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غزة-الرأي - آالء النمر
يتطاول العالم العربي في بنيانه، 
ويتوســع العالــم الغربــي بأفــق 
البقعة  وتعــود  وتقدمه،  تطــوره 
الصغيرة –قطــاع غزة-المحكومة 
بالحصــار منــذ أكثر من خمســة 
عشــر عامــًا لنقطة الصفــر بعد 
اإلطاحة ببنيتها التحتية، فتحولت 

مــن  ألكــوام  العاليــة  أبراجهــا 
الحجــارة المدمرة، وتشــرد مئات 
اآلالف خــال العــدوان األخير من 
شهر مايو عام2021 من بيوتهم.
الجديــد  العــام  بــدأ  وقــد  وأمــا 
2022، فقــد علق الفلســطينيون 
وآمالهــم  أحامهــم  المنكوبــون 
على إعادة إعمار بيوتهم، وأعلنت 

العائــات المشــردة بيــن منازل 
اإليجار عن أولــى أمنياتها بعيش 

حياة كريمة مستقرة.
ربمــا البيــوت الجديــدة –المعــاد 
إعمارها-لــن تعــوّض أصحابهــا 
عــن قائمة مــن التفاصيــل التي 
ال يمكــن اســتعادتها مهما بلغت 
ســرعة إنجاز البناء، فــكل زاوية 

ذكــرى  طياتهــا  بيــن  تحمــل 
ومناســبة وصورة ومشهد وحدث، 

فهي ليست جدران فحسب.
أكثر من 1800 وحدة سكنية غير 
و1000وحــدة  للســكن،  صالحــة 
ســكنية هــدم كامــل، فــي حين 
أبراج ســكنية  تعرضــت خمســة 
تتوسط مدينة غزة للهدم الكلي، 

األشــغال  وزارة  إحصائيــة  وفــق 
العامة واإلسكان.

مع بدايــة العام الجديــد، ال حلم 
يراود المشــردين سوى بيت آمن 
يملكــه أصحابه، عوضــًا عن أيام 
امتألت الحرب الممتلئة باألحداث 

والفقــدان  الحزينــة 
األليــم، وهــو أقصى 

إعمار البيوت المدمرة ُحلَم المشردين لعام 2022
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يطوي عام 2021 صفحاته المثقلة 
باآلالم والجراح وخيبات األمل، في 
ظل حصار يزيد من تطويق خناقه 
علــى أهالي قطــاع غزة مــا يزيد 
عــن 15 عــام على التوالــي، األمر 
الذي دفع بالكثيــر منهم إلى عدم 
التفــاؤل لمــا يحمله العــام الجديد 

 .2022
ويعاني قطاع غزة من آثار وويات 
عــدوان مايــو/ آيــار خــال العــام 
المنصــرم، وإغــاق المعابــر جراء 
اســتمرار الحصار، وارتفاع نســبة 
البطالــة، إلى جانــب انعدام فرص 
العمــل، ووقوع شــرائح كثيرة من 

األهالي فريسة للفقر المدقع.
تغيــر حــال قطــاع غــزة لألفضل 
مــن ناحيــة اقتصادية ومعيشــية 
وسياســية، وعودة اللحمة والوحدة 
إلى صفوف الشــعب الفلســطيني، 
وتوفيــر فــرص العمــل واالنفتاح 
أمنيــات  كانــت  االقتصــادي، 
الفلســطينيين لهــذا العــام، فــي 
حيــن طغى التشــاؤم علــى الكثير 
منهم من أن العام الجديد سيكون 

مشابه لما ســبقه، ولن يطرأ عليه 
أي تغيير.

تحسن األوضاع المعيشية
الشــاب الثاثيني محمــد الديري، 
كانت آمالــه وأمنياته للعام الجديد 
واســعة جــدًا، فهــو يحلــم بمطار 
ومينــاء لغــزة وانفتــاح اقتصادي، 
وعودة للعمال إلى الداخل المحتل 
مــن أجــل العمــل، فــي محاولــة 
للتخفيــف من الفقر الذي اشــتدت 
رقعتــه فــي القطاع المحاصــر برًا 

وجوًا وبحرًا.
وعلــى الصعيــد الشــخصي يقول 
الديري لـ"الــرأي":" إنه يتمنى بأن 
الظروف  لكــن  الماجســتير،  يكمل 
االقتصادية الصعبــة التي يمر بها 

تمنعه من تحقيق هذا الحلم".
يقــول  اآلخــر،  هــو  لبــد  طــارق 
لـ"الــرأي"":" إنــه يتمنــى أن يتغير 
حال النــاس في غزة لألفضل، وأن 
تعود الوحــدة واللحمة إلى صفوف 
الشــعب مرة أخــرى"، موضحــًا أن 
الظروف االقتصادية الصعبة أثرت 
كثيــرًا على أحــوال العائات بغزة، 

خاصــة فــي ظــل العــدوان األخير 
وتدهور االقتصاد.

العجلة يشــارك  المواطــن حســن 
ســابقيه الرأي، في أن الوضع بغزة 
صعــب، لكنــه يتمنــى بــأن تتغير 
بغزة لألفضل،  المعيشية  األوضاع 
وهــذه أولى أمنياتــه للعام الجديد 

وأهمها.

تشاؤم كبير
وفــي الوقــت الــذي يتمنــى فيــه 
الكثيــرون تغييــر حال قطــاع غزة 
المؤلم لألفضل، يعرب آخرون عن 
تشــاؤمهم من إمكانيــة حدوث أي 
تغيير بسبب صعوبة المشهد العام 
لغزة وقســوته في الميدان، وعدم 
وجود أي مامح تبشــر بأي تحسن 

أو تغيير قدي حدث في األفق.
تقــول رحمــة البلعــاوي وهي ربة 
منــزل:" كل عام نتمنى الكثير من 
األمنيــات واآلمــال، لكن ال شــيء 
الوضع  يتغيــر، وتخيــب ظنوننــا، 
مكانك ســر، وكل مرة نقول العام 
القادم سيكون أفضل، لكن يحدث 
العكس ويكون أصعب من سابقه".

حديــث  فــي  البلعــاوي  وتضيــف 
لـ"الــرأي":" رغم ذلــك نأمل كثيرًا 
في التغيير لألحســن، ولكن األمل 
في وجه رب العالمين فقط ال غير".

نزع الحصار وتحرير 
األقصى

سماح ناصر هي األخرى تعرب عن 
عدم تفاؤلها حيال حدوث أي تغيير 
يذكر فــي العــام الجديــد 2022، 
موضحــة أن األوضــاع الميدانية ال 
تنذر بخيــر، خاصة عقــب القصف 
الذي اســتهدف مواقع بغــزة الليلة 
الماضية، إلى جانب التهديد بشــن 
عدوان علــى قطاع غــزة من قبل 

قادة االحتال.
وبالرغــم من ذلــك إال أنها تتمنى 
علــى  واألمــان  األمــن  يحــل  أن 
الشــعب الفلســطيني، وأن يعيش 
المواطنين في ســام، وأن يتحرر 
براثــن  مــن  األقصــى  المســجد 

االحتال البغيض.
الصحفــي يحيــي اليعقوبــي هــو 
اآلخــر، يتمنى أن يحقــق ما تبقى 
من أحامــه بعد أن حصــد العديد 

من الجوائز خال عام 2021، لكنه 
يعرب عــن عدم تفاؤله حيال العام 
الجديــد من حيــث وجــود صعوبة 
فيهــا، إال أنه رغم ذلك يــرى بأنه 
سيتم نزع الحصار المفروض على 

قطاع غزة بالقوة.
مــن جهتها تتمنــى المواطنة منى 
السكســك أن يكون لهــا دور فعال 
فــي المجتمع لنصــرة المرأة، ودور 
مهم وبارز في توعية الناس بغزة، 
للتخلــي عــن الكثير مــن العادات 
والتقاليد التي ســاهمت في وجود 

العنصرية.
وتتابع حديثها لـ "الرأي":" اإلسام 
كفل لكل فرد حقه، ولكن يتصادم 
فــي مجتمعنــا العربــي التمســك 
بعــادات وتقاليد ال تناســب الوضع 
تفاقــم  فــي  وتســاهم  الحالــي، 
المشــاكل العائليــة". وعــام يجــر 
عــام، يبقــى الفلســطينيون على 
أمل الخاص من الحصار المطبق، 
مــن  والخــاص  االحتــال  وزوال 
األزمات التي تتربــع على العرش، 
فيمــا كل أعينهم ترقــب إمكانية 
حدوث أي تغيير على كافة الصعد.

نزع الحصار وتحسن األوضاع المعيشية..أبرز أمنيات "غزة" للعام الجديد
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
الســاعة  تشــير عقــارب  إن  مــا 
إلــى الواحــدة بعد الظهــر، حتى 
يشــهد مفترقي السرايا والجندي 
المجهول بغزة حالة من االزدحام 
المروري، ســيارات في كل اتجاه، 
ومــارة ال يجــدون لهــم مســاحة 
لوضــع قــدم واحــدة، وضجيــج 
مــن أصــوات الســائقين والباعة 

والمواطنين.
وفــي محاولة منهــا لتخفيف حدة 
االزدحام المروري وتنظيم حركة 
الســير في تلك المواقف، عملت 
بلدية غــزة على تطويــر موقف 
سيارات األجرة الخاص بالمناطق 
الجنوبيــة فــي منطقة الســرايا 
وســط مدينــة غــزة، بمــا يخدم 
والمواطنين على حد  الســائقين 

سواء.

مواقف الجندي المجهول
وفــي منطقة الجنــدي المجهول 
بغــزة وعلــى جانبــي الطريــق، 
تصطــف العديــد مــن المركبات 
الخاصة أمــام البنــوك والموالت 

تركها  والتي  والمحــال،  التجارية 
أصحابها وذهبوا للتســوق وشراء 
الحاجيات لساعات ليست بقليلة.

وللتخفيــف مــن حــدة االزدحــام 
الســيارات،  وضجيــج  المــروري 
عمــر  مواقــف  البلديــة  حولــت 
إلى  المجهول"  الجنــدي  المختار" 
مواقــف مؤقتــة لمدة ســاعتين، 
للمواطنيــن  الفرصــة  إلتاحــة 

للوقوف مع تقليل الزحام.
ولضبط األمور في تلك المواقف 
وفــق نظــام الســاعتين، يوجــد 
موظــف مختــص لمتابعة ســير 
هذه العملية علــى أرض الواقع، 
كما ويوجد تطبيق ذكي أنشــأته 

البلدية للمتابعة.
مواقــف  وإدارة  تنظيــم  ويبــدأ 
الســيارات في شارع عمر المختار 
مــن مقــر المجلــس التشــريعي 
غربًا وحتى مفرق الســرايا شرقًا، 
وســتكون المواقف متاحة لوقوف 
الســيارات فقط ســاعتين خال 
اليوم، وستقوم البلدية بمتابعتها 
إلتاحــة فرصة أكبــر للمواطنين 
لاســتفادة من المواقــف، ولمنع 

الســيارات لساعات  وقوف بعض 
طويلة خال اليوم، مما يتســبب 

بازدحام مروري في المنطقة.
تواصلــت  قــد  البلديــة  وكانــت 
فــي  الواقعــة  المؤسســات  مــع 
المنطقــة المذكــورة بخصــوص 
وبدأت  الجديــد،  المواقف  نظــام 
باالســتجابة  المؤسســات  هــذه 
وتوفير مواقف جديدة لســيارات 

موظفيها.
وفي هذا الصدد، ســتبدأ البلدية 
بتوزيــع مواد توعوية وإرشــادية 
لتوعية  المنطقة  بخطة تنظيــم 
المحــال  وأصحــاب  المواطنيــن 
التجاريــة باإلجــراءات الجديــدة، 
كمــا ســيتم إخطــار أي مخالــف 
للنظام الجديــد لتقليل االزدحام 

المروري، وتنظيم حركة السير.
وحــول إجــراءات البلدية في هذا 
الصــدد، يقــول المواطــن عماد 
عابد:" هــذا أفضل شــيء قامت 
أصبــح  اآلن  البلديــة،  بعملــه 
بمقــدوري أن أذهــب إلــى بنــك 
فلســطين فرع الرمــال، وأن أجد 

مكانًا دون زحام".

مفترق السرايا
وفــي مفتــرق الســرايا، تســعى 
بلدية غزة لتطوير الموقف بحيث 
يقدم خدمــة تليــق بالمواطنين 
والسائقين، ويخفف من االزدحام 
المــروري، علــى أن يحتوي على 
وتنزيــل  لتحميــل  نقــاط  عــدة 
الركاب وغرف للخدمات، تشــمل 
غرفة انتظار للسائقين، ومصلى 
ومقاعــد  وحمامــات  وكافتيريــا 

خارجية.
لجنــة  باســم  الناطــق  ويقــول 
الطوارئ في بلدية غزة حســني 
مهنــا:" إن البلديــة شــرعت في 
اآلونة األخيــرة بعدة إجراءات في 
سبيل تســهيل الحركة المرورية 
في المدينــة، وتخفيف االكتظاظ 
والمفترقــات  الشــوارع  فــي 
بعــض  فتــح  منهــا  الرئيســية، 
الجــزر، وبنــاء جــزر فــي أماكن 
أخرى، وتغييــر اتجاهات البعض 

وغيرها".
ويضيــف فــي حديث لـ"الــرأي":" 
إن البلديــة قــررت العمــل على 
وتطويــر  بإنشــاء  حــل  إيجــاد 

وذلك  الجنــوب،  موقف ســيارات 
بعــد دراســة مشــكلة االكتظاظ 
المــروري فــي مفترق الســرايا، 

وشرعت بتطوير المفترق".
ووفــق مــا ذكــره فــإن البلديــة 
أنجــزت عمليــة تســوية الموقف 
والتبليــط، وكانت قبــل ذلك قد 
وضعت معرش لحماية السائقين 
والركاب من أشعة الشمس ومياه 

األمطار.
 وشــملت األعمال تسوية أرضية 
الموقف البالغ مساحته 1400 متر 
مربع، وفرد طبقة البيســكورس، 
"فيما ستعمل البلدية على إنشاء 
والســائقين،  للخدمــات  غــرف 
ميــاه  دورات  الــى  باإلضافــة 
وتركيــب إشــارات مروريــة، كما 
الســيارات داخل  سيتم تقســيم 

الموقف حسب وجهة الرحات.
وحول إذا ما كان هناك مشــاريع 
أخــرى فــي مناطــق  تطويريــة 
مغايــرة، يؤكــد مهنــا أن البلدية 
تســعى لتطوير مواقف السيارات 
فــي المدينــة، لكــن هــذا األمر 
مرتبط بتوفر االمكانات والموارد.

استهدفت مفترقي الجندي المجهول والسرايا

تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق
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غزة- الرأي
“الميــزان”  لمركــز  تقريــر  أفــاد 
أمــس  نشــر  اإلنســان  لحقــوق 
طفــًا   69 باستشــهاد  الســبت، 
وإصابــة 708 آخريــن فــي قطاع 

غزة خال العام 2021.
وأوضح التقرير أن 21 من الشهداء 
األطفال استشــهدوا في محافظة 
شــمال القطاع، و38 في محافظة 
غــزة، و4 في دير البلــح، ومثلهم 

في خانيونس وآخرين في رفح.
قــوات  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
االحتال اعتقلت 9 أطفال، منهم 
5 مــن رفــح، و3 مــن خانيونــس 
وأخير من ديــر البلح، وذلك خال 
اقترابهــم مــن الســياج األمنــي 
للصياديــن  ماحقتهــا  خــال  أو 

والمزارعين وعمال جمع الحصى.
عــام  أن  إلــى  المركــز  ولفــت 
2021 شــهد تصاعدًا فــي وتيرة 
اســتهداف األطفال بشكل مباشر 
خــال  ســيما  ال  مباشــر  وغيــر 

العــدوان األخير علــى قطاع غزة 
فــي مايو/ أيــار الماضــي، والذي 
أدى الستشــهاد عــدد كبير منهم 
نتيجة القصف وإطاق النار، فيما 
تعــرض بعضهم ألحــداث داخلية 
مرتبطــة بالصــراع القائــم مــع 
االحتــال مثــل انفجــارات ناجمة 
عن أجسام مشــبوهة أو صواريخ 

محلية الصنع.
قــوات  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
االحتال اســتمرت في انتهاكاتها 
المؤسســات  بحــق  واعتداءاتهــا 
التعليميــة والصحيــة فــي قطاع 
غزة، مــن خال القصــف وإطاق 
النــار بشــكل مباشــر علــى هذه 
واســتهداف محيطها،  المؤسسات 
مــا أحلــق أضــرارًا بها وتســبب 
بتعطيــل العمــل فيهــا لفتــرات 
مختلفة، وحرم المســتفيدين من 

تلقي الخدمات األساسية.
اإلســرائيلي  العــدوان  أن  وبيــن 
تسبب بتضرر 158 مدرسة، و80 

رياض أطفال و5 مستشفيات.
ووثق المركز اســتهداف االحتال 
2057 وحدة ســكنية يقطن فيها 
9827 فــردًا، مــن بينهــم 2652 

سيدة و4508 أطفال.
ولفت إلى تعمد االحتال استهداف 
منازل المواطنيــن خال العدوان 
عبــر القصــف الجــوي والمدفعي 
وإطاق النار بشــكل مباشــر من 
المناطــق الحدوديــة مــا تســبب 

بنزوح عدد من سكانها.
وأشــار إلــى أن االحتــال مــا زال 
يواصــل فــرض العراقيــل علــى 
للعاج  لمنع وصولهم  المواطنين 
طريــق  عــن  وذلــك  المناســب، 
المباشــر  واالســتهداف  الحصــار 
للبنيــة الصحية بغــزة والمماطلة 
فــي إصــدار التصاريــح الازمــة 
للمرضــى للســفر لتلقــي العاج 

خارج القطاع وخاصًة األطفال.
ووثــق المركز وفــاة طفلين جراء 
مماطلــة االحتــال فــي إصــدار 

التصاريــح الازمــة لهما للســفر 
لتلقي العالج في مستشفيي “تل 

هشومير” و”المقاصد”.
وفي الســياق ذاته، تلقى المركز 
متعلقــة  قانونيــة  شــكوى   235
بالحــق فــي الصحــة والوصــول 

للمستشفيات خارج قطاع
غزة فيما يخص شــريحة األطفال 
خــال العــام الماضــي، مشــيرًا 
إلــى أنه نجح في تســهيل ســفر 
100 طفــل وحرمــان 123 آخرين 
من الســفر، فيما مــا زال 12 قيد 

المتابعة.
وبيــن المركز أن االحتال يواصل 
الحصــار  ضمــن  قيــوده  فــرض 
الشامل على القطاع، الذي ينتهك 
الدولي ويشــكل مساسًا  القانون 
جوهريًــا بجملة حقوق اإلنســان 
ويؤثــر  للفلســطينيين  بالنســبة 
بشــكل كبير على األطفال، الذي 
هــم أكثــر معاناة وتعرضًــا آلثار 

تلك االنتهاكات واالعتداءات.

وجدد المركز اســتنكاره الشــديد 
النتهــاكات قواعد القانون الدولي 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
انعكاسًــا  أنهــا  اإلنســاني، ورأى 
طبيعيًــا لعجــز المجتمــع الدولي 
عــن القيــام بواجباتــه القانونية 
واألخاقيــة تجــاه المدنييــن في 
األراضي الفلسطينية وقطاع غزة 
على وجــه الخصــوص، وأن عجز 
المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات 
فاعلــة شــجع– ولــم يــزل- تلك 

القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وجــدد مركــز الميــزان مطالبتــه 
المجتمــع الدولي بالتحرك العاجل 
والفاعــل لوقــف انتهــاكات قوات 
لقواعــد  اإللســرائيلي  االحتــال 
القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنســان، والعمل 
على تطبيق العدالة في األراضي 
الفلســطينية المحتلــة وماحقــة 
كل مــن ارتكــب أو أمــر بارتكاب 
هذه االنتهاكات وتقديمه للعدالة.

69 طفًلا استشهدوا في غزة خالل 2021
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غزة- بسام العطار- الرأي
التربيــة  وزارة  وكيــل  قــال 
إن  ثابــت  زيــاد  د.  والتعليــم 
ســلطة األراضــي فــي غــزة، 
قررت تخصيــص خمس قطع 
اراضي لصالح الــوزارة إلقامة 
فــي مناطق  مــدارس عليهــا 

مختلفة من القطاع.
وأوضــح ثابت لـ"الــرأي" اليوم 

األراضــي  ســلطة  أن  األحــد 
الــوزارة  لطلــب  اســتجابت 
بضــرورة توفير قطــع أراضي 
بهــدف بنــاء مــدارس جديدة، 
نظــرًا للزيــادة الكبيــرة فــي 
أعــداد الطاب داخل المدارس 
الحكومية، التي يعمل معظمها 

بنظام الفترتين.
وذكر ثابــت أن 429 مدرســة، 

تعمل في 300 مبنى مدرســي 
فقــط، أي أن ثلثــي المــدارس 
الفترتيــن  بنظــام  تعمــل 
الصباحيــة والمســائية، مبينــًا 
أن هنــاك كثافة صفيــة عالية 
في بعــض المناطق المزدحمة 
بالســكان، مضيفــًا أن كل عام 
هنــاك أيضًا زيادة ســنوية في 
عــدد الطلبــة بمقــدار 15 ألف 

طالب، وهؤالء يحتاجون الى 20 
مبنى مدرسي بشكل سنوي.

أهميــة  علــى  ثابــت  وأثنــى 
التعــاون البنــاء بيــن وزارتــه 
الفلسطينية  األراضي  وسلطة 
برئاســة د. عمــاد البــاز، التي 
تعطي التعليم أولية اهتمامها 
لبنــاء  أراضــي  توفيــر  فــي 
واعمل على  مدارس جديــدة، 

إســناد الــدور الريــادي لوزارة 
التربيــة والتعليم وفقًا للخطة 
الخمســية الحتياجــات الوزارة 
للفتــرة القادمة. وشــكر وكيل 
القائمين على  الــوزارة كافــة 
لتعاونهــا  األراضــي  ســلطة 
بالمسيرة  واهتمامها  المستمر 
أبنائنــا  وخدمــة  التعليميــة، 

الطلبة.

ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خالل الفترة القادمة

تدريب قوات التدخل وحفظ النظام : رفع للكفاءات وصقل للمهارات الشرطية
غزة- الرأي- هنادي كرسوع 

يعــد تدريــب عناصــر الشــرطة أمرًا 
وصقــل  كفاءتهــم  لرفــع  أساســيًا 
خــال  مــن  الشــرطية،  مهاراتهــم 
البرامــج التدريبيــة الميدانيــة التــي 
للشــرطة  العامة  المديريــة  تفردهــا 
لجعل عناصرهــا أكثر فاعلية في أداء 

المهام الموكلة إليهم .
وتعتبــر قوات التدخــل وحفظ النظام 
أحــد اإلدارات التي يخضــع عناصرها 
علــى  إلبقائهــم  اليومــي  للتدريــب 
األدوار  تنفيــذ  فــي  تامــة  جهوزيــة 

المنوطة بهم .  

رئيــس  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي 
قســم التدريــب فــي قــوات التدخل 
وحفــظ النظــام نقيب عصــام النجار 
:" إن عناصــر القوات فــي المحافظات 
باإلضافة للقوة الخاصة ســهم تخضع 
لتدريب صباحي مدته ســاعة ونصف 
تتلقــى خالهــا العديد مــن المهارات 
الميدانيــة التي تفيد في مجال العمل 

الميداني".
وأوضــح النجــار يتــم التركيــز خال 
التدريبات علــى رفع اللياقــة البدنية 
وبنــاء القــوة العضلية ورفع مســتوى 
مــن  والجماعيــة  الفرديــة  المهــارة 

خال التدريب علــى عمليات مكافحة 
الشغب.

وتابــع قائًا: " تم إنشــاء صالة كمال 
األجســام بهدف رفع اللياقــة البدنية 
وبناء األجســام القوية للمشاركة في 

المهمات 
وأشــار النقيب النجار "هنــاك مهارات 
يتــم تدريــب العناصــر عليهــا منهــا 
علــى  الســيطرة  فــرض  مهمــات 
التونفــا وعمليات  المجرميــن، وعصا 
اختــراق التشــكيات، مهــارات فنون 
الدفاع عن النفس، تخليصات الساح 
األبيــض والنــاري، تفتيــش الحواجز 

المشــبوهة،  الســيارات  مع  والتعامل 
إلقاء القبــض على المجرمين، اقتحام 
المباني، وعمليات الشرطة وغيرها ".

علــى  مبنيــة  العســكرية  أن  وذكــر 
الجهوزيــة وااللزام فــي الميدان وهذا 
ما نلمســه بأفــراد قــوات التدخل من 
انضبــاط وكفاءة عالية وقدرات عقلية 
وجســمانية تؤهلهــم لتنفيــذ المهام 

بكل حكمة واقتدار .
الرمايــة  ميــدان  إنشــاء  وتــم  كمــا 
اإللكتروني بهدف تدريب أفراد القوات 
في محاكاة إطاق النار بهدف تحقيق 

الدقة في الرماية والتسديد .  



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 7 جمادى اآلخرة 1443هـ/10 يناير 2022م
Monday - 10 January 2022

تقرير

06

غزة- الرأي
اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي نحو 8 
آالف مواطن ومواطنة، خال العام 2021، 
من بينهم أكثر من )1300( قاصر، و)184( 
من النساء، فيما وصل عدد أوامر االعتقال 

اإلداري الصادرة إلى )1595( أمرا.
وقالت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان 
وهي: هيئة شــؤون األســرى والمحررين، 
ونادي األسير، ومؤسســة الضمير لرعاية 
األســير وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات 
تقريرهــا  فــي  القــدس"  حلــوة–  وادي 
السنوي المشــترك للعام الماضي، إلى أن 
عدد األســرى والمعتقلين الفلســطينيين 
فــي ســجون االحتــال بلــغ حتــى نهاية 
شــهر كانــون األول/ ديســمبر  الماضــي 
نحــو)4600( أســير، منهــم )34( أســيرة 

بينهم فتاة قاصر.
األطفــال  المعتقليــن  عــدد  بلــغ  كمــا 
والقاصريــن فــي ســجون االحتــال نحو 
)160( طفا، وعــدد المعتقلين اإلداريين 
نحو )500( معتقــل، وبلغ عدد المعتقلين 
مــن نواب المجلس التشــريعي في دورته 

األخيرة )9(.
وأضافــت المؤسســات إن عــدد األســرى 
المرضى وصل إلى نحو )600( أســير، من 
بينهــم )4( أســرى مصابون بالســرطان، 
و)14( أســيرا على األقــل مصابون بأورام 
بدرجات متفاوتة، من بينهم األســير فؤاد 
الشــوبكي )81 عاما(، وهو أكبر األســرى 

سنا.
المرضــى  األســرى  أســماء  أبــرز  ومــن 
القابعين في ســجن "عيادة الرملة": )خالد 
معتصــم  موقــدة،  منصــور  الشــاويش، 
رداد، ناهض األقرع(، علمــا أن غالبيتهم 
يقبعــون منذ اعتقالهم في ســجن "عيادة 
الرملة"، وشــهدوا على استشهاد عدد من 

زمائهم على مدار سنوات اعتقالهم.
ووصل عدد شــهداء الحركة األســيرة إلى 
)227( شــهيدا، بارتقــاء الشــهيد ســامي 
العمــور نتيجــة لجريمة اإلهمــال الطبي 
المتعمد )القتل البطيء( خال هذا العام، 
إضافة إلى المئات من األســرى المحررين 
الذين استشــهدوا نتيجة أمــراض أصيبوا 
منها في الســجن ومنهم الشــهيد حسين 

مسالمة.
ووصل عدد األســرى المحكومين بالسجن 
المؤبد إلى )547( أســيرا، وأعاهم حكما 
األســير عبــد اهلل البرغوثــي، المحكــوم 
لـ)67( مؤبدا، ومنهم أربعة أسرى صدرت 
بحقهم أحكام بالمؤبد خال العام 2021، 
وهــم: ياســر حطــاب وقاســم عصافــرة 

ونصير عصافرة ويوسف زهور.
ويواصل االحتــال وكجزء من سياســاته 
الممنهجــة، احتجــاز جثاميــن )8( أســرى 
استشــهدوا داخل الســجون، وهم: أنيس 
دولة الذي استشــهد في ســجن عسقان 

عــام 1980، وعزيز عويســات فــي العام 
2018، وفــارس بارود، ونصــار طقاطقة، 
وبســام الســايح، وأربعتهــم استشــهدوا 
خــال العــام 2019، وســعدي الغرابلي، 
وكمــال أبــو وعر واللــذان استشــهدا عام 
2020، وآخرهم سامي العمور خال العام 

.2021
وبلغ عدد األسرى القدامى المعتقلين قبل 
توقيع اتفاقية أوسلو )25( أسيرا، أقدمهم 
األســيران كريــم يونــس وماهــر يونس 
المعتقــان منذ كانــون الثاني/ يناير عام 
1983 بشــكل متواصــل، واألســير نائل 
البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال 
في تاريــخ الحركة األســيرة، ودخل عامه 
الـ)42( في ســجون االحتــال، منها )34( 
عاما بشــكل متواصــل، حيث تحــرر عام 
2011 فــي صفقة "شــاليط"، إلى أن أعيد 

اعتقاله عام 2014.
وأشــار المؤسســات في تقريرهــا إلى أن 
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي واصلــت 
التنكيــل  سياســة   ،2021 العــام  خــال 
الممنهــج، وانتهاكاتهــا المنظمــة لحقوق 
األسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق 
واألعــراف الدولية، كجزء مــن بنية العنف 

التي تفرضها على الواقع الفلسطيني.
وتصــدرت جملــة مــن االنتهــاكات واقــع 
قضية المعتقلين واألســرى في الســجون 
اإلســرائيلية، وتصاعدت بشــكل ملحوظ 
خال شهر أيار/ مايو، بما فرضته عمليات 
االعتقــال الممنهجــة التي نفذتهــا قوات 
االحتال في فلسطين كافة من "استعادة" 
لسياسة التعذيب بشكل أساسي ولسياسة 
العقــاب الجماعي لعائاتهــم، إضافة إلى 
ارتفــاع مســتوى العنف تجــاه المعتقلين، 

منها إطاق الرصاص عليهم.
ويقــدم التقرير رصــدا لكافة السياســات 
التــي طبقتهــا  والمتغيــرات  واإلجــراءات 
وأحدثتها ســلطات االحتــال فيما يتعلق 
باألسرى والمعتقلين، وواقعهم وظروفهم 
داخل الســجون، وذلك خــال الفترة التي 
يغطيهــا التقرير، مســتندا علــى حصيلة 
والمتابعــة  والتوثيــق  الرصــد  أعمــال 
القانونيــة والميدانيــة التــي تقــوم بهــا 

المؤسسات األربع.

االعتقاالت اليومية
تواصــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي 
استخدام سياســة االعتقاالت اليومية في 
مواجهــة نضــال الفلســطينيين النتــزاع 
معــدل  ووصــل  وحريتهــم،  حقوقهــم 
االعتقــاالت اليومية إلى نحــو )22( حالة، 
وبلغــت أعلى نســبة اعتقاالت في شــهر 
أيــار/ مايو 2021، إذ وصلــت إلى )3100( 
حالــة اعتقال مــن كافة أنحاء فلســطين 
بما فيها أراضي العام 1948، التي ســجل 
فيها 2000 حالــة اعتقال من بين مجموع 

االعتقاالت في الشــهر المذكور، )علما أن 
رصد االعتقاالت فيها جاء خال شــهر أيار 
فقط(، حيث شــكلت عمليات االعتقال في 
حينه تحوال كبيــرا ليس فقط على صعيد 
أعــداد المعتقليــن، وإنمــا على مســتوى 
العنــف الــذي رافقهــا. فيما ســجلت أدنى 
نســبة اعتقاالت في شــهر آب/ أغسطس 

2021، وبلغت )345( حالة اعتقال.
وتؤكد مؤسسات األســرى أن أعلى نسبة 
اعتقــاالت فــي المحافظــات ســجلت في 
القــدس وضواحيها منــذ بداية العام حتى 
نهايته، ووصلت إلى )2784( حالة اعتقال، 
مــن  و)120(  قاصــرا/ة،   )750( بينهــم 
النســاء، كما أن بعض المحافظات األخرى 
شهدت تصاعدا في عمليات االعتقال، من 

بينها محافظتي الخليل وجنين.

االنتهاكات أثناء االعتقال 
والعقاب الجماعي

يصاحب علميات االعتقال اليومية أساليب 
عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات 
متأخــرة من الليل، وما يرافقها من تنكيل 
واعتــداءات بحق المعتقل وعائلته، إضافة 
إلى تعمد قوات االحتال اســتخدام القوة 
المفرطة أثناء عمليات االعتقال التعسفية، 
ويمتــد  وجماعيــة،  عشــوائية  وبصــورة 
العقاب الجماعي إلى كل مراحل االعتقال، 
كاســتخدام العائلة كوسيلة للضغط على 

األسير خال عملية التحقيق.

التعذيب خالل التحقيق
تنتهج ســلطات االحتال سياسة التعذيب 
بأشكاله النفسية والجسدية بشكل مكثف 
مع المعتقلين خال عملية التحقيق، ومن 
أشــكاله الحرمــان مــن النوم عــن طريق 

جلسات تحقيق مستمرة، وتقييد المعتقل 
أثناء فتــرة التحقيق، وشــد القيــود لمنع 
وصول الدورة الدموية لليدين والقدمين، 
واإلســاءة  والــركل  والصفــع  والضــرب 
اللفظيــة واإلذالل المتعمد، والضرب الذي 
قد يؤدي إلى عاهات مســتديمة، والصعق 
بالكهربــاء، إضافة إلى التهديــد باعتقال 
أحد أفــراد األســرة، أو التهديــد باالعتداء 
الجنســي علــى المعتقــل أو أحــد أفــراد 

أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل.
كما يمتد ذلك إلى الحرمان من اســتخدام 
المراحيــض، ومــن االســتحمام أو تغييــر 
المابس أليام أو أسابيع، والتعرض للبرد 
الشــديد أو الحرارة، والتعــرض للضوضاء 
بشــكل متواصل، واإلهانات والشتم، وقد 
يصل مستوى عنف التحقيق إلى "التحقيق 

العسكري.

اعتقال النساء
الفلسطينيات لاعتقال  النسـاء  تتعــرض 
واالعتــــداء مــن قبــــل سلطات االحتال 
اإلســرائيلي كباقــــي شــرائح المجتمــع 

الفلسطيني.
وحتــى نهاية العــام 2021، فإن ســلطات 
االحتال تعتقل )34( أسيرة في سجونها، 
بينهــن الفتــاة القاصــر نفوذ حمــاد )14 
عاما(، أقدمهن األســيرة ميســون موسى 
المعتقلــة منــذ العــام 2015، وأعاهــن 
حكما األســيرتان شــروق دويات وشاتيا 
عياد المحكومتان بالســجن لـــ)16( عاما، 
األفغانــي  وعائشــة  موســى  وميســون 

المحكومتان بالسجن لـ)15( عاما.
ومن بيــن األســيرات )11( أمــا يحرمهنَ 
االحتــال مــن احتضــان أبنائهــن، ومــن 
ضمنهن المعتقلة شــروق البدن المعتقلة 

إداريــا، ومــن بيــن األســيرات الجريحات 
وأشــدهن معانــاة حالــة األســيرة إســراء 
والمحكومــة  القــدس،  مــن  جعابيــص، 

بالسجن لـ)11( عاما.

اعتقال األطفال
اعتقل االحتال خال عام 2021 أكثر من 
)1300( طفل وقاصر، وكما ينتهج سياسة 
االعتقال اإلداري بحق األطفال أيضا، حيث 
اعتقل )6( أطفال إداريا خال عام 2021، 
ومــا زال )4( منهــم قيد االعتقــال وهم: 
محمــد منصور، أمــل نخلة، بــراء محمد، 
وأحمد البايض، فــي خرق صارخ التفاقية 
حقوق الطفل التي تنص على أن "اعتقال 
األطفــال يجــب أن يكــون المــاذ األخير 

وألقصر فترة ممكنة".

اعتقال نواب المجلس التشريعي 
والمرشحين

بلغ عــدد النــواب المعتقلين حتــى نهاية 
العام )9( نواب في الدورة األخيرة أبرزهم 
وأقدمهم: مروان البرغوثي، عضو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتــح والمعتقــل منذ 
2002، وأحمــد ســعدات، األميــن  العــام 
العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
والمعتقل منــذ العــام 2006، إضافة إلى 
النواب: نزار رمضان، خالد طافش، ياســر 
منصــور، أحمــد مبــارك، نايــف الرجوب، 
محمد أبو طير، آخرهم حسن يوسف الذي 

اعتقل منتصف شهر ديسمبر2021.

اعتقال الصحفيين والنشطاء 
ومالحقة منشورات التواصل 

االجتماعي
تواصــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي 
ســجونها،  فــي  صحفييــن   10 اعتقــال 

مؤسسات األسرى: 8 آالف معتقل خالل العام 2021
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أقدمهم األســير محمود موســى عيســى 
من القدس وهو محكوم بالســجن لثاثة 

مؤبدات.
ســلطات  واصلــت   2021 العــام  وخــال 
االحتال اســتهداف الصحفيين والنشطاء 
وتصاعــدت  التنكيليــة،  أدواتهــا  بكافــة 
حــدة االعتــداءات والماحقة مــع تصاعد 
المواجهــة في شــهر آيــار/ مايــو 2021، 
وتركزت فــي القدس حيث شــهدت ذروة 

المواجهة.
وخال العام الماضي سجلت عشرات حاالت 
االعتقال التي اســتندت المحاكمات عليها 
من خال مراقبة استخدام منشورات على 
مواقع التواصــل االجتماعي، صنفت على 
أنها تشــكل خطرا على سلطات االحتال 
كونهــا تحمل عبــارات "تحريضيــة"، ولم 
يكتف االحتال بماحقة واعتقال نشــطاء 
الفيــس بوك، بــل أصدر بحقهــم أحكاما 
وصلت إلى 3 ســنوات في بعض األحيان، 
وأرفقت بغرامات مالية تقدر سنويا بمئات 
آالف الشواكل، وحول عدد منهم لاعتقال 

اإلداري.

استهداف طلبة الجامعات
شنت سلطات االحتال هجمة شرسة على 
طاب الجامعات الفلسطينية، خال العام 

2021، حيث اعتقلت 135 طالبا جامعيا.
واإلضرابــات  اإلداري  االعتقــال  سياســة 

المواجهة له
أصدرت ســلطات االحتــال العام الماضي 
غالبيتهــا  إداري،  اعتقــال  أمــر   )1595(
صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات 

في سجون االحتال.    

الغرامات والتعويضات المالية

خال عام 2021 كان األطفال القصر هم 
الضحيــة الكبرى للغرامــات المالية، حيث 
يعتقلــون دون أي تهم حقيقية تســتدعي 
ســجنهم واحتجازهم، ويتعرضون لجملة 
من االنتهاكات التي تخالف بشــكل واضح 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــا صــدر عن 
المؤسســات الدولية بخصوص ذلك، حيث 
أن نســبة %100 مــن المعتقليــن القصر 
ترفــق أحكامهــم بغرامــات ماليــة، حتى 
أصبح ذلك أشــبه بسياسة ثابتة لانتقام 

من الطفولة الفلسطينية وجني األموال.

واقع المعتقلين داخل السجون 
اإلسرائيلية

يتعرض األسرى والمعتقلون داخل سجون 
االحتال اإلســرائيلي، إلى أنماط مختلفة 
مــن االنتهــاكات التــي تطــال مجموعــة 
واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب 
المعايير الدولية الخاصة باألســرى ومنها 
اإلهمال الطبي الممنهــج والقتل البطيء 
والتي استشــهد بســببها )72( أسيرا منذ 

العام 1967.
ويصل عدد األسرى المرضى في السجون 
إلــى )600( أســير بحاجــة لرعايــة طبية 
حثيثة، عاوة على ارتفاع عدد من أصيبوا 
بالســرطان إلــى )4(، وكان مــن بينهــم 
األســير ناصر أبو حميد، و)14( أسيرا على 

األقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة.
وكانت أبــرز الجرائم الطبيــة خال العام 
2021؛ جريمة قتل األسير سامي العمور، 
الــذي استشــهد فــي تاريخ 18 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2021، إضافة إلى األســير 
حسين مســالمة الذي ارتقى شــهيدا بعد 
اإلفــراج عنــه بفتــرة وجيــزة مــن العــام 

المذكور.

العزل االنفرادي
خــال العــام 2021، رصــدت مؤسســات 
األسرى عزل عشرات األسرى، وتضاعفت 
عمليــات العزل بعد عمليــة "نفق الحرية" 
مع احتدام مستوى المواجهة بين األسرى 
وإدارة سجون االحتال، وتم تحويل بعض 
أقسام السجون ألقســام عزل كقسم )6( 

في سجن "النقب".
ومن ضمن ما رصدته المؤسســات ازدياد 
فــي عــدد حــاالت األســرى الذين بــدأوا 
يعانون من أوضاع صحية على المســتوى 
النفســي جراء هذه السياســة مقارنة مع 

السنوات الماضية.

سياسة العقاب الجماعي داخل 
سجون االحتالل

صعدت إدارة ســجون االحتال اســتخدام 
سياســة العقــاب الجماعي بحق األســرى 
خــال عــام 2021، تحديــدا بعــد عملية 

"نفق الحريــة" وذلك عبر عمليــات القمع 
الجماعــي التــي طالــت كافــة األســرى، 
وتمثلت بسلســلة من اإلجراءات التنكيلية 
المنظمة، وفرض مســتوى  واالنتهــاكات 
أعلى مــن العنف خال عمليات القمع، وما 
تاها مــن عمليات عزل ونقــل، وحرمان 
من الزيــارة و"الكانتينا"، وفرض الغرامات 
الماليــة الباهظة، وتجريد غرف األســرى 

من احتياجاتهم األساسية.
واســتمرت عمليــات القمــع خــال العــام 
الجاري 2021، وسجلت أبرز هذه العمليات 
بحق أســرى ســجن "جلبــوع" تحديدا بعد 
عمليــة "نفــق الحريــة"، حيث جــرى قمع 
العشــرات من األســرى، وفرضت عقوبات 
جماعيــة بحقهم، وســجلت إصابــات بين 
صفوف األســرى وامتدت لتشــمل سجني 

"النقب، وريمون".

العراقيل أمام انتظام زيـــارات 
أهالي األســــرى

منــذ انتشــار جائحــة "كورونا" فــي آذار/
ســلطات  أوقفــت  عــام2020،  مــارس 
االحتال اإلســرائيلي كافة زيارات األهل 
بذريعــة الخشــية علــى األســرى، وتجنبا 
لنقــل العــدوى إليهــم، فيمــا لــم تتخــذ 
اإلجــراءات الازمــة لحمايــة األســرى في 
ســجونها، كما ولم توفر آليــات للتواصل 
اإلنساني فيما بينهم وبين ذويهم، كبديل 
عن الزيــارات، كي يطمئن كل طرف على 
اآلخر، لكنها بالمقابل اتخذت من "كورونا" 
ذريعة لمعاقبة األســرى وذويهم، وحرمان 
الطرفين من التزاور وااللتقاء، ما فاقم من 

معاناتهم.

 )547( أسيرا يقضون أحكاما 
بالسجن المؤبد– مدى الحياة

ارتفع عدد األســرى المحكومين بالســجن 
المؤبــد إلــى )547( أســيرا، حيــث أصدر 
أحكامــا   ،2021 العــام  خــال  االحتــال 
بالســجن المؤبــد بحق أربعة أســرى هم: 
ياســر حطــاب واألســير قاســم عصافرة 
ونصيــر عصافــرة ويوســف ســعيد زهور 

وثاثتهم من بلدة بيت كاحل بالخليل.
ونجد من جملة المعطيات الرقمية الكثيفة 
التــي تتعلــق باألســرى، أن )25( أســيرا 
معتقلــون منــذ ما قبــل اتفاق "أوســلو"، 
وهؤالء يطلق عليهم "األســرى القدامى" 
باعتبارهــم أقدم األســرى داخل ســجون 

االحتال اإلسرائيلي.
ومع نهاية العام 2021 ارتفع عدد األسرى 
الذين مضى على اعتقالهم أكثر من )20( 
سنة إلى )112( أســيرا، بينهم من أمضوا 
أكثر من )25( ســنة إلى )35( أسيرا، ومن 
أمضــوا أكثر من ثاثين ســنة إلــى )13( 
أســيرا، ومن أمضوا من )35( سنة إلى )8( 

أسرى.

هذا باإلضافة الى )49( أســيرا آخرين من 
األسرى الفلسطينيين الذين سبق وتحرروا 
فــي صفقــة شــاليط عــام2011 وأعادت 
سلطات االحتال اعتقالهم منتصف العام 
2014، وقد أمضى هؤالء ســنوات وعقود 
طويلــة في ســجون االحتــال، وأبرزهم 
األســير نائل البرغوثــي" الذي أمضى في 
ســجون االحتال-علــى فترتيــن- ودخل 
هذا العام عامــه االعتقالي الـ)42( وتعتبر 
هذه المدة أطول فتــرة اعتقال في تاريخ 
الحركة األســيرة، إضافة إلى األسرى عاء 

البازيان وسامر المحروم ونضال زلوم.

التعليم داخل المعتقالت
بلغ عدد األسرى الذين يواصلون تعليمهم 
بعــدة تخصصات عبر جامعــة القدس أبو 
ديس حتى نهايــة الفصل األول من العام 
ببرنامــج  والملتحقيــن   2021 الدراســي 
البكالوريوس )113( أسيرا، وعدد األسرى 
الملتحقيــن ببرامــج البكالوريــوس عبــر 

جامعة القدس المفتوحة )564( أسير.
وبالنســبة لبرنامج الماجستير عبر جامعة 
القدس أبو ديس فقد بلغ عدد الملتحقين 
من األســرى )49( أسيرا، وعدد الملتحقين 
عبــر جامعة فلســطين بقطاع غــزة )44( 

أسيرا.
وفيمــا يتعلــق بامتحــان تعليــم الثانوية 
العامــة خال عــام 2021، فقــد بلغ عدد 
األســرى الذين انطبقت عليهم الشــروط 
لتقديــم امتحــان الثانوية العامــة )486( 

أسيرا.

النطف المهربة )سفراء الحرية(
وحتــى نهاية عام 2021 بلغ إجمالي أعداد 
األسرى الذين نجحوا باإلنجاب عن طريق 
النطف المهربة )71( أســيرا، حيث أنجبوا 
)102( طفل منهم عدد من التوائم، وكان 
آخرهــا تجربة األســير ناهــض حميد من 
بلــدة بيت حانــون في قطاع غــزة والذي 
نجــح بإنجاب توأم من األطفال بواســطة 

النطف المحررة.

سياسات االحتالل في القدس
صادقــت ســلطات االحتال اإلســرائيلي، 
على قــرار ســحب الهوية المقدســية من 
األســير المحرر المحامي صاح الحموري، 
خــال شــهر تشــرين األول/ أكتوبر عام 
2021، علمــا أنــه أمضــى 9 ســنوات في 
ســجون االحتال، ومنع من دخول الضفة 

الغربية.
وخال الشهرين األخيرين من عام 2021، 
نفذت ســلطات االحتال اقتحامات لمنازل 
أســرى محرريــن وأســرى قيــد االعتقال، 
واســتولت علــى مبالــغ ماليــة وفرضــت 
حجوزات على الحســابات البنكية، وسلمت 
بعضهم القرارات الصــادرة بحقهم والتي 

تبين األموال المفروضة عليهم.
كما قطعت سلطات االحتال حق "التأمين 
الوطني الصحي" عن أكثر من )30( أسيرا 
داخل سجون اإلسرائيلية وأسرى محررين 
وعائاتهم. وخال شــهر آب/ أغســطس 
الماضــي فرضت اإلقامــة الجبرية على 4 
أســرى محررين في مكان ســكنهم وهم: 
يعقوب أبو عصب، وناصر الهدمي، وسليم 
الجعبة، وماجد الجعبة من القدس لفترات 
تتراوح بين 3 – 6 أشــهر، وجددت اإلقامة 
الجبرية لألســير أبو عصب لمدة 3 أشــهر 
"شــهر تشــرين الثاني"، فيمــا حول ماجد 
الجعبــة لاعتقال اإلداري، أما ســليم فهو 
قيــد االعتقال وتعرض لتحقيقات قاســية 

في زنازين االحتال.

مشاريع القوانين التي تستهدف 
األسرى

شــهد العــام الماضــي سلســلة مشــاريع 
القوانيــن ضمــن حــرب شــاملة ينظمها 
األســرى  ضــد  اإلســرائيلي  االحتــال 

وعائاتهم.
وكانت أبرز مشاريع القوانين التي خرجت 
بها حكومة االحتال، ســحب الجنسية من 
أسرى أراضي العام 1948 كإجراء "عقابي" 
عنصــري، إضافة إلى مشــروع يهدف إلى 
التضييــق على حــق األســير بالزيارة من 
خــال تحديدها إلى زيارة واحدة كل عام، 
وكذلك مشــروع قانون يهدف إلى تشديد 
شروط الســجن على األسرى، والذي خرج 
به االحتال بعد عملية "نفق الحرية" وفي 

إطار نهج سياسة العقاب الجماعي.
وكان آخر مشــاريع القوانيــن التي صادق 
عليهــا الكنيســت بالقــراءة األولــى فــي 
ديسمبر 2021، يهدف إلى استقدام قوات 
من الجيش اإلســرائيلي إلدارة الســجون، 
وذلك لتعزيز وجود قوات في األقسام التي 
يقبــع فيها فقط األســرى الفلســطينيين 
لفرض مزيد من القمع واإلرهاب بحقهم.  

سرقة األموال الفلسطينية 
المخصصة لعائالت األسرى 

والشهداء
يستمر االحتال في حربه على مخصصات 
األســرى وعائاتهم، حيــث كان المجلس 
االحتــال  لحكومــة  المصغــر  الــوزاري 
"الكابينــت" قــرر العام الماضي اســتمرار 
االقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية 
بذريعة دفع مخصصات لعائات األســرى 

والشهداء.
جــاء ذلك ترجمة لقانون أقرته الكنيســت 
عــام  يوليــو  تمــوز/  فــي  اإلســرائيلية 
2018 باقتطــاع أموال عائــدات الضرائب 
بمــا يــوازي مــا تقــوم الســلطة الوطنية 
الفلســطينية بدفعه كمخصصات لعائات 

األسرى والشهداء.

مؤسسات األسرى: 8 آالف معتقل خالل العام 2021
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غــزة- الــرأي- إبراهيــم أبو 
سبت 

تُعتبر المعابر الحدودية أهم 
المنافذ لقطاع غزة كون هذه 
المعابر هي شــريان الحركة 
البضائــع  أو  لألفــراد  ســواء 
التجاريــة مــن وإلــى القطاع  
،ويوجد في قطاع غزة ثاثة 
منافــذ حدودية بريــة اثنين 
منهــا لحركــة األفــراد وهما 
جنــوب  البــري  رفــح  معبــر 
القطــاع ومنفذ بيــت حانون 
في شــماله ومعبر كــرم أبو 
واســتيراد  لتصديــر  ســالم 

البضائع التجارية.
وكون هذه المعابر تعد ممرًا 
إلــى القطاع تقوم الشــرطة 
بتشــديد إجراءاتهــا األمنيــة 
أمنــي  تهديــد  ألي  تحســبًا 
يمكــن مــن خالــه تهديــد 
الجبهــة الداخليــة للقطــاع ، 
وللحديث عن أهم اإلجراءات 
األمنية التي تتخذها شــرطة 

المعابــر والحــدود لمنــع أي 
عملية تهديد.

ويُعــد معبر رفــح البري من 
الحدودية كونه  المنافذ  أهم 
خــاص بحركــة المســافرين 
من وإلى قطاع غــزة، ونظرًا 
ألهميته األمنية فإن شــرطة 
معبــر رفــح تعمــل بشــكل 
دؤوب علــى تســهيل حركــة 
على  والحفــاظ  المســافرين 

أغراضهم .
وفي هــذا الصدد قال العقيد 
هشــام عدوان مدير شــرطة 
معبر رفح:" أن شرطة المعبر 
الحقائب  تفتيش  تعمل على 
مــن  بالمســافرين  الخاصــة 
خــال جهاز الـــ ) xray ( وهو 
جهاز خاص بفحص وتفتيش 
الحقائــب، حيث يعمل الجهاز 
علــى الكشــف عــن أي مواد 

مُهربة أو مخالفة للقانون" .
وأوضــح العقيــد عــدوان أن 
الجهاز ســاهم بشــكل كبير 

في عمليــة التفتيش األمني 
كشــف  كونــه  المعبــر  فــي 
الممنوعــات  مــن  العديــد 
التي يتم  المخــدرة  والمــواد 
تهريبهــا مــن قبــل بعــض 
المسافرين، مؤكدًا أن شرطة 
المعبــر ضبطــت كميات من 
المــواد المخــدرة مــن خال 

الجهاز.
أن  عــدوان  العقيــد  وبيًــن 
الشرطة النسائية في المعبر 
تعمل علــى تفتيش العنصر 
النسائي في حال تم االشتباه 
خــال  مــن  مســافرة  بــأي 
اصطحــاب المشــتبه بها إلى 
مكان مخصــص حفاظًا على 
وإجــراء عملية  خصوصيتهــا 

التفتيش وفق القانون
وفيمــا يتعلــق بمنفــذ بيــت 
حانــون شــمال قطــاع غــزة 
أوضــح العقيــد إيــاد عوض 
مديــر شــرطة منفــذ بيــت 
حانون أن المهمة األساســية 

لشرطة المنفذ تتمثل بتأمين 
المنفــذ  ومخــارج  مداخــل 
مــن خــال نقــاط الشــرطة 
المنتشــرة والتي تعمل على 

مدار الساعة.
وأكدً العقيد عــوض أنه في 
حال تم االشــتباه بأي مسافر 
أو حقيبــة يتــم التعامل وفق 
األصــول القانونية من خال 
والتــي  المختصــة  األقســام 
تتعامــل مــع حالة االشــتباه 
أو  أشــخاص  كانــت  ســواء 
حجــز  خــال  مــن  حقائــب 
المشــتبه به وتفتيشــه وفي 
مــواد  أي  تــم ضبــط  حــال 
مخالفــة للقانون يتــم إحالة 
المختصة  للجهة  به  المشتبه 
اإلجــراءات  الســتكمال 

القانونية.
وعن آليــة المتابعــة األمنية 
في معبر كرم أبو سالم بيًن 
المقــدم هيثم موســى مدير 
شــرطة معبر كرم أبو سالم 

أن المعبر مختلــف عن باقي 
المعابــر فــي القطــاع كونه 
التجارية  بالحركــة  مختــص 
ونقــل البضائــع مــن وإلــى 

قطاع غزة.
أنه  المقــدم موســى  وذكــر 
في حال االشــتباه في عملية 
تهريب مخالفــة للقانون من 
خــال الشــاحنات أو التجــار 
يتــم التحرك فــورًا من خال 
ضباط وأفراد شــرطة المعبر 
الشــاحنة  للعمل علــى حجز 
المخصــص  المــكان  فــي 
والعمل على تفتيشها بشكل 
دقيق، وأحيانًا يتم اســتخدام 
الكاب البوليسية في عملية 
التفتيش وفقًا لحالة االشتباه.

وأضــاف المقدم موســى أنه 
في حالــة ضبط مواد مُهربة 
يتــم التحــرز عليهــا وعلــى 
مــن ضُبطــت معــه وإحالته 
إلــى الجهــات المختصة وفق 
اإلجراءات القانونية المتُبعة.

شرطة المعابر والحدود ..  
جهد متواصل لمنع التهريب وتسهيل حركة المسافرين 
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غــزة- الــرأي- إبراهيــم أبــو 
سبت :

الشــرطية  المراكــز  تُعتبــر   
التــي  األولــى  البوابــة  هــي 
إليها أصحاب الشكاوى  يتوجه 
تقديــم  بهــدف  والمظالــم 
الشــكاوى واســترداد الحقوق 
، وتعمل مراكز الشــرطة في 
بكامــل  المحافظــات  كافــة 
طواقمهــا مــن ضبــاط وصف 
ضبــاط وأفراد هي مُســخرة 
كافــة  لخدمــة  بالكامــل 
الساعة  المواطنين على مدار 
بهــدف الحفــاظ علــى حالــة 
األمــن والســكينة العامة ورد 

الحقوق ألصحابها.
 وفي هذا الصدد قال مساعد 
الشــرطة لشــؤون  مدير عام 
جمــال  العميــد  المحافظــات 
لدينا  الشرطة:"  لمجلة  الديب 
في قطاع غزة عشرين مركزًا 
الخدمــة  يقدمــون  للشــرطة 
الشــرطية ألكثر مــن مليوني 

مواطــن موزعيــن في خمس 
محافظات" .

أن  الديــب  العميــد  وأوضــح 
لمراكــز  الرئيســة  المهمــة 
الشــرطة هــي الحفــاظ على 
العامــة  والســكينة  األمــن 
وممتلــكات  أرواح  وحمايــة 
باإلضافــة  المواطنيــن 
شــكاويهم  اســتقبال  إلــى 
وتظلماتهم من خال األقسام 
مــع  والتواصــل  المختصــة 
الجهــات القضائيــة من خال 

النيابة العامة والمحاكم. 
وبيًن الديب أن مركز الشرطة 
عبارة عــن عدة أقســام حيث 
يعمــل كل قســم علــى قدم 
المواطن  وســاق فــي خدمــة 
والحفاظ على ســامته وأمنه، 
كل  فــي  األحــوال  فقســم 
مركز هــو المعني باســتقبال 
المراجعين وتســجيل بيناتهم 
إلــى  توجيههــم  ثــم  ومــن 
المركز حسب  داخل  األقســام 

وقــد  مراجعــة  كل  نوعيــة 
اســتقبلت مكاتب األحوال في 
كافــة مراكــز الشــرطة خال 
عام 2021 "398033" مواطن 
ما بين مشتكي ومراجع وزائر .

وتابع العميد الديب " إن قسم 
التحقيق هو القسم المختص 
باستقبال الشكاوى ومتابعتها 
مع النيابــة العامة وصواًل لرد 
فيمــا  ألصحابهــا،  المظالــم 
تختص مكاتب الشكاوى بحل 
الطابع األسري  الخافات ذات 
وهــي مكاتــب تُعنــى بحــل 
الخافات بطــرق ودية حفاظًا 
االجتماعــي،  النســيج  علــى 
باإلضافــة إلى قســم النظارة 
بتوقيــف  المختــص  وهــو 
القانونية  المدة  النزالء حسب 
التي أقرهــا القانــون تمهيدًا 
لعرضهم على النيابة العامة".
 وأشار العميد جمال الديب أن 
الشــرطة حرصت على  قيادة 
أن تُغطي المراكز الشــرطية 

المحافظــات  المنتشــرة فــي 
الواقع الجغرافي لكل محافظة 
بحيث يُسهل على المواطنين 
المراجعــة، مؤكدًا االســتمرار 
فــي تطويــر العمــل بمراكز 
الشرطة لتساهم بشكل أكبر 
في تســهيل تقديم الخدمات 

الشرطية للمواطنين. 
وفــي حديثــه عــن إنجــازات 
مكاتــب التحقيــق فــي كافة 
مراكز الشــرطة قــال العميد 
مكاتــب  اســتقبلت  الديــب:" 
التحقيق في مراكز الشــرطة 
خــال عام 2021م " 57637" 
شــكوى متنوعة ُأنجز منها ما 
نســبته "%92" من الشــكاوى 
الواردة فيما جاري العمل على 

إنجاز المتبقي".
أن  الديــب  العميــد  وأضــاف 
أقســام التنفيــذ فــي مراكــز 
الشــرطة أنجــزت خال نفس 
مــن  أمــر   "131275" العــام 
الجهــات القضائيــة المختصة 

ُأنجــز منها ما نســبته "95%" 
من األوامر فيما يجري العمل 
فيما  المتبقــي،  إنجــاز  علــى 
الشــكاوى  مكاتــب  أنجــزت 
"15880" شــكوى من مجموع 
ما نســبته  الواردة  الشــكاوى 

"%97" شكوى. 
وبينّ مســاعد مدير الشرطة 
أن شــرطة الطاقــة والبلديات 
مهمتهــا  المحافظــات  فــي 
األساسية هي مساندة طواقم 
البلديات وشركة الكهرباء في 
تنفيــذ اإلجــراءات القانونيــة 
البلديــات  بعمــل  الخاصــة 
وشــركة الكهرباء، مشيرًا إلى 
البلديات ســاندت  أن شــرطة 
طواقــم البلديــات فــي قطاع 
غزة بـ " 211245" مهمة إسناد 
مختلفــة خال عــام 2021م، 
فيما ســاندت شــرطة الطاقة 
الكهربــاء  شــركة  موظفــي 
فــي "681715" مهمة اســناد 
مختلفة في كافة المحافظات. 

مراكز الشرطة بغزة تنجز90 % من الشكاوي الواردة عام 2021
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غزة-الرأي - آالء النمر
يتطــاول العالــم العربي فــي بنيانه، 
ويتوســع العالم الغربي بأفق تطوره 
وتقدمــه، وتعــود البقعــة الصغيرة –
قطــاع غزة-المحكومــة بالحصار منذ 
أكثر من خمســة عشــر عامــًا لنقطة 
الصفر بعد اإلطاحــة ببنيتها التحتية، 
فتحولــت أبراجها العاليــة ألكوام من 
الحجارة المدمرة، وتشرد مئات اآلالف 
خال العــدوان األخير من شــهر مايو 

عام2021 من بيوتهم.
وأمــا وقــد بدأ العــام الجديــد 2022، 
فقد علــق الفلســطينيون المنكوبون 
أحامهــم وآمالهم على إعــادة إعمار 
بيوتهــم، وأعلنت العائات المشــردة 
بين منازل اإليجار عــن أولى أمنياتها 

بعيش حياة كريمة مستقرة.
ربما البيوت الجديدة –المعاد إعمارها-
لن تعــوّض أصحابها عــن قائمة من 
التفاصيــل التي ال يمكن اســتعادتها 
مهما بلغت ســرعة إنجــاز البناء، فكل 
زاويــة تحمــل بيــن طياتهــا ذكــرى 
ومناسبة وصورة ومشهد وحدث، فهي 

ليست جدران فحسب.
أكثــر مــن 1800 وحــدة ســكنية غير 
صالحة للســكن، و1000وحدة سكنية 
هدم كامل، في حين تعرضت خمسة 

أبــراج ســكنية تتوســط مدينــة غزة 
للهــدم الكلــي، وفق إحصائيــة وزارة 

األشغال العامة واإلسكان.
مع بداية العــام الجديد، ال حلم يراود 
المشــردين ســوى بيــت آمــن يملكه 
أصحابــه، عوضــًا عــن أيــام امتألت 
الحــرب الممتلئــة باألحــداث الحزينة 
والفقدان األليم، وهــو أقصى أمنيات 

العام.

دمر الذكرى والجدران
في إحــدى العمــارات الســكنية التي 
دمرها االحتال، والمكونة من ســبعة 
طوابق، تشــمل اثنين وأربعين شقة، 
كانت تســكن عائلة اليازجي معتقدة 
أنهــا فــي أمان، ثــم في لمــح البصر 
تحــول منزلها إلى حطام من الحجارة، 
فــي "غمضة عيــن" وأضحــى أحيائه 
شــهداء إال مــن خلص بإصابــة وبقي 

على قيد الحياة.
تبعثرت العائلة مع الحجارة، وبقي من 
بقي حيًا، فأمام األحياء مشــورًا طويا 
مــن المكابــدة مــع الحياة التــي بدت 
وكأنهــا با مامح وبــا معنى، إال أن 
المشوار حتمًا ســيكون مستمرًا مهما 

بدا ذلك صعبًا.
المواطــن محمــد اليازجــي )40 عامًا( 

الذي اضطر الســتئجار شــقة بســعر 
باهــظ في ذات الوقــت الذي فقد فيه 
عمله، وبعــد أن تعرضت شــقته ذات 
المســاحة )160( مترا مربعا إلى هدم 
كلي في العدوان األخير على القطاع.

ويعيل اليازجــي المتعطل عن العمل 
منــذ عدة ســنوات أســرة من تســعة 
أفــراد، بينهم طفل يبلــغ ثاث، وهو 

مصاب بجروح بالغة جراء العدوان.
وتقطــن عائلــة ســعدة المكونة من 
خمســة وعشــرين فــردًا فــي إحــدى 
العمارات الســكنية التي تحوي شــقق 
لإليجار، لكنها تستقر في شقة سكنية 
واحــدة لصعوبة األوضــاع المادية، ما 
يضطر العائلة لاســتقرار في شــقة 
سكنية صغيرة تمهيدًا النتقالها لبيتها 

األول.
تشهد البيوت المستأجرة أعدادًا كبيرة 
من أفراد العائلــة الممتدة، لاختصار 
بأكبر قدر ممكن من المصروفات الا 
محــدودة، وفي محطة ســريعة –وفق 
اعتقادهم-ســتمر دون تضييع وقت، 
لكــن عائلة اليازجــي كباقي العائات 

المدمرة بيوتها تشكو تأخير العملية.
وأعلنت العائــات المدمرة بيوتها عن 
آمالها وأحامهــا ومطالبها بإعادة بناء 
بيوتها المدمرة مطلــع العام الجديد، 

وهــي أقصى أمنيات العام وأبســطها 
أيضا على صعيد حياة بســيطة بعيدة 

عن العوز.

انطالقة جديدة
ناجي ســرحان، وكيل وزارة األشــغال 
العامة واإلسكان في غزة، قال إن عام 
2022 سيشــهد انطاقــة جديــة في 
ملف إعادة إعمــار قطاع غزة، مرجحًا 
أن تعلــن الكويــت قريبًــا عــن منحة 
جديدة إلعمار القطــاع، باإلضافة إلى 

المنحتين القطرية والمصرية. 
لــه  وأضــاف ســرحان فــي تصريــح 
لـ"شهاب"، :"بدأنا في عملية تعويض 
المنازل المتضررة بشــكل جزئي من 
خــال )األونــروا( ومؤسســات أخرى، 
كما نتوقع بدء إعمار المنازل المدمرة 
بشكل كامل خال شهر يناير الجاري 
عبر وكالة الغــوث أيضًا، بتمويل من 

المنحة القطرية".
 وأوضــح ســرحان أن وزارتــه تضغط 
علــى المصرييــن والقطرييــن حتــى 
تكــون األبــراج علــى رأس األوليات، 
معبرا عن أمله في أن يبدأ البناء خال 
العام الجاري سواء األبراج التي دمرت 
خال المعركــة األخيرة أو التي دمرت 

في السنوات الماضية.

المنــوي  المصريــة  المــدن  وحــول 
تدشــينها فــي غــزة، قــال ســرحان 
المصرية  المــدن  مناقصات  "طرحنــا 
الثــاث المنــوي تنفيذهــا بمنطقــة 
المدرســة األمريكية شــمال القطاع، 
ونتوقــع أن تبــدأ أعمال البنــاء خال 
شــهر ينايــر الجــاري، باإلضافــة إلى 
دراســة مخططات عدد مــن الكباري، 
ومنطقــة  الشــجاعية  مناطــق  فــي 

السرايا مع دراسة بدائل لها".
وقــال "لدينــا منحــة قطرية بـــ 500 
مليــون دوالر وأخــرى مصرية بـ 500 
مليون دوالر، كما نتواصل مع األشقاء 
في الكويت حاليًا، للدخول مرة أخرى 
على خــط اإلعمار، ونتوقــع أن تعلن 
الكويــت قريبًــا عــن منحــة جديــدة 
للقطــاع، مقدرًا أن قطــاع غزة بحاجة 
إلــى 3.8 مليار دوالر حتــى يخرج من 

الضائقة الحالية.
مــن  العديــد  إلــى  ســرحان  وأشــار 
المخطــط  االســتراتيجية  المشــاريع 
تنفيذهــا في قطــاع غزة، مــن بينها 
منطقــة  مــن  "الكورنيــش"  شــارع 
الســودانية حتى الواحة شــمال قطاع 
غزة، والذي ســيمتد حتــى بيت الهيا 
شــمال القطاع، بتمويل مــن المنحة 

المصرية.

إعمار البيوت المدمرة ُحلَم المشردين لعام 2022
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غزة-الرأي
تواصــل بلديــة غزة أعمــال تنفيذ 
38 مشروعًا تطويريًّا في مجاالت 
البنية التحتية فــي مختلف مناطق 
المدينة، كانت قــد بدأتها في عام 
العــدوان  بعــد  وتوقفــت   ،2021
اإلســرائيلي األخير فــي مايو/ أيار 
الماضي، وعادت البلدية واستأنفت 

تنفيذها قبل نحو شهر. 
وذكرت البلدية أن القيمة اإلجمالية 
للمشــاريع التطويريــة بلغــت نحو 
11.5 مليــون دوالر بتمويــل عبــر 
صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات 
المحلية ومؤسسات أخرى، وشملت 

مختلف أحياء ومناطق مدينة غزة.
وأضافت أن نسبة اإلنجاز في بعض 
المشــاريع وصلت إلى نحو )90%(، 
وتنوعت بين تطوير شــوارع وبنية 
تحتية كاملة، وإنشاء شبكات صرف 
صحي للمناطق العمرانية الجديدة، 
وحفــر آبــار ميــاه جديدة، وإنشــاء 
حدائق وماعب، واستبدال وتطوير 

شبكات المياه بعض المناطق.

وأوضحت أن المشــاريع التطويرية 
المنفــذة جاءت على النحــو التالي: 
تطويــر شــارع الحرية بنحــو 3.3 
ماييــن دوالر ممــول عبــر البنك 
اإلســامي للتنمية بجدة، وإنشــاء 
مصــب ميــاه األمطار فــي منطقة 
الشــاطئ  بمعســكر  الباخيــة 
بنحــو 60 ألــف يورو من مؤسســة 
شــبكة  وانشــاء   ،Huma Appeal
الصــرف الصحي بمحيطــة محطة 
بحي الشــيخ عجليــن بنحو 252.5 
الهــال  مــن  ممولــة  دوالر  ألــف 
األحمــر القطري، وحفــر بئري مياه 
المنصورة وســوق الحــال في حي 
الشــجاعية بنحو 115.5 ألف دوالر 
من جمعية الرحمة العالمية، وانشاء 
معرش للبســطات بمحيــط عيادة 
الشــيخ رضوان بنحــو 7500 دوالر 
من ميزانية البلدية، واصاح أضرار 
شبكات الصرف الصحي والمياه في 
قطاع غزة بنحو 115 ألف دوالر من 

مؤسسة أنيرا.
كما ومولت اللجنة الدولية للصليب 

األحمر المشــاريع التالية: تشــغيل 
الميــاه والصرف  وصيانــة مرافــق 
دوالر،  ألــف   342 بنحــو  الصحــي 
الميــاه  شــبكات  تأهيــل  وإعــادة 
والصرف الصحي بمدينة غزة 331 
ألف دوالر، وإعادة بناء مصب بركة 
الشيخ رضوان بنحو 93 ألف دوالر.

ومــول صنــدوق تطويــر واقراض 
الهيئــات المحليــة مجموعــة مــن 
طــرق  صيانــة  وهــي:  المشــاريع 
بطبقات اســفلتية بنحــو 215 ألف 
يورو، وتطوير شــارع غــرب الجاء 
بنحــو 356.5 ألــف يــورو، وتطوير 

الشوارع المحيطة بمدارس العودة 
بنحو 349.5 ألف يورو، وانشاء شارع 
كردش في حي الشيخ عجلين بنحو 
362 ألف يورو، وانشــاء شارع أبراج 
الســعادة بنحــو 371,5 ألــف يورو، 
وانشاء معرشات في سوق اليرموك 
بنحــو 180,5 ألــف يــورو، وتطوير 
شــارع نيلســون منديا بنحو 280 
ألف يــورو، وتوريــد وتركيب نظام 
اناره لمبنــى تكنولوجيا المعلومات 

في مقر البلدية باســتخدام الطاقة 
الشمسية بنحو 166 ألف يورو.

كذلــك شــملت المشــاريع انشــاء 
شــبكة الصرف الصحي في مناطق 
متفرقــة بنحــو 362.6 ألــف يورو، 
وتطويــر شــوارع فــي منطقة حي 
التفاح بنحو 256 ألف يورو وانشــاء 
شــارع خالد بن الوليد وشــارع بدر 
وجــزء من شــارع امين الحســيني 
بنحــو 318 ألــف يــورو، وتطويــر 
شــارع الكلية الجامعيــة بنحو 119 
ألف يورو وتطوير أجزاء من شــارع 
الجامعة اإلســامية  الجزائر خلــف 
بنحــو 477.5 ألــف يــورو وصيانة 
ســوق الشــيخ رضوان بنحــو 130 
ألف يــورو، وتطوير منطقة ســوق 
اليرموك كمرحلــة أولى بنحو 109 
آالف دوالر، وانشــاء شــبكات صرف 
صحي في حيــي الزيتــون والتفاح 
بنحــو 101 ألــف يــورو، وتطويــر 
شــوارع في حي الزيتــون بنحو 94 
ألف يورو، وتأهيل وتعشــيب ملعب 
مركز هولســت بنحو 43 ألف يورو 

وصيانة مركز رشــاد الشوا الثقافي 
بنحو 29 ألف يورو.

كما شملت المشاريع تطوير شارع 
يــورو،  آالف   109 بنحــو  كشــكو 
وتطوير جزء من منطقة الخضرية 
في حــي الصبــرة بنحــو 169 ألف 
يــورو، وتطوير جزء من بيارة الحاج 
عادل بحــي الشــجاعية بنحو 186 
ألف يورو، وتأهيل شــبكة مياه في 
منطقة أبو إســكندر بنحو 112 ألف 
يورو، وتطوير شــوارع متفرقة في 
الزيتــون والشــجاعية بنحو  حيــي 
136.7 ألف يورو، وتطوير الشوارع 
المتعامــدة على شــارع البحر بنحو 
128.5 ألف يورو، وتطوير الشــارع 
المؤدي لمحطــة B7 بحي الزيتون 
بنحو 229 ألف يورو وانشاء شوارع 
بحي الــدرج بنحــو 289 ألف يورو، 
وانشاء ملعب وحديقة حي الزيتون 
بنحــو 402 ألف يــورو، واســتئجار 
آليات ومعدات لزوم مشروع صيانة 
طــرق وأرصفه الطرق فــي مدينة 

غزة بنحو 9 آالف دوالر.

خالل العام 2021

ا بقيمة 11.5 مليون دوالر بلدية غزة تنفذ 38 مشروًعا تطويرًيّ
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بلدية غزة: نتعامل 
بحزم مع النقاط 

العشوائية لتعبئة الغاز
غزة – الرأي:

أكــدت بلدية غزة أنهــا تتعامل بحــزم مع ظاهرة 
نقاط الغاز العشــوائية في المدينة كونها تشــكل 
خطــرًا على حياة المواطنيــن وممتلكاتهم، خاصة 
أن معظمهــا يعمــل بشــكل غيــر معلن فــي قلب 

المناطق السكنية.
وذكــرت البلدية أنهــا تعمل جاهدًة علــى تنظيم 
كافــة نقاط الغاز في مدينة غزة، مطالبة أصحابها 
بتســوية أوضاعهم القانونية مع كافة الجهات ذات 

العاقة.
وأضافــت أن أي حــادث صغيــر قــد يقــع فــي أي 
محطة عشــوائية تقع فــي المناطق الســكنية قد 
يــؤدي لوقوع كارثــة، خاصة أن األجهــزة والطرق 
المســتخدمة بدائيــة ال تراعي إجراءات الســامة 

واألمان.
وشــددت علــى أن الحمــات مســتمرة، وال يمكن 
التهــاون مع هذه النقاط التــي تعرض حياة الناس 
للخطــر، خاصــة أن ثمــة العديــد مــن الحــوادث 
المميتة وقعت بسببها، مشيدًا بتعاون المواطنين، 

وإباغهم عن نقاط تعبئة الغاز غير المرخصة.

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
كمــا الحــال فــي كل منخفــض جــوي 
يضرب األراضــي الفلســطينية ويتأثر 
به قطاع غــزة تحديدًا، تعاني العائات 
التــي تقطــن في منازل مســقوفة من 
"الصفيــح" الزينكــو واالسبســت مــن 
تسرب مياه األمطار، فيما يهاجم البرد 
القارس أجســادهم فيحــول ليلهم إلى 

نهار.
وأمــام منزلــه المتهالــك فــي منطقة 
الثاثينــي بغــزة، يجلــس أبــو محمد 
محســن، برفقة زوجته الستينية، فيما 
امتدت يده إلشــعال موقد نار هربًا من 
لســعات البرد التي داهمت جســديهما 
الضعيــف، فــي حيــن تبعثــرت أوانــي 
الطهــي في كافة أرجاء المنزل وزواياه، 
فــي محاولة لمنع تســرب مياه األمطار 

من الوصول إلى األغطية واألثاث.
سقف متآكل وجردل ماء

يقول أبو محمــد لـ"الرأي"، ويده تتنقل 
بقطع الخشــب مــن على موقــد النار:" 
أشــبه ببركة مياه، هكذا يتحول منزلي 
في كل شــتاء، وأقوم بحفــر حفرة في 
منتصــف المنــزل حتــى تنســاب مياه 
األمطار فيهــا، في حين أن كافة الغرف 
تعانــي مــن تســرب المياه مــن جميع 
الزوايــا، وأســفل كل زاويــة يوجد إناء 

وجردل ماء".
وبالرغم من أنه يقوم بمفرده بمحاولة 
إصاح أي ثقوب لســطح منزله في كل 
موسم شتاء، إال أن مياه األمطار تعانده 
وتنســاب إلــى الداخل فتغــرق معها ما 
تصــل إليه من مابــس وأواني وأثاث، 
بفعــل تــآكل ألــواح الزينكــو التي مر 
عليها عشرات الســنين، وتراكم الصدأ 

عليها.
وال يجد الرجل السبعيني ضالته إال في 
إيقــاد نار كبيرة يتســابق مع شــعلتها 
بعــض الجيــران واألقــارب، للجلــوس 
حولهــا ويتجاذبون مع أبو محمد أطراف 
الحديــث وســط انطــاق ضحكاتهــم، 
فيمــا تقوم زوجته بإعداد المشــروبات 
الساخنة من الشاي والقهوة على موقد 
النار، محاولة تناســي أن فصل الرحمة 
يفاقم معاناة مأواهم الوحيد ويزيد من 

همومهم.

شتاء قاس
فصل الشــتاء لم يقس على أبو محمد 
وزوجته فقط، فــأم إبراهيم عنان هي 
األخرى، داهمت ميــاه األمطار منزلهم 
المسقوف من االسبست، وحولت زواياه 
إلــى بركة ميــاه، غرقت معهــا أغطية 
أطفالهــا الصغار ومــكان نومهم، فيما 

اضطرت مع بزوغ شــمس اليوم التالي 
إلى وضــع المقتنيات واألثاث في الهواء 
الطلق، وتحت أشــعة الشمس من أجل 

تجفيفها.
تقــول أم إبراهيــم التــي تســكن في 
مخيم الشــاطئ لاجئين الفلسطينيين 
بغــزة:" بالرغــم من أننــي أحب فصل 
الشتاء، إال أنه بات أكبر همومي، فمياه 
األمطــار ال تترك زاوية فــي المنزل إال 
وتصــل إليهــا"، موضحة أنهــا وزوجها 
عما الازم، ووضعا شــادر من النيلون 
على سطح المنزل المسقوف من ألواح 
االسبســت، إال أن ذلك لم يمنع انسياب 

المياه لداخل المنزل.
وتضيف أم إبراهيم لـ"الرأي":" في كل 
منخفض جوي عميق، يتحول ليلنا إلى 
نهار، ونفقــد لذة النوم بهــدوء وراحة، 
ولك أن تتخيل االســتيقاظ في ساعات 
الليل المتأخرة تنزح المياه خشــية من 

وصولها إلى مقابس الكهرباء".
وتتابــع قولهــا بحرقــة:" مشــهد قاس 
جدًا، خاصة بكاء األطفال وأنت منشغل 
بالفوضــى التــي أحدثتها دخــول مياه 
األمطار والتي تهدد ســامة كل مكان 
في منزلك، فا تدري حينئذ، أتهدأ من 
روع أطفالــك، أم تســابق الزمــن لمنع 

مياه األمطار من التسرب ".

فصل الشتاء كابوس الالجئين
ويحــوَل فصل الشــتاء حيــاة الاجئين 
إلــى  المخيمــات،  فــي  الفلســطينيين 
كابــوس وعــذاب، خاصــة أن غالبيــة 
العائــات تقطن في منازل مســقوفة 
من االسبســت وهو مادة غير عضويّة 
تتشّكل من ألياف وتستخدم في البناء، 
إال أنهــا تصير مــع مرور الزمن هشــة 
وغيــر مفيدة على اإلطــاق، كما الحال 
في ألــواح الزينكو التي تتآكل مع مرور 

الزمن جراء تراكم الصدأ عيها.
وتعد المنازل المسقوفة من االسبست 
والصفيح والتي مضى عليها عقود من 
الزمن، منازل با أســقف عمليًا وهو ما 
ظهــر ذك جليــًا في بعــض المُخيّمات 
بغزة، حيــث تنهال ميــاه األمطار على 

رؤوس ساكنيها داخل المنازل.
وكانت وكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزّة، 
قــد أعلنت عــن البــدء بتوزيع شــوادر 
جلديــة ونايلون على عدد من الاجئين 

في القطاع.
وأوضحــت وكالــة الغــوث فــي بيــانٍ 
لهــا، أّن الشــوادر الجلديــة والنايلــون 
جرى توزيعهــا على العائــات الاجئة 
المُصنّفــة أكثر احتياجــًا، وذلك ضمن 
المســاعدات التي تقدّمها وكالة الغوث 

خال فصل الشتاء في قطاع غزّة.

مشروع مسكن كريم
مــن جهتهــا لــم تدخــر وزارة األوقاف 
بغزة أي جهد لتغيير األسقف الحديدية 
" الزينقــو " المتهالكــة لمنــازل األســر 
وذلــك  احتياجــًا،  واألكثــر  المتعففــة 
لحمايتهــا مــن األمطــار خــال فصل 
الشــتاء، بتمويــل كريم مــن مجموعة 

عطاء التطوعية.
وأوضح مدير عام اإلدارة العامة للزكاة 
في الوزارة أســامة اسليم، أن المشروع 
اســتفاد منــه )46( أســرة فقيــرة تــم 
اختيارهم وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة 
بالــزكاة، ووفق األســر األشــد احتياجًا، 
منوهــًا إلــى أن إدارته تســعى لتجديد 
مثــل هذه المشــاريع، خاصــة في ظل 
الظــروف الصعبة التي يعيشــها أهالي 
قطاع غزة. وأكد اسليم أن اإلدارة تكثف 
تواصلها مع مؤسسات المجتمع المانحة 
وأهــل الخير، مــن أجل تمويــل برامج 
متعــددة تنفذهــا للــزكاة فــي مختلف 
المجــاالت"، الفتًا إلى أن هذ المشــروع 
يُعد مرحلة من مراحل برنامج "مسكن 
كريم" الذي تسعى إدارة الزكاة لتمويل 
باقي مراحله خال فصل الشتاء لتوفير 

مساكن دافئة لألسر المتعففة.

شتاء الفقراء بغزة.. "فرش نايلون وتجهيز جرادل"


