
غزة- خاص الرأي:
أحــد  يعتبــر  الوطنــي  المنتــج 
الركائز الرئيسية لتنمية اإلنتاج، 
وزيــادة االنتعــاش االقتصــادي، 
ظــل  فــي  خاصــة  والصناعــي، 
األوضاع االقتصادية االستثنائية 
الصعبة يعيشها قطاع غزة، الذي 

وارتفاع  لحصار ظالــم،  يتعرض 
في نســب البطالــة، ناهيك عن 
التحتية لالقتصاد  البنيــة  تدمير 
أدى  الــذي  األمــر  الفلســطيني، 
العتمــاد القطــاع على اســتيراد 
معظــم المنتجــات مــن الخارج، 
بعــد توقف العديد مــن المصانع 

العمل بشــكل  عــن  والمنشــآت 
كلي...  

وأمام هذه التحديــات، كان لزامًا 
الوطنــي  علــى وزارة االقتصــاد 
تنميــة االنتــاج الصناعي ونشــر 
ثقافــة دعــم المنتــج الوطنــي، 
والعمــل علــى إصدار تشــريعات 

إحــداث  علــى  تعمــل  وقوانيــن 
طفرة في قطاع الصناعة بشكل 
عام وتذلــل العقبات أمــام نجاح 
المنتــج الوطني، وتقليــل أعداد 
البطالة وإعــادة الحياة من جديد 
لكثير مــن المصانع والمنشــآت. 
اتخذتهــا  التــي  الخطــوة  ولعــل 

الوزارة مؤخرًا بالتوافق مع الغرف 
التجارية واالتحاد العام للصناعات 
الفلسطينية، وهي تعديل رسوم 
إذن اســتيراد أصناف وسلع واردة 
لقطاع غزة عبر المعابر التجارية، 

بدليــل  لهــا  والتــي 
محلي، كان من ضمن 
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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:
a l raygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

يتوحش االحتالل في اســتباحة 
دمــاء األبريــاء تارة فــي قطاع 
غــزة المحاصــر، وتــارة أخــرى 
فــي الضفــة الغربيــة المحتلة، 
ويتنافس قادته في رفع فاتورة 
فــي وقت  الفلســطيني،  الــدم 
يطبق فيــه الصمت على العالم 
أجمــع الــذي يتغنــى بالحقــوق 

والحريات.
ولــم يكتــف االحتــالل بعدوانه 
واغتيــال  غــزة،  قطــاع  علــى 
قادتــه، وهــدم المنــازل فــوق 
رؤوس ســاكنيها كعادتــه فــي 
كل مرة، حتى اختلى هذه المرة 
بمدينة نابلس بالضفة الغربية 
واغتال القائد في كتائب شهداء 
األقصى إبراهيم النابلسي فيما 

استشهد شابين آخرين.
ومحللــون  مختصــون  ويــرى 
التغــول  هــذا  أن  سياســيون 

للحصــول  منــه  لبيــد  يســعى 
علــى مكتســبات فــي الصــراع 
االنتخابي، فيما يهدف االحتالل 
إلنهــاء مكتســبات حرب ســيف 
وحــدة  وخصوصــًا  القــدس 
الســاحات بيــن غــزة والضفــة 

والقدس.

تنافس في االنتخابات 
والمحلــل  الكاتــب  ويقــول 
السياسي اياد جبر:" إن االحتالل 
الحلــول  اســتغالل  يحــاول 
لغــزة،  المقدمــة  االقتصاديــة 
وخصوصًا هذا الكــم الجيد من 
تصاريــح العمــال لخلــق جبهة 
داخلية لها مصالحها الخاصة من 
أجل تشــكيل جبهة ضغط على 

المقاومة في غزة.
ويؤكد جبر في حديث لـ"الرأي"، 
أن وهــذه ورقة مهمة بالنســبة 
لالحتالل ســيحاول اســتخدامها 
المقاومة،  الضغــط علــى  فــي 

بالتالــي هو يســتخدم أســلوب 
الحلــول  مقابــل  االغتيــاالت 
االقتصاديــة التي تصبــح جزءًا 
مــن حســابات المقاومــة عنــد 

التفكير بالرد.
من ناحية أخرى يسعى االحتالل 
حــرب  مكتســبات  إنهــاء  إلــى 
ســيف القدس، وخصوصًا وحدة 
والمــدن  غــزة  بيــن  الســاحات 
الفلسطينية كافة، وهذا ما نجح 
لبيــد في تحقيقــه ويمضي في 

هذا المسار، وفق جبر. 
ويضيــف:" إن كل األعيــن فــي 
االنتخابــات  صــوب  اســرائيل 
لبيــد  يســعى  وهنــا  المقبلــة، 
األمنــي  الموقــف  الســتغالل 
الحالــي للحصــول علــى رصيد 
الصــراع  فــي  منــه  يســتفيد 
االنتخابــي، خاصة وأنــه يعاني 
من عقدة ابتعــاده عن الجيش، 
أو عدم انخراطه في المؤسســة 
األمنية". وحســب ما ذكره، فإن 

لبيد يحاول أن يرد على منتقديه 
في هــذا الجانب، ويظهر قدرته 
علــى الحلــول األمنيــة الصعبة 
المجتمــع  أمــام  كاالغتيــاالت 
اإلسرائيلي، كما أن أهداف لبيد 

ومساعيه تتقاطع مع غانتس.

تغول على الدم
مــن جهتــه يــرى المختص في 
الشأن اإلسرائيلي د. جهاد ملكة، 
علــى  اإلســرائيلي  التغــول  أن 
الدم الفلســطيني يأتــي نتيجة 
ردة الفعــل الفلســطيني علــى 
قيــام االحتالل بســرقة األرض 
وتســارع وتيرة االستيطان، إلى 
القتل المباشــر واالعــدام على 
لعمليــات  باإلضافــة  الشــبهة، 

االعتقال وهدم المنازل.
ويقول ملكة في حديث لـ"الرأي"، 
الممارســات والجرائم  أن تلــك 
اليوميــة ال يمكــن مواجهتها إال 
عبر المقاومة بمختلف أشــكالها 

المسلحة والشــعبية، لذلك فإن 
االحتــالل ال يجــد وســيلة للرد 
الفلســطينية  المقاومــة  علــى 
لسياســاته وممارســاته ســوى 
المزيــد من التغــول. وما يدعم 
لملكة،  والحديــث  التغــول  هذا 
هو حالة الضعــف والهوان التي 
وصــل إليهــا النظام السياســي 
الفلســطيني كنتيجة لالنقسام 
بيــن  والسياســي  الجغرافــي 
مكونات الوطن الواحد سواء في 

غزة أو في الضفة الغربية.
ويســتطرد قولــه:" بالرغم من 
هــذا الحــال المحزن الــذي تمر 
به القضية الفلســطينية، إال أن 
الشعب الفلســطيني ورغم كل 
ما يعيشــه من معاناة سياســية 
واقتصاديــة وحصار ال يمكن أن 
يســمح لهذا المحتل بأن يستمر 
في سرقة أرضه، وسيبقى يدفع 
االحتــالل أثمان احتالله لألرض 

واالنسان. 

االنتخابات ومكتسبات سيف القدس..
عناوين تغول االحتالل على الفلسطينيين
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غزة-الرأي- بسام العطار
مــع تواصل الحصــار الظالم والحروب 
على قطــاع غزة، وماخلفتــه من دمار 
واســع في البنية التحتية، اســتطاعت 
غــزة ومــن خــالل متابعــة حكوميــة 
حثيثة، النهــوض من جديد، من خالل 
المســتويات  تحســين  علــى  العمــل 
المقدمــة  والخدمــات  المعيشــية 
للشعب الفلســطيني، وإقامة مشاريع 
استراتيجية كبرى، ومساعدة الوزارات 
المعنية ومعها البلديــات، على القيام 

بواجبها على أكمل وجه..
 أهــم هــذه المشــاريع: تحليــة ميــاه 
البحر، وتوفيــر مكبات كبيرة للنفايات 
الصلبــة، والحفاظ علــى البيئة، والحد 

من تلوث مياه البحر.
ناجــي ســرحان رئيــس لجنــة البنية 
االســتراتيجية،  للمشــاريع  التحتيــة 
أكد أن لجنة متابعــة العمل الحكومي 
بالمشــاريع  كبيــرًا  اهتمامــًا  أولــت 
االستراتيجية والكبيرة في قطاع غزة، 
من خالل تشكيل لجنة خاصة لمتابعة 
عملها، كمشــاريه اإلعمار واإلنشاءات 
والطاقة والمواصالت والزراعة، إضافة 

لمشاريع البنية التحتية.
وأوضح ســرحان لـ"الرأي" خالل جولة 
نفذتها لجنة البنية التحتية للمشــاريع 
المشــروعات  علــى  االســتراتيجية 
محطــات  أن  قبلهــا،  مــن  المنفــذة 
معالجة المياه العادمة، وتحلية المياه، 
ومشاريع المكبات الرئيسية، تعتبر من 
المشــاريع المهمة التي تخدم ســكان 
قطاع غزة، وتدعم البنية التحتية التي 
تواجــه تحديات كبيــرة بفعل الحصار 

وعدم إدخال مايلزم لهذه المشاريع.
وبيــن ســرحان أن هنــاك محطتيــن 
رئيســيتين لمعالجــة الميــاه العادمة، 
واحــده تقــع شــرق مخيــم البريــج، 
العادمــة  الميــاه  بمعالجــة  وتختــص 
لمدينــة غــزة والمنطقــة الوســطى، 
والثانيــة تقع فــي خانيونــس، والتي 
تقــوم بمعالجــة الميــاه العادمــة في 
المحافظــة، وأخــرى تــم إقامتهــا في 
شــمال القطاع، وتهتم بمعالجة المياه 
العادمــة لمناطــق بيــت الهيــا وبيت 

حانون وجباليا.
وذكــر ســرحان أن من بين المشــاريع 
االســتراتيجية، هناك مكبين رئيسين 
للنفيــات الصلبــة، همــا مكــب جحــر 
الديك، ومكب صوفا شــرق رفح، حيث 
تم االطالع على آليات العمل الحديثة 
والمتبعة، التي يتم من خاللها معالجة 

"القمامة"، ودفنها بالرمال.
مــن جهته اعتبــر وكيــل وزارة الحكم 
المحلي ســمير مطير خــالل حديثه لـ 
"الرأي"، أن إقامة هذه المشــاريع، جاء 
في إطــار تطويــر الخدمــات المقدمة 
للمواطنين في قطــاع الحكم المحلي 
والبلديــات، فــي ظــل وجود تحســن 
كبير فــي قطاعات الميــاه، وتوفيرها 
للمواطنيــن، خاصة من خالل محطات 
التحلية في منطقتي الســودانية ودير 
البلــح، إضافة لعمليــة نقل أطنان من 
النفايات يوميًا الى المكبات الرئيســية 

في شمال وجنوب قطاع غزة.
وكيــل وزارة الزراعــة أيمــن اليازوري 
أوضــح أن هذه الجولــة هدفت لزيارة 
المؤسســات الوطنيــة الكبيــرة، التي 

تشــرف علــى مشــاريع اســتراتيجية، 
لهــا عالقة بمعالجــة الميــاه العادمة، 

وماينتج عن هذه العملية.
وأكــد اليــازوري لـــ "الــرأي" أن هناك 
موردين رئيســيين يمكن االســتفادة 
منهما في مجال الزراعة، المورد األول 
هــو المياه المعالجــة، والتي يتم حقن 
جزء منها للخزان الجوفي، بعد مرورها 
بمجموعة من الفحوصــات التي تؤكد 
صالحيتها ليتم مزجها وخلطها بالمياه 
الجوفيــة، ليتــم بعد ذلك االســتفادة 
منهــا عــن طريــق آبــار اســترجاعية 
محددة، وزراعة بعض أنواع األشــجار 

المثمرة.
وشــدد وكيل الوزارة على أهمية هذه 
المشــاريع التي تســهم في إيجاد حل 
لتوفيــر المياه للقطاع الزراعي، خاصة 
فــي ظــل أزمة شــح الميــاه الجوفية، 
والنقــص الحــاد فــي الميــاه بقطــاع 
غــزة، والتي تــزداد وتنقص، مع مرور 

السنوات.
مــن جانبه قــال رئيس ســلطة المياه 
وجــودة البيئــة يوســف إبراهيــم، إن 
الكبيــرة،  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع 
والتي تــم زيارتها اليوم، اســتطاعت 
أن تعمل على تحســين جودة وكميات 
الميــاه، ونجحت في مســاعدة الخزان 
الجوفي وتأهليه مــن جديد، وبالتالي 
المســاهمة فــي حــل مشــكلة نقص 
المياه في قطاع غــزة، والتي تراكمت 

في السنوات الماضية.
 وذكــر إبراهيــم لـ"الــرأي" أن بلديات 
قطــاع غــزة كانت تعانــي من تكدس 
كبيــر في النفايــات الصلبة، والتي تم 

حل هذه اإلشــكالية من خــالل إقامة 
ضمــن  للمكبــات،  ضخمــة  مشــاريع 
المواصفــات العالمية، والتي ســاعدت 
البلديات على التخلــص وترحيلها الى 
أماكن محددة وبطرق سليمة وصحية، 

تحافظ على البيئة وجمالها.

جهود حكومية كبيرة

رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أثنى 
على الجهد الكبيــر الذي يتم بذله من 
قبل الــوزارة والمؤسســات الحكومية 
ذات العالقة، لرعاية المشاريع الكبرى 
التــي تم إنشــاؤها، والتي يتــم اليوم 
تشــغيلها بالكامل، لخدمة المواطنين 

في قطاع غزة.
أن  علــى  لـ"الــرأي"  الســراج  وشــدد 
الجهود الحكوميــة التي تبذل في هذا 
الســياق، تحتاج الى تعظيمها ودعمها 
بشــكل أكبــر، وتعزيــز التعــاون بين 
كافة المؤسســات والوزارات والبلديات 
لمصلحــة  إضافــة  الميــاه  وســلطة 
ميــاه بلديات الســاحل، وتجــاوز كافة 
اإلشــكاليات والعقبات بما يعود بالنفع 

على المواطن الفلسطيني.
رئيس بلديــة خانيونس عــالء الدين 
البطة، قدم شــكره للحكومة في غزة، 
على مايتــم بذله من جهــود ومتابعة 
اســتراتيجية،  لهكذا مشــاريع  حثيثة، 
التــي لمســها المواطن الفلســطيني، 
علــى صعيــد الخدمــات المقدمة من 

البلديات أو الوزارات المعنية.
هــذه  أن  لـ"الــرأي"،  البطــة  وأكــد 
المشــاريع نجحــت فــي الحد بشــكل 

مباشــر من تلوث ميــاه البحــر، ومنع 
انتشار األمراض بين المواطنين، بعد 
منــع ضخ مياه الصــرف الصحي بدون 
معالجة، إضافة لخلق فرص عمل بين 

صفوف الشباب العاطلين عن العمل.

توفير مياه صالحة للشرب
نائب المدير التنفيذي للشــؤون الفنية 
في مصلحة المياه عمر شــتات، أوضح 
أن محطــة تحلية المياه في دير البلح، 
تــم وضعهــا ضمــن أهــم المشــاريع 
الوطنيــة  والخطــة  االســتراتيجية، 
لتحســين نوعيــة وجــودة الميــاه في 
قطاع غــزة. وبين شــتات لـ"الرأي" أن 
هــذه المحطة تخــدم 75 ألف نســمة 
من محافظتــي خانيونس ورفح، حيث 
عملت خالل المرحلة األولى على ضخ 
6000 م3، فيمــا تم توســعتها لتصل 
طاقتهــا الى 14 ألــف م3 فــي اليوم، 
وفــي نهاية هــذا العام ســتصل قدرة 
هــذه المحطــة اإلنتاجية الــى 20 الف 
م3، تخدم 300 ألف نسمة، وتزويدهم 
بالميــاه المحــالة الصالحــة للشــرب، 
واالســتخدامات المنزلية بصورة آمنة، 

في كٍل من رفح وخانيونس.
مديــر عــام مصلحــة ميــاه بلديــات 
الســاحل منذر شبالق أكد لـ"الرأي" أن 
زيارة وكالء الوزارات ورؤساء السلطات 
المحليــة لهذه المشــاريع، جــاءت في 
مرحلة مهمة جدًا، تم من خاللها إنجاز 
مشــاريع اســتراتيجية كبــرى، أهمها 
تحليــة ميــاه البحر، حيث اســتطاعت 
أن تغطــي %35 من مجمــل احتياجات 

السكان في القطاع من مياه الشرب.

المشاريع االستراتيجية.. دعم للبنية التحتية في غزة
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

تعود الذاكرة بضابط الشــرطة 
هشــام عدوان من مدينة رفح، 
طويلــة،  ســنوات  الــوراء  إلــى 
تلوح أمام عيناه األيام العشــرة 
التــي قضاها بعيدًا عــن منزله 
وعائلتــه وأطفاله الذيــن كانوا 
يتوقون لعودة أبيهم مســاء كل 
يوم حاماًل بيده بعض الحاجيات 
التي كانت تسند قلوبهم بمزيد 

من الفرح.
كان ذلــك قبــل 17 عامــًا مــن 
اآلن، حيــث كان حاجز أبو هولي 
"محفوظــة"  بموقــع  المســمى 
العســكري، اســم ال يخفى على 
أي مواطن فلسطيني، فالمعاناة 
كانــت واحــدة ومشــتركة، قبل 
اندحار االحتالل عن قطاع غزة.

حديــث  فــي  عــدوان  يقــول 
لـ"الــرأي":" إن حاجــز أبو هولي 
كان كابوســًا لكل المــارة منه، 
واالذالل  المعانــاة  فيوميــات 
واالهانة من قبل جنود االحتالل 
على الحاجــز أعادتني ســنوات 

طويلة للخلف".

كابوس اسمه حاجز
ســاعات طويلــة كان ينتظرها 
عدوان كغيره من المرضى وكبار 
الســن والطلبة وحتى المواليد، 
أجبرتــه علــى البقاء فــي عمله 
بغزة يوميــن كامليــن والعودة 
الى منزله برفح أربعة أيام، في 
وقــت ازدادت المضايقــات التي 
كان يتفنن الجنود في توجيهها 

تجاه العابرين.
المتعلقــة  الحزينــة  الذكريــات 
بحاجز أبــو هولي بعد ســنوات 
طويلة مــن اندحار االحتالل من 
غــزة، أخرجــت كل مــا كان في 
ذاكرة الضابط عدوان، فاإلغالق 
وسياســة  للحاجــز  المتواصــل 
االذالل واالنتظار، كانا سببًا في 
احتجازه بغزة فترة عشــرة أيام 
متواصلــة دون أن يــرى عائلته 

وصغاره.
وفي فصل الشــتاء كان للحاجز 
معاناة أخــرى ال متناهية ولكن 
بطعم العلقــم، فقد كان أهالي 
لـ"عــدوان"  والحديــث  غــزة 
يخرجــون منذ ســاعات الصباح 
الباكر، وينتظرون داخل السيارة 
وسط أجواء البرد القارس، وهو 
مــا زاد مــن معاناتهــم بانتظار 

الســماح لهم بالمــرور من تلك 
البوابة السوداء.

"وأخيــرا انزاح الحاجــز وأصبحنا 
نتحــرك بحريــة كبيــرة"، يقول 
اندحــار  أن  موضحــًا  عــدوان، 
غــزة،  قطــاع  عــن  االحتــالل 
ومســح الحاجز هو أحد إنجازات 

المقاومة الفلسطينية وأهمها.
األقصى  انتفاضة  اندالع  وعقب 
االحتــالل  عمــل   ،2000 عــام 
علــى توســيع حاجز أبــو هولي 
الشــارع  طــول  علــى  الواقــع 
الرئيــس صــالح الديــن ما بين 
نهاية مدينتــي خانيونس ودير 
البلح، وهو مــا فاقم من معاناة 
ســاعات  خــالل  المواطنيــن 

االنتظار.

ذكريات حزينة ملونة
ولطلبــة الجنوب ذكــرى ملونة 
والتفتيــش  واالذالل  بالقهــر 
اليومــي علــى الحاجــز، فــكان 
بعضهــم يبيت لــدى األصدقاء 
بغــزة، أو داخــل بيــت للطالب 

والطالبات في الحرم الجامعي.
"عــرب كالب..روخ بيتــك" مــن 
أكثــر عبــارات الســب والشــتم 
التــي كان توجه للمارة من قبل 
الجنــود الذيــن كانــوا يحتمون 
داخل األبراج العسكرية المقامة 

على طرفي حاجز أبو هولي.
المحامية نسرين عوكل،  تقول 
وكانت حينــذاك طالبة حقوق:" 
كنــا ننتظر ســاعات طويلة في 

سبيل السماح لنا بالعبور، وفي 
أحــد األيــام كان لــدي امتحان، 
الحاجز مغلق، واضطررت  وكان 
لتقديمــه ضمن لجنــة خاصة"، 
موضحــة أن الدبابــات والجنود 
الشباب والطالبات  كانت تتقدم 
الذيــن كانــوا يســيرون بخطى 
ثابتة وهم يحملون راية بيضاء.

الســاعة العاشــرة مســاء كانت 
عوكل تحط رحالها داخل منزلها 
المقــام في مدينــة رفح جنوب 
قطاع غزة، بعد أن أخذ جسدها 
نصيبه من التعب واالرهاق جراء 
ســاعات طويلــة مــن االنتظار 
وســط حرارة الشمس الملتهبة، 
وعمليات إطالق النار بين أرجل 
المواطنيــن وتجــاه الســيارات، 
االعتقــاالت  عــن  ناهيــك 

المتواصلة للشبان بدون مبرر.

موت محقق
وتستذكر عوكل مأساة األهالي 
على الحاجز، وتضيف في حديثها 
لـ"الــرأي":" تخيــل أن شــخص 
يقف ســاعات طويلة في انتظار 
الســماح له بالمرور عبر الحاجز 
اللعيــن، يريــد قضــاء حاجتــه، 
ويضطر الى دخول منزل أناس 
ال يعرفهــم وال تربطــه بهم أي 
صلة، هنا تمثلت المأســاة بكبر 
حجمها، كنا نشعر بالخجل ولكن 

ليس بمقدورنا أي شيء".
كانــت  هكــذا  وحمــار"  كارة   "
تســتكمل  عــوكل  المحاميــة 

طريقهــا برفقــة زميالتهــا من 
الدبابات  الطالبات، فيما كانــت 
واألســلحة  بالجنــود  المدججــة 
الثقيلة تقف حائــاًل أمام دخول 
الســيارات، وهو ما أجبر المئات 
علــى  ســيرًا  المواطنيــن  مــن 

األقدام باتجاه البحر. 
وتنبــه عوكل الــى أنهــا كانت 
تعود إلى منــزل ذويها مرة كل 
أســبوع لرؤيتهــم، فيمــا كانت 
تقضي مــا تبقى من األســبوع 
داخــل حــرم الجامعة مــن أجل 

الدراسة.
ما بين السّادســة صباحًا وحتى 
جنــود  كان  السّادســة مســاًء، 
بمــرور  يســمحون  االحتــالل 
المــارة، وأيّ اقتراب بعد أو قبل 
السّــاعتين المحددتيــن معناهُ 
إال أن تلــك  المحقــق،  المــوتُ 
السّــاعات كانــت تتخلل فترات 
إغالق غير معروفة األجل، وفي 
بعــض األحيــان إغــالق فجائي 

دون سابق انذار.

انتقام وشهادة
المضايقــات  مــن  ســيل 
واالســتفزازات  واالنتهــاكات 
لهــا  يتعــرض  كان  اليوميــة 
المواطنيــن علــى ذلــك الحاجز 
الذي أهــان وأذل الصغــار قبل 
ضعــف  يرحــم  ولــم  الكبــار، 
المرضى وعوز الطلبة، كل هذا 
دفع بالشــاب عرفات أبو كويك 
من معسكر الشــاطئ بغزة إلى 

صب جــام غضبه علــى احتالل 
ظالم عاث فسادًا في األرض.

الخاص  بمالــه  اشــترى عرفات 
وحــدد هدفه،  يدويــة،  قنابــل 
كان الهــدف هو حاجز أبو هولي 
على الطريــق العام الذي يربط 
بيــن شــمال القطــاع وجنوبه، 
والذي يستخدمه جنود االحتالل 
إلذالل أبناء شــعبه، حيث أولئك 
الجنود الجبنــاء الذين يختبئون 
بحصونهــم عنــد ذلــكَ الحاجِز 
ظانيــنَ أنهــا ســتحميهم مــن 

غضب المجاهدين.
يقول عامــر أبو كويك شــقيق 
عرفــات، في حديــث لـ"الرأي":" 
عملية جريئــة نفذها أخي، فقد 
جهز نفســه بنفسه، وأصر على 
نيل الشــهادة، فقد تأثــر كثيرا 
باستشــهاد الطفلــة الرضيعــة 
إيمــان حجــو وقتها، لقــد رأيت 
الحــزن فــي عينيــه، فقــد كان 
يشــاهد األســاليب االستفزازية 
واالذالل والتضييق المتعمد من 

قبل الجنود على الحاجز".
يتابع أبو كويــك واأللم يعتصر 
قلبه حزنــًا على شــقيقه:" كان 
شــقيقي يــدرس فــي جامعــة 
األقصــى بخــان يونــس جنوب 
غــزة فــكان يــرى بــأم عينه ما 
يحــدث هنــاك، معانــاة يومية 
وانتظــار لســاعات طويلة تحت 
أشــعة الشــمس الحارقــة دون 

رحمة".
استشــهد عرفــات، بعدما أمطر 
قــرب  المتمركزيــن  الجنــود 
الحاجز بالقنابل اليدوية فأثخن 
فيهــم الجراح، وأوقــع بهم عدة 
إصابــات حتــى نــال شــهادته، 
اســتكملت  استشــهاده  وبعــد 
المقاومة الفلســطينية الطريق 
الــذي نهجه عرفــات وغيره من 
المجاهدين والشهداء في سبيل 
دحر االحتالل عن غزة، فكان لها 
ما كان، وانقشعت هذه الغمامة 
الســوداء عن أرض قطاع غزة، 
وعادت الحياة تدب بين أوصاله.

جدير بالذكر أن االحتالل اضطر 
آنفًا عــام 2005 بإخالء عدد 21 
مســتوطنة كانــت تحتــل نحو 
%35 مــن مســاحة قطــاع غزة، 
الــذي ال تتعدى مســاحته 360 
وذلــك تحت  كيلومتــرَا مربعــَا 
تأثيــر ضربات المقاومة بعد 38 

عامًا من احتالل القطاع.

ومرت 17 عامًا 

“حاجز أبو هولي”..ذكريات مريرة بددتها المقاومة
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غزة-الرأي-آالء النمر
رُفع آذان العشــاء عبر مكبرات 
مآذن المســاجد وأقامت العائلة 
ثــالث  جماعــة،  فــي  صالتهــا 
البيــت  ســماء  غطــت  عتمــات 
يضــج  ليــل  حلكــة  المظلــم، 
المنهمرة  الصواريــخ  بأصــوات 
بالمــوت، وانقطاع تام للكهرباء 
لليــوم الثالــث علــى التوالــي، 
وعتمــة عــدوان كانت ســمائه 
واحدة فوق بيوت الفلسطينيين 
مــن بيــت حانون شــمااًل وحتى 

رفح جنوبًا.
أما هنا في بيت آل حسونة فقد 
اســتعد الجميــع لتنــاول طعام 
العشــاء غير آبهين بمــا يحدث 
الكبيــرة  االبنــة  الخــارج،  فــي 
"ســعاد" تكفلت بتحضير لوازم 
العشــاء، وتــوزع البقيــة بيــن 
مشاهدة التلفاز وبين آخر يتخذ 
باب "الدار" مجلســًا، وبين أخير 
أســرع خطاه نحــو دكان قريب 

ليشتري الخبز.

لحظات ســريعة غيّرت وظائف 
الجميــع لكنهــا أبقــت كاًل فــي 
مكانــه، وتحــول ســكون البيت 
إلــى بقايــا جــدران تخــرج من 
بينها أصــوات مختنقــة تصرخ 
زاد  ضخمــًا  غبــارًا  اهلل"،  بـ"يــا 
ظلمة الليــل وكتم على أنفاس 
وأجهد علــى أضعفهم  األحيــاء 

وأصغرهم سنًا.
"إســرائيلية"  صواريــخ  ســتُ 
الشــعوت  مباغتــة قصفت حي 
أو  إنــذار  دون  جنوبــًا  برفــح 
أســقف  الضربة  أوقعت  تحذير، 
البســيطة على رؤوس  المنازل 
أصحابها، أفزعــت ليل األطفال 
ببشــاعة، حتى أن بعضهم بقي 
على نومتــه دون صرخة أخيرة 
ودون اســتيقاظ ودون مشاهدة 
ألحداث الســاعة، لقد استشــهد 
تســعة آمنين وأصيب أكثر من 

أربعين شخصًا بجروح مختلفة.
ليلــة مظلمة مرّت فوق ســماء 
فيهــا  قامــت  رفــح،  محافظــة 

الســاعة دون مقدمــات، البناية 
المســتهدفة تقع فــي منتصف 
الحي، وبضربات شرسة تحولت 
ابتلعــت  ضخمــة  حفــرة  إلــى 
الطوابــق بمــن فيهــا، مــا دفع 
أصحاب المنازل المحيطة لهدم 
بيوتهــم للدخول في مســابقة 
مع مرور الزمن والحد من تحول 
اإلصابــات إلــى فواجــع، لكــن 
الموت كان أســرع والركام كان 
أقوى من أن يفســح هــواًء ولو 
مغبرًا لمن بقي على قيد الحياة.

تدمــر علــى األقل اثني عشــر 
منــزاًل داخــل بقعة هــذا الحي، 
ورجــال  المســعفون  وانتشــل 
مــن الدفــاع المدنــي عشــرات 
الناجين وبينهم طفاًل من عائلة 
وشــقيقته  "محمــد"  حســونة 
الكبرى "سعاد" وأطفال بالجملة 
ومســنون، إضافــة إلى ســبعة 
شــهداء مــن تحــت ركام منزل 

المخيم المدمر.
األب حســونة ودّع طفله محمد 

فــي  بالنظــرات،  عامًــا(   14(
حيــن كان ممــددًا على ســرير 
االستشــفاء في مستشــفى أبو 
يوســف برفح، حيث ُأســعف مع 
أبنائــه وزوجته وابنته "ســعاد" 
التي تخرّجت حديثا بتفوق من 

الثانوية العامة بمعدل 94%.
"ومــا زال للحلــم بقيــة" هــذه 
وقــت  ســعاد  قالتهــا  العبــارة 
إعالن نتائــج الثانويــة العامة، 
بعدمــا بذلت جهدهــا للحصول 
علــى معدل يســمح لها بدخول 
كلية طب األســنان على الرغم 
من انعــدام قــدرة والدها على 
تعليمها، في أجــواء من الفرحة 
العارمــة والطبــول والزغاريــد 

والفرح المبهج.
سرعان ما حطم االحتالل فرحة 
"ســعاد" واختطــف منهــا بقايا 
إصابتهــا وخروجها  لكن  الحلم، 
من تحت أنقــاض بيتها أوصلها 
لحلم دراســتها لطب األســنان، 
وكان أخيهــا الشــهيد "محمــد" 

الجلل،  ثمنــًا عظيمــًا لفقدهــا 
بعدما شــاركها يومهــا المنتظر 
بوجهه الذي حمل لها ألف كلمة 

حب لم تعد تسمعها.
"محمــد"  الطفــل  استشــهد 
بشــظية في رأسه، أبقت وجهه 
مبتســمًا يرى ما ال يــراه إخوته 
المفزوعون مــن هول ما حدث، 
رغــم أن أخــي استشــهد، وأبي 
مصاب بالمستشفى، وبيتنا راح، 
وكل أحالمــي تهدمــت، لكنــي 
ســأعود وأعمــل علــى تحقيق 
أحالمي ألصبح طبيبة من أجل 
أهلي وشعبي"، قال  مساعدتي 

سعاد.
الذي  الســادس  العــدوان  هــذا 
"اإلســرائيلي"  االحتــالل  شــنه 
على قطــاع غــزة، ثالثــة أيام 
لم يفرّق خاللهــا االحتالل بين 
طفــل رضيع وبين شــاب يافع، 
ولــم يميز بين عائلة آمنة وبين 
أخرى اتخــذت بيتهــا مأمنًا من 

بنك األهداف المزيّف.

تقرير
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بيت التفّوق تحول لركام وخيمة عزاء للطفل “حسونة”
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القدس المحتلة-الرأي
الحــادي  يــوم  يصــادف 
آب/  مــن  والعشــرين 
 53 الــ  أغســطس، الذكــرى 
األقصــى  المســجد  إلحــراق 

المبارك.
ففــي مثــل هــذا اليــوم من 
عــام 1969، اقتحــم يهودي 
متطرف أســترالي الجنســية 
مايــكل  يدعــى  إرهابــي 
المســجد األقصى،  دينيــس 
وأشــعل النيــران عمــدا في 
للمســجد  الشــرقي  الجنــاح 
أتت  المبارك، والتي  األقصى 
على واجهات المسجد وسقفه 
النــادرة  وســجاده وزخارفــه 
وكل محتوياته من المصاحف 
واألثاث، وتضرر البناء بشكل 
كبيــر، مــا تطلــب ســنوات 
وزخرفتها  ترميمهــا  إلعــادة 

كما كانت.
التي  المعالــم  ومــن ضمــن 
أتــت عليها النيران، مســجد 
عمــر الــذي كان ســقفه من 
الطين والجســور الخشــبية، 
ويمثــل ذكــرى دخــول عمر 

بــن الخطاب رضــي اهلل عنه 
القــدس وفتحها،  إلى مدينة 
إضافــة إلى تخريــب محراب 
زكريا المجاور لمســجد عمر، 
المجــاور  األربعيــن  ومقــام 
لمحراب زكريا، وثالثة أروقة 
مــن أصل ســبعة ممتدة من 
الجنــوب إلــى الشــمال مــع 
األعمدة واألقواس والزخرفة، 
وجزء من السقف الذي سقط 
الحريق،  على األرض خــالل 
وعمودي مع القوس الحجري 
الكبيــر بينهمــا تحــت قبــة 
المســجد، و74 نافذة خشبية 

وغيرها.
كما تضــررت أجزاء من القبة 
المزخرفة والجدران  الداخلية 
 48 وتحطمــت  الجنوبيــة، 
المسجد مصنوعة  نافدة في 
من الجبص والزجاج الملون، 
واحترقت الكثير من الزخارف 

واآليات القرآنية.
واســتطاع أبناء شعبنا آنذاك 
إنقــاذ ما تبقى في المســجد 
األقصى قبــل أن تجهز عليه 
هرعــت  أن  بعــد  النيــران، 

مركبــات اإلطفــاء مــن مدن 
الخليــل، وبيت لحم ومناطق 
مختلفة من الضفة والبلديات 
العربية إلنقاذ األقصى، رغم 
محــاوالت ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي منعها من ذلك، 
وقطعهــا المياه عن المنطقة 
المحيطة بالمسجد في نفس 
دت  يــوم الحريق، كمــا تعمَّ
التابعــة  اإلطفــاء  مركبــات 
لبلديــة االحتــالل بالقــدس 
التأخــر؛ حتى ال تشــارك في 

إطفاء الحريق.
اعتــداءات  تتوقــف  لــم 
االحتالل والمستوطنين على 
المســجد، مــن إغالقــه أمام 
عليهم،  والتضييق  المصلين 
واقتحامه وتدنيســه من قبل 
المستوطنين، وتنفيذ أعمال 
تخريــب فيه، ومنــع عمليات 
أعمــال  وتنفيــذ  ترميمــه، 
أســفله،  لألنفــاق  حفريــات 
وإجــراء أعمــال مســح وأخذ 
قياســات في باحات المسجد 
األقصــى وفــي صحــن قبة 

الصخرة.

وســادت خالل العــام الجاري 
حالة من التوتر الشــديد في 
خاصــة  األقصــى  المســجد 
خالل شهر رمضان الماضي، 
مع تكثيف ســلطات االحتالل 
إجراءاتهــا  اإلســرائيلي 
الشــيخ  العســكرية في حي 
بالقــدس  وســلوان  جــراح 
القــرارات  جــراء  المحتلــة، 
بتهجير  القاضية  اإلسرائيلية 
الســكان الفلســطينيين من 

القدس.
االحتــالل  آليــات  وتقــوم 
حفــر  بأعمــال  اإلســرائيلي 
فــي بــاب المغاربة وســاحة 
لحارتــي  المؤديــة  البــراق، 
الشرف والمغاربة في القدس 
القديمة، والتي زادت وتيرتها 
في الفتــرة األخيرة لتشــمل 
أماكن متعــددة في آن واحد، 
بهــدف إقامــة نفــق أرضــي 
يصــل  متــرا،   159 بطــول 
بين منطقة "حارة الشــرف"، 
التي استُبدل اسمها بـ"حارة 
اليهــود"، إلــى بدايــة جســر 
بــاب المغاربــة المــؤدي إلى 

األقصــى  المســجد  داخــل 
قــوات  تســتخدمه  الــذي 
االحتالل والمســتوطنون في 
االقتحامــات، وفقــا لمــا أفاد 
به مجلس اإلفتاء األعلى في 

فلسطين في بيان له.
المجلس فإن هذه  وبحســب 
االعتــداءات تأتــي فــي إطار 
المتواصلة بحق  االنتهــاكات 
المقدســات والمعالم األثرية 
الفلســطينية،  والتاريخيــة 
الهادفة  االحتــالل  وسياســة 
إلــى تغييــر مالمــح المدينة 
المقدســة وطمــس ماضيها 
فــي  واإلســالمي،  العربــي 
محاولــة فاشــلة ومرفوضــة 
األرض  كامــل  الســتباحة 

الفلسطينية.
واعتبر أن هذا المشــروع من 
أخطر المشــاريع اإلسرائيلية 
أساســات  تضعضــع  التــي 
المســجد األقصــى المبارك، 
وتؤثــر بشــكل مباشــر في 
الســور الغربــي وجــزء مــن 
الســور الجنوبــي للمســجد، 
وعلى بقية الساحات الغربية.

53 عاًما على إحراق األقصى ونيران التهويد ما زالت مشتعلة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
حالة من اإلحباط ســيطرت على المواطنين 
أســعار  ارتفــاع  جــراء  غــزة  قطــاع  فــي 
المستلزمات المدرسية من مالبس وحقائب 
وقرطاســية، قبيل بدء العام الدراســي، في 
وقت تزداد فيه أوضاعهم االقتصادية ســوءًا 

يومًا بعد يوم.
عبئًا ثقياًل تتحمله العائالت في غزة كل عام، 
اســتعدادًا الســتقبال العام الدراسي الجديد 
وبســبب الحاجــة الماســة لشــراء المالبس 
المدرســية ألبنائهم، في ظل انعدام فرص 
العمل وارتفاع مؤشــرات الفقر والبطالة في 

قطاع غزة المحاصر. 

غالء فاحش
وحول ارتفاع أســعار المستلزمات المدرسية 
تقول أم عمر المدهون من ســكان معســكر 
الشاطئ بغزة:" ذهبت إلى السوق ألخذ فكرة 
عن األســعار، عدت مصدومة ومحبطة جراء 
هــذا االرتفاع غيــر المســبوق"، موضحة أن 
أقل حقيبة مدرســية ســعرها يصل إلى 40 

شيكل وقد ال تعمر مع الطالب كثيرًا.
وباســتغراب تضيف:" هل مــن المعقول أن 
يصل ســعر مريــول مقاس محيــر بقميص 
60شيكل، ومريول آخر بتطريز بسيط على 
الحزام بســعر 50 شــيكل، وآخر سادة بسعر 
40 شــيكل، هــذا كلــه ليــس فــي مقدورنا 
شــراؤه، جيوبنــا ليســت ثرية"، متســائلة:" 
العائالت التــي لديها ثالثة وخمســة أطفال 

كيف ســتلبي احتياجاتهم المدرسية في ظل 
هذا االرتفاع.

وتتابــع: "حقائــب ومراييل وأحذيــة وأدوات 
قرطاســية وكتــب وتجليــد، هــذه جميعهــا 
تنتظــر كل العائــالت التي تــرزح تحت نير 
الفقــر والوضع المادي الســيء، مــن أين لنا 

شراء تلك كل المستلزمات؟".
أســعار  فــي  الكبيــر  االرتفــاع  وفــي ظــل 
المســتلزمات المدرســية هذا العام، تسعى 
العديــد مــن المحــال التجاريــة إلــى طــرح 
الكثير من العروض علــى بعض الحقائب أو 

المالبس الخاصة بالمدرسية 

العروض هي الحل
والقرطاســية، وهــو ما دفــع ربــة البيت أم 
فــراس حمد إلــى اللجــوء لشــراء احتياجات 
أبنائهــا للعــام الدراســي الجديــد مــن أحد 
المحالت التجارية في ســوق الشــيخ رضوان 

بغزة.
تقــول أم فراس لـ"الرأي":" أســعار المالبس 
المدرســية هذا العــام مرتفعة بشــكل غير 
طبيعــي، تعبــت أقدامي مــن كثــرة "اللف" 
والبحــث عن أســعار مناســبة لكن األســعار 
جميعها متشــابهة، واضطررت آنفة للذهاب 
ألحد المحــال الذي يبيع الحقيبة المدرســية 
بـ20 شــيكل فقــط". وتؤكــد حمــد أنها لم 
تقم بشــراء بقية المســتلزمات المدرســية 
ألطفالهــا اآلخرين، وأنهــا تبحث عن محالت 
تطرح عروض على المالبس والقرطاســية، 

فالوضع المادي لألسرة ال يسمح بشراء تلك 
االحتياجات مرتفعة الثمــن، خاصة أن لديها 
خمسة أبناء من الذكور واالناث في المدرسة.
وفــي الوقــت الذي تضطــر فيــه الكثير من 
العائالت إلى شــراء المســتلزمات المدرسية 
ألبنائهــا، تحــاول بعــض العائــالت إصالح 
القديم مــن مالبس وأحذيــة وحقائب لعدم 
قدرتها على الشــراء، فيما أجبــرت الظروف 
االقتصادية القاســية كثير من ربات البيوت 
علــى تمريــر أول أيــام المدرســة بمالبس 

المدرسة خالل السنوات السابقة.

موسم ينتظره التجار
ويعتبر موســم المدارس من أهم المواســم 
التي يســتند إليها التجار والمحــال التجارية 
علــى عائدهــا االقتصــادي، وذلــك بهــدف 
إنعاش جيوبهم، وتسديد التزاماتهم المادية 

من أجرة المحال وثمن البضائع وغيرها.
وفــي الوقت الذي يرى فيه أهالي قطاع غزة 
أن هنــاك مبالغــة في أســعار المســتلزمات 
المدرســية مثــل المالبس واألحذيــة، يرى 
أصحــاب المحال التجاريــة الخاصة ببيع تلك 
المســتلزمات أنها في متناول الجميع، وأنها 
تواكب آخر صيحات الموضة في نوع القماش 

والتطريزات الجديدة.
عبد أكرم صاحب محل مســتلزمات مدرسية 
في معســكر الشــاطئ بغــزة:"، يقــول:" إن 
األســعار مناسبة بالنســبة للعائالت، ولكنها 
صعبــة على العائالت التــي ليس لها مصدر 

دخل"، موضحًا أنه يقوم بين الفينة واألخرى 
بطــرح الكثير مــن العروض علــى المالبس 
المدرســية وغيرها، وأنها تشــهد في بعض 

األحيان إقباال كبيرًا ".
األوضــاع  أن  لـ"الــرأي"،  أكــرم  ويؤكــد 
االقتصاديــة الصعبة ليســت علــى العائالت 
فقــط، ولكنهــا أيضــًا تلقــي بظاللهــا على 
أصحاب المحال التجارية، حيث أنهم مجبرون 
على دفع اإليجــارات والديــون التي تتراكم 

عليهم للتجار.

أوضاع اقتصادية قاسية
بدوره يقول المختص في الشأن االقتصادي 
لؤي رجب:" إن العائالت الفقيرة بغزة أصبحت 
حائــرة فــي كيفية تجهيــز أبنائها لموســم 
المدارس في ظــل األزمات االقتصادية التي 

يعيشها القطاع".
ويؤكــد رجب فــي حديث لـ"الــرأي"، أن تلك 
العائــالت الفقيرة تعاني مــن أزمات عديدة 
متراكبة أبرزها اســتمرار الحصــار، وارتفاع 
األســعار وتــردي األوضــاع االقتصادية، كما 
أّن معظــم أهالي قطاع غزة باتوا يعيشــون 
على تلقي المســاعدات العينية والمادية من 

المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ويعيش قطاع غزة حصارًا خانقًا منذ أكثر من 
15 عامًا، وهو ما أثر على الظروف المعيشية 
واالجتماعية واالقتصادية لألهالي، وتســبب 
بارتفاع نســبة البطالة والفقر بين العائالت، 

وأيضا انعدام فرص العمل.

قبيل بدء العام الدراسي

“كسوة المدارس”.. 
حين تتحول بهجة العام الدراسي لعبء على أهالي غزة
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غزة-الرأي-آالء النمر
ســبعة عشر روحًا تُتلى قصصهم 
أو  مــرة  عشــر  لســبعة  بالدمــاء 
حتــى آالف المــرّات، فلــكل طفل 
االحتــالل  صواريــخ  بــه  غــدرت 
قصــة وحكايــة وألف روايــة مُرة، 
يعيــش مــرارة روايتها تلــك األم 
التــي فجعــت بصغيرهــا بعد أن 
حملتــه وهنًا على وهن لتســمعه 
ينطــق بـــ "مامــا" للمــرة األولى 
وتــرى خطواته المتقطعة وتلحقه 
بريــاض األطفال، وذاك األب الذي 
رســم جل حلمــه بطيــف أطفاله، 
وأخذ يرســم فــي مخيلته شــكل 
أجسادهم التي ســتغدو له سندًا، 
تحطمــت  كلهــا  األحــالم  أن  إال 
وتحولت إلى كابوس مظلم يمتلئ 

بحكايا الموت وبشاعة الطريقة.
منحوتــة كبيرة تمتد لـــ100 متر 
علــى شــاطئ بحــر غــزة، ضمّت 
بداخلها أســماء األطفال الشــهداء 
المغدورين الســبعة عشر، تلونت 
أســمائهم بألوان علم فلســطين 
الذي تالزمه ألوان الحرب السوداء 
والدمــاء بلونها القانــي، واإلصرار 
بلونهــا  الحيــاة  مواصلــة  علــى 

األخضر.
شــاطئ البحــر كان شــاهدًا على 
المرتكبــة  المجــازر  مــن  عــدد 

بحــق األطفــال األبريــاء، كما أنه 
محطة من اللهــو األولى لألطفال 
وعوائلهم أوقــات الصيف وارتفاع 
درجــات الحــرارة، فــكان المــكان 
األنســب لنصــب منحوتــة تحمل 

أسماء الشهداء األطفال.
افتتــح  االحتــالل  أهــداف  بنــك 
الطفلة  بقتل  الصاروخية  ضرباته 
آالء قدوم 5 ســنوات، ومرّ الموت 
تكرارًا على أطفــال عائلة النيرب 
كــرش  وأبــو  ونجــم  والنباهيــن 
وحســونة،  والشــاعر  والفــرام 
والكثير من العائــالت التي ُغدرت 

بلحظة أمان.
االحتــالل شــن عدوانــه الخامس 
علــى قطــاع غــزة، وســط حصار 
جاســم منذ ستة عشر عامًا تخلله 
والتصعيــد  االجتياحــات  مئــات 
البــري والبحــري والجــوي وســط 
أزمــات إنســانية متفاقمــة علــى 
مــدار الحصار والخنق لكل ســبل 
الحيــاة التي يســعى فــي دروبها 

الفلسطيني.

أكبر منحوتة
تعــوّد الفلســطيني على تضميد 
جراحــه بنفســه، لهذا قــررت 29 
مؤسسة حقوقية وإعالمية افتتاح 
أكبــر منحوتــة رمليــة "االحتالل 

يقتــل الطفولة"؛ ايذانــًا بانطالق 
إعالميــة تحــت  فعاليــات حملــة 
هــذا الوســم، وهي مــن تنظيم 

." Gaza group مجموعة غزة"
منســقة الحملة االعالمية الدولية 
د.  الطفولــة"  يقتــل  "االحتــالل 
فاطمة أبو نادي، أكدت أن االحتالل 
أصبح لديه عقيدة راسخة تعكس 
جرائمه المســتمرة ضد المدنيين، 

خاصة األطفال.
وقالت أبو نادي في كلمة لها: "ألن 
اطفالنا أغلى مــا نملك واالحتالل 
فــي  آمنيــن  الحربــي يقصفهــم 
بيوتهــم، ويقتلهم بدم بارد، دون 
رادع لعنجهية االحتالل"، مشــيرة 
إلى أن جل الضحايا خالل العدوان 
األخير على قطــاع غزة كانت من 

األطفال.
وأوضحت أنه خالل العدوان سقط 
17 شهيدًا من األطفال، مستدركًة: 
"لقد كانوا مثل المصابيح يشعون 
حيوية وأمــل لدويهــم، فصابهم 
جلــل عظيــم بفقدانهــم )..( كل 
المشــاهد كانت عصيبة ومؤلمة، 
مشاهد يبكي لها الحجر، ويلن لها 

الحديد".
"شــهداؤنا  نــادي  أبــو  وأضافــت 
األطفال أقمار.. شــهداؤنا األطفال 
لمــن  خالــدة  ذكراهــم  أبطــال، 

أحبوهم وتعلقوا بهم، لمن شاهد 
جلل موته أمام عينه، فرأينا موت 
أطفــال أبنــاء عائلــة نجم أشــالء 
متقطعــة، فكيف لمــن حمله بين 
يديه يصــرخ والدي!!، ولمن قالت 
بيتــي عــاد يتمــا بدونــك يمــا يا 
خليل"، مشــددة على أن كل هذه 
المشاهد أبدا ال يمكن أن تُنسى.

فــوق  إســرائيل  "كأن  وتابعــت 
القانون، ال يتم محاســبة جرائمها 
دوليــا، فمن هنا نطالــب المجتمع 
العربــي والدولــي بالتدخل لوقف 
بحــق  االســرائيلية  االنتهــاكات 

شعبنا".

رمال البحر شاهدة
رئيــس مكتب اإلعــالم الحكومي 
ســالمة معروف، قال إن رمال بحر 
قطاع غــزة، والتي حملت أســماء 
الشــهداء األطفــال مــن العــدوان 
األخير، شــاهدة علــى العديد من 
جرائم االحتــالل، مبينًــا أنَّ هذه 
الرمــال شــاهدة علــى مــا حصل 
مــع عائلة هــدى غاليــة، وأطفال 
عائلة بكر، مشــيرًا إلــى أنه خالل 
العــام الماضــي رفــض االحتالل 
١١٢ طلبًــا لعالج األطفــال، في 
المحتلــة  الضفــة  مستشــفيات 

والقدس.

وذكــر أن الجرائــم التــي ارتكبها 
األطفــال  بحــق  االحتــالل 
الفلســطينيين كثيرة، مستشهدًا 
بالطفــل دوابشــة وعائلتــه، وما 
أحمــد  الطفــل  األســير  يعانيــه 
مناصرة، باإلضافة ألكثر من 100 
طفٍل معتقاًل في سجون االحتالل.

وأضاف "هناك عشرات الصور التي 
أثبتــت أن االحتــالل ال يلقــي بااًل 
للطفولة، وإنما يتعامل وفق مبدأ 
رئيسة وزرائه السابقة جولدمائر، 
التي قالت الكبار يموتون والصغار 

ينسون".
االحتــالل  أن  معــروف  وأوضــح 
طور هــذا المبدأ ليكــون األطفال 
يموتون كما يمــوت الكبار، وذلك 
فلســطيني  أي  يبقــى  ال  حتــى 
يطالــب بحقــة، موجهــًا رســالته 
إلــى المجتمــع الدولــي، معتبــرًا 
صمته علــى جرائم االحتالل بحق 
الفلسطينيين، عبارة عن مشاركة 

في هذه الجرائم.
وقال معروف: "المجتمع الدولي ال 
يتابــع القضايا التــي ترفع لنصرة 
الطفولــة الفلســطينية"، معربًــا 
عن أمله بأن تتداعى المؤسســات 
لينال  واألممية  الدوليــة  والهيئات 
مــا  جــزاء  اإلســرائيلي  المجــرم 

ارتكبت يداه.

تقرير

08

ضمن حملة إعالمية وحقوقية

“األطفال الشهداء” يهبطون على شاطئ بحر غزة بألوان فلسطين
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غزة-الرأي- ملكة الشريف
ضُبــاط اإلســعاف جنودٌ 
مجهولــون حملــوا علــى 
أكفهم رســالة إنقاذ أرواح 
العيش  بريئة جّل حلمها 
بأمان وسالم على أرضها 
وفي كنف اســرتها، حيث 
اإلســعاف  ضبــاط  بــدأ 
خطــة  وفــق  عملهــم 
الطــوارئ المعمــول بهــا 
والعدوان  االزمــات  وقــت 

على قطاع غزة.
 لم يتوان ضابط اإلسعاف 
"طــالل طه" مــن التوجه 
بعــد  القصــف  ألماكــن 
ثوانٍ من ســماع القصف، 
واندالع النيــران الملتهبة 
فــي كل انحــاء القطــاع، 
غيــر آبه بأزيــز الطائرات 
المزمجــرة، يعمــل وفــق 

خبيــرا  أصبــح  خطــة 
همــه  جــل  بتفاصيلهــا، 
انقاذ أرواح بريئة وتقديم 
طــوق النجــاة ألجســاد ال 
زالت تدب فيها بقايا روح، 
أو نقــل أجســاد تحولــت 
الى  ونقلهــا  اشــالء  الــى 

المستشفيات. 
وقــال "طه" مهمــا تحدث 
فــال  رأى  عمــا  اإلنســان 
يمكــن أن يوصل الصورة 
الحقيقية لما يحصل على 
أرض الواقــع مــن دمــار 
ووقــوع شــهداء وجرحى، 
إلى  امتــد  مردفــا "عملنا 
اســتهدفها  مناطق  عــدة 
بسيارة  لنتنقل  االحتالل، 
اإلسعاف من مكان الدمار 
إلنقاذ  المستشــفى  الــى 
الذيــن  الضحايــا  أرواح 

وقعــوا فريســة لطائرات 
االحتالل". 

وتابع "طــه"، "إنقاذ األرواح 
"فبمجــرد  أولوياتنــا"، 
سماعنا أي قصف قريب منا 
كنا نتوجه مباشرة إليه في 
المواطنين  إلنقــاذ  محاولة 
من تحت األنقــاض، أعداد 
اإلصابــات  مــن  كبيــرة 
والشــهداء تــم نقلهم إلى 
المستشفيات، وكان أكثرها 
تأثيــرًا فينا األطفال الذين 

تناثرت جثامينهم ". 
انتهــى  طــه"  وأضــاف 
ألمــه  بــكل  العــدوان 
وأوجاعــه وال زالت مالمح 
األطفــال والنســاء الذين 
بيوتهــم  مــن  خرجــوا 
يتفقدون  الرعب  يمألهم 
ذويهــم تداهمنــا، فنحن 

نحمل  إســعاف  كضبــاط 
فــي جعبتنــا الكثيــر من 
المؤلمة  المشاعر والصور 
علــى  أنفســنا  ونجبــر 
تجاهلها في ســبيل انقاذ 

أرواح األبرياء".
ونوه "طــه" ان المواطنين 
باتوا أكثر تفهما في أوقات 
العــدوان، فهــم يتركــون 
االسعاف  لضباط  المصاب 
للتعامــل معــه ومحاولــة 
إنقــاذه. وفــي تعقيب له، 
أشــاد رئيس اللجنة العليا 
ايــاد زقــوت  أ.  للطــوارئ 
والتكاتف  التعــاون  بــروح 
مــن  اإلســعاف  لطواقــم 
والهــالل  الصحــة،  وزارة 
الفلســطيني،  األحمــر 
الطبيــة  والخدمــات 
والدفــاع  العســكرية، 

ســّطروا  الذيــن  المدنــي 
التضحيــة  صــور  أبهــى 
اإلنساني  واجبهم  لتقديم 

في خدمة المواطنين.
وأشــار إلــى أن  مجمــوع 
التــي قام  المهــام الكلي 
والطوارئ  اإلســعاف  بهــا 
العــدوان على غزة  خالل 
والذي اســتمر لمدة ثالثة 
ولغايــة   5/8 مــن  أيــام 
7/8/2022 كانــت )780( 
مهمة، حيث استمرت في 
تقديــم خدماتها في نقل 
وحــاالت  الكلــى،  حــاالت 
العنايــة المركزة، وحاالت 
الى  التشخيصية،  االشعة 
المصابيــن  نقــل  جانــب 
بيــن  مــا  والمرضــى 
واستدعاء  المستشــفيات 

ونقل الطواقم الطبية.

تقرير

09
خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة

ضابط اإٍلسعاف "طه" لحظات عصيبة عاشها إلنقاذ من بقى حيًا
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غزة- خاص الرأي:
المنتــج الوطنــي يعتبــر أحد 
لتنميــة  الرئيســية  الركائــز 
االنتعــاش  وزيــادة  اإلنتــاج، 
والصناعــي،  االقتصــادي، 
األوضــاع  ظــل  فــي  خاصــة 
االســتثنائية  االقتصاديــة 
قطــاع  يعيشــها  الصعبــة 
الــذي يتعــرض لحصار  غزة، 
ظالــم، وارتفــاع فــي نســب 
البطالــة، ناهيك عــن تدمير 
لالقتصــاد  التحتيــة  البنيــة 
الــذي  األمــر  الفلســطيني، 
علــى  القطــاع  أدى العتمــاد 
المنتجات من  استيراد معظم 
الخارج، بعد توقف العديد من 
المصانع والمنشآت عن العمل 

بشكل كلي...  
وأمــام هــذه التحديــات، كان 
لزامــًا علــى وزارة االقتصــاد 
االنتــاج  تنميــة  الوطنــي 
الصناعــي ونشــر ثقافة دعم 
المنتــج الوطني، والعمل على 
وقوانيــن  تشــريعات  إصــدار 

تعمل على إحــداث طفرة في 
قطــاع الصناعة بشــكل عام 
وتذلــل العقبــات أمــام نجاح 
وتقليــل  الوطنــي،  المنتــج 
أعــداد البطالة وإعــادة الحياة 
من جديد لكثيــر من المصانع 
الخطــوة  ولعــل  والمنشــآت. 
التــي اتخذتها الــوزارة مؤخرًا 
التجارية  الغــرف  بالتوافق مع 
للصناعــات  العــام  واالتحــاد 
الفلســطينية، وهــي تعديــل 
رســوم إذن اســتيراد أصنــاف 
وســلع واردة لقطــاع غزة عبر 
التجاريــة، والتي لها  المعابــر 
بدليل محلــي، كان من ضمن 
القــرارات التي تهدف بالدرجة 
الحصــة  زيــادة  إلــى  األولــى 
الســوقية والقدرة التنافســية 
للمنتــج المحلي مــع األصناف 
عــدد  وزيــادة  المســتوردة 
وتوسعة  الصناعية  المنشــآت 
المصانع القائمــة، األمر الذي 
يــؤدي الى إعــادة الحيــاة الى 
والحــد  الوطنيــة  المصانــع 

من مشــكلة البطالــة وتعزيز 
العمالة الداخلية. القرار وطني 
بامتياز، جاء ليرسخ األمل من 
جديد في عودة المنتج المحلي 
غياب  بعــد  بقــوة،  لألســواق 
١٥٠٠ مصنــع بغــزة إلنتــاج 
المالبس كانت تشــغل قرابة 
٤٠ ألف عامل، والذي ينسحب 

على القطاعات االخرى.

توجه حكومي عاجل
كافــة التوجهات والسياســات 
التــي أقرتهــا متابعــة العمل 
نحــو دعم  تتجــه  الحكومــي 
وتذليــل  المحلــي  المنتــج 
كافة العقبــات الماثلة أمامه، 
المحلية  المصانــع  وتشــغيل 
بكامــل طاقتها، واســتيعابها 
ألكبر عدد من األيدي العاملة، 
مــا ســينعكس إيجابــًا علــى 

االقتصاد المحلي.
هذه السياســية ترجمت على 
أرض الواقــع، للوقــوف الــى 
الوطنيــة  المصانــع  جانــب 

قــدر  عنهــا  والتخفيــف 
المســتطاع، حيــث تــم اتخاذ 
سلســلة مــن القــرارات التي 
إعفــاءات  بتقديــم  تقضــي 
أهمهــا:  المصانــع  ألصحــاب 
قيمــة  الحكومــة  تحمــل 
خصــم الكهرباء للمؤسســات 
الصناعيــة، واإلعفــاء الجزئي 
من الرسوم ألصحاب المصانع 

حتى نهاية عام 2022.
 ومنح تخفيض بنســبة 50% 
مــن رســوم زيــادة رأس مال 
كامــل  وتســديد  الشــركات، 
الرســوم الجمركية عن المواد 
للصناعــة،  الالزمــة  الخــام 
فحــص  رســوم  وتغطيــة 
المنتجــات في مختبرات وزارة 
االقتصــاد الوطنــي، وتقديم 
التســهيالت  مــن  العديــد 

ألصحاب المصانع.
كما تــم إصدار قرارات بإعفاء 
المســتوردة  الخــام  المــواد 

لمصانع الخياطة والنسيج.
خطــوات مهمــة علــى طريق 

إعــادة ثقة المواطــن بمنتجه 
الوطني، الذي يحظى بمراقبة 
دائمة من قبــل طواقم وزارة 
والتــي  الوطنــي،  االقتصــاد 
شددت على أن هذه المنتجات 
محليــًا  انتاجهــا  يتــم  التــي 
ذات جــودة عاليــة ومطابقــة 
الفلســطينية  للمواصفــات 
والشــروط الصحيــة، بــل إن 
بعضهــا حاصل على شــهادة 
"اآليــزو"،  العالميــة  الجــودة 
للفحوصات  تخضــع  وجميعها 
المخبريــة للتأكــد مــن مدى 
للمواصفــات  مطابقتهــا 

والمقاييس الفلسطينية.
 إذن فدعــم المنتــج المحلي 
وطنيــة  مســؤولية  يعتبــر 
بتشــجيع  تســاهم  بحتــة، 
الصناعات المحلية وتعزيزها، 
بالمواصفــات  وإنتاجهــا 
العالميــة، وتســاعد الصناعة 
الفلســطينية على المنافسة، 
التنميــة  تحقيــق  وبالتالــي 

االقتصادية المستدامة.

سياسة دعم المنتج المحلي ُتعيد الحياة لقطاعات اقتصادية عديدة
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القدس المحتلة-الرأي
االحتــالل  مســاعي  تتواصــل 
إلحكام ســيطرته على مختلف 
القطاعات في الشــطر الشرقي 
قطــاع  ومنهــا  القــدس،  مــن 
ســلطات  وتعمــل  التعليــم. 
هــذا  أســرلة  علــى  االحتــالل 
القطاع عبر التأثير في الطالب 
المقدسيين وثقافتهم الوطنية، 
ال ســيّما عن طريــق المناهج 
اإلســرائيلية،  أو  المحرّفــة 
بمــا يلغــي مفاهيــم المقاومة 
والنضــال ويخلق أجيااًل مهادنة 

لالحتالل ومتساوقة معه.
وفي ســياق سياســة استهداف 
التعليم، سحبت سلطات  قطاع 
 ،2022/7/28 فــي  االحتــالل، 
ترخيص ست مدارس مقدسية 
تــدرس المنهاج الفلســطيني، 
وقال بيــان صادر عــن الناطق 
باسم وزارة المعارف في حكومة 
االحتــالل إّن وزيــرة المعــارف 
اســتدعت  قــد  بيتــون  شاشــا 
اإليمــان  مــدارس  مديــري 
الخمــس والكّليّــة اإلبراهيمية 
فــي القــدس، وأبلغتهــم أنهــا 
ستســحب منهم رخصة العمل 
الدائمــة وتســتبدل بها رخصة 
مؤقتــة لعــام واحــد، تجديدها 
مشــروط بتصويب ما أســمته 
ضــد  التحريضــي  "المحتــوى 
وجنود  اإلســرائيلية  الحكومــة 
الــذي  اإلســرائيلي"  الجيــش 
تحتويــه المناهج المعتمدة في 

هذه المدارس.

استهداف متسارع 
ألسرلة التعليم في 

القدس
قبل حوالي أســبوع، أكد اتحاد 
القدس  أمــور طلبــة مــدارس 
أّن قطاع التعليــم في القدس، 
يشــهد اســتهداًفا متسارعا في 

أسرلة التعليم.
ودلــل االتحاد، فــي بيان صادر 
ذلك  علــى  فــي 2022/7/21، 
بعــدة شــواهد فــي القــدس، 
منها وأخطرهــا االبتزاز المالي 
ورســائل التهديد المبطنة من 
حكومــة  فــي  المعــارف  وزارة 
االحتالل إلــى إدارات المدارس 
األهلية والخاصــة في القدس، 
إجبارهم على حضور  تتضمّن 
اجتماعــات وجاهية مع الوزارة، 
االلتزام  ومساءلتهم حول عدم 

وعــدم  العبريــة،  بالعطــل 
"اإلسرائيلي"،  المنهاج  تدريس 
الوطنيــة  المضاميــن  وحــول 
فــي المناهج التي يدرســونها. 
باإلضافــة إلى افتتــاح مدارس 
جديدة نموذجية لتعليم المنهاج 
اإلســرائيلي، وافتتــاح شُــعب 
تدريســية لتعليم هذا المنهاج 

في المدارس الفلسطينية.
وكان رئيس أكاديمية األقصى 
للوقــف والتــراث الشــيخ ناجح 
تصريــح  فــي  قــال،  بكيــرات 
فــي 6/23، إّن االحتالل يشــن 
حربًــا ممنهجــة ضــد التعليم 
القــدس،  فــي  الفلســطيني 
المدارس  ووضع خطة لســرقة 

والسيطرة عليها.
أّن  إلــى  بكيــرات  وأشــار 
االحتــالل يحــاول تعميم نظام 
تعليمــي معادٍ للفكــر والهوية 
الفلســطينية، ويستهدف جميع 
للطلبــة،  التعليميــة  المراحــل 
بدًءا من الصف األول االبتدائي 

وحتى الصف الثاني عشر.
االحتــالل  أّن  إلــى  ولفــت 
التعليــم  وضــع خطــة إلنهــاء 
الفلسطيني في القدس بحلول 

عام 2030.

ما وراء سحب الترخيص 
من المدارس الستّ؟

يأتــي قــرار ســحب الترخيص 
مــن المدارس الســت في إطار 

الهادفــة  االحتــالل  سياســة 
ألســرلة قطــاع التعليــم فــي 
الشــطر الشــرقي مــن القدس 

المحتلة.
الباحث  إبراهيم،  وبحسب علي 
فــي شــؤون القــدس، تشــّكل 
الســيطرة على قطــاع التعليم 
فــي المدينة المحتلــة أحد أبرز 
احتالل  منــذ  االحتالل  أهــداف 
 ،1967 عــام  القــدس  كامــل 
وقد تصاعد اســتهداف القطاع 
بشكل كبير منذ إقرار االحتالل 
 ،2018 عــام  خمســيّة  خطــة 
حّقــق عبرهــا قفزة فــي أعداد 
"البجــروت"،  فــي  الملتحقيــن 
وقــد ارتفعت النســبة من 12% 
بحســب معطيــات   ،26% إلــى 
االحتــالل، إضافــة إلــى ارتفاع 
الملتحقيــن  الطــالب  نســبة 
بنســبة  اإلســرائيلي  بالمنهاج 

.150%
ويضيــف إبراهيــم أنّــه علــى 
الرغــم مــن هــذه "النجاحات"، 
وزحف المنهاج اإلسرائيلي أكثر 
فأكثــر، إال أن االحتــالل يريــد 
تحقيــق مزيــد من المكاســب 
مباشــرة، عبر اســتخدام أدوات 
أكثر مباشرة من أدوات االبتزاز 
المالــي واإلغــراء بالميزانيــات 
الطائلــة، وهو األســلوب الذي 
لم تقــع فيه عدد مــن مدارس 
القــدس، ولم تنســق إلى فخّ 
االســتدراج هــذا، وهنــا وجــد 

قــادرًا على  نفســه  االحتــالل 
تحقيق ســيطرة مباشــرة عبر 
فهــو  التراخيــص،  موضــوع 
الخصم فيها والحكم في اآلنين 
معًا، وحــوّل تهديده للمدارس 
تنصــع  لــم  التــي  المقدســية 
لضغوطاته إلى إجراء تعســفي 
خطير يقضي بســحب الرخص 
الدائمة، وإعطاء هذه المدارس 
رخصًا مؤقتــة لعام واحد، وهو 
ما شمل ستّ مدارس مقدسية.
االحتالل  أّن  إبراهيــم  ويبيّــن 
يســعى، عبر الهيمنــة وفائض 
القوة، إلى إجبار هذه المدارس 
لكــي تنضــوي ضمــن مظّلته 
التعليميــة من جهــة، وهو من 
جهــة أخرى إنــذار بــأّن فرض 
المناهج الدراســية اإلسرائيلية 
الكاملة لم يعــد بعيد التطبيق 
عــن أيّ مــدارس فــي القدس 
بطبيعة  فاالحتــالل  المحتلــة، 
باســتمرار  يقبــل  لــن  الحــال 
الفلسطينية،  المناهج  تدريس 
حتى النســخة التي أشرف على 
تشــويهها، بــل ســيعمل على 
فــرض مناهجــه اإلســرائيلية 

عاجاًل أو آجاًل.

تداعيات القرار
القــدس،  قالــت وزارة شــؤون 
ســحب  قــرار  علــى  تعليًقــا 
الترخيص من المدارس الست، 
إّن محاولة فرض تغيير المناهج 

الفلســطينية تعدّ إعالن حرب 
الفلســطينية  الهويــة  علــى 
الفلسطينية  للمدارس  العربية 
بالمدينــة. فيمــا وجّه الشــيخ 
عكرمــة صبــري، فــي خطيــة 
 ،2022/7/28 فــي  الجمعــة 
فــي  األمــور  ألوليــاء  رســالة 
القدس لليقظة حيــال المنهاج 

الذي يتعّلمه أبناؤهم.
ووفــق الباحــث علــي إبراهيم 
ســيفتح القرار الباب أمام مزيد 
من اســتهداف قطــاع التعليم، 
وســيحاصر ما بقي من مدارس 
فــي  فقــدت  التــي  القــدس 
السنوات الماضية ثقلها، إن من 
جانب أعداد الطالب، أو التسرب 
مــا  إلــى  وصــواًل  المدرســي، 
تعانيه من حاجات مختلفة على 
صعــد البنــاء والمناهج ونقص 
إلى  الدراسية، وصواًل  الصفوف 
مضايقات االحتالل واعتداءاته.

الطــالب،  صعيــد  علــى  أمــا 
القرار  مثــل هــذا  فســيضيّق 
خيــارات الطالب المقدســيين، 
للخروج  المزيد منهــم  ويدفــع 
من المنظومة التعليمية بشكل 
تــام، خاصة أن أعــداد الطالب 
المقدسيين الذي يقضون أعوام 
الدراســة االثني عشر، أقّل من 
أقرانهــم مــن الفئــات العمرية 
المســتوطنين.  لــدى  نفســها 
وهــو ما ســينعكس على حجم 
التســرب المدرسي في األعوام 
القادمة، الذي يُتوّقع أن يشهد 

أرقامًا خطيرة.
ويشــير إبراهيــم إلــى أّن هذه 
المعطيــات والتطورات ال يمكن 
أن تتم معالجتها بطلب المزيد 
مــن الدعم للقطــاع التعليمي، 
وهــو دعــم زهيد بكل أســف، 
فاألزمــة الحالية تجاوزت ضعف 
نحــو ســؤال  وتتجــه  الدعــم، 
أكثــر مركزيــة، عــن إمكانيــة 
اســتمرار قطاع التعليم بمعزل 
عــن ســلطة المحتــل، وتدخله 
المباشــر على الصعــد اإلدارية 
والتعليمية، وهــو واقع يفرض 
تدخاًل عاجاًل لتقديم حماية لما 
بقــي من مــدارس القدس، فال 
تترك وحيدة فريســة سياسات 
االحتــالل وقراراته التعســفية، 
وهــو دور ال تقــوم بــه إال دول 
وأطــر دوليــة، وهــي األخــرى 
مترهّلة تتســاوق مع االحتالل 

وتغض طرفها عنه.

تقرير
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حرب االحتالل على التعليم في القدس: 
محاوالت مستمّرة ألسرلة القطاع
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لجنة التربية بالتشريعي 
تعقد جلسة استماع لرئيس 
المكتب اإلعالمي الحكومي

غزة - الرأي :
عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
في المجلس التشــريعي برئاســة النائب 
د. عبــد الرحمن الجمل، جلســة اســتماع 
لرئيــس المكتــب اإلعالمــي الحكومــي 
ســالمة معروف، بحضور أعضــاء اللجنة 
النــواب د. ســالم ســالمة، ود. يوســف 

الشرافي، ود. خميس النجار.
وبين النائب الجمل أن جلســة االســتماع 
تهــدف لمناقشــة تقارير ديــوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة حــول واقــع أعمــال 
المكتب اإلعالمــي الحكومي خالل العام 

الماضي.
مــن جانبــه، اســتعرض معــروف واقــع 
المؤسســات اإلعالميــة في قطــاع غزة، 
التــي  والصعوبــات  التحديــات  وأبــرز 

تواجهها.
وبحثــت اللجنــة مــع المكتــب اإلعالمي 
الحكومــي آلية تطوير واقع المؤسســات 

اإلعالمية في القطاع.

غزة-الرأي-آالء النمر
"فراشة المسرح" تحمل الطفلة 
"ليــان الشــاعر" لقب الفراشــة 
بقدميهــا  تحــط  الملونــة، 
الصغيرتين بخفة على خشــبة 
بين  المســرح فتغــدو محلقــة 
غنوة وأخــرى، تطير بموهبتها 
كأنها تجــاوزت حدود الســماء، 
وتهبط على األرض كأنها ريشة 
رقيقة ال تحمل في قلبها سوى 
المــرح واللهو واللعــب والكثير 

من الحب ألحالمها المنتظرة.
توقفــت خطــوات "ليــان" أمام 
توقفت  المعلقة،  أحالمها  عتبة 
تمامــًا عــن التحليــق واللعــب 
صديقاتهــا  وتوقفــت  والمــرح 
أن  بعــد  كذلــك،  الصغيــرات 
لهــن  األول  الدليــل  كانــت 
لطريق يبدو أنــه ممتأل بألوان 
الحيــاة، لكــن الســتار األســود 
ُأســدِل قبل أن تختمَ األغاني 
والمشاهد المبهجة، خُتمت كل 
األحالم قســرًا بصواريخ الغدر 
"اإلســرائيلية"، وقتلــت البطلة 

"فراشة المسرح".

تجمّعت  الطريق،  أرصفة  على 
أكبرهن  الصغيــرات،  الفتيــات 
تبلغ من العمر تسعًا، يجمعهن 
اللهو  المفجــع لرفيقــة  الفقــد 
والمرح "ليان الشاعر"، صغيرات 
يحملن فــي قلوبهن حزنًا يكبر 
أضعــاف،  عشــرة  أعمارهــن 
يبتلعــن الدمــوع كلمــا تأكــد 
لهــن خبــر ارتقــاء صديقتهــن 
متأثرة بجراحها في مستشــفى 
المحتلــة،  المقاصــد بالقــدس 
ال تســعفهن الكلمــات ال تصف 

فاجعة فقدهن.

"احنا بنحب نلعب زي 
ليان"

يبدو أن "ليان" تمتلك صديقات 
كثيــرات، تجمعن حول جثمانها 
وهي ترتــدي كفنًا أبيض يلتف 
بعلــم فلســطين، بعدما كانت 
تعلمهــن  كفريــق  تقودهــن 
أصــول الدبكــة الفلســطينية، 
"علــى دلعونــا وعلــى دلعونا، 
زيتــون بالدي أجمــل ما يكونا، 
واللــوز األخضر  بــالدي  زيتون 

والمريميــة وما بنســى الزعتر، 
وأقراص العجة لمّا بتتحمّر ما 
الزيتونا"،  أطيب طعمتها بزيت 
على وقع األلحان الفلســطينية 
كانــت تحلــق وفرقتهــا فــوق 

خشبة تضج بالمرح.
بيقتلــوا  يعنــي، كيــف  "كيــف 
طفلة صغيرة مــا إلها دخل في 
أمنهــم؟، كيــف يعنــي تركونا 
بــدون صحبيتنــا هيــك فجأة، 
كيــف قتلوها بطريقة بشــعة، 
كيف قلبهم قوي لهاي الدرجة"، 
تتقطع أنفاسها الصغيرة وتغرق 
المنكبــة،  فــي دمــوع رثائهــا 
وتتربع فوق رأس حبيبتها تلقي 

نظرة الوداع األخيرة.
هذه الصغيرة ال تأبه بعشــرات 
الكاميــرات المصفوفــة، تنثــر 
كلماتهــا دون خــوف فالمصاب 
أكبــر وأعظــم مــن أن ترتجف 
لقــاء  أمــام  وقوفهــا  لرهبــة 
تلفزيونــي مصــور، تصرخ في 
وجه العالــم: "احنا بنحب نلعب 

لسه زي ليان".
عيــون  مــن  الدمــوع  تنكــب 

إحداهن  وتحــاول  الصغيــرات، 
جمــع شــتات كلماتهــا بقولها: 
انخلقنا عشــان  "احنــا أطفــال 
نلعــب ونغني ونرســم ونلون، 
ومش عشان نموت بالصواريخ 
ونغرق بالدم، ونــودع اصحابنا 
بعمر صغيــر، احنا حقنا نعيش 

زي أطفال العالم".
"الشــاعر"  الشــهيدة  الطفلــة 
كانــت الدليــل األول لرفيقــات 
أنــس  كانــت  الفنــي،  دربهــا 
بنــات جيرانها فــي ذات الحي، 
وصديقة مفضلــة لبنات صفها 
المدرسي، وابنة بارة بوالديها، 
وفنانة تمتلــك روحًا مرحة في 
باحــة المســرح، ولكنهــا كانت 
فاجعــة مقيتــة لهــدف صاروخ 
براءتهــا  علــى  قضــى  غــادر 
وطفولتها ومرح صديقاتها في 

لحظة واحدة.
يقــول:  ليــان،  الطفلــة  والــد 
"طفلتي تدهشنا بخفة حركتها، 
وتؤدي لوحات فلكلورية مميزة، 
باإلضافة إلى عشــقها لألغاني 
التراثيــة الفلســطينية ابنتــي 

طفلة نشــيطة وتحب مدرستها 
والحيــاة عامــة، حبهــا للحيــاة 
والشــغف أخــذ بيدهــا للغوص 
الشــعبي  الفلكلور  أعمــال  في 
األصيلة  الفلســطينية  والدبكة 

."
والــد الشــهيدة يســتنكر على 
"إسرائيل" ارتكابها مئات اآلالف 
بحــق  البشــعة  الجرائــم  مــن 
األطفال، ويؤكد على أن الكيان 
يضرب القوانين الدولية بعرض 
الحائــط والتي مــن المفترض 
أن تنحــي األطفال جانبــًا آمنًا، 
لكنه ال يعيــر احترامًا للمواثيق 

واألعراف الدولية.
عــدد  أكملــت  الشــاعر،  ليــان 
 17 بـــ  الشــهداء  األطفــال 
العصافيــر  حلقــة  واختتمــت 
لــن  برحلــة طويلــة  الطائــرة 
تعود منها أبــدًا، وفتحت جرحًا 
عميقًا لن تخيطــه األيام، وجه 
ليان لن يغيب وســيبقى اسمها 
يحتفظ بمسمى الموت والحرب 
والموت المفجع، وسيبقى بطاًل 

لـ "فراشة المسرح".

غدر بطفولتها االحتالل

"ليان الشاعر" شهيدة يقيم مراسم تشييعها أطفال!


