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غزة- الرأي - آالء النمر
ال خطــوط حمــراء فــي تاريخ 
اإلجرام الذي تمارسه العصابات 
اإلســرائيلية ضــد كل مــا هــو 
فلسطيني، وال محرمات تمنعها 
مــن ارتــكاب الجرائم البشــعة 
دون االلتزام بالمواثيق الدولية 
التي هي بمثابة حبر على ورق 

بالنسبة للكيان “اإلسرائيلي”.
علــى ســبيل االعتيــاد البائس 
تنتشــر المواجهات بين األسرى 
المعتقلين في سجون االحتالل 
وبيــن السّــجان الــذي يتلــذذ 
على إهانة األســير ومســاومته 
علــى منــح حقوقه، لكــن هذه 
المرة تدور الكرة على ســجون 

األسيرات الغائبات خلف قضبان 
األسر بين سنوات متفاوتة.

السيدات  الدامون، سجن  سجن 
مــال  رأس  الفلســطينيات 
الشــعب الفلســطيني في بقاع 
تواجــده، وقعــن ليلــة التاســع 
عشــر من ديســمبر في شباك 
العصابات الصهيونية المسلحة 

فريســة  وكــنّ  المــرة،  هــذه 
مجهــزة لتنقض عليهــا الكالب 
الجب  المســعورة في غياهــب 

ودون مرأى من العالم.
ســجن  مــن  الــواردة  األخبــار 
الدامــون تصــل متأخــرة رغم 
مثخنــة  وتصــل  ســخونتها، 
بالجــراح والتفاصيــل الداميــة 

لحــال ثمانيــة وثالثين أســيرة 
يقبعن في ســجن “إســرائيلي” 
تحت األرض، مــع تعذر وصول 
والمحاميين  القانونيــة  الجهات 
ممن لهم حق الوصول ومقابلة 
األســيرات. أولى جبهات الدفاع 

التي استنفرت ألجل 
وأعلنــت  األســيرات 

الكالب المسعورة تنفرد بـأسيرات سجن الدامون
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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
فــي غرفة مخصصــة ألربعــة أفراد 
فقط، تحيطهــا الجدران المغلقة من 
كل النواحــي، يعيش كل 10 أســرى 
في هذه الغرفة؛ فال ســبيل ألشــعة 
الشــمس أن تتســلل ولــو دقائــق، 

لتذيب أجساد أوشكت على التجمد .
فــال يزيــد تقلــب المنــاخ والفصول 
األســرى إال معانــاة فــوق معاناتهم 
وأمراضــًا  بــردًا  يزيدهــم  فالشــتاء 
والصيــف يزيدهــم حرارًة وانتشــار 
واألمــراض  والقــوارض  للحشــرات 

المختلفة التي تفتك بأجسادهم.
وأوضــاع األســرى في الســجون لم 
تختلف كثيــرا، فقد تعددت أشــكال 
معاناتهم، والسجان واحد، فبمعطف 
واحد يســتقبل  هؤالء األسرى فصل 
الشتاء القارص الذي  تشهده معظم 
الســجون اإلســرائيلية، ال ســيما أن 
أغلبها يقــع في صحــراء النقب ذات 
المنــاخ الصحــراوي، شــديد البــرود 

شتاًء.
مدير اإلعالم في وزارة األسرة إسالم 
عبده قال إن االنتهاكات بحق األسرى 
داخل الســجون مستمرة وخاصة في 
ظل األجــواء البــاردة التي تعيشــها 
الســجون والتــي تقــع فــي جنــوب 
المحتلــة، وســط نقــص  األراضــي 
شــديد فــي األغطية والمســتلزمات 
التي تقييهم من برد الشتاء القارس.

وأكد عبده " للرأي" أن إدارة السجون 
صعــدت فــي اآلونــة األخيــرة مــن 
اعتداءاتهــا علــى األســرى وقامــت 
باقتحام العديد من األقسام ، إضافة 
إلى اعتــداءات وتفتيشــات متواصلة 
بحق األســرى وإخراجهــم للعراء في 

ظل البرد القارس.
وشدد على أن إدارة السجون ال تزال 
ترفــض إدخال األغطيــة والمالبس 
ووســائل التدفئــة  لألســرى التــي 
تقييهم برد الشــتاء؛ كذلك ال تمسح 
لذوي األسرى بإدخالها خالل الزيارة، 
مما يفاقم أوضاعهم المعيشــية في 
مواجهــة البــرد القارس ويــؤدي إلى 

ارتفاع أعداد األسرى المرضى .
وطالــب منظمــة الصليــب األحمــر 
الدولي ومؤسســات حقوق اإلنســان 
بالنظر بجدية الــى خطورة األوضاع 
األســرى  يعيشــها  التــي  الصعبــة 
داخل الســجون مــع اشــتداد برودة 
الشــتاء والعمــل علــى إدخــال كافة 
التــي تقــي األســرى  المســتلزمات 
مــن البرد الشــديد ، وتوفير ما يلزم 
من وســائل تدفئة وتهيئة الســجون 
بشكل عام الســتقبال فصل الشتاء 
، محمل االحتالل المسؤولية الكاملة 
عــن حياة األســرى وخاصة األســرى 
المرضــى الذين تتضاعــف معانتهم 

في هذا الفصل بالذات .

مراكز التحقيق
مكتب إعالم األسرى أوضح بأن قوات 
االحتالل تنقل المواطنين الذين يتم 
اعتقالهــم من أنحــاء الضفة الغربية 
والقــدس بعد االعتقال مباشــرة إلى 
مراكز التحقيق وغالبًا ال تســمح لهم 
قــوات االحتالل باصطحــاب مالبس 
إضافية حيــن االعتقال الــذي يكون 
مباغت وبطريقة وحشــية، وبعضهم 
ينقــل إلى مراكــز التحقيق بمالبس 

النوم الخفيفة.
وأضــاف إعالم األســرى بــأن مراكز 
التوقيف ال تتوفر فيها وسائل تدفئة 
أو أغطيــة كافيــة أو ميــاه ســاخنه، 
المقــدم  الطعــام  أن  إلــى  إضافــة 
لألسرى ســيء كمًا ونوعًا، وال يكفي 
حاجة الجســم للطاقة في أيام البرد، 
فيفضــل  متســخ،  يكــون  وأحيانــا 
األســرى الجوع علــى تناوله، كما أن 
هناك أســرى مرضــى بحاجة لطعام 
خاص ترفــض اإلدارة توفيره امعانًا 

في التنكيل بهم.
وبيــن إعــالم األســرى بأن األســير 
يمكث في مراكز التحقيق في بعض 
األحيان عدة شهور في ظروف قاسية 
حيــث ال تتوفر فيها أيــًا من مقومات 
الحياة البســيطة، وال يملك األســير 
فيها ســوى مالبســه الخفيفــة التي 
تقدمهــا إدارة الســجن لألســير في 
الســاعات األولــى لالعتقــال وهــي 

عبارة عــن "افرهول بنــى اللون" ال 
يقي بــرد الشــتاء، وكذلــك ال توفر 
ســلطات االحتالل في تلــك المراكز 
سوى غطاء خفيف عبارة عن "بطانية 

متسخة"، و فرشة قديمة مهترئة.
والتحقيق  التوقيــف  ويعتبــر مركــز 
فــي "عتصيــون" مــن أســوأ تلــك 
المراكز حيث يقبع بداخله العشــرات 
من األســرى و تنتشــر فــي زنازينه 
الرطوبــة والعفــن بشــكل كبير مما 
يزيــد مــن قســوة الشــتاء، وتتعمد 
تفتيــش  حمــالت  اجــراء  االدارة 
مستمرة تقوم خاللها بإخراجهم في 
البرد لساعات دون مالبس أو أغطية 

مع انعدام  وسائل التدفئة لألسرى.
األســرى  اإلدارة  عناصــر  وتجبــر 
فــي عتصيون علــى التعــري بحجة 
التفتيش الشخصي خالل البرد بحثًا 
عن أغراض ممنوعة كما تدعى، علما 
بأن هؤالء المعتقلين تم تفتيشــهم 
بشــكل دقيق حين االعتقال، وخالل 
التحقيــق، إال أن اإلدارة تمعــن فــي 

انتهاك كرامة األسرى .

منغصات الشتاء
مــن جانبــه؛ طالب مركز فلســطين 
المؤسســات  األســرى  لدراســـات 
الدولية، وفي  اإلنســانية والحقوقية 
مقدمتهــا الصليب األحمــر بالضغط 
علــى االحتــالل لتوفير مســتلزمات 

مالبــس  مــن  الشــتوية  األســرى 
وأغطيــة مــع دخــول فصل الشــتاء 
والتي يحتاجها األســرى بشكل كبير 

نظرا الفتقار السجون لها.
وأكد مديــر المركز الباحــث "رياض 
األشقر" أكد أن ســلطات االحتالل ال 
تســمح بإدخال األغطيــة والمالبس 
الشتوية لألسرى إال بكميات محدودة 
جــدا ال تكفي حاجة األســرى، كذلك 
تمنع شــراء بعض تلك األصناف من 
االحتياجات من كنتين الســجن، ومن 
يتوفر تكون أسعارها مرتفعة بشكل 
كبير جدا، اضافة الى وجود عدد كبير 
من األســرى الذيــن اعتقلــوا حديثًا 
وهــؤالء ال يتوفر لديهــم أي أعراض 
نظرا لعدم تمكنهــم من الزيارة في 

الشهور الستة األولى لالعتقال.
الخطــورة  مــن  "األشــقر"  وحــذر 
الشــديدة على صحة األســرى الذين 
يعانــون من مناعة جســدية ضعيفة 
وأمــراض مختلفة وتتأثــر أوضاعهم 
الصحية ســلبًا مع البــرد وعدم توفر 
التدفئة المناســبة، مما يشكل خطر 
علــى حياتهــم، وخاصــه مــع عــدم 
تقديم رعاية طبية مناسبة من إدارة 
السجون، األمر الذي يؤدي الى تردي 
صحتهم بشــكل كبير حيث يســبب 
البرد أمــراض العظــام والروماتيزم 
والتهابــات المفاصــل وآالم الظهــر، 

واألمراض الصدرية.

معاناة األسرى شتاًء..برٌد قارص وحرمان من التدفئة
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

مــا إن يعلــن المؤذن رفــع آذان 
المغرب، حتى يهرع عشــرات من 
الشــاطئ  األطفال في معســكر 
المســجد  إلــى  بلهفــة  بغــزة، 
وبأيديهم دفتــر تحفيظ القرآن، 
لمتابعــة الــورد المقــرر كالعادة 

وفي كل يوم.
وتشهد مساجد قطاع غزة إقباال 
كبيرًا من قبل الطالب والطالبات 
الراغبيــن بحفظ القــرآن الكريم 
ومــن فئــة صغــار الســن أيضًا، 
التحفيــظ،  حلقــات  لحضــور 
بتشــجيع مــن ذويهــم وبعــض 

المقربين منهم.

جيل واع
محمد المدهون، طفل في ســن 
التاســعة من عمــره، يعمل على 
المداومــة علــى حفظ جــزء من 
القرآن الكريم، وعقب أداة صالة 
المغرب بشــكل يومي، يتابع مع 
المحفــظ فــي المســجد القريب 
مــن منزلــه، ومــا ســاعده فــي 
المداومــة على الحفظ أوال بأول، 
ذلك التشــجيع وأسلوب المعاملة 
مــن المحفــظ مــن خــالل منح 
األطفال الجوائز واأللعاب وبعض 

الحاجيات اللذيذة.
ولم يكتــف الطفــل بذلك، حيث 
أقنع شقيقه األصغر منه، والذي 
يبلغ مــن العمر 6 ســنوات على 
حضور حلقات التحفيظ، بدال من 
اللهو في الطرقات، واالســتفادة 
التــي  الوعظيــة  الــدروس  مــن 

يتلقاها داخل المسجد.
حديــث  فــي  والدتــه  وتقــول 
لـ"الــرأي":" المداومة على قراءة 
واالســتماع  وحفظــه،  القــرآن 
للــدروس الدينية التي تســاهم 
في تعديــل ســلوكيات األطفال 
أفضــل من  إيجابيــة،  بطريقــة 
وعــدم  الشــوارع،  فــي  اللهــو 
االســتفادة من الوقت"، موضحة 
أنها تدعــم فكــرة التحفيظ في 
المســاجد، حتى يخلــق جيل واع 

وحافظ لكتاب اهلل.
فــراس حجــو هو اآلخــر، يذهب 
المســجد،  إلــى  يومــي  بشــكل 
للمداومــة فــي حلقــات تحفيظ 
القرآن الكريم، مؤكدا أن أسلوب 
المحفــظ في التحفيــظ يجعلهم 
يحبــون قــراءة القــرآن، والرغبة 

في الحفظ.
ووفــق مــا ذكــره فــإن حلقــات 
تحفيــظ القــرآن الكريــم تهدف 
إلى اســتثمار أوقــات الفراغ لدى 

الطلبــة بمــا ينفعهم فــي الدنيا 
واآلخرة.

المحفظــة إيمــان أبــو صبحــة، 
أخذت على عاتقها تحفيظ القرآن 
الكريم للفتيات داخل المســجد، 
موضحــة أنهــا تشــعر بســعادة 
كبيــرة حينما تقــوم بالتحفيظ، 
وخاصــة فئــة األطفــال، فكتاب 
اهلل ال يعــرف عمــرًا، واألطفــال 
يمتلكــون القــدرة علــى الحفظ 

واالستجابة بشكل سريع.
وتبين فــي حديثها، أّن كل حرف 
اســتطاعت تحفيظه لمن حولها، 
هــو رصيدها الــذي يوصلها إلى 
رضا اهلل والفوز بالجنة، باإلضافة 
إلــى المواعظ التي تقدمها لرواد 
المســجد مــن النســاء والفتيات 

واألطفال.

مشاهد بهيجة
وكانــت دائــرة القــرآن الكريــم 
التابعة لوزارة  النســائي  بالعمل 
األوقاف، قد كرمت ســتين طالبة 
أتممــن حفــظ كتــاب اهلل كاماًل 
بمحافظــة خــان يونــس، وذلك 
خالل حفل نظمتــه بالتعاون مع 
رابطة علماء فلســطين – قســم 
األخــوات، ومجموعة غزة للعلوم 

الشرعية واألعمال اإلنسانية.

دار القــرآن الكريم والســنة في 
المحافظة الوســطى بقطاع غزة 
نظمــت هــي األخــرى، المســير 
أكثر  الكبير بمشــاركة  القرآنــي 
مــن ٧٠٠ حافظ للقــرآن وأجزاء 

منه.
بــدوره أثنــى د. عبــد الرحمــن 
الجمــل رئيس دار القرآن الكريم 
والســنة على الحشود المشاركة 
وباركهــا، وأكد أن هــذا هو وجه 
غــزة الحقيقــي، والتــي تحتفي 

بقوافل حفاظ كتاب اهلل.
ودعا النائب الجمل أهالي الطلبة 
الوســطى  المحافظــة  وأهالــي 
إللحــاق أبناءهــم بركــب مراكز 
تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي 
فيهــا الضيــاء والنــور، مؤكدًا أن 
جيــل القــرآن هو جيــل التحرير 
الذي ســيقود المعركة متســلحا 

باإليمان والقرآن.
وفــي مشــهد بهيج أيضــًا، خرج 
قرآنــي حاشــد نظمتــه  مســير 
لجنــة القــرآن الكريــم والســنة 
بحــي  التركمــان  منطقــة  فــي 
الشــجاعية شــرقي مدينة غزة، 
بمشــاركة أكثر مــن 400 حافظ 
للقرآن الكريم في ختام فعاليات 
مخيمات "سيف القدس القرآنية" 

في مساجد المنطقة.

443 حافظ للقرآن
وعلــى صعيــد العنايــة بالقرآن 
أوضحــت  وعلومــه،  الكريــم 
وزارة األوقــاف بغــزة أنها نفذت 
2316 دورة فــي أحــكام التالوة 
والتجويــد، فيمــا خرجت 21763 
طالبًا وطالبة من دورات األحكام، 
فيما حفظ القــرآن الكريم كاماًل 
443 حافظًا وحافظة، كما حفظه 

أجزاء 23698 حافظًا وحافظة.
الــوزارة فــي تقريرهــا  وقالــت 
السنوي:" إنها افتتحت 68 مركزًا 
جديــدًا لتحفيظ القــرآن الكريم، 
حيــث التحــق بهــا 1472 طالبــًا 
وطالبة، فيما شارك 2150 طالبًا 
فــي مســابقات قرآنيــة وثقافية 

محلية ودولية".
وأكــدت أنها عقدت 17 مســابقة 
قرآنية، إلى جانب تنفيذ مشروع 
كفالة حلقات التحفيظ بواقع 40 

حلقة، وبتكلفة 15.000 دوالر. 
وفي الجانب الدعوي واالرشادي، 
نفــذت الوزارة 147 ورشــة عمل 
وأيام دراسية ومؤتمرات علمية، 
نــدوة   5475 الــى  باإلضافــة 
إيمانيــة  ومحاضــرات  ولقــاءات 
ودينية وتربوية، وعقدت 81138 
درس وعظي في مساجد ومراكز 

إصالح ومدارس بغزة.

443 حافظ كلي خالل2021

حلقات التحفيظ بالمساجد..وجه غزة المشرق بالقرآن
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 مــرات عديدة تلــك التي حاول 
فيها المزارع الفلســطيني خالد 
قديــح مــن مدينة خــان يونس 
زراعــة  غــزة،  قطــاع  جنــوب 
محصول الحمضيــات في أرضه 
أن  إال  الحــدود،  علــى  الواقعــة 
ملوحــة المياه حالــت دون نجاح 
اإلنتــاج، فيمــا فاقمــت عمليات 
التجريف واالســتهداف المباشــر 

من قبل االحتالل، األمر أيضًا.
وفــي عــام 2015، قــام قديــح 
الحمضيات فــي أرضه  بزراعــة 
علــى الحــدود مع غــزة، إال أنها 
تعرضــت للتجريــف مــن قبــل 
االحتــالل، وبعدها قَلــت المياه 

ولم يعد يزرعها".

تجريف ومنع تصدير
حديــث  فــي  قديــح  يقــول 
لـ"الــرأي":" إنــه قــام بتحويــل 
زراعــة أرضــه مــن الحمضيات 
إلى زراعة الزيتون والخضراوات 

التــي تتحمل وجــود ملوحة في 
التي  التربة مقارنة بالحمضيات 

ال تحتمل الملوحة".
قديــح  المــزارع  غــرار  وعلــى 
وفي ظــل التضييــق والتجريف 
العديد  ترك  الزراعية،  لألراضي 
من المزارعين زراعة الحمضيات 
واســتبدلوها بزراعــة محاصيل 

أخرى.
ليــس هــذا فحســب، فالحصار 
علــى  المفــروض  اإلســرائيلي 
 15 مــن  أكثــر  منــذ  القطــاع 
عــام علــى التوالي، هــو اآلخر، 
يحــرم المزارعيــن مــن تصدير 
منتجاتهــم خارج غزة، من خالل 
أمــام حركــة  العراقيــل  وضــع 
تصدير الحمضيات، خاصة خالل 
الفتــرة التــي كانت تصــل فيها 
زراعتهــا في غــزة إلــى مراحل 

االكتفاء الذاتي.
وتــزرع فــي قطــاع غــزة عدة 
أصناف مــن الحمضيات، أبرزها 
المختلفــة  بأصنافــه  البرتقــال 
والبوملي والجريفوت والليمون، 

الكلمنتينــا  شــجرة  وأيضــًا 
بأنواعها.

مساحات وإنتاج
أكــدت  بغــزة،  الزراعــة  وزارة 
األراضــي  إجمالــي مســاحة  أن 
المزروعــة بالحمضيــات، لعــام 
ألــف   20 إلــى  وصلــت   2021
دونــم زراعي، أي ما )يعادل ألف 
متــر مربــع(، موضحــة أن تلك 
المســاحات تنتج حوالي 35000 

طنًا من الحمضيات.
وذكــرت الوزارة في بيان لها، أن 
بالليمون  المزروعة  المســاحات 
قدرت بـــ 6750 دونمــًا زراعيًا، 
منهــا 5340 دونمــًا زراعيــًا من 
محصــول المخــال، فيما وصلت 
المســاحات الزراعيــة لبرتقــال 
أبو صــرة 3299 دونمــًا زراعيًا، 
البلنســيا فقدرت  أما محصــول 
إلى  بــه  المزروعــة  المســاحات 

1795 دونمًا زراعيًا.
ووفــق مــا ذكرته الــوزارة، فقد 
الزراعيــة  المســاحات  بلغــت 

البرتقــال  بنــوع  المزروعــة 
الشــموطي 892 دونمــًا زراعيًا، 
أما محصــول الجريفوت فقدرت 
 485 بــه  المزروعــة  المســاحة 

دونمًا زراعيًا.
وأشــارت إلى أن اإلنتاج المتوقع 
يغطــي نحــو %90 مــن احتياج 
القطــاع، إذ إن نصيب الفرد من 
الحمضيــات )20( كيلوغراما في 

العام الواحد.
المســاحات  غالبيــة  وتتركــز 
فــي  بالحمضيــات،  المزروعــة 
مناطق شــمال قطاع غزة، حيث 
عذوبة الميــاه والتربة المالئمة، 
ويوجد في شــمال غزة )6074( 
دونــم،   )6023( غــزة  دونــم، 
الوســطى )2550( دونــم، خان 
رفــح  دونــم،   )2307( يونــس 

)1400( دونم.
)قطــف  إنتــاج  فتــرة  وتبــدأ 
الحمضيات( من شــهر تشــرين 
ذروة  وتصــل  )أكتوبــر(،  األول 
القطــف في )نوفمبر وديســمبر 

وتنتهي في أيار مايو.

وتمنح وزارة الزراعة بغزة أولوية 
للمنتــج الوطني في التســويق 
اســتيراد  وتمنــع  المحلــي، 
الحمضيات من خارج قطاع غزة 
حتى نفاذ اإلنتــاج المحلي، فيما 
تســعى الــوزارة أيضــًا للحفاظ 
علــى المنتج المحلــي للوصول 

لالكتفاء الذاتي.
ويوفر موسم حصاد الحمضيات 
ســنويًا، فــرص عمــل مؤقتــة 
لمئــات العاطليــن عــن العمل، 
معــدالت  ارتفــاع  ظــل  فــي 
البطالة داخل غزة جراء الحصار 

المفروض على القطاع.
ويتبع االحتالل سياسة مُمنهجة 
لتدميــر القطــاع الزراعي بغزة، 
بشــكل عام، وقطاع الحمضيات 
بشكل خاص، من خالل تجريف 
آالف الدونمــات المزروعة كونها 
تشّكل مصدر دخل للمزارعين، 
المزارعين سياســة  فيما يواجه 
رش األراضي الزراعية بمبيدات 
ســامة لقتل المحصول من قبل 

طائرات االحتالل أيضًا.

35 ألف طن من اإلنتاج لهذا العام..

حمضيات غزة..صمود في وجه التحديات
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توزعــت  انتظــار،  بعــد طــول 
اآلليات التابعة لوزارة األشــغال 
والحكــم المحلي بغــزة لتطوير 
شــارع الحريــة الرئيســي الذي 
حيويــة  مرافــق  علــى  يطــل 
عديدة، وبوتيــرة عالية جدًا تم 
البــدء بتنفيذ المشــروع، بعدما 
كانت الرمــال عائقًا أمام حركة 
المواطنيــن والمركبات على حد 

سواء.
ويقــع الشــارع ضمــن محــررة 
نتساريم سابقًا، ويخدم تطويره 
بشــكل مباشر جامعة فلسطين 
وجامعــة االســراء ومستشــفى 
الصداقة التركــي وقصر العدل 

ومنتجع النور وسوق الحديد.
وال تتوقف خدمة ترميم الشارع 
وتطويره عند هــذا الحد، حيث 
يســاهم فــي تســهيل حركــة 

مناطــق  عــن  بعيــدا  المــرور 
االزدحــام، كمــا يخــدم مناطق 

الزهراء والمغراقة وغزة.
بعد التطوير..فرق شاسع

بنوتيــال  الشتاء..أشــبه  "فــي 
كنا نغــوص بها"، هكــذا بدأت 
المحامية إيمــان فياض حديثها 
حــول معاناتها في الوصول إلى 
مقر قصر العدل المجاور لشارع 
الحرية، إلــى جانب التأخير على 

موعد جلسات المحكمة.
وقالــت فيــاض لـ"الــرأي":" في 
الحقيقة كنا نعانــي كثيرًا جراء 
الرمــال والغبــار المتواجدة في 
الشــارع، اإلضافــة الــى أننــي 
كنت أتأخر عن موعد الجلســات 

بسبب المواصالت".
وأضافــت:" اليوم وبعد التطوير 
والتغيير، كل شــيء اختفى، لم 
يعد هناك تأخير، ولم يعد هناك 

معاناة في ركوب السيارات ".

المستشــار  قــال  جهتــه  مــن 
القانونــي لــدى شــركة توزيع 
كهرباء محافظــات غزة، مهدي 
الجيــش في حديــث لـ"الرأي":" 
إن هنــاك فرقًا شاســعًا ما بين 
شكل الشــارع قديمًا واآلن بعد 
أن  والترميــم"، مؤكدا  التطوير 
الجميع كان يعاني، ســواء مشيًا 
علــى األقدام، أو حتى من خالل 

المرور بالمركبات.
الجامعية دعاء محمود،  الطالبة 
هي األخرى أعربت عن سعادتها 
لتطوير شــارع الحرية باعتباره 
من الشوارع الرئيسية والحيوية 
بغزة، قائلة:" وأخيــرًا لن يكون 
هناك معانــاة من المشــي في 
الرمال التــي ترهق أقدامنا في 

الذهاب والعودة". 

مشروع استراتيجي
وانطلقت يوم الثالثاء الماضي، 

أعمال تدشــين وتطوير شــارع 
الحريــة الرئيســي الفاصل بين 
مدينتي الزهراء وغزة، والرابط 
بين شــارعي الرشــيد الساحلي 

وصالح الدين.
وقال مدير المشــاريع في وزارة 
الحكم المحلــي بغزة المهندس 
رامي المصري:" إن الشــارع من 
االســتراتيجية  الشــوارع  أهــم 
الرئيسية في قطاع غزة، والذي 
الســنوات  طال تطويــره خالل 

الماضية".
وأكــد "المصــري فــي حديــث" 
لوكالــة "الرأي"، أن الشــارع قد 
حصــل على تمويل مــن البنك 
اإلســالمي للتنمية، وتم تنفيذ 
المشــروع مــن الهيئــة العربية 

الدولية لإلعمار.
الحكومــة فــي غــزة  وشــكلت 
لجنــة  للمصــري،  والحديــث 
توجيهيــة مــن وزارة األشــغال 

والحكــم المحلي لمتابعة العمل 
البــدء  تــم  حيــث  بالمشــروع، 

بالعمل بوتيرة عالية جدًا.
بدوره، أوضح مشــرف المشروع 
ماجــد بحــر، أن تطوير شــارع 
مشــروع  عــن  عبــارة  الحريــة 
اســتراتيجي، وهو بطول 3500 
متر، وبتكلفــة 3 ماليين و136 

ألف دوالر أمريكي.
وذكر "بحر لـ "الرأي" أن الشارع 
من شــأنه خدمة المنطقة التي 
العدل،  تضم جامعــات وقصــر 
إضافة إلى أنه ســيخدم ســكان 
األراضــي والمنــازل التــي يتم 

الوصول إليها عبر الشارع.
ويعــد شــارع الحرية مــن أكثر 
تربط  التــي  الحيوية  الشــوارع 
والرشــيد  صــالح  شــارعي 
ويحوى  كيلومتــر،   3.5 بطــول 
العديــد من المرافــق التعليمية 

والمؤسسات الرسمية.

بإشراف وزارة األشغال والحكم المحلي..

تطوير شارع الحرية..شريان حياة جديد بغزة
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غزة- الرأي
أكــد مديــر عــام الشــرطة اللواء 
محمــود صــالح أن قطــاع غــزة 
وصل لمرحلة متقدمة من تحقيق 

شعور المواطنين باألمن.
وقال اللواء صالح: "إن مؤشــرات 
ارتفاع نســبة شــعور المواطنين 
فــي غزة باألمــن واألمان تُعطي 
داللة مهمة، ونجتهد للحفاظ على 

هذه الحالة وتعزيزها".
جــاء ذلــك خــالل حلقــة إذاعيــة 
خاصة فــي موجة بث مُشــتركة 
علــى جميــع اإلذاعــات المحليــة 
عشــية الذكــرى الـــ 13 للعدوان 
عــام  غــزة  علــى  )اإلســرائيلي( 

.2008
الفلســطيني  المركــز  وكان 
للدراســات البحثية والمسحية قد 
نشر مؤخرًا استطالعًا للرأي حول 
نســبة إحســاس المواطن باألمن 
والســالمة الشــخصية في قطاع 
غزة والضفة الغربية، حيث بلغت 
النسبة في غزة  % 79، فيما بلغت 

 % 51 بالضفة.

الشرطة المجتمعية
وأوضح اللواء صالح أن الشــرطة 
تعمــل علــى توثيــق العالقة مع 
المجتمع بجميع شــرائحه وفئاته، 
وتطمح ألعلى مستويات الشراكة 
في حفظ السلم األهلي، وتطبيق 

مفهوم "الشرطة المجتمعية".
أن  إلــى  صــالح  اللــواء  وأشــار 
الشرطة تُطبق مفهوم "الشرطة 
في خدمة الشــعب" قــواًل وفعاًل، 
وتجويــد  بتحســين  ومعنيــون 
المقدمــة  الشــرطية  الخدمــة 

للمواطنين.
وأضــاف: "نســتثمر فــي العنصر 
البشــري الــذي هــو األهــم في 
منظومتنا الشرطية، ولدينا رجال 
أثقــل مــن الجبال فــي التضحية 
بمســؤولية  ويتحلــون  والفــداء، 
أداء واجبهــم تجــاه  عاليــة فــي 

شعبهم".
وأكد أن منتســبو جهاز الشــرطة 
العــون والمالذ  ســيكونون دائمًا 

وفــي  شــعبنا،  ألبنــاء  اآلمــن 
وعنــد حســن ظنهم،  خدمتهــم 
مضيفــًا "مكاتبنــا مفتوحــة على 
الــدوام الســتقبال أية شــكوى أو 
نصيحة من شأنها المساهمة في 
تجويــد العمــل داخل المؤسســة 

الشرطية".

إطار القانون
وفيما يتعلق بالشجارات العائلية، 
أوضــح مدير عــام الشــرطة أنه 
يتــم معالجتها في إطــار القانون 
وروح القانون، مســتطردًا "نراكم 
الجهــود للحفــاظ علــى النســيج 
االجتماعي، وضبط الخارجين عن 

القانون".
ولفــت إلى وجــود آليــات قانونية 
المؤسســة  أداء  علــى  للرقابــة 
الشــرطية ومنتســبيها، وأنشــأنا 
يتبع مباشــرة  "ديــوان مظالــم" 
لقيــادة الشــرطة ويختــص فــي 
تلقــي الشــكاوى بحــق أي تجاوز 
أو تقصير.ووصــف اللــواء صــالح 
العالقة بين الشــرطة ومؤسسات 

بـ"الممتــازة"،  اإلنســان  حقــوق 
مراكــز  جميــع  أن  إلــى  منوهــًا 
تقديــم الخدمــة مفتوحــة أمــام 
النظام  المؤسســات وفــق  تلــك 

والقانون.

الحوادث المرورية
وفــي هــذا الســياق، أكــد اللواء 
تُشــدد  الشــرطة  أن  صــالح 
اإلجراءات ضد مرتكبي المخالفات 
المروريــة الخطيــرة التــي تهدد 
حياة المواطنين، مشــيدًا بتجاوب 
أبناء شعبنا والتزامهم باإلجراءات 
القانونية والسالمة على الطريق.

ونــوه إلــى أن حوادث الســير في 
غزة في معدلها الطبيعي مقارنة 
بالسنوات السابقة، مضيفًا "لكننا 
آثرنا تسليط الضوء عليها لوضع 
المواطنين أمام مسؤولياتهم في 

تجنب مخاطرها".
وفــي معرض حديثه عن مكافحة 
الشــرطة للمخدرات، اعتبر اللواء 
آفــة عالمية،  المخــدرات  صــالح 
وهــي ســموم تُزهــق األمــوال 

والمقــدرات، مشــيرًا إلــى تنفيذ 
الشرطة برامج مستمرة لمكافحة 
المخدرات آلثارهــا الخطيرة على 
المجتمــع. في ســياق آخــر، نفى 
مديــر عام الشــرطة وجود حاالت 
تعذيب داخل المراكز والنظارات، 
مســتدركًا "في حال ثبوت بعض 
حاالت ســوء المعاملة، يتم اتخاذ 
بحــق من  القانونيــة  اإلجــراءات 

يرتكبها".

الجرائم اإللكترونية
الجرائــم  قضايــا  وبخصــوص 
اإللكترونية واالبتــزاز، نبَّه اللواء 
صــالح إلــى أن قيــادة الشــرطة 
بشــكل  القضايــا  هــذه  تُتابــع 
المختصة  الدائرة  وتُولي  مباشر، 
بذلــك اهتمامــًا كبيــرًا وترفدها 

بالطاقات المختصة.
على صعيد منفصل، أشــار اللواء 
الشــرطة  لــدى  أن  إلــى  صــالح 
برامج لمكافحة ظاهرة التســول 
الــوزارات والجهات  بالتعاون مــع 

ذات العالقة.

خالل موجة إذاعية ُمشتركة

اللواء صالح: وصلنا مرحلة متقدمة من تعزيز شعور المواطنين باألمن
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الرأي _آالء النمر
مئــات اآلالف مــن العائــالت 
الفلســطينية تعيــش حيــاة 
مشردة ليس لها موعد محدد 
لالنتهــاء، فلــم تبقــي لهــم 
الحرب األخيرة بيتًا وال مأوى، 
وفرّقتهــم بين بيوت اإليجار 
في عمارات ســكنية متفرقة 
ناجيــة هي أيضًا مــن الهدم 
واالستهداف، لكن مطالباتهم 
تعلــو لــكل مــن له يــد في 
اإلعمار  إعادة  تســريع عجلة 

التي تبدو وكأنها بال حراك.
1650 وحدة ســكنية تحولت 
األحجــار  مــن  كومــة  إلــى 
أصحابها  وتحــول  المدمــرة، 
وجرحــى  مشــردين  إلــى 
وشــهداء، بمــا في ذلــك لم 
يبقى مــن ذكرياتهم ســوى 

ذاكــرة تعــج باألحــداث دون 
حاجيــات عينية تعينهم على 

لمس الماضي.
فــي  المتضــررون  مطلــب 
إعادة بنــاء منازلهم المهدمة 
تزامن مع زيارة ســفراء دول 
لقطاع غزة  األوروبي  االتحاد 
المحاصر منذ أكثر من خمسة 
قدرتهم  لعــدم  عامًا،  عشــر 
على دفــع اإليجــارات نتيجة 

تردي أوضاعهم المعيشية.

تسير ببطء شديد
وكيل وزارة األشــغال العامة 
في غــزة ناجي ســرحان أكد 
علــى أن جهود إعــادة إعمار 
ما دمّره العدوان اإلسرائيلي 
األخيــر على القطاع "تســير 
ببــطء". جــاء ذلك فــي لقاء 

المكتــب  نّظمــه  صحفــي 
بمدينة  الحكومــي  اإلعالمي 
ســرحان  فيــه  حمــل  غــزة، 
االحتالل المســؤولية الكاملة 

عن تأخر اإلعمار بغزة.
طبيعــة  ســرحان  وأوضــح 
الــذي ُأشــيع أخيرًا  الخــالف 
مــع مصر يتعلــق بـ"أولويات 
لــدى  غــزة"،  فــي  اإلعمــار 
كلٍّ مــن الطرفيــن المصري 
بدـــأت  حيث  والفلســطيني، 
"شــارع  بإنشــاء  مصــر 
 1.8 بطــول  الكورنيــش" 
كيلومتر شمالي غزة، إضافة 
إلى إعداد المخططات لثالثة 
مقــرر  ســكنية  تجمعــات 
بإجمالــي  بغــزة،  إنشــاؤها 
يزيــد على ثالثــة آالف وحدة 
ســكنية، فضــاًل عــن إعداد 

جســرين  إلنشــاء  مخططات 
في شوارع المدينة.

التــي  األولويــات  أن  وبيّــن 
تضعهــا مصــر إلعمــار غزة 
تختلــف عن أولويــات اللجنة 
غــزة  إلعمــار  الحكوميــة 
المتمّثلــة فــي إعــادة إعمار 
)المنازل، واألبراج الســكنية، 
الصناعيــة  والمنشــآت 
دمّرهــا  التــي  والتجاريــة(، 

العدوان األخير.
وأشار إلى أن قطر بدأت إعمار 
متفرقــة،  ســكنية  وحــدات 
بتمويل يصل إلى 50 مليون 
دوالر. وأضاف حسان: "عملية 
اإلعمــار بطيئة جــدًّا، نتيجة 
عرقلــة االحتــالل والســلطة 
الفلســطينية تحويل األموال 
المســتفيدين  إلى  القطريــة 

ممن دُمّرت منازلهم".
خســائر  أن  بذكــره  الجديــر 
العــدوان اإلســرائيلي األخير 
على قطــاع غــزة بلغت نحو 
420 مليــون دوالر، وتســبب 
 1650 نحو  بتدميــر  العدوان 
وحدة ســكنية تدميرًا كليًّا، 
أضــرار  لحقــت  حيــن  فــي 
بالغة  بيــن  جزئيــة متفاوتة 
ومتوسطة وطفيفة بما يزيد 

على 60 ألف وحدة سكنية.
قطــاع غــزة بحاجــة ضرورية 
التحتية  البنيــة  بنــاء  إلعــادة 
أنهكتهــا  التــي  الضعيفــة 
الضربات المباشرة من طائرات 
االحتــالل، ما زاد الضغط على 
كاهــل برنامج إعــادة اإلعمار 
التي من المفترض إهائها في 

أقرب وقت ممكن.

مطالبات ببدء اإلعمار

إعادة اإلعمار تسير كالسلحفاة ألسباب سياسية
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غزة- الرأي-إعالم األسرى
إصابات؛ اعتداء وحشي؛ إخالء من 
الغرف واألقســام؛ تنكيل وســحل 
ومصادرات.. هكــذا تبدو عمليات 
القمع التي تنفذها إدارة الســجون 
الصهيونيــة بحق األســرى، ولكن 
فــي تفاصيلها ألم أكبــر لكل من 

جربها وما زال.
سياســة القمع تنفذ على مراحل؛ 
الهدف منها إخماد صوت األســرى 
وأد  ومحاولــة  أصــاًل  المكبــوت 
هويتهــم الوطنية التي تزأر مجدًا 
اســتباحة  االحتــالل  فكــر  كلمــا 
كرامتهم، وفــي كل مرة يخرجون 
من هــذه االنتهاكات أقــوى عودًا 

وأصلب انتماًء.

تفاصيل القمع
تستخدم إدارة السجون الصهيونية 
كل أدواتها لقمع األسرى؛ وتدخل 
في ســبيل ذلك مختلــف وحداتها 
المدربة والمدججة بأنواع األسلحة 

بهدف إحداث صدمة لدى األســرى 
لحظــة االقتحام والقمع، ومن بين 
تلك الوحدات "المتسادا" و"الدرور" 

و"اليمام" وغيرها.
األســير المحــرر ياســر منــاع من 
من مدينة نابلــس يقول لـ مكتب 
إعــالم األســرى إن عمليــة القمع 
تبدأ بصفارات اإلنذار التي يضرب 
صوتها في كل الســجن وتُســمع 
طرقات شــديدة من أقدام الجنود 
تــدق علــى األرض، بينمــا تعلــو 
أصــوات التكبير من األســرى في 

أعلى درجة.
الذيــن  األســرى  أصــوات  أمــا 
والضــرب  للقمــع  يتعرضــون 
الوحشــي فتســمع صرخاتهم في 
األســرى  ويقــوم  األقســام؛  كل 
اآلخرون باالستعداد لعملية القمع 
بارتــداء مالبس  لدورهم  اآلتيــة 
ســميكة إن وجــدت حتــى تخفف 
من هــول الضربات من قبل أفراد 
وحــدات القمع الملثمين وبأيديهم 

العصــي والمصطفيــن فــي صف 
طويل.

ويوضح أن كل أســير فــي الغرف 
المستهدفة سيمر عبر هذا الصف 
الطويل ويتعرض للضرب المبرح؛ 
ثــم تبــدأ رائحــة الغاز المســيل 
للدمــوع باالنتشــار في ســجن ال 
تهوية فيــه أصال وال ترقى أركانه 
ألي مكان إنســاني؛ وتبلغ القلوب 
الحناجر ويكــون اإلغماء الجماعي 

في كل غرفة.
يحاصــر األســرى حتى فــي داخل 
غــرف الســجن؛ يســتنجدون دون 
ســامع ويصرخون دون مجيب، أما 
أنين كبار الســن منهم والمرضى 
فيُســمع مدويــًا مــن األلــم فــي 
المكان ذاته مقيدين على األرض 
بطريقة أقل ما توصف أنها مذلة.

ويضيف منــاع:" تكون رؤوســهم 
إلــى األســفل وأصواتهــم تــدوي 
فــي المكان من شــدة الوجع جراء 
اســتمرار عملية القمع بحق كافة 

أغراضهــم  كل  الذيــن  األســرى 
تكون فوق بعضها البعض بشكل 
متعمد وبهــدف التخريب واإلتالف 
وإشغال األسرى لعدة أيام قادمة".

فشل رغم التجبر
عادة ما تكون عمليات القمع أكثر 
ما يؤلم في األســر؛ ولكنها ورغم 
تفاصيلهــا القاســية فشــلت فــي 
تركيع األســرى على مدار سنوات 
اعتقالهــم؛ فبعــد كل عملية قمع 
القمــع  عمليــة  األســرى  يواجــه 
بخطــوات نضالية تجبر الســجان 
علــى تحقيــق مطالــب وإنجازات 

للحركة األسيرة .
األسير المحرر المحامي مصطفى 
شــتات من بلدة بديا قرب سلفيت 
شهد عملية قمع واسعة في سجن 
النقب فــي آذار/ مــارس من عام 
2018؛ حيــث يصفهــا بالمرعبــة 
وأســفرت عن تحطم أيدي وأرجل 
أســرى كثــر وتــم نقلهــم عبــر 

المروحيات للمستشفى جراء ذلك، 
وتم خاللها اقتحام أقسام األسرى 

بوحشية ال توصف.
ولكنــه أكد أن األســرى رغم ذلك 
حققــوا إنجــازا هامــا بصمودهم 
ومن خالل إسناد خارجي من أبناء 
شــعبهم ومقاومتــه؛ حيث اضطر 
لمطالبهم  االستجابة  إلى  السجان 
الســاحر  علــى  الســحر  فانقلــب 
وأصبح األسير الذي تعرض للقمع 

منتصرا والسجان مهزوما.
وأضاف:" أصبح القمع وراء ظهور 
األســرى ولم يعد كمــا خطط له 
السجان رادعا لهم كما كان يفكر 
قادة ســجون االحتالل، وأصبحت 
أوضاع األسرى بعد القمع أفضل 
بعكــس مــا كانت تتوقعــه إدارة 
ألنهــم  كلــه  وذلــك  الســجون، 
صمدوا وثبتــوا وخططوا جيدا ما 
جعلهم ينتصرون على ســجانهم 
حتــى وهــو المتجبر الــذي يملك 

القوة في يده".

ماذا تعرف عن عمليات قمع األسرى؟!
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القدس المحتلة- الرأي
لــم تكــن االعتقــاالت فــي مدينة 
القدس يومًا من األيام حدًثا عاديًا 
أو عابــرًا فــي حيــاة المقدســيين 
إنمــا  كثيــرًا،  يتكــرر  ال  أمــرا  أو 
هــي سياســة ممنهجــة ومقصودة 
الســتنزافهم وخلق واقع معيشــي 
الحياة  وأمنــي يُصَّعب  واقتصادي 
عليهم ويدفعهم الــى االبتعاد عن 

المدينة ضمن سياسة التهجير.
إن  قــال  االســرى  إعــالم  مكتــب 
صفــوف  فــي  غــدت  االعتقــاالت 
المقدســيين ظاهرة يومية مالزمة 
لهــم وأداة لممارســة الضغوطــات 
وارهابهــم  واخضاعهــم  عليهــم 
الواقــع،  األمــر  سياســة  وفــرض 
لتهجير السكان و إفراغ المدينة من 
أهلهــا األصليين لصالــح االحتالل 
التصــدي لمخططات  وردعهم عن 

االحتالل بحق المدينة المقدسة.
أن  األســرى،  إعــالم  وأضــاف 
االحتــالل صعّد خالل العام الجاري 
بحــق  االعتقــاالت  سياســة  مــن 
المقدسيين وخاصة تلك التي جرت 
خالل شــهري مايو ويونيــو تزامنًا 
مــع االعتــداء علــى أهالي الشــيخ 
جــراح، ومحاولة طرد الســكان من 
منازلهم، حيــث تم اعتقال ما يزيد 
عــن )1300( مقدســي مــن كافــة 
الفئــات خــالل النصــف األول مــن 

العام مع التركيز على فئة األطفال.
وأوضــح إعــالم األســرى أن قوات 
االحتالل اعتقلت خالل الربع الثالث 
من العام أي خالل تموز وأغسطس 
وأيلول ما يزيد عن 525 مقدســيًا، 
أي مــا نســبته %41 مــن إجمالــي 
االعتقاالت التي شــهدتها األراضي 
الفلســطينية خــالل تلــك الفتــرة 
والتي بلغت مــا حوالي 1280 حالة 
اعتقال، بينهم 130 طفاًل مقدسيًا، 
مــن   80% نســبة  تشــكل  والتــي 
إجمالــي اعتقــاالت األطفــال خالل 
الشهور الثالثة، أصغرهم الطفالن 
المقدســيان "محمــود أبــو جمعة" 
و "محمــد رجائي خويــص" اللذان 
ال تتجــاوز أعمارهمــا الـــ 11 عامًا، 
إضافة الى اعتقــال 21 امرأة وفتاة 

مقدسية.
قــوات  أن  األســرى  إعــالم  وأفــاد 
االحتــالل اعتقلــت خــالل الثالثــة 
شــهور الماضيــة عضــو المجلــس 
التشريعي الفلسطيني عن القدس 
الشــيخ "محمد محمود ابــو طير"، 
)71 عامًا(، وهــو مبعد عن القدس 
منذ 11 عاما، وأمضى في ســجون 

االحتالل ما يزيد عن 36 عاما.
"رؤى  الطفلــة  اعتقلــت  كذلــك 
رويضي" 16 عامًــا، أثناء تواجدها 
علــى مدرجات باب العمود، وســط 
مدينــة القدس الشــرقية المحتلة، 

بعــد ان اعتــدت عليهــا بالضــرب 
المرابطــات  واعتقلــت  والدفــع، 
"عايــدة الصيــداوي 59 عامًا، وآية 

أبو ناب وسها عيد.
كما اعتقلت الفتاة "ندى العباســي" 
أثنــاء تواجدها قرب بــاب العامود، 
بالقــدس القديمــة، والفتــاة " تاال 
يونس الغول"، 19 عامًا، بعد دهم 
منزلهــا وتفتيشــه خــالل اقتحــام 
حي راس العمــود، بمدينة القدس 
المحتلة، والســيدة "اسماء عاصي"، 
القــدس.  مدينــة  مــن  عامــًا،   29
أثنــاء  ســعيد  رائــدة  والمقدســية 

تواجدهم في المسجد األقصى.
كمــا اعتقلت الفتاة "منــار قندس" 
بعد استدعائها لمقابلة المخابرات، 
وفــاء  والدتهــا  اعتقلــت  وكذلــك 
قندس، بينما استدعت السيدة نهى 
عطية والدة األسير مراد عطية من 
حي الشيخ جراح بالقدس للتحقيق.

أن  الــى  األســرى  إعــالم  وأشــار 
المقدســيين  بحــق  االعتقــاالت 
استهدفت كافة الفئات من األطفال 
اإلســالمية  والقيــادات  والنســاء 
والوطنيــة، وحتى المرضــى وكبار 
الســن والمرابطيــن في المســجد 
االقصى، اضافة الــى أوامر االبعاد 

والحبس المنزلي.
األســرى  أهالــي  لجنــة  رئيــس 
المقدســيين أمجد أبــو عصب قال 

االعتقــاالت  وتيــرة  تصاعــد  إن 
واالعتــداءات فــي مدينــة القدس 
المحتلــة تهــدف لتفريــغ المدينــة 
من الفلســطينيين، وصواًل لحســم 
قضية المســجد األقصــى المبارك، 
إضافــة إلــى محاولة ترميــم حالة 
الــردع التــي تآكلت خــالل معركة 

"سيف القدس".
قــوات  أن  عصــب  أبــو  وأوضــح 
سياســة  تُوقــف  لــم  االحتــالل 
االعتقال في المدينة المقدســة، و 
مؤخرًا شــهدت تصاعدًا كبيرًا في 
الهجمة الشرســة على المقدسيين 
في منطقة باب العامود، وتحديدًا 
قــوات  أن  الــى  مشــيرًا  األطفــال 
االحتالل اعتقلت في ذكرى المولد 
النبوي الثالثاء الماضي فقط، نحو 
23 فلســطينيًا، بينهــم 16 طفــاًل 
تم نقلهم إلــى مراكز التحقيق في 
المدينــة، مبينًــا أن ارتفاع نســبة 
المقدسيين بهدف  اعتقال األطفال 

ترهيبهم واخافتهم.
وأوضح أبــو عصــب أن االعتقاالت 
طالت في الفترة االخيرة الصحفيين 
الذيــن  المقدســيين،  والنشــطاء 
تــم اســتهدافهم أثنــاء تغطيتهم 
األحداث في منطقة بــاب العامود، 

وجرى االعتداء عليهم واعتقالهم.
وانتقد أبو عصب دور المؤسســات 
الدوليــة والصليب األحمــر بمتابعة 

المعتقليــن الفلســطينيين، قائاًل:" 
هناك غياب كامل لهذه المؤسسات 
عن المشهد الفلســطيني، وصمت 
مريب إزاء ما يتعرض له أبناء شعبنا 
مــن هجمــة إســرائيلية شرســة"، 
معتبرًا أن صمت تلك المؤسســات 
يمثل مشــاركة واضحة وتواطؤ مع 
االحتالل في اعتداءاته وظلمه بحق 
أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة 

القدس.
وكشف إعالم األســرى أن االحتالل 
يتعمد اعتقال الرمــوز الدينية في 
القــدس وفــي مقدمتهــم الشــيخ 
الهيئــة  رئيــس  صبــري  عكرمــة 
اإلســالمية العليا وخطيب المسجد 
األقصى ، وذلك بهدف إحباط رمزية 
رجال الدين إلرهابهم ومنعهم من 
تحريــض المواطنين على التصدي 
القتحامات المســتوطنين وعمليات 

التهويد المستمرة.
ودعــا إعالم األســرى الــى ضرورة 
لــدى  الصمــود  مقومــات  تعزيــز 
المقدســيين لدعمهم في مواجهة 
االعتقــاالت التعســفية، وإجــراءات 
االحتــالل القمعية التــي تهدف الى 
إفــراغ المدينة من أهلهــا، وتوفير 
الدعم المالي والنفسي واالجتماعي 
والقانوني للمقدسيين لمساعدتهم 
علــى الصمــود ، وخاصــة األطفال 

الذين يستهدفون بشكل خاص .

القدس تتعرض لنزيف بشرى بتصاعد االعتقاالت
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غزة- الرأي - آالء النمر
ال خطــوط حمراء فــي تاريخ 
تمارســه  الــذي  اإلجــرام 
العصابــات اإلســرائيلية ضد 
كل مــا هــو فلســطيني، وال 
محرمــات تمنعها من ارتكاب 
الجرائم البشعة دون االلتزام 
بالمواثيــق الدولية التي هي 
بمثابة حبر على ورق بالنسبة 

للكيان "اإلسرائيلي".
على ســبيل االعتياد البائس 
بيــن  المواجهــات  تنتشــر 
فــي  المعتقليــن  األســرى 
وبيــن  االحتــالل  ســجون 
السّــجان الــذي يتلــذذ على 
ومســاومته  األســير  إهانــة 
على منــح حقوقه، لكن هذه 
المرة تدور الكرة على سجون 
خلــف  الغائبــات  األســيرات 
قضبان األســر بين ســنوات 

متفاوتة.
ســجن  الدامــون،  ســجن 
الفلسطينيات رأس  السيدات 
الفلسطيني في  مال الشعب 
بقــاع تواجــده، وقعــن ليلة 
التاسع عشر من ديسمبر في 
الصهيونية  العصابات  شباك 
المســلحة هذه المــرة، وكنّ 
لتنقــض  مجهــزة  فريســة 
عليها الكالب المســعورة في 

غياهب الجب ودون مرأى من 
العالم.

األخبــار الــواردة من ســجن 
الدامون تصــل متأخرة رغم 
ســخونتها، وتصــل مثخنــة 
بالجــراح والتفاصيل الدامية 
لحال ثمانية وثالثين أســيرة 
يقبعن في سجن "إسرائيلي" 
تعــذر  مــع  األرض،  تحــت 
القانونيــة  الجهــات  وصــول 
والمحامييــن ممــن لهم حق 

الوصول ومقابلة األسيرات.
التي  الدفــاع  أولــى جبهــات 
اســتنفرت ألجــل األســيرات 
وجه  فــي  نفيرهــا  وأعلنــت 
ســجون  هــي  الســجان، 
األسرى، فما كان من القيادة 
العليا لهيئة األســرى إال وقف 
الحوار مع إدارة الســجن بعد 
اعتداء ســافر على األسيرات 

النساء.
فرضهــا  عقوبــات  جملــة 
الســيدات  علــى  االحتــالل 
المكافحات في السجون، وهي 
منعهن من االســتحمام لمدة 
ثالثة أيام، وتجــرأ على عزل 
منى  المقدسيتين  األسيرتين 
قعــدان وشــروق دويــات بين 
ســجني جلبــوع والجلمة بعد 

تعرضهما للضرب المبرّح.

سياسة صريحة
تجمع المؤسســات الحقوقية 
تصعيــد  اســتنكر  )حريــة( 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
وإدارة ســجونها من تنكيلها 
الفلســطينيات  باألســيرات 
اإلجــراءات  وتيــرة  وزيــادة 

القمعية بحقهن.
قــوات  أن  التجمــع  وأوضــح 
القمع التابعة إلدارة ســجون 
علــى  اعتــدت  االحتــالل 
تعرضــن  حيــث  األســيرات، 
وخلــع  المبــرح  للضــرب 
الحجاب عن بعضهن، مجددا 
عمليــات  تكــرار  اســتنكاره 
القمــع  وحــدات  اقتحــام 
اإلســرائيلية لغرف وأقســام 
األســيرات الفلسطينيات في 
واالعتداء  االحتــالل  ســجون 

عليهن.
وأكد علــى أن هذا الســلوك 
يأتــي فــي ســياق سياســة 
تمارســها  وممنهجة  واضحة 
ســجون  مصلحــة  إدارة 
االحتالل من أجــل التضييق 
والمعتقالت  األســيرات  على 
وفــرض  الفلســطينيات، 
عقوبات عليهــم، وحرمانهم 
حقوقهــم  أبســط  مــن 

اإلنسانية.
أن  علــى  التجمــع  وشــدد 
االعتداء يشــكل خرقًا واضحًا 
لكافة أحــكام القانون الدولي 
الدولي  والقانــون  اإلنســاني 
لحقــوق االنســان، ويفضــح 
ممارسات االحتالل العنصرية 
بحــق األســرى والمعتقليــن 
داخل سجون  الفلســطينيين 
ترتقــي  والتــي  االحتــالل 

لمستوى جرائم دولية".
الدولــي  المجتمــع  وطالــب 
ســلطات  علــى  بالضغــط 
مــن  اإلســرائيلي  االحتــالل 
أجل اإلفــراج عن األســيرات 
وإلزامهــا  الفلســطينيات، 
والقواعد  المبــادئ  باحتــرام 
تحمــي  التــي  الدوليــة 
علــى  وتحافــظ  المعتقليــن 

حقوقهم وكرامتهم.
الخاصة  المعلومــات  وتفيــد 
الســجون،  الواردة من داخل 
أن مخابرات االحتالل تخطط 
أال يكون هنــاك أي ممثلة أو 
مساعدة في قسم األسيرات 
حتــى بعد خروج األســيرتين 
مــرح وشــروق مــن العــزل، 
وكذلك التعامل مع األسيرات 

بطريقة أخرى.
بدورها؛ حذرت وزارة شــؤون 

بغزة،  والمحرريــن  األســرى 
الخطيــرة  التداعيــات  مــن 
األســيرتين  عزل  الســتمرار 
مرح باكير وشــروق دويكات، 
واالعتــداء الــذي تعرضت له 
األسيرة إسراء غتيت من قبل 
والهجمة  "النحشــون"،  قوات 
الشرســة التــي يتعرضن لها 
األســيرات كافــة فــي هــذه 

اللحظات.
مازال  أنه  الــوزارة  وأوضحت 
التوتــر قائمــا فــي ســجون 
االحتالل منذ يــوم الخميس 
الماضي عقــب االعتداء على 
ممثلتهم  وعــزل  األســيرات 
باكير باإلضافة إلى األســيرة 
دويكات مشيرًا الى أن هناك 
هجمة شرسة ممنهجة تشن 
علــى األســيرات وتوتر كبير 
الســجون رفضًا  باقي  يسود 

لالعتداءات والعزل بحقهن.
األســرى  وزارة  ودعــت 
الحقوقيــة  المؤسســات 
الدولية وعلى رأسها مؤسسة 
بضــرورة  األحمــر  الصليــب 
والعاجــل  الفــوري  التحــرك 
لألســيرات  الحماية  بتوفيــر 
ووضــع حد لممارســات إدارة 
االنتقامية  االحتالل  ســجون 

بحق األسرى.

الكالب المسعورة تنفرد بـأسيرات سجن الدامون



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

االثنين 01 جمادى اآلخرة 1443هـ / 03 يناير 2022م
Monday - 03 January  2022

تقرير

11

غزة -الرأي
االتصــاالت  وزارة  أصــدرت 
المعلومــات  وتكنولوجيــا 
أبــرز  تضمــن  تقريــرا 
االنشــطة واالنجــازات التي 
تحققت خالل شــهر نوفمبر 
عمــل  صعيــد  2021علــى 
الوزارة في القطاعات الثالث 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

المعلومات والبريد.
تــم  أنــه  الــوزارة  وذكــرت 
االســتراتيجي  اإلطار  إعداد 
لخطة  التنموية  والمؤشرات 
2022- لألعــوام  الــوزارة 

واعتمــاد  واعــداد   ،2024
اإلطار االستراتيجي للتحول 
الرقمي 2024-2022 داخل 

الدوائر الحكومية.
وأوضحــت الــوزارة انــه تم 
اعداد وثيقة مبادرات الوزارة 
2022 وفق األولويات  للعام 
القطاعية الحكومية، وكذلك 
تقييميــة  دراســة  اعــداد 
عن جــودة البيانــات بوزارة 
واعداد  االجتماعية،  التنمية 
واعتماد مشــروع قرار حول 
لمجابهة  الوطنيــة  المبادرة 
االنترنــت  علــى  اإلدمــان 
ومواقع التواصل االجتماعي 
واأللعــاب االلكترونيــة مثل 

.)PUBG,Tiktok(
وأشــارت الــوزارة أنــه تــم 
عقد ورشــة تدريبيــة حول 

مشــروع الترميــز البريــدي 
الوطنــي وفق قاعدة بيانات 
مركزيــة موحــدة والمتابعة 

مع الوزارات المختلفة.
وذكر التقرير أنه تم االنتهاء 
المنظومــة  تطويــر  مــن 
الخاصــة  االلكترونيــة 
الببليوغرافيــة  بالقائمــة 
ومنظومــة  الموحــدة 
بوزارة  الخاصة  التنســيقات 
المرحلة  وانجــاز  الخارجيــة 
األولــى مــن حوســبة نظام 
الحكوميــة  المشــاريع 

المركزي.
وبيــن التقريــر أن الــوزارة 
شــاركت في فعاليات اليوم 
العالمــي لنظــم المعلومات 
الجامعية  بالكلية  الجغرافية 
التطبيقيــة،  للعلــوم 
انشــاء  علــى  والموافقــة 
إرســال  محطــة  وتشــغيل 
خلويــة عــدد )5(، واصــدار 
رخصــة  اعتمــاد  نمــوذج 
تقديم خدمة نقــل وتداول 

البريد السريع.
وذكــر التقرير أنه في مجال 
تكنولوجيــا المعلومــات تم 
عقــد عــدة اجتماعــات مــع 
مؤسســات حكومية لتطوير 
االنظمة اإللكترونية وشملت 
وزارة السياحة ووزارة النقل 
العمل  ووزارة  والمواصالت، 
فــي  االتصــاالت  ومباحــث 

وســلطة  الداخليــة  وزارة 
البيئــة  وجــودة  الميــاه 
الخدمات  تطوير  ومناقشــة 
وإجراءات  الخاصة  واألنظمة 

عملها.
وبين التقرير أنه تم متابعة 
البوابــة  تشــغيل وتطويــر 
طلبات  لتقديــم  المركزيــة 
الحكوميــة،  المعامــالت 
البوابــة  تطويــر  ومتابعــة 
الدفــع  لنظــام  الموحــدة 
اإللكتروني ومتابعة تشغيل 
إدارة  منظومــة  وتطويــر 
االضــرار المركزية ومتابعة 
ارشــفة  نظــام  تشــغيل 
الوثائق المركــزي مع البدء 
النيابة  لدى  النظام  بتفعيل 

العامة.
كمــا انتهت الوزارة من ربط 
منظومة الشكاوى مع نظام 
لــدى وزارة الحكم  المتابعة 
المحلــي، وتــم االنتهاء من 
المرحلــة  مــن   80% انجــاز 
الثانيــة مــن تطويــر نظام 
ادارة المشــاريع الحكوميــة 
المركــزي، كما تــم متابعة 
تشــغيل النسخة الثانية من 
الموظفيــن  شــؤون  نظــام 
القياســي، ومتابعة تشغيله 
ومؤسســة  وزارة   27 فــي 
حكوميــة ومتابعة تشــغيل 
لنظــام  الثانــي  االصــدار 
اإللكترونيــة  المراســالت 

القياســي، وتطويره ليالئم 
احتياجــات ديــوان الرقابــة 
كمــا  واإلداريــة،  الماليــة 
تــم متابعة تشــغيل نظام 

السندات الحكومية.
وأوضــح التقريــر انــه تــم 
تشــغيل نظام بنــك البريد 
الويــب  بتقنيــات  المطــور 
واالنتهاء مــن تفعيل نظام 
ادارة أوامر الحجز التنفيذي، 
ونوهت الوزارة في تقريرها 
الــى انــه تــم االنتهــاء من 
االلكتروني  الموقــع  تطوير 
الخاص بجائزة أفضل فكرة 
داعمــة  ابتكاريــة  شــبابية 
للتحول الرقمــي في العمل 
مــن  واالنتهــاء  الحكومــي، 
اضافة بعض الوظائف على 
المركزيــة  التحكــم  لوحــة 
المواقــع  ببنــاء  الخاصــة 
كما  الحكومية  االلكترونيــة 
تــم االنتهــاء مــن تصميم 
الموقــع االلكتروني الخاص 
والموقــع  المــرأة  بــوزارة 
الخــاص  االلكترونــي 

بالمجلس االعلى للرياضة.
كما قامــت الــوزارة بمتابعة 
تشــغيل تطبيــق بنكي على 
وذلــك  الذكيــة،  االجهــزة 
لموظفــي الحكومية ومتابعة 
االســتعالم  بوابــة  تشــغيل 
الحكومية المركزية "تكامل"، 
الفنــي  الدعــم  وتقديــم 

ونشرت  البوابة،  لمستخدمي 
الوزارة خدمة استعالم صرف 

منحة األسر المتعففة
التحــول  مجــال  وفــي 
داخــل  اإللكترونــي 
الحكوميــة  المؤسســات 
تــم  انــه  الــوزارة  ذكــرت 
اإلصــدار  تطويــر  متابعــة 
األول الخــاص بنظــام إدارة 
تطوير  ومتابعــة  األضــرار، 
وتشغيل نظام سوق العمل 

التابع لوزارة العمل.
الــوزارة خدمة  انهــت  كمــا 
التابعة  االيداع  تسجيل حق 
والثقافــة،  الشــباب  لهيئــة 
كما أنهت أيضــَا من تطوير 
المهــن  ترخيــص  نظــام 
ترخيص  )خدمــة  الصحيــة 
لوزارة  التابــع  الصيدليــات( 
الصحــة وتطويــر منظومة 
الماليــة  الحــواالت  ادارة 
ديوان  منظومــة  وتشــغيل 

الرقابة االدارية والمالية.
الــوزارة  أن  التقريــر  وبيــن 
اإلصــدار  تشــغيل  تابعــت 
األول مــن تطبيــق الدخول 
الموحد على االجهزة العاملة 
وتــم  األندرويــد،  بنظــام 
العمل على مراقبة ومتابعة 
عــن  االســتعالم  عمليــة 
البيانات الحكومية من خالل 
تطبيق االستعالم الحكومي 

وبوابة تكامل الحكومي.

وزارة االتصاالت تصدر تقريرًا بأبرز األنشطة واالنجازات
 خالل شهر نوفمبر 2021
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أبو حسنة: البدء بتعويض 
متضرري الحرب األخيرة 

الشهر المقبل
غزة - الرأي:

قــال المستشــار اإلعالمي لوكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
“األونــروا” عدنــان أبــو حســنة، إنه ســيتم البــدء بعملية 
التعويضات للمتضررين من الحرب األخيرة على قطاع غزة 

خالل الشهر المقبل.
وأكد أبو حســنة في تصريحات إذاعية اليوم السبت، وجود 
تمويل مالي للتعويض، آمــاًل أن يغطي هذا التمويل كافة 

الحاالت التي تحتاج لإلعمار.
وأوضح أن حوالي 6 آالف الجئ فلســطيني ُأصيبت بيوتهم 
بأضرار مختلفة خالل الحرب األخيرة، وهناك نحو 850 بيتًا 

دمر تدميرًا كاماًل وهي بيوت الجئين فلسطينيين.
وقــال إن الوكالة دفعت خالل الفتــرة الماضية مبالغ مالية 
لمدة 6 شهور “بدل إيجار” للمتضررين، وستدفع بدل إيجار 
لـ 4 شهور أخرى، على أن يتم بدء اإلعمار للبيوت “المدمرة 

كليًا” خالل الشهر المقبل.
فيما يتعلــق بالمتضررين من عدوان عــام 2014، قال أبو 
حســنة إنه ال جديد فيما يتعلق بهــم، وأن المانحين وجهوا 

أموالهم لمتضرري الحرب األخيرة على غزة.
وشــدد علــى حفظ حقــوق كافــة المتضررين مــن عدوان 
2014، وأن هناك بملفهم من قبل األونروا ووزارة األشغال.

غزة – الرأي:
نظم المكتب اإلعالمي الحكومي في 
قطــاع غزة الخميــس الماضي، حفاًل 
إلحيــاء ذكــرى يوم الوفــاء للصحفي 
الفلســطيني، بحضــور لفيــفٌ كبير 
مــن الصحفييــن ورؤســاء وممثلــي 
المؤسســات اإلعالميــة وشــخصيات 
حكومية ونواب بالمجلس التشريعي.

وشــهد الحفــل الــذي دأب المكتــب 
اإلعالمــي على تنظيمــه في الحادي 
والثالثين من شــهر ديسمبر من كل 
عــام، العديد مــن الفقــرات، أبرزها 
تكريم شــركاء المكتــب والصحفيين 
الحاصليــن على جوائــز دولية خالل 

العام الجاري.
الصحفــي  الكاتــب  دعــا  بــدوره، 
مصطفــى الصــواف، الصحفيين بأن 
يكونــوا هــذا أكثــر عطــاًء ممــا هم 
عليه اآلن، وأن يدركــوا جيدًا حقيقة 

مكانتهم أما شعبهم وقضيتهم.
دعــم  لجنــة  رئيــس  قــدم  فيمــا 
الصحفييــن صالح المصــري، التحية 
والتقدير للزمالء الصحفيين العاملين 
بالميــدان فــي كافــة أرجــاء الوطن 
وللشــهداء واألســرى منهــم الذيــن 
بدمائهم  فلســطين  رســموا خارطة 
"التغطيــة  شــعار  يرفعــون  وهــم 

مستمرة".
أمــا الكاتــب الصحفــي حســن جبر، 
فقد طالب الصحفييــن والصحفيات، 
الجريئــة  المواقــف  علــى  بالثبــات 
وأن يحاولــوا انتزاع الحريــة والتمتع 
بالحريــة، قائــاًل: "هــذا يــوم الوفاء 
للكلمة والصــورة ولكل جهد إعالمي 

يبذل في هذا المجال".
مــن جانبــه، قــال الكاتــب الصحفي 
حسين الجمل: "في هذا اليوم نلحظ 
أن هناك تطورا باتجاه تعزيز الحركة 
اإلعالميــة الفلســطينية فــي قطاع 
غزة وتعزيز هامش التعبير عن الرأي 

للصحفيين".
وأعرب "الجمل" عن تمنيه بمزيد من 
الخطــوات من قبل المكتب اإلعالمي 
الحكومــي والدفــاع عــن الصحفيين 
فــي حــال تعرضهــم ألي مضايقات 
مــن األجهزة األمنية، وتعزيز ســيادة 
القانــون للدفــاع عن حريــة عملهم 
والضمان الوظيفي العادل والحصول 

على حقوقهم كاملة.
وأكد الصحفي باســل خلف مراســل 
االحتفــال  أن  العربــي،  التلفزيــون 
بيوم الوفــاء للصحفي الفلســطيني 
ســيعطى حافزًا معنويًا للصحفيين 
نحو االســتمرار لتقديم مــن العطاء 

والجهد، وتقديرًا لجهودهم وعملهم 
في الميدان.

وبين مدير مركز الدراسات السياسية 
والتنمويــة مفيد أبو شــمالة، أن يوم 
الوفاء للصحفي الفلسطيني مناسبة 
مهمة، لتكريــم العامليــن في مهنة 
الصحافة، لما تمثله من أهمية كبيرة 
فــي نقــل الحقيقــة وفضــح جرائم 
االحتــالل التي ترتكب بحق الشــعب 

الفلسطيني ليل نهار.
من جهته، أوضح عضو األمانة العامة 
في نقابة الصحفيين رامي الشرافي، 
أن االحتفــال بيوم الوفــاء للصحفي 
الفلســطيني هذا العــام جاء في ظل 
الذي شــاهده  اإلجــرام اإلســرائيلي 
العالــم أمــام شاشــات التلفــزة في 
العــدوان األخير، معربًا عــن افتخاره 
الذيــن وقفوا  بالزمــالء الصحفييــن 
فــي وجــه آلــة الحــرب اإلســرائيلية 
وكاميراتهــم  العاريــة،  بصدورهــم 

وعدساتهم الثابتة.
أما رئيس منتــدى اإلعالميين خضر 
الجمالي، فقد ســجل التحيــة ألرواح 
الشــهداء مــن الصحفييــن، وتمنــى 
الشفاء العاجل للجرحى منهم والفرج 
القريــب لــكل األســرى في ســجون 
االحتالل، شــاكرًا وزارة اإلعالم على 

إحيائها هذه المناسبة كل عام.
وأبــرق أســتاذ الصحافــة واإلعــالم 
أبــو  حســن  اإلســالمية  بالجامعــة 
حشــيش، بالتحية والتقدير للصحفي 
الــذي أثبــت فــي كل  الفلســطيني 
أن  الفلســطينية  القضيــة  مراحــل 
صاحــب قلم وموقف وصــورة وكلمة 
داعمة للحق الفلســطيني ويســتحق 
كل الوفــاء والعرفــان علــى جهــوده 

العظيمة.
وشــدد مقــدم البرامــج فــي إذاعــة 
صوت القدس عبــد الناصر أبو عون، 
أن يوم الوفاء للصحفي الفلســطيني 
يحمل أهمية كبيــرة، والوفاء األمثل 
لــه ال يكــون بالشــعارات والخطابات 
بــل بالعمل على ســالمة الصحفيين 
وضمان تقديــم الحماية الدولية لهم 

من أي عدوان إسرائيلي

في يوم الوفاء للصحفي 
الفلسطيني.

فيما أكد الناطق باســم تيار اإلصالح 
فتــح  حركــة  فــي  الديمقراطــي 
عمــاد محســن، أن حكايــة الصحفي 
الفلســطيني مــع الكلمــة والصــورة 
والفيديو لم تكن يومًا مسألة مهنية، 
ألنه باختصــار صاحب قضية، يعيش 

فيهــا الصحفــي كل فصــول الكفاح 
الوطنــي ضــد االســتعمار، ال يهتــم 
لســبٍق صحفــٍي أو انفــرادٍ أو صورةٍ 
حصريــة أو لجائــزة، بقدر مــا يهتم 
بنقل الحقيقة للعالم، وتوثيق جرائم 
المحتــل، وتســليط الضــوء على ما 
يجعل العالــم يُقر بحق شــعبنا في 

الحرية واالستقالل.
أما مراسلة قناة فرانس 24 الصحفية 
مهــا أبو الكاس، فقد أكــدت أن إحياء 
"يــوم الوفاء للصحفي الفلســطيني" 
يأتي تخليدا وتقديــرا لجميع الزمالء 
العامليــن في األراضي الفلســطينية 
التــي تعانــي بشــكل متواصــل من 
اعتــداءات وانتهــاكات جســيمة بحق 
اإلنســان واألرض والمقدس من قبل 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقــدم رئيــس منتــدى اإلعالمييــن 
الفلسطينيين سابقا عماد اإلفرنجي، 
للصحفييــن  والشــكر  التحيــة 
الكبير  الفلســطينيين على دورهــم 
فــي انتصــار الروايــة الفلســطينية 
وتعزيــز الصمــود الفلســطيني أمام 
جبروت وإرهاب االحتالل اإلسرائيلي، 
ونســجّل شــكرنا للمكتب اإلعالمي 
بــكل  اهتمامــه  علــى  الحكومــي 
تفاصيل الحياة اإلعالمية والصحفية.

ماذا قال اإلعالميون في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني؟


