:"   
تحديدًا سياســة قديمة  الحمضيات 
شــجرة  ألنهــا  االحتــالل  ينتهجهــا 
عريقــة تعبــر عــن تاريــخ وتــراث 
الشعب الفلسطيني على أرضه منذ 

األزل"
وتابــع قائاًل:" تمكنا من ســد قرابة 
%80 مــن احتياجات ســكان القطاع 
أن  إلــى  الفتــًا  الحمضيــات"،  مــن 
اإلنتاج من عام آلخر متذبذب بسبب 
الحرارة  ارتفــاع وانخفاض درجــات 
وشــح المياه وملوحتها، مشــيرا أن 
شــجرة الحمضيــات تواجــه العديد 
من التحديات منها تجريف األراضي 
الزراعيــة علــى يد قــوات االحتالل 
التوســع  الى  إضافــة  اإلســرائيلي، 

العمراني وشح المياه.

االكتفاء الذاتي
ومن المتوقــع أن نصل إلى االكتفاء 
خــالل  الحمضيــات  مــن  الذاتــي 
ســنوات قليلة، فالمنتــج متوفر في 

األسواق اآلن وبأســعار مناسبة جدًا 
للمزارع والمستهلك، وهناك العديد 
األصنــاف المتوفــرة اآلن: أهمها أبو 
صرة – شموطي – مخال – كلمنتينا 
– جريــب فروت – بومليت... ليمون، 

وأصناف أخرى " حسب القدرة".

الذهب األصفر
بدوره؛ قال ســمير ناهــض الريس 
إن شــجرة الحمضيــات والتي تنتج 
الذهــب األصفر عبر عقــود عديدة 
في قطاع غــزة تعرضت إلى هجمة 
شرســة من قبل االحتالل البغيض 
مــن  الشــجرة  الــذي حــارب هــذه 
ســنة 1967م حيث وضــع االحتالل 
العراقيــل أمام تصديــر الثمار التي 
كانت تصــدر إلى الــدول األوروبية 
والعربية ألنها كانت منافسة لمنتج 

االحتالل.
وبيــن الريــس في حديثــه " للرأي" 
أن شــجرة الحمضيات تعــد العمود 
الفلســطيني في  الفقري لالقتصاد 
قطاع غــزة مــن هنا بــدأت الحرب 
الشــجرة  هــذه  علــى  المســعورة 
بعدم الســماح للمزارع الفلسطيني 
بزراعات جديدة واختالق طرق آمنة 
لشــق قلب البيارات وعدم حفر آبار 

مياه جديدة.
وتابع القــول "البيارة  كانت مجاورة 
الســابق  فــي  يســمى  كان  لمــا 
مستوطنة نتســاريم وهو ما جعلها 
تتعــرض ألكثر من مــرة للتجريف، 
إال أن والــدي كان مصممًــا على أن 
يعيــد زراعتهــا مــن جديد بأشــجار 

الحمضيات". 
وأضــاف: "إصرار والــدي غرس فينا 
ثقافة المقاومة والتمســك باألرض، 
فوالــدي كان يعــد الزراعــة نوعًــا 
من أنــواع المقاومــة، وأن من يزرع 
الشجر يثبت أقدامه في األرض التي 
هي ملكه وليست ملك أي أحد آخر".

 وأكد الريس أنه كان يلمس اهتمام 
والــده بــاألرض من خــالل اعتنائه 
الشــديد بها واإلصرار على زراعتها 
في كل مرة كانت جرافات االحتالل 
اإلســرائيلي تجرفها، الفتًــا إلى أن 
هــذا األمر غــرس فــي الجميع حب 

األرض وضرورة المحافظة عليها. 
وبين أنه رغــم تجريف األرض أكثر 
مــن مــرة إال أن مســاحة البيــارة ال 
تــزال كما هي منــذ القدم، إال أن ما 
اختلف هي األصناف المزروعة فيها، 
حيث تم استبدال البلنسيا بالمخال، 
وزراعــة  بالبومليــت  والجرفــوت 

أصناف محسنة عن الحمضيات.
وقال: "نحن محافظــون على اإلرث 
ونحن حتــى اآلن ما زلنــا على قلب 
رجل واحد ومتمســكين بالمحافظة 

على هذه األرض". 
وأشــار الريس إلــى أن هذه األرض 
تعرضــت هــي األخــرى للتحديــات 
الزراعية  التــي واجهتهــا األراضــي 
في قطــاع غزة، الفتًا إلى أن تكلفة 
العنايــة بأشــجار الحمضيات مكلفة 
للغايــة، كمــا أن المبيــدات الالزمة 
لها قــد ال تعطي التأثيــر المطلوب 
من أول اســتخدام، وهو ما يدفعهم 
لشــراء المزيد منهــا وبالتالي زيادة 
تكلفة العناية بها، باإلضافة إلى أن 
القدرة الشــرائية في األســواق في 
الحالية  ظل األوضــاع االقتصاديــة 

ليست عالية.
وعــن اإلصرار فــي زراعــة األرض 
بالحمضيات شــدد الريس بالقول:" 
أساسًــا،  مبــدأ  مســألة  المســألة 
والبيارة إذا اكتفــت ذاتيًا من ناحية 
المصاريف، فنحن ال نبحث عن الربح 
من ورائهــا"، معبرًا عن أمله في أن 
تتحسن األوضاع في إطار األحاديث 
عن المصالحة واالنفراجات التي قد 

تُحسن قدرة الناس الشرائية".

“حمضيات غزة “ تتألأل كالذهب رغم التحديات 
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
كعادتهــا عصــر كل يــوم، تجلس 
الثالثينيــة أم األمير حمــد بجانب 
طفلتها في الصف الثالث االبتدائي 
لمتابعة الــدروس والواجبات معها، 
منذ تفشــي فيروس كورونا بغزة، 

واقتصار التعليم عن بعد.
بيــن  مــا  األميــر  أم  وتنغمــس 
وإيجــاد  والتوضيــح  الشــروحات 
للــدروس  المناســبة  الحلــول 
المقررة، في حين تشــعر بأن األمر 
يفــوق قدرتهــا الى جانــب أعمال 
المنــزل التــي ال تنتهــي وتكــون 
بانتظارهــا، األمر الذي يســيب لها 
ضغوطــات نفســية وعصبية تفقد 
معهــا التحمل، ومتابعــة كل هذه 

المهمات.
وفرض تفشــي وباء كورونا بغزة، 
ضرورة اللجــوء إلــى تجربة نظام 
"التعليم عن بعد"، الذي بات تحديًا 
يوميــًا يعيشــه األهــل والطــالب 
والمعلمون ألســباب عديدة، منها: 
انقطاع التيار الكهربائي لســاعات 
طويلة، وصعوبة الحياة المعيشــية 
والواقع االقتصادي، في وقت شَكل 
التعليم اإللكتروني ثقاًل كبيرًا على 

كاهل األمهات وربات البيوت.
أعباء وتراكمات

ليســت أم األميــر التــي تالحقهــا 
الضغوطــات اليومية جــراء متابعة 
التعليــم اإللكترونــي الــى جانــب 
فالكثير  األخرى،  المهمات  ممارسة 
مــن األمهــات أكــدن فــي أحاديث 
منفصلــة لـ"الرأي"، أنهــن يعانين 
مــن ضغوطــات نفســية وعصبية 
فاقت التحمــل، الى جانــب التوتر 

الزائد.
أم خالد ســالم هي األخــرى، لديها 
ســتة أطفــال وجميعهــم طــالب، 
وتتنقل يوميا ما بين تدريس هذا 
وذاك دون أن تجد لنفســها متسعًا 
مــن الوقت للخلود الــى الراحة، إال 
من بعض سويعات في وقت متأخر 

من الليل.
تقول أم خالد في حديث لـ"الرأي": " 
ال أســتطيع أن أحتمل تدريس أبناء 
ستة دفعة واحدة، فكل واحد منهم 
يحتــاج الى متابعة دروســه وهاتف 
نقال يســاعده في ذلك"، موضحة 
أنها باتت تشــعر بالضغــط الكبير 
والصراخ في بعض األحيان، وعدم 

القدرة على التحمل أكثر من ذلك.

 ضغط نفسي كبير
التي تعيشــها  وحــول الضغوطات 
األمهــات جــراء التعليم عــن بعد، 
التربــوي محمــد  المرشــد  يقــول 
التــي  الصعوبــات  إن  اســليم:" 
برامــج  فــي  الطــالب  يواجههــا 
المنصات اإللكترونية تلقي بثقلها 
على األهــل أيضــا، إذ يعانون من 
ضغوطــات نفســية كبيــرة جــراء 
مواكبــة أوالدهــم بهــذه العملية، 
وهو مــا يزيــد مــن أعبــاء العمل 

عليهم".
حديــث  فــي  اســليم  ويوضــح 
لـ"الرأي"، أن إحدى األمهات تحدثت 
فــي بعــض االستشــارات، بأنهــا 
مضغوطة مــن كثرة المهمات، وأن 
جوال واحد بالبيت لخمســة طالب 
ال يكفــي"، وأخــرى تقــول": قطع 
الكهرباء وضعف االنترنت من أكبر 
المشــاكل التي تواجهنــا بالتعليم 

االلكتروني".
والى جانــب الضغوطات النفســية 
والعصبيــة التــي تالحــق األهالي 
يشــكل  المنزلــي،  الحجــر  جــراء 
التدريس عن بعــد وداخل المنازل 

ضغوطات أخرى تساهم في زيادة 
العائالت، وبالتالي ينعكس  معاناة 

على الطالب بالسلب.
فــي  الطفــل  أن  اســليم  ويؤكــد 
المراحــل األولــى للتعلــم عن بعد 
ال يمكنــه التركيــز ألكثــر من 15 
دقيقة، وهو ما أكدتــه العديد من 
األمهــات، حيــث ينشــغل الطفــل 
أثناء التعلم في أشياء أخرى ويلهو 
بهــا، في وقت تبدأ فيه األم مرحلة 
مــن الصراخ والعصبيــة لكي يعود 

طفلها الى الفهم واالستيعاب.

تحديات صعبة
ورغــم أن التعليم اإللكتروني خلق 
تحديــًا صعبــًا لدى األهــل، إال أنه 
ساهم في تطوير بعض المهارات 
بالتعلــم  الخاصــة  الشــخصية 
واكتســاب  والذاتــي،  المســتقل 
الطالب على  المعلومــات، وتعــود 
القراءة ومتابعة دروســه رغم عدم 

تلقيه الشروحات داخل المدرسة.
 ويضيــف المرشــد التربــوي:" إن 
التعليــم عــن بعــد حمَــل األهل 
مســؤولية التعليم داخــل المنزل، 
وفــرض عليهــا التكيــف مع بعض 

التطبيقات التي طرحتها المدرســة 
تجــاوز  علــى  الطلبــة  لمســاعدة 
الصعوبات، إضافة إلرسال الدروس 
مــن خــالل المنصــات التعليميــة 

ومواقع التواصل االجتماعي".
ليست األمهات اللواتي يعانين جراء 
تلك الضغوطات الناتجة عن تراكم 
المهمات بســبب التعليم عن بعد، 
فوباء كورونا شــكل تحديــا كبيرا 
للعديد من المعلميــن والمعلمات، 
حيــث باتت مهمة إيصال المعلومة 

للطلبة أكثر صعوبة عن ذي قبل.
 ومســاهمة منها في التخفيف من 
التحديــات التــي تواجــه األهالــي 
والمعلمين على حد ســواء، عملت 
وزارة التربية والتعليم بغزة، بشكل 
فعــال ومتواصل مــن خالل الدعم 
واإلرشــادات  والتقنــي  المعنــوي 
بتوجيهــات  وذلــك  المســتمرة، 
لمــدراء المدارس بتفعيل الصفوف 
االفتراضيــة ومنصــات التعلم عن 
بعض، واطالقهــا لبطاقات التعلم 
الذاتي للمرحلــة الدنيا، وبعد ذلك 
إطــالق قناة روافد التعليمية، حيث 
أصبحــت حصص التعلــم عن بعد 

أسهل. 

التعليم عن بعد..ضغوط نفسية وتجارب مثقلة بالتحديات
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
عقب حــرب الفرقان عــام 2008، 
الماضيــة، ظهر  الســنوات  وخالل 
جليــًا التطــور الالفــت فــي األداء 
العسكري والســالح لدى المقاومة 
الفلســطينية بغزة، والتكتيك في 
الرد علــى أي تصعيد فــي الوقت 
والتعامــل  المناســبين،  والزمــان 
الجيد مــع االحتالل فــي الميدان، 
وهــو ما أكســبها الجولــة في كل 

مرة.
أن  سياســيين  محلليــن  ويؤكــد 
المقاومــة بغــزة حققــت انجازات 
تاريخية فارقة وعلى رأسها كتائب 
القسام، موضحين أن هناك تطورًا 
واضحــًا في أداء وســالح المقاومة 
وتكتيكهــا، وتعاملهــا مع االحتالل 

في كل جولة تصعيد أو عدوان.

محطة فاصلة
ويقول الكاتب والمحلل السياســي 
يؤكد  الواقع  الصــواف:"  مصطفى 
أن معركــة الفرقــان كانت محطة 
فاصلة في تطوير المقاومة بشكل 
كبير رغم الحصار وسياسة تجفيف 
المنابع، وهذا ناتج عن استخالص 
العبر والدروس من خالل المعركة 
التــي تمكن المجاهدون ومن وقف 
العــدو عنــد تخوم غــزة، حيث لم 

يتمكن من التغول داخل القطاع".
ويضيف الصواف في حديث خاص 
لـ"الــرأي":" إن المقاومة الى جانب 
الحاضنــة  شــكل  الــذي  الشــعب 
الشــعبية وهو ما أفشل مخططات 
االحتــالل من تدمير البنى التحتية 
للمقاومة واالجهــاز عليها، وإجباره 
على الخــروج من القطــاع بعد أن 
قتــل ما يزيــد عن 1300 شــهيد، 

ودمر آالف البيوت".
وبالرغــم من الجــراح واأللم، فإن 
المقاومــة اســتخلصت العبر، ومن 
ضمــن هــذه العبــر العمــل على 
تطوير قدراتها بشــكل واضح بات 

يقلق مضاجع االحتالل.
ووفــق مــا ذكــره الصــواف فــإن 
المقاومة تمكنت من صد عدوانين 
فــي عامــي 2012و2014، وهــي 
تســتعد من خالل مراكمــة القوة، 
وهي شــكل من أشــكال المقاومة 
اســتعدادًا ألي حماقــة قد يرتكبها 
شــعبها  عــن  للدفــاع  االحتــالل 
ومقدراته في انتظار حرب التحرير 

القادمة بإذن اهلل. 
أن  السياســي  المحلــل  ويــرى 
مناورة الركن الشــديد هي مناورة 
الغرفة  دفاعية الختبــار جاهزيــة 
للمقاومــة  التابعــة  المشــتركة 
ألي عــدوان صهيونــي، وفحــص 

وأدواتهــا،  العســكرية  ترتيباتهــا 
حتى تكون على جاهزية لمواجهة 
العدو، خاصة بعــد كثرة تهديداته 
وهــي تحمل رســائل عــدة داخليًا 
وخارجيــًا، وخاصة لالحتالل لتؤكد 
له أن المقاومة اليــوم تختلف عما 
كانت عليه باألمس، وغدا ستكون 
أفضل ممــا هي عليــه اليوم عدة 

وعتادُا.

معادلة الردع
مــن جهته يتفق الكاتــب والمحلل 
السياســي إيــاد جبر مــع الصواف 
فيمــا يتعلق بتطــور المقاومة في 
قطــاع غــزة بعــد حــرب الفرقان 
عام 2008 بشــكل كبير، لم يكن 
يتوقعه أشــد المتابعين سواًء على 
مســتوى األداء أو نوعية السالح أو 

التكتيك.
ويقــول جبــر فــي حديــث خاص 
لـ"الــرأي":" لعل ما يؤكــد ذلك أن 
هــذا التطور فــرض معادلة الردع 
على االحتــالل، بمعنــى أنه أدرك 
و2014،   2012 مواجهتــي  بعــد 
أن هنــاك تحواًل كبيــرًا في نوعية 
وبالتالي  وأدائها،  المقاومة  ســالح 
يتعامل معها بحذر شديد خالل أي 
تطــور، فنالحظ بعــد حرب 2014 
أن مخــاوف االحتــالل مــن حــرب 

مفتوحة على غــزة تظهر بوضوح 
في ســلوكه". ووفق مــا ذكره فإن 
االحتالل فــي حرب الفرقــان كان 
قــادرًا علــى دخــول العديــد مــن 
المناطــق بريًا داخل قطــاع غزة، 
وقــد نجح فــي ذلــك حينما فصل 
القطــاع الى ثالثة أجزاء لتســهيل 
عملية التعامــل مع المقاومة، غير 
أن فكــرة الحــرب البرية لــم تعد 
مطروحــة فــي أي مواجهــة بعــد 
تطور سالح األنفاق لدى المقاومة.
وإضافة الى ما سبق، فقد تطورت 
قــدرات المقاومة مــن حيث صنع 
صواريــخ بعيــدة المــدى وقدرتها 
على اســتهداف اآلليات العسكرية 
االســرائيلية، وهــو ما ظهــر جليًا 
خالل الحرب األخيــرة عام 2014، 
فضاًل عــن تخــوف االحتــالل من 

تسلل المقاومة خلف خطوطه. 
ويؤكــد المحلــل السياســي أن أي 
المقاومة  إنجاز عســكري تحققــه 
مرهونــًا بإنجــاز سياســي وهو ما 
لــم يتحقــق، لذلــك فــإن كل مــا 
تحقق مــن إنجازات يبقى منقوصًا 
علــى مســتوى الجبهــة الداخليــة 
الفلسطينية ألن الحصار لم ينته، 
وأن كافــة مطالــب المقاومة التي 
تُعبــر عــن أهالي غــزة تتكرر مع 

كل عدوان على القطاع.

الركــن  بمنــاورة  يتعلــق  وفيمــا 
الشــديد، يرى جبر أنها تحمل عدة 
رســائل للعدو، أواًل ألن المناورات 
العسكرية تكون جزء من الصراع، 
كمــا أن مشــاركة كافــة الفصائل 
فــي المناورة يدلــل على حالة من 
اإلدارة المشــتركة لهــا، هــذا الى 
جانــب اظهــار المقاومــة لقدراتها 

وهو أمر مطلوب.
ويشــير إلــى أن تشــديد الحصــار 
علــى قطاع غــزة، ومــا ينتج عنه 
اقتصاديــة متواصلة،  أزمــات  من 
يجعل االحتالل أكثر تحفزًا للجبهة 
الداخلية الفلسطينية، وهنا تحاول 
المقاومــة الحفــاظ علــى ظهيرها 
الشعبي من خالل إظهار تماسكها 
ومراكمــة قوتها، إلــى جانب إبقاء 

حالة من التوازن مع االحتالل.
الحربيــة  الطائــرات  وكانــت 
اإلســرائيلية، في 27 ديسمبر عام 
2008، قد ألقت حممها وصواريخها 
القاتلــة علــى عشــرات األماكــن 
فــي مختلــف  واألمنيــة  المدنيــة 
مناطق قطاع غــزة، موقعة خالل 
الضربــة األولــى أكثر مــن مائتي 
شهيد غالبيتهم من أفراد األجهزة 
األمنية والشرطية، لتتوالى بعدها 
منــازل  مســتهدفة  الصواريــخ 

المدنيين العزل.

حرب الفرقان..محطة فاصلة في تطوير المقاومة غَيرت معادلة الصراع
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غزة- الرأي
أكدت وزارة األسرى والمحررين، في تقرير لها 
يرصد أوضاع األســرى داخل سجون االحتالل 
خالل العام 2020 بعنون ) األسرى بين سندان 
جائحــة كورونا ومطرقة ظــروف االعتقال( أن 
االحتالل اإلسرائيلي واصل هذا العام اإلمعان 
والتنكيل باألسرى، مستغاًل جائحة كورونا في 
فرض المزيد من الواقع االعتقالي المرير على 

األسرى.
وبين التقرير الذي اســتعرض أبرز االنتهاكات 
التــي تعــرض لها األســرى على مــدار العام، 
وتجاهــل توصيــات المنظمات والمؤسســات 
الحقوقية الدولية، باتخاذ االجراءات االحترازية 
واإلفــراج عنهــم خوفــا مــن تفشــي فيروس 
كورونــا، في ظل اكتظاظ الســجون، وانعدام 

وسائل الوقاية والحماية .
ورصــد التقريــر عمليــات االعتقــال اليومية 
بحــق أبناء شــعبنا بمختلف فئاته وشــرائحه، 
حيث ســجلت نحــو 3800 حالة اعتقــال على 
مــدار العــام، كما واصلــت سياســة االعتقال 
اإلداري دون الئحة اتهــام، وارتكاب مزيد من 

االنتهاكات فيما يتعلق بحقوق األسرى كافة.
واستعرضت الوزارة أبرز االنتهاكات خالل عام 

-:2020
 حيــث يتواجــد داخــل ســجون االحتــالل مع 
نهاية العــام 2020 نحو 4400 أســير، بينهم 
38 أســيرة، و170 طفال، و450 معتقل إداري، 
و1300 حالــة مرضية، منهــم 80 حالة بحاجة 
ماســة فحوصــات وعمليــات جراحيــة عاجلة، 
إضافة الى 14 أسيرا يرقدون بشكل دائم في 
ما يســمى عيادة ســجن الرملة، باإلضافة إلى 
11 أســير يعانون من مرض الســرطان، و95 
حالة مصابة باإلعاقة والشلل، يمارس بحقهم 
كافة األساليب واالنتهاكات التي تخالف مبادئ 
حقــوق اإلنســان، وينتــزع منهــم حقوقهــم 
األساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات 

العالقة.

 األسرى وكورونا:
تفاقمت أوضاع األســرى الصحية بشكل عام، 
حيث مــارس االحتالل االهمــال الطبي ضمن 
سياسة ممنهجة، ولم تراعي سلطات االحتالل 
االجراءات التي اتخذتهــا الكثير من الدول في 
التعامــل مع جائحة كورونــا، بل على العكس 
فقــد زادت من معاناة األســرى وحرمانهم من 
اجــراءات الحمايــة والوقاية الالزمــة لمواجهة 

الفيروس.
وقامت في مارس الماضي بســحب كافة مواد 
التعقيم الالزمة لألسرى لحمايتهم من تفشي 
الوباء في اســتهتار واضح مــن قبل االحتالل 
بحياة االسرى، األمر الذي نتج عنه إصابة نحو 
140 اســيرا بالكورونــا، غالبيتهم في ســجن 

جلبوع.
كما احتكرت إدارة السجون االجراءات المتعلقة 

بالكورونا من فحوصات واخذ عينات واجراءات 
وقائيــة واالعالن عن المصابين، دون اشــراك 
منظمــة الصليــب األحمــر الدولــي أو منظمة 

الصحة العالمية.
بالرغــم من عديد المناشــدات التــي أطلقتها 
وزارة األسرى والمؤسســات المعنية باألسرى 
على مدار العام، بالسماح للمؤسسات الدولية 
االطــالع ومتابعــة أوضــاع األســرى الصحية 
ومراقبــة مــدى ســالمة االجــراءات الوقائية 

المتبعة داخل السجون والمعتقالت.
 اقتحام واعتداءات متواصلة:

كمــا واصل االحتالل وإدارة الســجون عمليات 
اقتحــام ومداهمات لغرف وأقســام المعتقلين 
على يد وحدات خاصة مدججة بوســائل القمع 
تابعــة إلدارة الســجون، وحدتــي )الماتســادا 
وكيتــر( اإلســرائيلية، والتــي اعتــدت خاللها 
بالضــرب المبرح على األســرى، وقامت برش 
الغــاز داخل األقســام وفرضــت عليهم جملة 
من العقوبات القاســية. كما عبثت بمحتويات 

ومقتنيات األسرى.

  االعتقال اإلداري:
وبينت الوزارة أن االعتقال اإلداري شكل معاناة 
متجددة لألســرى، وبالرغم من جائحه كورونا 
والدعــوات إلطالق ســراح األســرى االداريين 
المعتقلين بدون تهمه، اال أن محاكم االحتالل 
العسكرية واصلت اصدار االوامر االدارية بحق 
االســرى الفلســطينيين، نحو 900 قرار ادارى 
منذ بدايــة العام الحالي، ما بيــن قرار تجديد 
اعتقال لفترات مختلف تمتد من شهرين إلى 6 
شهور، وبين قرار يصدر بحق أسرى ألول مرة، 
دون مراعــاة للمعايير والشــروط التي وضعها 
القانون الدولــي والتي حدت من اســتخدامه، 
حيث طال كافة شــرائح المجتمع الفلسطيني 
من نــواب، وقــادة فصائل، ونســاء، وأطفال، 
ومرضى، واصبح ســيفًا مســلطًا علــى رقاب 

الفلسطينيين.
وبــزرت خــالل العــام معركــة األســير ماهر 

األخــرس التي خاضهــا احتجاجًا على سياســة 
االعتقال اإلداري والتي استمرت نحو 103 أيام 
من اإلضــراب المفتوح المتواصــل وذلك منذ 
تاريــخ اعتقاله في 27 يوليــو 2020، وحتى 6 

نوفمبر 2020.

 األسيرات
واصلــت قــوات االحتــالل عمليــات االعتقال 
بحق المرأة الفلســطينية ، واستمرت في هذه 
السياسة دون تميز بين امرأة كبيرة في السن 

أو قاصرة )أقل من 18 عامًا(.
وخالل العام اعتقــل االحتالل على مدار العام 
نحــو 115 امرأة فلســطينية، ومارس بحقهن 
مختلــف أنواع التعذيب الجســدي والنفســي، 
كاإلهمال الطبي، وفرض الغرامات، واالحتجاز 
في أماكــن ال تليق بهــن، ووجــود الكاميرات 
االستفزازي،  والتفتيش  الخصوصية،  وانتهاك 
وتوجيه الشــتائم لهن، والحرمان من الزيارات 

بسبب جائحة كورونا.
وهددت األسيرات في ســجن الدامون بالقيام 
بخطــوات تصعيديــة بســبب ســوء األوضاع 
الصعبــة  االعتقاليــة  والظــروف  المعيشــية 
التــي يتعرضن لها أثناء وبعــد فترة التحقيق، 
والمطالبة بإزالة كاميرات المراقبة من ســاحة 
الفــورة ، واســتئناف زيــارات األهالي لهن في 

ظل انقطاع الزيارات مع بدء جائحة كورونا.

 األسرى األطفال
ورصــدت الوزارة خالل هذا العام سلســلة من 
االحــكام الجائــرة بحــق األطفــال الذين يتم 
اعتقالهــم بشــكل يومــي خاصة فــي الضفة 

الغربية ومدينة القدس.
واعتقل االحتالل خالل العام الجاري، نحو 800 
طفــل من هم دون ســن الـ16، ومــازال 170 
طفال محتجزًا في سجون االحتالل، يتعرضون 
األعــراف  كل  تخالــف  صارخــة  النتهــاكات 

والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم.
لم يراِع االحتالل ســن األطفال وتعامل معهم 

مثــل الكبــار، كما حرمهــم من رؤيــة ذويهم 
ومنع عنهم الحمايــة القانونية، وتعمد فرض 
غرامــات مالية على األطفال، والتي قد وصلت 
إلــى 350 ألــف شــيكل غرامات ماليــة خالل 

2020 بما يوازى )102 ألف دوالر).

 أحكام عالية
الفلســطينيين  األســرى  أعــداد  وارتفعــت 
المحكوميــن بالمؤبــدات هــذا العــام لتصل 
الــى )543( أســير، وذلك بعد الحكــم على 5 
أســرى بالســجن المؤبد مدى الحياة )99 عام، 
وهم األســير عاصم عمــر البرغوثي من بلدة 
كوبر شــمالي رام اهلل ، واألسير” سحبان وائل 
الطيطي” مــن بلــدة الظاهرية فــي الخليل، 
واألســير الفتى “خليــل يوســف جبارين” )19 
عامًا( مــن يطا جنوب الخليــل كذلك اصدرت 
حكمــًا بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة بحــق 
األســيرين الفتيين عمر ســمير الريماوي )20 
عامــا(، و “أيهــم باســم صبــاح” )18 عامــا(، 
من ســكان بلــدة بيــت ريما، شــمال رام اهلل، 
وكانــا اعتقال فــي فبرايــر 2015، ولم تتجاوز 
اعمارهــم آنــذاك 15 عامــًا بعد إطــالق النار 

عليهما وإصابتهما بجروح.
 تضييق ومالحقات مالية :

كما شــهد هذا العام اســتمرار اتبــاع اجراءات 
التضييــق المالية على األســرى وذويهم حيث 
منعت إدارة ســجون االحتالل من إدخال أموال 
'الكانتينــا' في حســابات األســرى المخصصة 
لشــراء احتياجاتهم بشــكل غير المبرر يهدف 

إلى مفاقمة معاناة األسرى.
إصــدار أمــر عســكري فــي فبرايــر الماضي 
األشــخاص  كافــة  ومعاقبــة  بمالحقــة 
والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع األسرى 
وعائالتهم، والتي تقوم بفتح حســابات بنكية 
لهــم، ضمــن سياســة الحــرب الماليــة التي 
تمارس على األســرى وذويهم، األمر الذي أثر 

على رواتب ومستحقات األسرى المالية.

  األسرى القدامى
وارتفعــت هــذا العــام قائمة عمداء األســرى 
الذيــن أمضوا أكثر من عشــرين عامــًا داخل 
ســجون االحتالل إلــى )56( أســيرًا من بينهم  
26 أســير معتقلين قبل اتفاق اســلوا في عام 
1994م وهــم مــا يعرفوا باألســرى القدامى، 
أقلهم أمضى 25 عام في السجون ، وأقدمهم 
األســير كريم يونــس الذي أمضــى أكثر من 
37 عامًا وابن عمه األســير ماهر يونس الذي 
اعتقــل بعده بعشــرين يومًا، إضافة لألســير 
نائــل البرغوثي الــذي اعيد اعتقالــه، لتصل 
ســنوات االعتقال التي أمضاهم داخل سجون 

االحتالل اكثر من40 عامًا.

  شهداء الحركة األسيرة
وشــهد هذا العــام ارتفاعــا في عدد شــهداء 
الحركــة األســيرة الــذي وصل إلــى 226 منذ 
العــام 1967، حيــث ارتقى هذا العــام أربعة 
أســرى بســبب االهمال الطبي وهم األســير 
نور رشــاد البرغوثي، واألســير المسن سعدى 
خليل الغرابلي، واألسير داود طلعت الخطيب، 
وأخرهم األسير الشــهيد كمال أبو وعر والذي 
كان مصاب بالســرطان، حيــث تعرض لكافة 
أشــكال التعذيب النفســي والجســدي الى أن 

فارق الحياة.
كمــا ارتفــع أعــداد جثاميــن شــهداء الحركة 
االســيرة المحتجزة لدى االحتالل، إلى ثمانية 
بعــد رفض االحتالل تســليم جثمان الشــهيد 
“كمــال ابو وعــر” ورفض اإلفــراج عن جثمان 
األســير داود الخطيــب الــذي استشــهد في 2 
ســبتمبر الماضــي، وذلــك قبل 4 أشــهر من 
انتهــاء محكوميتــه، حيــث كان مــن المقــرر 
اإلفراج عنه بتاريخ 4 ديســمبر بعد حكم دام 

18 عامًا وال تزال جثمانه محتجزة.

 سفراء الحرية
ارتفع عدد ســفراء الحرية خــالل العام 2020 
الى )95( طفاًل ، حيث اســتطاع 8 من األسرى 
انجــاب 9 أطفال جدد خالل العام بينهم توأم، 
وذلك عبر عمليــات تهريب النطف الى الخارج 
وانجــاب األطفــال وهــم خلــف القضبــان، ما 
أطلق عليهم "ســفراء الحرية"، مما رفع اعداد 
األسرى الذين خاضوا التجربة الى )67 ( أسيرًا.

وفــي ختــام التقرير،  شــددت وزارة األســرى 
أن قضيــة األســرى اليــوم تتعــرض لهجمــة 
شرسة من أعلى مستوى سياسي في حكومة 
االحتالل، وســط تجاهل لمعاناتهــم اليومية 

المستمرة.
وبينــت أن قضيــة األســرى اليــوم أحــوج ما 
يكون إلى مزيد من التكاتف الجهود الرســمية 
والدبلوماســية مــن أجل اعــادة االعتبــار لها 
كقضية وطنية نضالية سياسية جامعة، يلتف 
حولها كافة أبناء شــعبنا الفلســطيني وأحرار 

العالم.

وزارة اأٍلسرى تصدر تقريرًا حول أوضاع األسرى في عام 2020

األسرى بين سندان جائحة كورونا ومطرقة ظروف االعتقال
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غزة- الرأي
أصدرت لجنــة دعــم الصحفيين 
تقريرها الســنوي للعــام 2020، 
مؤكدة أن هناك تصاعدًا ملحوظًا 
العتــداء االحتالل علــى الحريات 
في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ارتفعــت حدتها في شــهر فبراير 
2020، جــراء اســتهداف االحتالل 
الصحفييــن  مــن  كبيــر  لعــدد 
مختلفــة  بإصابــات  وإصاباتهــم 
ومنــع عدد كبير مــن الصحفيين 
التغطيــة وممارســة عملهم  من 

الصحفي.
وأظهر تقريــر اللجنة مدى إفراط 
اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات 
الصحفييــن  اســتهداف  فــي 
فــي  وتعمدهــا  الفلســطينيين، 
الحي والمعدني  الرصاص  إطالق 
الغاز  المغلــف بالمطاط وقنابــل 
الســامة، تجاههم بشكل متعمَّد 
فــي اســتمرار جريمتهــا إلبعــاد 
الصحفيين ووســائل االعالم عن 
ســاحة جريمتها بحق المواطنين 
الفلســطينية  األراضــي  فــي 
المحتلة، رغــم ارتداء الصحفيين 
المالبس الخاصة بهم توســطها 
إشــارة تدل على أنهم يمارسون 

مهنتهم.
عدا عن استخدام القوة المفرطة 
فــي الضــرب والتهديــد واالهانة 
بشــرية  كــدروع  واســتخدامهم 
ووجودهــم فــي أماكــن بعيــدة 
نســبيًا عــن المتظاهريــن، ولم 
يشــكلوا أي خطــر أو تهديد على 
جنود االحتالل، إلى جانب تمادى 
االحتــالل فــي مداهمــة منــازل 
الصحفييــن ومكاتبهم اإلعالمية 
ومنعهــم  معداتهــم  ومصــادرة 
والســفر واعتقالهم  التغطية  من 
غرامــات  وفــرض  واحتجازهــم 
ماليــة لعــدد منهم وابعــاد؛ وفق 
شروط تقيد حريتهم في الحركة 

والعمل والرأي والتعبير.
وخالل التقرير حمّلت لجنة دعم 
المســؤولية  االحتالل  الصحفيين 
االعتقاالت  عــن حملــة  الكاملــة 
الصحفييــن  بحــق  المكثفــة 
واالبعــاد وهدم منــزل اإلعالمية 
عمــل  ومنــع  البرغوثــي،  وداد 
تلفزيــون فلســطين لثالث مرات 
متتاليــة لمدة ســتة أشــهر قابلة 

للتجديد وتهديد طاقم التلفزيون 
باالعتقال حال اســتمروا بعملهم 
القــدس  مناطــق  فــي  المهنــي 

والداخل المحتل.
االحتــالل  حكومــة  وحملــت 
المســؤولية الكاملــة عــن هــذه 
الجريمــة الجديــدة التــي تضاف 
إلى ســجل جرائم إرهاب حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي المنظم ضد 
والتي  الفلســطينيين  الصحفيين 
راح ضحيتهــا عشــرات الشــهداء 
المئــات  وإصابــة  الصحفييــن 
وارتــكاب كافــة أشــكال الجرائم 
بحق الصحفيين، مُؤكدًة أن هذه 
الجرائم لن تســقط بالتقادم وأن 
مرتكبي هــذه الجرائم لن يفلتوا 
من العقاب وســيتم محاســبتهم 
وجرهــم إلــى المحاكــم الدولية 
لينالوا عقابهم وفق كل القوانين 

الدولية.
انتهــاكات  إن  اللجنــة  وبينــت 
االحتــالل المســتمرة للصحفيين 
إنمــا  االعالميــة،  والمؤسســات 
اإلعــالم  نجــاح  مــدى  تعكــس 
الفلســطيني وفرســانه في نقل 
الحقيقــة، وكشــف زيــف الرواية 
مــن  يحــدث  لمــا  اإلســرائيلية 
جرائم بحق الشــعب الفلسطيني 

األعزل".
التقريــر  وفــق  اللجنــة  ودعــت 
الســنوي، األممَ المتحــدة ودول 
العالم أجمع إلى ممارســة دورها 
ردع  فــي  والقانونــي  األخالقــي 
دولة االحتالل عن ممارســاته الال 
إنسانية بحق الشعب الفلسطيني 
الحمايــة  وتوفيــر  وصحافييــه، 
الالزمة لهم ألداء دورهم المهني 
واإلنســاني، مطالبــة  والوطنــي 
المؤسســات الصحافيــة الدوليــة 
الممارســات تجاه  بكشــف هــذه 
الصحافييــن الفلســطينيين على 
علــى  والضغــط  نطــاق،  أوســع 
االحتالل اإلســرائيلي لوقف هذه 
االنتهاكات، وصــون حرية العمل 

الصحفي.
ويغطــي التقريــر الفتــرة ما بين 
01 كانــون الثانــي/ يناير 2020 
أول  ديســمبر/كانون   25 إلــى 
االنتهــاكات  أن  مشــددًا   ،2020
بحــق الصحفييــن واإلعالمييــن 
اقترفت عمدًا دون مراعاة لمبدأي 

التمييز والتناسب، ضاربة بعرض 
الحائط كافــة المواثيــق الدولية  
والحقوقية واإلنسانية التي تكفل 

حرية العمل الصحفي.
 ووثــق التقريــر الســنوي للعــام 
2020 أكثر مــن  ) 476 (  انتهاكًا 
بحــق حريــة الصحافة مــن قبل 
فيمــا  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
بلغــت )127( انتهــاكًا مــن قبل 
تشــمل:  فلســطينية،  جهــات 
جرائم انتهــاك الحق فــي الحياة 
للصحفيين،  الشخصية  والسالمة 
وتعرض صحفيين للضرب وغيره 
مــن وســائل العنــف أو اإلهانــة 
بالكرامــة  الحاطــة  والمعاملــة 
اإلنسانية، عدا عن تسجيل)436( 
محاربــة  خــالل  مــن  انتهــاكًا 
بتآمــر  الفلســطيني  المحتــوى 
منصات التواصــل االجتماعي مع 

االحتالل اإلسرائيلي.

انتهاكات إسرائيلية:
التقريــر  فتــرة  خــالل  وســجّل 
واصابــات،  اعتــداءات  حــوادث 
واعتقال واحتجاز صحفيين وإبعاد 
اخريــن، ومنــع الصحفييــن مــن 
دخــول مناطق معينــة أو تغطية 
أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات 
ومواد صحفيــة، ومنع الصحفيين 
من السفر إلى الخارج، إضافة إلى 
مداهمة منازل صحفيين واغالق 
وتهديــد  اعالميــة  مؤسســات 
أخريات وحمالت تحريض مكثفة 
على الصحفيين وبعض وســائل 

اإلعالم وغيرها.

 اعتداء واصابة:
انتهــاكات  اللجنــة  ورصــدت   
االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة 
التــي يغطيهــا هــذا التقرير )84 
( حالــة اعتداء و إطــالق نار على 
صحفيــات،  بينهــم  الصحفييــن 
سواء كانت االســتهدافات بشكل 
او  الحــي  بالرصــاص  مباشــر 
المغلــف بالمطــاط، او بالضــرب 
واعقــاب  بالعصــي  والــركل  
البنــادق وإلحاق األذى والكســور 
والرضــوض في أنحاء جســدهم 
الحاطــة  والمعاملــة  واإلهانــة 
مســتوطني  واطــالق  بالكرامــة 
االحتــالل الكالب الشرســة تجاه 

الصحفييــن، واالصابة باالختناق 
الســام  الغــاز  استنشــاق  جــراء 
وغاز الفلفــل، وتعرض معداتهم 

للتدمير والتحطيم.

اعتقال واستدعاء:
كمــا ســجلت )82( حالــة تعرض 
لالعتقــال،  الصحفيــون  خاللهــا 
واالســتدعاء واالحتجاز لســاعات 
وأيام  واإلبعاد عن مدينة القدس 
واستخدامهم  األقصى،  والمسجد 
كــدروع بشــرية خــالل قمعهــا 
للمواجهات  والمســيرات السلمية 
المدافعة عــن الحقوق واألراضي 
تــم االفراج  الفلســطينية، حيث 
عــن غالبيتهم خــالل العام  فيما 
ال يزال  في ســجون االحتالل كل 

من:

مجاهد مرداوي محكوم بالســجن 
الفعلي 10 شهور

السعدي، أسامة شاهين،  مجاهد 
الطويل   بشــرى  عيــاد،  محمــود 

وكالهم اعتقال اداري
أحمــد أبو حبابة، طــارق ابو زيد، 
أحمد أبو صبيح، تامر البرغوثي، 
وليث جعار وهــم موقوفون دون 

تهمة

تمديد وتأجيل وفرض 
أحكام:

في حين وثقت خالل سنة 2020 
)53 ( انتهاك، تنوع ما بين تمديد 
اعتقال اكثر من مرة قبيل موعد 
االفــراج عنهــم، وتثبيــت أحكام 
بحــق صحفيين، واصــدار احكام 
بحــق آخريــن، وتأجيــل محاكمة 

خالل التقــــرير الســـــنوي لعام 2020
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بعض منهم ال يزالون في سجون 
االحتــالل وإبعــاد عــن المســجد 

األقصى.
مثــال تجديــد االعتقــال اإلداري 
لــه خــالل عــام 2020، كل مــن 
الصحفي األســير نضال أبو عكر 
مرتين لمدة ســتة أشهر، مصعب 
ســعيد مرتيــن لمــدة 4 اشــهر، 
بشــرى الطويــل مرتيــن لمدة 4 
الكاتــب أحمــد قطامش  أشــهر، 
مرتين قبــل أن يتم االفراج عنه، 
عامر أبو هليــل مرتين، ومجاهد 
الســعدي تجديــد ثالث مــرات، و 
الشــاعر واإلعالمــي محمود عياد 

مرتين لمدة ستة أشهر.
كمــا أمعــن التقريــر فــي رصــد 
أيضــا )103( حالة تــم فيها منع 
صحفييــن مــن ممارســة عملهم 

وتغطية األحداث.
ومنع   طاقم تلفزيون فلســطين 
عن العمل في القــدس المحتلة، 
برنامجيــن  بــث  منــع  وكذلــك 

عربيين في الداخل المحتل.
إلى ذلك، سجل التقرير )27( حالة 
تحريض واتهــام وتهديد بالقتل 
ومؤسســات  لصحفيين  ومالحقة 

إعالمية.
في حين تم رصــد أكثر من ) 3 ( 
حاالت اغالق وتهديد بإغالق ومنع 
مؤسســات إعالميــة مــن العمل 
مثــل : تجديــد وتمديــد اغــالق 
ومنــع  وحظر أنشــطة عمل قناة 
تلفزيــون "فلســطين" باللغتيــن 
العربيــة والعبرية داخــل أراضي 
الـ48 ، لمدة ســتة أشــهر، وذلك 
ثــالث مــرات متتالية خــالل عام 

2020 بحجــة أنه تابع للســلطة 
موظفــي  ومنــع  الفلســطينية، 
القناة من ممارسة عملهم، ويأتي 
ذلــك في اطار محاربــة المحتوى 

الفلسطيني.
اقتحــام  حالــة  وتســجيل)33( 
وتحطيم،   وتفتيــش،  ومداهمــة 
صحفييــن  لمنــازل  وهــدم 
والعبث  اإلعالمية  ومؤسســاتهم 
بمحتوياتهــا وتدميــر رأســًا على 

عقب.
اإلعالميــة  لمنــزل  مثــل هــدم 
البرغوثي ونجلها  والكاتبــة وداد 
طالــب االعــالم األســير قســام 
البرغوثــي، ومداهمــة ، جمعيــة 
العربيــة فــي مدينة  الدراســات 
القــدس المحتلــة  ومركز يبوس 
الوطنــي  والمعهــد   ، الثقافــي 

للموسيقى .
كما ســجل التقرير السنوي )46(  
حالــة مصــادرة أجهــزة ومعدات 
ومــواد صحفية ، وســحب هويات 
سواء خالل المداهمات واقتحامات 
ومؤسســاتهم  الصحفيين  منازل 
اإلعالميــة أو خــالل منعهــم من 
ومصــادرة  وحجزهــم  التغطيــة 

معداتهم وتحطيم كاميراتهم.
ولم يقف االحتالل عند هذا الكم 
الهائل مــن االنتهاكات بل تمادى 
في منــع الصحفيين من الســفر 
ســواء لتلقي العــالج، أو لحضور 
مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم 
والتي ســجلها التقرير وعددها) 4 

( حاالت منع من السفر،
وركــز التقريــر على مــا يتعرض 
لــه الصحفيين مــن انتهاكات في 
ومضايقــات  االحتــالل  ســجون 
والتــي بلغت )41( انتهاكًا بحقهم  
تمثلــت فــي االعتــداء والتعذيب 
والمعاملة القاســية خالل جلسات 
التحقيــق معهــم، ومنعهــم من 
زيــارة محاميهــم وعائلتهم لهم،  
وتقديــم الئحــة اتهــام لتواصل 
اعتقالهم، ورفض االفراج عنهم، 
الطبــي في عالجهم،  والالهمال 
من ضمنها فــرض غرامات مالية 
باهظة لـــ 15 صحفيًا وحرمانهم 

من حقوقهم المشروعة.

محاربة المحتوى 
الفلسطيني

أما فــي إطار محاربــة المحتوى 
إدارة  قبــل  مــن  الفلســطيني 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
دعــم  لجنــة  تقريــر  ســجل 
الصحفييــن خــالل عــام 2020 
عشــرات الحــاالت تم تســجيل 
)436( حالــة مــن ضمنها اغالق 
المواقــع  عشــرات  حســابات   
اإلخبارية واإلعالمية وحســابات 
اإلعالمييــن العامليــن في تلك 
المواقــع والتي تنوعــت ما بين 
والحســابات  الصفحــات  حــذف 
والحظــر ومنــع النشــر وحــذف 
التعليــق  ومنــع  المنشــورات 
وتقييد الوصول للصفحات ومنع 
البث المباشــر وحذف منشورات 

قديمة تعود إلى سنوات.
مثــال: كان مــن ضمنهــا أكثــر 

انتهاك في شهري مايو، وأكتوبر 
التواصــل  منصــات  أغلقــت 
الجتماعي صفحــات العديد من 
اإلعالمييــن والكتاب حيث أقدم 
موقع الفيســبوك وموقع تويتر 
إغــالق حســاباتهم دون  علــى 

إنذارات ودون أسباب.
وإيقــاف منصــة تويتــر وحظــر 
250 حساب لنشطاء وإعالميين 
ومواقــع إعالميــة   بطلــب من 
بادعــاء  اإلســرائيلي  االحتــالل 
خــرق معايير وشــروط الخدمة، 
محاربــة  بهــدف  يأتــي  ولكــن 

المحتوى الفلسطيني،
الداخليــة  االنتهــاكات  وبشــأن 
التقريــر  ســجل  الفلســطينية 
مــا  للعــام2020  الســنوي 
يقارب)127( انتهاكًا توزعت في 
رصــد ) 85( انتهــاكًا في الضفة 
المحتلة، و) 42 ( في قطاع غزة.

االنتهاكات في  وتمثلت مجموع 
اعتقال واســتدعاء واحتجاز)37( 
من الصحفيين، وتمديد اعتقال 
)28 ( حــاالت،  واعتــداء واصابة 

بلغت) 5 ( حالة.
 فيما سجلت عدد )12 ( منع من 
التغطية وعرقلة العمل المهني، 
والذي  تخلله تهديــد وتحريض 
بلغ عدد )17(،  كما تم تسجيل 

عدد اغالق مؤسسات )1(.
 فــي حين تــم رصــد)4( حاالت 
اقتحــام وتحطيــم مــن أجهــزة 
منازل  الشــرطة خالل مداهمة 
الصحفييــن، فيما رصــد تقرير 
اللجنــة )10( حــاالت مصــادرة 
بطاقــات وهويــات ومنع تجديد 

بطاقات لصحفيين.
ووثقت اللجنة)13( حاالت أخرى 
لمضايقــات داخــل المعتقــالت 
ومنع زيــارة األهالي والمحامين 

مع فرض كفاالت مالية.
مثــل: تمديــد حجــب مــن قبل 
لعشرات  الفلســطينية  السلطة 
والصحفية،  اإلعالميــة  المواقع 
رغم  مايــو2020  خــالل شــهر 
انتهــاء المــدة القضائيــة التــي 
حددتهــا محكمة صلــح رام اهلل 
بـــ)6 أشــهر( مســتندة لقانون 
"الجرائم اإللكترونية" الذي لقي 
إدانة واســعة لمخالفتــه معايير 

حقوق اإلنسان.
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الجديــدة  الســاللة  تســببت 
لفيروس كورونا في خلق شعور 
بالخوف والقلق فــي جميع أنحاء 
العالــم، بينما فرضــت المملكة 
القيــود  مــن  العديــد  المتحــدة 
فــي البــالد، وقامــت دول أخرى 
بتأمين حدودها الحتواء انتشــار 
الفيــروس، ومع ذلــك، مع طرح 
اللقاحــات فــي الســوق، ال يزال 
السؤال مطروحًا حول ما إذا كان 
اللقاحــات فعالــة أم ال وما الفرق 
والساللة  الجديدة  الســاللة  بين 
األصلية لفيروس كورونا، هذا ما 
نتعرف على إجابته في الســطور 
التالية، وفقــًا لموقع “تايمز أوف 

إنديا”.

س: ما هي ساللة كورونا 
الجديدة؟

المملكــة  فــي  للعلمــاء  وفًقــا 
المتحــدة، فــإن المتغيــر الجديد 
أو الفيــروس المتحور، والذي تم 
 ،”VUI 202012/01“ تســميته 

يشــتمل على طفــرة جينية في 
بروتيــن “ســبايك” الــذي يمكن 
أن يكون ســببًا لالنتشار الفوري 

والسهل للفيروس بين الناس.
 حتــى اآلن، تشــمل االختالفات 
بيــن الفيروس القديــم والجديد 
23 طفــرة في الشــفرة الجينية 
للفيــروس والتــي غيــرت أربعة 

بروتينات فيروسية.
يبدو أن ثمانية من هذه الطفرات 
الـــ 23 قد أثــرت علــى بروتين 
ســبايك الذي يعطي اسم عائلة 
الفيــروس التاجــي وفي حين لم 
يتم تأكيد أي شــيء آخر، اقترح 
العلماء أن هذه الساللة الجديدة 
قد تكون الســبب وراء االنتشــار 

األسرع للفيروس.

س: ما الفرق بين 
الساللة األصلية والساللة 

الجديدة لفيروس 
كورونا؟

علــى الرغم من أن أي شــيء ال 

يزال يتعين تأكيده، فقد أشارت 
الدراســة إلى أن المتغير الجديد 
القديــم  بالســابق  مقارنــًة   -
واألصلــي - أكثر قابلية لالنتقال 

والعدوى.
زعمــت التقديــرات أن الســاللة 
الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70٪ 
أكثر من الفيروس القديم إذا تم 
التأكد من صحة هذه االدعاءات، 
فقد يكــون ذلك بســبب الزيادة 
فــي التغييرات التــي تطرأ على 

البروتينات “السنبلة”.
في حين أن البروتينات الشائكة 
يســهل  الــذي  العنصــر  هــي 
على الفيــروس اختــراق الخاليا 
أن  الطبيعــي  فمــن  البشــرية، 
نفتــرض أن الطفــرات يمكن أن 

تجعله معديًا أكثر من المعتاد.

س: ما مدى خطورة 
الساللة الجديدة لكورونا 

وانتشارها؟
ذكرت دراســة حديثة أجريت في 

مدرســة لنــدن للصحــة والطب 
الجديدة  الســاللة  أن  االستوائي 
مــن فيــروس كورونــا الجديــد 
يمكــن أن تســبب المزيــد مــن 
المتحدة  المملكــة  الوفيات فــي 
يخشــى الخبــراء أيضًــا مــن أن 
ســاللة كورونــا الجديــدة يمكن 
أن تؤدي إلــى المزيد من حاالت 
والوفيات في  المستشفى  دخول 

عام 2021 مقارنة بعام 2020.

إلــى جانــب ذلــك، في حيــن أن 
الســاللة األصلية مــن الفيروس 
كانت تشــكل خطرًا ضئياًل أو ال 
تشكل أي مخاطر على األطفال، 
فــإن الفيــروس المتحــور لديــه 
القدرة على التأثير على األطفال 

أيضًا.
 Wendy Barclay لـــ  وفًقــا 
المجموعــة  فــي  األســتاذة   ،
لتهديــدات  االستشــارية 
الجديدة  التنفســية  الفيروســات 
 )NERVTAG( والناشــئة 

والمتخصصة في علم الفيروسات 
في إمبريال كوليــدج لندن، فإن 
الطفرات جعلت من السهل على 
البشرية  الخاليا  الفيروس دخول 
بسهولة أكبر، وبالتالي، األطفال 
هم أكثــر عرضة للعــدوى وهم 
عرضــة لإلصابة بهــذا الفيروس 

مثل البالغين.

س: هل ستعمل لقاحات 
كورونا ضد الساللة 

الجديدة؟
ال يزال طرح مســألة ما إذا كانت 
لقاحــات كورونــا ســتعمل ضــد 
الســاللة الجديدة قيد المراجعة، 
 Pfizer ومع طــرح لقاحي فايــزر
و موديرنــا Moderna في أجزاء 
يراقــب  العالــم،  مــن  مختلفــة 
الطبيــون  والباحثــون  العلمــاء 
تأثيــره علــى األفراد باســتمرار 
ولم تؤكد الدراسات العلمية بعد 
فعالية هذه اللقاحات على ساللة 

كورونا الجديدة.

ما الفرق بين فيروس كورونا األصلي والساللة الجديدة؟
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القدس المحتلة- الرأي
قدّ تظن عند ســماع هذا االســم 
ألول مــرة أنّــه متعلــقٌ بالغابات 
والجمــال،  الســحر  أو  والطبيعــة، 
اقترانــه بمصطلحاتٍ  ولكن وعند 
و)الشــحرور(  )الدوبيــر(  مثــل 
و)الشــاباص(، فســوف يفهــم من 
تعرض لألسر في سجون االحتالل 
عن ماذا ســتتحدث، ومــن هنا من 
قلــب معانــاة األســرى أتــت فكرة 

فيلم )غزال(.
)الغــزال( هــو ذاك الهاتــف النقال 
الــذي يدخل بطــرٍق مختلفــة إلى 
االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى 
الصهيونــي، ويتــم تناقلــه بيــن 
الغرف واألقسام، في سبيل توفير 
التواصل بين األســرى الممنوعين 
مــن الزيــارة وعائالتهــم، وعلــى 
الرغم مــن خطورة هــذا التواصل 
وتعــرض مــن قــام بــه للتنكيــل 
مــن قبــل االحتــالل الصهيونــي، 
وإدارة ســجونه، يتمســك األسرى 
الــذي  ب)الغــزال(  الفلســطينيين 
يتطابــق مــع الفــرس )الحمامــة( 

بطلة رواية زمــن الخيول البيضاء 
إذ  اهلل،  نصــر  إبراهيــم  للكاتــب 
كانت )الحمامة( في الرواية مصدر 
نقل األخبار الســيئة والجيدة، وبها 
تعلقت قلوب أهــل قرية )الهادية( 
كما يصور فيلم )الغزال( انفعاالت 
وتوتراتهــم  الفيلــم  شــخوص 
وسرورهم وحزنهم مضبوطًا على 

إيقاعات )الغزال(.
غزال تكثيــفٌ لفكرةٍ لتعوض عن 

أفكار
يحدثنــا مخرج الفيلــم أمجد عرفة 
عــن حكايته مع الفيلــم الذي كتب 
نصه وأخرجــه، إذ يقول أبو عرفة: 
" الفكرة إنــو أنا كتبت فكرة إلنتاج 
أكبــر مما تــم عرضه، ومــع عدم 
توفــر اإلمكانيــات اإلنتاجيــة، تم 
تصغير فكرة العمل، وكانت الفكرة 
بمضمونهــا وفريــق عملهــا جهــد 
شــخصي مع عدد مــن األصدقاء"، 
وعلــى الرغــم ممــا ســببه ضعف 
التمويل والدعم مــن تقليٍص من 
أفــكار الفيلم إلــى فكــرةٍ واحدةٍ 
مكثفة، إاّل أّن ذلك، وباإلضافة إلى 

فريق عمــل الفيلــم والمكون من 
مجموعة من الشــباب الفلسطيني 
الذي مر بتجربة االعتقال، واإلصابة 
بنيــران االحتــالل الصهيوني، مما 
أكســب الفيلــم زخمًا فــي تكثيف 
الصورة ونقلها، ومنحه المزيد من 

المصداقية.

عقباتٌ في طريق الفيلم
من أهــم الصعوبــات التي واجهت 
أمجــد عرفــة كمــا يقــول، تلــك 
الصعوبــات التــي رافقــت تصوير 
الفيلم وإنتاجه، الصعوبات المالية، 
يقول عرفة: " تســبب تمويل عمل 
الفيلم بشــكل شــخصي منّي بأن 
يتحــول الفيلم من فيلــم توثيقي 
درامــي كامــل إلى فيلــم قصير " 
، ولكــن وعلــى الرغــم مــن العدد 
القليل من المشــاهد، قــدم أمجد 
أبــو عرفــة فيلمــًا قصيــرً متقنًا، 
يتميــز عــن األعمال التي جســدت 
واقع األســرى ولكنها لم تكن على 

مستوى عاٍل من اإلتقان.
التــي  الصعوبــات  تنحصــر  لــم 
واجهت فريق العمل عند صعوبات 

الفنيــة،  والصعوبــات  التصويــر، 
بــل واجهت فريــق العمل وواجهت 
معــد ومخــرج للفيلــم صعوبــاتٌ 
في إعداد الفيلــم، إذ أّن ما تحويه 
المادة البحثية المعلوماتية للفيلم، 
تتطلب جهــودًا إضافية في تكييف 
المادة وتحويلها إلى سيناريو فيلم 

درامي، ومن ثم إخراجها بصريًا.
ومن الصعوبات التي واجهت أمجد 
عرفــة خــالل مراحل عملــه على 
الفيلــم صعوبــة تدريــب ممثلــي 
الفيلــم علــى أداء أدوارهــم، إذ أّن 
جميعهــم ممن ليس لهم أيّ خبرة 
ســابقة في التمثيل، وعلى الرغم 
من ذلك أسهمت: واقعية القصص، 
واحتكاك الممثلين بواقع األســرى 
المقدسيين في ســجون االحتالل، 
واإلخراج المتقــن للفيلم، في نقل 
رســالة الفيلــم بصــدق وسالســة 

لجمهور الفيلم.
مخرج )غزال( يجسد ما مر به ويمر 

به معظم المقدسيين
بعد تصويــر الفيلــم والعمل على 
المونتــاج له، تعرض مخرج وكاتب 

الفيلــم أمجــد عرفة، لالســتدعاء 
من ســلطات االحتالل، واالعتقال، 
ومصادرة أجهــزة المونتاج الخاصة 
به، يقول أمجــد: " الصعوبات اللي 
مريــت فيهــا خــالل العمــل على 
الفيلــم بقــدرش أجملها بــكالم "، 
وبسبب تلك الصعوبات تقرر عدم 
اســتكمال الفيلم 3 مرات، إاّل أّن ما 
فرضه الفيلم من قصٍص حية، وما 
احتــواه مــن تجارب، ومــا تصاحب 
مع العمــل عليه من تفاقٍم لمعاناة 
األســرى في ســجون االحتالل أدى 

ألن يبصر الفيلم النور.

غزال يبصر النور
مــع كل تلك المعاناة التي صاحبت 
العمل على هذا الفيلم، حقق فيلم 
)غــزال( العديد مــن النجاحات، إذ 
عــرض فــي عــددٍ مــن العواصم 
العربيــة، واألوروبية، وفــي الهند، 

وفي مهرجان
الفيلــم الفلســطيني في فرنســا، 
وتــم اختيــاره مؤخــرًا للعرض في 
عددٍ من المهرجانات التي سيعلن 

عنها الحقًا.

غزال - إبداع فني مقدسي يجسد معاناة األسرى
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غزة- الرأي-أالء النمر
عــام 2020 كان واحــدا مــن أصعــب 
األعــوام التي مرت علــى قطاع غزة، 
بعــام  الفلســطينيون  حيــث وصفــه 
التي  الفلســطينية  للقضية  الخــذالن 
لهث فيها الرؤســاء العرب للتطبيع مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
 وفــي النصــف الثانــي من شــباط / 
فبرايــر بدأت معركــة كورونــا لكنها 
 / أب  حتــى  الســيطرة  تحــت  بقيــت 
أغســطس عندما ســجلت أول إصابة 
محلية بفيروس كورونــا، وكأن الدنيا 
انقلبت في هــذا القطاع المعتاد على 
األزمات؛ وهي المرة األولى التي يغلق 
فيهــا القطــاع منذ آخر حظــر للتجول 
فرضه الجيــش اإلســرائيلي في عام 
الفلســطينية  إبــان االنتفاضة   1993

األولى.
المصالحــة الداخليــة كانــت متذبذبة 
هي األخرى، فاستبشــر الفلسطينيون 
خيرًا عندما رأوا العاروري والرجوب في 
مؤتمر مشترك وما تبع ذلك من لقاءات 
في رام اهلل وبيروت واســطنبول، لكن 
جرعة التفاؤل هذه لــم تدم طوياًل إذ 
تعثــرت خطواتها بعد إعالن الســلطة 
الفلســطينيين بعودة التنسيق األمني 
مع االحتالل اإلسرائيلي كبادرة حسن 
نيــة للرجل الــذي فاز فــي االنتخابات 

األمريكية جون بايدن.
وخالل العــام 2020 غاب القيادي في 
حركــة فتــح صائــب عريقــات وأمين 
عام حركة الجهاد اإلســالمي رمضان 
شــلح عن المشهد السياســي بعد أن 
وافتهم المنية، كما استشهد 4 أسرى 
فلســطينيين فــي ســجون االحتــالل 

نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد.
شــبكة الــرأي الفلســطينية رصــدت 

األحداث التالية خالل العام 2020:/

صفقة قرن وقصف وملحمة 
العجول

3/1/2020: الهيئة الوطنية لمسيرات 
العــودة تقرر وقــف المســيرات لمدة 
3 شــهور بهــدف التقييم وإعــادة بناء 
الهيئة ولجانهــا وتحويلها من فعاليات 

أسبوعية لشهرية.
األمريكــي  الرئيــس   :28/1/2020
دونالد ترامب يعلن في مؤتمر صحفي 
مشترك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، إطالق صفقة القرن 
الفلســطينية وســط  القضيــة  لحــل 

استنكار ورفض فلسطيني وعربي.
5/2/2020: كتائــب القســام الجنــاح 
العســكري لحركــة "حماس" تكشــف 
عن إصابــة عدد من أســرى االحتالل 

لدى المقاومة، وذلك في القصف الذي 
تعرض لــه قطاع غزة فــي أيار/مايو 

.2019
المقاطعــة  انتهــاء   :20/2/2020
التجارية والتي تمثلت بتوقف السلطة 
عــن شــراء العجــول مــن االحتــالل، 
وقرار إســرائيل التوقف عن اســتيراد 

الخضراوات الفلسطينية.
الجيــش  وزيــر   :22/2/2020
اإلســرائيلي، نفتالــي بينيــت، يصدر 
قــرارًا يمنع البنــاء الفلســطيني في 
المناطــق المتاخمــة أو المطلــة على 
المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 

والمصنفة B حسب اتفاقية "أوسلو".

فايروس كورونا وحريق 
النصيرات وقطع عالقات

3/3/2020: إجراء انتخابات الكنيست 
اإلســرائيلي وذلك للمرة الثالثة خالل 

أقل من عام.
5/3/2020: انــدالع حريــق كبير في 
ســوق مخيم النصيرات وســط قطاع 
غزة، يودي بحياة 25 مواطنًا وإصابة 
58 آخريــن بجــراح بينهــم 14 بحالة 

حرجة جدًا.
5/3/2020: الرئيــس محمــود عباس 
يعلــن حالــة الطــوارئ لمــدة شــهر، 
لمواجهة فيروس كورونا ويقرر إغالق 
المدارس والجامعات ومنع التنقل بين 

المدن إال للضرورة.
الفلســطينية  الحكومة   :22/3/2020
تمنع المواطنين الخروج من منازلهم 
14يومًا ومنع التنقل بين المحافظات 
وفرض إجراءات إلزامية منعًا لتفشي 

كورونا.
25/3/2020: اإلعــالن عــن أول حالة 
وفــاة لمواطنــة مــن بلدة بــدو قضاء 
بفايــروس  إصابتهــا  بعــد  القــدس 

كورونا.
26/4/2020: محكمة إســرائيلية في 
القــدس تقــرر مصــادرة 450 مليون 
شــيكل مــن أمــوال عوائد الســلطة 
الفلســطينية بعد 15 دعوى قضائية 
رفعها إســرائيليون أصيب وقتل أفراد 
من عوائلهم في عمليات فلســطينية 

خالل االنتفاضة.
اإلســرائيلية  الحكومــة   :8/5/2020
تصــادق علــى تحويــل800 مليــون 
شيكل للسلطة الفلســطينية للوقاية 
من اآلثــار التي يتســبب بها فايروس 

كورونا.
البنــوك  مــن  عــدد   :9/5/2020
الفلســطينية تغلق حســابات عشرات 
األســرى المحرريــن اســتجابة لقــرار 

إسرائيلي
الرئيس محمود عباس   :19/5/2020
يعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية 
فــي حل مــن االتفاقــات الموقعة مع 
واإلســرائيلية،  األمريكية  الحكومتين 
بمــا يشــمل االتفاقــات األمنيــة بعد 
إعــالن إســرائيل عــن نيتهــا تطبيق 

خطة ضم الضفة الغربية.
المســجد  فتــح  إعــادة   :31/5/2020
األقصــى بعــد 70 يومًا علــى إغالقه 

بسبب كورونا.
عــودة للمصالحــة ووفاة شــلح وفتح 

معبر رفح
 2/7/2020: مؤتمر صحفي مشــترك 
بين بيروت ورام اهلل ضم القيادي في 

حركة فتح جبريل الرجــوب والقيادي 
فــي حركة حمــاس صالح العــاروري، 
واالتفــاق علــى وضع خطة مشــتركة 

لمواجهة خطة الضم اإلسرائيلية.
 6/7/2020: استشــهاد األسير سعدي 
الغرابلي )75 عامًا( في سجون االحتالل 
نتيجــة اإلهمــال الطبــي، معتقل منذ 

26عامًا وهو من قطاع غزة.
11/8/2020: مصــر تفتح معبر رفح 
لمدة 3 أيام، وذلــك للمرة األولى مرة 
منذ 5 شــهور بعد إغالقه جراء جائحة 
الفلسطينيين  كورونا، وتسمح بمرور 
أو  ســفر  جــوازات  يحملــون  الذيــن 

تصاريح إقامة أجنبية.
6/7/2020: وفاة أميــن حركة الجهاد 
اإلسالمي رمضان شلح في سوريا عن 

عمر يناهز )62 عامًا(.

حملة تطبيع عالقات 
وإســرائيل  اإلمــارات   :13/8/2020
لتطبيــع  التفــاق  التوصــل  تعلنــان 
العالقــات بينهمــا برعايــة أمريكية، 
والسلطة الفلسطينية ترفض الخطوة 
وتستدعي سفيرها في دولة اإلمارات.

4/9/2020: اجتمــاع هو األول لألمناء 
العاميــن للفصائل الفلســطينية في 
برئاســة  وبيــروت  اهلل  رام  مدينتــي 
الرئيس محمود عبــاس؛ رفضًا لخطة 
الضم اإلســرائيلية والتطبيع العربي، 
والمشــاركون يقررون تشــكيل لجنة 
مــن شــخصيات فلســطينية لتقديم 
رؤية اســتراتيجية لتحقيق المصالحة 

في غضون 5 أسابيع.
وإســرائيل  البحريــن   :11/9/2020
لتطبيــع  التفــاق  التوصــل  تعلنــان 

العالقــات بينهمــا برعايــة أمريكية، 
والسلطة الفلسطينية ترفض الخطوة 

وتستدعي سفيرها في البحرين.
والبحريــن  اإلمــارات   :15/9/2020  
توقعــان فــي حديقة البيــت األبيض 

على اتفاقية السالم مع إسرائيل.
20/9/2020: الســلطة الفلســطينية 
تعلــن تخليها عــن حقها في رئاســة 
الدورة الحاليــة لمجلس جامعة الدول 
العربية ردًا على رفض الجامعة إدانة 
اتفــاق التطبيع الــذي وقعته اإلمارات 

والبحرين مع دولة االحتالل.
22/9/2020: حركتــا فتــح وحمــاس 
تجريان مباحثات في العاصمة التركية 
الداخلــي،  االنقســام  أنقــرة، إلنهــاء 
ووضع استراتيجية لمواجهة التحديات 

التي تواجه القضية الفلسطينية.
26/9/2020: مصــر تســلم جثماني 
الصياديــن محمــود وحســن الزعزوع 
من قطاع غزة اللذين قتلتهما البحرية 

المصرية في عرض البحر.
الســودان  حكومتــا   :23/10/2020
واالحتالل اإلســرائيلي تعلنان االتفاق 
على تطبيع العالقات بينهما بوســاطة 

أمريكية.

وفاة عريقات وملوح  وعودة 
التنسيق مع االحتالل

ســر  أميــن  وفــاة   :10/11/2020
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، صائــب عريقــات )65 
عاما( في مشــفى "هداسا عين كارم" 
فــي الداخــل الفلســطيني المحتــل، 

متأثرا بإصابته بفايروس "كورونا".
17/11/2020: الســلطة الفلسطينية 
تعيد التنســيق األمني مع إســرائيل، 
كانــت قد أوقفته بتاريخ 19/5/2020 
احتجاجًا على خطة الضم اإلسرائيلية.

اإلســرائيلية  الحكومة   :2/12/2020 
"المقاصة"  أمــوال الضرائــب  تحــول 
للسلطة الفلســطينية، والبالغ قيمتها 
3 مليار و768 مليون شكيل، ورفضت 
الماضــي  أيار/مايــو  منــذ  الســلطة 
اســتالم العائــدات ردًا علــى إعــالن 
إســرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة 

الضفة الغربية.
األمريكــي  الرئيــس   :10/12/2020
دونالد ترمب يعلن في تغريدة له عبر 
تويتــر أن المغــرب وإســرائيل وافقتا 
على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة.

األميــن  نائــب  وفــاة   :24/12/2020
العام الســابق للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين عبد الرحيم ملوح عن عمر 
يناهــز 79 عامًا بعد عــام ونصف من 

المرض.

خذالن للقضية الفلسطينية بسبب التطبيع

أبرز أحداث القضية الفلسطينية لعام 2020
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غزة- الرأي
تطعيــم  فــي  الــدول  بــدء  مــع 
مواطنيهــا ضد فيــروس كورونا، 
أبدت فلســطين ومنظمات دولية 
مخاوفهــا مــن تجاهل إســرائيل 
داخــل  الفلســطينيين  لألســرى 
للمواطنيــن  وكذلــك  الســجون، 
فــي  المقيميــن  الفلســطينيين 

األراضي المحتلة.
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية 
بتشــكيل لجنة طبية عن منظمة 
الصحة العالميــة واللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر ووزارة الصحــة 
علــى  لإلشــراف  الفلســطينية، 
تطعيــم األســرى الفلســطينيين 

ضد كورونا.
الداخلــي  األمــن  وزيــر  وأصــدر 
اإلســرائيلي "أميــر أوحنــا" قرارًا 
بعدم تقديم لقاح كورونا لألسرى 
الفلســطينيين في هذه المرحلة، 
واالكتفــاء بتطعيــم عناصر إدارة 

السجون.
وجــاء فــي الكتــاب الــذي بعثــه 
"أوحنــا" إلــى إدارة الســجون بأن 
"األســرى األمنيين الفلسطينيين 
ســيحصلون علــى اللقــاح، بعــد 

تقديمه لجميع سكان الكيان."
مــن  سلســلة  األســرى  ويواجــه 

اإلجراءات القمعية رغم اســتمرار 
انتشــار الوباء، منها حرمانهم من 
النظافة  إجراءات السالمة وأدوات 
بغــرف  ووجودهــم  والتعقيــم، 

صغيرة المساحة مكتظة بالعدد.

حرب مستمرة
وكيــل وزارة األســرى والمحررين 
بهــاء الديــن المدهــون أكــد بأن 
تصريحات بما يسمي "وزير األمن 
الداخلــي" في حكومــة االحتالل، 
والذي قال فيه بأن إعطاء األسرى 
اللقــاح لن يكون ضمن األولويات، 
بحكومــة  مرهــون  قــرار  وبأنــه 
االحتالل، بأنــه تصريح يأتي في 
إطار الحرب المســتمرة والمفتعلة 
ضد األسرى في سجون االحتالل.

وحــذر االحتــالل مــن مثــل هذه 
ضــد  العنصريــة  التصريحــات 
أسرانا، معتبرا ذلك انتهاك واضح 
وصريح ضمن سلســلة العقوبات 
األســرى  بحــق  تمــارس  التــي 
واســتمرار  بالعــالج،  وحقهــم 
سياســة االهمــال الطبــي التــي 
مــدار  االحتــالل علــى  ينتهجهــا 
األعوام السابقة، محماًل االحتالل 
المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة 

األسرى داخل السجون.

المدهــون ان االحتــالل  وأضــاف 
ومنــذ جائحة كورونــا في مارس 
الجائحة لفرض  الماضي اســتغل 
تمثــل  جديــد،  اعتقالــي  واقــع 
بحرمانهــم مــن وســائل الوقاية 
والمعقمــات وغير ذلــك من هذه 
اإلجــراءات، حيث سُــجلت )140( 
األســرى  صفــوف  بيــن  إصابــة 

بفيروس "كورونا" حتى األن.  
وطالب المدهون، منظمة الصحة 
الصليــب  ومؤسســة  العالميــة، 
األحمــر الدولي، بضــرورة متابعة 
أوضاع األســرى الصحية في ظل 
هذه الجائحة، ومتابعة المصابين 
صحيــًا بهــذا الفيــروس، وادخال 
طاقم طبــي فلســطيني وتعيين 
لجنة طبية محايدة لإلشراف على 
اعطاء األسرى لقاح كورونا، وعدم 
تــرك االحتــالل التفرد باألســرى 
دون تدخل سريع وعاجل من قبل 

هذه المؤسسات.
مــن جانبهــا؛ أكدت هيئة شــؤون 
األســرى والمحرريــن أن االحتالل 
تطعيــم  يعتــزم  اإلســرائيلي 
األســرى بلقــاح "كورونــا" خــالل 

األيام القادمة.
الهيئــة علــى ضــرورة  وشــددت 
اإلشــراف علــى تطعيم األســرى 

اللقــاح  نوعيــة  علــى  واالطــالع 
المحــدد  والوقــت  ومصــدره، 

للتطعيم.
وبينت على لســا رئيســها قدري 
أبــو بكــر، أهمية إشــراف وزارتي 
أطباء  واألســرى، وحضور  الصحة 
الصحــة  ومنظمــة  ومختصيــن، 
الدولية للصليب  العالمية واللجنة 

األحمر.
األســرى  تطعيــم  "إن  وقالــت: 
المعنيــة  الجهــات  إطــالع  دون 
علــى نوعية ومصــدر اللقاح يثير 
مخاوف األسرى والجهات المعنية، 
ويدفعهما للتشكيك والخشية من 
أن يكون األسرى عرضة للتجارب 

الطبية اإلسرائيلية".
الهيئــة علــى ضــرورة  وشــددت 
اإلشــراف علــى تطعيم األســرى 
اللقــاح  نوعيــة  علــى  واالطــالع 

ومصدره، 

حقول تجارب
بــدروه، قــال مديــر اإلعــالم في 
والمحرريــن  األســرى  وزارة 
بغــزة إســالم عبده: "إن األســرى 
يتخوفــون جــدًّا أن يكونوا حقول 
تجارب للقاح كورونا في إسرائيل، 
مع عــدم اعتماد منظمــة الصحة 

العالمية له".
ودعا "عبده" وزارة األسرى في رام 
اهلل، ومنظمــة الصحــة العالمية، 
واللجنــة الدوليــة للصليب األحمر 
لإلشراف على تطعيم األسرى في 

حال اعتماد لقاح كورونا.
وأضاف: "إن إدارة سجون االحتالل 
تحاول اســتغالل الظــرف الراهن 
مع انتشار فيروس كورونا، لتمعن 
فــي فرض المزيد مــن اإلجراءات 
التنكيلية بحق األسرى، ثم تدعي 

أنها ستقدم لهم اللقاح".
ونبه إلى أن إدارة السجون ال تزود 
والتعقيم  التنظيف  بمواد  األسرى 
داخــل األقســام وال توفــر لهــم 
اإلجــراءات الوقائيــة، وتقمع بين 
الحيــن واآلخر األســرى وتســحب 
العشــرات مــن األصنــاف داخــل 
)كانتينــا( الســجن، وعلى رأســها 

المعقمات والمنظفات.
وأكد "عبــده" أن االحتالل ال يتخذ 
أي إجــراءات وقائية لألســرى ضد 
أن  إلــى  مشــيرًا  كورونــا،  وبــاء 
الســجانين هــم من نقلــوا الوباء 
لألســرى، مرجعًا ذلــك ألن بيئة 
الســجن مغلقة وال متغيــر عليها 
إال الســجان الذي يختلــط بالعالم 

الخارجي.

بحرمانهم اللقاح.. األسرى في مواجهة ثنائية ضد االحتالل وكورونا
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غزة- الرأي-آالء النمر
مع اقتــراب 2020 من إســدال ســتاره 
على أيــام حُبلى بأحداث مثقلة فاقمها 
فيــروس كورونــا، وٌصف عــامَ 2020 
بأنه األسوأ واألخطر اقتصاديًا وإنسانيًا 
علــى قطــاع غــزة في ظــل اســتمرار 
الحصار اإلســرائيلي المفروض منذ 14 
عامًا إضافة إلــى أزمة فايروس كورونا 
ومــا خلَّفتْه مــن تداعيــات اقتصادية، 
األمــرُ الــذي أدَّى إلــى تفاقــم معاناة 

المواطنين.
وتبــدو التوقعات الفلســطينية بشــأن 
العــام الجديد لالقتصاد فــي غزة أكثر 
تشــاؤمًا من األعــوام الماضية في ظل 
استمرار الحصار اإلسرائيلي واالنقسام 
الداخلــي وتأثيرات اإلجــراءات الوقائية 
المتبعة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
وقبل أيــام من نهاية العام 2020 الذي 
كان قاســيًا على االقتصاد الفلسطيني 
وخاصة في قطاع غزة، أضاف االحتالل 
كالعادة  الخاصــة  اإلســرائيلي بصمته 
ليختتــم العــام بمزيد من االســتهداف 
المباشــر لالقتصاد الغزّي الذي يقترب 

من االنهيار يومًا بعد يوم.
الواقع المقبل ال يمكن تصوره

قدرت لجنة شــعبية الخميس خســائر 
قطــاع غزة المباشــرة وغير المباشــرة 
بســبب اســتمرار الحصار اإلســرائيلي 
بنحو مليار ونصــف المليار دوالر خالل 

عام 2020.
لمواجهــة  الشــعبية  “اللجنــة  وقالــت 
الحصار” في بيــان، إن عام 2020 كان 
األخطــر علــى اإلطــالق، مع اســتمرار 
الحصــار اإلســرائيلي على قطــاع غزة 

للعام الرابع عشر على التوالي.
الحالــة  “أوصــل  ذلــك  أن  وأوضحــت 
اإلنســانية والصحيــة واالقتصادية في 
غــزة لحالــة كارثيــة صعبة، فيمــا زاد 
تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة 

اإلنسانية المُنهكة أصال”.
وأضافــت أن “الحصار وكورونا يُهددان 
األمن الغذائي لحوالي %70 من األســر 
فــي غزة، فيمــا يعيش أكثــر من 85% 
تحت خــط الفقــر، وارتفعــت معدالت 
البطالة إلى ما نســبته %60، فيما أكثر 
من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل”.

وأشــارت اللجنة الشــعبية إلى النقص 
الحاد في المستهلكات الطبية واألدوية 
وأجهزة التنفس، ما يمثل عنصر ضغط 
شــديد على حيــاة مليوني فلســطيني 

يعيشون في غزة.
ونبهت إلــى أن %80 مــن المصانع في 
عداد المُغلق منــذ بداية الحصار، فيما 
تراجع مُعدل اإلنتاج في المصانع التي 
تعمــل إلى %20، بســبب الحصار ومنع 
دخول المــواد الخام الالزمــة للصناعة 
واالعتــداءات وتقييد حركة االســتيراد 
الوضــع  تدهــور  فيمــا  والتصديــر، 

االقتصــادي لعمال المياومــة وأصحاب 
المحال التجارية والورش.

ودعــت اللجنــة العالــم الحــر للتحرك 
الســريع والعاجــل في حــراك “أخالقي 
وإنساني وقانوني” إلنقاذ غزة والوقوف 
إلــى جانبهــا، مشــيرة إلــى أن العالــم 
يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها 
الصحــي بســبب جائحة كورونــا، فيما 
يغمــض عينه عما يحــدث في غزة وما 

وصلت إليه األمور.
وحــذرت اللجنــة الشــعبية مــن أن مــا 
فــي   ،2021 فــي عــام  ينتظــر غــزة 
ضــوء المعطيــات الحاليــة، وفــي حال 
استمرت األوضاع اإلنســانية والصحية 
واالقتصادية بهذا الشــكل مع استمرار 

الحصار، ال يمكن تصوره أو تخيله.

البطالة %70 وخسائر 
بالماليين

أســتاذ العلــوم االقتصاديــة بجامعــة 
األزهر معين رجب قــال إن عام 2020 
كان مــن أكثــر األعوام صعوبــة؛ فإلى 
جانب ما يعانيه من صعوبات اقتصادية 
متعــددة ومزمنة فإن كورونــا أضافت 
معانــاة شــديدة ألقــت بظاللهــا على 
مختلف القطاعات في غزة من الصحية 

والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية.
ومنــذ مــارس/آذار 2020 فرضت قيود 

فــي قطاع غــزة مــع االنتشــار األولي 
لفيــروس كورونــا، لكــن هــذه القيود 
ازدادت شــدة بدءا من 24 أغســطس/

آب 2020 مع تســجيل أولــى اإلصابات 
بالفيروس داخل المجتمع المحلي والتي 

تزايدت حدتها حتى إعداد التقرير.
ويشــير رجب إلــى أن البطالــة ارتفعت 
ارتفاعا شديدا في عام 2020، خصوصا 
بين الشباب وخريجي الجامعات منهم، 

حيث تقترب النسبة من 70%.
وأكد أن ذلك انعكــس على حالة الفقر 
الذي ارتفعت معدالته، مشــيرا إلى أن 
أعداد األسر الفقيرة في تزايد مستمر.

ويضاف لألزمات – بحسب رجب- معاناة 
األونــروا من أزمــات مالية وهــي التي 
تقدم رعاية ألكثر من 1.4مليون الجئ 
بغزة يشــكلون نحو 67 % من الســكان 
فــي غــزة، إضافــة إلــى إعالنهــا عدم 
قدرتهــا دفــع رواتب كاملــة لموظفيها 
عــن شــهري نوفمبر/تشــرين الثانــي 
العــام  مــن  األول  وديســمبر/كانون 

الجاري حتى إعداد هذا التقرير.
ونتيجــة هذا الواقــع المتــردي، تراجع 
الناتــج المحلــي اإلجمالي بنســبة 8 % 
على مســتوى فلســطين وكان تراجعه 
على مســتوى غزة ما بيــن 20 إلى 30 
%، وفق رجب، الــذي أكد أن هذا تراجع 
كبير جدا وبالتالــي تدني نصيب الفرد 

في الدخل.

ويقدر أســتاذ االقتصاد، أن خسائر غزة 
خــالل 2020 تقدر من 1.5 إلى 2 مليار 

دوالر في جميع األنشطة بغزة.

300 ألف معطل
وفي ذات الســياق يقول رئيس االتحاد 
العام لعمال فلســطين في غزة، سامي 
العمصــي، إن القطاع افتتح عام 2020 
بنسبة بطالة تبلغ %53 وعدد متعطلين 
ال يقل عــن 200 ألف عاطل عن العمل 
ومع بداية جائحة كورونا وصلت نســبة 
المتعطليــن في صفــوف العاملين إلى 
80 % وارتفع عددهم إلى ما ال يقل عن 

300 ألف معطل عن العمل.
وقــال العمصــي إن  قرابــة 160 ألــف 
عامل في شــتى القطاعات االقتصادية 
في غزة تضرروا بفعــل جائحة كورونا 
بين ضرر كلي وجزئي، عدا عن خسائر 
ســجلت في الفتــرة األولى لإلغالق في 
شهر أغسطس/ آب الماضي ال تقل عن 
25 مليــون دوالر أميركــي كانت تدفع 

كأجور في مختلف القطاعات.
العــام  االتحــاد  تقديــرات  وبحســب 
لعمــال فلســطين فــإن نســبة 95 في 
المائة مــن العاملين في غــزة يعملون 
بالنظــام اليومــي وال يعملــون بالعقد 
الشــهري، وهو ما يجعل هذه الشريحة 
الواســعة أكثر هشاشة في التعامل مع 

المتغيرات الحياتية.

اقتصاد غزة.. يودع 2020 بأزمات طاحنة وانهيار وشيك 


