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يوم أشرقت فيه شمس الحرية..

عاما على ذكرى انسحاب االحتالل اإلسرائيلي من غزة
ً 17

غزة-الرأي-أالء النمر:
رجوعا إلى ســبعة عشر عاماً
مــن تاريخ غزة التي شــهدت
اندحــارا كامــ ً
ا لالحتــال
“اإلســرائيلي” عــن أراضيها،
الخطــوة التي قلبــت موازين
القــوة واألمــن لــدى الكيــان

“اإلســرائيلي” ،فلــم تكــن
النتائــج بالحســبان بقــدر
الهــروب مــن إزعــاج غــزة
والتخلــص مــن أرقهــا الــذي
تطــور مــع الوقــت وأصبــح
منظومــة اســتراتيجية تهدد
وجود االحتالل من أصله على

أرض فلســطين علــى عكس
التوقعات.
“أرئيــل شــارون” الشــخصية
التــي ترأســت المهمــة قبل
خمسة عشر عاماً آنذاك باسم
االحتــال ،فكان يعتبر البقعة
الصغيــرة التي تمثــل “قطاع

أطفال “آل نجم”
رفقاء في اللعب وبفاجعة
القتل ألربعتهم

مقاعد دراسية تمألها
صور الشهداء وأخرى
فارغة من حضور المصابين
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غــزة” كابوســاً يهــدد كيانــه
في منامه وفي يقظته ،األمر
الــذي ضاعف الخــوف وانتزع
األمــان وتربــص بــأي ضربة
تأتيه مــن أصغر يد طفل في
غزة ،حتى ذاع صيت أمنيتهم
هــو ورابين حين قــال األخير

“النباهين”  ..العائلة
التي تلعن االحتالل كل
يوم أربع مرات!

04

بقوله“ :أتمنى أن أصحو يوماً
وأجد البحر قد ابتلع غزة ومن
فيها”.
أمــر االندحار مــن قطاع غزة
لم يكن قراراً ســه ً
ال ولم يكن
خيــاراً مطروحــا
على الطاولة ،ففي

10

ّ
الحفاظ” حدثًا
“صفوة
ضخمًا تشرق عليه
مساجد غزة
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أطفال "آل نجم"
رفقاء في اللعب وبفاجعة القتل ألربعتهم
غزة-الرأي-آالء النمر
هنــا كان اللقــاء األخيــر،
هنــا همس أربعــة أطفال
بســورة الفاتحــة لجدهم
المتوفــى "جميــل حامــد
محمد نجم" ،أولهم يحمل
اسم الجد "جميل" والثاني
كذلــك ،وثالثهــم يحمــل
اســم "حامــد" ،ورابعهــم
يحمل اسم "محمد" ،حول
القبر الــذي يقبــع بداخله
جدهــم تســامروا وتبدلوا
أطراف حكاياهــم األخيرة
وسط أجواء مكبدة بالموت
لكل مــن يقطن في قطاع
غزة.
قبيــل غروب شــمس يوم
األحــد الســابع من شــهر
أغســطس ،كان القــدر
هــذه المــرة يحمــل قصة
مفجعة مــن قصص الفقد
المخيفة ،كيف ألوالد صغار
أمنــوا مكر طائــرة حربية
"إســرائيلية" تحوم وسط
سماء زرقاء ،يتحلقوا حول
قبــر جدهــم يخبــروه بما
يحدث في الخارج ،منعتهم
من إكمال حديثهم األخير،
وتركتهــم فــي منتصــف
الكلمــة األخيــرة بنصــف
ابتســامة ،ونصف تنهيدة،
فقــد أكملتهــا الطائــرات
بصواريخهــا
الحربيــة
القاتلــة فوق قبــر يجلس
حوله أربعة أطفال.
توزع اسم القبر "الرباعي"
علــى األطفــال األربعــة،
جميل(16عاما) وجميل (4
أعــوام) وحامــد (14عاما)
ومحمد ( 13عاماً) ،بعد أن
أضحــوا شــهداء متناثرين
وســط باحة القبــور ،أُفزع
الموتــى فــي قبورهــم
واســتيقظ الجد من موته،
وفجــع األهل باستشــهاد
أبنائهــم ،وتحولت أصوات
المــارة إلى تكبيــر وصراخ
وعويل .األطفــال األربعة

اعتادوا اللعــب يومياً أمام
منزلهــم المقابــل لمقبرة
الفالوجا شمال قطاع غزة،
ثــم ينتقلون قبل ســاعة
المســاء لزيارة قبر جدهم
والجلــوس بجــواره حتــى
مغيب الشــمس ثم العودة
إلى منازلهم.
الجميلين وحامــد ومحمد،
ذخيــرة بيوتهــم الممتلئة
بالحركة والحياة وشــقاوة
ضجيجهــم بلعــب الكــرة
مجتمعيــن فــي كل بقعة
تتســع ألربعتهــم ،لكــن
هذه الذخيرة نفذت تماماً،

نفــذت من البيــوت إال من
نحيــب األمهــات األربعة،
ومــن حــزن عميق ســكن
أدراج عمارة ســكنية ،ففي
كل طابق يســكن بداخله
شهيد.
"كان هــو كل أحالمــي"،
والــدة الطفل جميل تصف
وحيــد قلبها وســند البيت
بعد أبيــه ،فقد أضحت بال
ســند وخاليــة بــا جميل،
بعد أن طال انتظارها حتى
رُزقــت بطفلهــا الذي رأت
فيه كل أحالمها.
أمهات األطفال كأم جميل،

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

لــم يتحدثــن كثيــراً لكن
إحداهن قالت بأنها تمتلك
فــي قلبهــا إيماناً راســخاً
بأن طفلها ارتقى شــهيداً،
وهــذا األمــر لــن يوقفهــا
عــن المطالبــة بمحاســبة
الجناة ودولــة الكيان على
جريمتهــا البشــعة بحــق
أغلى ما تملــك ومثيالتها
من األمهات.
بينما أعلن إيهاب نجم والد
أحد الشــهداء "إن االحتالل
تغــول في دمائنــا ،وداس
كل القوانيــن واألعــراف
الدوليــة بقتــل األطفــال

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

بمنتهى الوحشــية وســط
صمت العالم المتخاذل".
مجــزرة قتل أطفــال آل نجم
أشرف عليها ونفذها االحتالل
بآلتــه العســكرية القاتلــة
وباعترافــه صراحة ،أشــعلت
هذه الجريمة النــار في قلب
العائلــة وروح الغضــب على
دماء أبنائهم الشــهداء ،فلن
تصفــح العائلــة عــن هــذه
المجــزرة ،ما دفعهــا للتقدم
برفع قضية لمحكمة الجنيات
الدوليــة ومحاســبة االحتالل
عليها.
نائــب مديــر المركــز
لحقــوق
الفلســطيني
اإلنســان حمــدي شــقوة،
قال ":مع خبرتنا مع قضايا
دولــة االحتالل لم يســبق
لها وأن حققت في الجرائم
المرتكبــة بحــق المدنيين
وتقديم مقترفي الجريمة
إلى العدالة ،والحل الوحيد
هــو التقــدم لمحكمــة
الجنايات الدولية" ،مضيفاً
أن هذه الجريمة تضاف إلى
سلســلة مــن الجرائم ضد
المدنييــن الفلســطينيين
بمن فيهم األطفال.
االحتــال ســعى إلــى
تضليل الحقائق ،وتحميل
الفصائــل الفلســطينية
مســؤولية قتــل األطفال،
ولكنــه كشــف زيــف
المعلومات بنفســه وقتما
أعلــن أنــه قتــل األطفال
الحربيــة
بطائراتــه
"اإلسرائيلية".
ويبقــى االحتــال يترأس
كل جريمــة بشــعة ،يقتل
فيهــا األطفال بــدم بارد،
ويرمّل الزوجات ،وينشــر
اليتــم فــي البيــوت ،يبتر
كل األحــام ويتركهــا بال
خاتمــة ،ويظهــر فــي كل
كابوس لطفل عاش حدثاً
مخيفــاً ونجــا مــن قصف
بيته.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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مع بدء العام الدراسي الجديد

مقاعد دراسية تمألها
صور الشهداء وأخرى فارغة من حضور المصابين

غزة-الرأي-آالء النمر
بعد عدوان عنيف شنة االحتالل
على قطاع غزة مطلع أغسطس
الجــاري لثالثــة أيــام أنهك فيه
المواطنيــن الفلســطينيين ،بدأ
العام الدراســي الجديــد وبدأت
معــه المحــاوالت الجــادة فــي
نفــض غبــار الحرب عــن قلوب
الناجين من األطفــال بإلحاقهم
في مراحلهم الدراســية الجديدة
بعدما تعرضوا لصدمات نفسية
عميقة.
لكــن نــدوب الجــروح عــادت
لتفتــح من جديــد ،فالمقعد هنا
في الصــف الســادس خالي من
وجــه "رهــف ســلمان" المصابة
ببتــر أطرافهــا الثالثــة ،تبكيها
صديقاتهــا ورفيقــات مقاعــد
المدرسة ،بعدما كان لها حضوراً
هادئاً بين زميالتها ومعلماتها.

رهــف أصيبــت فــي العــدوان
بقصف "إسرائيلي" لبنك أهداف
يتجمع بداخله عشرات األطفال،
قتــل منهــم تســعة أطفــال
وأصيــب الكثيــر منهــم بجروح
متوســطة إلى خطيــرة ،وكانت
"رهف" وشــقيقها من بين هؤالء
األطفال.
لم تعد رهف إلى مقاعد الدراسة
كما كانــت تنتظر ،فقــد غيّبت
وجههــا اإلصابــة عــن حضورها
لحيــاة عاديــة كمــا أقرانها من
األطفــال ،واتســعت لهــا أســرة
المشــافي فــي تركيــا لعــاج
إصابتهــا المتشــعبة فــي أنحاء
جسدها الصغير.
وفــي مدرســة وكالــة الغــوث
لالجئين في محافظة خانيونس،
عادت بنات الصف الســادس إلى
مدارســهن بثياب جديدة ،إال أن

عيونهــم غرقــت بدمــوع الفقد
على صديقتهم الشــهيدة "ليان
الشــاعر" ،فكان الصبــاح حزينا
ممتــأ بدمع األطفــال على من
فقدوا.
غابــت أجــواء الفرحــة المعتادة
أول أيام العام الدراســي الجديد
عن وجوه طالبــات الفصل الذي
توشح بالحزن على رحيل واحدة
مــن صديقاتهــم ،وكان "البكاء"
هو سيد الموقف.
واستشــهدت الطفلــة "ليــان
الشــاعر" متأثــرة بإصابتهــا في
قصف إســرائيلي علــى مدينتها
مــع اثنين آخريــن ،وأصيب عدد
من أفراد أســرتها؛ خالل عدوان
مطلــع أغســطس /آب الجــاري؛
الذي ارتقى فيه نحو  50مواطنًا.
مــن قلــب المدرســة التــي
استشــهدت منهــا الطفلــة

"الشــاعر" أطلقــت التعليــم
فعاليــات العام الدراســي ،ليكن
عــام االنتمــاء ألرواح الشــهداء،
تحت شعار ""نحب الحياة وننشد
الحريــة ،وتطلعاتنــا هــي بنــاء
الوطن واإلنسان ،كي نخلق جي ً
ال
ً
مثقفا واعيًا".
متعلمًا
مليون و 385ألف طالب وطالبة،
يلتحقــون بمقاعــد الدراســة
في محافظــات الضفــة الغربية
وقطــاع غــزة ،فقــد قــال وكيل
وزارة التربيــة والتعليــم العالي
زياد ثابت لـ"الــرأي"" :نتذكر مع
بدايــة العــام الدراســي الطلبة
الشــهداء الذين قتلهم االحتالل
الصهيونــي خالل العــدوان على
غــزة والضفة والقــدس" ،مؤكداً
"رســالتنا لالحتــال أنــه رغــم
العدوان والحصــار ومهما قتلتم
ومهما شــردتم فإننا شعب يحب

الحياة وســيواصل مسيرة العلم
حتى التحرير والعودة".
وحرصــاً علــى الصحة النفســية
التــي عــاد بهــا الطلبــة إلــى
مقاعدهــم الدراســية ،فــإن
األســبوع األول مــن العــام
الدراسي ســيبدأ ببعض البرامج
التعليميــة الخاصــة بالدعــم
النفســي لتخليــص الطلبــة من
آثــار العــدوان الصهيوني األخير
وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد
بالشكل السليم ،بحسب ثابت.
أربعة عشر مدرسة تم افتتاحها
فــي اليــوم األول لبــدء العــام
الدراســي الجديــد ،وذلك لســد
العجــز فــي المبانــي التعليمية
وتعويض ما تم اســتهدافه من
قبــل االحتــال خالل الســنوات
الماضيــة في كل عدوان يفرض
على قطاع غزة.

تقرير
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بمشاركة  851حافظ وحافظة

استشهد األطفال الثالثة وأبيهم

“النباهين”  ..العائلة التي تلعن االحتالل كل يوم أربع مرات!
غزة-الرأي-آالء النمر
ورد الياســمين ،نــوع مــن
الورد تحبــه "داليا" 13عاماً،
تقطــف واحــدة مــن حــول
البيــت فــي كل مــرة ،تمأل
المــكان الــذي تجلــس فيه
بعطر وردتها ،تثبتها مكانها
أخيراً في غرفــة نومها بين
أخواتها البنات ،وتتخذ ركناً
لرســمها المعتــاد بعــد أن
تمنحهــا وردتهــا المفضلــة
هــوا ًء يحمــل لهــا اإللهــام
والحب والشغف.
"داليــا" وأخويهــا الطفليــن
محمد وأحمد وأبيهم الشيخ
أبــا بالل "ياســر النباهين"،
تجمع أربعتهم للعب واللهو
حــول بيتهــم حتــى تنتهي
أمهــم مــن تحضيــر وجبة
اإلفطــار ،جلســوا بجانــب
وردة الياســمين التي تحبها
"داليا" ،وما هيــا إال لحظات

حتى غــدرت طائــرة حربية
"إســرائيلية" بإغارتها على
البيــت بصــاروخ أودعهــم
شــهداء فــي لحظــة واحدة
بجانب "الياسمين".
"واهلل كل هالدنيــا مــش
وســامحيني
مطولــة،
واحتســبي يا إم بــال لو أنا
استشــهدت" ،قبيــل الحدث
بلحظــات نطق األب "ياســر
النباهين" بكلماته األخيرة،
ودع بيتــه علــى عجل وأخذ
أبنائــه الثالثــة برفقتــه
شــهداء ،وتــرك زوجتــه
وابنتيــه روان وريمــا وابنه
البكر بالل.
"كنا قاعدين فــي أمان اهلل
وفجأة انقلبت الدنيا لســواد
وأنهــار جارية مــن الدماء"،
تــروي األم العاجــزة عــن
التعبيــر حدثــاً مفجعــاً في
عقــر دارهــا أفقدهــا أغلى

مــا تملــك" ،فقــدت األمان
وضحكــة أوالدي وســند
عمــري كله" تــروي بدموع
عيونهــا فقــداً ال تصفه وال
تنصفه الكلمات!.
أمــا "روان" ،تلك الفتاة التي
نجت من المــوت وبقيت بال
شــقيقتها "داليــا" ،تقــول:
"احنا عايشــين زينــا زي أي
ناس ،ليش هيك صار فينا،
شــو ذنــب إخوتــي الصغار
يغرقــوا بدمهــم بطريقــة
بشــعة زي هيك؟" ،ال تذكر
"روان" ســوى أن الدنيــا
انقلبت إلى حفــرة من النار
المحمــرة تتصاعــد منهــا
أعمدة اللهب الســوداء دون
ســماعها لصــوت القصــف
الذي أصاب بيتهم اآلمن.
محمد وأحمد ،طفالن يحبان
اللعب ســوياً ،ال تجد محمد
دون أخيــه أحمــد ،وال تجــد

أحمــد دون أن تــرى محمد،
يلهوان معاً ويتشــاجرن معاً
كذلــك ،تواعــد االثنين أن
يذهبا إلــى المدرســة دون
مشاكســات صباحية مشــياً
على أقدامهم الصغيرة حتى
المدرسة ،إال أن محمد مازح
أحمد ساخراً "أنا رح أوصلك
ع صفك عشــان إنت لســه
صغير!" ،فهو يكبر شــقيقه
بعام واحد.
لم يبقــى محمد علــى قيد
الحياة وال أحمد ،ولن يخرجا
صباحــاً إلــى المدرســة معاً
كمــا رســما فــي أحالمهما،
ترافقا إلى األبــد في جنازة
الوداع دون عودة إلى الحياة
العادية ،فقــد كانوا وأبيهم
وشقيقتهم داليا هدفاً ثميناً
لالحتالل.
خُمدت األصوات في البيت،
ال شيء سوى أبواب وجدران

منهارة على أجساد األحياء،
وشــهداء موزعيــن بأنهــار
دمائهم فــوق األرض ،األم
مذهولة ال تفعل شيئاً سوى
الدوران حول نفسها ،تبحث
عــن دليــل لمالمــح بيتها،
تبحث عن صغارها وفتياتها
الثالثة.
ثالثة أيام قاسية بدأت يوم
الخامس من شهر أغسطس
وانتهــت ليلــة الســابع من
نفس الشــهر ،شن االحتالل
خاللهــا عدواناً شرســاً على
قطاع غزة ،قضى فيها على
أحــام عشــرات العائــات،
واختطــف ســبعة عشــر
طفــ ً
ا بعمــر الــورد ،وأنهى
بصواريخه القاتلة ابتسامات
لم تكتمــل ،وحكايا لم يرد
لهــا أن تســتمر ،واختتمــت
األيام الثالثة بـ 49شهيداً و
 309جريحا.

“صفوة الح ّفاظ” حدثًا ضخمًا تشرق عليه مساجد غزة
غزة-الرأي-آالء النمر
بثــوب ناصــع البيــاض أطل
" "581رجــل عجــوز وشــبل
وفتــاة وســيدة وجدة وشــاب
وطفــل صغير ورجــل كفيف،
توافد هــذا الجمع فجــراً نحو
مســجد التقــوى ألداء الحدث
األضخم على مستوى العالم،
صنــع هــذا الجمــع حدثــاً لم
يســبق لدولــة أو لزمــان أن
شــهد مثله ،لكن غزة ببقعتها
الجغرافيــة الصغيــرة كانــت
أولى من بادر لرســم المشهد
األول.
مــن ســورة الفاتحــة تتلوها
ســورة البقــرة وحتــى آخــر
الصمد ،يبدأ الحافظ بتسميع
آي القــرآن آيــة آيــة ،يرتلــه
بترتيب الســور ويتلــو اآليات
عــن ظهر قلــب ،يبقــى على
جلسة واحدة يسرد ويتلو بدءا
مــن شــروق الشــمس وحتى
غروبهــا ،حدثــاً جمع شــتات

الحفــاظ مــن جنــوب القطاع
إلى شماله تحت سقف مسجد
واحد.
أصغر حفظة كتاب اهلل الطفل
"أنــس أبــو حويلــة" ،يصادف
اليــوم  23/8/2022تاريــخ
ميالده االثني عشــر ،يحتفي
هــذا الطفــل بميــاده علــى
طريقتــه الخاصــة ،يحتفــي
بتســميعه للقرآن على جلسة
واحــدة على مســامع شــيخه
الــذي يمســك بالمصحــف
ويقلب الصفحــات على عجل
بسرعة الحافظ أنس.
أما عن الطفلة ريماس النحال
تبلــغ من العمر عشــراً ،وهي
ابنــة شــهيد حملــت القــرآن
في صدرها األيســر ،وجلست
بثبات أمام شــيختها ،تســرد
آياتــه كما لو أنهــا تتلوا قصة
حبها ألعظم كتاب.
وتلــك المســنة "كريمــة أبو
شــحمة" ،أغمضــت عينيهــا

وأخــذت تقرأ عن ظهــر قلب،
لم يخذلها تقــدم عمرها ،وال
تكاثــر أحفادها ،فقــد حملت
على نفسها وعداً أن تبقى في
زمرة "صفوة الحفاظ" ،ونالت
مرادهــا بتالوتهــا لكتاب اهلل
على جلسة واحدة.
بين المســمّعات في مســجد
الطالبــات ظهــرت مشــاهد
أبطالهــا أمهــات يحملــن
أطفالهن الرضع ،يجمعن بين
مهمات األمومة وبين حرصها
علــى تســميعها بإتقان آليات
القرآن بثبات أمام شيخاتهن،
يمض
حتــى أن إحداهــن لــم
ِ
على والدتها ســوى عشــرون
يوماً إال أنها تســابق في ركب
الحافظات.
لكل حافظ شــيخ منفرد ،يتلو
علــى مآذنه اآليــات ،يتنافس
مع ذاكرته الممتلئة بالســور،
ويســابق الزمــن ألن يكــون
ســباقاً فــي حفظــه وثباتــه

وتالوتــه القرآنيــة ألن يكون
من الفائزين.
كخليــة نحل كبيــرة ،تنوعت
أعمــار الحفظــة لكتــاب اهلل،
بين كبار مسنين وبين شباب
متقنيــن وبين أطفــال صغار
ونســوة يحملــن أطفالهــن
الرضع يكملن المشهد ببهاء،
إلتمــام المهمــة وصناعــة
الحــدث األعظم الذي تصدّره
غزة للعالم.
دار القــرآن الكريــم والســنة
مؤسســة القرآنيــة تعنــى
بتعليــم وتحفيــظ القــرآن،
أقامــت الحــدث األضخم بعد
أن مكنــت أبنائها الحفظة من
تثبيت األجــزاء علــى مراحل
متعاقبــة ،حتى وصلــت بهم
إلى درب الســرد على جلســة
واحــدة فــي تــاوة وتســميع
للقرآن كام ً
ال لم يسبق لدولة
أو مؤسسة تنفيذها.
مدير عــام دار القرآن الكريم

والســنة بالل عمــاد ،قال إن
غــزة تحيا حدثــاً نوعيا ويوما
مــن أيــام اهلل ،منوهــاً إلــى
أن الحفظــة يتلــون القــرآن
بقلوبهــم وصدورهم بتمكن
حتى الختام.
"لــم تتوقــف االتصــاالت من
شــتى دول العالم على مراكز
دار القــرآن الكريم والســنة،
يستفســرون ويســتعلمون
عــن هــذا الحــدث" ،يقــول
"بــال عمــاد" ،مشــيراً إلــى
أن العــدد  581كبيــراً جــداً
بالنسبة الختصاص المناسبة
وحصرها بالصفوة.
صبــاح غزة لــم يكــن صباحاً
عادياً هذه المرة ،فقد عوّدت
العالم ألن تكون في المقدمة
فــي كل مرة ،ورغمــاً عن كل
الظروف القاسية التي عاشتها
غزة وال زالــت ،إال أنها تتقدم
المشــهد وتُري العالــم منهاً
ثباتاً وإقداماً وتميزاً.
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غدر بطفولتها االحتالل

"ليان الشاعر" شهيدة يقيم مراسم تشييعها أطفال!
غزة-الرأي-آالء النمر
"فراشة المسرح" تحمل الطفلة
"ليان الشــاعر" لقب الفراشــة
الملونــة ،تحــط بقدميهــا
الصغيرتين بخفة على خشــبة
المســرح فتغــدو محلقــة بين
غنوة وأخــرى ،تطير بموهبتها
كأنهــا تجاوزت حدود الســماء،
وتهبــط علــى األرض كأنهــا
ريشة رقيقة ال تحمل في قلبها
ســوى المــرح واللهــو واللعــب
والكثيــر مــن الحــب ألحالمها
المنتظرة.
توقفــت خطــوات "ليــان" أمام
عتبة أحالمها المعلقة ،توقفت
تمامــاً عــن التحليــق واللعــب
والمــرح وتوقفــت صديقاتهــا
الصغيرات كذلك ،بعد أن كانت
الدليل األول لهن لطريق يبدو
أنــه ممتأل بألــوان الحياة ،لكن
الســتار األســود أُســدِل قبــل
أن تختــمَ األغاني والمشــاهد
المبهجــة ،خُتمــت كل األحالم
قســراً بصواريــخ الغــدر
"اإلســرائيلية" ،وقتلت البطلة

"فراشة المسرح".
على أرصفة الطريق ،تجمّعت
الفتيــات الصغيــرات ،أكبرهن
تبلغ من العمر تسعاً ،يجمعهن
الفقــد المفجــع لرفيقــة اللهو
والمــرح "ليــان الشــاعر"،
صغيــرات يحملن فــي قلوبهن
حزنــاً يكبــر أعمارهن عشــرة
أضعــاف ،يبتلعــن الدموع كلما
تأكد لهن خبر ارتقاء صديقتهن
متأثرة بجراحها في مستشفى
المقاصــد بالقــدس المحتلــة،
ال تســعفهن الكلمــات ال تصف
فاجعة فقدهن.
"احنا بنحب نلعب زي ليان"
يبدو أن "ليان" تمتلك صديقات
كثيرات ،تجمعن حول جثمانها
وهي ترتدي كفناً أبيض يلتف
بعلــم فلســطين ،بعدما كانت
تقودهــن كفريــق تعلمهــن
أصــول الدبكــة الفلســطينية،
"علــى دلعونــا وعلــى دلعونا،
زيتون بالدي أجمــل ما يكونا،
زيتون بــادي واللــوز األخضر
والمريمية وما بنســى الزعتر،

وأقراص العجة لمّا بتتحمّر ما
أطيب طعمتها بزيت الزيتونا"،
على وقع األلحان الفلســطينية
كانــت تحلــق وفرقتهــا فــوق
خشبة تضج بالمرح.
"كيــف يعنــي ،كيــف بيقتلــوا
طفلــة صغيــرة مــا إلهــا دخل
فــي أمنهــم؟ ،كيــف يعنــي
تركونــا بــدون صحبيتنا هيك
فجــأة ،كيــف قتلوهــا بطريقة
بشــعة ،كيف قلبهم قوي لهاي
الدرجــة" ،تتقطــع أنفاســها
الصغيــرة وتغــرق فــي دموع
رثائهــا المنكبــة ،وتتربع فوق
رأس حبيبتهــا تلقــي نظــرة
الوداع األخيرة.
هذه الصغيرة ال تأبه بعشــرات
الكاميــرات المصفوفــة ،تنثــر
كلماتهــا دون خــوف فالمصاب
أكبــر وأعظــم مــن أن ترتجف
لرهبــة وقوفهــا أمــام لقــاء
تلفزيوني مصــور ،تصرخ في
وجه العالــم" :احنا بنحب نلعب
لسه زي ليان".
تنكــب الدمــوع مــن عيــون

الصغيــرات ،وتحــاول إحداهن
جمــع شــتات كلماتهــا بقولها:
"احنــا أطفــال انخلقنا عشــان
نلعــب ونغني ونرســم ونلون،
ومش عشان نموت بالصواريخ
ونغرق بالــدم ،ونودع اصحابنا
بعمر صغيــر ،احنا حقنا نعيش
زي أطفال العالم".
الطفلــة الشــهيدة "الشــاعر"
كانــت الدليــل األول لرفيقات
دربهــا الفنــي ،كانــت أنــس
بنــات جيرانها فــي ذات الحي،
وصديقة مفضلــة لبنات صفها
المدرسي ،وابنة بارة بوالديها،
وفنانة تمتلــك روحاً مرحة في
باحــة المســرح ،ولكنهــا كانت
فاجعــة مقيتــة لهــدف صاروخ
غــادر قضــى علــى براءتهــا
وطفولتها ومرح صديقاتها في
لحظة واحدة.
والــد الطفلــة ليــان ،يقــول:
"طفلتي تدهشنا بخفة حركتها،
وتــؤدي لوحــات فلكلوريــة
مميزة ،باإلضافة إلى عشــقها
لألغاني التراثية الفلســطينية

ابنتــي طفلــة نشــيطة وتحب
مدرســتها والحياة عامة ،حبها
للحيــاة والشــغف أخــذ بيدهــا
للغوص فــي أعمــال الفلكلور
الشــعبي والدبكة الفلسطينية
األصيلة ".
والــد الشــهيدة يســتنكر على
"إســرائيل" ارتكابهــا مئــات
اآلالف مــن الجرائــم البشــعة
بحق األطفــال ،ويؤكد على أن
الكيان يضرب القوانين الدولية
بعــرض الحائــط والتــي مــن
المفتــرض أن تنحــي األطفال
جانباً آمناً ،لكنه ال يعير احتراماً
للمواثيق واألعراف الدولية.
ليــان الشــاعر ،أكملــت عــدد
األطفــال الشــهداء بـــ 17
واختتمــت حلقــة العصافيــر
الطائــرة برحلــة طويلــة لــن
تعود منها أبــداً ،وفتحت جرحاً
عميقاً لن تخيطــه األيام ،وجه
ليان لن يغيب وســيبقى اسمها
يحتفظ بمسمى الموت والحرب
والموت المفجع ،وسيبقى بط ً
ال
لـ "فراشة المسرح".
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السباحة لي ًال..خطر يباغت مصطافين شواطئ غزة
غزة-الرأي-فلســطين عبــد
الكريم
مــا إن تــدق الســاعة الثامنة
مــن مســاء كل يــوم ،حتــى
تنطلــق أصــوات صافــرات
المنقــذون البحريــون معلنة
انتهــاء دوامهــم فــي إنقــاذ
المصطافيــن علــى شــاطئ
البحر ،منبهين أن من يســبح
بعــد ذلــك الموعــد يعــرض
نفسه وأطفاله للخطر الشديد
وإمكانية الغرق.
وبالرغــم مــن التحذيــرات
التــي يطلقهــا المنقــذون
يومياً حول مخاطر الســباحة
لي ً
ال ،وإمكانية وجــود تيارات
قويــة" دوامــات" تهــدد حياة
المواطنيــن ،إال أن الكثيــر
يفضل نزول البحر بعد حلول
الظالم من أجل االســتمتاع،
وخاصة بعض النســاء ،حيث
يكون شــاطئ البحر خالياً من
المصطافيــن ،فيمــا يفضــل
البعض من الشــبان السباحة

فجــراً ،وهــو مــا يعرضهــم
للغرق نتيجــة ارتفاع األمواج
وقوة التيــارات ،في ظل عدم
وجود منقذين.

خطر كبير
ويعمل المنقــذون البحريون
من الســاعة الثامنــة صباحاً
حتى الســاعة الثامنة مســاء،
ويقــول صالح البحيصي وهو
منقذ بحري ":إن السباحة في
البحر خاصة في ساعات الليل
المتأخرة تشــكل خطراً كبيراً
على حياة المصطافين ،حيث
تكون الدوامات قوية".
وحــول مخاطــر الســباحة
ليــ ً
ا ،يضيــف لـ"الــرأي" ":إن
األشــخاص الذين يمارســون
الســباحة في ساعات الليل ال
يمكنهــم التمييز بين منطقة
آمنة ومنطقة خطيرة بســبب
عــدم الرؤيــة الواضحــة"،
موضحاً أن الكثير لديهم قلة
وعي حــول مخاطر الســباحة

لي ً
ال دون وجود منقذين.
وفي ســاعات الصبــاح األولى
يكــون عــدد المنقــذون على
شاطئ البحر ما يقارب اثنان،
حيــث أعــداد المصطافيــن
قليلة جداً ،فيما تزداد األعداد
بعد الظهيــرة أو مــع اقتراب
العصــر ،حيث يتواجــد من 3
إلــى  4منقذين فــي كل برج
إنقاذ.
ويبعــد كل بــرج إنقــاذ عــن
اآلخر ما يقارب من  200متر،
وهــذه األبــراج تتواجــد على
طول ساحل البحر للمحافظة
علــى حيــاة المصطافيــن
الذيــن يهربــون مــن لهيــب
الصيــف ،خاصة مــع انقطاع
التيــار الكهربائــي عن بيوت
المواطنين لساعات طويلة.
مــن جهتــه يقــول مســؤول
لجان الصياديــن زكريا بكر":
إن كل حــاالت الوفــاة إما في
الصباح أو في ساعات المساء
حيث حلول الظــام" ،مؤكداً

أنــه لم تســجل أي حالة وفاة
نتيجــة للغــرق أثنــاء فتــرة
دوام المنقذيــن .ويتابع قوله
لـ"الــرأي" ":أعــداد الغرق في
ساعات المســاء كبيرة ،ولوال
وجود بعــض ممــن يجيدون
الســباحة على شــاطئ البحر
لوجدنــا كل يــوم حــاالت
وفــاة" ،موضحــاً أن الكثيــر
مــن المواطنيــن ينشــغلون
باألحاديث ويتركون أطفالهم
الذين يتيهون على الشاطئ،
أو قــد يكونوا عرضــة للغرق
بســبب عدم االنتباه لهم من
قبــل األمهــات ،أو متابعتهم
من األهل.

تحذير وارشادات
بلدية غزة وفــي إطار حرصها
على سالمة وحياة المصطافين
نوهــت إلــى أن مواعيد عمل
المنقذيــن البحرييــن مــن
الســاعة  8صباحًــا وحتــى
 8مســا ًء ،مؤكــدة أن التــزام

المصطافيــن برايــات اإلنقاذ
البحــري علــى شــاطئ البحر
يضمــن ســامتهم وســامة
أبنائهم .ونشرت البلدية على
صفحتها علــى موقع التواصل
االجتماعــي الفيــس بــوك،
رايات اإلنقــاذ البحري لضمان
ســامة المصطافيــن ،حيــث
تدل الراية الصفــراء على أنه
مســموح الســباحة ،والرايــة
الحمــراء بخطــر الســباحة،
أمــا الرايــة الســوداء فتوجــه
المواطنين بمنع السباحة .كما
نبهت البلدية بمنع المواطنين
مــن الســباحة فــي المناطــق
الصخريــة وتوخــي الحيطــة
والحــذر وعــدم االقتــراب من
منطقــة اللســان البحــري في
مينــاء الصياديــن ،أو الوقوف
علــى الكتــل الصخريــة على
شــاطئ البحــر فــي المنطقة
توخياً للتزحلق ووقوع حوادث
وإصابــات بســبب وعــورة
المنطقة.

تقرير
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اإلعالم الحكومي )125( :انتهاكًا بحق الحريات اإلعالمية خالل اغسطس المنصرم
ســجل المكتــب اإلعــام الحكومــي في
تقريره لشــهر أغســطس )125 ( ،2022
انتهــاكاً بحــق الحريــات اإلعالميــة في
األراضــي الفلســطينية ،توزعــت فــي
ارتــكاب قــوات االحتــال (  )120انتهاكاً
من قبل االحتالل اإلسرائيلي وبمشاركة
إدارات مواقــع التواصــل االجتماعي في
محاربة المحتوى الفلسطيني ،يقابله() 5
من االنتهاكات مــن قبل األجهزة األمنية
الفلسطينية .

*انتهاكات إسرائيلية*
ورصد التقرير الشهري عدد من اإلصابات
جــراء اعتداءات االحتالل والمســتوطنين
على أكثر من “  “12صحفيين واعالميين
مــن بينهــم صحافيــة أصيبــت خــال
العــدوان اإلســرائيلي على قطــاع غزة،
حيــث اســتهدف االحتــال الصحفييــن
بالرصــاص الحــي والمعدنــي المغلــف
بالمطاط ،والــرش بغاز الفلفــل وقنابل
الغــاز الحارقــة ،وضربهــم بالهــراوات
واعقــاب البنــادق وركلهــم وســحلهم
والقاء الحجارة و اطالق الكالب الشرســة
لمطاردتهــم ،خالل تغطيتهــم اعتداءات
االحتالل علــى المواطنيــن وكافة ارجاء
األراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جانــب االعتقــاالت وتثبيت األحكام
واإلبعاد ،ســجلت وحدة الرصد والمتابعة
“ ” 20حالة من بينهم ال يزالون معتقلون
وهــم الصحفي نضال أبو عكر ،ومحمود
أبو الحســن ،وابراهيم أبــو صفية ،ودينا
جرادات ،وتحويــل لالعتقال اإلداري لكل
من الصحفــي عامر أبو عرفــة ،وفيصل
الرفاعــي ،ونضــال أبــو عكــر ،وتثبيتــه
للصحفــي محمــد نمر عصيــدة ،وتثبيت
اعتقــال فعلــي للصحفــي رامــز صدقة،
وكذلــك ابعاد الصحفي محمد عشــو عن
مدينة القدس لمدة خمسة أيام.
إلى ذلك وثق التقريــر ” 16“ ،حاالت منع
وعرقلــة عمــل الصحفيين لمنــع جرائم
االحتــال ومســتوطنيه خــال العدوان
اإلســرائيلي علــى نابلــس ،وعمليــات
االقتحامــات والهــدم المتكــررة ألراضي
ومنازل المواطنين فــي الضفة المحتلة،
ومنع تغطية بدء العام الدراســي الجديد
فــي قرية مســافر يطــا بالخليــل ،ومنع
جلسة محاكة األسير نائل البرغوثي.
كما ســجل التقريــر “  ”18حالــة اقتحام
ومداهمــة وتحطيــم مقــرات إعالميــة
ومعــدات صحفية مــن بينهــم اقتحام 4
منازل لصحفييــن خالل عملية اعتقالهم
وهــم من نضــال أبو عكــر ،ومحمود أبو
الحســن وطالبة اإلعــام دينا جــرادات،
والعبث والتفتيش بهمــا قبل اعتقالهما،
ومصــادرة ممتلــكات متنــزه للصحفــي

يســري الجمل ،كذلك تعــرض أكثر من
عشــر مكاتب إعالمية لالضــرار متفاوتة
خــال اســتهداف االحتــال ب4صواريخ
بــرج "فلســطين" بحــي الرمــال بمدينة
غزة ،عــدا عــن تحطيم قــوات االحتالل
ومستوطنيه 4معدات وكاميرات صحافية
لمنعهم عن مواصلة مهامهم.
فيمــا تــم تســجيل “ ” 2حالــة منــع من
الســفر او تصريح دخول للصحفي ايمن
قواريــق ومنعــه من الســفر عبــر معبر
الكرامة ،وكذلك منع الصحفيين األجانب
مــن دخــول قطاع غــزة لتوثيــق جرائم
االحتالل خالل العدوان األخير.
وبشــأن محاربــة المحتــوى واغــاق
المؤسســات والتهديــد ،ســجلت وحــدة
الرصــد والمتابعــة أكثــر مــن” ” 50حالة
انتهــاك مــن قبــل مواقــع التواصــل
االجتماعــي واالحتــال اإلســرائيلي،
بذريعــة نشــر علــى المواقع مــا يخالف
تعليمــات النشــر ،كمــا حــاول االحتالل
بالتشــويش علــى فضائيتــي "األقصى"
و"فلســطين اليــوم "وبــث أكاذيب خالل
العــدوان األخير على قطاع غــزة ،بهدف
تضليل وتكذيب الرواية الفلسطينية .
وفــي جانــب المضايقــات والتعذيــب
للمعتقليــن الصحفييــن فــي ســجون
االحتالل تم تســجيل( )2حالة من بينهم
إجبــار الصحفــي رامز صدقــة على دفع
غرامة مالية بقيمة  3االف شيكل ،وكذلك
منــع الصحافيــة دينــا جرادات مــن اخذ
االدوية والعالجــات كونها مريضة خاصة
انه تــم تمديد توقيفها  5مــرات متتالية
الســتمرار التحقيــق معهــا وإخضاعهــا
للتعذيب والضغوطات النفسية.
*اعتداءات فلسطينية*
وفــي جانــب االعتــداءات الفلســطينية،
وثــق التقرير” ” 5حاالت مــن االنتهاكات
مــن قبل األجهــزة األمنية الفلســطينية
 ،تمثلــت في تســجيل( )1حالــة اعتقال
للصحفــي مجاهــد طبنجــة مــن قبــل
األجهزة األمنية الفلســطينية ،وتسجيل
حالــة( )1منع ،كما وثــق التقرير( )2حالة
مضايقــات وتعذيــب داخــل الســجون
تعرض لها المعتقــل مجاهد طبنجة من
منعــه من لقاء محاميــه ،وكذلك تعذيبه
وترهيبــه وتهديــده ،تســجيل حالــة()1
اغالق مؤسســة ثقافيــة وإعالمية تهتم
بشأن االســرى ونشر الوعي في المجتمع
الفلسطيني.
*تفاصيل انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
التــي رصدتها وحــدة الرصــد والمتابعة
بحق الصحفيين خالل شــهر اغســطس
*2022

 :1-8-2022اعتقلــت قــوات االحتــال
اإلســرائيلي ،الصحفي واألســير المحرر
نضــال أبو عكــر"  56عاما" بعــد اقتحام
منزلــه والعبث بمحتوياته ،و كانت قوات
االحتــال أفرجت عن الصحفــي أبو عكر
في  15مايو  2022بعد قضائه  23شهراً
رهن االعتقال اإلداري.
 :1-8-2022أصــدرت محكمــة االحتالل
العسكرية ،قراراً باالعتقال اإلداري لمدة
أربعــة أشــهر للصحفي عامــر أبو عرفة
من مدينة الخليل ،وكانت قوات االحتالل
اعتقلتــه بتاريــخ  19يوليــو  2022بعــد
اقتحام منزله.
:1-8-2022أجلــت محكمــة ســالم
العســكرية اإلســرائيلية محكمة األسير
الصحفــي رامز بشــير رفيــق صدقة من
بلدة عنزا قضاء جنين حتى تاريخ 29-8-
 ، 2022علماً انــه معتقل من تاريخ 11-
 ،2-2022وكان االحتــال أجل محاكمته
منــذ اعتقاله الــى  29يونيو ومن ثم الى
 21يوليو ،ومن ثم الى  25يوليو.
 :2-8-2022اعتقلــت قــوات االحتــال
اإلسرائيلي ،الصحفي محمود أبو الحسن
من مخيم الفارعة قــرب قرية طوباس ،
بعد اقتحام منزله واالعتداء عليه.
ّ :2-8-2022
حظرت شــركة "واتس اب"،
حســاب الصحافي الحرّ أســامة الكحلوت
من قطاع غزة ،من دون سابق إنذار.
 :3-8-2022ثبّتــت محكمــة "عوفــر"
العســكرية اإلســرائيلية ،حكم االعتقال
اإلداري لمدة ســتة أشــهر ،الصادر بحقّ
الصحافي الحرّ فيصل الرفاعي من بلدة
عناتا شــمالي القدس ،بتهمة انه ينتمي
إلــى تنظيــم إرهابي ،واعتقــل االحتالل
الرفاعــي بعد يــوم على اقتحــام منزله
فــي بلــدة عناتا شــمال شــرقي القدس
واستدعائه للمقابلة.
 :5-8-2022تعرض اكثر من  10مكاتب
إعالمية وصحافية ألضرار جزئية وتحطم
نوافذ الغرف ،وتناثر المحتويات المكتبية
واضرار في شبكة المياه وتحطم وتصدع
في الجــدران ،جراء القصف اإلســرائيلي
الــذي اســتهدف بعــض الشــقق فــي
برج"فلســطين بحي الرمال بمدنية غزة،
وهم مقر وكالة "شهاب" لألنباء ،صحيفة
جريــدة "األيــام" ،شــركة "ميــدا جروب"
لإلنتــاج التلفزيونــي ،وإذاعتــا "القــران
الكريم" و"غزة أف .أم" ،ومكتب المشــرق
لالعالم ،ومركز الشهيد "فضل شناعة"،
وتضرر مقر المركز اإلعالمي الشــبابي،
ومقر شــركة ايفينــت للتصوير ولإلنتاج
والخدمات اإلعالميــة ،واللجنة اإلعالمية
لهيئة الزكاة .
 :5-8-2022تعــرض كل مــن موقــع
فلســطين اليوم اإلخباريــة ،ومجموعات

األقصى الفضائية عبر الواتس ،الختراق
من قبل االحتالل اإلسرائيلي ونشر اخبار
إسرائيلية مفبركة .
 :5-8-2022أغلــق تطبيــق "تيك توك"
( )Tik Tokحســاب مصوّر قناة ""CCTV
الصينية أســامة العشــي ،بشكل نهائي
إثر نشره صوراً وفيديوهات حول القصف
اإلســرائيلي األخير الذي اســتهدف قطاع
غزة.
 :6-8-2022اعتقلــت قــوات االحتــال
الصحفي إبراهيم أبو صفية ،خالل حملة
اعتقــاالت في قرية بيت ســيرا غرب رام
اهلل.
 :7-8-2022حظــر موقــع "فايســبوك"
وقيــد حســاب الصحافــي الحــرّ صــاح
سكيك ،إثر نشره صورا وفيديوهات حول
القصف اإلسرائيلي األخير الذي استهدف
قطاع غزة.
 :7-8-2022اعتقلــت قــوات االحتــال
الفتــاة دينــا نايــف جــرادات ( )22عامــاً
الطالبة في كلية اإلعالم بجامعة القدس
المفتوحة-فــرع نابلس ،بعــد أن داهمت
قــوات االحتــال منــزل عائلة جــرادات
في حــي المــراح بمدينة جنيــن وعبثت
بمحتوياته ،قبل أن تعتقل الطالبة.
 :7-8-2022اعتــدت قــوات االحتــال
وبمشــاركة المســتوطنين ،علــى
الصحفييــن ،ومنعتهــم مــن تغطيــة
اقتحامات المستوطنين للمسجد االقصى
من بينهــم االعتداء على طاقم الميادين

واعتقلت مصورها الصحفي محمد عشو
عند باب السلســلة أثناء تغطيته القتحام
المســجد األقصى ،ومنعه مــن التغطية
بحركات اســتفزازية وقيام المستوطنين
بتغطيــة كاميرته وتحطيمهــا ،واالعتداء
عليه بالضرب على رأســه وتــم احتجازه
لمدة  3ســاعات وأفرجت عنه بعد اصدار
قــرار بإبعاده عــن البلديــة القديمة في
القدس لمدة خمسة أيام.
 :7-8-2022اعتــدت قــوات االحتــال
علــى طاقــم قنــاة الفرنســية "أ .ف.ب"
واعتقلــت مصورهــا أحمــد الغرابلي من
داخل المســجد األقصــى ،ومنعتهم من
تغطية اقتحامات المستوطنين للمسجد
األقصى.
 :7-8-2022اعتــدى مســتوطنون
وبمشــاركة قوات االحتالل االســرائيلي،
بالضــرب على الــرأس والدفع والســحل
علــى كل مــن المصــوّر الحــرّ محمــد
الشريف ،ومراســلة تلفزيون "فلسطين"
ليالي عيــد ،ومنعتهما مــن التغطية في
باب السلسلة أثناء اقتحام المستوطنين
للمســجد األقصــى والبلــدة القديمة في
القدس المحتلة.
 :7-8-2022اعتــدت قــوات االحتــال
علــى المصور الحر غســان أبو عيد خالل
تواجــده فــي باحــات المســجد األقصى
لتغطيــة اقتحــام المســتوطنين ومنعته
من التغطية ،و حاول المستوطنين سرقة
كاميراتــه منــه ،وبســبب الشــد التدافع

لجلب كاميرته وتم اتالف كوابل الصوت
والصورة الخاصة بالكاميرا.
 :7-8-2022أصيبت المراســلة والمُعدّة
فــي قنــاة "الكوفيــة" الفضائيــة ناهــد
أبــو هربيد ،فــي قدمها اليســرى بجروح
ورضوض ،جــرّاء قصف الطيران الحربي
اإلســرائيلي لمنزلها في بلدة بيت حانون
شمال قطاع غزة.
 :7-8-2022االحتالل يمنع وسال االعالم
األجنبية مــن دخول قطاع غــزة لتوثيق
العدوان االسرائيل يعلى القطاع.
 :9-8-2022اعتــدى مســتوطنون على
الصحفييــن خالل تغطيتهــم اقتحامات
المســجد األقصــى المبــارك ،بحراســة
مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
 :9-8-2022أصــدرت محكمــة عوفــر
العسكرية قرار اعتقال إداري بحق األسير
الصحفي "نضال نعيم أبو عكر" ( 3عاماً)،
من مخيم الدهيشــة بمدينــة بيت لحم،
لمدة ستة أشهر.
 :9-8-2022ألغــت إدارة الفيــس بــوك
الحساب الرسمي السابق للصحفي مثنى
النجار وحظرته من النشــر بعد ان بلغت
 120الف متابع.
 :9-8-2022قيّــد موقــع "فايســبوك"،
حسابات عشرات الصحافيين والكتّآب من
قطاع غزة ،بحجّة "مخالفتهم لسياســات
الموقــع" ،عُــرف منهم اإلعالميــة ديانا
المغربــي ،المذيعــة في قنــاة "الكوفية"
الفضائية ســالي ثابــت ،والصحافية في

صحيفة "الرسالة" والروائية رشا فرحات،
ومراســل صحيفــة "األهــرام ويكلــي"
المصريــة محمد أبــو شــعر ،والصحافي
الحــرّ يونس أبــو جبل ،واألديبة نســمة
الحرازيــن ،والروائية ســماهر الخزندار،
وإخــاص الكفارنة ،وســامي مشــتهى،
احمد منصور.
 :10-8-2022انســتغرام يحذف حســاب
الصحفيــة المقدســية بــراء أبــو رمــوز،
وحذف انســتغرام حساب اإلعالمية أسيل
سليمان تم حذف حسابها بالكامل.
 :10-8-2022قيــدت إدارة موقع الفيس
بــوك  ،حســابات عشــرات الصحفييــن
بســبب ممارســتهم العمــل الصحفــي،
وتغطيــة االعتــداءات اإلســرائيلية فــي
مدينة نابلس .مــن بينهم على عبيدات،
محمد سمرين ،حسن اصليح ،عدي جعار،
سامر خويرة ،جيهان عوض ،امل نعيمي،
عقيل عــواودة ،الرا كنعان ،جهاد قاضي،
عرين ريناوي.
 :10-8-2022فيســبوك يحذف حســاب
الصحفي خلدون المظلوم ،اشرف النابلي،
أحمد البديري ،حسان سعيد قمحية ،على
نصر عبيدات ،اسالم العويوي ،هشام أبو
شقرة ،حمد طقاطقة علي ،أحمد مصلح،
أحمد طوباســي ،نصير رضوان أبو ثابت،
كرســتين ريناوي ،محمد شوشة ،سامي
الساعي ،جورج قنواتي.
 :10-8-2022حذفــت إدارة الفيس بوك
صفحــة ،المحلــل والكاتــب مختص في

الشأن اإلسرائيلي سعيد بشارات.
 :10-8-2022استهدفت قوات االحتالل
طاقــم "إذاعــة شــباب اف ام" وذلك من
خالل اطالق قوات االحتالل اإلســرائيلي
ثــاث رصاصات من ســاح قناص على
مقــر اإلذاعــة فــي مدينة نابلــس خالل
تغطيتهــا عــدوان االحتالل علــى البلدة
القديمة بالمدينة ،في محاولة الستهداف
مباشــر للعامليــن باإلذاعــة لحدهــم
وترهيبهــم وتهديدهــم إليقــاف البــث
اإلذاعي.
:10-8-2022مــددت محكمــة االحتــال
اعتقــال وتوقيف الطالبــة الجامعية دينا
جــرادات من جنيــن ،للمــرة الثانية على
التوالي ،حتى الـ 18من الشهر الجاري.
 :11-8-2022منعــت قــوات االحتــال
الصحفييــن من دخــول جلســة محاكمة
األسير نائل البرغوثي في محكمة عوفر.
 :14-8-2022احتجــزت قــوات االحتالل
الصحفــي رجائــي الخطيــب بالقرب من
بــاب المغاربــة وتعرقل عمــل الطواقم
الصحفية.
:14-8-2022حــذف إدارة الفيــس بــوك
حذفــت الصفحــة اإلخباريــة لـ"نابلــس
بوســت" ،وراديو طريق المحبة ،وكذلك
حســاب الصحفي معتصم ســقف الحيط
مراســل "شــبكة قدس" ،والصحفي علي
عبيدات للمرة الثانية خالل أســبوع .كما
حذفت منصة انستغرام حساب الصحفية
المقدســية براء أبو رموز مراسلة "ميدان
القدس للمرة الثانية ،وحســاب الصحفي
رامز عواد.
 :17-8-2022أصــدرت محكمة االحتالل
قراراً جوهرياً بتثبيــت االعتقال اإلداري
لمدة  4شــهور لألســير الصحفــي محمد
نمر عصيدة من نابلس ،وبذلك ســيكون
موعد اإلفراج عنه بتاريخ .08-11-2022
:19-8-2022أصيــب مصــوّر تلفزيــون
"فلســطين" فــادي ياســين برصاصــة
معدنية في ركبته اليمنى ،بعد أن اطلق
عليه االحتالل عــدة رصاصات لمنعه من
تغطيته المسيرة األســبوعية المناهضة
لالســتطيان في كفر قــدوم قرب مدينة
قلقيليــة ،وكان يرتدي مالبس الســامة
المهنيــة كاملــة مــن درع وخــوذة على
الرأس ،ما جعل هويته الصحفية واضحة
لهــم ،ومع ذلك قاموا باســتهدافه بوابل
من الرصاص المعدنــي كان الهدف منها
إلحاق األذى الجسدي المباشر.
 :19-8-2022أجلت محكمة سالم جلسة
دينا نايف جرادات من جنين للمرة الثالثة
حتــى تاريــخ  25آب الجاري ،يذكــر أنها
معتقلة منذ الســابع من آب ،وهي طالبة
إعالم فــي جامعة القدس المفتوحة ،كما
منع االحتالل االســيرة مــن تناول دوائها

خاصــة انهــا مريضة بمرض "استســقاء
الدماغ" ما اثر على حالتها الصحية خالل
جلسة محاكمتها.
 :21-8-2022منعــت الســلطات
اإلســرائيلية ،مديــر موقــع "القســطل"
الصحافــي أيمن قواريق من الســفر عبر
معبر الكرامة واحتجازه لمدة اربع ساعات
بيــن األردن والضفــة الغربيــة ،من دون
توضيح ســبب المنــع بحجة انــه ممنوع
أمنيــاً من الســفر وعليــه مراجعة مكتب
االرتباط اإلسرائيلي".
 :23-8-2022قطعت صحيفة "نيويورك
تايمــز" عالقتها بكل مــن المصور فادي
حنونة ،وهو صحفي مســتقل و”فيكسر”
فلســطيني يعمــل فــي قطاع غــزة بعد
أن أشــارت منظمــة رقابــة إعالمية إلى
"معاداة ســامية متكــررة ودعوات للعنف
ضد اليهود في منشورات له على وسائل
التواصــل االجتماعــي” ،كمــا قطعــت
عالقتهــا مــع صحفييــن يعملــون بذات
الصحيفــة بالقطعة وهما ســليمان حجي
وحسام سالم.
 :25-8-2022أجلــت محكمــة "ســالم"
اإلســرائيلية محاكمة األسيرة دينا نايف
جرادات مــن جنين للمــرة الرابعة حتى
تاريــخ ال  31من آب الجــاري ،يذكر أنها
معتقلة منذ الســابع من آب ،وهي طالبة
إعالم في جامعة القدس المفتوحة.
 :25-8-2022حذفت منصة انســتغرام
حســاب حركة الشــباب الفلســطيني في
المنفى لنشره دعوة فعالية تحمل صورة
الكاتب غسان كنفاني.
:26-8-2022حظــر تطبيــق واتســاب
الرقم الرســمي للصحفي حســن اصليح
بدون اي تنبيه مسبق او ذكر أسباب.
 :26-8-2022أًصيــب مصــوّر الوكالــة
األوروبيــة الصحفي عــاء بدارنة بقنبلة
صــوت بقدمه اليســرى ،أطلقتهــا قوات
االحتالل اإلســرائيلي ،لمنعه من تغطية
مســيرة مناهضة لالســتيطان في بلدة
بيت ليد شرق طولكرم.
 :26-8-2022أصيــب كل مــن مصــوّر
"تلفزيون فلســطين" فادي ياسين للمرة
الثانية خالل ذات الشهر ،ومصوّر الوكالة
الفرنسية جعفر اشــتية ،والمصوّر الحرّ
نضــال اشــتية باالختنــاق الشــديد جراء
القــاء قنابــل الغــاز المســيّل للدمــوع
بشــكل مباشــر تجاههــم ،لمنعهم من
تغطيــة مســيرة ألهالي بلــدة بيت ليد
في طولكرم ضد مصادرة المســتوطنين
ألراضي البلدة.
 :28-8-2022فيســبوك يحذف حســاب
الصحفــي نصيــر أبو ثابت دون ســابق
انذار

 :29-8-2022احتجــزت قوات االحتالل
اإلســرائيلي ،لمــدة ســاعة عــددا من
الصحفيين ،في أول أيام العام الدراسي
الجديــد ،بمســافر يطا جنــوب الخليل،
على مدخل قرية جنبة ،وحاولت منعهم
مــن مهامهم الصحافية ،بحجة أنها تقع
في منطقة تدريب عسكري ،ثم أفرجت
عنهم.
 :29-8-2022محكمة سالم تحكم على
الصحفــي رامز بشــير صدقة بالســجن
لمدة " 10أشهر" مع غرامة مالية قيمتها
" 3000شــيقل" علمًا انــه معتقل منذ
تاريخ 11فبراير.2022
 :31-8-2022أجلــت محكمة "ســالم"
اإلسرائيلية محاكمة األسيرة دينا نايف
جرادات من جنين للمرة الخامسة حتى
تاريــخ  5/9/2022القــادم ،يذكــر أنها
معتقلة منذ السابع من آب ،وهي طالبة
إعالم في جامعة القدس المفتوحة.
 :31-8-2022اســتولت قوات االحتالل
اإلســرائيلي فــي محافظــة الخليــل،،
علــى مســتلزمات وأدوات متنــزه تعود
ملكيته للصحفي مراسل وكالة "رويترز
يسري الجمل ،واالســتيالء عليها "خيام
وطاوالت وكراسي" وغيرها ،بعد العبث
بالمتنزه وتخريب المزروعات بداخله.

تفاصيل انتهاكات فلسطينية
داخلية
 :3-8-2022أغلــق مقــر جهــاز األمــن
الوقائــي التابع للســلطة ،فــي قلقيلية
بالضفة الغربية المحتلة مركز عصفور
الثقافي واالعالمي ،والذي يهتم بنشــر
الوعــي فــي المجتمــع الفلســطيني،
بشــأن الملفات الوطنية خاصة األسرى
والمضربين عن الطعام منهم.
 :12-8-2022اعتقــل جهــاز المخابرات
الفلســطيني ،مراســل ومصوّر موقع "
فلســطين بوســت" اإللكتروني مجاهد
طبنجة خــال تغطيته وقيامه بمهامه
الصحافيــة وســط مدينــة نابلس ،من
دون معرفة أســباب االعتقال ،وتم منع
محاميتــه بزيارتــه في ســجن جنيد او
الحصول على توكيل منه .
 :16-8-2022تعرض الصحفي مجاهد
طبنجة من نابلس خــال فترة اعتقاله
لعــدو أيــام ،حيــث تعــرض للتعذيــب
الشــديد خالل اعتقالــه والتحقيق معه
كان قاســياً جداً ما بيــن ضرب باألرجل
أو باأليــدي ،وبرابيــش علــى الجســد،
والشــبح" ،إضافة إلى وضعه في زنزانة
"ال تصلــح للعيــش اآلدمــي و هــدده
المحققون بعدم الحديث عما جرى معه
من تعذيب.
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يوم أشرقت فيه شمس الحرية..

عاما على ذكرى انسحاب االحتالل اإلسرائيلي من غزة
ً 17
غزة-الرأي-أالء النمر:
رجوعا إلى سبعة عشر عاماً من
تاريخ غزة التي شهدت اندحارا
كام ً
ال لالحتالل “اإلســرائيلي”
عــن أراضيهــا ،الخطــوة التي
قلبــت موازيــن القــوة واألمن
لــدى الكيــان “اإلســرائيلي”،
فلم تكــن النتائج بالحســبان
بقــدر الهروب مــن إزعاج غزة
والتخلــص مــن أرقهــا الــذي
تطــور مــع الوقــت وأصبــح
منظومــة اســتراتيجية تهدد
وجود االحتالل من أصله على
أرض فلســطين علــى عكس
التوقعات.

أتمنى أن يبتلعها
البحر!
“أرئيــل شــارون” الشــخصية
التــي ترأســت المهمــة قبــل
خمسة عشر عاماً آنذاك باسم
االحتالل ،فــكان يعتبر البقعة
الصغيــرة التي تمثــل “قطاع
غزة” كابوســاً يهدد كيانه في
منامه وفي يقظته ،األمر الذي
ضاعــف الخوف وانتــزع األمان
وتربص بــأي ضربة تأتيه من
أصغر يــد طفل في غزة ،حتى
ذاع صيت أمنيتهم هو ورابين
حين قال األخير بقوله“ :أتمنى
أن أصحو يومــاً وأجد البحر قد
ابتلع غزة ومن فيها”.
أمر االندحار من قطاع غزة لم

ال ولم يكن خياراً
يكن قراراً سه ً
مطروحــا علــى الطاولة ،ففي
سبتمبر  ،2005أخلت سلطات
االحتــال  21مســتوطنة من
عمق القطاع فيما أسمتها خطة
“االنســحاب أحــادي الجانب”،
واعتبرتــه المقاومــة اندحــارا
وانحسارا للمشروع الصهيوني
بشــكل أولي يمد لبقية المدن
الفلسطينية المحتلة.
المســاحة المحــررة من قطاع
غــزة مثلــت  6000آالف دونم
من األراضــي الزراعية ،أي ما
نســبته ثلث مســاحة القطاع
تقريبــا ،والتــي تحولــت إلــى
أراضي إنتاجية عكست ثروتها
على المواطنيــن والمزارعين
المحلييــن وعلــى القطــاع
االقتصادي بشكل عام.

هروب من غزة
الجبهــة الداخليــة لمئــات
المســتوطنين مــن القاطنين
داخــل مســتوطنات القطــاع
توحدت في مطالبها تجاه قرار
االندحار واللجــوء إلى مناطق
أكثر أمنــاً من تلــك التي تقع
وســط الخــوف والقلــق ،لكن
الجبهــة السياســية لــم تكن
موحــدة ،وبــدت أكثــر تمزقــاً
وتفككاً من ذي قبل.
الكاتــب “اإلســرائيلي” نــداف
هعتســني وصــف القــرار

إن
بقولــه:
بـ”الفاســد”
“اإلســرائيليين يحيــون هــذه
األيــام الذكــرى الســنوية
الخامســة عشــرة للكارثــة
المعروفة باسم (فك االرتباط)
عن غزة ،رغــم أنهم يحاولون
أن ينســوها ،دون جــدوى،
ألنهــم كانــوا أمــام أحــداث
مروعة؛ بســبب القرار الفاسد
والغبي الذي اتخذته الحكومة
اإلســرائيلية آنــذاك ،بجانــب
القمع الوحشــي للمتظاهرين
اليهــود ،والنتائــج المدمــرة
لذلك”.
وتابــع الخبيــر فــي شــؤون
االستيطان واألديان هعتسني
بقولــه“ :رئيــس الحكومــة
الراحــل أريئيل شــارون اتخذ
قــرارا ظالما من خــال لجوئه
إلــى منطــق ملتــوي تخللــه
الهــروب مــن غــزة ،وترحيــل
المســتوطنين ،وكأنهــم غير
موجوديــن فــي قطــاع غزة،
ولألســف فبعد مرور كل هذه
الســنوات على االنســحاب من
غزة ما زال بعض اإلسرائيليين
المدافعيــن عــن هــذه الخطة
يعتقدون (بوقاحة) أن ذاكرتنا
الجماعية قد محيت”.
واســتدرك الخبير “اإلسرائيلي
ذو النزعــة اليمينية بالقول إن
“كل التقييمــات اإلســرائيلية
المتشائمة من ذلك االنسحاب

تحققــت ،بــل أكثر مــن ذلك
بكثيــر ،فقد نشــأ أمامنا كيان
عدواني مســلح على حدودنا،
وثالثــة حروب صغيــرة وقعت
فــي الســنوات الماضيــة ،في
حيــن أن األنفــاق والصواريخ
والتهديــدات مســتمرة ،وبعد
مرور أول عقد منذ االنســحاب
من غزة ،تم إطــاق صواريخ
القسام وقذائف الهاون بمعدل
أربعــة أضعاف في المتوســط
كل عام ،مقارنة بالســنة التي
سبقت االنسحاب”.

تمدد التحرير
المخيف في موضوع االندحار
من قطــاع غــزة ليســت غزة
فحســب ،بــل التمــدد ودحــر
االحتــال من الضفــة الغربية
المحتلــة ،هــذا مــا يزيــد أرق
االحتــال ويدفــع كيانــه
لتنفيــذ خطــة ضــم األراضي
الفلســطينية المتبقيــة مــن
العام  67إلى المناطق المحتلة
كليــا تبعاً لما يســمى بصفقة
القرن ،لتفادي تكرار األحداث،
حسب ما أكده الكاتب والمحلل
السياسي تيسير محيسن.
ويضيــف الكاتــب تيســير
محيسن في حديث مع “الرأي”
أن ســلطات االحتــال اعتبرت
أن قطــاع غــزة خــارج الخطة
الصهيونيــة
األيدولوجيــة

المرتبطة باالعتبارات الدينية،
وأن االنفصــال عنهــا ال يمثل
خطرا علــى مســتقبل الدولة
اليهوديــة ،فتم على أساســه
الهروب من غــزة لقطعها كليا
عــن بقية أرض األحــام “كما
يدعي االحتالل”.
وأكد محيسن على أن المقاومة
هي أحد أهــم عوامل الضغط
التــي ســاعدت فــي تفكيــك
القــوة ضــد قطاع غــزة ،رغم
المعارضة الكبيرة ضد الخروج
من غزة وتركها للفلسطينيين،
التــي وافقــت معتقدات بعض
الصهاينة بأنها ســتصبح قوة
مخيفة مستقلة بذاتها.
تكرار االنســحاب مــن الضفة
يأتي في بند المستحيالت في
قامــوس الكيــان الصهيوني،
إال أنــه كابوس يــؤرق أمنه ما
يدفعــه لتنفيذ صفقــة القرن
وإنهاء الذعر والقلق ،معتبراً أن
الضفة هــي الخاصرة األضعف
بالنسبة لالحتالل الصهيوني.
المشــهد اليــوم هــو أن غــزة
بكل ما فيها من حصار وضيق
في األفــق االقتصادي؛ إال أنها
قوية عنيدة تتمتع باستقاللية
عسكرية دون منازع ،وهي قوة
موازيــة تتحكم بأمن االحتالل
متــى شــاءت حتى دحــره عن
أرض فلســطين شــمالها إلى
جنوبها ومن بحرها إلى نهرها.

بعد  20عام..إعدام قاتل أبو لمضي يطفئ نار ذويها
غزة-الرأي-فلســطين عبــد
الكريم
بعد  20عاماً من الحزن واأللم
اللــذان كانا يلفــان كافة زوايا
منــزل العائلــة الكائــن فــي
معسكر الشــاطئ بغزة ،أخيراً
تنفــس ذوو المغــدورة ميادة
أبــو لمضي الصعداء ،حالة من
االرتياح شــقت طريقها لقلب
والدتها الذي انفطر على فلذة
كبدها أيــام وليال طوال ،ولم
يهدأ ألشــقائها بــا ً
ال حتى جاء
القصاص بعد سنوات ثقال.
ويقول شــقيقها األكبر أكرم":
جاءنــا اتصــال مــن وزارة
الداخلية بتنفيذ حكم اإلعدام
في القاتل في منطقة الكتيبة
الخضراء الساعة الثالثة فجراً،
أخبــرت والدتــي وأشــقائي
وذهبنــا ،وجــاءوا بــه أمامنــا
يرتدي الــزي األحمر ،ورفضنا
مســامحته أمــام القضــاة

والشرطة".
ويتابــع بحــزن التف قســمات
وجهــه ":الحمــد هلل ،انفــش
غليلنــا ،لقــد أٌثلجــت صدورنا
عقــب تنفيــذ حكــم اإلعدام،
وســنقوم بفتــح بــاب العــزاء
بعد صــاة العصر الســتقبال
المعزين الذين تعاطفوا معنا،
"ربنا جــاب حقهــا وارتاحي يا
أختي في تربتك".
والدة ميادة الطاعنة في السن
بــدت عليهــا عالمــات الحزن
على فراق ابنتها ،إال أن إعدام
القاتــل أثلــج صدرهــا هــي
األخــرى ،وعبــرت عــن حزنها
الشــديد طوال العشرين عام
الماضيــة ،مؤكــدة أن قضيــة
ابنتهــا ليســت قضيــة عادية
وإنمــا قضيــة رأي عــام قلبت
الدنيا من الحدود للحدود".
وعقــب تنفيــذ حكــم اإلعدام
بالقاتــل ،فتحــت عائلــة أبــو

لمضي بيــت عزاء الســتقبال
المعزيــن فيمــا كانــت تلــف
المــكان عريضــة كتبت بخط
كبيــر وواضــح للعيــان ":بيت
عــزاء المغــدورة ميــادة أبــو
لمضــي بعــد تنفيــذ حكــم
اإلعدام بالقتلة".
وقتلت الفتاة ميادة أبو لمضي،
فــي  25ســبتمبر  ،2003على
يــد  4شــبان قامــوا بخطفهــا
واغتصابهــا ومــن ثــم قتلهــا
والتمثيــل بجثتهــا ،وإخفائهــا
فــي مكــب للنفايــات ،وفــي
حينها ،هــزت قضيتهــا الرأي
العام الفلسطيني الذي طالب
بالقصاص من القتلة.
ارتيــاح كبيــر ســاد أوســاط
الشــارع الفلســطيني عقــب
تنفيــذ حكم اإلعــدام بالقاتل
الرابع ،حيث يقول الشاب احمد
اســليم ":أبارك الى زوج اختي
أكرم أبو لمضي وعموم آل ابو

لمضــي بتنقيد حكــم االعدام
بحــق قاتل المغــدورة ،مبارك
االعدام ورحم اهلل المغدورة".
وقالــت شــقيقتها أم جاســر":
بعــد انتظــار وصبــر دام ١٩
عاماً ،تقبل اهلل شقيقتي ميادة
خليل أبو لمضي في الفردوس
األعلى".
مــن جهتهــا قالــت إلهــام أبو
ظاهر ":اإلعــدام رغم صعوبة
وتعقيدات تفاصيله وظروفه،
إال أن أوليــاء الــدم لهــم الحق
بتنفيذه كما لهم الحق بالعفو
إن اســتطاعوا ،وهــذا أعظــم
الصبــر واإليمان والشــجاعة"،
موضحة أن ما حــدث مع هذه
المغدورة قبل ســنوات طويلة
هــزً أركان المجتمــع ،فهــي
جريمــة مروعــة وغريبــة عن
مجتمعنــا وغيــر مســبوقة،
جريمــة (ثالثيــة األركان)
(اختطاف ..اغتصاب ..ثم قتل)

لطفلة كانــت بطريق عودتها
من المدرسة إلى البيت".
ونفــذت وزارة الداخلية واألمن
الوطنــي فــي غــزة ،صبــاح
أمــس ،حكــم اإلعــدام بحــق
مُدانَين اثنين بتهمة التخابر
مع االحتــال ،وثالثة مُدانين
بأحكام قتل في قضايا جنائية،
وذلــك بعــد اســتنفاد درجات
التقاضــي كافــة ،وأصبحــت
األحكام نهائيــة وباتة وواجبة
النفاذ ،بعــد أن مُنح المحكوم
عليهــم حقهــم الكامــل فــي
الدفاع عن أنفســهم بحســب
إجراءات التقاضي.
وقالــت الــوزارة ":إن تنفيــذ
أحكام اإلعدام جاءت اســتناداً
إلــى نصــوص القانــون
الفلســطيني ،وإحقاقــاً لحــق
الوطــن والمواطــن ،وتحقيقاً
للردع العام بمــا يحقق األمن
المجتمعي".
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اإلعالم الحكومي :ألول مرة
اعتماد لغة اإلشارة في
المؤتمرات الصحفية الحكومية
غزة-الرأي:
عقد صباح اليــوم األحد في المكتب اإلعالمي
الحكومي مؤتمرين صحفيين لوزارة الســياحة
واآلثــار وللهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة،
حيث كان إلى جانــب المتحدثين متحدث بلغة
اإلشــارة وهي المرة األولى خــال المؤتمرات
الصحفية الحكومية يتم استخدام لغة اإلشارة
فيها.
وكانــت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت
في جلســتها بتاريخ  24/8/2022لغة اإلشارة
في المؤتمرات الصحفية الحكومية ،لتســهيل
حصول أصحاب االعاقات السمعية للمعلومات.
وكان رئيــس المكتــب اإلعالمــي الحكومــي
ســامة معــروف قال إن قــرار متابعــة العمل
الحكومي العتماد لغة اإلشارة ا في المؤتمرات
الصحفيــة الحكوميــة ،جاء لتســهيل حصول
أصحاب االعاقات السمعية للمعلومات.
ويطلــق مصطلــح (لغــة اإلشــارة) كوســيلة
للتواصــل غيــر الصوتيــة لــذوي االحتياجات
الخاصة سمعيا (الصُّم) ،وصوتيا (البُكم).

"صندوق الشباب" يعلن تفاصيل اتفاقية تزويج  250شا ًبا بغزة
غزة -الرأي
أعلــن صنــدوق دعــم الشــباب
الفلسطيني التابع للهيئة العامة
للشــباب والثقافة ،اليوم األحد،
عــن توقيع اتفاقيــة تفاهم مع
اللجنــة القطرية إلعــادة إعمار
غــزة لتقديــم مبلــغ  500ألــف
دوالر للمســاهمة فــي تزويــج
 250شــابًا من قطــاع غزة من
المقبليــن علــى الــزواج ضمــن
منحة مؤسســة جاسم وحمد بن
جاسم الخيرية.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة
صنــدوق دعــم الشــباب
الفلســطيني األســتاذ أحمــد
محيســن خالل مؤتمــر صحفي
عُقد في مقر المكتب اإلعالمي
الحكومــي" :ال يخفــى علــى
أحد تأثيــر الحصــار الصهيوني
اإلجرامــي المفــروض علــى
قطــاع غــزة منــذ ما يزيــد عن
 15عامًــا ،والعــدوان اإلجرامي
المتكــرر وتأثير ذلــك كله على
األوضاع االقتصادية والمعيشية
والمعانــاة المســتمرة لشــرائح
المجتمع كافة وخاصة شــريحة
الشباب".

وأضــاف" :فــي إطــار ســعينا
المستمر والدؤوب لتعزيز صمود
الشــباب الفلســطيني ومواجهة
سياســات االحتــال االجراميــة
والعمل على معالجة المشكالت
التي يمــروا بهــا ،جــرى توقيع
االتفاقية مــع اللجنــة القطرية
إلعادة إعمار غزة لتقديم منحة
بقيمــة  500ألــف دوالر لصالح
برنامج الزواج في الصندوق يتم
مــن خاللهــا تزويج  250شــابًا
غزّي" ،الفتًا إلى أنه ســيحصل
كل مســتفيد على  2000دوالر
يتم سدادها على دفعات شهرية
مُيسرة بنظام القرض الحسن.
وشدّد محيسن على أنه بموجب
اتفاقية التفاهم سيتم استخدام
األموال المسددة لتمويل تنفيذ
برامج زواج أخرى يســتفيد منها
شــباب جدد مــن المقبلين على
الــزواج ،لتحقيــق الفائــدة لعدد
أكبر من الشباب في قطاع غزة.
وبيّن أنه ســيتم خــال الفترة
القادمة تحديد الفئة المستهدفة
ومعاييــر التســجيل وتاريخ بدء
التســجيل ،الفتًا إلى أن طريقة
اختيار المســتفيدين ستتم من

خالل قرعة مباشرة تأكيدًا على
مبدأ النزاهة والشفافية.
وأشــار محيســن إلــى أن عــدد
الشــباب الذيــن اســتفادوا مــن
برامج ومشــاريع الصندوق منذ
تأسيســه عام  2011بلغ نحو
 4200شاب بقيمة مالية تبلغ
نحــو  10مليــون دوالر ،تمكن
بعضهــم مــن بدء مشــروعه
الخــاص ودخول ســوق العمل
الفلســطيني واالعتمــاد على

أنفسهم اقتصاديًا ومعيشيًا،
وتمكــن البعــض اآلخــر مــن
إتمام مراســم الزواج وتكوين
أسر فلسطينية.
وأكــد علــى ســعي إدارة
الصنــدوق لتوفيــر موازنــات
ودعــم مالــي لتفعيــل باقي
برامج الصندوق وهي برنامج
اإلســكان ،برنامــج التعليــم،
برنامــج البحــث العلمــي
واالبتــكار ،بهــدف االرتقــاء

بنوعيــة وكميــة الخدمــات
المقدمة للشباب الفلسطيني.
وقدم محيسن الشكر والتقدير
للشــعب القطــري الشــقيق
واألمير الشــيخ تميم بن حمد
آل ثانــي والحكومــة القطرية
واللجنة القطرية إلعادة إعمار
غزة ،ومؤسســة جاسم وحمد
بــن جاســم الخيريــة ،علــى
وقوفهــم المســتمر ودعمهم
الدائم للشعب الفلسطيني.

