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غزة – الرأي:
العمــل  متابعــة  رئيــس  أكــد 
الحكومــي في قطــاع غزة عصام 
الدعليس، أنه منذ تولية المنصب 
وضع برفقة أعضاء لجنة المتابعة 
الحكومي،  للعمــل  أولويــات  أربع 
مبينًا أنه تم البدء بتنفيذها فعليًا.

وأشار “الدعليس” في كلمته خالل 
فعالية إطالق المشروع الحكومي 
األراضي  ملكيــة  لتســوية حقوق 

بغــزة اليــوم األربعاء، إلــى أنهم 
يســعون لتعزيز صمــود المواطن 

وتمكينه من حقوقه.
وأوضــح أنه منــذ تكليفه قبل 85 
يومًا، وضع مسألة اإلعمار وترميم 
العدوان،  بفعــل  المدمرة  المنازل 
كأول أولوية للعمل الحكومي، في 
ظل تزامن األمر مع انتهاء معركة 

“سيف القدس”.
ولفــت إلــى أن األولويــة الثانيــة 

كانــت تتمثــل بتحســين الرضى 
الوظيفي لدى موظفــي الحكومة 
الذيــن صبروا وتحملوا كافة أنواع 
الحصار والمضايقات التي تعرض 

لها قطاع غزة على مدار السنين.
وقــال: “لقد كانت األوليــة الثالثة 
المشــاكل  كافــة  تصفيــر  هــي 
حقــوق  ضمنهــا  ومــن  العالقــة 
كانــت  فيمــا  األراضــي،  ملكيــة 
األولويــة الرابعــة تقديــم المزيد 

للمواطــن  التســهيالت  مــن 
الفلسطيني”.

وشــدد على أن مشــروع تســوية 
حقوق الملكيــة لألراضي بمختلف 
تصنيفاتهــا يهــدف إلــى تعزيــز 
المواطنين من تســجيل  وتمكين 
أراضيهــم بعد أن حرموا منذ ذلك 

على مدار العديد من السنوات.
وأضــاف “مهمتنــا فــي الحكومــة 
تذليــل كل العقبــات، مــن أجــل 

أن يتمتــع المواطــن بأرضــه وأن 
يستثمر ويفلح في أرضه، وإفشال 
مســاعي االحتــالل الراميــة إلــى 

انتزاع الفلسطيني من أرضه”.
وتابع “عندما تشــاورنا مع سلطة 
األراضي قالوا لنا أن هناك العديد 
من القضايــا العالقة وأن تفكيكها 
المواطن،  إيجابًا على  ســينعكس 

وذكروا مسألة 71 ألف 
دونم بحاجة لتســوية 

الدعليس: وضعنا ألنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل
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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-فلسطين عبد الكريم
لم يــرق لمصلحة ســجون االحتالل، 
النجاح العظيم الذي حققه ســتة من 
األســرى بعد أن انتزعوا حريتهم من 
ســجن جلبوع عبر فتحة نفق ضيق، 
فمثلــوا بذلــك ضربة قاضيــة لهيبة 

"إسرائيل" األمنية والتكنولوجية.
وعقب فرار األسرى، شددت مصلحة 
السجون من إجراءاتها العقابية بحق 
األسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى 
حركة الجهاد اإلســالمي، مستخدمة 
بذلــك الــكالب البوليســية وأعتــى 

األسلحة.
وفي ســجني "النقب" و"مجدو"، ساد 
توتر كبير داخل كافة األقســام بعد 
حملة واسعة من القمع بحق األسرى 
هنــاك، وهو مــا دفع باألســرى الى 
حــرق غرفهــم ردًا علــى اإلجــراءات 

العنجهية لمصلحة السجون.
لألســرى  واعــد  جمعيــة  وأفــادت 
والمحرريــن بأن األســرى في قســم 
"6" داخــل ســجن "النقــب" أشــعلوا 

النار في الغرف ردًا على حملة القمع 
واالنتهاكات التي يتعرضون لها.

وقالــت في بيان لهــا: " إن المواجهة 
بين األســرى وإدارة الســجون دخلت 
واألمــور  للغايــة،  خطيــرة  مرحلــة 
تتجــه نحــو التصعيــد بشــكل كبير 
جداًّ"، موضحة أن األســرى في كافة 
الســجون قرروا عــدم تنفيذ أي قرار 
األســرى،  وتفريــق  بنقــل  يتعلــق 
ومواجهــة هذا األمر مهمــا كلف من 

ثمن.
بدورها، قالت هيئة شــؤون األسرى 
والمحررين:" إن قســم 6 في ســجن 
النقب الصحــراوي يتعــرض لهجمة 
بشــعة، حيث تم اقتحامــه من قبل 
وحــدات خاصــة مدججة بــكل أنواع 

األسلحة والكالب البوليسية".
وأشــارت الهيئة في بيان لها، إلى أن 
قــوة مدعمة بعــدد كبير مــن جنود 
االحتالل قامــوا بتكبيل أيدي وأرجل 
المعتقليــن، وألقوهم خارج القســم 
ورد  عليهــم،  باالعتــداء  وباشــروا 

األســرى علــى ذلك بإحــراق 7 غرف 
وإشعال النيران فيها.

هجمة انتقامية
بدوره أكــد مدير االعــالم في وزارة 
األســرى والمحرريــن بغزة، اســالم 
عبــده، أن مــا حــدث بحق األســرى، 
هجمــة انتقاميــة تقــوم بهــا إدارة 
سجون االحتالل معززة بقوات القمع 

ووحدات من الجيش.
وقــال عبده فــي حديث لـ"الــرأي":" 
تقوم مصلحة السجون باقتحام غرف 
وأقســام األســرى، وإجــراء تنقــالت 
تعســفية تهدف لترميــم صورة هذا 
االحتــالل ومصلحــة الســجون التي 
بعــد  مســت كرامتهــا ومعنوياتهــا 
انتــزاع األســرى حريتهم من ســجن 
جلبــوع الذي يعــد من أكبر ســجون 

االحتالل أمنًا ومراقبة وتشديدًا".
وبيــن عبده أنــه منذ فجــر االثنين، 
وهنــاك إخالء كامل لكافة الســجون 
ومنــع األســرى من الفــورة والخروج 

يعيشــون  أنهــم  مؤكــدا  للكنتينــا، 
واليــوم  وقاســية،  أوضاعــًا صعبــة 
اشــتدت وطــأة الهجمة بقــوات قمع 
معززة بكالب بوليسية وأسلحة، وهو 
ما حدا باألسرى للدفاع عن أنفسهم 
وحل التنظيم، وهي خطوة متقدمة، 
وتعني أن كل أســير مخــول بالدفاع 
عــن نفســه بالطريقــة التــي يراها 

مناسبة.

انفجار آخذ باالزدياد
ووفق مــا ذكــره فإن حرق األســرى 
للغــرف واألقســام مســألة خطيرة، 
مضيفــًا:" أن يقــوم األســير بحــرق 
أغراضــه ومقتنياته وذكرياته، دليل 
أنه وصل الــى مرحلــة الالعودة مع 
مصلحــة ســجون االحتــالل، وإذا ما 
والسياسة  العنجهية  بهذه  اســتمرت 

سيكون لألسرى حديث آخر".
وصلــت  الســجون،  داخــل  "ومــن 
معلومــات أنــه في حال اســتمر هذا 
مواجهــة  هنــاك  ســيكون  األمــر، 

مباشــرة مــع االحتــالل، فــي ظــل 
الهجمة المسعورة التي يقوم بها من 
عمليات نقل لألســرى وخاصة أسرى 
الجهــاد، وذلك للدفــاع عن حقوقهم 
التي تحاول مصلحة السجون سلبهم 

إياها"، قال عبده.
وانطلقــت عــدة مســيرات تضامنية 
نصــرًة لألســرى في عدد مــن مدن 
الضفــة الغربية المحتلــة وأخرى في 

قطاع غزة.
وجــاءت تلك المســيرات بعد دعوات 
احتجاجيــة  وقفــات  فــي  للخــروج 
بمحافظات الضفة نصرة لألسرى في 
سجون االحتالل، والذين يتعرّضون 

لحملة قمع شرسة، منذ أيام.
االحتــالل،  ســجون  داخــل  ويقبــع 
4500 أســير فلسطيني، بينهم 140 
طفــال قاصــرا، و41 امــرأة، يعانون 
من إجــراءات قاســية وظروفا صعبة 
وانتهــاكات جســيمة بحقهــم، الــى 
جانب حرمانهم من أبســط حقوقهم 

المشروعة.

انتفاضة األسرى.. إنذار بمواجهة مباشرة ضد االحتالل
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الضفة المحتلة- الرأي
تداول نشــطاء كثــر مقاطــع مصورة 
وصورا ألفــالم تمثيلية تحكي قصص 
تحرر ســجناء؛ ولعل العقــل الطبيعي 
ال يســتوعب فكــرة أن تكــون هــذه 
العمليات حقيقية؛ فالسجون المحصنة 
مــن الصعــب أن يتمكن الســجين من 
الفــرار منهــا، ولكــن فــي فلســطين 
تصنــع  واإلرادة  مختلــف،  شــيء  كل 

المستحيل حرفيا.
حكاية نفق الحرية الذي كانت بطولته 
6 أسرى فلســطينيين أعادت لألذهان 
عمليات تحرر ناجحة وأخرى نالت شرف 

المحاولة على مدار عقود طويلة.

 تحرير أسرى سجن عتليت
يُعدّ تحرير أســرى ســجن عتليت من 
أشــهر عمليــات الهروب في الســجون 
خالل االحتالل البريطاني. ففي الـ16 
وبتوجيــه   ،1938 تموز/يوليــو  مــن 
من القائد يوســف جــرادات "أبو درة"، 
هاجم المئات من الثوار بقيادة ســليم 
ســجن  الحمــدان  ويوســف  الصعبــي 

عتليت البريطاني جنوب مدينة حيفا.
بدأت المعركة باحتالل منزل يبعد عن 
السجن نحو 300 متر، بينما قام عددٌ 
آخر من الثوار بإطالق النار على مراكز 
حرّاس السجن فقتلوهم. وَكمَن ثوار 
آخرون للنجــدات البريطانيــة القادمة 
من حيفا، واشــتبكوا معها من الشمال 

والجنوب.
اســتمرّت المعركــة ثــالث ســاعات، 
انسحب بعدها الثوار إلى جبل الكرمل 
بريطانيــًا  عشــرين  قتلــوا  أن  بعــد 
الثــوار  اســتطاع  يهوديــًا.  وضابطــًا 
تحرير جميع األسرى، كما أسروا نائب 
مدير الســجن وصهره وزوجته وأوالده 
الثالثــة. وأطلــق "أبــو درّة" فيما بعد 
ســراح األطفال الثالثة، وقدّم الثالثة 
اآلخريــن للمحاكمــة الثورية، ومن ثم 

نّفذ بحقهم حكم اإلعدام.

حمزة يونس: هروب ثالث 
مرات

غالبًا ما يكون لدى األسرى في سجون 
االحتــالل محاولة وحيــدة للهروب من 
الســجن، قد تتكلــل بالنجــاح أو تبوء 
بالفشــل. إال أّن األســير الفلســطيني 
حمــزة يونس تحدى االحتالل أكثر من 
مرة، حيث نجح في الهرب ثالث مرات 
من الســجون، بعــد أن حُكم عليه في 
آخرها بالسجن 7 مؤبدات أي ما يقرب 

365 عامًا. 
حمــزة يونــس، وهــو بطــل مالكمة 
ســابق وعميــدٌ فــي قــوات العاصفة 
التابعــة لحركة فتح، اعتُقــل مع ابن 
عمه مكــرم فــي األوّل من نيســان/

أبريــل عــام 1964، وزُجّ بهمــا فــي 
ســجن عســقالن. بعد 16 يومــًا على 
االعتقال، وقعت عملية الهروب األولى. 
أعــدّ حمــزة ومكرم مــع أســير ثالث 
يدعى حافظ مصالحــة، خطة للهروب 
تعتمد على عنصري المباغتة والجري 
السريع. طلب حمزة من سجين يهودي 
هو األصغر ســنًا، أن يســتدرج حراس 
حمــزة  ليشــتبك  الثالثــة،  الســجن 
ورفيقــاه معهم بالضــرب ومن بعدها 
مع الحراس اآلخريــن، قبل أن ينجحوا 
الحقًا من الهروب ناحية البحر. وأســفر 
عن هروبهم طرد مدير السجن ونائبه 

وأربعةٍ من الحراس.
تجربــة الهــروب الثانيــة كانــت عــام 
1967، بعدمــا وقــع حمزة أســيرًا في 
يــد قــوات االحتــالل عقب مشــاركته 
في معــارك ذلك العــام. وكان يونس 
قــد ٌأدخــل المستشــفى بعــد إصابته 
بالرصــاص في قدميــه، لينجح للمرة 
الثانيــة فــي الهروب من المستشــفى 
حيث كان يُعالج من إصابته، ومن ثم 
وصل إلى عمــان، ومنها إلــى بيروت، 

حيث انضم إلى حركة فتح. 
اعتقل يونس للمرة الثالثة عام 1971 

وحُكــم عليــه بالســجن المؤبــد في 
ســجن الرملة، لينجح بعدها بالهروب 
للمــرة الثالثة عن طريــق نافذة غرفة 
المغســلة في الســجن، وعــاد بعدها 

للعمل في حركة فتح.

األسير محمود عبد اهلل 
مصطفى حماد

بعد أربــع ســنواتٍ من هــروب حمزة 
يونــس، قرر األســير محمــود عبد اهلل 
مصطفــى حمّــاد الهــروب من ســجن 
رام اهلل مــع رفيقــه زيــن الدين حامد. 
وفي أيار/مايو من العام 1969، تمّكن 
حماد من ضرب الشــاويش في السجن 
واالنطالق راكضًا نحو ســور الســجن، 
ليقفــز بعدها عن الســياج ويصل إلى 
الشارع. أما زين الدين فوقع عن السور 
وكســر قدمــه، لتــدوّي بعــد لحظات 
صافــرات اإلنذار فــي المــكان ويهرع 
الجنــود والســجانون وصــواًل إلى زين 

الدين، فيما واصل حماد الفرار بعيدًا.

الهروب الكبير من سجن غزة
لم يكــن في حســبان الجهــاز األمني 
لالحتالل في ســجن غزة المركزي أّن 
رغيف الخبز الذي حصل عليه األســير 
مصبــاح الصّــوري من أحــد أصدقائه 
لدى زيارته له، ســيكون ســبب واحدة 
من أشــهر عمليات الهروب في ســجن 
االحتــالل. نصف منشــارة حديد كانت 
موضوعــة داخل الرغيف، اســتخدمها 
األســرى لنشــر قضبــان غرفتهم في 

السجن والهروب منه.  
ففي الـ17 مــن أيار/مايو عام 1987، 
نجح ســتة أســرى ينتمون لـــ "حركة 
الجهــاد اإلســالمي" فــي ســجن غزة 
المركــزي مــن كســر قضبــان نافذة 
زنزانتهــم، بعد نشــرها لســبعة أيام 
متواصلــة ســرًا. خرج األســير مصباح 
الصــوري أواًل ثــمّ تبعه باقــي رفاقه 
بالخروج من النافذة الصغيرة، ليهرعوا 

بعدها لتســلق شــجرة كبيــرة وعالية 
كانــت تقــع بجانــب أســوار الســجن، 
ومنها قفــزوا إلــى خارج الســجن. لم 
يكتشف االحتالل عملية الهروب إال في 
السادســة صباحًا، أي بعد أربع ساعات 

من خروجهم الى شوارع غزة.

الشهيد صالح طحاينة
بــدأت قصــة هــروب الشــهيد صالح 
طحاينة مع إعادة انتشــار قوات العدو 
فــي الضفــة الغربيــة بعــد اتفاقيات 
"أوســلو"، حيث بدأت مصلحة السجون 
بتفريــغ ســجونها ونقــل المعتقليــن 
إلــى ســجون الداخــل. وكان الشــهيد 
صالــح حينها في ســجن جنيــد وتقرر 
نقله إلى ســجن نفحة، فقــام بانتحال 
شــخصية مجاهــد آخــر، هو الشــهيد 
نعمــان طحاينة، ليتم نقلــه في العام 
1996 مــن ســجن جنيــد إلى ســجن 
النقــب، إذ كان محكومًا بالســجن 33 
عامــًا. وبعد انتقاله إلى ســجن النقب، 
انتحل شخصية األسير عامر زيود وتم 

اإلفراج عنه بداًل عن األخير.
وفي بداية شهر تموز/يوليو من العام 
1996، تم اغتياله في شقة في مدينة 

رام اهلل.

عبر مسمار.. الهروب من كفر 
يونا

مهــداوي  غســان  األســيران  خّطــط 
وتوفيــق الزبــن لعملية الهــروب من 
ســجن كفــر يونــا فــي العام نفســه. 
كان األســير غســان مهداوي قد نٌقل 
من ســجن جنيــد إلى ســجن كفر يونا 
باتفاقيات  المتعلقــة  للترتيبــات  وفقًا 
"أوســلو". حفــر األســيران نفقــًا مــن 
الســجن إلى الخارج، باستخدام مسمار 
ســميك خُلِع من أحد األبواب القديمة 
في الســجن. وبعد 4 أشــهر من الحفر 
والعمــل المضني، نجحا فــي الهروب 

في الرابع من آب 1996.

أمجد الديك: هروب عبر 
مالعق الطعام

كان األســير أمجــد الديك فــي بداية 
عشــريناته عندما اعتُقــل على حاجز 
لجيش الكيان المحتل قرب قريته عام 
2001. وخــالل توقيفــه الذي اســتمر 
نحــو عامين، التقى  في ســجن عوفر 
بابن بلدته كفر نعمة، الشــهيد رياض 
خليفــة، قائد ســرايا القــدس في رام 
اهلل. وخالل الفترة التي قضاها الديك 
مع خليفة في السجن، قررا مع األسير 
خالــد شــنايطه الهروب من الســجن، 
وبالفعل اســتطاع الثالثــة على مدار 
أيــام من حفــر نفق يمتد مــن الغرفة 
التــي كانوا فيها وحتى خارج الســجن. 
وتمــت عمليــة الحفــر رغــم ظــروف 
المراقبة اليومية ووجود أسرى أخرين 
في القسم، حيث نجح األسرى الثالثة 
على مدار 17 يومًا باستخدام المالعق 
وأظافرهم من حفر نفق طوله حوالي 
15 متــرًا. وقرر الديــك ورفيقاه الهرب 
ليلــة 22 أيار/مايــو من العــام 2003، 
واكتشــف الســجانون فرارهــم وقــت 
العــدّ الصباحي وبعد خمس ســاعات 

من اختفائهم. 

كسر القيد من عسقالن
نّفــذ هــذه العملية األســير القائد في 
حركــة الجهاد اإلســالمي نضال زلوم 
من محافظة رام اهلل، برفقة 5 أســرى 
آخرين مــن حركة فتح هــم جهاد أبو 
غبن، ثائر الكرد، نهــاد جندية، محمد 
حمدية، حافظ قندس. وتمّكن األسرى 
من حفر حفرة مــن الطابق الثاني في 
ســقف المرحاض الموجــود في غرفة 
زيــارة األهل، وكانــت الخطة تقتضي 
النــزول يــوم زيــارة األهــل والخروج 
معهــم بلبــاس نســاء. ونجــح الكــرد 
وقندس في الخروج، لكــن زلوم تأخر 
في النزول فُكشف أمره وأعيد اعتقاله.

تاريخ األسر.. يروى بطوالت أسرى نزعوا حريتهم بملعقة
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غزة-الرأي - آالء النمر
المتحــررون  األســرى  "عــاد 
لقواعد اختفائهم بســالم في 
بطن سهول بيسان"، منذ فجر 
الجاري  الشــهر  الســادس من 
واالحتــالل يقــف علــى قــدم 
واحدة من االستنفار واالستياء 
والغضــب لتمكــن ســتة مــن 
بانتزاع  الفلسطينيين  األسرى 
حريتهــم مــن ســجن جلبــوع 
المشــهور بـ"الخزنة" المصفح 
والفــوالذ  الحديــد  بأســياخ 
وكاميــرات المراقبــة وأســياج 

الكهرباء.
هــذا اإلنجــاز الــذي أقــل مــا 
يمكن وصفه بالخيالي ســجله 
الستة  الفلســطينيين  األسرى 
للمنظومة  صريــح  كاختــراق 
األمنيــة لكيــان االحتــالل، ما 
أجبــر األخيــر علــى اســتنفاذ 
العقوبات الشرسة ضد األسرى 
المعتقليــن في الســجون دون 
تمييز، كواحدة من ردات فعل 

هزيمته.
رافــق  والقلــق  التوتــر 
األيــام  فــي  الفلســطينيين 
الثالثة بعد الكشف عن العملية 
البطولية، وزاد القلق بعد شن 
االحتــالل حملــة عقابيــة ضد 
األسرى في الســجون، وصلت 
ذروتهــا يــوم أمــس األربعاء، 
حيــث يريد االحتــالل أن يدفع 
األســرى في المعتقــالت ثمن 
العمــل البطولــي، ويحولهــم 
للتشــفي ويعكس  إلى وسيلة 
ضعفهــم مــن خــالل ضربهم 
التحقيــق  وإعــادة  وعزلهــم 
الزيارة  معهــم، ومنعهم مــن 
وغيرهــا  انفراديــًا  وحبســهم 

الكثير من اإلجراءات القمعية.
وحســب ما أفادت جمعية واعد 
فقــد  والمحرريــن  لألســرى 
زادت العقوبــات التــي اتخذها 
40عقوبــة  عــن  االحتــالل 
وخطوة انتقامية، شــملت نقاًل 
تعســفيًا لكافــة أســرى حركة 

الجهــاد اإلســالمي وتوزيعهم 
على ســجون مختلفــة، ونقل 
للتحقيــق  منهــم  آخــر  عــدد 

والعزل االنفرادي.
ووصلت اإلجــراءات االنتقامية 
مــن  األســرى  حرمــان  إلــى 
األقســام  وإغــالق  الكانتينــا، 
ومصــادرة  كامــل،  بشــكل 
المقتنيات الشــخصية الخاصة 
ســجادات  ومنهــا  باألســرى 
وبعــض  الخاصــة،  الصــالة 
النــوم،  وأغطيــة  المالبــس، 
التي  الطعــام  وأدوات تجهيــز 
هــي أصاًل بدائيــة ومتواضعة 
صنــع  مــن  أدوات  وبعضهــا 

أيديهم.
تائهــًا  االحتــالل  يــزال  وال 
األســرى  عــن  البحــث  فــي 
الذين  الســتة  الفلســطينيين 
تمكنــوا من الفرار من ســجن 
فلســطين  شــمال  جلبــوع 
المحتلــة، بعد أن حفــروا نفًقا 
من غرفة الســجن، متجاوزين 

المشــددة  اإلجــراءات  كل 
واإللكترونيــة، وعدم توافر أي 

أدوات للحفر في المكان.
بــه  منيــت  ذريــع  فشــل 
المنظومــة األمنيــة لالحتالل 
فــي  وهــي  ســجونه،  وإدارة 
مرحلــة تحــاول مــن خاللهــا 
تصدير األزمــة التي أدت إليها 
عملية الفــرار أمس، باالنتقام 
من األسرى من خالل اتخاذها 
القرارات واإلجراءات  جملة من 

العقابية.
الحركــة األســيرة قــررت في 
خطــوات أوليــة حل عــدد من 
داخــل  التنظيميــة  األجســام 
الســجون، وأوعــزت لألســرى 
للدفــاع عــن أنفســهم بكافة 
والمتاحــة،  الممكنــة  الســبل 
وعــدم الركون أو االستســالم 

أمام هذه اإلجراءات القمعية.
واعــد  جمعيــة  تقــول  وكمــا 
فــإن  والمحرريــن،  لألســرى 
التشــاور مــع بقيــة الســجون 

الزال بطيئــا بســبب ضــراوة 
الهجمة وشــدتها، ولكن خالل 
الساعات القليلة القادمة سيتم 
اإلعالن عــن برنامــج نضالي 
موحد هــو األول من نوعه ردًا 
على هــذه الهجمة الصهيونية 

غير المسبوقة.
وتشير واعد إلى أن عنوان هذه 
الخطــوات ســيكون "لن نرجع 
للوراء ولن يتم السماح بتغيير 
واقــع الســجون بــل تحســين 
الحياة وظروف المعيشــة التي 
هي أصاًل قمة في المأساوية".

مقبلــة  الســجون  أن  ويبــدو 
علــى موجــة تصعيــد خطيرة 
العقابية  اإلجــراءات  في ظــل 
التــي تفرضها إدارة الســجون 
واالحتــالل  األســرى،  علــى 
ذاتــه ال يعــرف الحــد األقصى 
الذي يمكن لألســرى ممارسة 
السياســية  تجــاه  تمردهــم 

العقابية الشرسة بحقهم.
 

ثورة السجون تلهب الزنازين المظلمة بنيران التمرد 
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
أشــبه بلوحة فنيــة إبداعيــة، جمعت 
وتدريــس  الوطنيــة  روح  بيــن  مــا 
الرياضيــات، هكــذا تحولت الســبورة 
الخاصــة بحصــة المعلمــة اســراء أبو 
لبدة من مدرســة شــهداء بني سهيال 
المشــتركة شــرق خان يونــس جنوب 

قطاع غزة.
أســرانا  عــن  الهمــوم  "ستتســاقط 
كتســاقط أوراق األشــجار"، و" انتــزع 
ســتة أســرى حريتهم صبــاح 6 أيلول 
جلبــوع"،  ســجن  مــن   2021 لعــام 
عبــارات وطنية عديدة تعــج بها تلك 
السبورة ذات األلوان الزاهية واألشكال 
الالفتة للنظر والرســومات التي تترك 
أثــرًا فــي النفــس، وتجســدت بدقــة 
متناهية لتتحدث عن معاناة األســرى 
الفلســطينيين الذيــن يقبعــون خلف 

قضبان سجون االحتالل.

ربط الرياضيات باألحداث
وتعمل أبــو لبدة وهي من مدينة رفح 
لــدى مديريــة شــرق خانيونــس منذ 
عاميــن، وتدرس المرحلــة االبتدائية، 
وتركز فــي دروســها على ما أســمته 
بالمنهــج الترابطــي، أي ربط مهارات 
الرياضيات المختلفة بالقضايا الوطنية 
المعاصــرة، مــا يشــكل وعــي وطني 
لألطفال، وغرس قيــم نبيلة متجذرة 

فيهم لألبد.
 وتســتغل أبــو لبــدة وجــود األرقــام 
والمعلومــات عن الموضــوع بوضعها 
محور الــدروس، وتصنع منها أســئلة 
تناســب الــدرس والحــدث الوطنــي، 
مــا جعلــه يضفــي جــو مــن الوطنية 
والتفاعــل الجميل من قبــل طالباتها، 

وعرض الموضوع بشكل جذاب طويل 
األثر. 

تقول في حديث لـ"الــرأي":" االحتالل 
الشــعب  وطنيــة  تضليــل  يحــاول 
الفلسطيني، وإخفاء الحقيقة، وأطفال 
اليوم هم أبطال الغد وصناع التحرير، 
وأعمل جاهدة لتفنيــد العبارة القائلة 

أن "الكبار يموتون والصغار ينسون".
وتقــوم المعلمــة أبو لبــدة بالتحضير 
لدروســها مســتعينة بمواقع التواصل 
االجتماعــي، وإعــداد معلومــات عــن 
الحــدث وتوظيفها بما يالئــم الدرس 
المطلــوب، مــا يصنع بهجــة ووطنية 
وتمكــن للمعلومــة من قبــل الطالب 

داخل الفصل.
 وفق ما ذكرته فقد ركزت في دروسها 
األخيرة علــى قضية األســرى، وحدث 
انتزاع أبطال ســجن جلبــوع حريتهم 

رغمًا عن أنف السجان، كما أخذت على 
عاتقهــا زرع حــب الوطن فــي نفوس 
طالبها وغرس القيم والروح الوطنية، 
موضحة أن هــذا هو الهدف األســمى 

للتعليم.

تطويع القضايا الوطنية
األســلوب الــذي اتبعته أبــو لبدة في 
إيصــال المعلومة لطلبتهــا من خالل 
جذبــت  الوطنيــة،  القضايــا  تطويــع 
الطلبــة بشــكل كبيــر وســاهمت في 
تفاعلهم معها، وبالتالي وجود تحسن 

في مستوى الفهم.
إن  عبيــد:"  نــور  الطالبــة  وتقــول 
الســبورة بعباراتها دليل على الترتيب 
والوطنية، قّلما نجــد معلم يأخذ على 
عاتقــه مهمــة زرع حــب الوطــن في 
طالبه، وهذا من واقع تجربتي كطالبة 

طوال ١٢ سنة". 
وتؤكــد أنهــا فخــورة بمعلمتهــا وأنها 
واجهة رائعة للمعلم الفلسطيني الذي 
يحمل الحــب في قلبه لوطنه وطالبه، 
ونمــوذج يجــب أن يقتــدي بــه جميع 

المعلمين.
وللمعلمة أبــو لبدة مبــادرة الرياضيات 
الممتعــة، وهــي فكرة هدفها تبســيط 
وتنميــة المفاهيم الرياضيــة وعرضها 
بشكل ملفت وممتع للطلبة في المرحلة 
األساسية.  كما تشارك بمسابقة سبورة 
البركــة الثانيــة، التي أطلقها األســتاذ 
محمــود كلــخ قبل عــدة أيــام الختيار 
للمعلميــن  تعليميــة  ســبورة  أفضــل 
والمعلمــات من كافة محافظات الوطن، 
والتــي تهــدف إلظهــار وإبــراز مواهب 
وإمكانيات المعلمين الرائعة رغم ضعف 

االمكانيات المتاحة لهم.

أبو لبدة..معلمة توظف السبورة بشكل إبداعي لدعم األسرى

غزة-الرأي- آالء النمر
"صحيــح ال تقســم ومقســوم ال تــأكل 
وُكل حتى تشــبع"، هكــذا تتعامل دولة 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  االحتــالل 
المحاصر فــي قطاع غزة، الــذي ينتزع 
حقوقــه ويطــارد عــدوه ويالحــق قوت 
يومــه فــي آن واحــد على مر ســنوات 

صعاب تلخصت في خمسة عشر عامًا.
فحينما يعلن االحتالل اإلســرائيلي عن 
ســماحه لتوســيع أميال الصيد واإلبحار 
لمئــات  المحتــل  البحــر  عــرض  فــي 
البحرية،  األرزاق  وأصحــاب  الصياديــن 
فهــو ال يــدري أنه يكشــف الســتار عن 
كذبــه الصريــح جــراء ســحبه لمراكب 
الصيادين وتحويلها لالحتجاز  عشــرات 

على ذمم وهمية تسمى "باألمنية".

أربعــون قاربــًا بحريــًا بســيطًا امتلكه 
أصحابــه مــن العــدم وســتون محــركًا 
كهربائيــًا أوقعــه االحتالل فــي قبضته 
لمهــام  الصياديــن  ممارســة  أثنــاء 
أرزاقهم في عرض البحر وسط األميال 
إلى  بالوصــول  والمســموح  المحــدودة 
حدهــا، في ذات الوقــت الذي يخصصه 
االحتــالل لمنع إدخــال البدائــل وقطع 
الغيــار لألســواق ضمن سياســة الخنق 

وتشديد الحصار.
ويشدد االحتالل على منع إدخال المادة 
األساســية المســتخدمة فــي صناعــة 
المراكب "الفيبر جالس"، إلى جانب منع 
إدخــال قطع الغيــار التي تســاعد على 

إصالح القوارب المهترئة.
وقدر نقيب الصيادين نزار عياش حجم 

الخســائر التي تعرض لها قطاع الصيد 
فــي غزة فــي عــدوان مايــو المنصرم 
بـ)300( ألف دوالر، داعيًا الدول المانحة 
إلى تقديم مســاعداتها المالية العاجلة 
لتعويــض المتضررين، مع تأكيده على 
أهمية رفد الصيادين ببرامج تشغيلية.

ويعمــل نحــو أربعــة آالف صيــاد فــي 
مســاحة محدودة من األميال المسموح 
اإلبحــار بداخــل حدودها التــي وضعها 
االحتــالل، كمــا تعيــل مهنــة الصيــد 
أربعــون ألــف فردا مــن العائــالت التي 
يعمل رب بيتها بالصيد، ويعمل رســميا 
أكثر من 1300مركب فاإلبحار والصيد.

وأكد عياش حق صيادي غزة في اإلبحار 
لمســافة )20( ميــاًل بحريًــا، مبينًا أن 
التوســعة التي تحــدث عنهــا االحتالل 

الوصــول  مــن  الصياديــن  تمكــن  ال 
إلــى مواطن األســماك، مشــيرًا إلى أن 
االحتالل ال يسمح للصيادين بتجاوز )6( 
أميال بحرية في شمال القطاع، ويطلق 
النيــران صــوب الصياديــن إن تجاوزوا 

تلك المساحة، وينفذ اعتقاالت بينهم.
الصياديــن  إنتــاج  أن  المالحــظ  ومــن 
لعــدم  شــحيح  الراهــن  الوقــت  فــي 
توفر مواســم صيــد، كمــا أن المنطقة 
المســموح االصطياد بها ضيقة وتفتقر 

لمواطن تكاثر األسماك.
وتعــد أشــهر )مايــو، أكتوبــر، نوفمبر( 
إذ إن نســبة  هــي األكثــر اصطيــادًا، 
اإلنتاج فيها )%60( من اإلجمالي الكلي. 
وأكثــر أصناف األســماك اصطيادًا هي 
واألنشــوفة  واالســكمبلة،  الســردينا، 

ومجموعها يشكل نسبة )%55(، بحسب 
عياش.

وتوضــح وزارة الزراعــة إن إنتاج الصيد 
البحــري في الظــروف الطبيعية يتراوح 
بيــن )4-3( آالف طن ســنويًّا، ويغطي 
)%40( مــن احتياج الســكان. وبلغ إنتاج 
طــن   )600( نحــو  الســمكية  المــزارع 
العام المنصرم، وهو يغطي )%20( من 

االحتياج السكاني.
الصيــادون  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
يتعرضون النتهــاكات متعددة من قبل 
االحتــالل، منها محاولة إغراق مراكبهم 
فــي البحــر، ومالحقتهــم واعتقالهــم، 
وإطــالق النيــران صوبهم، ما يتســبب 
بإصابتهــم أو استشــهادهم، فضاًل عن 

تضييق مساحة الصيد لفترات طويلة.

اعتقال االحتالل لمراكب الصيادين .. كذبة توسيع األميال
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
علــى قدم وســاق، تواصــل بلديات 
اســتعداداتها الســتقبال  قطاع غزة 
فصل الشتاء ومواجهة أي منخفضات 
اإلمكانيــات  ضعــف  رغــم  جويــة، 
وشــح الموارد جراء استمرار الحصار 
اإلسرائيلي، واستمرار جائحة كورونا.

وتأتــي هــذه االســتعدادات ضمــن 
جهود البلديات، للحفاظ على سالمة 
خشــية  وممتلكاتهــم،  المواطنيــن 
حدوث أضرار أو حاالت غرق للطرقات 
والشوارع أو منازل المواطنين، جراء 
تدفــق ميــاه األمطــار والمنخفضات 

الجوية.
كانــت البدايــة من بلدية غــزة التي 
عملــت علــى تنظيف مصــارف مياه 
كنــس  الــى  باإلضافــة  األمطــار، 
الشــوارع مــن األتربــة والقــاذورات 

استعدادًا للشتاء.

أعمال تهيئة
 الناطــق باســم لجنة الطــوارئ في 
بلديــة غزة حســني مهنا، قــال:" إن 
البلدية شــرعت بتهيئــة برك تجميع 
مياه األمطار في أحياء المدينة، وذلك 
في منطقة )الشيخ رضوان-عسقولة 
لزيادة  االحتياطية-الصداقــة(،   -7b

قدرتها االستيعابية والترشيحية".
 وأوضــح مهنــا في حديــث لـ"الرأي، 
أنه تم تنظيف وتعزيل مصارف مياه 
األمطار وشــبكات التصريف، والبالغ 
عددهــا ٤٤٠٠ مصرف والمنتشــرة 

في كافة أنحاء المدينة.
وبالرغم من الدمار الكبير في البنية 
التحتيــة جــراء العدوان اإلســرائيلي 
األخيــر في مايو/ أيــار الماضي على 
قطــاع غــزة، وتأخــر عمليــة إعــادة 
واإلمكانيات  المــوارد  اإلعمار وشــح 
الالزمــة، إال أن البلدية تعمل جاهدة 
على اجــراء صيانة مؤقتــة لخطوط 
تصريــف ميــاه األمطــار المتضررة، 

وفق ما ذكره مهنا.
البلديــة  طواقــم  أجــرت  وأضــاف:" 
آللياتهــا  دوري  وفحــص  صيانــة 
ومضخاتهــا المتنقلة حتى تتأكد من 
جاهزيتها للعمــل خالل المنخفضات 
الجويــة، الــى جانب تركيــب مضخة 
لشــفط كميات المياه المتجمعة من 

حوض الترسيب في بركة عسقولة.
ويأتــي تركيــب المضخــة الحديــث 
لمهنا، للحد من مشكلة تكاثر حشرة 
البعوض، وتنفيذ مشــروع لترشــيح 
ميــاه األمطــار فــي بركة عســقولة 
بحفر 20 بئرًا لترشــيح مياه األمطار 

للخزان الجوفي، بتمويل من مؤسسة 
أنيرا بنحو 80 ألف دوالر. 

وفي اإلطار ذاتــه، عملت بلدية غزة 
على تنظيف شوارع المدينة وكنسها 
الصلبــة  والنفايــات  األوســاخ  مــن 
استعدادًا الستقبال موسم  واألتربة 

الشتاء.

تنظيف 1680 مصفاة
من جهتها شرعت بلدية خان يونس 
بتنظيف 1680 قاليــة مطر "مصائد 
مياه األمطار" والمنتشرة في شوارع 
المدينــة، وذلك ضمن اســتعداداتها 
المتواصلة الســتقبال فصل الشتاء، 
لضمان سالمة الحركة المرورية في 
الطرقات العامة، وعدم تضرر منازل 
المواطنيــن القاطنين فــي المناطق 

المنخفضة.
وأعلنت بلدية خــان يونس بالتعاون 
مــع مصلحة ميــاه بلديات الســاحل، 
االنتهــاء من أعمــال البنيــة التحتية 
خــط  إنشــاء  بمشــروع  المتعلقــة 
تصريــف ميــاه الرئيســي الواقع في 

منطقة الوفية.
وأكــد رئيــس بلدية خــان يونس د. 
عالء الدين البطة، أهمية المشــروع 
في وضع حد لمعاناة السكان الممتدة 

لعشــرات الســنين، مشــيرًا إلى أن 
منطقــة "الوفيــة" تعتبــر مــن أكثر 
المناطق انخفاضًــا في خان يونس، 
وتصــل إليها ميــاه األمطار من كافة 
أرجاء المحافظة بكميات كبيرة جدًا، 
مما اســتدعى تنفيذ المشروع دفعة 
واحــدة لتجــاوز المخاطــر الوشــيكة 
خــالل فصل الشــتاء ووضــع الحلول 

الجذرية إلنهاء المُشكلة.

صيانة وتسليك
بلدية جباليا النزلة هي األخرى بدأت 
بحملة لتنظيف برك تجميع وترشيح 
ميــاه األمطــار، وتســليك وتنظيــف 
جميــع مصــارف ميــاه األمطــار في 

مناطق النفوذ.
وشــملت الحملة أيضًا تنفيذ عمليات 
ومولدات  لمضخــات  وقائيــة  صيانة 
والصــرف  األمطــار  ميــاه  تصريــف 

الصحي.
لتعزيــز  غــزة  بلديــات  وتســعى 
خدماتهــا المقدمــة للمواطنيــن في 
كافة المجــاالت، والوقــوف بجانبهم 
وتلبيــة احتياجاتهــم، بالرغــم مــن 
الظــروف الصعبــة التــي تعصف بها 
جراء اســتمرار جائحة كورونا، وشــح 

االمكانيات والموارد.

بلديات القطاع..جهود متواصلة الستقبال فصل الشتاء
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القدس المحتلة- الرأي
حيــن يصبــح الحلم فقط تســكين 
األلــم القاتــل رغــم قهر الســجن 
والســجان؛ فال بد من معاناة تفوق 
الوصــف، وحيــن تكون حبــة الدواء 
هــي األمــل الوحيــد بيــن غابــات 
الوجع؛ فال بد أن صاحب األلم غارق 
في الهــمّ والحزن وال يجــد لحالته 

حال قريبا.
هــذه الحكاية حقيقية وليســت من 
نســج الخيال؛ فاألســير المقدســي 
الجريــح أيمــن الكــرد )٢٥ عامــا( 
يعيــش تفاصيلهــا لحظــة بلحظة، 
ويتجــرع األلــم يوميــا حتــى باتت 

المسكنات ال تفيده بشيء.

االعتقال واإلصابة
أيلــول/  مــن  عشــر  التاســع  فــي 
سبتمبر من عام ٢٠١٦ وفي خضم 
انتفاضة القدس؛ قرر الشــاب أيمن 
حســن الكرد من ســكان بلــدة كفر 
عقب شمال القدس المحتلة أن يثأر 
لألقصــى ولنزيــف الشــهداء، فنفذ 
عمليــة طعــن فــي مدينتــه أصاب 

خاللها شرطيين بجروح خطيرة.

االحتــالل أطلق عليــه ١٣ رصاصة 
وأبقاه ينزف ملقيا على األرض دون 
أي اهتمام، ففقــد كمية كبيرة من 
الدماء ونقل بعد أكثر من ساعة إلى 
المستشفى، وهناك كانت المعاملة 
قاســية لدرجــة أنــه لــم يقــدم له 

العالج الالزم.
عمــوده  فــي  اإلصابــات  تركــزت 
الفقري؛ وبقيت عشــرات الشــظايا 
فــي جســده دون أن يقبل االحتالل 
إزالتها كي تســتمر في إمعان األلم 
داخلــه، فتفاقــم وضعــه الصحــي 
وأصبح اآلن حبيس السجن والوجع.

أصدر االحتالل عليه حكما بالسجن 
لمــدة ٣٥ عاما تفوق عدد ســنوات 
عمــره؛ وأبقــاه فــي دوامــة األلــم 

الجسدي واإلهمال الطبي.

المعاناة مستمرة
كان يقبــع الكرد في ســجن جلبوع 
بقمــع  االحتــالل  يقــوم  أن  قبــل 
األسرى فيه ونقلهم منه؛ وبعد ذلك 

لم ترد أخبار عن مكان تواجده.
ويقــول األســير المقدســي المحرر 
محمد البكري الذي كان يعيش في 

نفس الغرفة مع أيمن ويساعده في 
كل شــيء؛ لـ مكتب إعالم األســرى 
إن حالــة الكــرد تفــوق الوصف من 
حيث المعاناة فهو يعاني من شــلل 
نصفي وال يغادر كرســيه المتحرك 
ويتناول في اليــوم الواحد أكثر من 
عشــرة أنواع من األدوية لتســكين 

آالمه وال يحدث ذلك.
ويوضــح أن األســير وبســبب كثرة 
أنــواع األدوية بات يعانــي من آالم 
حــادة فــي الكلــى؛ كمــا أن ظروف 
اعتقالــه ال تصلــح ألســير جريــح 
يعانــي كل هــذا الوجــع؛ حيــث أن 
التقرحــات داهمت جســده بســبب 
ســوء الفــراش الــذي يســتخدمه، 
وإدارة الســجن تمعن فــي اإلهمال 
الطبي بحقه وتقول إنها ال تستطيع 

فعل شيء له.
قبل ثالثة أشــهر تحرر البكري من 
الســجن وبقــي شــقيقه أحمــد في 
نفس الغرفة مع أيمن ليرعاه؛ وفور 
تحرره قرر عرض حالته على طبيب 
مختــص ليخبــره أن كل خالياه قد 
ماتت ولم يعد هناك أمل بشــفائه، 
رغم أن أيمن كان في بداية إصابته 

يشعر بساقيه ولكن بسبب اإلهمال 
الطبي ماتت خالياهما.

ويصف اليكــري حــال صديقه بأنه 
غارق فــي الدواء والمســكنات التي 
لم يعد يســتجيب لها جســده، كما 
أن عــدم تقديــم عــالج طبيعي له 
كما تســتوجب حالته جعلت ســاقاه 
إرجاعهما  يســتطيع  يتكلســان فال 
للخلــف؛ مــا دعــا البكري وشــقيقه 
البتــكار طــرق عــدة داخــل غرفة 
السجن لعمل تمارين لساقيه؛ مثل 

ربط حبال مع السرير.
ويؤكد أن حالة الكرد الصحية أثرت 
كثيرا على حالته النفســية فأصبح 
حزينا دائما وقليل الكالم والتفاعل؛ 
ناهيــك عن عدم تمكنــه من النوم 
بسبب األلم المســتمر، حيث يعتبر 
اليــوم الذي ينام فيه أربع ســاعات 

فقط من أفضل األيام!
وحيــن يريــد أيمــن قضــاء حاجته 
ويحدث ذلك مرة فقط في األسبوع؛ 
يضطــر للجلــوس فــي دورة المياه 
أربع ســاعات على األقل، وفي هذا 
اإلطار تحرمه إدارة السجن من غذاء 
صحي متوازن رغم مطالبة صديقه 

البكــري بذلــك، حتى بــات يتناول 
علبة من التونا المعلبة يوميا فقط 
حتــى ال يؤثــر ذلــك علــى أمعائه 

فيزداد ألمه.
وفوق معاناته تفرض إدارة السجون 
علــى الحــرد غرامة ماليــة باهظة 
تفــوق ٣٠ ألف شــيكل؛ وتخصمها 
مــن مخصصاته فــي الكانتينا التي 

هو محروم منها كذلك.
ويشير البكري إلى أن مئات الشظايا 
تنتشــر فــي جســد أيمــن وبعضها 
يســتطيع الشــخص لمســه تحــت 
الجلــد ولكــن االحتــالل يمتنع عن 

إزالتها.
اعتــدى  كلهــا  معاناتــه  ورغــم 
الســجانون علــى الكرد مؤخــرا ما 
أدى إلــى انفصــال مفصــل ركبته 
عن بعضــه؛ وحتى اآلن لم يقدم له 
االحتــالل أي عالج رغــم أنه ظاهر 

بشكل واضح انفصاله وصوته.
وناشــد البكري كل مــن له قلب أن 
يســاهم في الضغط على االحتالل 
لعالجــه وتخفيف آالمــه ومعاناته، 
فهــذا الوجــع لم يعــد محتمــاًل وال 

تقوى عليه الجبال.

األسير الجريح أيمن الكرد.. معاناة تعجز عنها الجبال!
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القدس المحتلة- الرأي
حوّلت قــوات االحتــالل القدس 
لثكنــة عســكرية، ال ســيّما في 
ومحيطهــا،  القديمــة  بلدتهــا 
وفرضت منذ مســاء 2021/9/6، 
إجراءات مشددة تزامنًا مع "رأس 
الســنة العبريــة" وبــدء موســم 

األعياد اليهودية.
مــن  المزيــد  االحتــالل  ونشــر 
عناصره في المدينة وشــوارعها 
القديمة،  البلــدة  أبــواب  وعلــى 
وســيّر دوريات عســكرية راجلة 
ومحمولــة وخيالة في الشــوارع 
المتاخمــة والقريبــة مــن ســور 
القــدس التاريخي، مــن منطقة 
باب الخليل، مرورًا بباب الجديد، 
ومنطقــة بــاب العامود وســوق 
وحي المصرارة، وشارع السلطان 
ســليمان وبــاب الســاهرة وباب 

األسباط وحتى باب المغاربة.
وطالبت "جماعات المعبد" رئيس 
حكومة االحتالل بالســماح بنفخ 
"بوق الشــوفار" في األقصى في 
"رأس الســنة العبريــة"، ودعــت 
إلــى  والمســتوطنين  أنصارهــا 
مشــاركة كثيفة في االقتحامات 
فــي موســم األعيــاد و"طمأنت" 

المســتوطنين إلى وجود تنسيق 
االحتــالل  شــرطة  مــع  كامــل 
لتقاســم األدوار لفرض طقوس 
تلمودية فــي األقصى، وجاء في 
أحد عناويــن الدعــوات: "اقتحم 
وال تخــف فالشــرطة تحمي جبل 

المعبد".

األعياد اليهودية هدفها 
تحقيق 3 مسارات

نائب المدير العام لدائرة األوقاف 
ناجح  الشيخ  بالقدس  اإلسالمية 
االحتــالل  "إن  قــال  بكيــرات، 
اليهوديــة  األعيــاد  يســتغل 
لتحقيق ثالثة مســارات: تعميق 
التهويــد في المدينة المقدســة، 
والتغول على المســتوى البشري 
بجلب أكبــر عدد من المتطرفين 
وإقامــة  المدينــة،  مركــز  إلــى 

المهرجانات".
وأضــاف، فــي تصريــح صحفي، 
أّن "االحتــالل يعمــل على جعل 
وأزّقتهــا  وشــوارعها  القــدس 
اليهــود  بالمتطرفيــن  مكتظــة 
وكأنه موســم "للحجّ اليهودي"، 
مــا يعنــي عملية إحــالل يهودي 

بالمدينة".

المســار  فــإّن  بكيــرات،  ووفــق 
الثانــي يتعلق بتغييــر االحتالل 
الرؤيــة البصريــة للمدينة، عبر 
والضرائــب  اإلغالقــات  فــرض 
واالعتقــاالت  والمخالفــات، 
وعمليــات الهــدم، ناهيــك عــن 
اإلســرائيلية  األعــالم  نصــب 
والخيم لالحتفال بعيد "العرش"، 
حيــاة  يُحــوّل  بمــا  وغيرهــا، 

المقدسيين إلى كابوس.
وقال بكيرات إّن المســار الثالث، 
فــي  يتمثــل  األخطــر،  وهــو 
استغالل االحتالل األعياد لتغيير 
المسجد  المشهد اإلســالمي في 
أعــداد  زيــادة  عبــر  األقصــى 
بحيث  ونوعيتهــم،  المقتحميــن 
يكون األقصــى الضحية، وتزداد 
االنتهــاكات واالعتــداءات بحّقه، 
وتُعمّــق محاولة فرض قداســة 

جديدة داخله.
وشــدّد بكيرات علــى أن الرباط 
القــدس واألقصى  الدائــم فــي 
فــي  األمــان  صمــام  يشــّكل 
حمايتهمــا ومواجهــة اعتــداءات 
االحتــالل، وفــي إبقــاء المدينة 

عاصمة للشعب الفلسطيني.
بكيــرات  الشــيخ  وطالــب 

المقدســيين بالبقاء والرباط في 
القــدس لمواجهــة المتطرفيــن 
وسياســاتهم بحقّ المقدســات، 
المدنــي  المجتمــع  داعيًــا 
والجمعيــات واألنديــة إلى تبني 
التوعيــة بخطورة هــذه األعياد، 
االحتالل  وكذلك فضح سياسات 

في الميادين كافة.

كارثة على القدس 
والمقدّسات

شــؤون  فــي  المختــص  قــال 
القدس جمال عمــرو إّن "األعياد 
اليهوديــة تشــّكل كارثة خطيرة 
ومقدساتهم،  المقدســيين  على 
ال ســيّما المســجد األقصى، لما 
تشهده من انتهاكات واقتحامات 
وإجــراءات إســرائيلية تزيــد من 
الخنــاق  وتضيــق  معاناتهــم، 

عليهم".
وأكد عمــرو أّن "حكومة االحتالل 
والجماعات المتطرفة يســتغلون 
حرمــة  النتهــاك  األعيــاد  تلــك 
بشــكل  اإلســالمية  المقدســات 
اقتحامــات  وتكثيــف  ســافر 
علــى  واالعتــداء  األقصــى، 
ومقدّراتهــم،  المقدســيين 

والتنكيل بهم أكثر".
وأشــار إلــى أّن "األعياد تشــكل 
مناسبة خطيرة لتحطيم ما تبقى 
مــن االقتصاد المقدســي أيضًا، 
عبــر فــرض االحتالل إجــراءات 
ظالمة، تتمّثل في وضع الحواجز 
العسكرية والتضييق على حركة 
وصــول التجــار إلــى محالتهــم 
التجاريــة فــي البلــدة القديمة، 

وتوقف حركة نقل البضائع."
اإلجــراءات  أن  عمــرو  وأوضــح 
العنصريــة ال تتوقــف عند ذلك، 
المحــالت  إغــالق  تطــال  بــل 
التجارية، ومنع المقدســيين من 
الوصول إليها، ما يؤدي إلى شــّل 
الحركة التجاريــة، باإلضافة إلى 
عربدة المســتوطنين في شوارع 
واســتفزازاتهم  القديمة  البلــدة 

للسكان.
يكــون  "األقصــى  أن  وبيّــن 
الضحية األولى في هذه األعياد، 
فهــم يركــزون عليــه ومحيطه 
وعلى حائــط البــراق، لتنفيذ ما 
بصــورة خطيرة،  لــه  يخططون 
العاجــل  التحــرك  يجــب  لذلــك 
فلســطينيًا وعربيًــا ودوليًا من 
أجل وقف ذلك وحماية المسجد".

القدس في األعياد اليهـودية: تضييٌق وتهويد واعتداء على المقّدسات
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تعامل طواقم وزارة الصحة مع حاالت اإلصابة بفيروس "كورونا" داخل المشفى األوروبي بغزة... 

تصوير | عطية درويش
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غزة – الرأي:
أكد رئيس متابعة العمل الحكومي في 
قطــاع غزة عصــام الدعليس، أنه منذ 
توليــة المنصــب وضع برفقــة أعضاء 
لجنــة المتابعة أربــع أولويــات للعمل 
الحكومي، مبينًا أنه تم البدء بتنفيذها 

فعليًا.
وأشــار “الدعليــس” فــي كلمته خالل 
فعاليــة إطــالق المشــروع الحكومــي 
لتســوية حقوق ملكيــة األراضي بغزة 
اليــوم األربعــاء، إلــى أنهــم يســعون 
لتعزيــز صمود المواطــن وتمكينه من 

حقوقه.
وأوضح أنــه منذ تكليفه قبل 85 يومًا، 
وضع مســألة اإلعمار وترميم المنازل 
المدمــرة بفعل العــدوان، كأول أولوية 
للعمل الحكومي، في ظل تزامن األمر 

مع انتهاء معركة “سيف القدس”.
ولفــت إلــى أن األولوية الثانيــة كانت 
تتمثــل بتحســين الرضــى الوظيفــي 
الذيــن  الحكومــة  موظفــي  لــدى 
صبــروا وتحملــوا كافة أنــواع الحصار 
والمضايقــات التــي تعــرض لها قطاع 

غزة على مدار السنين.
وقال: “لقــد كانت األوليــة الثالثة هي 
تصفير كافــة المشــاكل العالقة ومن 
ضمنها حقــوق ملكيــة األراضي، فيما 
كانــت األولوية الرابعــة تقديم المزيد 
من التسهيالت للمواطن الفلسطيني”.

وشدد على أن مشــروع تسوية حقوق 

الملكية لألراضــي بمختلف تصنيفاتها 
يهدف إلى تعزيــز وتمكين المواطنين 
من تســجيل أراضيهم بعــد أن حرموا 
منــذ ذلــك علــى مــدار العديــد مــن 

السنوات.
وأضــاف “مهمتنا فــي الحكومة تذليل 
يتمتــع  أن  أجــل  مــن  العقبــات،  كل 
المواطــن بأرضه وأن يســتثمر ويفلح 
في أرضه، وإفشــال مســاعي االحتالل 
الراميــة إلى انتــزاع الفلســطيني من 

أرضه”.
وتابــع “عندمــا تشــاورنا مــع ســلطة 
األراضــي قالــوا لنــا أن هنــاك العديد 
مــن القضايــا العالقــة وأن تفكيكهــا 
المواطــن،  علــى  إيجابــًا  ســينعكس 
وذكــروا مســألة 71 ألف دونــم بحاجة 
لتسوية ملكية”. وأوضح أنه أبلغ سطلة 
لتوفير  الحكومــة  باســتعداد  األراضي 
كافــة اإلمكانات للبدء بهذا المشــروع 
انطالقًا من قرية المصدر شــرقي دير 

البلح وسط قطاع غزة.
المصــدر  ســكان  “الدعليــس”  ودعــا 
بمختلــف أطيافهــم إلــى التعــاون من 
أجل إنجاح هذا المشــروع الوطني، من 
أجل االنطالق واالستمرار في تطبيقه 

بمختلف مناطق قطاع غزة.
بــوزارة  ممثلــة  الحكومــة  أن  وذكــر 
األشــغال أرســلت رســائل للمواطنين 
لالســتعداد مــن أجــل إعــادة إعمــار 
الوحدات الســكنية المدمــرة كليًا، في 

إطــار تحقيق األولويــات التي وضعتها 
لنفسها.

وأردف “كسرنا ذلك إرادة االحتالل عبر 
النجــاح في إدخــال حديد البنــاء بعيدًا 
عن القيود اإلجرامية، لينخفض ســعر 
الحديد بشــكل كبير يمكــن المواطن 

من اإلعمار”.
ونــوه إلــى أن الحكومة نجحــت كذلك 
في إطالق مشروع الترقيات في الشق 
العسكري والمدني لموظفي الحكومة، 
مبينــًا أنهــم ســيكونوا خدمــًا لكافــة 

شرائح الشعب الفلسطيني.

الحفاظ على الهوية
بــدوره، قــال رئيــس بلديــة المصدر 
المهنــدس أحمــد المصــدر، “إن هــذا 
المشروع مهم من الناحية الوطنية في 
الحفاظ على هويتنا وتثبيت وجودنا ف 
صراعنــا مع العدو صــراع وجود وليس 
صراع حــدود”. وأضاف “لقــد كنا محل 
ثقــة اهلل عز وجل وثم ثقــة إخواننا أن 
نكون نحن نقطة بداية هذه المشروع، 
ولــن نوفــر جهــدا فــي ســبيل نجــاح 
المشــروع وكما عودناكم افعالنا تتبع 
“المصــدر” بمقترح  أقوالنــا”. وتقــدم 
يتضمــن تخصيــص 30 ألــف شــيقل 
من مســتحقات البلدية لــدى الحكومة 
دعمًا للقائميــن على المشــروع وأماًل 
في المســاعدة بتخفيف الرســوم على 

المواطنين.

مشروع وطني
من جهته، أعلن رئيس سلطة األراضي 
المستشــار عمــاد البــاز عــن انطالق 
المرحلة األولى من مشــروع التســوية 
الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة 
وتســجيل األراضي المســماة )أراضي 
الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية( 
في ســجالت االدارة العامــة لألراضي 

والعقارات الطابو.
وأوضــح الباز  أن هذا المشــروع يعتبر 
هدفــه  وتاريخيــًا،  وطنيــًا  مشــروعًا 
المواطنيــن  حقــوق  وتثبيــت  حفــظ 
وممتلكاتهــم، والــذي طالمــا كان أحد 
أبرز أوليات ســلطة األراضي على مدى 

عقدين من الزمان.
وبيــن أن آخر عملية تســوية لألراضي، 
كانت فــي عهد االنتداب البريطاني في 
العام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل 
ملكيــة األراضي في فلســطين عمومًا 
وقطاع غزة خصوصًا، فيما تبقى 70 ألف 
دونم في القطاع لم تســجل ألصحابها 
قطــاع  فــي  األراضــي  بباقــي  أســوة 
غزة، وهــي األراضــي المحصــورة في 
منطقتين: األولى تقع بين شــرق سكة 
الحديــد وغرب الســياج الفاصــل، ومن 
حــدود وادي غزة وحتى شــمال منطقة 
عبســان الجديدة وبني ســهيال. وأضاف 
أن المنطقــة الثانيــة تقــع مــن جنوب 
عبسان الكبيرة وحتى الحدود المصرية 
ومن شــرق ســكة الحديد حتى السياج 

الفاصل. وأكد “الباز” أن هذا المشــروع 
تكمــن أهميته بحصــول المالكين على 
شــهادة طابو أســوة بباقي المواطنين 
فــي قطــاع غــزة، باإلضافــة لمنحهم 
أرقام قطع وقســائم مما يسهل عملية 
إعــداد المخططات المســاحية الدقيقة 
لملكيات المواطنين وهذا لم يكن متاح 
طيلة الســنوات الماضية. وأشار رئيس 
ســلطة األراضي أن المشــروع الوطني 
ســيعمل أيضــًا علــى تســهيل عمــل 
البلدية، وحل الخالفــات على الملكيات 
بين المواطنين، باإلضافة الى تســجيل 
عمليــات البيــع والشــراء فــي الطابــو، 
وتسهيل عمل إفراز وتقسيم لألراضي، 
اإلحداثيــات  بنظــام  األراضــي  وربــط 
وحوســبتها، ممــا يترتب عليــه عملية 

تعيين الحدود وتثبيت الملكيات.
وأكد أنه وبعد إنجاز المشروع يستطيع 
مالكي هذه األراضــي تقديم الطلبات 
لكافة الجهات الحكومية والمؤسســات 
بأراضيهــم،  يتعلــق  فيمــا  الخاصــة 
الــى أن ســلطة األراضــي  باإلضافــة 
تصبح المرجع الوحيد لتســجيل ملكية 
المواطنيــن وحفظ الحقــوق وهذا أحد 
المهام التي تقوم بها سلطة األراضي.

ويأتــي المشــروع في أحلــك الظروف 
التــي يمر بها قطاع غزة، حيث ســيتم 
إنجــازه بســواعد خالصــة، وبخبــرات 
أبناء فلســطين، رغم ضعف اإلمكانات 

المتاحة وشح الموارد.

الدعليس: وضعنا ألنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل
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غزة-الرأي
ليس الحديــث والكتابة عن العزل 
االنفــرادي في زنازيــن االحتالل، 
كالذي عاش العزل بجسده وروحه 
ووجدانه، فهذا النوع من االعتقال 
والتغييــب يقصد به، محاصرة كل 
شيء في حياة األسير الفلسطيني، 

حتى يحطم نفسيًّا.
فــي  الســجون  إدارة  كانــت  وإذا 
العالــم تعاقــب المجرميــن القتلة 
قليلة،  لمــدة  االنفــرادي  بالحبس 
وتحت مظلة الردع، فإن ســلطات 
االحتــالل الصهيونــي، تعزل قادة 
الفلســطينية، الســيما  المقاومــة 
اإلسالمية منها، ليس أيامًا قليلة، 
وإنما لمدد تصل إلى خمســة عشر 
عامًا، وهذا النوع من السجن بهذه 
المــدة يهــدف إلى القتــل البطيء 
لألســير، ال بل يخططــون ليصبح 
مريضًــا عقليًّــا ونفســيًّا!!.. كما 
هــو الحال مع العديد من األســرى 
الفلســطينيين الذيــن وصلوا إلى 

هذه الحالة.

أسباب العزل
فــي الغالــب وعنــد اعتقــال أحــد 
للمقاومــة  البارزيــن  القــادة 
الفلســطينية وبعد صــدور الحكم 
الســجن  إلــى  وتحويلــه  عليــه 
لقضــاء مــدة محكوميتــه، يصدر 
قــرار داخليًّا مــن إدارة المخابرات 
الصهيونيــة "الشــاباك" بنقل هذا 
األسير المســمى )بالخطير أمنيًّا( 
إلــى قســم العــزل، وذلك خشــية 
من تأثيراته اللوجســتية واألمنية 
على األســرى، إضافة إلــى منهج 
االنتقــام منه والذي يفســره جهاز 
الشــاباك أمنيًّــا وليــس قانونيًّا، 
حيــث يعملون خارج إطــار القانون 
على قهر السجين بالعزل كعقوبة 
إضافية على مدار ســجنه الذي قد 
فيوصي  المؤبدات،  يكون عشرات 
جهاز الشاباك بكتاب رسمي موجه 
إلى مصلحة الســجون )الشاباص( 
بعزل هذا األسير، وتكون التوصية 
العــزل مــع تشــديد الرقابــة وإما 

العزل دون ضغط.

أنواع العزل
العــزل وأنواعها  تتعــدد أســاليب 
في ســجون االحتــالل الصهيوني، 
الخصــوص  وجــه  علــى  ولكنهــا 
تنقســم إلى ثالثة أقســام: األول 
عبــارة  وهــو  االنفــرادي،  العــزل 
عن عزل األســير عــزال فرديًّا مع 

نفسه في زنزانة ال تزيد مساحتها 
عن:150ســم ×120 سم، ويكون 
مــن ضمن هــذه المســاحة مكان 
للنــوم يثبــت عليــه ســرير مــن 
حديد ال يزيد طوله عن 180ســم 
وعرضه عــن 80ســم، وأقيم في 
زاويــة الزنزانــة كرســي مرحاض 
معدنــي وبجانبه مغســلة صغيرة 
ومن فوقه مِرش مــاء في الزاوية 
للحمام )االغتســال( ، وفي أسفله 
علــى األرض مصرف صرف صحي 

حتى ينساب إليه ماء االستحمام..
عزل صمــم لقهــر القــادة ورموز 
األمــة؛ فداخله يعيش خيــرة أبناء 
وهنالــك  الفلســطيني،  الشــعب 
المــزدوج بحيــث يعيــش  العــزل 
داخــل الزنزانــة المذكــورة اثنان 
مــن األســرى في نفس المســاحة 
النــوم  ســرير  لكــن  المذكــورة، 
الحديــدي يكون مــن طابقين، مع 
بقاء المرافق كما هي، فالمرحاض 
مشــترك والحمــام مشــترك، مما 
يضطر األسير أن يطوق المرحاض 

ببطانية حتى يستر نفسه.
وهناك عزل يطلق عليه )الشامور( 
وهو زنزانة تتسع لثالثة أشخاص 
مســاحتها 2م × 2,5م وبداخلهــا 
ســريران من حديد بجوار بعضهما 
ولهــا طابق علــوي أيضًــا، بحيث 
تتســع هــذه الزنازين إلــى أربعة 
أســرى، وطبعًا الحمام والمغســلة 

في زاوية الزنزانة.
العــزل  ألنــواع  العــزل  وزنازيــن 
الثالثــة ال تدخلها الشــمس بتاتًا 
ألنه ال نافذة لها، وهناك ثقب كبير 
بجوار المرحاض محصن بالشــبك 
للتهويــة رغــم أنــه ال يزيــد قطر 
الفتحة فيه على 10×10ســم، أما 

بــاب هــذه الزنازين فهــو معدني 
مغلــق تمامًا وبحيث ال تســتطيع 
أن تســمع صوت المار بجوار الباب 

لحجمه وسمكه.
دخــول  لعــدم  الزنازيــن  هــذه 
الطلــق  والهــواء  فيهــا  الشــمس 
فهي مســتودع للرطوبــة ومجمع 
للصراصيــر والجــرذان التي تخرج 
عبر المصارف .. وال تقدم لك إدارة 
الســجن الصابون ومواد التنظيف، 
ولذلك يلجأ األســير إلى شراء مواد 
التنظيف على حســابه الخاص في 
بداية العزل، وبعــد مرور أقل من 
شــهر وتنظيــف الزنزانــة.. يأتــي 
القــرار لنقل األســير إلــى زنزانة 

قذرة أخرى وهكذا دواليك.

األدوات المسموح وجودها 
داخل الزنزانة

تلفزيــون  المعتقــل  إدارة  تثبــت 
يكــون معلًقا على الجدار وتســمح 
لألســير بدخــول راديــو صغير أو 
مســجل صغير، وإبريــق كهربائي 
لتســخين الماء، وبالطة كهربائية 
صغيــرة لتســخين الطعــام، وفي 
حالــة أي مخالفة صغيــر يتصرفها 
األســير يتم ســحب كافة األدوات 
كعقوبــة  المذكــورة  الكهربائيــة 
ولمــدة ثالثــة أشــهر، كمــا يتــم 
)الكانتينا( وهي  مصادرة وســحب 
المواد الغذائية التي يقوم السجين 
بشــرائها مــن إدارة الســجن على 
حســابه الخاص، وفي هذه الحالة 
)حالة العقــاب( ينقل األســير إلى 
الرقابة،  انفراديــة تحــت  زنزانــة 
بحيث تكون هــذه الزنزانة مزودة 
بكاميــرات إلكترونيــة، أمــا دخول 
الكتــب والصحف فهو فــي الغالب 

ممنــوع، بحيــث تقرر ذلــك إدارة 
الشاباك وليس إدارة السجن، وهي 
التــي تقــرر أن يســمح للمعــزول 
االطــالع علــى الصحــف أم ال، وال 
يكــون ذلك إال مرة كل أســبوعين 

أو شهر.

الفورة والزيارة
المعــزول  األســير  بخصــوص 
انفراديًّا، يســمح لــه بالخروج إلى 
الفورة، وذلــك بتكبيــل يديه إلى 
الخلف، ووضــع القيود في أقدامه، 
وال يســمح بتاتًــا أن يــرى أحــدًا 
مــن األســرى، فهــو فــي الزنزانة 
الفــورة  إلــى  ويخــرج  انفراديًّــا، 
انفراديًّــا وحتى عندمــا يخرج إلى 
العيــادة فــي الحــاالت النــادرة ال 

يُسمح ألحد أن يراه.
وكــذا الحــال لألســيرين اللذيــن 
يعيشــان في عزل مزدوج يســمح 
لهما بالفورة يوميًّا ولكن لوحدهما 
بعيدًا عن المساجين، وربما تكون 
هنا توصية من الشاباك فال تسمح 

لهما بالفورة معًا وإنما انفراديًّا.
الثالثــي،  )الشــامور(  عــزل  أمــا 
فتسمح لهم الفورة مع بقية أسرى 
القســم، إال المعاقب، فإن خروجه 
إلــى الفــورة يكــون انفراديًّا، وال 
يسمح له االختالط باألسرى بتاتًا.

أمــا زيــارة المعزوليــن فغالبيتهم 
أمنيًّــا،  الزيــارة  مــن  ممنوعــون 
والجــزء القليــل الــذي يســمح له 
بالزيارة، يخرج من زنزانته مقيدًا 
إلى الخلف وأقدامــه مقيدة، وعند 
دخولــه حجرة الزيــارة تحول قيود 
يديه إلى األمام ولكن يبقى مقيدًا 
في أرجله ويديــه، ويُزار انفراديًّا 
وعبــر حواجز وليــس وجهًا لوجه، 

وآخــر  زجاجــي  حاجــز  هنــاك  أي 
معدني بينه وبيــن أهله ويتحدث 
معهــم عبر التلفــون وتحت رقابة 
الكاميرات وبحضور ســجان يكون 
واقًفــا فــي المكان.  وعنــد العودة 
من الزيارة يتــم تفتيش المعزول 
عاريًــا، حيــث يؤمــر بخلــع كافة 
مالبسه حتى الداخلية، ثم يفحص 
إلكترونيًّا عبر جهــاز خاص، وهم 
يعلمــون أنه لم يلتِق مباشــرة مع 
أحد، لكــن هذا األســلوب هو أحد 
وهــم  واإلذالل  اإلهانــة  وســائل 

ينظرون إليه عاريًا يقهقهون.

البوسطة والنقل بين 
السجون

حتى ال يســتقر الســجين المعزول 
فــي زنزانته، األشــبه بالقبر، يتم 
نقلــه ما بيــن فينــة وأخــرى إلى 
أقســام العزل األخرى في السجون 
الوطــن  شــمال  فــي  المتناثــرة 
ووســطه وجنوبه.. كيف يتم نقل 
هذا المعــزول ؟ .. رحلة مأســاوية 
قاتلــة يتعــرض لهــا هذا األســير 
خالل ما يطلق عليه )البوســطة( ، 
وهي ســيارة النقل، إذ يتم إحضار 
األســير وهو مقيد اليديــن بقيود 
مزدوجة عــدد 2، وكذلك األرجل، 
ولكــن اليديــن تكون مقيــده إلى 
الخلف، ويخضع إلى تفتيش دقيق 
جدًّا وهــو عاٍر، وبعدهــا يلقى به 
في ســيارة البوســطة في زنزانة 
فوالذيــة ال تهويــة لهــا، تصنــع 
خصيصًــا داخــل الحافلــة، حيــث 
يمكــث فيهــا المعــزول مــدة 12 
ســاعة والحافلة تنقل من ســجن 
إلــى آخــر وأمــام كل ســجن تقف 
ســاعات واألســير المكبل مدفون 

في زنزانته.

أقسام العزل
الســجون  مصلحــة  إدارة  قامــت 
أقســام  بتخصيــص  الصهيونيــة 
عزل داخل الســجون المتناثرة في 
أرجاء الوطــن المحتل وكانت على 

النحو التالي:
-1 عزل أيلون )الرملة(

-2 عــزل هولي كدار وايشــل )بئر 
السبع(

-3 عزل نفحة ) النقب الصحراوي(
-4 عزل هداريم )منطقة الوســط 

/ تل أبيب(
-5 عــزل جلبوع وشــطة ) منطقة 

غور بيسان(
-6 عزل ريمون ) السبع(

زنازين أشبه بالقبور تهدد حياة األسرى

العزل في سجون االحتالل.. منهج عنصري لقتل األسرى ببطء
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الدعليس: سندعم وزارة 
الصحة بكامل قدرتنا 

وافتخر بأدائها
غزة – الرأي:

أكــد رئيس متابعة العمــل الحكومي في قطاع 
غــزة عصــام الدعليس أنهم ســيدعمون وزارة 
الصحــة وطواقمهــا بــكل اإلمكانات مــن أجل 

مواجهة موجة “كورونا” الثالثة.
وبيــن “الدعليــس” خــالل جولة داخل مشــفى 
غزة األوروبي لالطالع على التجهيزات الخاصة 
بالتعامــل مع مصابــي كورونا اليــوم األربعاء، 
أنهم ســيتواصلون مــع العالم لتوفيــر ما يلزم 

لمواجهة الجائحة.
وقــال: “ما شــاهدته اليوم يدعونــي ألن أكون 
مفتخرًا وأنا ســعيد جدًا بهذا اإلنجاز الكبير الذي 

تقوم به وزارة الصحة”.
ولفت إلى أنه رأى خــالل زيارته عددًا من أفراد 
الطواقــم الصحيــة علــى أســرة العنايــة، بعد 
إصابتهم بالفيروس خالل تقديم الخدمة ألبناء 

شعبهم.
وأوضح أن األربعة أيام األخيرة شــهدت تسطحًا 
فــي منحى اإلصابات، معربــًا عن أمله أن تبقى 
الحالــة والوبائية تحت الســيطرة حتــى ال يتم 

اللجوء ألي إغالق.

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يومًا بعد يوم، تتفاقم معاناة األســر 
األشــد فقــرُا بغزة جــراء تأخر صرف 
االجتماعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
ألكثر من سبعة شهور متواصلة، في 
حين تكاثرت الديــون على كثير من 
العائــالت التي دفعتهــا الظروف الى 
االســتدانة من البقالــة والصيدليات 

ومحال المواد الغذائية.
ليــس هــذا األمــر فحســب، فأغلب 
علــى  تعتــاش  التــي  العائــالت 
مخصصات الشؤون تسكن في منزل 
لإليجــار، وتراكمــت عليهــا الديــون 
ألصحــاب المنزل، في حين أن بعض 
أرباب تلك األســر يشكو من امراض 
والســكري  الضغــط  مثــل  مزمنــة 
وغيــره من األمراض التي تحتاج الى 
عالجــات وأدويــة بشــكل متواصل، 
وهو ما يعجز الكثير منهم عن شــراء 

تلك األدوية.
وتعتبــر مخصصات الشــؤون مصدر 
الرزق الوحيد ألالف العائالت الفقيرة 
بغزة، في ظل ارتفاع نســب البطالة 
الحصــار  اســتمرار  جــراء  والفقــر 
المفروض على القطاع منذ أكثر من 

15 عامُا على التوالي.

مصدر رزق وحيد
" والدي مقعد، وال يســتطيع العمل، 
وليــس لدينــا أي مصدر رزق ســوى 
المخصصات التــي نحصل عليها من 
الشــؤون االجتماعية"، بهذه الكلمات 
البلعــاوي  رحمــة  المواطنــة  بــدأت 
حديثها لـ"وكالــة الرأي"، موضحة أن 
تأخر المخصصات المالية تركت آثارًا 

سلبية على عائلتها.
وقالت البلعاوي في حديث لـ"الرأي"، 
"بالكاد نســتطيع تدبيــر امورنا في 
ظــل تأخر صرف المســتحقات، حيث 
وصلت الديون المتراكمة على والدي 

الى أكثر من 2500 شيكل".
"لم يعد باستطاعة والدي االستدانة 
بمــاذا  يــدري  ال  ألنــه  أحــد،  مــن 
ســيعدهم، ولــو أراد اإليفــاء بوعده 
عند الحصول على شــيك الشــؤون، 
فالمســتحقات ليــس لهــا أي علــم، 
وهو بذلك يشــعر باإلحراج"، أضافت 

البلعاوي.
ليــس والــد رحمــة الــذي تفاقمــت 
معاناته جراء تأخر صرف مســتحقات 
أيضــا  زوجهــا  فوالــدة  الشــؤون، 
مريضة سرطان، وتعتاش على تلك 
المخصصات في شراء ما يلزمها من 

عالجات وأدوية.

 مرضى بانتظار الصرف
ســهى بســام هي األخرى لــم يكن 
حال عائلتهــا بأفضل من حال عائلة 
أجــرى عمليــة  ســابقتها، فوالدهــا 
للســمع  وفاقــد  بالمثانــة  ســرطان 

والنطق.
وقالت بســام في حديــث لـ"الرأي":" 
مخصصــات الشــؤون هــي المصدر 
الرزق الوحيد لعائلتي في ظل مرض 
الوالد، وكافة أفراد األسرة يعتاشون 
منها"، موضحــة أن الديون تراكمت 
علــى عائلتهــا في ظــل تأخر صرف 

تلك المستحقات.
وكغيرهــا من العائــالت األخرى، لم 
تحصل عائلة بسام على المخصصات 
الماليــة للشــؤون االجتماعيــة منــذ 
مــا يقارب مــن ســبعة شــهور، في 
ظــل التكتم من قبــل وزارة التنمية 
برام اهلل الحديــث عن موعد حقيقي 

لصرف تلك المخصصات.

منزل باإليجار ومهدد بالطرد
أبو محمد ســلمان هــو أيضا يعتاش 
على مخصصات الشؤون لكن قصته 
تختلــف عن ســابقيه، حيث يســكن 

منزاًل لإليجار، وتراكمت عليه الديون 
لصاحب المنزل.

وقــال أبو محمد في حديث لـ"الرأي": 
فــي كل مــرة أتأخــر فيها عــن دفع 
ايجار المنزل يهددني صاحب المنزل 
بالطــرد، واضطــر الــى أن أقــدم له 
الوعــد بــأن أدفــع لــه في حــال تم 
صرف مخصصات الشؤون، لكن تأخر 

صرفها سبب لي األذى ولعائلتي".
وكانــت المــرة األخيرة التــي حصل 
فيهــا منتفعــو الشــؤون االجتماعية 
على مخصصاتهم، في العاشــر من 
مايو الماضي، مبلغًــا موحدًا بقيمة 
)750( شيقل، على أن يتم دفع باقي 
المستحقات في حال توفرت األموال.

وفي كل مرة تعلن فيه وزارة التنمية 
برام اهلل، عن تحديــد موعد وتاريخ 
الشــؤون،  معين لصرف مســتحقات 
تترقــب معه العائــالت الفقيرة بغزة 
وتنتظــر حصولها على المخصصات، 
إال أن آمالهــم وأحالمهم تتبخر عقب 
والتلكــؤ فــي  التأجيــل والمماطلــة 

الصرف.
وكان مفــوض عــام وزارة التنميــة 
االجتماعيــة فــي قطــاع غــزة لؤي 
االتحــاد  أّن  أكــد  قــد  المدهــون، 
األوروبــي وعــد باإليفــاء بالتزاماته 

الماليــة تجــاه برنامــج التحويــالت 
النقدية الخاص باألسر الفقيرة خالل 

شهر سبتمبر 2021.
وأوضــح المدهــون فــي تصريحات 
تحويــل  بمجــرد  أنــه  صحفيــة، 
فــإن  الماليــة  وزارة  إلــى  األمــوال 
الجهــات المختصة ستُباشــر بصرف 
مخصصات المستفيدين من الشؤون 

االجتماعية دون أي تأخير.
وتصــرف وزارة التنميــة االجتماعية 
مخصصات الشؤون لنحو )111( ألف 
أســرة، بمبلغ إجمالــي )130( مليون 
شــيقل تقريبًا لقطاع غــزة والضفة 
الغربية، بنظام دفعة شهرية تتراوح 
من )700( شــيقل إلــى )1800( لكل 

أسرة كل ثالثة أشهر.
الشــؤون  مخصصــات  وتُغطــى 
االجتماعية من ثالثة جهات بنســب 
متفاوتــة، %60 من موازنة الســلطة 
و%37 من االتحاد األوروبي، و%3 من 

البنك الدولي.
ويعانــي قطــاع غــزة المحاصر منذ 
أكثر مــن 15 عاما، ظروف اقتصادية 
واجتماعية ومعيشية صعبة وقاسية 
جدا، فــي ظــل ارتفاع نســبة الفقر 
والبطالــة بيــن فئــات كثيــرة مــن 

المواطنين.

منتفعو الشؤون بغزة..معاناة يفاقمها طول االنتظار


