
غزة-الرأي-آالء النمر
الخامــس من شــهر مايو حضر 
القتحام  أنفسهم  المستوطنون 
المســجد األقصى بضوء أخضر 
من دولة االحتالل، وفي المقابل 
لهذه  أنفسهم  المقدسون  حضر 

الهجمة الشرسة وما تخفي وراء 
كواليســها من مخططات، دون 
الكــف عن دعــوات فلســطينية 
خالصة للتوجه إلــى الرباط في 

المسجد األقصى.
واســتخدم المرابطــون ســالحًا 

المســتوطنين،  لجموع  موجهــًا 
الصوتــي”  “اإلربــاك  أولهــا 
ويخيــف  يــؤذي  ســالحًا  وهــو 
المقتحمين، وهو أســلوب جديد 
في مقاومــة العــدو للدفاع عن 
يســتخدمه  األقصــى،  مســجد 

المصلــى  فــي  المعتكفــون 
القبلــي، لبثِّ الخــوف في قلوب 
قــوات  وإربــاك  المســتوطنين 
االحتــالل، من خــالل التكبيرات 
واستخدام  المرتفعة،  والهتافات 
مكبّرات المســاجد ومآذنها لبث 

النــداءات، والقــرع على األبواب 
بصخب، بما يشــبه قرع “طبول 
الحــرب”، وليس آخرهــا إطالق 

المفرقعات النارية.
االحتالل  يعتــد  لــم 
األســلوب،  هــذا 
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الحرية ألحمد مناصرة.. 
حملة إلنقاذ الطفولة 

المعذبة في سجون االحتالل
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فكاك الغارمين..
مبادرات تنفيس كرب 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ما إن تقترب عقارب الساعة من الثانية 
والنصــف بعــد منتصف الليــل، يتجهز 
المســحراتي محمد زقوت الملقب بأبو 
بالل، للخــروج من منزلــه كعادته كل 
ليلــة من ليالــي رمضــان، يرافقه قرع 
طبلته وهو يصدح بأعلى صوته مناديًا 

إليقاظ المواطنين لتناول السحور.
ويبــدأ أبو بالل جولتــه الليلية كل يوم 
فــي شــوارع وأزقة معســكر الشــاطئ 
بغــزة، حيث يصدح باألغاني والمواويل 
الوطنيــة الداعمــة للمقاومــة ولمدينة 
القــدس ورفع الحصار، فــي حين يلتف 
العديد من المواطنين حوله وهو يردد" 
اصحى يا نايــم وحد الدايــم"، وياعباد 
اهلل، قومــوا الى الســحور وصلــوا على 

حضرة الرسول".

وتعتبــر مهنــة التســحير مصــدر رزق 
للعديــد مــن الشــباب في قطــاع غزة، 
رغم أنها موســمية، لكنها فرصة جيدة 
فــي ظل الظــروف االقتصادية الصعبة 
والحصار المطبــق، إال أن أبو بالل أحب 
التســحير لكسب األجر والثواب من اهلل، 

ومن ثم االسترزاق منها.
ويقــول أبو بالل في حديــث لـ"الرأي":" 
إنــه يعمــل فــي مهنــة التســحير منذ 
2009، حيــث كان يرافق المســحراتي 
الــذي كان يعمــل وقتها فــي المخيم، 

ومنذ ذلك الحين وهو يعمل مكانه".

أناشيد للوحدة والقدس
وأكثــر ما يميــز جولة المســحراتي في 
األزقة والشــوارع، عندما يتهافت عليه 
الصغار قبل الكبــار، وهو يردد األغاني 

الوطنيــة الداعية الى اللحمــة والوحدة 
الوطنيــة، وأناشــيد الدعــم للمقاومــة 
والقدس واألناشــيد الرمضانية ومديح 
الرســول وأيضا األغاني التي تعبر عن 
الواقــع بغــزة، في حين ينــادي كل رب 
عائلــة باســمه فــي محاولــة إليقاظه 

وتذكيره بموعد السحور.
وحصل المســحراتي أبو بــالل وهو أب 
لثالثة أطفال، علــى ترخيص من قبل 
وزارة الداخلية بغزة للعمل في تســحير 
المواطنين في مخيم الشاطئ لالجئين، 

وحسب المنطقة التي يتواجد بها.
ويؤكــد أن من حبه لمهنة المســحراتي 
قام بتســحير العائالت فــي مدينة خان 
يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن 
التســحير مهنة مميزة، وأنها عادة يعتز 

بها.

وال يحصل أبــو بالل على مقابل لعمله 
في مهنة التســحير، سوى العيدية التي 
يتلقاها في العيد من العائالت التي كان 

يوقظها للسحور خالل أيام رمضان.
ووفقًا للعادات والتقاليد المتعارف عليها 
في فلســطين، فإن أجرة المســحراتي 
يتلقاها ليلة العيد حين يعلن عن انتهاء 
شــهر رمضان، ودخــول اول أيــام عيد 
الفطــر المــارك، حيث يقــدم الناس له 
النقود ويشــكرونه على جهوده وهو ما 

يعني منح اكراميات.
جدير بالذكــر أن أول مســحراتي ظهر 
عام 238 هجري، وهو والي مصر، عتبة 
بــن إســحاق، حيث كان يطوف شــوارع 
القاهــرة ليــال إليقــاظ النــاس لتناول 
السحور استعدادًا لصيام يوم جديد من 

رمضان.

المسحراتي في غزة.. بهجة رمضانية خاصة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
فــي إطار الحفاظ على شــاطئ بحر 
غــزة نظيًفــا خاليًــا مــن النفايــات 
وضمــن  للمصطافيــن،  وجاذبــًا 
الصيف،  االستعداد الستقبال فصل 
جنــدت وزارة الحكــم المحلى بغزة 
كل جهودها برفقة الهيئات المحلية 
والبلديات لخلق بيئة نظيفة وآمنة، 
وتوفيــر ســبل الراحــة للمواطنين 

أثناء االستجمام.  
"شــاطئ نظيف لصيــف لطيف، هو 
عنــوان الحملة التي أطلقتها الوزارة 
البلديــات قاطبــة،  بالشــراكة مــع 
بلديــة خان يونس ودير البلح ورفح 
والقــرارة وجباليــا وغــزة والزوايدة، 
وبمشاركة مجتمعية واسعة لعكس 
مظهر حضاري جذاب خالل الصيف.

بلدية خان يونس
وضمن استعداداتها الستقبال فصل 
الصيف، قامت الطواقم العاملة في 
بلديــة خان يونس بأعمال توســعة 
وتنظيف، وإزالة الرمال على جانبي 
طريــق شــارع الرشــيد الســاحلي، 
في إطــار المحافظة علــى المظهر 

الحضري والجمالي للمدينة.
وفي اإلطــار ذاتــه، قامــت طواقم 
حملــة  بتنفيــذ  والبيئــة  الصحــة 
لمكافحة حشرة البعوض في أماكن 
توالدها من خالل استخدام بكتيريا 

)BTI(، وشــملت الحملــة رش بركة 
تجميــع ميــاه األمطار شــمالي حي 
األمــل، واألماكن التــي من المتوقع 
أن تشهد انتشارًا لحشرة البعوض.

وبالتعــاون مع لجنــة تعزيز صمود 
حــي األمل ولجنة العمــل التطوعي 
-البلــد، نفذت البلديــة حملة كنس 
وتنظيــف الرمــال وإزالة األعشــاب 
الزائــدة على جزيرة صــالح الدين، 
بدءًا من مدخل خان يونس الشرقي 
وحتى مشــفى دار السالم، في إطار 
للمحافظة على  المبذولــة  الجهــود 
البيئــة، وإضفــاء المظهــر الجمالي 

على شوارع خان يونس.

بلدية غزة
بلدية غزة هــي األخرى، بدأت ببناء 
علــى  البحرييــن  للمنقذيــن  مقــر 
شاطئ بحر غزة، ضمن استعداداتها 
االصطيــاف،  موســم  الســتقبال 

والحفاظ على سالمة المصطافين.
ومــن المتوقــع تشــغيل نحــو 120 
منقــًذا بحريًا خالل ســاعات الدوام 
المحــددة، فيمــا حــذرت بلدية غزة 
فــي  الســباحة  بعــدم  المواطنيــن 
األوقات التي ال يتواجد فيها منقذين 
التيــارات  الشــاطئ، بســبب  علــى 

المائية النشطة.
لتعزيــز  خطــة  البلديــة  ووضعــت 
مســتوى النظافــة علــى الواجهــة 

البحريــة وزيــادة المقاعــد، واعادة 
توزيعهــا وزيــادة عــدد المنقذيــن 
تأهيــل  وإعــادة  البحرييــن، 
ابــراج اإلنقــاذ البحــري، فــي إطار 
موســم  الســتقبال  اســتعداداتها 

االصطياف.
ومن هــذا المنطلق، تســعى بلدية 
غزة إلــى تطوير الواجهــة البحرية، 
وذلــك ضمــن خطتهــا التطويريــة 
لالرتقــاء بواقع المدينة، وتحســين 

الحركة المرورية.

جباليا النزلة
أما بلدية جباليــا النزلة، فقد نفذت 
مبــادرة "صيفكــم أجمــل" لتنظيف 
شــاطئ بحر المدينــة، بالتزامن مع 
اقتــراب فصل الصيف، بهدف توفير 
ســبل الراحة والرفاهية للمواطنين 
أثنــاء االســتجمام على الشــواطئ 

وممارسة السباحة.
مــازن  م.  البلديــة  رئيــس  وقــال 
تأتــي  المبــادرة  إن  النجــار،": 
لتنظيف شــاطئ بحــر جباليا لخلق 
بيئــة نظيفــة وآمنة، وتوفير ســبل 
الراحة والرفاهيــة للمواطنين أثناء 

االستجمام في أوقات الصيف".
وأوضح النجار أن البلدية تشارك في 
مبادرة صيفكم أجمل التي أطلقتها 
وزارة الحكــم المحلــي فــي جميــع 
محافظات قطاع غزة، شاكرًا الوزارة 

علــى المبــادرة الهادفة، ومدرســة 
زينــب الوزيــر على مشــاركتها في 
المبادرة ومساهمتها في خلق البيئة 

النظيفة في مدينة جباليا.

بلدية الزوايدة
وضمن الحملة التــي أطلقتها وزارة 
الحكــم المحلــي لتنظيــف شــاطئ 
البحر بالتعــاون مع الهيئات المحلية 
لصيــف  نظيــف  شــاطئ  بعنــوان 
لطيف، نفذت بلديــة الزوايدة حملة 
لتنظيف شاطئ بحر الزوايدة، وذلك 
بمشــاركة رئيس البلدية سامي أبو 
محيســن وعدد من اعضاء المجلس 
البلــدي وموظفي البلديــة وممثلي 

المؤسسات المحلية.
وقــال رئيــس البلديــة:" إن الحملة 
تأتــي مــع اقتــراب فصــل الصيف 
لتنظيف شــاطئ بحر الزوايدة لخلق 
بيئــة نظيفة وأمنــة للمصطافين"، 
مؤكــدًا أن البلديــة تولــي أهميــة 
كبيرة للعمل التشــاركي والجماعي 
لخدمــة  المؤسســات  مختلــف  مــع 
المجتمــع المحلي، كما وجه رســالة 
للمصطافيــن بضــرورة المحافظــة 
على نظافة الشــاطئ لعكس مظهر 

حضاري.
مــن جانبهــا أكــدت أســماء الكــرد 
مديرة منطقــة الزوايدة فــي وزارة 
الحكم المحلــي:" إن الوزارة أطلقت 

حملــة تنظيــف شــاطئ البحــر في 
أماكن حــددت مع البلديــات، وذلك 
لتعزيز وعي المواطنين، حتى ننعم 

بشاطئ نظيف." 

مشاركة مجتمعية
المؤسســات  دور  جانــب  وفــي 
المجتمعيــة، أوضح محمــد القرعان 
مديــر جمعية التعاون أن مؤسســته 
البلديــة  دعــوة  بتلبيــة  قامــت 
للمشاركة في الحملة، للتأكيد على 
فــي  المجتمعيــة  المؤسســات  دور 
العمــل التطوعــي والتشــاركي في 

الحمالت التي تعزز الوعي البيئي.
وشــملت الحملة التــي انطلقت من 
تنظيــف  المنــارة  اســتراحة  أمــام 
الشــاطئ مــن النفايــات المتراكمة 
علــى شــاطئ البحــر ووضعهــا في 

أكياس بالستيكية.
مــن جهتــه أكد مديــر دائــرة لجان 
األحيــاء م. ياســر حســونة، والــذي 
مثل وزارة الحكم المحلي على عزم 
الــوزارة لتنفيــذ عشــرات الحمالت 
التطوعية التي ســينفذها الشــباب 

خالل المرحلة المقبلة.
الحكــم  وزارة  أن  بالذكــر  جديــر 
المحلــى بصــدد تنفيــذ العديد من 
الحمــالت علــى مــدار العــام، تحت 
بند تطوعــي متكامل لتعزيز ثقافة 

التطوع والمسؤولية المجتمعية.

ضمن حملة “شاطئ نظيف لصيف لطيف”

بحر غزة يستعد..اصطياف آمن ووجه حضاري
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غزة-الرأي-أالء النمر
القــدس  حــارات  تشــهد 
يصفهــا  أوقاتــًا  القديمــة 
المقدسيون "بالعيد"، تتزين 
واألقواس  والمداخل  األدراج 
بمشــاهد رمضانية مبهجة، 
تتدلى أحبال الزينة الملونة 
فــي ســماء الممــرات وفوق 
الجــدران كمــا لــو أن العيد 
قد حــّل باكرًا، لكــن تمركز 
قــوات االحتالل في عدد من 
نقــاط فاصلة أمــام األبواب 
يفســد التخيّالت على كلها، 
يبــدأ بالتفتيــش والتضييق 
المنــع  قوانيــن  وتطبيــق 
واإلبعاد "للقوائم الســوداء" 
المقدســيين وكل من  مــن 

ينتمي للقضية بقوة.
يُسلمون  ال  الفلســطينيون 
القاضية  االحتــالل  بقرارات 
لســاحات  وصولهــم  بمنــع 
عبــر  األقصــى،  المســجد 
اصطفافهــم أمــام الحواجز 
الجماعية  اإلفطارات  وإقامة 
التراويــح  صــالة  وإقامــة 

جماعــة أمام الجنــود، األمر 
الذي ال يحقق مراد االحتالل 
وال يخــدم أجندته التي على 
الدخول  أساسها منعهم من 

والصالة.
المقدســيون وزوّار المسجد 
األقصــى من شــتى مناطق 
المحتلــة والداخــل  الضفــة 
المحتــل عزموا علــى البدء 
حــرم  داخــل  باالعتــكاف 
ليالي  إحيــاء  بنية  المســجد 
رمضان الفضيلة في أقدس 
واضعيــن  األرض،  بقــاع 
خلفهــم قــرارات االحتــالل 
وحصــره  االعتــكاف  بمنــع 
على العشر األواخر من شهر 

رمضان المبارك.
واضحــة  مخالفــة  فــي 
وصريحة وقوية لما يرســم 
إليــه االحتــالل مــن إخــالء 
ساحات المسجد األقصى من 
المســلمين والفلســطينيين 
خصوصًا، إال أنه يلقى نتائج 
إصرار  يحمله  تمامًا  عكسية 
وثبات ومقاومة المقدسيين.

الفلسطيني  الطابع  ويطغى 
على معظم عناصر المشهد 
وتقف  المباركة  المدينة  في 
اآلالف مــن عناصــر قــوات 
وشــرطة االحتــالل عاجــزة 
لالنتقاص  محاوالتهــا  فــي 
تنــال  أن  أو  المشــهد  مــن 
مــن بريقــه، وتبــدو مدينة 
القدس ومســجدها األقصى 
في الشهر الفضيل وكأنهما 
قــد تحررا مــن قيْد األســر 
واالحتالل، ويعيش األقصى 
أحلــى وأزهــى أيام الســنة 
باحتضانــه اآلالف من أبنائه 

في كافة جنباته.

عامان
مــا يضفــي جمــااًل ورونقــًا 
الشهر مذاقه  خاصًا ويعطي 
الخــاص في القدس العتيقة 
هــو الحفــاظ علــى عــادات 
موروثــة ومُحببــة وأهمهــا 
يخترق  الذي  "المســحراتي" 
عتمة الليل ليوقظ النائمين 
من أجل التسحّر قبل بزوغ 

فجر نهاٍر جديد.

لكن االحتــالل يحاول إعاقة 
إلــى  المســحراتي  وصــول 
بحجــة  األماكــن  معظــم 
تسببه بإزعاج المستوطنين 
أصحاب  ومنــاداة  بالتهليــل 
البيوت لتناول وجبة السحور.

وتقاليــد  عــادات  وهنــاك 
موروثة يحافــظ عليها أهل 
القدس تؤكد العالقة بينهم 
األقصى  مســجدهم  وبيــن 
ومدينتهم، سيما أن القدس 
القديمــة تعتبر مــن الكنوز 
األثريــة النفيســة والفريدة 
بيــن  وتجمــع  والنــادرة، 
أزقتهــا وحواريها وأســواقها 
التاريــخ  عبــق  التاريخيــة 
وحضــارات األمــم، وتجمــع 
واألديــان  األجنــاس  بيــن 

واللهجات والعادات.
ومــع مرور أكثــر من عامين 
علــى جائحــة كورونــا التي 
أضافت معانــاة جديدة أمام 
والقطاع  الضفــة  مواطنــي 
وحرمتهم مــن الوصول الى 
القــدس، فإن العــام الحالي 

مختلــف كليــًا بعدما ضربت 
عــرض  الجائحــة  مزاعــم 

الحائط.
وشــهد شــهر رمضان العام 
الماضي فــي مدينة القدس 
صدامات عنيفة بين الشبان 
وشرطة االحتالل، االمر الذي 
اعاق حركــة المواطنين في 
الوصول الــى اماكن العبادة 
واشــاع اجواء من التوتر في 
المدينــة التــي تفــوح منها 
رائحة القطايف بجوار شراب 
الخــروب والســوس، وعلــى 
ايقــاع أضــواء الزينــة التي 

تلون سماء المدينة.
قــرارًا  اتخــذوا  المقدســون 
حازمــًا بإقامــة االعتكافــات 
بنية صد  باكــرًا  الرمضانية 
المسجد  االقتحامات وحماية 
التدنيــس،  مــن  األقصــى 
األكبــر  التحــدي  وخــوض 
القضيــة  أصحــاب  بأنهــم 
وأصحــاب القــرار األخير بما 
يخــص إقامة العبــادات في 

مسجدهم المبارك.

رغمًا عن قرارات االحتالل بالمنع والتضييق

المسجد األقصى يحيا بالزائرين وقيام المعتكفين
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غزة-الرأي-آالء النمر
األربــع ســنوات يفتتح  قرابــة 
الخمســيني وليــد الحطاب أيام 
شــهر رمضــان المبــارك بعمل 
تكيــة خيريــة تطعم عشــرات 
حــي  فــي  الفقيــرة  البيــوت 
الشــجاعية، ينجــح فــي طهي 
الطعــام يدًا بيد مع زوجته التي 
تســاعده علــى تقديــر لــوازم 
بحســب  األكالت  وحاجيــات 

خبرتها في الطبخ.
ويســتند الحطــاب فــي جمــع 
الخضــروات واللحــوم إلى أهل 
فلســطين  خــارج  مــن  الخيــر 
الفقراء،  إطعــام  فكــرة  إلنجاح 
حتــى أن مشــروعه امتــد على 
يومين  بتخصيص  العــام  مدار 
في األسبوع لطهي أكلة تتربع 

وسط موائد البيوت المتعففة.
المكتــظ  الشــجاعية  حــي 
بالسكان، يلتف حول الخمسيني 
حتــى  الطعــام  يطهــو  وهــو 
نضوجه، إال أنــه يخصص تلك 
الوجبــات لألســر األشــد فقرًا، 
وأبــرز المأكوالت التــي صنعها 
الجريشــة  "طبخــة  الحطــاب 
والعــدس والبازيــالء والمجدرة 

والفاصولياء والســبانخ والكثير 
من المأكــوالت"، حيث يصنعها 
بنيــة نيــل الثــواب فــي األيام 

المباركة.

تكية بجهود عائلية
عشــرة قــدور كبيرة مــن األرز 
مــع اللحم والخضــروات وأخرى 
كفريــق  بالبقوليــات،  تمتلــئ 
واحــد تعمل عائلة أبو حســين 
كخلية نحل، من أجل أن تسابق 
الوقت لتحضير قدور كبيرة من 
آذان  قبــل  لتوزيعهــا  الطعــام 
المغرب على األسر الفقيرة في 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
فالطاهي عمر أبو حســين )48 
عامــا(، برفقــة زوجتــه وأبنائه 
الثمانيــة يقومون طيلة شــهر 
رمضان المبارك بطهي الطعام 
مــن أجل توزيعه علــى الفقراء 
والمحتاجيــن من خــالل "تكية 
ومطبــخ إغاثــة فقــراء غــزة"، 
والــذي تقدم منذ أربع ســنوات 
وجبات طعام طازجة لما يقارب 

من ألف أسرة محتاجة.
ويقــول أبــو حســين إنــه يبدأ 
بالعمل وتجهيز الطعام حســب 

األنواع التي تتوفر منذ الساعة 
الســابعة صباحا وحتى الساعة 
عصــرا،  الثالثــة  أو  الثانيــة 
ويكون الطعــام جاهزًا من أجل 
األســر  وتوزيعه على  تحضيره 
الفقيرة والمحتاجــة في مدينة 

رفح.
ويوضح أبو حسين، الذى يتخذ 
التدابيــر الصحية والوقائية من 
ويرتــدي  كورونــا”،  “فيــروس 
وغطــاء  وقفــازات  كمامــات 
للــرأس، أن أهــم شــيء فــي 
إعــداد الطعــام اتبــاع النظافة 
وتوزيع  الصحيــة،  والتوجيهات 
مهام العمل علــى كل فرد من 
الذين يســاعدونه طيلة  أبنائه 
إعــداد  فــي  الفضيــل  الشــهر 

الطعام.
العديــد مــن تكيَّــات الطعــام 
الخيريــة تنتشــر بقطــاع غزة، 
المبارك؛  خالل شــهر رمضــان 
وتقــوم علــى تقديــم وجبــات 
إفطــار ســاخنة يوميًا لألســر 
القطــاع  طــول  فــي  الفقيــرة 
وعرضــه. ويدير عجلــة العمل 
في تكيَّــات الطعــام الخيرية، 
علــى  تعمــل  فــرق تطوعيــة 

جلب المكونات األساســية التي 
تســتخدم فــي الوجبــات، فيما 
تمولهــا جهــات خيريــة ورجال 

أعمال وفاعلي خير.
وتقوم الفرق التطوعية بطهي 
الوجبات وتجهيزهــا، في تنوع 
الفاصوليــاء،  منهــا:  مــدروس 
بأنواعــه،  واألرز  والبــازالء، 

والكفتة.

تكايا رمضانية
اكتســبت "التكايــا" الرمضانية 
أهميــة خاصة بالنســبة لآلالف 
مــن الفقــراء والمحتاجين ممن 
أمــوا هــذه التكايا في ســبيل 
الحصــول علــى وجبــات إفطار 
ســاخنة على مــدار أيام شــهر 
رمضان المبارك، وسط أصوات 
تعالــت ألن تأخــذ تلــك التكايا 
طابع االســتمرارية في ســبيل 
توفير الطعام للعائالت الفقيرة 
التي ال تقوى على توفير القوت 

اليومي ألفرادها.
وقــال مفــوض هيئــة األعمال 
إبراهيم  الخيرية في فلسطين 
راشــد، إن الهيئــة اتفقــت مع 
عدد مــن لجــان أمــوال الزكاة 

والجمعيــات  والمؤسســات 
الخيرية واألهلية في فلسطين، 
"التكايــا"  تفعيــل  أجــل  مــن 
الخيريــة الرمضانية، على مدار 
أيام شهر رمضان المبارك لهذا 
العــام. وبين راشــد، أن إنشــاء 
وتفعيــل "التكايــا" الرمضانية، 
سلســلة  إطــار  فــي  ينــدرج 
البرامج والمشــاريع اإلنســانية 
فــي  الهيئــة  تنفذهــا  التــي 
فلســطين، وتزداد كمــا ونوعا 
خالل شــهر رمضــان الفضيل، 
وذلــك بهــدف توفيــر الوجبات 
الغذائية الساخنة يوميا للفقراء 
والعائــالت التي تعيش أوضاعا 
اقتصاديــة صعبة تحــول دون 
تمكينها من توفير الغذاء الجيد 
ألفرادهــا خــالل هــذا الشــهر 
المبارك. وتشرف وزارة األوقاف 
على عدد من التكايا الرمضانية 
الخيريــة، وتعمــل علــى إمداد 
لجــان الــزكاة الموزعــة علــى 
محافظــات قطاع غــزة بالدعم 
الالزم إلنجاحهــا، وتتولى لجان 
الوجبات  توزيــع  مهمــة  الزكاة 
بحسب كشوفات األسر الفقيرة 

المحدثة لديها.

تكّيات الخير.. تنعش موائد رمضان في بيوت الفقراء
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

كان وقتهــا ابن الرابعة عشــرة، 
وبــداًل من أن يلهــو بألعابه التي 
الشخصي،  بمصروفه  اشــتراها 
يقبع الطفل أحمد مناصرة داخل 
والقدمين  اليدين  زنزانته مكبل 
ألوقــات طويلــة تمتــد إلــى 23 
وســط  التوالــي،  علــى  ســاعة 
ظــروف نفســية صعبــة بفعــل 
عزله، والتنكيــل المتواصل منذ 
لحظــة إعــدام ابــن عمــه أمام 

ناظريه حتى التحقيق معه.
 ســبع ســنوات مريرة مرت على 
حــال مناصــرة الذي لــم يتغير، 
وهــو الذي يخرج لســاحة الفورة 
ســاعة واحدة فقــط يوميًا، فيما 
يتــم إعطاؤه منومــًا في الصبح 
والمســاء، وعقب اشــتداد ســوء 
مصلحــة  إدارة  نقلتــه  حالتــه، 
السجون إلى مستشفى ماغانين، 
ليــس  بالحقيقــة  يعــد  الــذي 
مستشــفى، بل أشبه بزنازين ال 
يوجــد فيها إال فراش ومغســلة، 
ويتم التعامل مع المريض على 

أنه مخرب وخطير.
مناشــدات عديدة أطلقتها والدة 
مناصرة بجانب مؤسسات محلية 
بحالته  رفقــًا  ودوليــة وحقوقية 
التــي يتقطــع ألجلهــا شــرايين 
القلــب، وهو مــا دفع بنشــطاء 
وحقوقيــون  فلســطينيون 
حملــة  إطــالق  إلــى  عالميــون 
دوليــة لدعمــه وإســناده تحــت 
وســم #الحرية ألحمد مناصرة، 
وأطفــال آخريــن يعانــون مــن 
فــي  تهديــد جســدي ونفســي 

سجون االحتالل.
وتأتــي تلــك الحملــة الضخمــة 
إلنقــاذ حيــاة الطفــل مناصــرة 
االحتــالل  ســجون  داخــل  مــن 
اإلســرائيلي بعد مشهد احتضان 
والدته خلــف الزجاج وهو يبكي، 
فــي وقت قــام فيه قيــام جنود 
االحتالل باســتفزاز عائلته أثناء 
الزيــارة، حيــث طالبــت والدتــه 

العالم بالتدخل إلنقاذ ابنها.
ومن المقــرر أن تعقد ســلطات 
االحتــالل يــوم غــدٍ األربعــاء، 
الخاصة بقضية  المحكمة  جلسة 

األسير أحمد مناصرة.

مشهد يبكي الحجر
وظهــر أحمــد في فيديو ســابق 
معــه  التحقيــق  خــالل  شــهير 
واســتجوابه مــن خــالل عبارة" 
مــش  متذكــر..واهلل  مــش 
متذكــر"، في حين بــدا في آخر 
زيارة لوالدته له، شــارد الذهن، 
بطيء الحركة واالنفعاالت، جراء 
الظروف القاســية التي يعيشــها 

داخل زنزانته.
والدة أحمــد وجدت فــي الحملة 
الدوليــة إلنقــاذ ابنها أمــاًل في 
االفراج عنه، وقالت:" لما سمعت 
بحملة الحرية البني أحمد تجدد 
األمــل عندي، قلــت هيهم معنا 
واقفيــن، وصرت أعطــي األمل 
البنــي لما زرته، صــرت أحكيله 
هيهــم واقفين معك يمــا، الولد 
صــار عنــده شــوية أمــل، الولد 
ارتــاح، ابني طفــل يعني الحجر 

ببكي عليه".
   وتابعــت:" ابني بحالــة مزرية، 
متــت ألــف موتــة وأنــا بتطلــع 

بابنــي، لمــا أحكيله يمــا بصير 
أحمد يبكــي، كل دمعــة بنزلها 

بتعبي كاسة".

دعوات لعدم خذالنه
النشــطاء  مــن  العديــد  وغــرد 
أحمد  عــن  باإلفــراج  مطالبيــن 
مناصــرة، والتفاعــل مع قضيته 
والوقــوف معــه واســناده وعدم 

خذالنه.
 وقالــت نرمين محمد:" هو مش 
متذكــر واحنــا مــش ناســيين، 
المتبقى يومان على االستئناف، 
خلينا ما نقصر فيه أقل ما يمكن 
فعلــه". وقــال محمــود علــي:" 
األســير المقدســي الطفل أحمد 
مناصــرة معتقل منذ 7 ســنوات 
فــي ســجون االحتــالل، ويقبــع 
فــي العــزل االنفــرادي بظروف 
صحية ونفسية صعبة وخطيرة، 
غــدًا األربعــاء جلســة محاكمته 
بالتزامن مع انطالق حملة دعم 
وإســناد لــه للمطالبــة باإلفراج 
الفوريّ عنه"، داعيًا إلى إسناده 

وعدم خذالنه.

 وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين 
األول 2015، تعرض أحمد وابن 
عمه حســن الذي استشــهد في 
ذلــك اليــوم بعــد إطــالق النار 
عليهما، لعملية تنكيل وحشــية 
مــن قبــل المســتوطنين، وفي 
حينه نشرت فيديوهات لمشاهد 
علــى  ملقــى  كان  لــه  قاســية 
األرض ويصــرخ جــراء االصابة، 
فيمــا يحــاول جنــود االحتــالل 
والتنكيل  األرض  علــى  تثبيتــه 
به، وتحولــت قضيته إلى قضية 
عالمية. وعقــب اعتقاله تعرض 
أحمد لتحقيق وتعذيب جســديّ 
ونفســيّ أثناء تلقيه العالج في 
المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب 
بكســر في الجمجمــة، وأعراض 

صحية خطيرة.
ويواجــه أحمــد ظروًفــا صحيــة 
وخطيــرة،  صعبــة  ونفســية 
فيمــا تكــون جلســة المحكمــة 
غدًا الفيصــل في إنقــاذ حياته 
ومحاولــة جديــدة لتخليصه من 
ســجنه، حتى يعــود إلى أحضان 

والدته وعائلته.

الحرية ألحمد مناصرة..
حملة إلنقاذ الطفولة المعذبة في سجون االحتالل
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غزة – الرأي – آالء النمر
يتزامن يوم األســير الفلســطيني 
مع أيام شهر رمضان المباركة، هو 
ذاته اليوم الــذي من المفترض أن 
تتسلط األضواء على كمية األزمات 
التي يعاني منها الفلسطيني داخل 

المعتقالت اإلسرائيلية.
حالــة من اإلجحــاف والظلم يوقعه 
األســير  كاهــل  علــى  االحتــالل 
الفلســطيني داخــل زنازين العزل 
االنفرادي، ويحرمه من تلقي أدنى 
الحقوق اإلنســانية الطبيعية، لكن 
األســير يحيا باألمــل الذي يتجمّل 

بالحرية.

طغيان السجان
األســير ربيع أبو النــواس آخر تلك 
جبــروت  أظهــرت  التــي  األمثلــة 
االحتــالل، بعدمــا نجحــت والــدة 
األســير من زيارة ابنهــا بعد عزل 
أشــهر،  لســتة  اســتمر  انفــرادي 
تفاجئ األسير بقدوم شهر رمضان 
المبارك وقــرب انتصاف أيامه دون 
علمه بذلك، ما أوقعه في حاله من 
الدهشــة واالنغماس بحالة نفسية 

متردية.
والــدة األســير ربيــع أبــو نــواس 

المكلــوم علــى  تحدثــت بدمــوع 
ولدها المعتقل والمعزول كليا عن 
العالــم الخارجــي،: "بحكــي إلبني 
كل سنة وانت سالم يما، رد حكالي 
ليش يما هو رمضان بلش وال شــو 
الدعــوة"، ما أصــاب قلبها بوخزات 
الحزن والنقمة على طريقة معاملة 

السجان.
لحية طويلة وجســد نحيل ونفس 
عاشــت وحيــدة ألكثــر مــن 200 
يوم على التوالــي، هكذا كان حال 
األســير أبو النواس بعدما رأته أمه 
فــي زيــارة خاطفة أوجــزت له بها 
بعض األخبــار ومنحته من حبها ما 

يروي جزءا من عطش قلبه.
أما آخر صــور البراءة التــي ما زال 
ال  فســادًا،  بهــا  يعيــث  االحتــالل 
زالت صــورة الطفل المعتقل أحمد 
مناصــرة تغــرق مواقــع التواصل 
االجتماعــي بعــد حملــة إنســانية 

لنصرة قضيته.
االحتالل اإلســرائيلي اعتقل أحمد 
مناصــرة وهو عمــر الثاني عشــر 
من عمــره وحكــم عليه بالســجن 
اثني عشــرة عامًا تمامــًا كما عدد 
ســنوات عمره، قضى سبع سنوات 
داخل العزل االنفرادي بعدما كسر 

السجان جمجمة رأسه إلجباره على 
االعتــراف بقيامــه بأعمــال تضــر 

بأمنه.
يوم األســير الفلســطيني هو يوم 
تضامني مع األسرى الفلسطينيين 
والمعتقــالت  الســجون  فــي 
اإلســرائيلية، ويوافق 17 نيســان/

أبريل من ُكل عام.
ففــي عــام 1974 أقــر المجلــس 
باعتبــاره  الفلســطيني  الوطنــي 
الســلطة العليــا لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، خالل دورته العادية 
يــوم الســابع عشــر من نيســان/

أبريل، يومًا وطنيًا للوفاء لألسرى 
وتضحياتهــم،  الفلســطينيين 
باعتباره يومًا لشحذ الهمم وتوحيد 
ومســاندتهم  لنصرتهم  الجهــود، 

ودعم حقهم بالحرية.
وأيضًا بهدف إثبات الوفاء لشــهداء 
الحركة األسيرة، ومنذ ذلك التاريخ 
حتــى اليــوم يتم إحياء هــذا اليوم 
من كل عــام، حيُث يحيه الشــعب 
الفلسطيني في فلسطين والشتات 

سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.
الرســمية فقد  وفقــا لإلحصائيات 
والمعتقليــن  األســرى  عــدد  بلــغ 
االعتقــال  ومراكــز  ســجون  فــي 

"اإلســرائيلية" قرابــة الـــ )4550( 
أســير ومعتقل فلسطيني وعربي، 
بينهــم )160( طفل، و) 33( امرأة، 
مــن بينهــم )13( أســيرة جريحــة 
ومــن ضمنهــم األســيرة الجريحة 
إســراء جعابيص وثماني أســيرات 
مريضــات، وأســيرتين معتقلتيــن 
إداريًا وهما األسيرة بشرى الطويل 
واألسيرة شروق البدن ومن بينهم 
)10( أمهات، فيما يبلغ عدد األسرى 
المرضــى )580(  أســير مريــض، 
مــن بينهــم )130(  حالــة مزمنة 
والســكري  الســرطان  كأمــراض 
واإلعاقة الكلية أو الجزئية ، وقرابة 

)٤٩٠( معتقل إداري.
األســرى يواجهون أجهزة االحتالل 
بمختلــف مســتوياتها، ورغــم مــا 
يواجهه العالم من استمرار النتشار 
الوبــاء، وبما يرافقه مــن تحديات، 
إاّل أّن االحتالل اإلســرائيلي، صعّد 
من انتهاكاته وحــوّل وباء كورونا 
إلى أداة جديدة للتّنكيل باألســرى 

الفلسطينيين.
هيئة شــؤون األســرى والمحررين 
أصــدرت بيانــا صحفيــًا بمناســبة 
يــوم األســير الفلســطيني قالــت 
فيــه، أن ذكري إحياء يوم األســير 

العــام، يأتــي  الفلســطيني لهــذا 
بالتزامن مع حملة اعتقاالت واسعة 
شــنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي 
صبيحة يوم الجمعــة داخل الحرم 
المسجد األقصى للمصلين، تراوح 
عددهم حوالي )٤٧٠( معتقل في 
خالل ســاعات فقط، وســبق ذلك 
حمالت اعتقال عشــوائية جماعية 
مســتمرة ويومية في مــدن وقرى 
الضفــة الغربيــة، ونقذت بشــكل 
عقابــي وممنهــج مما رفــع أعداد 
ضحايا االعتقاالت آلالف المواطنين 

الفلسطينيين.
األســرى  شــؤون  هيئــة  وأكــدت 
والمحرريــن علــى أهميــة العمــل 
على تعبئــة الرأي العــام، العالمي 
الممارســات  ضــد  والداخلــي، 
والجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى 
والمعتقلين الفلســطينيين وفضح 
القوانيــن العنصريــة واالنتهاكات 
األســرى  لهــا  يتعــرض  التــي 
واالســيرات في ســجون االحتالل، 
وتفعيل المقاطعة لدولة االحتالل، 
ومقاطعة الشركات التي تزود دولة 
االحتــالل اإلســرائيلي، ومصلحــة 
الســجون بوســائل وأدوات القمــع 

والتي تستخدم ضد األسرى.

في ذكرى يومه الفلسطيني

في يوم األسير الفلسطيني.. الحرية هي المطلب الوحيد 
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على مدار أكثر من ســبعين عامًا 
يتركــز الصراع حول نــزع الهوية 
التاريــخ  وتغييــر  الفلســطينية 
بالقــوة العســكرية مــن قبل آلة 
المحتل الصهيوني، وهذا الصراع 
الــذي يحــاول االحتــالل فرضــه 
بالقــوة يبرز خالل األيــام الحالية 
فــي فــرض التقســيم المكانــي 
األقصــى  للمســجد  والزمانــي 
المبــارك، والــذي يمثــل الهويــة 
التاريخيــة واإلســالمية للشــعب 
العربــي  واألمــة  الفلســطيني 

جمعاء.
ولم يســلم الشــعب الفلسطيني 
لهــذا الصــراع ســوى أنــه ازداد 
إصرارًا على انتزاع حريته وإثبات 
حقه في األرض والمحافظة على 
مقدســاته المحتلــة والتــي يعود 
عمرها لما يزيــد عن 6000 آالف 

عام.
منظمة اليونســكو الدولية أقرّت 

التراث العالمي الفلسطيني وعلى 
رأســه مدينــة القــدس المحتلــة 
العتيقــة  وأســواقها  وأســوارها 
المخصصات  ضمــن  ومدرجاتهــا 
الفلســطيني  للشــعب  التاريخية 
وأعلنــت الثامن عشــر من شــهر 
للتــراث  عالميــًا  يومــًا  نيســان 
الفلســطيني لمــا له مــن عراقه 

دولية أصيلة.
يمارس االحتالل مشروع التهويد 
لتغيير مالمح المدن الفلسطينية 
والقرى المجــاورة لمدينة القدس 
المحتلة في ســبيل محو معالمها 
وسرقتها والزعم بأنهم أصحابها، 
مشــاريع  الفلســطيني  يقابــل 
التهويد واالستيطان بالبقاء حتى 
لو ســقط الواحد منهم شهيدًا أو 
أســيرًا أو جريحــًا، ووصــل األمــر 
لهدم بيوتهم بأيدهم واالستقرار 
في خيام من قماش على أنقاضها 

بأمر من االحتالل.
الفلســطيني  التــراث  يزخــر 

العمرانيــة ومواقعــه  بشــواهده 
األثرية في كافة البلدات القديمة 
فــي فلســطين التاريخيــة والتي 
أبرزهــا البلدة القديمــة بالقدس 
وخليل الرحمن ونابلس والمعالم 
األثريــة بقصــر هشــام بأريحــا، 
بسبســطية،  الروماني  والمــدرج 
ومينــاء األنثدون وديــر القديس 

هيالريون بغزة.
عدا عن التراث المكتوب كالروايات 
والحكايات المتوارثة عن األجداد، 
وفن الخط العربــي األصيل وفن 
التطريز والنقش والحفر، ما منح 
الفلســطينية شخصيتها  القضية 
بالوجود  الفلسطيني  الحق  ووثق 
بثبات وقوة ال يســتطيع االحتالل 
كســرها وال حتــى انتزاعها على 

مدار التاريخ.

ضرورة كشف الجرائم
وزارة الســياحة واآلثــار في اليوم 
العالمــي للتــراث أكــدت على أن 

التــراث الفلســطيني مــن أهــم 
وهــو  االحتــالل  مقاومــة  أدوات 
الفلســطيني  الحقيقــي  المؤكــد 
الصهيونيــة،  الروايــة  ودحــض 
معتبــرة أن التــراث الفلســطيني 
حق متوارث لألجيال الفلسطينية 
المتعاقبــة، وال يجوز التنازل عنه 
أو التفريــط فيــه ألي ســبب كان 

وبأي شكل من األشكال.
الكشــف عن ممارســات االحتالل 
ومخططاتــه الرامية إلى ســرقة 
الفلســطيني  الوطنــي  التــراث 
وطمــس معالم الهويــة الثقافية 
وزارة  تعتبرهــا  الفلســطينية 
الســياحة واآلثار ضــرورة وطنية 
للحفاظ على ما تبقى من الهوية 

الفلسطينية المسروقة.
ودعــت الســياحة واآلثــار كافــة 
إلــى  الفلســطينيين  المبدعيــن 
توجيه أعمالهم االبداعية لخدمة 
الوطنيــة  والقضايــا  األهــداف 
وتعزيــز ثقافة التراث لــدى أبناء 

وفضــح  الفلســطيني،  الشــعب 
جرائم االحتالل بحق المقدســات 

واألماكن التاريخية.
األمم  وطالبــت كذلــك منظمــة 
والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
والثقافــة "اليونســكو" بضــرورة 
التدخــل العاجل لوقــف اعتداءات 
الثقافي  المــوروث  االحتالل على 
الفلســطيني خاصــة فــي مدينة 
القــدس المحتلــة، والتأكيد على 
أن التــراث الفلســطيني هو ملك 

للفلسطينيين.
صاحــب الحق قــوي مهمــا جرت 
عليــه الظــروف، وهــذا مــا أثبته 
دولــة  وجــه  فــي  الفلســطيني 
مدججة بالســالح والعتاد والقوة، 
لم يخضع ولم يعلن استســالمه 
مهمــا كان حجــم الثمــن باهظًا، 
واألحــداث األخيــرة فــي القدس 
ومــدن الضفة المحتلــة ومناطق 
الداخــل المحتل خيــر دليل على 

ذلك.

في يوم التراث العالمي

التراث الفلسطيني..ثبات يوثقه التاريخ في وجه التهويد والتزييف 
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
اعتــداء صــارخ وتشــويه واقتحــام 
المســلمين  لمشــاعر  واســتفزاز 
الصور  متعــددة  أجمــع، ممارســات 
لمشــاعر  واســتفزاز  واألشــكال، 
المصليــن والتهديــد بذبــح قرابين 
في شهر رمضان، هذه كلها عناوين 
ضــد  المســخ  الكيــان  النتهــاكات 
المبــارك، األمر  المســجد األقصــى 
الذي أشعل الشــرارة وكانت البداية 
لجولة من االشــتباكات واالعتقاالت 

التي لم تنته حتى اللحظة.
وتأتــي تلــك االقتحامــات المتكررة 
لباحات المســجد األقصى ومداخله، 
أمام ناظري العالم العربي والدولي، 
وفي الوقت الذي تهرول فيه العديد 
مــن الــدول العربيــة للتطبيــع مع 
االحتالل، متناســية جراح فلسطين 
واألقصــى والقدس التي تنزف تحت 
نير االحتالل، فيما يتجاهل المجتمع 
الراعيــة  الكبــرى  والــدول  الدولــي 
الجرائــم  والحاميــة إلســرائيل كل 
تنتهكها  التــي  الشــنيعة  واألفعــال 

بحق األقصى والمصلين.

أعمال استفزازية
أن  بــدون  واحــد  عــام  وال يمضــي 
القــدس واألقصى  تشــهد ســاحات 
أكثر مــن محاولة النتهاكهــا، ليثور 
عنــه  مدافعيــن  الفلســطينيون 
ويســقط منهــم العشــرات مــا بين 
جريح وشــهيد، فيمــا ال يتوان جنود 
االحتالل عن االعتــداء على الصغير 

قبل الكبير.
وصبيحة أمس االثنين، عادت قوات 
االحتالل القتحام المســجد األقصى 
فــي محاولــة لتأميــن االقتحامــات 
المســتفزة للمســتوطنين، وإخــراج 
المصليــن، تلبية لدعــوات أطلقتها 
منظمات الهيكل المزعوم بمناســبة 

عيد الفصح العبري.
وأفــادت مصــادر محليــة بالقدس، 
بأن قوات االحتــالل اقتحمت بأعداد 
فــي  األقصــى،  المســجد  كبيــرة 
محاولة إلخراج المصلين من باحاته 
المســتوطنين  القتحامــات  تهيئــة 
االســتفزازية، وفرضت حصارًا على 
المصلــى القبلي، واعتلــى القناصة 
أســطح المســجد األقصى والبنايات 

المجاورة له.
إلــى أن قــوات االحتــالل  وأشــارت 
منعت الشــبان تحت سن الـ 25 عاما 
من دخــول االقصى، وأغلقت محيط 
شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، 
تزامنــًا مــع اقتحــام المســتوطنين 

للمسجد.

استهداف النساء وكبار السن
وفــي الجمعــة الثانيــة مــن شــهر 
رمضــان، مــارس جنــود االحتــالل 
المقدســيين  بحق  أعمــااًل وحشــية 
المســجد  باحــات  اقتحــام  عقــب 
األقصــى، مــن بينها االعتــداء على 

النساء وكبار السن.
ورصــدت لقطــات مصــورة لحظــة 
اعتداء أحد جنود االحتالل على فتاة 
فلســطينية بالضــرب، حيث ركض 
نحوهــا وضربها ثم أكمــل طريقه، 
كمــا أظهرت لقطــات أخــرى اعتداء 
الجنــود علــى مجموعــة مــن كبار 
الســن، حيث قامــوا بدفعهــم بقوة 
وضربهــم إلجبارهــم علــى مغادرة 
باحــة المســجد، فيما الحقــت قوات 
الشــرطة المصلين، واعتدت عليهم 

بالضرب في الساحات.
واســتمرت االقتحامات بالتزامن مع 
اعتــداءات االحتالل علــى المصلين، 
الوصــول  مــن  المواطنيــن  ومنــع 
للمســجد األقصــى، حيــث تفــرض 
حصــارًا عنــد أبوابــه، كمــا وضعت 
حواجز حديدية لمنع دخول أي مصل 

بالتزامن مع االقتحامات.

عدوان قذر
الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
بغــزة، أكــدت أن مــا يتعــرض لــه 
المســجد األقصى عدوان قذر تجاوز 
الخطــوط الحمــراء، وهــو تدنيــس 
لمســرى رســول اهلل صلى اهلل عليه 
الفعلــي  بالدخــول  وإيــذان  وســلم 
لتنفيــذ مخططهــم القــذر بإقامــة 
أنقــاض  علــى  المزعــوم  الهيــكل 

المسجد األقصى المبارك.
وقالــت األوقاف فــي تصريــح لها:" 
العــدوان  هــذا  أمــام  الصمــت  إن 
السافر، سيُحفز قادة االحتالل على 
استكمال المخطط "الصهيوني" نحو 

هدم األقصى وإقامة الهيكل".
وأضافــت:" إن قضيــة األقصى هي 

قضية المســلمين األولــى والكبرى، 
وعليــه فالواجــب مُتعيــن فــي حق 
المســجد  بإنقــاذ  بأســرها  األمــة 
األقصــى وحمايته مــن المخططات 

الصهيونية االجرامية".
ودعــت الــوزارة إلــى إعــالن النفير 
العــام والتحرك على جميــع الصُعد 
والمســتويات إليقــاف هــذا العدوان 
الخطيــر، حتى يــدرك العدو خطورة 
عدوانــه وعواقبه والخيمة، مشــددًة 
علــى أن الثمن الذي ســيدفعه أكبر 

بكثير من أوهام حاخاماته الكاذبة.
كمــا طالبــت جميع القــوى الوطنية 
واإلســالمية وجميــع أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني ب األرض لهيبــًا تحت 
أقــدام الغــزاة فــي كل مــكان، من 
الداخــل المحتــل، والضفــة الغربية 
والقدس وغــزة، والتحــرك وبذل ما 
بالوســع لنصــرة المســجد األقصى 
المبارك . وكانت جماعات استيطانية 
قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة 
للمســجد األقصــى بمناســبة عيــد 
الفصــح اليهــودي، الذي بــدأ صباح 

الجمعة ويستمر أسبوعًا.

اقتحامات األقصى االستفزازية..الوجه القذر لالحتالل
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غزة-الرأي-آالء النمر
الخامــس من شــهر مايــو حضر 
أنفسهم القتحام  المســتوطنون 
المســجد األقصى بضــوء أخضر 
من دولة االحتالل، وفي المقابل 
حضر المقدســون أنفسهم لهذه 
الهجمة الشرســة وما تخفي وراء 
كواليســها من مخططــات، دون 
الكــف عن دعــوات فلســطينية 
خالصــة للتوجه إلــى الرباط في 

المسجد األقصى.

إرباك صوتي
ســالحًا  المرابطــون  واســتخدم 
موجهــًا لجمــوع المســتوطنين، 
أولهــا "اإلربــاك الصوتــي" وهو 
سالحًا يؤذي ويخيف المقتحمين، 
وهو أســلوب جديد فــي مقاومة 
العدو للدفاع عن مسجد األقصى، 
فــي  المعتكفــون  يســتخدمه 
المصلى القبلي، لبثِّ الخوف في 
قلوب المستوطنين وإرباك قوات 
االحتــالل، من خــالل التكبيرات 
والهتافات المرتفعة، واســتخدام 
مكبّرات المســاجد ومآذنها لبث 
النــداءات، والقرع علــى األبواب 

بصخــب، بما يشــبه قرع "طبول 
الحــرب"، وليــس آخرهــا إطالق 

المفرقعات النارية.
لم يعتد االحتالل هذا األســلوب، 
ألنَّ  األخيــر،  يكــون  لــن  وهــو 
الفلســطيني يعشــق المفاجآت، 
وبحوزتــه الكثيــر مــن أشــكال 
العدو  التي ســيعترف  المقاومــة 
بهــا الحقــًا، إضافة إلــى تطوير 

المقاومة الفلسطينية عسكريًا.
المقاومة توسّعت ذهابًا  معادلة 
وإيابــًا مــن غــزة إلــى القــدس، 
مرورًا بحيّ الشيخ جراح ومسجد 
األقصــى، وصــواًل إلــى جنيــن، 
القاعــدة الشــعبية  إلــى جانــب 
المنتفضــة بالعمليــات البطولية 
التي باتت تجبر المستوطن على 
المكــوث فــي بيته "المســروق" 

أكثر من ساعة.

أطول صالة
وغيــر  جديــدة  طريقــة  وفــي 
مألوفــة لــدى االحتــالل وجموع 
المقتحميــن من المســتوطنين، 
قرابــة األربــع ســاعات اســتمر 
ألداء  الفلســطينيين  عشــرات 

صــالة الضحى بشــكل متواصل 
دون انقطــاع، مقابــل المصلــى 
القبلــي فــي المســجد األقصى، 
لمنع المســتوطنين مــن المرور 

خالل اقتحامهم المسجد.
وحالت صــالة الضحــى الطويلة 
دون مرور المســتوطنين، وسط 
تكبيــرات متواصلة بين الركعات 
الثنائيــة، وإربــاك صوتــي قادم 
مــن المصليــن المحاصرين في 
المصلــى القبلــي، رغــم قنابل 

الغاز التي مألت الساحة بكثافة.
ومن خلف صفوف المصلين وقف 
ليحمــوا  آخــرون؛  فلســطينيون 
التكبيــر،  ويواصلــوا  ظهورهــم 
امتثاال لقوله تعالى "فإذا سجدوا 

فليكونوا من ورائكم".

شد الرحال مقاومة
وزارة األوقاف والشــؤون الدينية 
في غــزة طالبت المجتمع الدولي 
بتوفير حماية دولية للمقدســات 
اإلســالمية في فلســطين والتي 
تتعــرض العتــداءات وانتهاكات 

إسرائيلية ممنهجة ومتكررة.
الموقــف  األوقــاف  واســتهجنت 

الدولي الصامــت عن االعتداءات 
المدينــة  بحــق  اإلســرائيلية 
اإلسالمية  والمقدسات  المقدسة 

فيها.
وأشــادت الوزارة بصمــود أهالي 
مدينــة القــدس المحتلــة وأبناء 
شــعبنا الفلســطيني في الداخل 
فــي  يرابطــون  الــذي  المحتــل 
ساحات وباحات المسجد األقصى 
اقتحامــات  مــن  عنــه  للدفــاع 
قطعان المستوطنين، واعتداءات 

سلطات االحتالل االجرامية.
ودعت إلى شــد الرحال للمسجد 
األقصــى والرباط فيــه، حمايته 
المواجهة تحت  وإشــعال نيــران 
أقدام االحتالل دفاعًا عن القدس 

والمسجد األقصى.
ثمنــت  الســياق  ذات  وفــي   
األزهــر  األوقــاف مواقــف  وزارة 
األوقــاف  ووزارة  الشــريف 
والمؤيــدة  الداعمــة  والمصريــة 
للقضية الفلســطينية والرافضة 
بحــق  الصهيونيــة  للممارســات 

المسجد األقصى المبارك.
المقاومــة  فصائــل  وقالــت 
اقتحــام  إّن  الفلســطينية، 

المســتوطنين  مــن  مجموعــات 
األقصــى  للمســجد  الصهاينــة 
بحماية  الخميس،  اليوم  المبارك 
جنــود االحتالل، تصعيــد خطير 
واســتفزاز مباشــر، ينذر بانفجار 
شامل، تتحمّل حكومة االحتالل 

المسؤولية الكاملة عنه.
وأضافــت الفصائــل أّن محاوالت 
والمكانــي،  الزمانــي  التقســيم 
وفــرض سياســة األمــر الواقــع 
االحتاللية في المســجد األقصى 
المبــارك، ستفشــل علــى أيدي 
الشــعب  وأبنــاء  المرابطيــن 
البطل الذيــن يدافعون عن قبلة 
المسلمين األولى نيابة عن األمة 

العربية واإلسالمية.
وطالبت األمة العربية واإلسالمية 
بتحمــل مســؤولياتها فــي دعم 
الفلســطيني  شــعبنا  صمــود 
وقضيّتــه العادلــة، حتــى زوال 
بقاؤه  يشــّكل  الــذي  االحتــالل، 
عارًا على جبين المجتمع الدولي 
الذي يمــارس ازدواجية المعايير 
فــي التعامــل مع قضية شــعبنا 
وحقوقه المشروعة، في التحرير 

وتقرير المصير.

وسائل مواجهة جديدة يتخذها 
المرابطون درعًا حاميًا للمسجد األقصى
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يومــًا بعــد يــوم، يتراجــع الوضع 
االقتصــادي آلالف العائالت الغزية 
التــي نهشــها الحصــار، واجتمــع 
عليهــا الفقــر والمرض والســجن، 
جراء عدم قــدرة بعض أرباب تلك 
األسر الفقيرة على ســداد الديون 

المتراكمة عليها.
العديد مــن المبادرات الطيبة تبدأ 
قبــل حلــول شــهر رمضــان حتى 
قدوم عيد الفطر، محاولة التخفيف 
عــن الضيــق الــذي تعانيــه تلك 
األسر، من خالل سداد الديون عن 
المواطنيــن الغارمين الذين وقعوا 
فريســة الحصار والعقوبات، وفك 

كرباتهم لنيل األجر والثواب.

مبادرات طيبة
الكاتب والمحلل السياســي فهمي 
شــراب، كان صاحــب الفضــل في 
الغارميــن  فــكاك  مبــادرة  طــرح 
والوصــول الــى 1000 غــارم في 
شهر رمضان، والتي القت مبادرته 
قبــول واستحســان فــي أوســاط 

المواطنين والمجتمع ككل.
ويساهم شراب كل عام من خالل 
صفحتــه علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، بإطالق مبادرة فكاك 
الغارميــن، حيــث يتواصــل معــه 
أيادي تســعى لعمل الخير، ســواء 
مــن داخل قطاع غــزة المحاصر أو 

مــن خارجه، وهــو ما ســاهم في 
إنجاح مبادرته.

مراكــز  مــع  شــراب  ويتواصــل 
كافــة محافظــات  فــي  الشــرطة 
دفــع  الــذي  األمــر  قطــاع غــزة، 
الشــرطة لتقبــل الفكــرة، وكانوا 
يقدمــون كل التســهيالت في فك 
الغارميــن الذين لــم يتمكنوا من 
سداد اقساطهم أو الدين المتراكم 
للمبادرة،  أبوابهم  وفتحوا  عليهم، 
واستعدوا لتسهيل األمر في خطوة 
للتخفيف عن المواطنين في قطاع 

غزّة.
مبادرة شــراب، أنهت حتى اللحظة 
610 غــارم مــن مختلــف  ســراح 
الســجون في قطاع غــزة، ومنحت 
معها هــؤالء فرصــة للعيش، بعد 
أن وقعــوا ضحيــة لســوء األوضاع 
المادية والحصــار وتراكم الديون، 
وأدخلــت الفرحــة علــى بيوتهــم 

وأطفالهم وعائالتهم.

الشرطة..تعاون وتسهيالت
وفــي ملف فــكاك الغارمين، أنهى 
رضــوان  الشــيخ  شــرطة  مركــز 
بمحافظة غزة، ملفات "58" غارمًا 
موقوفيــن في نظارتــه على ذمم 
مالية بعد سداد مديونياتهم بدعم 
كريم من جمعية الفــالح الخيرية 

في فلسطين، وفاعل خير.
فــي الســياق ذاتــه، أنهــى مركز 

شــرطة التفاح والدرج ملفات "27" 
نظارتــه  فــي  موقوفيــن  غارمــًا 
علــى ذمــم ماليــة بعــد تســديد 
مديونياتهــم بدعــم مــن فاعلي 

الخير.
فــي  الشــرطة  مراكــز  وتنهــي 
ملفــات  غــزة  قطــاع  محافظــات 
الغارميــن والموقوفيــن على ذمم 
مالية لدى نظاراتها بعد تسديدها 
من "فاعلي الخير"، وإنهاء ملفاتهم 

وتسويتها بشكل قانوني.
شــرطة محافظة خانيونس جنوب 
قطــاع غــزة، أنهت هــي األخرى، 
مــن  "موقوًفــا   122" ملفــات 
الغارميــن علــى ذمم ماليــة، بعد 
تسوية أوضاعهم القانونية وسداد 

مديونياتهم.
محافظــة  شــرطة  إدارة  وذكــرت 
خانيونس أنها وبالتعاون مع بعض 
المؤسســات الخيريــة قــد أنهــت 
خــالل األســبوع الثاني من شــهر 
رمضان المبارك، قضايا "122" من 
الغارميــن الموقوفين فــي مراكز 

شرطة المحافظة.

تنفيس كرب
المقــدم أحمد صيام رئيس اللجنة 
المكلفة لفكاك الغارمين بشــرطة 
محافظة خــان يونس قــال:" منذ 
اللحظــة األولى لتشــكيل اللجنة، 
تم التواصــل مع كافــة النظارات 

وأقســام التنفيذ فــي كافة مراكز 
إلعــداد  يونــس  خــان  شــرطة 
كشــوفات للنــزالء الغارميــن من 
أصحاب الذمم المالية، بهدف إنهاء 
قضاياهــم بالتعــاون مــع فاعلي 
والجمعيــات  والمتبرعيــن  الخيــر 
الخيريــة التــي تنشــط فــي هذا 

المجال".
وأكــد المقــدم صيــام تواصلهــم 
الدائم مع أهل الخير، لتعزيز مثل 
هذه المشــاريع التــي تعمل على 
تنفيــس الكــرب عــن هــذه الفئة 
ممن ســاءت بهم األحــوال نتيجة 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
يمر بهــا شــعبنا في قطــاع غزة، 
مبديًا اســتعداده بالتعــاون مع أي 
جهة تســعى لمد يد العون لهؤالء 

الغارمين.
فــي ســياٍق متصــل، أنهــت لجنة 
فكاك الغارمين في مراكز شــرطة 
محافظة غــزة، ملفات "75" غارمًا 
موقوفيــن فــي نظــارات مراكــز 

شرطة المحافظة.
وأوضحــت إدارة شــرطة محافظة 
غزة أن اللجنة المُكلفة، وبالتعاون 
مع المؤسسات الخيرية المُساهمة 
غارمًــا   "43" ملفــات  أنهــت  قــد 
في مركز شــرطة التفــاح والدرج، 
وملفــات "18" غارمًــا فــي مركز 
شــرطة الشــجاعية، فيمــا أنهــت 

ملفــات "14" غارمًــا فــي مركــز 
شــرطة الزيتــون بمبالــغ إجمالية 

بلغت )12( ألف شيكل.

أيادي خير
وفي الســياق ذاته، أنهت شــرطة 
محافظة رفح ملفــات "11" غارمًا 
مــن نظــارة مركز شــرطة مدينة 
أوضاعهــم  تســوية  بعــد  رفــح، 
القانونيــة وســداد مديونياتهــم، 
وذلك بالتعاون مع فريق السواعد 

الحانية الخيري.
وفــي المحافظــة الوســطى، قال 
مدير شــرطة المحافظة الوسطى 
العميــد إياد ســلمان:" قدمنا كافة 
التســهيالت أمام الجهــات المعنية 
بهدف  الغارميــن  فــكاك  بقضايــا 

إنهاء ملفاتهم واإلفراج عنهم".
وأضاف العميد سلمان:" نعمل على 
التواصل المســتمر مــع الجمعيات 
االختصــاص،  ذات  والمؤسســات 
وتقديم كافة التسهيالت والبيانات 
ملفــات  إلنهــاء  لهــم  الالزمــة 
الغارمين من خالل ســداد ديونهم 

لمستحقيها".
ومنذ بداية شهر رمضان والحديث 
لســلمان، تــم اإلفراج عــن"104" 
غارمــُا بمبلــغ إجمالــي "60" ألــف 
شــيكل بعــد ســداد مديونياتهم 
اإلجــراءات  وفــق  المســتحقة 

القانونية.

فكاك الغارمين..مبادرات تنفيس كرب عن ضحايا الحصار
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إذاعة الرأي 
الفلسطينية تطلق 
خطتها البرامجية 

الصيفية
غزة-الرأي

أطلقت إذاعة الرأي الفلسطينية التي 
تبــث علــى الموجــة العاملــة 98 اف 
ام خطتهــا البرامجيــة الصيفية التي 
تحمل عنوان “علشــان بلــدي “ التي 
تشــمل عدد مــن البرامــج الجديدة 
والمتخصصة تهدف الى زيادة الوعي 
لــدى المواطنين واطالعهم بشــكل 
الحكوميــة  اإلنجــازات  علــى  أكبــر 
للمؤسســات  اليوميــة  واألنشــطة 
والوزارات والمجتمــع المحلي إضافة 
الــى المتابعــة الشــاملة والســريعة 

لألخبار واالحداث
من جهته ،أكــد د. مؤمن عبد الواحد 
مديــر إذاعة الــرأي الفلســطينية ان 
الخطة البرامجية تنقسم الى جزئيين 
خمسين بالمئة منها حكومية تتعلق 
بتغطية ومتابعة األنشطة والفعاليات 
الحكوميــة والجزء االخــر يرتكز على 
توعية المواطن فــي كافة المجاالت 
إضافــة  واالقتصاديــة  السياســية 
الــى البرامج التفاعلية مــع الجمهور 
والمســابقات إضافــة الــى البرامــج 
السياسية والموجات الخاصة بقضية 
ناهيك  والقدس  والالجئين  االســرى 

عن السهرات الصيفية الجميلة .
وأشــار د. مؤمن عبد الواحــد الى ان 
الخطــة البرامجيــة الجديدة تســعى 
الحكومــي  القالــب  علــى  للحفــاظ 
وتقديــم خدمــة افضــل للمواطــن 
للطواقــم  الجزيــل  الشــكر  مقدمــا 
العاملــة على جهودهــا المتميزة في 
إنجاح الخطة الجديدة وتقديم افضل 

واجمل البرامج للمواطنين .
بدورهــا، اســتعرضت المذيعــة في 
إذاعــة الــرأي الفلســطينية ورئيس 
قســم البرامج أ. فاطمة الدويك اهم 
البرامج الجديدة التي شــملتها خطة 
علشان بلدي ومنها برنامج عين على 
الصحــة الذي يركز علــى عمل وزارة 
الصحــة الفلســطينية وبرنامــج هو 
وهي برنامج اجتماعي يتناول قضايا 
الرجــل والمرأة والحقــوق والواجبات 
بينهمــا وبرنامــج ع الرباعيــة وهي 
برنامــج فنــي يتم اعــداده بالتعاون 
مــع رابطــة الفنانين الفلســطينيين 
وبرنامــج القانون والناس إضافة الى 

باقة متنوعة من البرامج .

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ما إن أعلنت وزارة التنمية االجتماعية 
بغزة عن رابط التســجيل لتحســين 
الســكن لألســر الفقيــرة فــي قطاع 
الترميــم، حتــى  غــزة، مــن خــالل 
تهافت المئات من المواطنين وأرباب 
فــي  بياناتهــم  لتدويــن  العائــالت 
محاولة للحصول على فرصة لمسكن 

إنساني الئق.

االجتماعية  التنميــة  وزارة  وأطلقــت 
أمــس األحــد، الخدمــة اإللكترونيــة 
لتحســين السكن لألســر الفقيرة في 
قطــاع غــزة، من خــالل نشــر رابط 
علــى موقعها اإللكتروني للتســجيل 

واالستفادة من الخدمة.
اإلســرائيلي  الحصــار  وبفعــل 
المفــروض عليــه منذ أكثــر من 16 
عامــًا علــى التوالــي، يعانــي قطاع 
غــزة الــذي يعيــش فيــه أكثــر من 
مليوني فلسطيني أوضاعًا اقتصادية 
ومعيشــية متردية للغايــة، في وقت 
ارتفعت فيه مؤشرات الفقر والبطالة 

وقلة فرص العمل.
ظروف صعبة ومنازل متهالكة

وأعرب الكثير ممــن أدخلوا بياناتهم 

علــى موقع الــوزارة عــن آمالهم في 
أن يحالفهــم الحظ في الحصول على 
فرصــة لترميم منازلهــم المتهالكة، 
والتــي أكل الدهر منها وشــرب، في 
ظل عدم قدرة الكثير من تلك األسر 
مســتواها  تحســين  علــى  الفقيــرة 

المعيشي.
أم راني الشاعر تمنت أن تحصل على 
فرصــة لتحســين منزلهــا المتهالك، 
والــذي يفتقــد إلــى أدنــى مقومات 
الحيــاة اآلدميــة، في حيــن أكدت أن 
تنطبــق  المطلوبــة  الشــروط  كل 
المعيشــية  ظروفهــا  وعلــى  عليهــا 

واالجتماعية.
أماني رشــيد هي األخــرى، أوضحت 
أن لديها خمســة أطفــال، وأن الوضع 
الكلي لمنزلها يرثــى له، وأنه بحاجة 
إلــى ترميــم، الفتــة إلــى أن ظروف 
عائلتها المادية ال تســمح بأي تغيير 
على المنزل ســوى من مســاعدة من 

هنا أو هناك.

ترميم المنازل الهشة
االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  وكانــت 
وقعــت مــع ووزارة األشــغال مذكرة 
تفاهم إلطالق خدمة تحسين منازل 

األسر الفقيرة والهشة.
وتنــص بنــود االتفاقية علــى أن أي 
مواطــن بحاجة لترميم منزل، وليس 
بناء وحدة ســكنية بإمكانــه الدخول 
للمنصــة االلكترونيــة التي ســتكون 
ابريــل  بدايــة  للمواطنيــن  متاحــة 
2022، وبإمــكان المواطنين الدخول 

حسب االحتياج للخدمة.
الطلبــات  تقديــم  أن  إلــى  ويشــار 
ســيكون مــن خــالل وزارة التنميــة، 
وفنيًا من خالل وزارة األشغال العامة 
واإلســكان. وأكدت الوزارة أن معايير 
االستفادة ستتم عن طريق التنسيق 
االلكترونــي دون تدخــل بشــري في 
اختيار الحــاالت، وبها معيارية تعتمد 
علــى المعلومــات الخاصة باألســرة 
من الناحيــة االجتماعية ومن الناحية 

الفنية.
وذكرت أن كافة الحاالت التي سجلت 
لدى وزارة التنمية االجتماعية أو وزارة 
األشــغال ســابقًا بإمكانهــا الدخــول 
لتحديــث بياناتهــا، مع األخــذ بعين 
االعتبــار عــدم وجــود مصــادر دخل 
لألســرة، وأال تكون الحالة قد حصلت 
قبل ذلــك على مشــروع ترميم من 
قبل الوزارة هي أو أحد أفراد أسرتها.

خدمة أطلقتها وزارة التنمية

تحسين المنازل الهشة..حلم فقراء غزة بسكن الئق


