
غزة - الرأي - آالء النمر
علــى الرغــم مــن ممارســة كل 
أشــكال االنتهاكات بحق الصحفي 
الفلســطيني من قبــل االحتالل، 
الضفــة  بيــن  ســواء  حــد  علــى 
القمــع  عبــر  المحتلــة  الغربيــة 
واالعتقــال  بالقتــل  والتهديــد 

والمنــع والتضييق، والصحفي في 
المعرض لالســتهداف  قطاع غزة 
والمالحقة في أي لحظة من وقوع 
الحدث، وســط سياســة مقصودة 
يتبعها االحتالل في محاولة لحجب 
وتضييــق  الفلســطينية  الروايــة 

وصولها إلى العالم الخارجي.

فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه 
الفلســطيني للكشــف  الصحفــي 
عــن كل األحــداث الواقعــة فــي 
االحتــالل  بيــن  التمــاس  نقــاط 
والفلســطيني األعــزل، يقــع هو 
في شــباك الهدف نفسه، ويتحول 
خروجه للميــدان لخبر عاجل يفيد 

وتخريــب  الصحفــي  باســتهداف 
معداته الصحفية.

يمنــح الجنــدي اإلســرائيلي حق 
رصاصتــه  بإطــالق  األولويــة 
المتفجــرة مــن فوهــة البندقيــة 
إلــى رأس الصحفــي أواًل أو حتــى 
إلى عينه التي يدســها في عدسة 

ليلتقط مشــهدًا حقيقيًا،  الكاميرا 
تثنيــه  ال  المالحقــة  أن هــذه  إال 
عــن مواصلــة الطريــق حتى بعد 
التــي  إصابتــه  مــن  يتعافــى  أن 
تبقى عالمة في ســجل تضحياته 

المهنية.
وبالتزامن  الصحفيون 
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“جامعة غزة” تفتح 
ذراعيها للطلبة الجدد 
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معاصر الزيتون 
تستعد لفتح أبوابها 

والحصاد “وفير” 

“ختام” بيتها صفيح مهترئ 
وعائلتها تعيش على الحطب 

وحلمها الجامعة!

اإلعالم الحكومي يسجل ) 107( 
انتهاكًا بحق الحريات اإلعالمية 

خالل سبتمبر المنصرم
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-آالء النمر
الطلبــة  مــن  آالف  يتخــوف 
الفلســطينيين في قطاع غزة، 
مــن الحاصليــن علــى معدالت 
عاليــة أو "درجة التفــوق"، في 
العامــة، من  الثانويــة  شــهادة 
عــدم القــدرة علــى اســتكمال 
دراســاتهم الجامعيــة، بســبب 
تــردي األوضــاع االقتصاديــة، 
وذلك بفعل الحصار اإلسرائيلي 
المفــروض على غــزة منذ نحو 
17 عامــا، يعانــي القطاع الذي 
يعيش فيــه أكثر مــن مليوني 
اقتصاديــة  أوضاعــا  شــخص 

متردية للغاية.
اقتصاديــًا  المتــردي  الوضــع 
الطلبة  ينعكــس علــى جميــع 
دون تمييز ممــن يعمل آبائهم 
تحــت بنــد العمالــة أو أولئــك 
الذين يعملــون ضمن منظومة 
الحكومــة وغيرهم من أصحاب 

الدخل المحــدود، نظرًا لتكاتف 
األزمــات على كاهــل المواطن 

الفلسطيني.
الفلســطينية  الجامعات  إحــدى 
أرادت طوعيًا أن تضفي لمســة 
بعيــدة األمد علــى مفرق طرق 
الطالــب  حيــاة  فــي  رئيســي 
الفلســطيني، الــذي يمتنع عن 
طرق أبواب الجامعات الستحالة 
التي  دراســتها  رســوم  توفيــر 

تمتد ألربع سنوات على األقل.
"جامعة غزة" مثلت محطة أمان 
على مفرق الطرق الذي يمر من 
فوقــه مئات اآلالف مــن الطلبة 
الناجحين، وأتاحت الفرصة أمام 
الطلبــة خريجي الثانوية العامة 
 2020 إلــى   2015 عــام  مــن 
للحصــول علــى خصــم يصل 
إلى أكثر من %50، ســيما أنهم 
لــم يتمكنوا من التســجيل في 
الجامعات بسبب تردي األوضاع 

التــي  الجامعــة  االقتصاديــة. 
تحتضــن عشــرات التخصصات 
درجــة  لنيــل  الجامعيــة 
البكالوريوس أعلنت أنها تراعي 
عالنيــة الظــروف االقتصاديــة 
الصعبــة التــي يعشــيها أبنــاء 
الشعب الفلســطيني في قطاع 
غزة، ما دفعهــا للتقدم بمبادرة 
طوعية الستقبال الطلبة الجدد 
تقديمهــا  عبــر  أروقتهــا  بيــن 
منحــًا دراســية وخصومات غير 

مشروطة.
وتقتصر المبــادرة على الطلبة 
الناجحين ضمن األعوام 2020، 
 ،2016  ،2017  ،2018  ،2019
تكفــل  حيــث   ،2015 وحتــى 
المبــادرة بدفع ما نســبته 25% 
مــن مجمــوع تكاليف دراســته 
الجامعيــة بحســب التخصــص 

الذي يود االلتحاق به.
وأيضــًا تتيــح الجامعــة فرصة 

الســابقة على  النسبة  تقسيط 
طــول الفصل الدراســي وحتى 
النهائيــة في حال  االمتحانــات 
كان وضع الطالــب مترديًا جدًا، 
وتشــير الجامعــة أنه فــي حال 
عــدم وجــود متبــرع أو داعــم 
خارجــي لمنحــة الطالــب فإنه 
%50 عبر  ســيدفع مــا نســبته 
برنامج التقســيط المريح على 
أن ينهي أقساطه نهاية الفصل 
الدراســي. وتقوم المبادرة على 
التكاتف والتنســيق بين جامعة 
االجتماعية  التنمية  ووزارة  غزة 
عبــر مفوضهــا األســتاذ لــؤي 
المدهون، وبمشــاركة إعالمية 
مباشــرة مــن خمــس إذاعــات 
هــذه  نجــاح  تدعــم  محليــة 
الجامعــات  لتشــجيع  المبــادرة 
بالحذو حذو جامعــة غزة لدعم 
واحتــواء الطلبــة، ومــن جانب 
آخر تحفيز المناحين والداعمين 

لهذه المبادرة باالستمرار.
وبلغ عدد الطلبة الناجحين في 
الثانويــة العامة عام 2020 في 
أراضي الســلطة الفلســطينية، 
التربيــة والتعليم،  وفــق وزارة 
حوالــي 55 ألــف و302 طالبــا، 
مــن أصل 77 ألــف و539 طالبا 
تقدمــوا لهذه المرحلة، بنســبة 
بلغت نحو 71.32 بالمئة، سيما 
والبطالة  الفقــر  ارتفع مؤشــرا 
إلــى 52 بالمئــة، و50 بالمئــة، 
علــى التوالــي مــع بدايــة عام 

.2020
الوطنيــة  الحملــة  وحــّذرت 
للمطالبــة بتخفيــض الرســوم 
الجامعيــة )غيــر حكومية(، من 
أن يكــون عــام 2020، األســوأ 
على مســتوى أعداد الملتحقين 
في التخصصات الجامعية لسوء 
المدخول المالي وارتفاع نســب 

البطالة بطريقة جنونية.

"جامعة غزة" تفتح ذراعيها للطلبة الجدد بمنح وخصومات
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غزة-الرأي-آالء النمر
على بعد أميال ال تتجاوز االثني عشــر مياًل 
في عرض البحر، يتسابق عشرات الصيادين 
بمراكب صيدهم المتماســكة بعض الشيء 
اللتقــاط أرزاقهــم مــن بطن البحــر، ولكن 
هــذه المــرة كان العــزم في ســاعات الفجر 
األولى لحصد أكلة الموسم "الجلمبات" التي 

يفضلها الغزيون بطريقة جنونية.
فــي المقابــل يعتمد كثيــر مــن الصيادين 
بيــع  علــى  غــزة  قطــاع  فــي  وعوائلهــم 
"الســلطعونات" كما يحلو للبعض تسميتها 
لكســب قوت يومهــم في ظل شُــح فرص 
العمل، إذ إن موسمها يوفر الكثير من فرص 

العمل المؤقت.
منذ نهاية شهر أغسطس من كل عام يغزو 
السلطعون شــاطئ البحر ليحل ضيفًا لذيذًا 
على موائد الغزيين، بعد اصطياده من قبل 
بســطاء الصيادين الذين يحاولون اســتثمار 
موســمه الــذي يســتمر لقرابــة الشــهرين 

لتحسين ظروفهم المعيشية.
في ســاعات الصباح األولى وقبــل أن يطل 
قرص الشمس بشعاعه المحمر صباحًا، يبدأ 
الصيادين بجمع حصاد الرحلة التي تستغرق 
أكثــر مــن خمــس ســاعات، ومــا أن يبدؤوا 

بتخليص "الســالطعين" من شــباك الصيد 
حتــى يتزاحم جموع الناس حول "الفســفور 

البحري" ويتسابقون لشرائه طازجًا.
قطــاع غزة مــا يزال رغــم الحصــار وعمق 
األزمات محظوظ بمــا يفيض به البحر، من 
أنواع األســماك كالفريدي وسلطان إبراهيم 
واللوكــس والقريــدس، وحيــن تضيق على 
الصياديــن الدنيا، بســبب تقليص مســاحة 
الصيــد المســتمر، فالســريدة والسويســي 
والطرخونــا وعديد األســماك تصبح بدائل، 
ومــع انتشــار الفقر بيــن أوســاط الغزيين، 
تصبــح كل تلــك األصنــاف "كافيــار" بعيد 
المنال عن أيدي المُتطلعين لجلســات غذاء 

بحرية.
وبحســب إحصائيات أصدرتها وزارة الزراعة 
بغزة فقد تبين في الســنوات الثالث األخيرة 
أن إنتاج قطاع غزة من )الســالطعين( يزداد 
في أشهر فصل الخريف بشكل كبير وزيادة 
نسبية في أشهر فصل الربيع مقارنة بباقي 
أشــهر الســنة األخرى، وذلك العتدال درجة 
الحرارة في فصــل الخريف والربيع ما يؤدى 
لزيادة النشاط الفيسيولوجي لتلك األسماك 

وتحركها باالتجاه الشاطئ.
وأشــارت الزراعة إلى أكثــر المناطق الغنية 

بهــذا النوع مــن األســماك البحريــة، حيث 
تعتبــر مناطق ديــر البلح والســودانية من 
أكثر المناطق إنتاجــا للجلمبات، حيث يتميز 
صيد هذه األســماك بســهولة صيدها وقلة 
تكاليفهــا إضافــة الــى انخفاض أســعارها 
فســعر الصندوق الــذي يــزن 7 كغم يصل 
لحوالي 30 شــيكل، وكان انتاج غــزة كبيرًا 
من هذه األســماك القشــرية في الســنوات 
السابقة حيث كانت تصدر الى مصر والضفة 

الغربية.
يذكــر أن االحتــالل اإلســرائيلي ال يســمح 
للصياديــن الفلســطينيين بتجاوز مســافة 
االثني عشــر مياًل داخل البحر، مما يحرمهم 
من صيد أكثر ونوعية أفضل، بسبب القيود 
التــي يفرضها عليهــم. والمضايقــات التي 

يتسبب بها.

عمل مؤقت
"الســالطعين"  طهــي  الغزيــون  ويفضــل 
بطرق مختلفــة، كما ويفضلون األكبر حجمًا 
منها، وتناولها وســط أجــواء عائلية ممتلئة 
بالضحــك واألحاديث التي تضفــي جوًا من 

األلفة ومتعة األوقات.
بــدوره، يقول الخبيــر االقتصــادي الدكتور 

أميــن أبو عيشــة: "ما يميز صيــد الجلمبات 
او الســلطعونات أنهــا تكون على مســافات 
قريبة من الشــاطئ وعلى عمــق منخفض 
وموســمها في فصل الخريف، وال تحتاج إلى 
معدات غالية الثمن، بل معدات بسيطة من 
الشــباك، وتُنصب على عمق خمســة أمتار 
في البحر مما يشــكل مصدرًا عامًا وطريقة 
أســهل لمعالجة مشــكلة البطالــة خصوصًا 
للشــباب غير العاملين في مهنة الصيد لقلة 

اإلمكانيات وسهولة الصيد.
ويتابع أبو عيشــة قائاًل: "تتميز سلطعونات 
غــزة بجودتهــا مقارنــة مــع ســلطعونات 
المحيــط، نظــرًا إلى عــدم تلوث شــواطئ 
للدخــل  مصــدرًا  وتُعتبــر  بالنفــط،  غــزة 
ومصدرًا لالســتهالك لتراكم مادة الفسفور 
التــي يحتاج إليها الجســم عمومــًا، وبصفة 
وتؤخــذ  البنيــة  لضعــاف  توصــف  خاصــة 
لعالج المعــدالت المنخفضة مــن الخصوبة 

كـ"روشتة" عالجية.
وفــي نهايــة حديثه يوضــح أبو عيشــة أن 
أعداد األشــخاص الذيــن يعملــون بالصيد 
والمهــن المرتبطــة بها تكثر خالل موســم 
الســلطعونات، إذ يســتغّل العاطلــون عــن 

العمل هذه الفترة في العمل ولو مؤقتًا.

"الفسفور البحري" كنز غزة الثمين
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
كعادتهــا كل عام، تســتعد المعاصر 
فــي قطاع غــزة الســتقبال محصول 
الزيتون خالل األســبوعين القادمين، 
فــي وقــت يحمل هــذا الموســم في 
جعبتــه البشــائر للمزارعين وأصحاب 
المعاصر برزق كبير، ووفرة في الزيت 

والزيتون.
الصــادر  الرســمي  القــرار  وبموجــب 
عــن وزارة الزراعة بغزة، يبدأ موســم 
الزيتــون لهذا العــام اعتبــارًا من 13 
أكتوبــر المقبل في جميــع محافظات 

قطاع غزة.
ويوجــد في قطاع غــزة )28( معصرة 
زيتون، منها )8( معاصر تعمل بنظام 
معصــرة  و)30(  أتوماتيــك،  نصــف 

أتوماتيك.

استعدادات المعاصر
داخل معصرة دلول الشــرقية يستعد 
العمــال الســتقبال موســم الزيتــون 
هذا العام، ويعملون على قدم وســاق 
المعدات والماكنات وتفقدها،  لتجهيز 

وإصالح بعض األعطال الصغيرة.
  رفيق دلول صاحــب المعصرة قال:" 
إن االقبــال علــى عصــر الزيتون في 
هــذه األيــام خفيــف، وأن مــا يقارب 
مــن 20 يومًا على موعــد قطف ثمار 

الزيتون".
 وتوقــع دلول فــي حديثــه لـ"الرأي"، 
وفرة في الزيــت والزيتون هذا العام، 
وأن تكون أسعار الزيت والزيتون أقل 

من العام الماضي. 
وحول العراقيــل التي تواجههم داخل 
المعصــرة، أكد أن عدم توفر الكهرباء 
تعد مشكلة هامة وكبيرة، خالل عمل 
المعصرة وهي نصف أتوماتيك وتقع 

شرق حي الزيتون بغزة.
مــن جهتهــا أعلنت مجموعــة معاصر 
نصر عــودة لزيت الزيتون، عن إدخال 
أحــدث األنظمة العالميــة لعصر زيت 

الزيتون إلى قطاع غزة.
وأكدت المجموعــة أن هذه الماكينات 
تعتبر األولى من نوعها في فلسطين، 
ومن إنتاج أفضل الشركات اإليطالية، 
العالميــة في  التكنولوجيــا  وبأحــدث 
الزيتــون،  زيــت  اســتخالص  عالــم 
وهي األولى من نوعها على مســتوى 
مجهــزة  أنهــا  موضحــة  فلســطين، 
بالعديــد من أنظمة الجــودة، وأنظمة 
االســتخالص التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا 
فــي نســبة الزيــت، وجــودة المنتــج 

الخاص بالمزارع.
ولفتت إلى أن الزيتون لن يمكث داخل 
معاصرها إال ســاعات قليلة، وأن يتم 
عصره بأســرع وقت ممكن من خالل 

أحــدث ماكينــات عصر الزيتــون في 
فلسطين.

بــدوره قــال أبــو عمــر شــلدان الذي 
يمتلك والده حقل زيتــون في حديثه 
لـ"الــرأي":" إن موســم الزيتــون هذا 
العام يحمل البشــائر للمزارعين على 
حد ســواء، وأن األشــجار تحمــل ثمار 
كثيرة وحمل كبير عن العام الماضي"، 
موضحًا أن الزيت سيكون متوفرًا هذا 

الموسم.

االلتزام بموعد القطف
وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، دعت 
إلــى االلتــزام بالموعد الــذي حددته 
لقطــف الزيتــون بهدف عصــر الزيت 
ذو الجــودة والكميــة المنتجــة، وهــو 
الثالث عشر من تشرين األول-أكتوبر 

المقبل.
المزارعيــن  كافــة  الزراعــة،  وحثــت 
والمواطنين، وأصحاب معاصر الزيتون 
علــى ضــرورة االلتــزام باإلرشــادات 
المحددة حفاظًا  المقدمة، والمواعيــد 

على كمية الزيت المنتجة وجودتها.
ويفضل تأخيــر قطف الصنــف نبالي 
وصنــف k18 إلى بداية شــهر نوفمبر 
)11(، وذلــك للحصــول علــى أفضل 

كمية زيت.
ووفــق الوزارة فإنــه ال مانع من قطف 

الزيتــون لغــرض التخليــل بــدءًا من 
منتصف الشــهر القادم، في وقت يبدأ 
تشغيل المعاصر في محافظات قطاع 
غزة مــن تاريخ 2022-10-10م وبعد 

إتمام الشروط الفنية الالزمة.
وتوقعت وزارة الزراعة أن يشهد إنتاج 
محصول الزيتون هــذا العام، ارتفاعًا 
ملحوظــًا فــي كميــة زيــت الزيتون، 
وذلك بالمقارنة مع حجم اإلنتاج العام 

الماضي.
وفــي االطــار ذاتــه، أعلــن م. محمد 
أبو عــودة، المتحــدث الفنــي لإلنتاج 
النباتي، عن تقديم إرشــادات مركزة 
مــن خالل الرســائل مفادهــا ضرورة 
االلتزام بمواعيــد قطف ثمار الزيتون 
التــي أعلنتهــا مســبقًا وزارة الزراعة، 
وذلــك لضمــان الحصــول علــى أكبر 

كمية من زيت الزيتون.

إرشادات ونصائح
إرشــادات  الزراعــة  وزارة  ووجهــت 
ونصائح للمزارعين بشأن قطف ثمار 
الزيتــون وتشــغيل المعاصــر، والتي 
تتمثــل فــي مراعــاة عالمــات نضج 
الثمار قبل عمليــة القطف، واالعتماد 
على القطــف يدويًا، إلــى جانب وضع 
الثمار في صناديق بالســتيكية جيدة 

التهوية أو أكياس الخيش.

 وحرصًا على الثمار من التلف والفساد، 
نصحت الوزارة كافة المزارعين بنقل 
الثمــار إلــى المعصرة فــي نفس يوم 

القطف.
المنتــج مــن  ولضمــان رفــع جــودة 
الزيــت، دعــت أصحــاب المعاصر إلى 
تنظيم اســتالم الثمار من المزارعين 
حســب القدرة التشــغيلية للمعصرة، 
اإلنتاج،  بنظافة خطــوط  واالهتمــام 
والحــرص على عدم وجود تســريبات 

لنواتج العصر.
ونبهت إلى ضــرورة نظافة الثمار من 
الشــوائب والعوالــق، وأال تزيد درجة 
مــن 30-27درجــة  العجينــة  حــرارة 
مئويــة، ولمدة عجيــن 30-20 دقيقة 

وأال تقل الرطوبة عن 50%.
وإضافة الى ما ســبق، يفضل تخزين 
الزيت فــي عبوات جديــدة زجاجية أو 
صفائــح مــن الســتانلس، وأن توضع 
فــي مــكان معتــم وجــاف ال تتعــدى 
درجة حرارة المكان من 20-16 درجة 

مئوية. 
ويُشتهر قطاع غزة بثالثة أصناف من 
الزيتون، هي "السُــري" و"الشماللي" 
و"k18"، ويميل أهالي غزة إلى صنف 
"السُــري"، لكن الفحوصات المخبرية 
تثبت أن زيــت "k18" هو األكثر جودة 

وصحة.

توقعات بوفرة في الزيت

معاصر الزيتون تستعد لفتح أبوابها والحصاد “وفير” 
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غزة-الرأي- آالء النمر
أول الصباح وآخر الليل داخل 
جــدران هــذا البيت ســيّان، 
مظلمٌ وأســودٌ بكل أحواله، 
ال يــرى النــور إال عبــر لمبة 
تتدلى بانكســار من ســقفه 
المُهتــرئ - في حــال وصل 
إليه تيــار الكهربــاء-، ولكنه 
الالفــت وعتمته  على خرابه 
المفزعة؛ يحوي ثمانية أفراد 
مــن عائلة مُتعففــة، بينهم 
ثالثــة ذكــور، وثــالث إناث، 
مريضين  مُســنين  وأبويــن 
مكســورين، تجاوزا السبعين 

سنة.
وُلد الفقــر في بيــت العائلة 
بمنطقــة  تقطــن  التــي   -
المغراقــة إلــى الشــمال من 
مخيم النصيرات )وسط قطاع 
غــزة( - كما يُولــد األطفال، 
وتربــى علــى موائدهم كما 
يتربــى الصّغــار، نهش من 
أحالمهــم حتى قضــى على 
صريح ألوانها، وحوّلها أخيرًا 
ألعواد حطب جافة، تشــقى 

وتقتات  لتحصيلــه،  العائلــة 
على فتاتــه، لتنضج طعامها 

وتأنس به خير رزق!
في هذا البيت المتهالك الذي 
وصلت إليه "الرأي"، كان فيه 
الفقر أقوى أفراد العائلة بعد 
أن أصاب األب بشلل نصفي، 
أوقــف أشــكال الحركة لديه، 
وأقعــده حتى أصبــح طريح 
الفراش، ليدخل من بعده في 
قائمــة المعوزيــن لمصروف 
الشــؤون االجتماعيــة الــذي 
يطــل برأســه مرتيــن خالل 
كفايــة  دون  كاملــة،  ســنة 
لحاجات األسرة الكبيرة والتي 

طال عليها أمد الحاجة.
االبنة الصغرى "ختام" توّلت 
أن تســرد حكايتها وأمنياتها 
تتلخــص  التــي  البســيطة 
ببضع دنانير، بعد أن أخبرتنا 
بأنها حفرت في صخور الحياة 
بشقاء لتبقى على قيد األمل 

وإن كان ذا بصيص ضعيف.
أنهت ""ختام دراسة الثانوية 
2013، تمسّكت  العامة عام 

مــن  بــأي  االلتحــاق  بحلــم 
التخصصــات الجامعية، حتى 
كان لهــا ذلك عام 2017 في 
كليــة الدعوة، مجانًا، حســب 
نظــام الجامعــة، فتفوّقــت 
فــي دراســتها وحرصت على 
أال تنقطع حتى شاء القدر أال 
يحالفها إلــى نهاية الطريق، 
حيــث وقفــت أجــرة الطريق 
)سبعة شــواقل يوميًا( عثرة 
إلــى  فــي طريــق وصولهــا 
باحــة الجامعة حتــى توقفت 
تمامًا عن مشوارها الدراسي 

مجددًا.
لم تعرف يداها سوى خشونة 
التي  تلــك  الحطــب،  أعــواد 
تلقــى بعضــًا منهــا متراميًا 
أعلى تلة على طريق محررة 
تلملمهــا،  "نيتســاريم"، 
وبعضــه اآلخر تقطــع مئات 
األمتار علــى أقدامها التي ال 
تُحصّلها  اليأس حتى  تعرف 
لتعيشوا عليه، عادت لجمعه 
برفقــة أمهــا المُســنّة في 
كلها،  بواكير صباحاتها على 

بين الحاجــة لطهي طعامهم 
وبين الحاجة لبيعه لتحصيل 

بضع شواقل.
"ختــام"  كابــدت  مجــددًا 
لتنتصــر علــى وحــش الفقر 
بعودتهــا لجامعة أخرى بذات 
يتغيّــر  لــم  االختصــاص، 
حالهــا، ولــم يتعافــى بيتها، 
ولكنها أصرّت على التمسك 
تخصصهــا  إنهائهــا  بحلــم 
الــذي تفوقت في مســاقاته 

المتنوعة.
بضعــة شــواقل تقــف فــي 
طريقها كمــا تصطف حجارة 
الطريق، تقول: "ُكلي أمل أن 
أصل إلى مرادي وحلمي، وإن 
كان واقعــي يقــول غير هذه 
البســيط،  المعطيات والحلم 
فالوضــع بداخــل بيتنا تحت 
وألوانــه  بأشــكاله  الصفــر 
وشــقائه، لعلي يومــًا أحمل 
شهادة جامعية، كما لم يُتَح 
مــن  المســكينات  ألخواتــي 

قبلي"؟
وأجــرة  الجامعــة  "دنانيــر 

بيــن  حالــت  الطريــق" 
الشــقيقتان هنــاء وهند من 
إكمال حياتهما الجامعية بعد 
الثانوية  نجاحهما بتفوق في 
يحلمــان  ولكنهمــا  العامــة، 
بأختهمــا الثالثــة بــأن تنوب 
عنهمــا في احتــواء أحالمهن 
وإن تمخّــض عنهــا شــهادة 

جامعية.
الحلــم األكبر لتلــك العائلة، 
بيتٌ صالح للحيــاة اآلدمية، 
متعــافٍ من الهالك، يســمح 
للشــمس بــأن تدخلــه دون 
طبيعيــة  وحيــاة  اســتئذان، 
بســيطة ترقى ألي إنســان، 
ولقمة نظيفة تتســابق إليها 
األفــواه بــال دخــان وال غبار 

األعواد.
حياة كريمة ودراســة؛ أحالم 
بسيطة، ولكنها في نفوسهم 

عظيمة ومستحيلة المنال!
ينهشــهم،  الفقــر  زال  مــا 
يغيثهــم  مــن  وينتظــر 
وينقذهم مــن واقعهم الذي 

هو درب من دروب الخيال.

الفقر ينهشهم وواقعهم عصيب .. من ينقذهم؟

“ختام” بيتها صفيح مهترئ وعائلتها تعيش
 على الحطب وحلمها الجامعة!
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 فــي اليــوم الــذي يحتفــي العالــم فيه 
باليوم الدولــي "ال للعنف" والذي يصادف 
اليــوم  2 تشــرين األول/أكتوبر من كل 
عــام.، أصدر  المكتب اإلعــالم الحكومي  
 ،2022 ســبتمبر/أيلول  لشــهر  تقريــره 
والذي ســجل فيه أكثر من) 107 (انتهاكًا  
بحــق الحريــات اإلعالمية فــي األراضي 
الفلســطينية، توزعت فــي ارتكاب قوات 
االحتالل ) 87 ( انتهاكًا من قبل االحتالل 
مواقــع  إدارات  وبمشــاركة  اإلســرائيلي 
التواصل االجتماعي في محاربة المحتوى 
الفلسطيني،  يقابله)20 (  من االنتهاكات 

من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية .
ويعد 2 تشــرين األول  هــو تاريخ ميالد 
المهاتمــا غاندي، زعيم حركة اســتقالل 
واســتراتيجية  فلســفة  ورائــد  الهنــد 
الالعنــف، ووفقــًا لقرار الجمعيــة العامة 
حزيران/يونيــه   15 المــؤرخ   61/271
2007، الــذي نــص علــى إحيــاء تلــك 
الذكرى، اليوم الدولي هو مناسبة "لنشر 

رسالة الالعنف.
وعلى ضــوء ذلك دعــا المكتــب اإلعالم 
الحكومي، االطــراف الدولية كافة لتحمل 
مســوؤليتها في الضغط على اســرائيل 
بــكل الســبل الممكنــة لوقــف  عنفهــا 
وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني كافة 
واعتداءاته علــى الصحفيين والصحفيات 
بشكل خاص، وإلزامها بالخضوع للقانون 
الدولــي  وفــرض عقوبات دوليــة عليها 
جراء انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي  
ووضعهــا كدولــة تهــدد االمن والســلم 

الدوليين وفرض العزلة الدولية عليها.

 *انتهاكات إسرائيلية*
 حيــث رصــد التقرير الشــهري عدد من 
االحتــالل  اعتــداءات  جــراء  اإلصابــات 
 11  “ مــن  أكثــر  علــى  والمســتوطنين 
“  صحافيــًا، حيــث اســتهدف االحتــالل 
الصحفيين  بالرصــاص الحي والمعدني 
المغلــف بالمطاط، والرش بغــاز الفلفل 
وضربهــم  الحارقــة،  الغــاز  وقنابــل 
وركلهــم  البنــادق  واعقــاب  بالهــراوات 
وسحلهم والقاء الحجارة  على سياراتهم، 
اعتــداءات االحتــالل  خــالل تغطيتهــم 
علــى المواطنين وكافة ارجــاء األراضي 
الفلســطينية المحتلــة، كان مــن بينهم 
االعتــداء علــى الصحفي يوســف محمد 
عادي، حيث قام جنــود االحتالل بضربه 
على رأســه وســحله وشــده من شــعره، 
ورطم وجهه باألرض وبقضبان حديدية 

حتى ان فقد وعيه.
وفــي جانب االعتقــاالت وتثبيت وإصدار 

األحــكام واإلبعــاد والحبــس المنزلــي، 
ســجلت وحدة الرصــد والمتابعــة “ 22 ” 
حالة، كان من بينهــم اعتقال الصحافي 
ياسين أبو لفح) ال يزال معتقال(، وإصدار 
قــرار بالســجن الفعلي لطالبــة االعالم 
دينا جــرادات لمدة اربع شــهور، وكذلك 
اعتقــال الصحافية لمى غوشــة وتمديد 
اعتقالهــا ســبعة مــرات، واالفــراج عنها 
شريطة الحبس المنزلي، وكذلك تمديد 
االعتقــال اإلداري لــكل مــن الصحافية 
بشــرى الطويل لمدة ثالث اشــهر للمرة 
الثالثــة علــى التوالــي، وكذلــك تمديد 
االعتقال اإلداري للصحفي عمر أبو الرب 
لمدة ستة اشــهر للمرة الثانية، واعتقال 
الصحفي أحمد أبو صبيــح واالفراج عنه 
شــريطة ابعاده عــن المســجد األقصى 
لمــدة 15 يومًا، واعتقال رنين صوافطة) 
تم االفــراج عنهــا(،  والصحفي يوســف 

عادي تم االفراج عنه.
إلــى ذلك وثق التقريــر، “ 18 ” حالة منع 
وعرقلــة عمــل الصحفيين لمنــع جرائم 
االحتالل ومســتوطنيه، عــدا عن تهديد 
مســتخدما  حــاالت   ”  4 عــدد“  واتهــام 
النابيــة  واأللفــاظ  الســالح  االحتــالل 

العدائية.
كمــا ســجل التقريــر “4 ” حالــة اقتحام  
ومداهمــة وتحطيم  معدات وســيارات، 
و تســجيل“ 5 ”  حاالت مصــادرة معدات 
وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وبطاقات 

صحافية .
واغــالق  المحتــوى  محاربــة  وبشــأن 
المؤسســات والتهديــد، ســجلت وحــدة 
الرصــد والمتابعــة أكثر مــن”13 ” حالة 
التواصــل  مواقــع  قبــل  مــن  انتهــاك 
اإلســرائيلي،  واالحتــالل  االجتماعــي 
بذريعــة نشــر علــى المواقع مــا يخالف 

تعليمات النشر.
والتعذيــب  المضايقــات  جانــب  وفــي 
ســجون  فــي  الصحفييــن  للمعتقليــن 
االحتالل تم تســجيل” 7”حاالت، وفرض 
غرامة مالية عدد"3" من بينهم  تعرض 
الصحافية لمى غوشــة، لخمس جلسات 
تحقيــق اســتمرت كل منها لمدة عشــر 
ســاعات، عــدا عــن ممارســة التفتيش 
العاري بحقها بمعتقل هشــارون، وحتى 
باتخــاذه قــرار اإلفــراج عنهــا وارغامها 
على دفع غرامة مالية بقيمة ثالثة االف 
شــيكل،  وكذلك منع طالبة اإلعالم دينا 
جرادات من اخذ االدوية والعالجات كونها 
الدماغــي،  مريضــة بمــرض االســتقاء 
ونقلها بعد اجرائها عملية بـ"البوســطة" 
من مستشفى "رمبام" وهي  تحت تأثير 

التخدير الى ســجن الدامــون، مع تمديد 
توقيفها خمس مرات متتالية الســتمرار 
للتعذيــب  وإخضاعهــا  معهــا  التحقيــق 
والضغوطــات النفســية، وكذلك تعرض 
الصحفي يوسف عادي للضرب واالعتداء 

خالل التحقيق معه بعد اعتقاله.

*اعتداءات فلسطينية*
الفلســطينية،  االعتــداءات  جانــب  وفي 
وثــق التقرير” 20” حالة مــن االنتهاكات 
من قبل األجهــزة األمنية الفلســطينية 
، تمثلــت فــي مقتل عــدد” 1”  الصحفي 
نضال اغبارية على يد مجهولين بمدينة 

ام الفحم بالداخل المحتل. 
كما سجل التقرير عدد” 6” حاالت اعتقال 
واستدعاء وتمديد اعتقال كان من بينهم 
الســعدي، ومصطفى  الصحفي مجاهــد 
خواجــا، ومحمد عتيــق الذي تــم تمديد 
اعتقاله مرتين متتاليتين، كذلك ســجل 
التقريــر” 1”  منع من التغطية، وعدد” 2” 
اقتحــام لمنزل الصحفييــن محمد عتيق 

ومجاهد السعدي.
وكذلك تم تســجيل عــدد” 3”  مصادرة 
أجهزة حاسوب وكاميرات وهواتف نقالة، 
وتهديــد واتهــام عــدد” 2”  وهمــا عالء 

الريماوي وحمد عتيق.
وفي جانــب المضايقــات والتعذيب التي 
يتعــرض لهــا الصحفيين داخل ســجون 
الســلطة ســجل التقريــر عــدد” 5” من 
ضمنهــا منع الصحفي محمــد عتيق من 
لقاء محامه ومنعه من زيارة أهله له، عدا 
عن فرض غرامة مالية قبل االفراج عنه.
*تفاصيل انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
التــي رصدتها وحــدة الرصــد والمتابعة 
بحــق الصحفييــن خالل شــهر ســبتمبر 

*2022
2022-9-1: حظــرت إدارة الفيــس بوك 
حســاب الصحفــي الحــر  عمر أبــو ندى 
منعتــه مــن النشــر، كمــا قيــدت إدارة 
الفيــس بــوك حســاب مقــدّم البرامــج 
في قنــاة "فلســطين اليــوم" الفضائية 
ابراهيــم إبراهيم)لمــدة 30 يومــًا مــع 
عدم استخدامه بالنشر أو التعليق(، فيما 
أغلقت منصة الواتســاب بشــكل نهائي  
حساب الصحفي عبد الحميد عبد العاطي 
مدير البرامــج في إذاعة وطــن،  ويأتي 
ذلــك بحجة نشــرهم ما يخالــف معايير 

النشر.
2022-9-2: منعت إدارة ســجن الدامون 
االســرائيلي إعطــاء الــدواء لإلعالميــة 
األســيرة دينا نايف جــرادات )22 عاما(، 
خالل فتــرة التحقيق معها، وهي مصابة 

الدماغــي"، حيث  "االستســقاء  بمــرض 
تم نقلها إلى المستشــفى جــرّاء تراجع 
حالتها الصحية، وجرادات طالبة في كلية 
االعــالم بجامعة القــدس المفتوحة فرع 
نابلــس وفي فصلهــا الدراســي األخير، 
وكان االحتــالل اعتقلها  في الســابع من 
شــهر أغســطس الحالــي بعــد مداهمة 

منزلها  في حي المراح بمدينة جنين. 
2022-9-3:  قيــدت إدارة الفيــس بوك  
الوصــول لصفحــة وكالــة" PNN" على 

الفيسبوك.
2022-9-3:  اعتقلــت قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي الصحافية لمى غوشة، بعد 
اقتحــام منزلهــا في حــي الشــيخ جراح 
بالقدس المحتلة،  وعاث االحتالل فسادًا 
بمحتويــات المنزل  تــم خاللها مصادرة 

هاتفها وجهاز الحاسوب. 
ســالم  محكمــة  أجلــت   :4-9-2022
العســكرية جلســة محاكمــة اإلعالميــة 
دينا جرادات من جنين،  للمرة الخامســة  
كان أخرهــا تأجيل جلســة محاكتها في 
31 اغســطس الماضي الى  تاريخ -4-9

.2022
2022-9-4: مــددت ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي، اعتقــال الصحافيــة الحرة 
لمى غوشــة مــن القــدس المحتلة يوم 
واحــد، بحجــة التحقيــق معهــا واتهامها 
التواصــل  وســائل  عبــر  بالتحريــض 

االجتماعي.
2022-9-4:  اعتقلــت قــوات االحتالل، 
مراسلة وكالة "رويترز" في األغوار رنين 

صوافطــة والســائق الــذي كان برفقتها 
خــالل تواجدهما في ســهل البقيعة في 
األغــوار، واحتجزتهــا لمــدة 4 ســاعات،  
للتحقيق معها تحت تهديد الســالح لها، 
وتــم عرقلــة عملهــا من قبــل االحتالل 

ومستوطنيه  .
2022-9-5: مــددت محكمــة االحتــالل 
اعتقال الصحفية المقدســية لمى غوشة 
لليــوم الثاني على التوالــي لمدة يومين 
حتــى 2022-9-7 إضافيين الســتكمال 

التحقيق.
آب  واتــس  تطبيــق  حــذف   5-9-2022
حســاب مدير تحرير صحيفة "الرياضية" 
عاهــد فروانة، كما اغلــق تطبيق واتس 
ســرحان  الحــرّ  المصــوّر  حســاب  آب 
حســن، فيما حظر الفيس بــوك صفحة 
رئيســة تحريــر "البوابــة 24" اإلخباري 
ميســون كحيل، لمــدة أســبوع، وكذلك  
اغالق الفيس بوك صفحة مراســلة قناة 
"فلســطين" للشــباب والرياضــة تغريد 

العمور.
2022-9-5:  االحتــالل ينقــل اإلعالمية 
دينــا بســيارة النقــل " البوســطة" إلى  
مستشــفى رمبــام وأجريــت لهــا عملية 
جراحية بالظهر ،وتم نقلها مباشــرة بعد 
العملية تحــت تأثير التخدير الى ســجن 
الدامــون ، وهي تعاني مــن آالم عديدة 

في مختلف أنحاء جسدها .
2022-9-5: أجلــت محكمة االحتالل في 
"ســالم للمرة السادسة جلســة األسيرة 
دينا جرادات من جنيــن، نتيجة لوضعها 

في اليوم العالمي ال للعنف

اإلعالم الحكومي يسجل ) 107( انتهـــــاكًا بحــــــــق الحريات اإلعالمية خالل سبتمبر المنصرم
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الصحــي حيــث أنهــا تعاني مــن مرض 
االستســقاء الدماغي، وتم نُقلت مؤخرًا 
مــن ســجن "الدامــون" إلى مستشــفى 
"رمبــام"، وتمــت إعادتهــا إلــى ســجن 

"الدامون".
ســالم  محكمــة  أصــدرت   :5-9-2022
العســكرية اإلســرائيلية قــرارًا بســجن  
األسيرة المريضة اإلعالمية دينا جرادات 
بالســجن لمــدة أربعــة أشــهر ونصــف 

وغرامة مالية6000 شيكل.
االحتــالل  قــوات  2022-9-6:أطلقــت  
نيــران أســلحتها على  ســيارة مراســل 
"ســند"  ووكالــة  "اإلرســال"  شــبكة 
اإلخباريتيــن كريــم خمايســة  مما أدى 
الى تضرر الســيارة من الرصاص الحيّ، 
بهدف منعه عن تغطية اقتحام االحتالل 

لمدينة  جنين.
2022-9-7: مــددّت ســلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، اعتقال الصحافية المقدسية 
لمى غوشــة، يومــا واحدًا  للمــرة الثالثة 
على التالي، بحجة استكمال التحقيقات.

االحتــالل  قــوات  اعتــدت   :8-9-2022
بعنــف علــى الصحفــي فــي تلفزيــون 
فلســطين يوسف محمد عادي، 36 عاما،  
ومنعــوه مــن التغطية، حيث قــام جنود 
االحتــالل بضربــه على رأســه وســحله 
وشده من شعره، ورطموا وجهه باألرض  
وبقضبــان حديديــة حتــى ان فقد وعيه 
وأصيــب برضــوض وجــروح وكســور ، 
وواصلــوا ضربه وقيدوه واعتقلوه  ، ومن 
ثم أفرجوا عنه فــي اليوم التالي بكفالة 

مالية  .
2022-9-8: اعتدى مستوطن إسرائيلي، 
على ســيارة مصوّر وكالــة "جاي ميديا" 
محمــد ثابــت، بحجــر كبيــر، لمنعه عن 
تغطيــة اعتــداء عدد من المســتوطنين 
فلســطينيين  مواطنين  علــى ســيارات 
قــرب مدخل بلدة بيتا جنــوب نابل، مما 

أدى لتضرر بالسيارة.
2022-9-8:  احتجــزت قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، ثالثة صحفيين  ومنعتهم 
مــن عملهم الميداني في البلدة القديمة 
من الخليل وقيامهم بأعمال تصوير في 
حارة جابر شرق الحرم اإلبراهيمي، وهم 
طاقــم  قناة "عــودة"، طارق خمايســة، 
ونور الدين بنات، ويوســف شــحادة، كما 
احتجــزت قــوات االحتــالل  بطاقاتهــم 
الشــخصية ومنعتهم من مغادرة المكان 

حتى استجوابهم.
2022-9-8: وجهــت محكمــة االحتــالل 
علــى  التحريــض  تهمــة  اإلســرائيلي 
مواقــع التواصل االجتماعــي، للصحفية 
الفلســطينية لمــى غوشــة ، كما مددت 
محكمة االحتــالل اعتقال غوشــة للمرة 
الرابعة، معلنة نيتها تقديم الئحة اتهام 

بحّقها خالل الفترة المقبلة.
2022-9-11:  حذفت إنســتغرام حساب 
"مش أرقام"، المختص بتقديم احصائية 
وأرقام خاصة باألسرى والشهداء والقرى 

الفلسطينية.
2022-9-12: اعتقلــت قــوات االحتالل 
الصحفي ياســين أبــو لفح بعــد اقتحام 

منزله في حي المســاكن الشعبية شرق 
نابلس.

الصلــح  محكمــة  أجلــت   :12-9-2022
اإلســرائيلية جلســة محاكمــة الصحفية 
لمى غوشة ، حيث تعرضت ألربع جلسات 
تحقيــق على األقــل اســتمرت كل منها 
لـ10 ســاعات، عدا عن سياسة التفتيش 
العــاري بحقها واســتمرار عزلها بمعتقل 

هشارون منذ اعتقالها".
2022-9-13: مــددت محكمــة الصلــح 
اإلســرائيلية للمــرة الخامســة، اعتقــال 
الصحافية لمى غوشــة، وتخضع غوشــة 
لالعتقــال في ظــروف قاســية في عزل 
سجن هشــارون مع الســجناء المدنيين، 
حيــث قدمــت المحكمــة الئحــة اتهــام 
تحتوي علــى 11 بند تتهمها بالتحريض 
والتعامل مع منظمات تســمى بالقانون 

اإلسرائيلي باإلرهابية.
2022-9-13: أفرجــت محكمة االحتالل 
عن الصحفية لمى غوشــة شــريطة منع  
اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي 
وأجهــزة الحاســوب واألجهــزة الذكيــة، 
وتحويلها للحبس المنزلي، وكفالة مالية 

قيمتها 15 ألف دوالر امريكي.
2022-9-19: مــددت محكمــة االحتالل 
االعتقال اإلداري للمرة الثالثة للصحافية 
بشــرى الطويل مــن رام اهلل لمدة ثالثة 
شــهور، وكانت اعتقلــت الطويل في 22 

من شهر مارس الماضي.
2022-9-19:  حذفــت إدارة الفيس بوك 
صفحــة الصحافيــة  لينا أبــو حالوة دون 
سابق انذار بحجة  مخالفة معايير النشر.
2022-9-22 علقــت إدارة الفيــس بوك  
الكاركاتيــر  رســامة  مــن   صفحــة كل 
اميــة جحا ، والرســامة منــال الكحلوت، 
الواقــع  تجســد  التــي  لرســماتهن 
مخالفــة  ذريعــة   تحــت  الفلســطيني، 

معايير النشر.
جــراء  صحفــي،  إصابــة   :23-9-2022
إطــالق قوات االحتــالل النــار لمنعه من 
تغطية مواجهات بعد قمعها مسيرة كفر 
قدوم األسبوعية السلمية، شمال قلقيلية

2022-9-24:  استهدفت قوات االحتالل 
ثــالث مصوريــن وصحفييــن ومنعتهم 
من تغطية  فعالية ضد االســتيطان في 
قرية مســافر يطا جنــوب الخليل، حيث 
اعتدت قوات االحتــالل على  المصورين 
الصحفيين مشهور الوحواح مصور وكالة 
األنباء الفلســطينية "وفــا" والذي أصيب   
بقنبلة غاز بشــكل مباشــر ، والصحفي 
فــادي خالف  والذي يعمــل في تلفزيون 

فلسطين، ووسام الهشلمون.

2022-9-27: اعتــدت قــوات االحتــالل 
على، مراسلة منصّة "ســاحات" التابعة 
لشــركة "ميديــا فيجين" منار شــويكي، 
واحتجزتهــا لمنعهــا من تغطيــة اقتحام 
المسجد األقصى  المستوطنين ســاحات 
في القــدس، وتم منعهــا  وابعادها من 
قبل شرطة االحتالل من دخول المسجد 
مــع تهديدهــا  واحــد،  ليــوم  األقصــى 

باالعتقال اذا حاولت دخول المسجد.
 2022-9-26 : منعــت قــوات االحتــالل 
اقتحامــات  تغطيــة  مــن  الصحفييــن 
المستوطنين بالقدس المحتلة، واعتدت 
عليهم واجبرتهم على مغــادرة المكان،  
بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.
2022-9-27:  اعتقلــت قــوات االحتالل 
المصــور المقدســي أحمــد أبــو صبيح،  
ومنعته من تأدية عمله، في منطقة باب 
السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكزها في 

مدينة القدس المحتلة.
2022-9-27: أفرجــت قــوات االحتــالل 
على المصــور الصحفي أحمد أبو صبيح، 
شــريطة ابعــاده عن حائط البــراق لمدة 

١٥ يومًا .
2022-9-27: جــددت  محكمــة عوفــر 
اإلســرائيلية  االعتقال اإلداري  لألســير 
الصحفي عمر ابو الرب، مراســل شــبكة 
فلســطين تايمــز لمــدة 6 شــهور للمرة 
الثانية، علمــًا انه معتقل فــي االعتقال 

االداري منذ شهر نسيان الماضي.
2022-9-28: إصابــة الصحفــي نضــال 
اشــتية، بقنبلة غاز بالقدم ، فيما أصيب 
الصحفــي عبــد اهلل البحــش برضــوض 
تغطيــة   مــن  منعهــم  بهــدف  باليــد،  
اعتداءات االحتالل على المواطنين قرب 

حاجز حوارة جنوب نابلس.
2022-9-28: إدارة الفيــس بــوك تغلق  
حســاب اإلعالمــي اياد القــرا بعد اغالق 
كافة الحســابات  ضمن سياســة محاربة 

المحتوى الفلسطيني.
2022-9-30: أصيب عدد من الصحفيين 
 ، للدمــوع  المســيل  بالغــاز  باالختنــاق 
لمنعهم من تغطية قمع جيش االحتالل 
مسيرة منددة باالستيطان في قرية بيت 

دجن شرق نابلس.
تفاصيل االنتهاكات بحق الصحفيين  من 

قبل جهات داخلية فلسطينية
األمــن  جهــاز  اعتقــل   :33-9-2022
الحرّ  الصحافــي  الفلســطيني،  الوقائي 
مجاهد الســعدي عدّة ســاعات، ومنعته 
مــن تصوير عمليــة دهــم واقتحام قوة 
امنية ألحــد  المنازل فــي مدينة جنين، 

وتم مصادرة  هاتفه المحمول.

2022-9-3: أفرجت أجهزة أمن السلطة 
عــن الصحفــي مجاهــد الســعدي مــن 
جنين، بينما أبقت على هاتفه المحمول 

محتجزًا.
المخابــرات  اســتدعت   :4-9-2022
مراســل  اهلل،  رام  فــي  الفلســطينية 
فضائيــة "األقصى" مصطفــى الخواجا، 

ليعود ويتم إلغاء االستدعاء.
المخابــرات  اعتقــل جهــاز   :4-9-2022
الفلســطيني،  الصحافــي الحــرّ محمــد 
عتيــق  بعــد اقتحــام منزلــه فــي قرية 
برقيــن قــرب جنيــن، مــن دون معرفة 
خلفيــة اإلعتقــال، كمــا مــدّدت النيابة 

العامة الفلسطينية اعتقاله 48 ساعة.
نضــال  الصحفــي  قتــل   :4-9-2022
اغباريــة 40 عامــا على ايــدي مجهولين 
مــن مدينة أم الفحــم، بالداخل المحتل، 
وهو "مدير موقع بلدتنا" وكان قد أصيب 
بجراح  خطيرة جدا، بعد إطالق نار عليه 

في منطقة "الكينا" بأم الفحم.
األمنيــة  األجهــزة  نقلــت   :4-9-2022
الفلســطينية المصــور الصحفــي محمد 
أريحــا، واخضاعــه  إلــى ســجن  عتيــق 

لتحقيقات مكثفة.
العامــة  النيابــة  مــدّدت   :6-9-2022
الفلســطينية في مدينة أريحــا، اعتقال 
الصحافي الحرّ محمد عتيق خمسة أيام 
على ذمّة التحقيق، بتهمة "حيازة سالح 
نــاري كنوع من الترهيب، كما تم رفض 
لقاء محاميه أو الحديث معه ولم يُعرض 
للنيابــة للتحقيــق بــل لتمديــد توقيفه  

لمدة 5 أيام".
صلــح  محكمــة  مــددت   :18-9-2022  
أريحــا، اعتقــال الصحافي الحــرّ محمد 
عتيق عشــرة أيــام إضافية "الســتكمال 
التحقيــق"، بناء على طلب النيابة العامة 
الفلســطينية، بتهمة "حيازة سالح ناري 
دون ترخيــص"، وتمنع أهله من زيارته، 
كمــا تم  منعه مــن زيارة أهلــه بذريعة 

استمرار التحقيق معه.
األمنيــة  األجهــزة   :21-9-2022
الفلســطينية تفرج عــن الصحفي محمد 
عتيق بعد اعتقاله لنحو ثالثة أسابيع في 
ســجن أريحا، على خلفية عمله الصحفي 
مــع مصــادرة هاتفــه وكاميرتــه وجهاز 
الحاسوب المحمول، وفرض غرامة مالية 

بقيمة 3 االف دينار.
2022-9-23: تعــرض الصحفــي عــالء 
الريماوي مراســل قناة الجزيرة مباشــر 
فــي الضفــة واألســير المحــرر،  لحملة 
تشــويه وتحريــض ممنهجــة مــن قبل 

أجهزة امن السلطة.

في اليوم العالمي ال للعنف

اإلعالم الحكومي يسجل ) 107( انتهـــــاكًا بحــــــــق الحريات اإلعالمية خالل سبتمبر المنصرم
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غزة-الرأي-آالء النمر
"ومــن أحياهــا" حملــة إنســانية 
الصحــة  وزارة  أطلقتهــا  خيريــة 
بغزة لتعزيز مبدأ التبرع بالقرنية 
بعــد الوفــاة، وذلــك انطالقًا من 
مبدأ إحياء عيون األشــخاص من 
ذوي القلوب المبصرة ومنح النور 
لعيونهــم، مــا أشــعل األمل في 

قلوب الكثير من المبصرين.
أقصــى األمنيات واألحالم تتجلى 
في عودة النور لتلك العيون مهما 
طالت بهــم العتمة، ما عكســته 
الحملــة الخيرية مــن روح اإليثار 
وتســجيل  بالتضحية  والتســابق 
العديد من المبادرين المتبرعين 
لــدى  بقرنيتهــم بعــد وفاتهــم 
مراكز وزارة الصحة الفلسطينية 

بغزة.
وأولى حاالت التبرع ترأســها ذوي 
الشــهيد "وســيم عــزام" والــذي 
قضــى بحادث عرضــي راح على 
إثره شــهيدًا، والقــت حملة تبرع 
أهلــه بقرنيتيــه صــدى مدويــًا 

مرحبــًا بــه، ما حفز الشــخصيات 
البــارزة والمؤثــرة فــي المجتمع 
على التقدم بالتبرع رســميًا لدى 

الصحة بعد وفاتهم.
روح  عكســت  المبــادرة  هــذه 
واإليثــار  والعطــاء  التضحيــة 
بطريقة الفتة أثبتها أبناء الشعب 
الفلســطيني، األمــر الــذي علق 
االمل في قلــوب المبصرين بأن 
الدور ســيكون من نصيبهم يومًا 

ما.

300 حالة سنويًا
مستشــفى العيــون التابع لوزارة 
الصحــة الفلســطينية، اجتماعــًا 
للجنــة زراعة القرنيــات تحضيرًا 
إلجــراء عمليتــي زراعــة قرنيــة 
لمريضيــن على قائمــة االنتظار 
غــدًا اإلثنيــن بمقر المستشــفى 

بمدينة غزة.
وقــال مديــر مستشــفى العيون 
د. ماجــد حمادة إنــه وبعد تلقي 
فريق زراعــة القرنية اتصال من 

ذوي أحــد الشــهداء ليلة الســبت 
توجه على رأس طاقم مستشفى 
العيــون مكــون مــن استشــاري 
العيــون د. حســام داود ود. احمد 
التي  القرنيــات  المناصــرة لنقل 
تم التبرع بهــا وحفظها تحضيرًا 

إلجراء العمليات.
وتابــع مدير مستشــفى العيون، 
أن اجتمــاع اليوم يأتــي من أجل 
وضــع المعايير لكي يتــم اختيار 
من يتــم إجــراء عمليــات زراعة 
القرنيــات وذلك وفقًا لبروتوكول 
تم وضعــه بعناية من قبل وزارة 
الصحة والخاص بزراعة القرنيات 

عام 2018.
بدوره، أشــار رئيس لجنة زراعة 
القرنيــات د. حســام داود إلى أنه 
ســبق اجتمــاع زراعــة القرنيات 
فحــص مــا يزيــد عــن 35 حالة 
مرضية تحتــاج لزارعة القرنيات، 
مبينــًا أنــه تــم خــالل االجتماع 
تــم  التــي  الحــاالت  مناقشــة 
معاينتها وفحصها حيث اســتطاع 

الفريــق الطبــي فــرز 4 حــاالت 
سيتم إجراء حالتين منها يوم غد 

اإلثنين.
وأضاف د. داود أن حالتي يوم غد، 
ســيجريها بنفســه، فيما سيجري 
الحالــة الثانية استشــاري العيون 
صبــاح  الســالم  عبــد  الدكتــور 
وســتكون بحضور كــوادر البورد 
الفلســطيني في جراحــة العيون 
الخبــرات  نقــل  لضمــان  وذلــك 
واستمرار تقديم الخدمة الصحية.

وأكــد د. داود علــى أهمية إجراء 
المزيد من عمليات زراعة القرنية 
في قطاع غزة بمــا ينهي معاناة 
قوائــم  علــى  المرضــى  مئــات 
المزيــد  الــى  داعيــًا  االنتظــار، 
مــن حمالت الحــث علــى التبرع 

بالقرنيات من األهالي وذويهم.
بدورهــا أعلنــت وزارة الصحة أن 
الفريــق الطبــي في مستشــفى 
العيون برئاســة د. حســام داوود 
استشــاري طب وجراحة العيون، 
خالل إجراء العملية الثانية لزراعة 

القرنية والمتبرع بها من الشهيد 
البرنامج  وســيم عــزام، ضمــن 

الوطني لزراعة القرنيات.
وكانــت وزارة الصحــة قد نجحت 
طبــي  فريــق  عبــر  مــرة  ألول 
جراحي محلي بمستشفى العيون 
والمتخصص فــي زراعة القرنية، 
من إجراء أول عملية زراعة قرنية 
المرأة فلســطينية كانــت تعاني 
من فقدان الرؤيــة بإحدى عينيها 
وذلك للمــرة االولى بعــد إطالق 
آب  شــهر  نهايــة  الصحــة  وزارة 
الماضي البرنامج الوطني لزراعة 
القرنية والمتبرع بها من متوفين.

وتشــكل عمليــة زراعــة القرنية 
على أيدي جراحين فلســطينيين 
بارقــة أمــل إلنهاء معانــاة مئات 
إليهم  األمــل  وإعــادة  المرضــى 
ولذويهم فــي القدرة على الرؤية 
من جديد في ظــل المعاناة التي 
يشهدها المرضى وذويهم، حيث 
أن الحاالت التي تحتاج الى زراعة 

قرنية نحو 300 حالة سنويا.

تبدأ بزراعة القرنية إرثًا من المتبرعين

الصحة تبقي عيون الشهيد “عزام” على قيد الحياة
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القدس المحتلة - الرأي
صادف أمــس األربعاء 28/9، الذكرى 
الـــ 22 النــدالع االنتفاضــة الثانيــة 
"انتفاضــة األقصــى"، التــي ارتقــى 
خاللهــا ما يقــرب من 4500 شــهيد، 

وإصابة أكثر من 50 ألفًا.
ففي الثامن والعشــرين من سبتمبر 
عام 2000 اندلعت شرارة االنتفاضة 
"انتفاضــة  الثانيــة  الفلســطينية 
األقصى"، عقب اقتحام رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي األســبق أرييل شــارون 
المســجد األقصى المبــارك، وتجوله 

في ساحاته بشكل استفزازي.
وهذا ما أثار مشــاعر الفلسطينيين، 
بيــن  المواجهــات  النــدالع  وأدى 
فــي  االحتــالل  وجنــود  المصليــن 
المســجد األقصــى ومدينــة القدس 
المحتلة، أسفرت عن إصابة العشرات، 
وســرعان ما امتدت إلــى كافة المدن 
فــي الضفة الغربيــة المحتلة وقطاع 

غزة، وسميت بـ "انتفاضة األقصى".
وفي اليوم األول ألحــداث االنتفاضة 
أصيب 25 جنديًا وشــرطيًا احتالليًا 
بعد رشقهم بالحجارة وعلب النفايات 
واألحذية من قبل الشــبان الغاضبين 
بباحات األقصى، فيما أصيب نحو 20 

فلسطينيًا بجراح.
واشتدت المواجهات في اليوم الثاني 
لالنتفاضة، والــذي وافق الجمعة 29 

أيلول بعد انتهــاء صالة الجمعة، مما 
أسفر عن استشهاد ستة شبان و300 

جريح.
أعدمــت   ،2000 30 ســبتمبر  وفــي 
قــوات االحتالل الطفــل محمد جمال 
الــدرة، الــذي كان يحتمــي إلى جوار 
أبيــه ببرميــل إســمنتي في شــارع 
صــالح الدين جنوبــي مدينــة غزة، 
أمــام كاميرات التلفــاز وأطلقت النار 
عليهما، في مشهد اهتزت له مشاعر 
ماليين الشــعوب العربية والعالمية، 
فأصبــح منــذ حينهــا يمثــل رمــزًا 

لالنتفاضة.
وأثــار إعدام جيــش االحتالل للطفل 
الدرة مشــاعر غضب الفلســطينيين 
في كل مكان، وهو ما دفعهم للخروج 
فــي مظاهــرات غاضبــة ومواجهــة 
جيــش االحتــالل، ممــا أســفر عــن 

استشهاد وإصابة العشرات منهم.
وفي أول أيام االنتفاضة حاول جيش 
الفلســطينيين،  إرهــاب  االحتــالل 
لمنعهــم من االســتمرار في الغضب 
الطائــرات  فاســتخدم  الشــعبي، 
المروحية العسكرية في إطالق النار، 
وللمرة األولى اســتخدمها في قصف 
أهــداف أرضية. وســرعان مــا تطور 
األمر حتى اســتخدمتها هي وطائرات 
نفاثــة فــي هجمــات طالــت مباني 
ســكنية، وأسســت خاللها "إسرائيل" 

نظامًا عســكريً جديــدًا يقوم على 
اســتهداف المدنيين، بعد أن ارتكبت 
المجــازر وقتلــت آالف  العديــد مــن 

الفلسطينيين.
وعــم إضــراب شــامل وحــداد عــام 
المواجهات لتشــمل  واتســاع رقعــة 
والمخيمــات  والقــرى  المــدن  كافــة 
الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد 
13 مواطنًا واصابة 623، من بينهم 

الطفل الدرّة.
وفــي األول مــن أكتوبــر، استشــهد 
10 مواطنيــن وأصيــب 227 آخرين، 
تلــك  فــي  االحتــالل  واســتخدم 
وصواريــخ  المروحيــات  المواجهــات 

"الو".
وشــكلت االنتفاضة أحد أبرز محطات 
النضال الشــعبي الفلســطيني، التي 
شــهدت جرائــم إســرائيلية كبيــرة 
ومتتالية، راح ضحيتها أطفااًل ونســاًء 
ورجااًل، ولم يســلم منها الشــجر وال 

الحجر.
فلســطينية  إلحصائيــات  ووفًقــا 
انتفاضة األقصى  رســمية، أســفرت 
فلســطينيًا   4412 استشــهاد  عــن 
إضافة لـــ 48322 جريحًا، بينما قتل 
1069 إسرائيليًا وجرح 4500 آخرون 

حسب بيانات رسمية إسرائيلية.
ومــا ميــز انتفاضــة األقصــى عــن 
االنتفاضــة األولى، كثــرة المواجهات 

األعمال  وتيــرة  المســلحة، وتصاعد 
العسكرية بين المقاومة الفلسطينية 
وجيــش االحتــالل، وما شــهدته من 
تطويــر في أدائهــا وقوتها، فطوّرت 
كتائــب القســام الجنــاح العســكري 
فيهــا،  ســالحها  حمــاس  لحركــة 
وتمكنت من تصنيع صواريخ لضرب 

المستوطنات اإلسرائيلية.
وتعرضــت مناطــق الضفــة الغربية 
وقطاع غزة خــالل انتفاضة األقصى 
الجتياحــات عســكرية وتدميــر آالف 
إلــى  والبيــوت، باإلضافــة  المنــازل 

تجريف آالف الدونمات الزراعية.
ومن أبرز أحــداث االنتفاضة، اغتيال 
وزيــر الســياحة اإلســرائيلي رحبعام 
زئيفي على يــد مقاومين من الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين.
وخالل هذه االنتفاضة، أقدم شارون 
علــى اغتيــال أكبر عدد مــن قيادات 
السياســية  باألحــزاب  األول  الصــف 
والعسكرية الفلسطينية، في محاولة 
إلخماد االنتفاضة التــي اندلعت عام 
2000 وإلضعــاف فصائــل المقاومة 
وإرباكهــا، وفــي مقدمتهم مؤســس 

حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.
ولمســاندة الشعب الفلســطيني في 
مواجهة االحتــالل، خرجت مظاهرات 
في أرجــاء عربيــة وعالميــة رافضة 
اإلســالمية،  بمقدســاته  المســاس 

فكانت مظاهرة مخيــم عين الحلوة، 
تالهــا مظاهرة حاشــدة فــي مخيم 
اليرموك القريب من دمشق، وامتدت 
إلى معظم العواصم والمدن العربية 
والغربيــة، حيث شــهد  واإلســالمية 

بعضها مسيرات مليونية.
ورغم توقف انتفاضة األقصى في 8 
فبرايــر 2005 بعد اتفــاق هدنة بين 
الفلســطينيين واإلســرائيليين بقمة 
"شــرم الشــيخ" المصريــة، إال أنهــا 
لــم تتوقف علــى أرض الواقع، بل ال 
يــزال امتدادها مســتمر حتى اليوم، 
الذي تتزامن ذكراها فيه مع محطات 

جديدة لها.
وتأتي ذكرى االنتفاضة وسط تسارع 
قطار التطبيع العربي مع "إسرائيل"، 
وتهافت بعــض الــدول العربية نحو 
التطبيــع برعاية أمريكيــة وفي إطار 
ما تســمى "صفقــة القــرن" الهادفة 
لتصفية القضية الفلســطينية والتي 

تواجه اليوم تحديات كبيرة خطيرة.
الصعبة،  واألوضــاع  التحديات  ورغم 
إال أن الشــعب الفلســطيني ال يــزال 
واألدوات  األشــكال  بكافــة  يواصــل 
العتــداءات  التصــدي  المختلفــة، 
المســتمرة بحق  االحتــالل وجرائمه 
القدس،  األقصى ومدينــة  المســجد 
التي تشكل قلب الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي.

22 عاًما على انتفاضة األقصى
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غزة - الرأي - آالء النمر
أشــكال  كل  ممارســة  مــن  الرغــم  علــى 
االنتهــاكات بحق الصحفي الفلســطيني من 
قبــل االحتالل، على حد ســواء بيــن الضفة 
الغربيــة المحتلة عبر القمع والتهديد بالقتل 
واالعتقــال والمنع والتضييق، والصحفي في 
قطاع غزة المعرض لالســتهداف والمالحقة 
في أي لحظة من وقوع الحدث، وسط سياسة 
مقصودة يتبعها االحتالل في محاولة لحجب 
الرواية الفلســطينية وتضييــق وصولها إلى 

العالم الخارجي.
فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الصحفــي 
األحــداث  كل  عــن  للكشــف  الفلســطيني 
الواقعــة فــي نقــاط التماس بيــن االحتالل 
والفلســطيني األعــزل، يقع هو في شــباك 
الهدف نفسه، ويتحول خروجه للميدان لخبر 
عاجــل يفيد باســتهداف الصحفــي وتخريب 

معداته الصحفية.

148 إصابة
يمنــح الجنــدي اإلســرائيلي حــق األولويــة 
بإطــالق رصاصتــه المتفجــرة مــن فوهــة 
البندقيــة إلى رأس الصحفي أواًل أو حتى إلى 
عينه التي يدسها في عدسة الكاميرا ليلتقط 
مشهدًا حقيقيًا، إال أن هذه المالحقة ال تثنيه 

عن مواصلــة الطريق حتى بعــد أن يتعافى 
مــن إصابتــه التــي تبقى عالمة في ســجل 

تضحياته المهنية.
الصحفيــون وبالتزامــن مــع اليــوم العالمي 
للتضامــن مع الصحفي طالبوا بأداء مهامهم 
بــكل حرية، واإلفراج عن جميع األســرى في 
الســجون، كما دعــوا إلى محاكمــة االحتالل 
على جرائمه البشعة بحّقهم، السيما جريمة 
اغتيــال مراســلة قنــاة الجزيــرة الصحفيــة 
شــيرين أبو عاقلة، وقتــل الصحفية غفران 
وراســنة، وفــرض االعتقــال المنزلــي على 
الصحفيــة لمى غوشــة في مدينــة القدس 

المحتلة.
وحدة الرصد والمتابعة في المكتب اإلعالمي 
الحكومــي، وثقــت أكثــر مــن 148 إصابــة 
صحفييــن وصحفيــات تنوعــت بالرصــاص 
الحي والمعدني المغلــف بالمطاط والضرب 
والســحل واســتخدامهم دروع بشــرية، عدا 
عــن رصــد 110 اعتقــال واســتدعاء وحجز 
للصحفيين وتمديد اعتقــال بعضهم وابعاد 

وحبس منزلي آلخرين.
فيمــا واصلت قــوات االحتالل منــع وعرقلة 
عمل أكثر من 188 حالــة بهدف منعهم عن 
جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين تضمنت 
تحطيــم معدات واســتخدام بعضهم كدروع 

بشرية.

43 حالة اقتحام
فــي حين ســجلت وحــدة الرصــد والمتابعة 
43 حالــة اقتحــام ومداهمــة وتحطيــم من 
قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي لمنازل 
الصحفيين ومؤسساتهم وعاثت بهم فسادا 
وخرابــًا، كان مــن ضمنها تعــرض أكثر من 
عشــر مكاتــب إعالميــة لألضــرار متفاوتة 
خالل اســتهداف االحتالل ب4ـ  صواريخ برج 

"فلسطين" بحي الرمال بمدينة غزة.
ال يتوقف االحتالل عــن المالحقة والتضييق 
المؤسســات  ضــد  المُمــارَس  واإلرهــاب 
اإلعالميــة الفلســطينية وإغالقهــا، وتدمير 
وقصف مقراتها خاصة خالل معركة "ســيف 
القدس" عــام 2021، والمحــاوالت المتكررة 
لمحاربة وحجــب المحتوى الفلســطيني في 
مواقــع التواصــل االجتماعي، هي سياســة 
منحازة لالحتالل وتخــدم أجندته العنصرية 
واالحتالليــة، وتســاهم في تضليــل الرَّأي 
العــام العالمي في "حرب الكلمــة والصورة" 
حول حقيقة ما يجري ضدّ األرض والشــعب 

الفلسطيني.
دور  ثمــن  الحكومــي  اإلعالمــي  المكتــب 
الصحفيين الفلسطينيين في إظهار الجوانب 

اإلنســانية وتغطية األحداث التي تزدحم بها 
فلسطين وتوثيق االعتداءات والجرائم التي 
يتعــرض لها الفلســطينيين مــن قبل قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.

محاسبة االحتالل
ودعا كافة المنظمات الحقوقية واإلنســانية 
والمدافعــة عــن حريــات اإلعــالم العربيــة 
والدوليــة بمزيد من التحرك لفضح سياســة 
ضــد  الممنهجــة  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 
الصحفي الفلسطيني وتوفير الحماية الكاملة 
لهم أمام التغول اإلسرائيلي بحقهم، مؤكدًا 
علــى مالحقة مجرمي الحرب اإلســرائيليين 
وتقديمهــم لمحاكمــات دولية علــى خلفية 
جرائــم الحــرب البشــعة التــي ترتكب بحق 
الفلســطينيين عامــة والصحفيين على وجه 

الخصوص.
وطالــب المكتــب باإلفــراج العاجــل عن 21 
صحفيًا في أقبية سجون االحتالل اإلسرائيلي 
مــن بينهــم الصحافيتــان بشــرى الطويل، 
ودينا جرادات، والذيــن يخضعون لتحقيقات 
قاسية وتعذيب، ضاربًا بعرض الحائط كافة 
القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي 
تضمن عدم المساس والتعرض للصحفيين 

وتحافظ على حريتهم وسالمتهم.

بيوم التضامن معه .. الصحفي الفلسطيني على خط المواجهة
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غزة الرأي-آالء النمر
تجمــع عدد مــن التجــار الفلســطينيين أمام 
الغرفــة التجارية بقطاع غــزة، اعتراضًا على 
منح أذونات االستيراد بمبالغ متفاوتة بحسب 
نوع وطبيعة الســلعة المستوردة، األمر الذي 
دفعهــم لوقفة احتجاج لرفض هذه األذونات، 
بحيث تقابل هذه الســلع أخرى بإنتاج محلي 

بأسعار منخفضة ومواصفات منافسة.
حالــة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  تفهمــت 
االعتــراض التي خــرج بها التجــار في قطاع 
غــزة، لفرضها جــزء من الضرائــب على عدد 
من الســلع التي يتم اســتيرادها مــن الخارج 
في المقابل يتم إنتاجها داخل مصانع السوق 

المحلي في القطاع.
مدير عــام التخطيط والدراســات فــي وزارة 
االقتصاد الوطني أسامة نوفل قال لـ"الرأي"، 
أن برنامــج حمايــة المنتــج المحلي مســتمر 
وهدفــه فتــح المصانــع المغلقــة وتشــغيل 

المئات من األيدي العاملة.
وعبــر نوفل عن تفهمه الحتجــاج التجار على 

القــرار، وأكــد علــى وزارته تنظــر للمصلحة 
العامــة التجاريــة والصناعية والمســتهلكين 
للمــوازاة بينهما بما فيــه من خدمة للمواطن 
الفلســطيني، مشــيرًا إلــى أنه لــن يكون لن 
يكــون هنــاك أي ضــرر أو خوف علــى التجار 
حمايــة  هــو  األول  والهــدف  المســتوردين 
التجار في الســوق المحلي وأصحاب شــركات 

االستيراد في آن واحد.
وقال نوفل أن 24 سلعة من أصل مئات السلع 
لها قدرة إنتاجيــة في قطاع غزة وبدأت تغزو 
األســواق المحليــة، ما يدفع عجلــة االقتصاد 
لدعم وتعزيز المنتج الوطني وتســريع حركة 
اإلنتاج واالســتهالك على حد ســواء إلنعاش 
الســوق، منوهــا إلــى إمكانية تشــغيل أكثر 
من 5 آالف عامل ســيعملون قريبًا في مجال 

الصناعات المحلية بعد قرارات دعم المنتج.
الغذائيــة  الصناعــات  اتحــاد  وبحســب 
الفلســطينية، تعتبر حمايــة المنتج الوطني 
احــدى ركائــز تنمية االنتاج الصناعي ونشــر 
ثقافــة دعــم المنتــج الوطنــي والعمل على 

إصدار تشــريعات وقوانين تعمل على إحداث 
طفرة في قطاع الصناعة بشــكل عام وتذلل 
العقبات أمام نجاح المنتج الوطني، وإن دولة 
فلسطين لها دور أساسي في حماية المنتجات 
الوطنيــة يتمثــل في إيجــاد بنية تشــريعية 

لحماية المنتج الوطني.

رؤية كاملة
وقــال وكيــل وزارة االقتصــاد عبــد الفتــاح 
الزريعــي إن الحكومــة أخــذت علــى عاتقها 
مسؤولية حماية المنتج الوطني، وتعمل وفق 
رؤيــة واضحة لدعم الصناعة المحلية، خاصًة 
في ظــل ارتفاع معــدالت البطالــة إلى 50% 

وبين فئة الشباب إلى 60%.
وأوضح الزريعي أنه يتطلب من كل مســؤول 
ومن لديه القدرة أن يقف أمام مسؤولياته في 
هذا الجانب، مشــيرًا إلى أن الــوزارة وضعت 
رؤيــة من عــدد من المحــاور لدعــم العملية 

اإلنتاجية.
وأول هــذه المحــاور، وفق المســؤول، دعوة 

لصاحــب المنتــج الوطنــي بتحســين جــودة 
المنتــج، وأن يكون لديه القــدرة على تغطية 
احتياج السوق المحلي وتلبية األسواق بشكل 

عام.
وثانــي المحــاور مطالبــة مجالــس وهيئــات 
القطاع االقتصادي وخاصــة اتحاد الصناعات 
المؤسســات  هــذه  بتطويــر  الفلســطينية 
الصناعيــة من خــالل دفعها للحصــول على 
شــهادات جــودة مطلوبــة، وتقديــم برامــج 

تدريبية لرفع كفاءة العامل، وفق الزريعي.
أمــا المحــور الثالــث فهــو تحمّــل الحكومة 
مســؤولياتها، من خالل توفير بيئة تنافسية 
داعمــة لإلنتاج المحلي، في حيــن أن المحور 
رابــع يتلخص بدعم الــوزارة للمنتج الوطني 

وحمايته، باإلضافة لدعم المواطن له.
بحســب مختصين، فإنه يوجد فــي غزة نحو 
1500 مصنــع إلنتاج المالبس كانت تشــغل 
نحــو 40 ألف عامل، وتســتطيع أن تســتعيد 
عافيتهــا في حال تم تدشــين خطة شــاملة 

لدعم المنتج المحلي.

في إطار تفهمها لحالة اعتراض التجار

“االقتصاد”: برنامج حماية المنتج الوطني مستمر إلعادة إحيائه
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االقتصاد: رصدنا نتائج إيجابية 
لقرارنا بدعم المنتج المحلي

غزة-الرأي
قالــت وزارة االقتصاد الوطني إنهــا رصدت نتائج 
إيجابيــة لقرارتهــا فــي دعــم وحمايــة المنتجات 

المحلية في قطاع غزة.
وأكــد مدير عــام التخطيط والدراســات في وزارة 
االقتصــاد الوطنــي د. أســامة نوفــل، أن الوزارة 
وازنــت فــي قرارهــا المتمثــل بحمايــة 24 منتج 
محلي بين المنتج والمستورد والمستهلك بما فيه 

المصلحة العامة للجميع.
اإلجــراءات  اتبعــت  الــوزارة  أن  نوفــل  وأوضــح 
القانونيــة في اتخاذ قرارها الــذي يعود بالمنفعة 
للجميع بمشــاركة وعضوية االتحــادات الصناعية 

التخصصية والغرفة التجارية والقطاع الخاص.
وأضــاف نوفل أن الــوزارة لم تفــرض أي ضرائب 
على التجار المســتوردين بل رســوم إذن استيراد 
للســلع التي لهــا بدائل فــي قطاع غــزة والهدف 

حمايتها.
وأشــار نوفــل إلــى أن الــوزارة أعفت مســتوردي 
المواد الخام من الرســوم الجمركية بنســبة 50% 
ومــن وزارة المالية بقيمة %50 وأنها ســتقوم في 
نهاية هذا العام بتقييم القرار وتدرس انعكاساته 

وتصويب أي خلل إن وجد.

القدس المحتلة -الرأي
قبــل 22 عامًــا، اقتحــم أريئيــل شــارون 
المســجد األقصــى، وكان حينهــا زعيمًــا 
للمعارضــة ثمّ لم يلبــث أن أصبح رئيس 
حكومة االحتالل في شباط/فبراير 2001. 
وعلــى مــدى الســنوات الالحقــة، بــدأت 
"جماعــات المعبــد" تعــزّز حضورهــا في 
الحلبة السياسية، على مستوى "الكنيست" 
وفــي حكومــة االحتــالل، مع تمّكــن عدد 
مــن داعمــي فكــرة "المعبــد" مــن الفوز 

باالنتخابات واستالم حقائب وزراية.

التمثيل السياسي لـ "جماعات 
المعبد"

ووفــق تقريــر عين علــى األقصــى الـ16 
الصــادر عــن مؤسســة القــدس الدولية، 
فقد شــهد التمثيل السياســي لـ "جماعات 
المعبــد" تراجعًا محــدودًا مع انفراط عقد 
حكومة االئتالف فــي 2022/6/22 وتنازل 
نفتالــي بينيت، أول رئيس وزراء منتٍم إلى 

كتلة "جماعات المعبد".

ومــع ذلــك، فــإّن تمثيــل تلــك الجماعات 
يميل إلى االنتشــار عبر الكتل السياســية 
المختلفة مع ائتــالف بيني غانتس، زعيم 

حــزب أزرق-أبيــض، مــع جدعون ســاعر 
المنشق عن الليكود والذي يضم في حزبه 
عددًا من "جماعات المعبد"، ومتان كاهانا 
نائب وزير األديــان المنتمي إلى "جماعات 

المعبد" المنشق من حزب يمينا.
المعبــد"  "جماعــات  أصبحــت  وبذلــك، 
المتطرفــة ممثلة في أربع كتل متنافســة 
النتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر 2022، 
هي الليكــود والصهيونيــة الدينية والقوة 
اليهوديــة وحزب غانتــس الجديد، وهو ما 
يضمــن لها حضورًا فــي الحكومة القادمة 
مــن  يتمّكــن  الــذي  المعســكر  كان  أيًــا 

تشكيلها.

دعم فكرة المعبد وتحقيق 
الوجود اليهودي في األقصى

أظهر عدد من السياسيين تماهيًا واضحًا 
مع فكــرة "المعبد"، وعملــوا من مواقعهم 
فــي "الكنيســت" وحكومة االحتــالل على 
دعــم مطالــب "جماعــات المعبــد" وطرح 
خططهــا في أروقــة "الكنيســت" ومحاولة 
تشــريعها عبر قوانيــن، وتبنّــوا مطالبها 
بزيادة االقتحامات، ودعموها سياسيًا عبر 
التصريحــات العلنية، وفتــح المجال لعقد 
مؤتمرات حــول "المعبد" في "الكنيســت" 

بحضــور نشــطاء مــن هــذه الجماعــات، 
إضافة إلى التواصل المستمر مع نشطائها 

ورموزها من الحاخامات.
وإلــى جانــب العمــل علــى دعــم مطالب 
مــن  عــدد  يشــارك  المعبــد"،  "جماعــات 
الشخصيات السياسية في اقتحام األقصى، 
ال سيما في المناســبات اليهوديّة، إضافًة 
إلــى التحريــض ضــد العنصــر البشــري 
اإلســالمي، والمطالبة المتكررة بإنهاء دور 

دائرة األوقاف اإلسالمية.
وتُشــير المعطيات المتوافرة في ما خص 
األعوام األربعة األخيرة إلى أن االقتحامات 
السياســية كانــت األعلى عــام 2019، ثم 
تراجعــت عــام 2020 بعد تفشــي جائحة 
كورونا، وعادت لترتفع لكن بشكل محدود 

جدًا.

ما وراء تغيّر وتيرة االقتحامات 
السياسية؟

تشــير األرقــام التــي وثقهــا تقريــر عين 
علــى األقصــى، فــي إصداراته منــذ عام 
االقتحامــات  وتيــرة  تغيّــر  إلــى   ،2019
السياســية في هذه األعوام، على مستوى 
الشــخصيات المشــاركة فــي االقتحامــات 
وتكرار االقتحامات. فوفــق التقرير، بلغت 

االقتحامات السياســية 17 في عام 2019، 
الزراعــة  وزيــر  المشــاركين  بيــن  ومــن 
وعضــو "الكنيســت" أوري أريئيل، وأعضاء 
"الكنيســت" يهودا غليك، وشــولي معلم، 

وآفي ديختر.
أما في عــام 2020، فاقتصرت االقتحامات 
على عضوي "كنيســت" هما أميت هليفي 
وشــولي معلم، فيما شــارك أربعة أعضاء 
من "الكنســيت" في اقتحــام األقصى عام 
2021 بوتيرة ســبعة اقتحامات نفذ أربعة 
منهــا إيتمــار بــن غفيــر، وهو السياســي 
الوحيــد الذي شــارك في اقتحــام األقصى 

منذ بداية عام 2022.
ووفق الباحث في الشــأن المقدســي علي 
إبراهيم فإّن التفاوت في وتيرة المشــاركة 
السياســية في اقتحام األقصــى عائد إلى 
جملــة مــن األســباب، أبرزهــا اإلغالقات 
المتكــررة التي شــهدتها األراضي المحتلة 
مــع نهاية عام 2019 وطــوال عام 2020، 
في ســياق الحد من تفشــي وبــاء كورونا، 
وانشــغال السياسيين اإلســرائيليين بوباء 
"كورونا"، خاصة مع موجات الوباء المتتالية 
التــي ضربت األراضي المحتلة، إضافة إلى 
استمرار حالة السيولة في البيئة السياسية 
اإلســرائيلية، وهــذا ما دفــع االحتالل إلى 

انتخابــات "كنيســت" مبكرة ســتجري في 
2022/11/1، وهي خامــس انتخابات في 

غضون ثالث سنوات.
ومــن األســباب األخــرى، وفــق إبراهيم، 
انــدالع معركة ســيف القــدس والمواجهة 
الفلســطينية الشــاملة فــي عــام 2021، 
التــي أربكت االحتــالل، ودفعتــه إلى منع 
االقتحامات بشــكل كامل لنحو أسبوعين، 
وقللت من مشاركة الشخصيات السياسية 

فيها إجمااًل.
يضــاف إلى ذلك غياب بعض الشــخصيات 
المتطرفة عن "الكنيســت" بعد خسارتهم 
في آخر انتخابات برلمانية، على الرغم من 
اســتمرارهم في اقتحام المسجد األقصى، 
كالحاخام المتطرف يهودا غليك والمتطرفة 
شــولي معلم. كذلك، فإّن استباق سلطات 
االحتــالل اقتحامــات األقصــى في شــهر 
رمضان مــن عام 2022 بإجــراءات تحاول 
"تهدئــة" األوضاع، فقد أصــدر وزير األمن 
الداخلــي في حكومة االحتــالل عومير بار 
ليــف توجيهــاتٍ إلــى قــوات االحتالل في 
القدس المحتلة، تضمنت تقييد مشــاركة 
أعضاء "الكنيست" في اقتحامات األقصى، 
ضمن إجراءات االحتالل للحدّ من "التوتر"، 

وتنفيذ العمليات الفردية.

22 عاًما على اقتحام شارون األقصى.. كيف تطور الوجود 
السياسي اإلسرائيلي في المسجد؟


