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“الهروب الكبير”

مغامرة ذكية أبطالها  6أسرى ونفق ض ّيق
غزة-الرأي-آالء النمر
مــع بــزوغ شــفق شــمس جديــدة
علــى ســهول بيســان الخضــراء
شــمال فلســطين المحتلة ،أشــرقت
شــموس الحرية لســتة من األســرى
الفلســطينيين عنــوة ،فــي مغامــرة
ذكية تمكنــوا خاللها مــن الفرار من
عيــن نفــق ضيقــة حفــروا طريقهــا
بمالعقهــم الحــادة ليبتلعــو طعــم
الحرية األكيدة.

“مدى الحيــاة” عنوان األحكام األبدية
التي تمنع األسرى الستة من معانقة
نســيم الحريــة المســلوب ،فكانــت
المغامرة من قلب أعتى حصون العدو
حراســة وأحدثه إنشــاء ،فكان الحدث
هــذه المرة من ســجن جلبــوع الذي
يمكــث فيه األســرى األشــد خطورة
على أمن “االحتالل”.
ســجن جلبوع يعد سجناً جديداً نسبياً
يقــع في غــور بيســان بجوار ســجن

شطة القديم ويعتبر جز ٌء منه ،وافتتح
في نيسان  2004ويتكون من خمس
أقسام وفي كل قسم هناك  15غرفة
وتتســع كل غرفة الى  8أسرى ،وهو
عبــارة عن قلعة حصينــة أٌقيمت من
اإلســمنت المســلح والفوالذ ،ويحاط
بجدار ارتفاعه تسعة أمتار ويوجد في
أعاله صاج مطلــي وذلك كبديل عن
األسالك الشائكة التي توجد عادة في
جميع السجون.

التسهيالت الجديدة
لغزة  ..لم تقدم على طبق
من ذهب

ناج من كورونا يروي
ٍ
تجربته“ ..عدت من
الموت”
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أمــا عن هوية األســرى فهم ،محمود
عبد اهلل عارضة ( 46عاما) من عرابة
بجنيــن معتقــل منــذ عــام ،1996
ومحكــوم بالســجن مــدى الحيــاة،
واألســير محمــد قاســم عارضة (39
عامًا) من عرابة أيضًا ،ومعتقل منذ
عــام  ،2002ومحكوم بالســجن مدى
الحياة.
واألســير الثالــث هو يعقــوب محمود
قــادري ( 49عامًــا) مــن بير الباشــا

ً
انتهاكا
اإلعالم ترصد 77
بحق الصحفيين خالل
أغسطس الماضي

04

بجنيــن ،ومعتقــل منذ عــام ،2003
ومحكــوم بالســجن مدى الحيــاة ،أما
األسير الرابع فهو أيهم نايف كممجي
( 35عامًــا) مــن كفــردان بجنيــن،
ومعتقل منــذ عــام  ،2006ومحكوم
بالســجن مــدى الحيــاة .كمــا ّ
تمكن
األســير زكريا زبيــدي ( 46عامًا) من
مخيــم جنين من الهرب ،وهو معتقل
منذ عام  ،2019وما زال موقوفًا دون
حكم ،أما األســير األخير

10

آبار غير قانونية تفرض
نفسها على المياه
الجوفية بفروض كارثية
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تقرير

02

الخميس  02صفر 1443هـ 09/سبتمبر 2021م
Thursday - 09 Septemper 2021

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

التسهيالت الجديدة لغزة  ..لم تقدم على طبق من ذهب
غزة-الرأي -آالء النمر
ثالثــة أشــهر علــى انقضــاء الحــرب
الطاحنة ضد قطــاع غزة والبدء بحرب
أخرى أشــد وطأة من ســابقتها ،ضمن
عقوبــات واضحــة وصريحــة تبيح بها
قــوات االحتالل للنيل من شــارة نصر
رفعتهــا غــزة بأيــدي أطفالهــا األيتام
ونســائها األرامــل وشــبابها الجرحــى
وبأيــدي شــهدائها من تحــت أنقاض
الركام.
اعتــاد االحتــال أن يــرى مــن غــزة
ثباتــا ونصــراً وأنفــة فــي وجــه كل
حصــار يُفــرض ،لكنــه فــي كل مرة
يحــاول مســاومتها علــى االنكســار،
تبدأ العقوبــات تباعاً بإغــاق المعابر
والحدود وتــرك قائمــة المرضى على
الئحة االنتظار حبر علــى ورق ،وتمتد
باحتجاز البضائع ألشــهر دون مواعيد
محددة لإلفراج عنهــا حتى لو أصبحت
معطوبة بفعل االنتظار.
كما تطول قائمة العقوبات الممارســة

ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غزة
دون حســاب أخير ،فيمســك االحتالل
"غــزة" من يدهــا التي تؤلمهــا ويمنع
عنها مــواد أساســية للحيــاة اليومية،
يوقف مهمــة اإلعمار بمنعه من إدخال
شحنات الحديد واإلســمنت وكل ما له
شــأن بعملية اإلعمار لكل هدم سببته
آليات العدو.
التســهيالت
حزمــة
وشــملت
"اإلســرائيلية" الجديــدة للمواطنيــن
في غزة زيادة حصة التجار المســموح
لهــم بالدخول إلى إســرائيل بـ 5000
ليصبــح العــدد اإلجمالــي  7000حيث
ســيتم إصدار تصاريــح الدخول فقط
لمن تطعم ضد كورونــا أو تعافى من
المرض.
كما شملت التسهيالت توسيع مساحة
صيد األســماك إلى خمســة عشر ميال
بحريا ،كما أشــار لفتح معبــر كرم أبو
ســالم التجــاري باالتجاهيــن إلدخال
المعدات والبضائع ،ومنح زيادة توفير

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

المياه بخمس مليون متر مكعب.
وأشارت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي
إلى أن هذه التســهيالت ســتدخل حيز
التنفيــذ اعتبــارا مــن اليــوم االربعاء،
مؤكــدة أنها وكل التســهيالت المدنية
التــي تــم تنفيذهــا مؤخرا ستســتمر
شــرط ان يتــم الحفــاظ علــى الهدوء
واالستقرار األمني مع غزة.
أربعة أيام توافد خاللها مئات الشــباب
الفلسطينيين على الحدود الزائلة بين
قطــاع غــزة واألراضــي المحتلــة عام
 ،48موزعين على المناطق الشــرقية
والجنوبية والشــمالية للقطاع ،رفضًا
للسياسات "اإلســرائيلية" ضد القطاع
واستمرار الحصار عليه.
ويســتخدم المشــاركون القنابــل
الصوتية ،وإشــعال إطارات المركبات،
بهــدف إزعــاج الجيــش اإلســرائيلي
وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود،
رغم الخطر المؤكد لتواجدهم بأماكن
كهــذه ينعدم فيها األمان ،إال أن الغاية

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

تبرر وسيلتهم التي أثمرت.
وحدها الوسيلة التي أثبتت نجاحها مع
االحتالل الذي يمســك غزة من عنقها،
فال مفاوضات دبلوماســية مع احتالل
يمسك بسالحه في وجه األبرياء تنفع
وال استسالم للواقع يفي بالغرض.
شــبان اإلربــاك الليلــي األكثــر دراية
بوســائل القتال والثورة ضــد المحتل
الــذي يقف خلف جدار ســميك يخترقه
صمتــه شــباك صغيــر يكفــي لــدس
مقدمــة بندقيــة ونصــف وجــه جندي
عســكري ليصــوب بقناصــه صــدور
الثائرين بأصواتهم وأعالم فلسطين.
جملة التســهيالت المقدمة لقطاع غزة
لــم تتربع علــى طبق من ذهــب ،إنما
كان بإصــرار وثبــات أعمــال الباللين
الحارقــة وشــبان اإلربــاك الليلــي
الملثمون بالثــورة الذين زادوا الضغط
على بعثرة أمن الكيان "اإلســرائيلي"،
مــا أجبر األخيــر على االســتجابة دون
شروط.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

تقرير
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كان يتنفس من خرم إبرة

ناج من كورونا يروي تجربته“ ..عدت من الموت”
ٍ

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
علــى ســرير المرض مــن داخل
مستشــفى غزة األوروبــي ،يرقد
المواطــن محمــد عزيــز فيمــا ال
يفارق وجهه جهاز التنفس المثبت
عليه ،بعد أســابيع مليئة بالعذاب
واأللم قضاها داخل غرفة العناية
المركزة ،طرق حينها الموت بابه
جراء اإلصابة بفيروس كورونا.
بدايــة الرحلــة مــع اإلصابــة
بالفيروس وعذاباته ،كانت خالل
عمــل عزيــز ،عندمــا ذهــب الى
عمله فــي موقــع أنصــار ،وعند
وصولــه شــعر بســخونة وصداع
مســتمر ،ومــع ازديــاد األلم كان
عزيــز يضــع رأســه تحــت الماء
الجــاري فــي محاولــة لتخفيف ما
أ َلم به.
وعنــد عودتــه مــن أداء عملــه،
ازدادت معه األعراض ،واستمرت

على هذا المنوال حتى فقد وعيه
في اليــوم الخامس مــن إصابته
بفيروس كورونا.
ومع فقدانه الوعي ،هرع أشقاؤه
بأخــذه الــى المشــفى ،فيما كان
يعانــي من ضيــق فــي التنفس
وقلــة األكســجين ،وتــم تحويله
الى المستشــفى التركــي ،وبعد
أيام من مكوثه ،تم ترحيل كافة
المرضــى الــى مستشــفى غــزة
األوروبي ،وكان من بينهم عزيز.
وعقــب تحويلــه للمستشــفى
األوروبــي ،كان ضيــق التنفــس
يــزداد لــدى عزيــز ،ودخــل على
إثــر ذلــك الــى غرفــة العنايــة
المركزة ،وقضى فيها أســبوعين
متواصلين.

أجواء مرعبة وكوابيس
أيام صعبة ومريرة وأجواء مرعبة

عاشــها عزيز داخل غرفة العناية
المركــزة ،بعــد أن شــاهد بــأم
عينه حــاالت وفاة جــراء اإلصابة
بفيروس كورونا ،في الوقت الذي
كان فيه يصارع الموت أيضاً.
يقول عزيز في حديث لـ"الرأي"":
في أول يوميــن مكثت فيهما في
العنايــة المركــزة ماتــت الحالــة
المصابة التــي كانت بجانبي ،جو
مخيف لدرجــة كبيرة ،كنت حينها
أعانــي من كوابيس طــوال فترة
الليل دون توقف".
"كان يتنفــس مــن خــرم إبرة"،
هكــذا وصف حالته أثنــاء تواجده
فــي غرفــة العنايــة ،لكــن بعــد
الرعاية واالهتمام أصبح التنفس
لديه أفضل عما كان عليه.
ويوجــه تقديــره لــكل العاملين
من أطبــاء وممرضين داخل غرف
العنايــة ،موضحاً أنهــم يعملون

بشكل متواصل طوال الليل دون
كلل أو ملل.
ومنــذ خروجه من غرفــة العناية
المركزة الى ســرير عادي ،شــعر
عزيــز ببعض االرتياح النفســي،
األمر الذي ســاهم فــي التخفيف
من حدة التوتر والخوف الذي شعر
به جــراء مكوثه في غرفة ال يرى
فيها ســوى األســاك الموصولة
بجسده ،وأجهزة التنفس ومرضى
يصارعون الموت.
أيــام قليلــة ويغــادر الرجــل
الخمسيني ،المشفى بعد قضائه
ثالثــة أســابيع متواصلــة ،تاركاً
خلفه أيام صعبة وتجربة قاسية،
ورحلــة مليئــة بالعــذاب واأللــم
والرعب.
ولم ينس عزيز أن يوجه نصيحة
لــكل مواطــن ،بعدم االســتهتار
فــي إجــراءات الوقاية والســامة

واالبتعــاد عــن التزاحــم وارتداء
الكمامة ،فــي محاولة لدفع األذى
عن الجميع.

 19حالة خطيرة
وكان رئيــس قســم العنايــة
المركزة في مجمع الشفاء الطبي
د .جهاد الجعيدي ،أكد أن  19حالة
مصابة بفيــروس كورونا ما بين
خطيرة وحرجة دخلت الى قســم
العنايــة المركزة بمجمع الشــفاء
الطبي.
وأوضــح الجعيدي ،أنــه من خالل
المتابعــة تبيــن أنــه لم يســبق
لهؤالء المرضى تلقي اللقاح.
وفــي آخــر إحصائيــة لإلصابــة
بفيــروس كورونا ،أعلنــت وزارة
الصحة بغزة ،عن تســجيل حالتا
وفــاة ،و" "1354اصابــة جديــدة،
بعد اجراء  4455فحص مخبري.

تقرير

04

الخميس  02صفر 1443هـ 09/سبتمبر 2021م
Thursday - 09 Septemper 2021

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

ً
انتهاكا بحق الص
اإلعالم ترصد 77
غزة  -الرأي
ســجّلت وزارة اإلعــام-
المكتب اإلعالمــي الحكومي،
 77انتهــاكاً بحــق الحريــات
باألراضــي
اإلعالميــة
الفلســطينية خــال شــهر
أغسطس الماضي.
وقالت وحدة الرصد والمتابعة
بالوزارة في تقريرها الشهري،
اليــوم األربعــاء ،إنهــا رصدت
( )67انتهاكاً من قبل االحتالل
اإلسرائيلي ومستوطنيه بحق
الصحفيين ،و 10انتهاكات من
جهات فلسطينية.
وذكــرت أنهــا رصــدت حاالت
اعتقــال واحتجــاز واســتدعاء
مــن قبل قوات االحتالل خالل
الشــهر الماضي ،ففي الشــهر
الذي أفرجت فيه عن الصحفي
ليث باســم جعار من طولكرم
بعد اعتقال دام ثمانية أشــهر
في االســر ،وخالــد الزبدة من
طولكــرم ،زاد االحتــال فــي
اعتقــال واحتجــاز واســتدعاء
عــدد ( )14مــن الصحفييــن
والــذي تم االفــراج عنهم في
ذات الشــهر ،كما مددت قوات
االحتــال االعتقــال اإلداري
لعــدد ( ) 1مــن الصحفييــن،
وحكمــت علــى الصحفي خالد
الزبدة بدفع غرامــة مالية()1
قبل أن تفرج عنه.
كمــا ســجلت وحــدة الرصــد
إصابــة  22صحفيا بالرصاص
المعدنــي المغلــف بالمطاط،
عدا عن الرش بالمياه العادمة
والــرش بقنابــل الغاز الســام
وغاز الفلفل ،والضرب المبرح
والســحل ،والدفــع ،والشــتم
بألفــاظ نابيــة وذلــك خــال
تغطيتهم انتهــاكات االحتالل
فــي الضفة والقــدس وقطاع
غــزة ،مــن بينهــم إصابــة
الصحفــي عاصــم شــحادة
برصاصــة متفجــرة خــال
تغطيته فعاليــات إحياء ذكرى
إحراق المســجد األقصى على
الحــدود شــرق مدينــة غــزة،
وإصابة الصحفي نســيم العال
بالرصــاص المعدنــي المغلف
بالمطــاط بمنطقــة الركبــة
ببلدة بيتا جنوب نابلس.

إلــى ذلــك ،منعــت قــوات
االحتــال بالشــراكة مــع
المســتوطنين ،أكثر من ()11
صحفياً عن التغطية ،وعرقلت
أداء مهامهم اإلعالمية.
ووثقــت وحــدة الرصــد أيضاً
( )2حالــة اقتحــام ومداهمــة
وتفتيــش وســرقة لــوازم
ومعدات خاصة لمركز بيســان
للبحــوث واإلنماء فــي مدينة
رام اهلل ،وحطمــت البــاب
الرئيــس للمركــز ،وفتّشــته
وعبثــت بمقتنياتــه قبــل
مصادرة الحواسيب ،باإلضافة
إلى سرقة حجر خاص بالمركز
وموجــود فيــه منــذ اللحظات
األولى لتأسيســه عام ،1989
وهو حجر مــن الرخام محفور
عليــه اســم المركز وشــعاره،
وكذلك مداهمة مقر الشــركة
الفلسطينية للدعاية واالعالن
بمدينة الخليل.
وتــم مصــادرة وتحطيــم
كاميــرات وأثــاث ،وســرقة
معدات وحواسيب سجلت عدد
( ،)12وغيرهــا مــن متعلقات
المؤسسات التي تم اقتحامها
او معــدات الصحفييــن الذين
تــم منعهــم مــن التغطيــة
الصحفية.
وبشــأن محاربــة المحتــوى
الفلســطيني ،ســجلت وحــدة
الــرص ( )4حــاالت بعــد أن
أغلقــت قــوات االحتــال
االســرائيلي ،مقــر الشــركة
الفلسطينية للدعاية واالعالن
بمدينة الخليل ،بعد اقتحامها
لمقر الشــركة واجرت عمليات
تفتيش في مرافقها ،وصادرت
معــدات تعــود للشــركة قبل
اغالقهــا بـ"لحام االكســجين،
كمــا أغلــق موقــع اليوتيوب
التابع لشــركة جوجل بالتآمر
مــع االحتالل "قناة فلســطين
اليــوم" ،عدا عن اغــاق إدارة
الفيــس بــوك حســابات عدد
من الصحفييــن عرف من هم
الكاتــب واإلعالمــي الكبيــر
مصطفــى الصــواف ،وكذلك
مراسل قناة الجزيرة والباحث
اإلعالمي عالء الريماوي.

اعتداءات فلسطينية
وحــول انتهــاكات مــن قبــل
أجهــزة االمــن الفلســطيني،
سجلت وحدة الرصد و المتابعة
خالل شــهر اغســطس2021
المنصــرم ( )10حاالت تمثلت
فــي اعتــداء ( )2وتهديد (،)2
ومنع من التغطية ( ،)2وفصل
عــن العمــل( ،)1واعتقــال
واســتدعاء( ،)3حيث استدعت
األجهزة األمنية الفلســطينية
فــي الخليــل الصحفــي عالء
ربعــي لعــدة ســاعات مرتين
متتاليتين ،واعتقلت الشــاعر
والباحــث زكريــا محمــد مــن
رام اهلل ،كذلــك اعتــدت على
الصحفيين االجنبيين سالوان
جورجــي وســفيان طــه ،أثناء
تغطيتهمــا الحتجاجــات على
دوار المنــارة وســط رام اهلل،
وهددتهمــا،
وضايقتهمــا،
وأســاءت معاملتهمــا ومزقت
شــارتهما الصحافيــة وحجزت
كاميــرة جورجــي وحذفــت
الصــور ،ومنعتهمــا مــن أداء
وظيفتهما.
فيمــا ســجلت وحــدة الرصــد
والمتابعة حالــة فصل متعمد
للصحفــي فايــز أبــو عــون،
مراســل جريدة األيام وبشكل
مفاجــئ دون ســابق إنــذار
بعــد  26عامًا مــن العمل في
الصحيفة.

تفاصيل االنتهاكات
اإلسرائيلية:
اســتهدفت
:1-8-2021
قــوات االحتالل ،مصــوّر قناة
"الجزيرة" مراد اسعيد بالمياه
العادمــة ،لمنعه مــن تغطيته
تظاهرة في حيّ الشيخ جرّاح
في القدس ،مــا أدى لتحطيم
كاميرتــه جراء ســقوطه على
األرض
 :1-8-2021أفرجت ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي عــن
الصحفي ليث باســم جعار من
طولكرم حــرا بعد اعتقال دام
ثمانية أشهر في االسر.
 :1-8-2021داهمــت قــوات

االحتــال ،مركــز بيســان
للبحــوث واإلنماء فــي مدينة
رام اهلل ،وحطمــت البــاب
الرئيــس للمركــز ،وفتّشــته
وعبثــت بمقتنياتــه قبــل
مصادرة الحواسيب ،باإلضافة
إلى سرقة حجر خاص بالمركز
وموجــود فيــه منــذ اللحظات
األولى لتأسيســه عام ،1989
وهو حجر مــن الرخام محفور
عليه اسم المركز وشعاره".
اســتهدفت
:1-8-2021
قــوات االحتــال خمســة من
الصحفييــن واعتــدت عليهم
بالدفــع بقــوة والــرشّ بغــاز
الفلفل الحارق ،وهم مراســل
ومصــوّر شــبكة "قــدس
األخباريــة" عبــد اهلل بحــش،
مصوّر تلفزيون "فلســطين"
أمين شــاهين ،مراسلة وكالة
"رويتــرز" رنيــن صوافطــة،
مراســل التلفزيــون اإليراني

خالــد صبارنــة  ،ومراســل
الوكالــة الفرنســية جعفــر
اشــتية ،لمنعهم عــن تغطية
فعاليــة ضدّ االســتيطان في
منطقــة األغوار الفلســطينية
ودفعهم لمنعهم عن استكمال
التغطية.
 :1-8-2021عرقلــت قــوات
االحتــال عمــل الصحفييــن
ومنعتهــم وابعدتهــم عــن
تغطية التظاهــرة التضامنية
مع األهالــي المهددين بإخالء
منازلهــم فــي حــي “الشــيخ
جراح” وســط مدينــة القدس
المحتلة.
 :4-8-2021حكمــت محكمــة
االحتــال العســكرية علــى
المصور الصحفي األسير خالد
الزبــدة مــن ضاحية شــويكة
شــمال طولكرم بغرامة مالية
قدرهــا عشــر آالف شــيكل
مقابل اطالق سراحه .
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صحفيين خالل أغسطس الماضي

 " :5-8-2021اغلــق موقــع
يوتيوب التابع لشركة جوجل،
قناة فلســطين اليــوم" ،تحت
وحجج واهية .
ذرائع
ٍ
 :6-8-2021اســتهدفت قوات
االحتالل الصحفي نسيم معال
بعد ان اطلقت عليه الرصاص
المعدنــي المغلــف بالمطــاط
بمنطقــة الركبــة ،لمنعه عن
تغطيــة مواجهــات مــع قوات
االحتــال اإلســرائيلي فــي
جبل صبيح ببلــدة بيتا جنوب
نابلس.
 :13-8-2021عرقلــت قــوات
االحتــال عمل مراســل قناة
المنــار الفضائيــة الصحفــي
ديــب حورانــي ومنعتــه مــن
تغطية مواجهات مع االحتالل
في الحرم االبراهيمي بمدينة
الخليــل ،واعتدت عليه بالدفع
والركل.
 :17-8-2021أغلقــت قــوات

االحتــال االســرائيلي ،مقــر
الشــركة الفلسطينية للدعاية
واالعالن بمدينة الخليل ،بعد
اقتحامها لمقر الشركة واجرت
عمليات تفتيش في مرافقها،
وصــادرت معــدات تعــود
للشــركة قبل اغالقها بـ"لحام
االكسجين".
 :19-8-2021استهدفت قوات
االحتــال المصــور الصحفي
وهــاج بنــي مفلــح برصاص
االحتــال المطاطــي بالقــدم
لمنعــه عن تغطيــة مواجهات
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي
فــي جبل صبيــح ببلــدة بيتا
جنوب نابلس.
 :21-8-2021استهدفت قوات
االحتالل مصوّر قناة المملكة
األردنية في قطاع غزة عاصم
شــحادة برصاصة متفجرة ،ما
أدى إلــى إصابته بشــظيّتين
منها في شــفته العليــا ،أثناء

تغطيته فعاليــات إحياء ذكرى
إحراق المســجد األقصى على
الحدود شرق مدينة غزة.
 :21-8-2021إدارة الفيــس
بــوك تحــذف صفحــة الكاتب
اإلعالمي مصطفى الصواف.
 :23-8-2021جــددت قــوات
االحتالل اإلسرائيلي ،االعتقال
اإلداري للشــاعر الفلســطيني
الكتّاب ُ
وعضو رابطة ُ
واألدباء
الفلسطينيين المرابط محمود
عيــاد ،مــن مخيم الدهيشــة
فــي بيت لحم ،للمــرة الرابعة
علــى التوالــي لمدة  4أشــهر
قابلة للتجديــد ،وكانت قوات
االحتــال اعتقلــت الشــاعر
بتاريخ .13-07-2020
اســتهدفت
:24-8-2021
قــوات االحتــال الصحفــي
طــارق يوســف الســركجي،
بقنبلة صوتية خــال تغطية
مواجهــات مع االحتــال ببلدة

بيتــا جنــوب مدينــة نابلــس
بالضفة المحتلة.
اســتهدفت
:24-8-2021
القــوات اإلســرائيلية ،مصور
وكالــة "غــزة ميديــا" طه بكر
بقنبلــة غــاز مســيل للدموع
أصابتــه فــي قدمه اليســرى،
أثناء تغطيته لمسيرات العودة
شــرق مدينــة خانيونس في
قطاع غزة.
 :27-8-2021اعتقلــت قوات
االحتالل اإلسرائيلي عدد من
الصحفيين عرف منهم ســبعة
وهم رائــد الشــريف ،وجميل
ســلهب وهما مــن طاقم قناة
الغد ،مشــهور وحــواح مصور
وكالــة األنبــاء الفلســطينية
الرســمية ،عبــد المحســن
شــالدة ،وخليــل ذويــب من
شــبكة "جي ميديــا" المحلية
الخاصــة ،إيهــاب العالمي من
شــبكة "قدس فيــد" المحلية
الخاصة ،وســاري جــادات من
وكالــة االناضــول التركيــة،
خــال تغطيتهــم اعتصــام
سلمي في منطقة ام الشقحان
شرق مدينة يطا .واحتجزتهم
لمدة  4ساعات واعتدت عليهم
بالشتم والدفع ،ومنعتهم من
تغطيــة اداء صالة الجمعة في
منطقة مســافر يطا ،المهددة
باالســتيطان ،جنوبــي مدينة
الخليــل ،واعتــدى االحتــال
عليهــم بالضــرب ،وصــادر
معداتهــم ،واقتادهــم إلــى
مركز الشرطة في مستوطنة
"كريات أربع" جنوبي الخليل،
تــم اإلفــراج عنهم ،بشــرط
التوقيع على تعهد للعودة إلى
التحقيق .
اســتهدفت
:28-8-2021
قــوات االحتــال الصحفييــن
بقنابل الغاز السام وتعرضهم
لالختناق أثناء تغطية فعاليات
اإلرباك الليلي شــرقي مدينة
غزة
 :29-8-2021استدعت قوات
االحتــال ســبعة صحفييــن
وخضعــوا
فلســطينيين،
للتحقيــق فــي مركز شــرطة
لالحتــال فــي مســتوطنة
كريات اربع  ،بحجة تواجدهم

بمنطقــة عســكرية مغلقــة،
خــال تغطيتهــم فعاليــة
ضد االســتيطان اإلســرائيلي
جنوبي الضفة الغربية.
 :30-8-2021استهدفت قوات
االحتالل اإلســرائيلي المصور
الصحفــي محمــود المصري،
بقنبلة غــاز وباالختناق خالل
تغطيتــه فعاليــات االربــاك
الليلي في مخيم العودة ملكة
شرقي قطاع غزة.
اصابــة
:31-8-2021
الصحفــي وائــل الدحــدوح
مراســل الجزيــرة باالختنــاق
اثناء تغطيــة فعاليات االرباك
الليلي شرق البريج.

انتهاكات داخلية
 :4-8-2021استدعت األجهزة
األمنيــة الفلســطينية فــي
الخليل الصحفــي عالء ربعي
لعدة ســاعات ،للتحقيق معه،
بســبب تغطيتــه لمظاهرات
منددة باغتيال الناشــط نزار
بنات.
 :11-8-2021فصلت صحيفة
"األيــام" المحليــة الصحفــي
فايز أبو عون بشــكل مفاجئ
ومــن دون ســابق إنــذار بعد
بعد  26عامًا مــن العمل في
الصحيفة.
اعتقلــت
:21-8-2021
األجهزة األمنية الفلسطينية،
الشــاعر والباحث زكريا محمد
خمس ســاعات ،أثناء تواجده
أمــام دوار المنــارة في مدينة
رام اهلل ،حيث كانت ستنطلق
تظاهــرة للتنديد باالعتقاالت
السياسية وللمطالبة بمحاكمة
َقتَ َلة الناشــط السياسي نزار
بنات.
 :21-8-2021اعتدت األجهزة
االمنيــة الفلســطينية علــى
الصحفييــن ســالوان جورجي
وســفيان طه ،أثناء تغطيتهما
الحتجاجات علــى دوار المنارة
وســط رام اهلل ،وضايقتهمــا،
وأســاءت
وهددتهمــا،
معاملتهمــا ومزقت شــارتهما
الصحافيــة وحجــزت كاميــرة
جورجــي وحذفــت الصــور،
ومنعتهما من أداء وظيفتهما.
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عشرة آالف بئر غير مرخص بغزة

آبار غير قانونية تفرض نفسها على المياه الجوفية بفروض كارثية
الرأي _ آالء النمر
حلول فردية لجــأ إليها المواطنون في
قطــاع غــزة للهــروب من شــح المياه
وملوحتها بحفــر آبار عشــوائية تلبي
حاجاتهــم ،لكنهــا وإن كانــت حلــوال
مجديــة مؤقتا إال أنها ستســبب كارثة
خالل الســنوات المقبلة بحسب دراسة
أجرتها سلطة المياه في غزة بالتعاون
مــع برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي
(.)UNDP
تنتشــر آالف اآلبــار العشــوائية غيــر
المرخصــة فــي قطــاع غزة ،بســبب
ضآلــة المخــزون الجوفــي  10%فقط
مــن مســاحة فلســطين التاريخية ،ما
يعــرض مياهــه الســتنزاف كبير من
المواطنين الذين يستهلكونه بآبارهم
ً
خاصة التي حفروها خالل
العشوائية،
السنوات العشر الماضية.
ومــن المالحــظ أن قطاع غــزة حاليًا
بسبب االكتظاظ الســكاني يحاول أن
يخرج من هذه المشكلة بالبناء بشكل
طولي أي عن طريق األبراج السكنية،
التي يرفض السكان شراء الشقق فيها
إن لم يكن يوجد بها بئر مياه خوفًا من
ً
خاصة في
التعــرض النقطــاع الميــاه
فصل الصيف ،فيضطــر صاحب البرج
لحفــر البئر قبل البدء في البناء وطبعا

يكــون ذلك بــا تراخيص وال إشــعار
لسلطة المياه.

آالف اآلبار
ووفــق وزارة الزراعــة ،تقــدر اآلبــار
العشــوائية بثمانية آالف غير مرخصة
تســتخرج مائــة وســتين مليــون متر
مكعب مــن الماء ســنويا ،وفــي حين
تُعوض األمطار نصــف الكمية فقط،
فهــذا يعنــي عجــز مائي فــي القطاع
بنســبة  80مليون متر مكعب ،خاصة
أن اآلبــار المرخصــة هــي  2850بئر
فقــط بالــكاد تضيف شــيئا للنســبة
العامة الخاصة بالمياه.
وبحســب "قانون المياه" الفلســطيني
الــذي أصــدره المجلــس التشــريعي
عام  2002يحق للســلطات المختصة
محاســبتهم علــى حفرهــم لآلبــار
العشــوائية ،وعقوبتهم تصل إلى حد
الغرامة وردم البئــر والحبس في حال
االمتناع.
ويعتبر القانون أن جميع مصادر المياه
في فلســطين ملكية عامــة بنا ًء على
المــادة الثالثــة فيه ،فــي حين توضح
المــادة الرابعــة في البند ذاتــه أن أي
عمليــة حفــر آلبــار المياه تســتوجب
ترخيصا من ســلطة المياه ،والمخالف

يُعاقــب بـ"الغرامة والــردم والحبس"
كما ذكرنا سابقا.
وفي الســياق ،اعتبر مدير عام التربة
والميــاه فــي وزارة الزراعــة ،شــفيق
العــراوري ،أن المفقــود مــن الخــزان
الجوفي ال يعود بســهولة ،ألن األمطار
ال تُعــوض الفاقــد أبــدا ،مضيفــا أن
االســتهالك الذي يفــوق الطبيعي في
حفــر اآلبــار يُضعــف منســوب المياه
الجوفيــة ،األمر الذي يســمح بطغيان
ميــاه البحر عليهــا ،ما يغيــر نوعيتها
لألسوأ.
واســتطرد أن العجز في خــزان المياه
الجوفية يعمل على انسياب مياه البحر
إليها ،ما يتســبب بزيادة نسبة األمالح
والكلوريــد فيهــا بمــا يُقــدر ب400
ملغرام في اللتر الواحد ،وهو ما يفوق
المعــدالت الطبيعيــة التــي يجــب أن
تكون من  150إلى  250ملغرام فقط.
وبيّن العراوري أن عدد اآلبار المدمرة
في غــزة خالل العــدوان اإلســرائيلي
األخيــر وصــل لـــ 778بئــراً ،فيما تم
تصليح حوالــي  162بئراً فقط ،أي أن
حوالــي  80%من تلــك اآلبــار ال تزال
مدمــرة ،باإلضافة إلى عــدد من اآلبار
غير مرخصة التي تُستثنى من المنح
التــي تحصل عليهــا الــوزارة إلصالح

اآلبــار التي تــم تدميرهــا كونها غير
مسجلة لدي الوزارة.

ال يسمح للبلدية
مــن جانبــه ذكــر مديــر عــام المياه
والصــرف الصحــي فــي بلديــة غــزة
المهنــدس ســعد الديــن األطبش ،أن
البلدية ليس لها أي دور في اآلبار غير
المرخصــة ،وقــال إن البلديات أيضا ال
يُســمح لها بحفر اآلبار وإنشاء شبكات
ميــاه داخلية ،لمــا له مــن تأثير على
الخزان الجوفي.
وتبرر ســلطة المياه منــع البلدية حفر
اآلبار إلــى تدني كفاءة شــبكة توزيع
الميــاه فــي غــزة حيــث تصل نســبة
المفقــود مــن الميــاه لـــ  40%تقريبًا
بسبب رداءة الشــبكة لذلك عليها في
البداية ّ
حل المشكلة ومن ثم حفر آبار
جديدة.
وذكر األطبش أن اســتهالك المواطن
الغــزي يتــراوح بيــن  30إلــى  90لترا
يوميــا ،في حين يجب أن تكون حصته
وفــق منظمــة الصحــة العالمية 150
لتراً ،مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى 200
مليون كوب ســنويًا معانياً من نقص
مقــداره  100مليــون كــوب ،مشــيرا
إلى أن  85%من آبــار غزة غير صالحة

للشــرب أو حتــى االســتهالك اآلدمي
ويقتصــر اســتخدامها علــى الجانــب
الخدماتي فقط.
وقــال األطبــش أن الحــل الوحيــد
للتخفيــف مــن اآلبــار العشــوائية هو
إيجــاد بدائــل لتوفير المياه للســكان
بشــكل أكبر ،وأشار إلى وجود مشروع
إلنشــاء محطــة مركزية لتحليــة مياه
البحــر في قطــاع غــزة بتكلفة نصف
مليــار دوالر وذلــك بدعم مــن البنك
اإلســامي في جدة واالتحاد األوروبي
والبنــك الدولــي ،وســيغطي هــذا
المشــروع حوالي  70%مــن احتياجات
سكان القطاع من المياه ومن المتوقع
إنجازه خالل خمس سنوات.
ويبــدو أن الحل الوحيــد للتخفيف من
اآلبــار العشــوائية هــو إيجــاد بدائل
لتوفيــر المياه للســكان بشــكل أكبر،
وهــو مــا قد يتحقــق بوجود مشــروع
إلنشــاء محطــة مركزية لتحليــة مياه
البحــر في قطــاع غــزة بتكلفة نصف
مليــار دوالر ،وذلــك بدعم مــن البنك
اإلســامي في جدة واالتحاد األوروبي
والبنك الدولي ،حيث ســتغطي حوالي
 70%من احتياجات ســكان القطاع من
الميــاه ومــن المتوقــع إنجازها خالل
خمس سنوات.
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تشمل أدوية األمراض المزمنة باهظة الثمن

“دعم الدواء”..مبادرة لتعزيز صمود المواطن أمام تحديات الحصار
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
فــي زاويــة مــن زوايــا منزلهــا
المتهالك ،تجلس أم محمد سلمان
وعالمــات الحــزن تكســو وجهها،
فاأللــم الذي تشــعر بــه يومياً في
قدمهــا اليمنى جــراء حادث ســير
مؤســف ،فاقــم معاناتهــا ،وحوَل
ليلهــا الــى نهــار ،وجعلهــا تبكــي
كالصغار في مواجهة مصابها.
أشــبه بمــن ينتــزع روحهــا مــن
جســدها ،هكــذا تصــف أم محمد
لـ"الرأي" ،األلم الذي تشــعر به في
قدمها ،واضطرت معه الى مراجعة
المستشــفى مرات عديدة ،واللجوء
الى بعض األطبــاء لمداواتها ،دون
فائدة.
وال يسمح الوضع المادي ألم محمد
فــي المتابعــة مع األطباء بشــكل
مســتمر ،وهي التــي تعتاش على
مخصصــات الشــؤون االجتماعيــة
كل ثالثة أشــهر ،فــي الوقت الذي
تســكن فيه بيتــاً باإليجــار ولديها
عائلة كبيــرة تحتاج الى متطلبات،
وهو ما يجبرها علــى توفير ايجار
المنزل واحتياجات أبنائها ،وتأجيل
شراء العالج المخصص لها.
وحســب معاينــة األطبــاء لحالتها
الصحية ،تعاني السيدة الخمسينية

من خشــونة فــي الركبــة ،ووجود
ميــاه داخلها ،األمر الذي يحتاج الى
حصولها علــى األدوية المخصصة
وتناولهــا بشــكل متواصــل حتى
مرحلة الشــفاء ،الــى جانب بعض
الفيتامينات المدعمة.

أوضاع اقتصادية صعبة
أم فــادي مصلــح ،لم يكــن حالها
بأفضل من سابقتها ،فهي مريضة
ضغط وسكر ،وتحتاج الى العالجات
الالزمة لوضعها الصحي.
وبالرغــم من أن أم فــادي تحصل
علــى عالجهــا مــن عيــادة تابعة
لوكالــة الغــوث " األونــروا" ،إال أن
تعرضهــا لحــادث عرضــي مفاجئ
داخــل منزلهــا ،جعلهــا طريحــة
الفراش أشــهر طويلــة بعد حدوث
كســر في الحوض لديهــا ،وهو ما
اســتدعى اجراء عملية جراحية لها
بالمستشفى.
تقول مصلح في حديث لـ"الرأي"":
الحــادث الذي تعرضت له بالمنزل،
زاد معاناتي ،وأصبحت معه بحاجة
الــى مزيــد مــن األدويــة التــي ال
أتمكن من شراء جميعها" ،موضحة
أن بعــض األدوية باهظــة الثمن،
خاصة المراهم المركبة.

وينطبق هذا الحال على العديد من
األســر المتعففة والمحتاجة بغزة،
خاصة في ظــل الحصار المفروض
على القطاع منذ أكثر من  15عامُا
علــى التوالي ،وقلة فــرص العمل
وارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة
بيــن شــرائح كبيرة فــي المجتمع
الفلســطيني ،وبالتالي عجزها عن
شــراء األدوية والعالجــات الالزمة
لمرضاها.
وفــي إطــار حــرص وزارة الصحة
بغــزة وضمــن سياســتها الهادفة
لتعزيز صمــود المواطن والتخفيف
عن كاهلــه ومعاناته جراء الحصار
واإلغــاق المفــروض علــى قطاع
غــزة ،وخصوصاً المرضــى منهم،
أطلقــت وبالتعــاون مــع الجهــات
الحكومية ،مبــادرة لدعم األصناف
الدوائية الموردة من قبل شــركات
القطــاع الخــاص عبــر جمهوريــة
مصر العربية.

خفض أسعار األدوية
مديــر عــام الصيدلــة فــي وزارة
الصحــة د .منيــر البــرش ،أوضــح
فــي تصريح صحفــي ،أن المبادرة
تقــوم باألســاس علــى خفــض
أســعار األدويــة التي تســتوردها

شــركات األدويــة المحليــة عبــر
جمهورية مصــر العربية ،خصوصاً
تلــك المتعلقــة بأمــراض القلــب
والشــرايين واألمــراض المزمنــة
وامراض الجهاز التنفســي العلوي،
من خــال اعفاءها مــن الضرائب،
وتحديــد هامــش ربحــي بســيط
للشــركات المحليــة ،إلــى جانــب
إيضاح أســعار األدوية في الســوق
المحلية.
وقال د .البرش ” :إنه ســيتم خالل
األيام المقبلة اإلعالن عن األصناف
الدوائيــة التــي تشــملها المبادرة،
وســيتم وســم األصنــاف الدوائية
بأنها مدعومة ،وسيلحظ المواطن
الفــارق الكبيــر فــي أســعار هذه
األدوية".
ووفق ما ذكره ،فإن وزارته ستعمل
أيضــاً وضمــن واجباتهــا ومهامها
المنوطــة بهــا علــى التأكــد مــن
مأمونيــة العالج المــورد ،وفحصه
قبل بيعه في األسواق ،وذلك تحت
مسؤولية وزارة الصحة الكاملة.
ولفــت مديــر عــام الصيدلــة ،إلى
أن وزارتــه ستســعى وبالتنســيق
مع الشــركات الدوائية إلــى زيادة
األصناف الدوائية المســتوردة من
جمهورية مصر العربية ،وخصوصاً

تلك المتعلقة باألمــراض النادرة،
والتــي عــادة ما تكــون أســعارها
باهظــة وعاليــة التكلفــة علــى
المرضى في القطاع.
وشــدد د .البرش علــى أن مبادرة
دعــم الــدواء ،تأتــي مــع مراعــاة
األصنــاف الدوائيــة التــي تنتجهــا
مصانــع األدويــة المحليــة ،وعدم
تأثرها باألصناف الدوائية الموردة
والمعفــاة من الجمــارك ،مؤكداً أن
وزارتــه وفــرت كافة التســهيالت
لإلنتاج المحلي لصناعة الدواء في
قطاع غزة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة وفي
إطــار التخفيف عن كاهل المرضى
بغــزة أيضاً ،اســتحدثت على مدار
ســتة شــهور ماضية عــدة خدمات
أضافتها لمنظومتها الصحية ضمن
سياســة التوزيع العــادل للخدمات
فــي كافــة محافظــات غــزة ،من
بينهــا افتتاح مركز لغســيل الكلى
بالشمال ،واســتحداث خدمة األنف
واألذن والحنجــرة فــي مستشــفى
شــهداء األقصــى بالوســطى،
وافتتاح قســم عناية متوسطة في
مستشــفى النجار برفح ،باإلضافة
إلــى تجهيز فريق ثابت وموحد من
جميع الفئات في جراحة القلب.
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أكيدا لحريتها
أمال
ً
تحمل ً

والدة األسيرة أنهار الديك لـ الرأي :الحرية موعد ابنتي وجنينها
الرأي _ آالء النمر
"عائشة الديك" والدة خمسينية
لألســيرة أنهــار وجــدة حنونــة
لحفيدتها "جوليــا" عام ونصف،
تلك الحرة التي تقف على أعتاب
شــهر ميالدها لجنيــن الحرية،
حينمــا نســجت فــي مخيلتهــا
لحظة وضعهــا لمولودها داخل
زنزانتها المظلمــة حتى قطعت
على نفسها حبل أفكارها بكتابة
رســالة ورقية مقتضبة ،تختصر
بين ســطورها أبســط مطالبها
المتمثلة بالحرية.
مــن خلــف خطــوط االتصــال
تحدثــت والــدة األســيرة أنهــار
الديــك مــن مدينــة رام اهلل
المحتلــة لـ"الــرأي"" ،ابنتــي
معنوياتها قوية وصحتها جيدة،
وكل مــا تفعله في هــذه األيام
هــو انتظار اإلفــراج عنها لتضع
مولودها خارج أســوار الســجن
المظلــم ،وأنــا لدي أمــل كبير
بذلك" تقول باطمئنان.

وتحمــل والدتهــا بيــن طيــات
حديثها رســالة شــكر لــكل من
أعلى صوته متضامنا مع ابنتها
الحرة ،مطالبــة بتكثيف حمالت
الدعــم والمطالبــة باإلفــراج
الســريع والضغــط إعالميــاً
وإنســانياً ألجــل والدة ســليمة
طبيعية كأي امرأة في العالم.
"جوليــا الصغيــرة ال تكــف عن
ترديد كلمة ماما ،فيما يبدو أنها
تحاول أال تنسى أمها وهي التي
أتمــت عامهــا األول دون أمهــا،
لتكمل ســبعة أشــهر في غياب
أنهــار التي قضــت تلــك المدة
بين قضبان األسر" ،تقول الجدة
عائشة.
ّ
وتذكــر والــدة األســيرة بــأن
المشــهد فــي الســجون يخلــو
مــن اإلنســانية ومــن المعاملة
االســتثنائية علــى فرضيــة ان
ابنتها تحتــاج لرعاية خاصة ،إال
أن اإلنسانية تبعد عن االحتالل
بعد المشرقين.

تفاصيــل قاســية تخوضهــا
األسيرات الفلسطينيات الحوامل
داخــل زنزانات االحتــال ،واآلن
تعيــش هــذه المعاناة األســيرة
أنهــار الديك ( 25عامًــا) ،فمنذ
لحظة االعتقال تواجهُ األســيرة
الحامل ظرو ًفا قاســية ،وتعاني
ســوء التغذية والرعاية الطبية،
ّ
تتمكــن مــن التحــرُّك بمــا
وال
يكفــي أو النوم المريح بســبب
"البرش".
كما ال يراعي االحتالل خصوصية
الحوامل في التحقيق ،باإلضافة
إلى أنها تترَك في آالم المخاض
ســاعات قبل نقلها للمستشفى
وهي مكبّلة اليدَين والرج َلين،
ّ
وتظل هكذا حتى لحظة الوالدة،
وتخضــعُ لحراســة مشــدَّدة
وتُهــان وتُشــتم خــال مرحلة
"الطلق".
ويُذكر أن من األسيرات اللواتي
أنجبــن فــي الســجن ميرفــت
طــه مــن القــدس المحتلــة،

التــي أنجبــت وائل عــام 2003
وأُطلــق ســراحها مــع مولودها
بعــد قضــاء فتــرة محكوميتها
البالغة قرابة  3ســنوات ،ومنال
غانــم التي وضعــت طفلها عام
َ
وانفصــل عنهــا بعد أن
،2003
بلغ العامَيــن ونصف من عمره،
وأصبحــت تــراه مــن وراء زجاج
عازل وشبك سميك خالل زيارة
األهــل ،إلــى أن أُطلق ســراحها
بعــد قضــاء فتــرة محكوميتها
قرابة  4سنوات.
ولــم تقتصــر عمليــات والدة
األســيرات داخــل األســر فتــرة
انتفاضــة األقصــى الثانيــة،
بل ســبق ذلــك حــاالت عديدة
كاألســيرات انتصــار القاق التي
أنجبــت طفلتها وطــن ،وماجدة
الســايمة من القــدس المحتلة
التــي أنجبت طفلتها فلســطين
وتحرَّرت ضمــن عملية التبادل
عــام  ،1985وأميمــة األغا التي
أنجبت طفلتها حنين عام ،1995

وســميحة حمدان أنجبــت أيضًا
طفلة أسمتها حنين وأُفرج عنها
عام  ،1997وســميحة تايه التي
أنجبت طفلتها ثائرة ،وعائشــة
الكرد التي أنجبت طفلها ياسر.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أكثــر
مــن  10فلســطينيات أنجبــن
في األســر ،أولهن الراحلة زكية
شــموط ،التي وضعــت طفلتها
ناديــا وحيدة فــي زنزانتها عام
 ،1972وكانــت محكومــة 12
مؤبّــدًا وتعرّضــت لتعذيــب
وحشي.
والــدة األســيرة أنهــار الديــك،
تثق بــأن حرية ابنتها ســتكون
قريبــة جــدا وســتضع مولودها
خــارج أســوار االعتقــال ،وهذا
بحســب رأيها ال ينــم عن ثقتها
بقــوات االحتالل ،إنمــا بالجهود
اإلعالميــة المطالبة والضاغطة
على مؤسســات حقوق االنسان
التــي تعمــل ألجــل إخراجهــا
بسالم.
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عززنا الصورة اإليجابية عن البلدية وجسر الهوة مع المواطن

السراج :إغالق المعابر يوقف  29مشروعً ا ولدينا خطط تطويرية
غزة -الرأي
أكد رئيس بلدية غــزة الدكتور يحيى
الســراج ،أن المجلــس البلــدي الحالي
تســلم مهامه في أغسطس 2019م،
رغم التحديــات والصعوبات التي كان
علــى دراية كاملة بها ،لكنه رغم ذلك
عمل على ســدَّ العديد مــن الفجوات
بقدر اســتطاعته تزامنًــا مع الظروف
القاسية وقلة اإلمكانات وشح الموارد.
وأضــاف الســراج فــي حــوار صحفــي
بمناســبة مرور عاميــن على المجلس
البلــدي ،أنــه كان لدينــا وعــي بهذه
التحديات بعد تسلم المجلس الحالي،
لكننا اســتطعنا تقديم إنجازات مهمة
جدًّا في جســر الهوة بيــن المواطنين
في مدينة غزة من جهة وإدارة البلدية
والمجلس البلدي من جهة أخرى.
وأكــد أن البلدية نجحت في تحســين
الصــورة النمطية بقدر ما تســتطيع،
وتعزيــز الصــورة اإليجابيــة ،اعتمادًا
على مبدأ تعزيز المشاركة المجتمعية
في التخطيط وصناعة القرار وتنفيذه
لتطوير الخدمات وتسهيل اإلجراءات.
وأشــار إلــى إنشــاء مكاتــب جديــدة
لمتابعة معامــات المواطنين وتقديم
أفضل خدمــة لديهم وتســهيل إنجاز
إجراءاتهــم داخل البلديــة دون حاجة
إلى زيارة المكاتب واألقسام المتعددة،
لتخفيف العبء على المواطن وتسهيل
الحصول على الخدمة.

المحاور األربعة
وتحدث الســراج عن المحــاور األربعة
التي أعلنها عند توليه رئاسة البلدية،
وهي :ترتيب البيت الداخلي بما يشمل
تطويــر الهيكلية اإلداريــة واعتمادها
وتنفيذهــا علــى مراحــل ،وتســهيل
الخدمات وتطويــر اإلجراءات ،وتفعيل
مراكــز البلديــة ،وحســن اســتثمار
الممتلــكات الخاصــة بالبلدية ،مؤكدًا
أن المجلــس البلــدي حقــق نجاحــات
تحتاج إلى مزيد من الجهد.
وحول الخطة المعتمدة لتعزيز الصورة
اإليجابيــة أمــام المجتمــع المحلــي،
قــال :إن "البلدية تولــي أهمية كبيرة
لتحســين الصــورة النمطيــة أمــام
المواطنيــن عبــر تحســين خدماتهــا
وإبرازها لما لذلك من فوائد كبيرة في
تعزيز الثقــة المتبادلة ،وتعزيز حرص
المواطــن على اإلنجازات والمشــاريع،
ومنحــه شــعور الملكية للمشــروعات
والطرق وعدم إلحاق الضرر بها".
وأكمــل :إن "انفتاحنــا الكبيــر علــى
المؤسسات المحلية والدولية وسياسة
البــاب المفتــوح ،أيضًــا أســهمت في

تعديل الصــورة اإليجابية ،لكن هناك
دور مهم يجب أن نسير فيه خاصة في
قضايا تحتاج إلى مزيــد من االهتمام
لتعزيــز الصورة اإليجابيــة وتطويرها
وتحقيــق شــراكة واندمــاج أكبر بين
المواطن والبلدية".

العدوان والجائحة
وعــن دور البلديــة فــي العــدوان
اإلسرائيلي ،قال الســراج :إن "البلدية
حرصت وجميع أطقمهــا وخاصة لجنة
الطــوارئ ،على بذل كل ما تســتطيع
مــن جهــد لتعزيــز صمــود المواطن،
وتوفيــر الخدمــات األساســية حســب
األولويــات وخاصــة خدمــات الميــاه
والصــرف الصحــي ،وفتــح الطرقــات
المدمرة بسبب القصف".
وأضــاف :إن "هــذه المهــام لــم ُ
تكن
سهلة بسبب نقص اإلمكانات واآلليات
المتهالكــة لــدى البلدية ،وقــد عززنا
التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات
والمؤسســات األهليــة والدوائــر
الحكومية للعمل كفريق واحد".
وعلــى صعيــد األزمــة الماليــة ،قــال
الســراج :إن "األزمة ليســت في بلدية
غــزة وحدهــا ،وربمــا هي فــي جميع
بلديات فلســطين ،لكنها بالنســبة لنا
أزمــة قديمة ومعقــدة وكان ال بد من
تفكيكهــا تدريجيًّــا عبــر تعزيــز ثقة
المواطن بنا ،لتحقيق تحصيل إيجابي
لإليرادات".
وأوضــح أن "جائحة (كورونا) أســهمت

في تعقيد األزمة أكثر في عام ،2020
وتراجعــت اإليــرادات كثيــرًا ،وعندما
ً
قليــا مــن
بــدأت البلديــة بالتعافــي
الجائحة جاء العــدوان في مايو ،وعدنا
إلــى الخلف ،لكن رغم ذلــك حاولنا أن
نغير المحنة إلــى منحة بإطالق حملة
(حنعمرهــا) ،والتــي شــهدت تطــورًا
واكتســبت ثقة المواطن والمؤسسات
الدولية والمحلية".
وأشــار إلــى إطــاق البلديــة حملــة
تســهيالت مالية مســاندة لســابقتها
بعنــوان (نــص علينا ونــص عليك)،
مراعاة لظروف المواطنين بعد العدوان
شــجعناهم فيها على تسديد جزء من
االلتزامات المالية المســتحقة عليهم،
وتسوية حسابات قديمة متراكمة عبر
الســنوات الماضية ،وتعزيز اإليرادات
البلديــة بمــا يضمن اســتمرار تقديم
الخدمات ،وتجــاوز آثار العدوان بجانب
صــرف نســبة مــن رواتــب موظفيها،
تمكينهم من االســتمرار في عملهم.
وأضــاف أن ذلــك منــح البلدية فرصة
لتخفيــف األزمــة الماليــة ومســاعدة
المواطنين على تسديد ديونهم وإبراء
ذممهــم المالية ،وبرغــم الحملة فإنه
ما زالت هناك التزامات بمئات ماليين
الشواقل ،وحجم الديون كبير.

التزامات مالية
وبيَّــن أن بلديــة غــزة تتراكــم عليهــا
التزامــات ماليــة تزيــد علــى  300مليون
شــيقل ،الحجم األكبر منهــا لصالح هيئة

التقاعــد الفلســطينية ،مبينًــا أن البلدية
في الســنوات العشــر الماضية لــم تلتزم
بالقسط الشــهري المطلوب للهيئة والذي
يصل ألكثر من  700ألف شــيقل شــهريًّا،
فتراكمت لما يزيد على  120مليون شيقل.
وأشار إلى عقد اتفاق مع هيئة التقاعد
لجدولــة المبلــغ تدريجيًّــا خاصة أنها
توقفــت عــن اســتقبال الموظفيــن
المتقاعديــن ،ما ســبب أزمــة كبيرة،
نظــرًا لعــدم تمكنهم مــن الحصول
على راتبهــم التقاعدي ،وهذا أمر غير
مقبــول ويظهــر البلديــة أنهــا تركت
موظفيهــا دون أي تغطيــة مالية بعد
سنوات طويلة من الخدمة.
وذكــر أن الهيئــة اســتجابت للبلدية،
واتفقــت معهــا علــى جدولة ميســرة
لهذه الديون مقابل اســتعدادها قبول
المتقاعدين وصرف الرواتب الشــهرية
للتقاعد وفق النظــام ،مضيفًا" :لذلك
نســير في خطــى حثيثة نحــو جدولة
ً
تقسيطا جيدًا
هذا المبلغ وتقســيطه
ومريحًــا لنــا" .وأكمــل" :الموظفــون
المثبتون فــي البلدية غير المعتمدين
لــدى الهيئة نســعى لحل مشــكلتهم
ونتوقع تســوية وضعهــم في غضون
أشــهر وضمهــم إلــى الهيئــة ،وهــذا
يترتــب عليــه التــزام شــهري بمبالغ
ليست بسيطة".

جائحة كورونا
وحــول جهــود البلديــة فــي التعاطي
مــع جائحة "كورونــا" وتداعياتها ،قال

الســراج :إن "الجائحــة أثــرت في عدة
نــواح اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئية
ٍ
وبذلنــا ما نســتطيع من جهــد لتعزيز
الوقايــة والســامة وتوفيــر مــا يلزم
للعامليــن فــي البدايــة لحمايتهــم
ووقايتهــم والحقًا تم تطعيم موظفي
البلديــة" .وذكر أنه فــي بداية األزمة
وجهــت البلدية الجهــات المختصة في
وزارة الصحــة والبيئــة لتعقيم مراكز
الحجــر الصحي المنتشــرة فــي غزة،
مشــيرًا إلى أن هذا األمــر كان مكلفًا،
إضافــة إلــى معالجة خاصــة للنفايات
المعدية التي تخــرج من أماكن الحجر
وفق البروتوكول المعتمد فلســطينيًا
ودوليًــا ،مــع توفيــر أدوات ومالبــس
الوقاية للعاملين في البلدية.
وبيــن إلــى أنــه بالتعاون مع شــرطة
البلديــات ،تــم تنظيــم األســواق
ومتابعتهــا دوريًّــا ،وذلك بعــد فتحها
حسب شروط ونظام معين ،مع توفير
مساحات أوسع للشوارع داخل األسواق
ومنــع االكتظــاظ للحــد مــن انتشــار
العــدوى .بيــن أن الجائحــة أوجــدت
مصروفــات لم تكن موجودة مســبقًا،
مــع تقليــص اإليرادات بســبب توقف
أعمال للمواطنين وتقلص الكثير منها
وإغالق المتاجر واألسواق.

مشاريع متوقفة
وبشــأن خطــط ومشــاريع البلديــة
لتطوير غزة ،أكد أن اســتمرار الحصار
واإلغــاق اإلســرائيلي لقطــاع غــزة
تســبب بتوقف  29مشروعًا ،بينها 13
مشروعًا كانت البلدية قد بدأت العمل
بهــا ،و 16مشــروعًا كان مقــررًا بدء
العمل بهــا ،لكن تعذر العمل بســبب
منع ســلطات االحتالل دخــول المواد
الالزمة لتنفيذها.
وبيَّن أن ميزانيات المشاريع المتوقفة
مرصــودة مــن عــدة جهــات مانحــة،
بواســطة صنــدوق تطويــر وإقراض
الهيئــات المحلية ،مؤكــدًا أن توقفها
ســبب إزعاجًا بيئيًا ونفسيًا ومعنويًا
واقتصاديًا ،للمواطنين والمؤسسات.
وفي موضوع الواجهــة البحرية ،قال:
إن "الواجهــة مشــروع مهــم ودائــم
لمدينة غزة ،بدأنا فيه منذ  ،2020بعد
خطة تطويريــة مبدئية ،وبعد التنفيذ
وصلنــا لقناعة أن يجــب تطوير خطة
أكثــر اســتجابة لمالحظــات وطلبــات
المواطنين والمؤسسات المختلفة على
الخطة األولية ،وتمَّت عملية التطوير
بشــكل أفضــل ،بمــا يضمــن إتاحــة
مســاحات أوســع للمواطنيــن للتنــزه
واالصطياف الحر".
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“الهروب الكبير” مغامرة ذكية أبطالها  6أسرى ونفق ض ّيق
غزة-الرأي-آالء النمر
مع بزوغ شــفق شــمس جديــدة على
ســهول بيســان الخضــراء شــمال
فلســطين المحتلة ،أشــرقت شموس
الحرية لستة من األسرى الفلسطينيين
عنوة ،في مغامرة ذكية تمكنوا خاللها
من الفــرار من عين نفق ضيقة حفروا
طريقهــا بمالعقهــم الحــادة ليبتلعو
طعم الحرية األكيدة.
"مدى الحياة" عنــوان األحكام األبدية
التي تمنع األســرى الستة من معانقة
نســيم الحريــة المســلوب ،فكانــت
المغامــرة من قلب أعتى حصون العدو
حراســة وأحدثه إنشــاء ،فكان الحدث
هــذه المــرة من ســجن جلبــوع الذي
يمكث فيه األسرى األشد خطورة على
أمن "االحتالل".
سجن جلبوع يعد ســجناً جديداً نسبياً
يقع في غور بيسان بجوار سجن شطة
القديــم ويعتبر جز ٌء منــه ،وافتتح في
نيســان  2004ويتكــون مــن خمــس
أقسام وفي كل قسم هناك  15غرفة
وتتســع كل غرفة الى  8أســرى ،وهو
عبــارة عن قلعــة حصينــة أٌقيمت من
اإلســمنت المســلح والفــوالذ ،ويحاط
بجدار ارتفاعه تسعة أمتار ويوجد في
أعاله صــاج مطلي وذلــك كبديل عن
األسالك الشائكة التي توجد عادة في
جميع السجون.
أما عن هوية األســرى فهــم ،محمود
عبد اهلل عارضــة ( 46عاما) من عرابة

بجنيــن معتقــل منــذ عــام ،1996
ومحكوم بالسجن مدى الحياة ،واألسير
محمد قاســم عارضــة ( 39عامًا) من
عرابة أيضًا ،ومعتقل منذ عام ،2002
ومحكوم بالسجن مدى الحياة.
واألســير الثالــث هو يعقــوب محمود
قــادري ( 49عامًــا) مــن بيــر الباشــا
بجنيــن ،ومعتقــل منــذ عــام ،2003
ومحكوم بالســجن مــدى الحيــاة ،أما
األســير الرابع فهو أيهم نايف كممجي
( 35عامًــا) مــن كفــردان بجنيــن،
ومعتقــل منــذ عــام  ،2006ومحكوم
بالســجن مــدى الحيــاة .كمــا ّ
تمكــن
األســير زكريا زبيــدي ( 46عامًا) من
مخيم جنين من الهــرب ،وهو معتقل
منذ عــام  ،2019وما زال موقوفًا دون
حكم ،أما األســير األخيــر فهو مناضل
يعقوب انفيعــات ( 26عامًا) من يعبد
بجنين ،ومعتقل منذ عام .2019

حق طبيعي
وزارة األســرى والمحرريــن ،باركــت
الخطــوة البطولية التي قام بها ســتة
أســرى داخل ســجن جلبوع الذي يعد
أشد سجون االحتالل تحصينا ورقابة.
وأكــدت الــوزارة في تصريــح صحفي
اليوم االثنين ،أن تمكن ســتة أســرى
من انزاع حريتهم رغم أنف الســجان،
عبر فتحة نفق في سجن جلبوع شمال
فلســطين هو انتصار بمعنــي الكلمة
على حكومة االحتالل وإدارة الســجون

التي جعلت من واقع األســرى جحيم ال
يطاق ،ولن تفلح في النيل من عزيمة
وصمود األسرى.
وأشــارت إلــى أن مــا قام به األســرى
الســتة هو حق طبيعي لألسرى الذين
يبحثون عن الحرية بكل وســيلة ،وهو
امتداد لسلسلة من المحاوالت السابقة
التي قام بها األســرى من أجل الهروب
وانتــزاع حريتهم والتــي تكلل بعضها
بالنجاح.
وحذرت الوزارة من إجــراءات انتقامية
تقــوم بهــا إدارة الســجون وحكومــة
االحتالل على األســرى بفرض المزيد
من التنقــات واإلجــراءات المشــددة
وعمليــات القمــع والتفتيــش علــى
األســرى ،وطالبــت بضــرورة التدخل
الدولــي لمتابعــة األوضــاع داخــل
السجون.

ردود الفصائل
القيادي في حركة الجهاد اإلســامي،
إن "األســرى الذين
ماهر األخرس قال ّ
نجحوا بالهروب كانت لديهم محاوالت
أن "األســرى الذيــن
ســابقة" ،معلنــاً ّ
هربوا داســوا على األمن اإلســرائيلي
بهروبهــم مــن ســجن الجلبــوع
المُحصّن".
بــدوره ،بيّــن الناطــق باســم حركة
أن "انتــزاع
"حمــاس" فــوزي برهــوم ّ
عــدد من األســرى حريتهــم رغم كل
التعقيــدات األمنيــة عمــل بطولــي

أن ّ
"تمكن عدد من
وشــجاع" ،مضيفــاً ّ
األســرى من الهروب هو انتصار إلرادة
وعزيمة أسرانا األبطال".
أن "هــذا االنتصار
وأشــار برهوم إلى ّ
الكبير يُثبت أن إرادة وعزيمة الفدائي
والمقاوم والمجاهــد ال يمكن أن تقهر
أن "إنجــاز األســرى
أو تهــزم" ،معلنــاً ّ
هو تحــدٍ حقيقي للمنظومــة األمنية
لالحتالل الــذي يتباهى بأنها األفضل
أن "هذا االنتصار
في العالم" .كما أكد ّ
الكبير يثبت أن العــدو لم ولن ينتصر
أبــداً مهمــا امتلــك مــن اإلمكانــات
وأســباب القــوة" ،مضيفــاً" :الصــراع
من أجل الحرية مــع المحتل متواصل
وممتــد إلــى داخل الســجون وخارجها
النتــزاع هذا الحــق" .بدورهــا؛ أكدت
الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين أن
تحرّر األســرى يؤكد أن ليل االحتالل
الصهيونــي زائلً ،
الفتة إلى أن بطولة
األســرى الذين حرروا أنفســهم رسالة
بأن إرادة الحرية تصنع االنتصار.

نفق يخلده التاريخ

كمــا علقت لجــان المقاومــة ً
قائلة إن
"هــروب األســرى الســتة من ســجون
الظلم اإلســرائيلي انتصار كبير لكافة
االسرى ولشــعبنا الفلسطيني المقاوم
ولكل االحرار في العالم".
وأضافــت لجــان المقاومــة إن "هروب
األســرى األبطال مــن أكثر الســجون
تعقيداً وحراســة صفعة قوية وفشــل

كبير للمنظومــة االمنية الصهيونية"،
ً
موضحــة أن ســجن جلبــوع تــم
تصميمه لمنع هروب األســرى وكســر
إرادتهــم واليوم يثبت أبطال الشــعب
الفلســطيني أن إرادتهــم وعزيمتهم
أقــوى مــن الســجان اإلســرائيلي
وتعقيداتــه األمنية" .وأشــارت إلى أن
صــورة نفق الحرية في ســجن جلبوع
ســيخلدها التاريخ على أنها دليل آخر
على ضعف وهشاشة االحتالل.
حركــة المجاهديــن :هــذا النصر هو
فشل استخباري وأمني إسرائيلي
فــي غضــون ذلــك ،قالــت حركــة
المجاهدين إن "تحرر األسرى األبطال
مــن ســجن جلبــوع هــو نصــر كبير
يسطره أسرى الحرية ،مضيفاً أن تحرر
األسرى األبطال يؤكد اإلرادة والعزيمة
الوثابة لدى أسرانا األبطال".
وأضــاف أن "هذا الهــروب المبارك هو
خطوة عمليــة تحمل بشــرى التحرير
المقبــل لكافة أســرانا ،قائــ ً
ا إن هذا
النصر هــو فشــل اســتخباري وأمني
إســرائيلي كبيــر يفضح زيــف الهالة
األمنية التي يرسمها العدو".
كما أشــار بيان حركة المجاهدين إلى
أن "الفشــل والســقوط همــا عنوانــا
المرحلة للقيــادة الصهيونية الضعيفة
والفاشلة التي تحكم الكيان ،الفتاً إلى
أن هذا الســقوط للقيــادة الصهيونية
الحاليــة يؤكــد أن زوال الكيــان بــات
قريباً".
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يمارس بحقهم أبشع االنتهاكات

 1000طفل فلسطيني اعتقلهم االحتالل خالل العام الجاري

الضفة المحتلة -الرأي
صعدت سلطات االحتالل بشكل واضح
خــال العــام الحالــي مــن اســتهداف
األطفال الفلسطينيين باالعتقال ،حيث
أكد مركز فلســطين لدراســات األسرى
أن حــاالت االعتقال بحق األطفال بلغت
( )1000حالة اعتقــال منذ بداية العام،
بينهم ( )73طفل لــم تتجاوز أعمارهم
الرابعة عشر.
وقــال المركــز فــي تقرير لــه أن جنود
االحتالل يســتهدفون األطفال بشــكل
ممنهــج وبتعليمات مباشــرة من أعلى
المســتويات السياســية واألمنية لقادة
االحتــال ،وذلــك بهــدف ردعهــم عن
المشــاركة فــي مقاومــة االحتــال،
وضيــاع فرصهم في التعليــم ،وتدمير
مســتقبلهم ومحاولة لخلق جيل ضعيف
وخائف.
مدير المركــز الباحث "رياض األشــقر"
أوضــح أن جميــع األطفــال المعتقلين
تعرضــوا للتعذيــب والتنكيــل منــذ
اللحظــة األولــى لالعتقــال باقتيادهم
مــن منازلهم فــي ســاعات متأخرة من
الليل ،أو اختطافهم من الشــوارع وعلى
الحواجــز ،ويتعرضون ألشــكال متعددة
من التنكيل واإلهانــة بما فيها الضرب
المبــرح ،والتهديد ،واســتخدام الكالب
البوليسية المتوحشة إلرهابهم.
وأشــار "األشــقر" إلــى أن االحتــال لم
يتوانــى عن اعتقال أطفــال جرحى بعد

إطالق النــار عليهــم وإصابتهم بجروح
مختلفــة بعضهــا خطــرة ،ونقلهم في
ظــروف صعبة ،بل وصل األمر للتحقيق
معهم فــي المستشــفيات ،وابتزازاهم
بتقديــم اعترافــات مقابــل العــاج
والرعاية الطبية ،كذلك اعتقل االحتالل
اطفال من ذوى االحتياجات الخاصة .

 230طفل أسير
وكشــف األشــقر أنه نتيجــة االعتقاالت
المكثفــة التــي اســتهدفت األطفــال
الفلســطينيين منذ بداية العام ارتفعت
أعــداد األســرى األطفــال في ســجون
االحتــال الــى  230طفــ ًا  ،موزعيــن
على أقســام األشبال في سجون (مجدو
وعوفر والدامون) إضافة إلى وجود عدد
في مراكــز التوقيــف والتحقيق يعانون
من ظروف اعتقال قاســية جداً واوضاع
متردية وغير إنســانية تفتقر ألبســط
مقومات الحياة.
مــن بيــن األطفــال هنــاك ( )3أطفال
يقبعون في االعتقــال اإلداري المتجدد
دون تهمه ،بينمــا ( )102منهم صدرت
بحقهــم أحــكام مختلفــة منهــا أحكام
بالســجن لعشرات الســنين ،وآخرين ال
زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات .
و يخالــف االحتــال كل االتفاقيــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتحديــدا
اتفاقيــة حقــوق الطفل ،شــددت على
ضرورة توفير الحماية لألطفال ،ودعت

إلى عدم اللجوء إلى اعتقالهم إال كخيار
أخيــر ،وعدم اســتخدام أي شــكل من
أشكال التعذيب بحقهم  ،إال أن االحتالل
جعل من اعتقالهم خيــاراً أولياً وأعطى
الضــوء األخضــر الســتهدافهم بالقتل
واالعتقــال وأذاقتهــم أصنــاف العذاب
والمعاملة القاســية والمهينة من ضرب
وشــبح وحرمان من النوم ومن الطعام،
وتهديد وشتائم.

أوضاع قاسية
وقــال األشــقر أن األطفــال األســرى
يقبعــون فــي ظــروف اعتقال قاســية،
ويتعامــل االحتــال معهــم كإرهابيين
ويوجهــون لهــم الشــتائم والتهديدات
بشــكل مســتمر  ،ويمــارس بحقهــم
وســائل تعذيب قاســية ،فيمــا تواصل
إدارة سجون االحتالل إجراءاتها العنيفة
بحق األطفال داخل السجون ،وتحرمهم
من أبسط مقومات الحياة.
وأبرزها عمليــات االقتحــام والتفتيش
لغرفهــم وأقســامهم ،إضافــة إلــى
اســتمرار المعاملــة الســيئة مــن قبل
الســجانين ،ومحاولــة فــرض تغييرات
مصيرية علــى واقع األســرى األطفال،
من خالل محاولتها حرمانهم من إشراف
األسرى الكبار علي شئون حياتهم.
كذلــك اســتغل جائحــة كورونــا كأداة
تنكيل بحقهم ،وترهيبهم ،وذلك بعدم
توفير إجراءات الحمايــة الوقاية ،كذلك

تعريضهم للعزل بشــكل مستمر بحجة
الحجــر ،وحرمانهــم من زيــارة العائلة،
والمحاميــن األمــر الــذي تســبب لهــم
بأزمــات متعددة ،وضغــوط كبيرة على
كافة المستويات الحياتية ،أبرزها نقص
المالبــس التــي تفاقمــت خــال العام
بسبب وقف الزيارات لشهور طويلة.

رفع سقف اعتقال األطفال
وكشف األشقر أن االحتالل شرَّع مؤخراً
االنتهــاكات بظحــق األطفــال ،حيــث
أدخلت سلطات االحتالل تعديالت على
األمر العســكري رقم  ،1651بهدف رفع
الحماية عن األطفال في الفئة العمرية
بين  12إلى  14عاما ،وبالتالي الســماح
برفع ســقف اعتقالهم  ،حيث كان الحد
األقصى المفروض على هذه الفئة قبل
التعديــل ال يتجاوز ســتة أشــهر فعلية
أو مــع وقــف التنفيــذ ،وبعــد التعديــل
الجديــد ،لم يعد هناك حماية أو ســقف
زمنــي للعقوبــة التي قد تفــرض على
األطفــال الذيــن تتم محاكمتهــم أمام
المحاكم العسكرية لالحتالل وقد تصل
لعشــرات الســنين أو المؤبد .والتعديل
الجديــد يعنــي عمليا ،فقــدان األطفال
تحت  14عامــا للحماية ،وهذا يتناقض
بشــكل صريح مــع المعاييــر والمبادئ
الدولية التي تم إرســائها لحماية حقوق
األحــداث ،وهى بذلك تتعارض بشــكل
أساسي مع اتفاقية حقوق الطفل .

الغرامات المالية
وواصلت المحاكم العســكرية لالحتالل
خــال العــام الحالــي فــرض الغرامات
المالية الباهظة على األســرى األطفال،
وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة،
األمر الذي يشــكل عبئاً على ذويهم في
ظل األوضــاع االقتصاديــة المتدهورة
في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصبحت ســاحات المحاكم اإلسرائيلية
وســيلة عقــاب جديــد علــى األطفــال
وذويهــم ،وشــكلت حالــة مــن االبتزاز
ونهب أمــوال ذويهم؛ وأثقــال كاهلهم
بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم
لمنعهــم مــن المشــاركة فــي فعاليات
المقاومة ،فال يكاد يخلو حكم بالســجن
الفعلــي أو اإلفراج بــدون فرض غرامة
ماليــة  ،ووصلت الغرامــات المالية التي
فرضت على األطفال في محكمة عوفر
خــال العــام الحالــي إلــى ( 300ألــف
شيكل) أي ما يعادل ( 90ألف دوالر) .
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي
أن يتحمــل مســؤولياته ،تجــاه أطفال
فلســطين ،وما يتعرضون له من جرائم
فاقــت كل الحــدود ،وإلــزام االحتــال
بتطبيق المواثيــق واالتفاقيات الخاصة
باألطفال لوضع حــدّ لعمليات االعتقال
التــي تســتهدفهم دون مبــرر ،ووقــف
مــا يتعرضون لــه من معانــاة متفاقمة
بشكل يومي.

األخــيرة
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الصحة بغزة ُتصدر
هاما بخصوص
تعميما ً
ً
تطعيم كورونا
غزة – الرأي:
أصــدرت وازرة الصحــة الفلســطينية بغــزة،
تعميمًــا هامأ للمواطنين بخصوص تلقي لقاح
فيــروس كورونا ،وذلك لتوفيــر ظروف مالئمة
أثنــاء تلقي اللقــاح نظرًا لحالــة االزدحام التي
تشهدها نقاط التطعيم.
وقــررت الوزارة تأجيل تطعيــم الفئات العمرية
التي تقل أعمارهم عن  30بدءا من يوم االحد
الموافق ل  05/09/2021الى وقت الحق يعلن
عنه في حينه.
وذكــرت أن موعــد اســتحقاق الجرعــة الثانية
وحســب الفترة الزمنيــة الموصى بها تمتد من
( 3الــى  6اســابيع ) مــن تلقي الجرعــة األولى
وســيتم ارســال رســائل نصية للمواطنين من
أجل تفويجهم لمنع حدوث الزحام.
وأكــدت الــوزارة أنه على أي مواطــن لم تصله
رســالة قبــل  72ســاعة مــن نهاية االســبوع
الســادس من تاريخ تلقي الجرعه االولى عليه
االتصــال علــى االرقــام المدونــة فــي بطاقة
التطعيم أو التوجه ألقرب مركز صحي للمتابعة
مصطحباً معه بطاقة التطعيم.

أنقذوا إسراء جعابيص..هل تلقى آذان صاغية؟
عبــد

غزة-الرأي-فلســطين
الكريم
عقب نجاح الحملة التي انطلقت
إلنقــاذ األســيرة أنهــار الديــك
وجنينهــا ،أطلق مغــردون حملة
موســعة عبــر مواقــع التواصل
االجتماعي لدعم األسيرة إسراء
جعابيــص المُعتقلة مُنذ ســت
ســنوات فــي ســجون االحتالل
اإلســرائيلي فــي وضــع صحي
خطير ،جراء حــروق أصيبت بها
في اليدين والوجه.
وإســراء الجعابيــص واحدة من
بين  35أســيرة فلســطينية في
ســجون االحتالل اإلســرائيلي،
وتعــد حالتها الصحيــة من أكثر
الحــاالت صعوبة وخطــورة بين
األسيرات ،وتعاني من تشوهات
حــادة فــي جســدها بســبب
تعرضها لحــروق خطيرة أصابت
 60%من جسدها.
وال تتوقــف معانــاة اســراء
عنــد هــذا الحــد ،حيــث تعاني
مــن سياســة اإلهمــال الطبــي
المتعمــد وحرمانهــا مــن تلقي

العالج الالزم ،وإجــراء العمليات
الجراحيــة العاجلــة الالزمــة
لحالتها.
مــع
مغــردون
وتفاعــل
وسم#انقذوا إســراء جعابيص،
لمســاعدتها في توفير عمليات
جراحية تحتاجها لتســتعيد جزءا
من حياتها الطبيعية".
ونشــر المغردون كلمــة مؤثرة

للطفــل معتصم نجل األســيرة
اســراء وهو يقول ":أنــا محروم
من أمي من  6سنين ،كل طفل
بروّح على الــدار بالقي إمه ،إال
أنا ".
وكتبــت أميــرة ســمير علــى
صفحتهــا علــى موقــع الفيس
بــوك حديثــا إلحدى األســيرات
عــن اســراء بالقــول" ":أحيانًــا

كنت أصحى أالقي إســراء تحت
دش المــي الباردة عشــان تقدر
تتحمــل وجــع الحــروق ،أنقذوا
اسراء ،إسراء الزم تتعالج والزم
تتحــرر" .أمــا ســارة الشــريف
فنشــرت ":أحرقوهــا وشــوهوا
مالمــح وجههــا ،وفقــدت حتى
أصابع يديهــا ،اعتقلوها بتهمة
مل ّفقة وحرموهــا العالج الالزم

ومــن رؤيــة ابنهــا" ،مضيفــة":
إسراء الجعابيص مأساة مستمرة
داخل سجون االحتالل".
واألســيرة الجعابيص أم لطفل
وحيــد عمــره ســت ســنوات،
اعتقلــت بعــد حريق شــب في
ســيارتها وأصيبت إثــره بحروق
مــن الدرجــة األولــى والثانيــة
والثالثــة وفقــدت  8مــن أصابع
يديهــا ،وأصابتها تشــوهات في
منطقة الوجه والظهر.
وبالرغم من إصابتهــا البليغة،
اال أن االحتــال وجــه لهــا تهمة
اســتهداف جنــود إســرائيليين
عقــب انفجار أنبوبة غــاز داخل
ســيارتها ،وحكم عليها االحتالل
بعد مداوالت ونقاشات بالسجن
لمدة  11عاماً ،وغرامة مالية.
وكانت المــداوالت قبــل الحكم
قد اســتمرت لمدة عــام ،وصدر
الحكم في  7أكتوبر  ،2016فيما
سحبت سلطات االحتالل بطاقة
التأمين الصحي منها ومنع عنها
زيــارة ذويهــا عدة مــرات ،وفي
إحداها منع ابنها من زيارتها.

