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وأنظمة متطورة
خدمة متميزة
مستشفى الوالدة بغزة ..
غزة  -الرأي  -آالء النمر
عامٌ مضى على افتتاح أكبر التجمعات
الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على
نطــاق محافظات قطاع غــزة ،وذلك
لتأميــن الخدمــات الصحيــة بطريقة
ترقى لرضــا الجمهور الفلســطيني،
وتم ذلك بعد تعزيز القســم بطواقم

طبية ذات كفــاءة متقدمة على مدار
الســاعة وإنهــاء تجهيزيــه بأفضــل
معدات الالزمة.
ويقــول مديــر مستشــفى الــوالدة
الدكتــور حســن اللــوح ،إن إدارة
المستشفى في طريقها إلنشاء مبنى
الطوارئ الستقبال حاالت الوالدة على

عملية “شعفاط”..
إهانة لمنظومة االحتالل
وحاضنة شعبية للمقاومة

02

مســاحة تتجــاوز الـ  600متــر ،األمر
الذي يحســن األداء ويجــوّد الخدمات
على أحسن ما يكون بحسب اللوح.
وينــدرج تحــت البناء الجديــد أنظمة
جديدة لتحســين جودة الخدمات التي
ذكرها اللــوح ،وذلك من خالل تقليل
عدد األســرة في الغرفة الواحدة إلى

“ثمن الحقيقة” سموم
يمررها االحتالل عبر
نوافذ اإلعالم الدولي

04

واحــد أو اثنيــن مــع توفيــر خدمات
الراحــة والعــاج في آن واحــد ،بينما
كان النظــام القديم يضــم أكثر من
تســعة أســرة في الغرفــة الواحد ما
يســبب ازدحاما بشريا وسواء في أداء
الخدمات الطبية على المرضى ،فضال
عن فرصة انتقال العدوى من مريض

ارتفاع سعر صرف
الدوالر ..هل يؤثر على
اقتصاد غزة ؟!

05

إلى آخر.
ويؤكــد اللوح خالل حديثــه لـ “الرأي”
أن شكل الخدمة المقدمة في األعوام
الســابقة أصبحــت فارقــة ومختلفــة
بالنســبة للخدمــات المقدمة في هذا
العــام ،كان ذلك واضحاً
بعد افتتاح مبنى الوالدة

10

شركات محلية تؤيد
قرارات االقتصاد لدعم
المنتج المحلي
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 4أيام من البحث دون جدوى

عملية “شعفاط”..إهانة لمنظومة االحتالل وحاضنة شعبية للمقاومة
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
أربعة أيام من البحث المتواصل مرت
دون أن يتمكــن االحتــال وتقنياته
الحديثــة مــن كشــف منفــذ عملية
شــعفاط بالقدس المحتلــة ،عملية
أجمع عليهــا المحللون السياســيون
والخبــراء أنهــا زلزلــت حســابات
االحتــال وأثبتــت فشــل منظومته
األمنية وأهانتها على المأل.
وأقدم فلســطيني على إطالق النار
على الحاجز العســكري المقام على
مدخــل مخيم شــعفاط قبــل أيام،
حيــث قُتلــت فيهــا مجنــدة وأصيب
جنديــان إســرائيليان آخــران ،ثــم
انســحب المنفذ من المكان بســام
وسط صدمة الجنود.
وتواصــل قــوات االحتــال ،ولليوم
الرابــع علــى التوالــي ،حصارهــا
العســكري المشــدد لمخيم شعفاط
وبلدة عناتا شــمال شــرقي القدس
المحتلــة ،وذلــك منذ تنفيــذ عملية
إطالق النــار ،في حين أعربت جهات
أمنيــة إســرائيلية عن خشــيتها من
لجــوء منفــذ عمليــة شــعفاط مــن
القــدس إلــى الضفــة الغربيــة ،مع
اســتمرار عمليات البحــث في مخيم
شعفاط دون جدوى.
ويــرى مختصــون فــي الشــأن
اإلســرائيلي ومحللون سياسيون ،أن
أكثر ما ميز هذه العملية أنها أظهرت

وجــود حاضنــة شــعبية للمقاومين
الفلسطينيين ،في حين أثبتت فشل
االحتــال فــي العثور علــى المنفذ،
وأهانت منظومته األمنية.

حاضنة شعبية
ويقــول المختــص فــي الشــؤون
اإلسرائيلية د .جهاد ملكة ":إن فشل
االحتــال فــي الكشــف عــن هوية
منفذ عملية شــعفاط دليل أن منفذ
العمليــة مــدرب أمنياً بشــكل جيد،
وأنــه يتخــذ إجــراءات أمنيــة كبيرة
نجحت فــي إبقائه بعيــداً عن أعين
االحتالل".
ويضيف ملكة في حديثه لـ"الرأي"":
إن فشــل االحتالل في الكشــف عن
هويــة المنفــذ حتى اللحظــة تعني
أن هنــاك حاضنة شــعبية تحتضن
المقاوميــن ،وهذا ســيكون له األثر
اإليجابــي علــى عمليــات المقاومة
مســتقب ً
ال" ،مؤكــداً أن هــذا يعنــي
فشل االحتالل أمنياً.
وحــول مــا يمكــن أن يقــدم عليــه
االحتــال عقب هــذا الفشــل ،يرى
ملكــة أن االحتــال ســيبذل جهوداً
جبــارة ،وســيعمل بأقصــى قوتــه
وجهده كي يصل للمنفذ ،ألنه يعتبر
أن هــذه العملية مســت من هيبته،
وألحقــت بها أضــراراً كبيرة ال يمكن
إصالحها إال بالقبض على المنفذ.

ووفق ما ذكره فإن االحتالل يسيطر
ســيطرة تامة على األمن وعلى كل
مناحــي الحيــاة في الضفــة الغربية
والقدس المحتلتين ،ولذلك بالنهاية
سيتم اإلمساك به.

تنفيذ احترافي
مــن جهتــه يــرى الكاتــب والمحلل
السياسي إياد القرا أن عملية شعفاط
أخــذت أكثــر من بعــد ،ومــن قبلها
كانــت عمليات نوعية فــي القدس،
وأوضــح أن من نفذ هــذه العمليات
اســتفاد من تجارب اآلخريــن والتي
يضمن فيها القدرة على االنســحاب
واالختفــاء أكبر وقت ممكــن ،وهذا
عنصر مهم.
ويقول القرا في حديث لـ"الرأي" ":إن
ما ميز هــذه العملية الجرأة بالتنفيذ
والقــدرة علــى تنفيذهــا باحترافية
عاليــة وعدد القتلــى واإلصابات من
نقطة صفر وهذا عمل جديد ومباشر
باستخدام الســاح ،واالنسحاب من
المكان".
ويتابــع قوله ":هــذا دليل على حالة
اإلرباك التي يعيشها جنود االحتالل
على الحواجز العسكرية في القدس
والضفــة الغربيــة ،وعــدم قدرتهم
على التعاطي مع األحــداث الطارئة
رغــم معرفتهــم أنهم مــن الممكن
أن يتعرضــوا ألي عمل عســكري أو

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

مقــاوم فــي أي لحظة ،وهم وســط
حالة من االســتنفار بمناسبة األعياد
".
ويتفــق القــرا مــع ســابقه ،فــي أن
أكثــر مــا ميَــز عملية شــعفاط هو
وجود حاضنة شــعبية واضحة ،حيث
اســتطاع منفــذ العمليــة أن يختفي
بين مئات المواطنين الفلسطينيين
داخــل مدينة القــدس ،مما يدلل أن
مخيم شعفاط واألحياء الفلسطينية
بالقــدس ال يمكن الســيطرة عليها،
وأن االحتالل فشل فش ً
ال ذريعاً بها.

إهانة لمنظومة االحتالل
أما الكاتب إياد جبــر ،فيرى أن أحياء
القدس هي األسهل واألكثر سيطرة
بالنســبة لالحتالل ،ومــع ذلك مرت
أربعة أيام مــن البحث دون الوصول
إلى نتيجة ،وهــذا يمثل إحراج كبير
بالنســبة للمنظومــة االســرائيلية
التي ركــزت وســائل إعالمها خالل
الســاعات الماضيــة علــى مخيــم
شــعفاط في محاولة بالتماس العذر
للوحدات األمنيــة الصهيونية ،التي
ظهــرت بشــكل معيب أثنــاء تنفيذ
الهجوم.
ويقول جبر في حديث لـ"الراي" ":إن
تلــك الوحدات لم تُبدي أي مقاومة،
وهذا في حــد ذاته إهانة للمنظومة
األمنية االســرائيلية ،من جانب آخر

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

يبــدو أن منفــذ العملية قــد خطط
جيداً للتنفيذ ولمــا بعد التنفيذ على
عكس عمليات ســابقة ،فكل ساعة
ويوم يمر وهو طليق يضيف المزيد
مــن الضغــط علــى قيــادات األمن
الصهيونية" .
وحسب اعتقاد المحلل السياسي فإن
االحتالل مســتعداً الســتخدام كافة
الوسائل إلغالق هذا الملف المزعج،
الفتــاً إلــى أن نوعيــة التخطيــط
والتنفيــذ ال تبدو أنها مجرد تخطيط
فردي.
ويشــير إلــى أن هــذا يبعــث علــى
التفــاؤل ،ألن عدم اقتصار هذا النوع
مــن هجمــات المقاومة علــى جنين
ونابلــس ودخول القدس ومدن أخرى
يمثل نقطة إيجابية لتطور المقاومة،
خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع األعياد
والتهديد باالقتحامــات ،ومعنى ذلك
أن العمل المقاوم الفلسطيني يمكنه
دائمــاً التغلب علــى كل االحتياطات
األمنية الصهيونية.
ولم تكن عملية شعفاط هي األولى
التــي يتلقاهــا االحتــال ،حيث بات
يتلقى بشكل شــبه يومي الضربات
تلو األخــرى في كافة مــدن الضفة
والقــدس ،بالرغــم مــن التضييــق
والحصار واالعتقاالت اليومية التي ال
تتوقــف ،حتى باتت قلقاً يؤرق أمنه،
ويقض مضاجعه.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

تقرير
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“ثمن الحقيقة” سموم يمررها االحتالل عبر نوافذ اإلعالم الدولي
المهني ،بدورها ،بينما برّرت دويتشه
فيله قرارها ،وقالــت إن تقريرًا حول
تصريحــات عــدد مــن العامليــن بها
خلــص إلــى "عــدم وجــود سياســة
ممنهجــة لمعــاداة الســامية داخــل
القسم العربي ،بل يقتصر األمر على
حاالت محدودة".

غزة-الرأي-آالء النمر
ثمة آلة عســكرية ال تتوقــف عن أداء
مهمتهــا ،تقنــص برصاصــة واحــدة
متفجــرة عين الهــدف دون تــردد ،ال
ُ
يحمل شــارة
يهم إن كان المســتهدف
يميز بها وظيفتــه التي يتواجد ألجلها
فــي الميــدان أو حتى أعــز ًال ال يحمل
شــيئاً ،وشــارة الصحفي الفلسطيني
خوذة فــوق رأســه وبزة زرقــاء تلتف
حول صدره ُكتب على واجهتها بالخط
العريض "."PRESS
بينما تنشغل اآللة العسكرية بإطاحة
دمــاء الفلســطينيين أمــام الحواجز،
تخصــص واحــدة لقتــل الصحفــي
الفلســطيني لقطع أواصــل الحقيقة
مــع العالــم خارج حــدود فلســطين،
ذات الرصاصــة فقأت عيــن الصحفي
المصور معاذ عمارنة بالضفة المحتلة
وكذا عيــن الصحفي في غــزة عطية
درويــش ،وهــي ذاتهــا التــي قتلــت
الصحفية شيرين أبو عاقلة والصحفية
غفــران وراســنة ،ومــن قبلهــم دفع
الصحفــي ياســر مرتجى حياتــه ثمناً
لفضح جرائم االحتالل.

محاربة رقمية

جهد منظم
وال يكتفي االحتالل بإطالق رصاصته
القاتلــة في رأس الحقيقــة ،إنما تمتد
يــده لنســج مؤامــرة يتقــن حياكتها
خــارج حــدود احتاللــه ،فــي محاولــة
إلخمــاد الرواية الفلســطينية ومنعها
من الوصــول إلى العالــم ،لذا تالحق
"إســرائيل" الصحفــي الفلســطيني
بكل األدوات في كافــة الميادين ،في
انتهاك واضح لكل األعراف والقوانين
الدوليــة واإلنســانية ذات العالقــة
بحمايــة الصحفييــن وحريــة العمــل
اإلعالمي.
وبســبب الضغــوط اإلســرائيلية
والتقاريــر الكيديــة ،أقدمــت صحيفة
"نيويــورك تايمــز" ،علــى فصــل
المصور الفلســطيني "حســام سالم"
عبــر مكالمة هاتفية معــه ،دون إبداء
أسبابها.
ومنذ انضمامه إلى "نيويورك تايمز"،
ظل ســالم يغطي األحداث الهامة في
غزة ،مثل االحتجاجات األسبوعية عند
الســياج الحدودي مع االحتالل ،ووثق
الهجوم "اإلسرائيلي" على قطاع غزة
فــي أيار/مايــو  ،2021والــذي أســفر
عنه استشــهاد  254فلســطينيا على
األقــل ،بينهــم  66طفال ،كمــا أجرى
مؤخــراً تحقيقا مصوراً في استشــهاد
الممرضة الميدانية رزان النجار.
وتابــع ســالم قائ ً
ال" :لــم تنجح مجلة
"هونيســت ريبورتينــغ" فــي إنهــاء
عقــدي مع صحيفــة نيويــورك تايمز

فحســب ،بل إنها أيضاً عملت بنشاط
علــى ثنــي وكاالت األنبــاء الدوليــة
األخرى عن التعاون معي ومع زمالئي
الصحفيين".
وأردف" :مــا يجــري هــو جهــد
منظــم لتشــويه صــورة الصحفييــن
الفلســطينيين على أنهم غير قادرين
على الثقة والنزاهة ،لمجرد أننا نغطي
انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض
لها الشــعب الفلسطيني بشكل يومي
على يد الجيش اإلسرائيلي".
ويقــول الصحفــي "ســالم" ،إنّه فهم
أن قرار فصله تــم على خلفية
الحقًــا ّ
إعداد تقرير نشــره موقــع "Honest
 "Reportingفي  26آب /اغســطس،
أعــدّه محــررٌ هولنــدي -حصل على
الجنســية اإلســرائيلية قبــل عامين-
صــرّح الحقًــا بأنــه نجــح فــي طرد
ثالثة صحفيين يعملــون مع صحيفة
"نيويــورك تايمــز" في غــزة ،واصفًا
إياهــم بـ"معــادي الســامية" ،ونشــر
بوســتات تمجّد الشــهداء والمقاومة
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ويعــرب ســالم عــن أســفه بقولــه
لـ"الــرأي"" :نيويــورك تايمــز انحازت
بشــكل ســافر حينما قــررت التجاوب
ٍ
مع ما أوردته "هونست ريبورتنغ" في

تقريرها ،وأعلنــت اتخاذها اإلجراءات
المناســبة بحقنا بعد يومين فقط من
تاريخ نشر التقرير  24آب /أغسطس
 ،2022لينشــر الموقــع اإلســرائيلي
انتصــاره بخبــر توقيفي عــن العمل
وزميليَ معي كذلك".
ّ
حــال الصحفــي "ســالم" ،كان كحال
الكثيرين من الذيــن تعرضوا للفصل
التعسفي ،بسبب السياسة العنصرية
ضــد المحتوى الفلســطيني بناء على
تحريــض واضــح وصريح مــن قِبل
"إســرائيل" ،األمــر الــذي أنتــج عددا
مــن المؤسســات اإلعالميــة الدولية
المنحازة للسياســة الســامية ومعاداة
الرواية الفلسطينية الموثقة بالصوت
والصــورة ،عــدا عــن تقييــد وصول
المحتوى الفلســطيني عبر خورزميات
مواقع التواصل بإشــراف مباشــر من
شخصيات اعتبارية في دولة الكيان.

بال حماية
ويبــدو أن وســائل اإلعــام الدوليــة
تكيل بمكيالين لعدم وجود أي جســم
صحفي ،حقيقــي يحمــي الصحفيين
من بطــش قراراتهــا ،حيــث تتعامل
بمعيــاري الصحفي اإلســرائيلي الذي
يعمل في الــوكاالت األجنبية ويذهب

للخدمة العســكرية  30يوماً ،ويحمل
بارودتــه ويقتــل فــي قطــاع غــزة
والضفــة ،ثم يعود لحمــل كاميرته ال
يحاســب ،في حين يحاســب الصحفي
الفلســطيني على منشور يكتبه على
حسابته الشخصية.
اإلعالميــة الفلســطينية مرام ســالم
غــادرت الضفــة الغربيــة المحتلــة
لتحظى بمساحة كافية من الحرية في
التعبير عــن رأيها ،إال أنهــا تصادمت
بجدار العنصرية وكبــح جماح الرواية
الفلســطينية بعد عملها مــع الوكالة
األلمانية دويتشه فيله.
مــن جانبها ،قالــت مرام ســالم على
حســابها علــى فيســبوك "لقــد تــم
إعالمــي بقــرار فصلي من دويتشــه
فيله وذلك عقب نشــر صحفي ألماني
تقريــرًا يتهمنــي مــع زمــاء آخرين
بمعاداة السامية وإســرائيل" ،متابعة
أن نتائج التحقيق لدى دويتشــه فيله
أثبتت أن هويتك كفلســطيني كافية
ألن تكون ســببًا في اتهامك بمعاداة
السامية.
وحمّلــت الصحفيــة ســالم دويتشــه
المســؤولية الكاملــة عــن صحتهــا
العقليــة والنفســية والجســدية خالل
فترة التحقيق معها وتبعات مستقبلها

التحريــض الرســمي "اإلســرائيلي"
بحق المحتــوى الفلســطيني وتعمّد
استهدافه بشــتى الوسائل ومحاربته،
حيــث صــرح وزيــر جيــش االحتــال
اإلســرائيلي بينــي غانتــس أنه يجب
النشــاط والعمــل بشــكل أكبــر على
منصــات التواصــل االجتماعــي لمنع
وتضييق المحتوى الفلسطيني.
ويعــرب مركــز صــدى سوشــال عــن
تخوفاته مــن تصاعد حملــة التضييق
بحــق الصحفيين والحريــات اإلعالمية
بعد تصريحات غانتس ،خاصة وأن هذا
التحريــض يأتي بالتزامــن مع األحداث
المتالحقة ميدانيًا في مختلف المناطق
الفلســطينية ،والتــي مــن شــأن هذه
التضييقــات علــى اإلعــام والصحافة
الفلســطينية أن تؤثــر علــى وصــول
الفلسطينيين للمعلومات واألخبار التي
تمــس واقعهــم وأمنهم ،كمــا تنتهك
القانون الدولي والحق في التعبير.
وكان صــدى سوشــال قد رصــد منذ
بدايــة العــام الجــاري أكثر مــن 990
ً
انتهــاكا بحــق المحتوى الفلســطيني
عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي
المختلفــة 49% ،منهــا كانــت بحــق
الصحفييــن والحســابات اإلعالميــة،
وعــزز ذلــك رصــد دولــة االحتــال
ميزانيــات ضخمة لمحاربــة المحتوى
الفلســطيني والضغــط علــى إدارات
منصات التواصل االجتماعي للتضييق
على الرواية الفلسطينية وحذف حتى
المضامين الصحفية.
بدوره دعا المكتب اإلعالمي الحكومي
وســائل اإلعــام المحليــة والدوليــة
بتكثيــف تســليط الضوء علــى جميع
الممارســات القمعيــة التــي ينفذهــا
االحتالل مع ســبق اإلصــرار والترصد
بحق شعبنا الفلســطيني بكافة فئاته
من مدنيين وصحفيين بشــكل ســافر
يتنافى مــع كل المواثيق الدولية التي
تضمن الحماية لهم .واستنكر اإلعالم
الحكومي رفضه لتحيز الرواية الغربية
الممنهجــة والتــي زادت عــن حدهــا،
وغض الطرف العلني عن نشر الحقيقة
فيما يخص القمــع واإلرهاب الحقيقي
الذي تمارســه آلة الحرب اإلســرائيلية
تجــاه األطفــال والمدنيين فــي كامل
فلسطين عموما وقطاع غزة تحديدا.
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“الحالقة عالصفر” ..إبداع مقدسي جديد لمقاومة االحتالل
غزة  -الرأي  -فلسطين عبد
الكريم
حالقة الشعر على الصفر..
طريقة إبــداع جديــدة في
التضامــن أظهرها شــباب
مخيــم شــعفاط بالقــدس
المحتلــة للتمويــه وتعقيد
البحــث عــن الشــاب عدي
التميمــي الــذي يتهمــه
االحتــال بتنفيــذ عمليــة
إطــاق النــار الســبت
الماضي ،والتي أدت لمقتل
مجندة إسرائيلية.
وانتشــر علــى مواقــع
االجتماعــي
التواصــل
مقطــع فيديــو مــن داخل
أحد صالونــات الحالقة في
مخيم شعفاط ،يظهر عدداً
من الشــبان الفلسطينيين
يحلقــون رؤوســهم تماماً،
إلربــاك االحتــال فــي

مطاردته للشــاب التميمي،
"أصلع".
وعقب انتشــار الفيديو لجاً
مغــردون علــى صفحــات
التواصــل االجتماعــي إلى
التضامن مع الشبان ودعم
هــذه الخطــوة التــي القت
تفاعــ ً
ا كبيــراً ،حيــث غرد
الكثير على وســم #قاوم_
بصلعتك.
أســتاذ اإلعــام بالجامعــة
اإلســامية د .محســن
اإلفرنجي كتب على صفحته
على موقــع التواصل فيس
بوك ":اإلبداع ..فكرة تحول
"الصلع" إلى وسيلة مقاومة،
عدد كبير من شــبان مخيم
شــعفاط يحلقــون شــعر
رؤوســهم "صفــر" إلربــاك
االحتــال والتغطيــة علــى
شــاب يطــارده االحتــال

ويتهمه بتنفيذ عــمــلــــية
حاجز المخيم".
أمــا عالء أبو ضحــى ،فغرد
بالقــول ":شــباب مخيــم
شــعفاط حلقــوا ع الصفر،
عشــان يغطوا علــى منفذ
العملــــية ،عاشــوا شــباب
المخيم حراس القدس ".
فيمــا كتــب أبــو يوســف
الشــرفا ":كل الشــباب في
مخيم شــعفاط حلقوا على
الصفــر ،حالقة مــن نقطة
صفر" ،ثــم ذيل منشــوره
بهاشتاق قاوم_بصلعتك".
وعلى ذات الهاشــتاق ،نشر
العديد من المغردين صوراً
شــخصية لهم وقــد حلقوا
شعر رؤوســهم على الصفر
تضامناً مع مخيم شــعفاط
والمطارد التميمي.
ومنــذ األســبوع الماضــي،

تواصــل ســلطات االحتالل
حصارها العسكري المشدد
لمخيــم شــعفاط وبلــدة
عناتا شمال شرقي القدس
المحتلة ،وذلــك منذ تنفيذ
عمليــة إطــاق النــار على
الحاجــز العســكري المقام
على مدخل المخيم.
وتضامناً مــع أهالي مخيم
المحاصريــن،
شــعفاط
شــهدت القــدس المحتلــة
إضرابــاً تجاريــاً وإغالقــاً
للمؤسســات التعليميــة،
التــي تفــرض الشــرطة
اإلســرائيلية قيودا مشددة
على تحركات سكانها.
وأبعــدت قــوات االحتــال
اإلســرائيلي ،أمــس ،والدة
المطــارد المقدســي عدي
التميمــي ،عــن مخيــم
شــعفاط شــمال شــرقي

القدس ،بعد االفــراج عنها
من سجون االحتالل.
وقالــت مصــادر مقدســية:
"إن قــوات االحتالل أفرجت
عن التميمي شــرط اإلبعاد
عــن مكان ســكنها ،بمخيم
شعفاط ،حتى نهاية الشهر
الجاري ،والحبــس المنزلي
حتــى الخامس والعشــرين
منه ،وفــرض غرامة مالية
عليهــا بقيمــة ثالثــة آالف
شيقل".
وكانــت قــوات االحتــال
قــد اعتقلــت فــي التاســع
من الشــهر الجــاري ،والدي
الشــاب عدي التميمي (22
عامًا) الذي تتهمه سلطات
االحتــال بتنفيــذ عمليــة
إطــاق النــار علــى حاجــز
مخيــم شــعفاط ،مســاء
السبت قبل الماضي.
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ارتفاع سعر صرف الدوالر ..هل يؤثر على اقتصاد غزة ؟!

غزة – الرأي  -آالء النمر
فــي ظــل غيــاب العملــة
الفلســطينية الوطنيــة،
يتــداول الفلســطينيون
ثــاث عمــات رئيســية،
وهــي :الــدوالر األميركــي
والدينار األردني والشيكل
اإلســرائيلي ،مــا يجعلهم
يتأثرون بســعر صرف هذه
العمالت مقابل "الشيكل".
وتشــهد الفتــرة الحاليــة
وضعا غير مســتقر ألسعار
الســلع عالميا ومعها أسعار
العمــات خصوصــا بعــد
الحرب الروسية األوكرانية،
مــا انعكس علــى األوضاع
االقتصاديــة علــى جميــع
أنحاء العالم.
مختصــون
ويخشــى
اقتصاديــون مــن تأثــر
قطاع غزة ســلباً مع موجة
ارتفــاع ســعر الــدوالر

وتقنيــن اســتهالك الوقود
بكافــة
والمحروقــات
اســتعماالتها فــي البــاد
األوربية.
المختص االقتصادي أحمد أبو
قمــر رأى أن تبعية االقتصاد
لالحتــال
الفلســطيني
اإلســرائيلي وخصوصــا في
المعامــات التجاريــة تجعله
متضررا بشــكل مباشــر من
ارتفــاع أســعار الســلع التي
يتــم اســتيرادها بالــدوالر
األمريكي.
وأشار أبو قمر خالل حديث
لـ "الــرأي" ،إلى إن المجتمع
الفلســطيني وتحديدا في
قطاع غــزة ،يعــد مجتمعا
استهالكيا للســلع العالمية
في معظم المنتجات.
ولفــت إلى أن أزمــة القمح
العالميــة والتي انعكســت
علــى غــزة بعــد قــرار

أوكرانيــا حظــر تصديــره
ســابقا ،تنطبق على كافة
الســلع المرتبطة بالتبادل
التجاري العالمي والتي يتم
استيرادها من الخارج.
وأوضح أبو قمر أن استقرار
أســعار العمــات يضفــي
استقراراً للحالة االقتصادية
لدى المواطن الفلسطيني،
حينمــا يثبت الشــيكل أمام
معركة العمالت.
ودعــا أبــو قمــر الجهــات
الحكوميــة فــي قطاع غزة
لرســم مخطــط تســتعين
بــه للتصــدي ألي أزمــات
متوقعة ،مقترحاً تخصيص
لـ"مصاريــف
صنــدوق
الطوارئ" ،فــي واحدة من
واجبــات الدعــم الحكومي
للسلع األساسية ،على غرار
قــرارات الحكومــة ســابقا
بوقــف الضريبــة المضافة

عــن القمح المســتورد من
مصر.
مــن ناحيتــه قــال أســامة
نوفل مدير عام السياسات
بوزارة االقتصاد الوطني لـ
"إن ســعر الوقود
"الــرأي"ّ :
يزيد في فلســطين بنسبة
 120%من قيمته الحقيقية
المعروفة دولياً ،بعد إضافة
ضريبــة "البلــو" ،عــدا عن
ضريبــة القيمــة المضافة
والجمــارك التــي تفرضها
السلطة الفلسطينية".
وأضــاف نوفــل" :إذا كان
ســعر اللتــر الواحــد مــن
البنزين خمســة شــواكل،
فإن سعره الدولي الطبيعي
ّ
 2.2شيكل فقط" ،ما يعني
أن الضرائــب المفروضــة
ّ
ّ
على أسعار الوقود تُشكل
أكثــر مــن نصــف ثمنــه
الحقيقي.وأوضــح أن عدم

وجــود عملــة فلســطينية
يســهم فــي تأثــر البــاد
بتذبــذب أســعار العمــات
الدولية كالدوالر والدينار.
مــن جهته أبــدى الصحفي
االقتصــادي حامــد جــاد
تخوفه من انعكاس ارتفاع
ســعر صرف الدوالر عالميا
على الواقع في قطاع غزة.
وبيــن جــاد في حديــث لــ
"الــرأي" ،أن المســتهلك
الفلسطيني سيتأثر بسعر
الدوالر ،خصوصا أن التاجر
يســتورد بضائعه بالدوالر
المرتفع حاليا.
ورأى جاد إنه من الطبيعي
جــداً تأثــر األوضــاع
االقتصادية بحســب أسعار
العمــات ،وذلــك نظــراً
الختالف القيمة الشــرائية
قبــل الشــراء وعنــد بيعها
للمستهلك األخير.
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شركات محلية تؤيد قرارات االقتصاد لدعم المنتج المحلي
غزة -خاص الرأي
تعتبــر حمايــة المنتــج الوطني
إحــدى ركائــز تنميــة االنتــاج
الصناعــي ونشــر ثقافــة دعم
المنتــج الوطنــي والعمــل على
إصدار تشريعات وقوانين تعمل
علــى إحــداث طفرة فــي قطاع
الصناعــة بشــكل عــام وتذلل
العقبــات أمــام نجــاح المنتــج
الوطنــي ،وإن وزارة االقتصــاد
الوطنــي فــي غــزة ،لهــا دور
أساســي فــي حمايــة المنتجات
الوطنيــة ،تمثل مؤخراً في قرار
دعم المنتــج المحلي ،والذي له
دور كبير في تشــجيع الصناعة
المحليــة الوطنيــة وإنتاجهــا
بالمواصفــات العالميــة والتــي
تســاعد الصناعة الفلســطينية
على المنافسة.
جهود وزارة االقتصاد لم تقتصر
على إصــدار القــرارات ومراقبة
األســواق مــن بعيد ،حيــث تم
بــذل مزيد من الجهــود ،تمثلت
فــي تنظيــم جــوالت ميدانيــة
وإقامــة معــارض ترويجيــة،
تهدف جميعها لدعــم المنتجات
المحلية ،وضرورة تكاتف الجميع
إلحالل الصناعــات المحلية بد ً
ال
من المستوردة.
مدير عام السياسات والتخطيط

فــي وزارة االقتصاد ،د .أســامة
نوفــل ،أكــد لـ"الــرأي" ،أن
الهــدف مــن تنظيــم الجــوالت
علــى المصانع والشــركات ،هو
االطالع على أثر سياسية حماية
المنتج المحلــي على القطاعات
التي شــملها القرار ،حيث وجدنا
زيادة فــي اإلنتاجية ،وزيادة في
التوظيــف لــدى المصانع ،حيث
أثنى أصحابها علــى هذا القرار
وهــذه السياســية ،مطالبيــن
الــوزارة بمزيــد من اإلجــراءات
والقرارات لدعم المنتج المحلي،
مؤكديــن اســتعدادهم لتغطية
احتياجات السوق المحلي ،بكافة
المنتجــات المشــمولة فــي هذا
القرار.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة
المدينــة للمشــروبات عطــااهلل
الزعبــوط ،أكد لـ"الــرأي" ،نجاح
الشــركات الفلســطينية فــي
مواكبة الجودة العالمية ،وزيادة
الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع،
بفضل القرار الذي اتخذته وزارة
االقتصاد لدعم المنتج المحلي،
مبيناً أن هناك خطط مستقبلية
قريبــة لتوســعة خطــوط إنتاج
العصائــر والمشــروبات داخــل
المصنع.
وأوضــح الزعبــوط أن منتجــات

مصنع تكفي قطاع غزة والضفة
الغربية وصــو ً
ال للتصدير خارج
فلسطين.
صاحب مجموعة ســرايو الوادية
للصناعات الغذائية وائل الوادية
أكد لـ"الرأي" أن إدارة المجموعة
تــدرس توســعة العمــل داخل
المصانــع ،وصناعــة منتجــات
جديــدة ،معتبــراً أن قــرار وزارة
االقتصاد لدعــم المنتج المحلي
يســاعد على اتخاذهم خطوات
جديدة لتطوير الصناعة.
ودعا الواديــة كافــة التجار الى
شــراء ودعــم المنتــج المحلي،
واالســتغناء عن استيراد بضائع
ومنتجات من خارج الوطن.
باســل اليــازوري مــن الشــركة
الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة
أثنى على قــرار وزارة االقتصاد
دعم المنتــج المحلي ،الذي كان
لــه مــردود إيجابي كبيــر على
طبيعة العمــل وعمليات اإلنتاج
داخــل الشــركة ،داعيــاً الوزارة
الى مزيــد مــن القــرارات التي
تحمي الصناعات المحلية ،والتي
ستســاهم فــي تطويــر المنتج
وتوسعة العمل واستيعاب عمال
وموظفين جدد.
وشــكر اليــازوري خــال حديثه
لـ"الــرأي" ،الــوزارة علــى هــذه

القــرارات التــي كان لهــا أثــراً
إيجابيــاً كبيــراً علــى مجمــل
الصناعــات المحليــة ،خاصــة
صناعة العصائر والمشــروبات،
متمنيــاً لــو تــم اتخاذهــا فــي
السنوات السابقة.
والى جانب تنظيم هذه الجوالت
الميدانيــة ،تعكــف الــوزارة
بين الحيــن واآلخر علــى إقامة
معــارض خاصــة ،بمشــاركة
عشــرات الشــركات والمصانــع
المحلية ،وتحتوي على كثير من
المنتجــات المختلفة ذات الجودة
العالية.
مدير عام السياسات والتخطيط
فــي وزارة االقتصاد ،د .أســامة
نوفــل ،أكــد أن هــذا المعارض
تأتــي تتويجًــا لسياســة دعــم
المنتج المحلي الذي دأبت عليه
وزارة االقتصــاد مــع القطــاع
الخاص ،حيث هدفها هو حماية
المنتــج المحلي وتشــغيل أبناء
المجتمع وفتح المصانع المغلقة.
وذكــر نوفل أن هــذه المعارض
هي أهــم األدوات إلبــراز الدور
الوطنــي والمنتجــات الوطنيــة
المهمة جدًا.
المحلــل االقتصــادي محمــد
أبوجيــاب قــال لـ"الــرأي" إن
سياسات حماية المنتج الوطني

هــي سياســات حكيمــة وقادرة
على أن تحدث تطور نوعي ً
أول
فــي الصناعة الوطنيــة ،وثانيًا
في قدرة المصانع الوطنية على
عمليــات التشــغيل " ،وهــذا ما
بدأنا مالحظه من خالل التواصل
مع العديد من المصانع المحلية
التــي بــدأت بالفعــل بزيــادة
عدد ســاعات العمــل وتزيد من
قدرتها االنتاجيــة وبدأت بزيادة
عدد العمــال العاملين في هذه
المصانع".
محمــد الودايــة مــن شــركة
أسكمو األمير أكد أن قرار وزارة
االقتصاد ،خطوة جريئة وخطوة
إلــى األمام نحــو منتــج وطني
مدعوم من الوزارة.
وبين أن قــرارات وزارة االقتصاد
أثــرت باإليجــاب علــى انتشــار
المنتج وإعادة تسويقه مرة أخرى
في قطاع غزة ،مقدماً كل الشكر
للوزارة على هذه الخطوات.
مديــر ضبط الجودة في شــركة
سرايو الودية أمين الجدبة أثنى
على قــرار دعم المنتج المحلي،
وعلــى الجهــود الجبــارة التــي
بذلتها وزارة االقتصاد ،من حيث
حمايــة المنتج "والتــي أدت إلى
زيادة االنتاج لدينــا وزيادة عدد
العمال لدينا".
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األجهزة األمنية ٌ ..
سيف على تجار المخدرات ودرعٌ للمجتمع
غزة  -الرأي  -آالء النمر
ال يغفــل رجال األمن عن تحركات
"المطلوبيــن" علــى خلفيــة
ارتكابهم لجرائم غير منظمة ،في
إطــار القضاء على منبــع الجريمة
والحفــاظ علــى أمــن المجتمــع
الفلســطيني واإلبقــاء علــى حالة
متقدمــة مــن االســتقرار األمني
داخل أحياء المحافظــات الموزعة
على أنحاء قطاع غزة من شــمالها
حتى جنوبها.
ليلة أمس الرابع من شــهر أكتوبر
نفذت قــوة من مكافحة المخدرات
التابعــة لــوزارة الداخليــة كمينــاً
محكمــاً ،بنــا ًء علــى معلومــات
وتحريات تفيد بتواجد المطلوبين
في منطقة الزوايدة وســط قطاع
غــزة لجلــب كميــة مــن المــواد
المخدرة.
لم يتســرع رجال األمن بمهاجمة
المطلوبين ،فعند اقتراب المركبة
التي يستقلها المذكور من منطقة
الكميــن ،طلبــت القوة الشــرطية
منه التوقــف إال أنــه رفض ذلك،
وبادر بإطالق النــار تجاه القوة ما
أدى إلصابــة أحــد أفرادها بجروح

متوســطة ،فردت القــوة بإطالق
النار حيث أصيب ثالثة أشــخاص
كانوا بداخل المركبة.

األكثر أمن ًا
أستاذ اإلعالم بالجامعة اإلسالمية
د .وائــل المناعمــة عبــر بقولــه:
"تُرفــع القبعــة لرجــال األمــن
علــى جهودهم في ضبــط الحالة
األمنية فــي محافظات غزة ،حتى
باتت غــزة دون مبالغــة من أكثر
مناطق العالــم أمنًا واســتقرارًا،
فال وجود للجريمــة المنظمة ،وال
جريمة تســجل ضد مجهــول ،وال
خروج عــن النظام والقانون ،حتى
قدمت الــوزارة بأجهزتهــا العاملة
في الميــدان نموذجًــا يحتذى به
فــي النجــاح وتحقيــق األهــداف
المنشــودة ،علــى الرغــم مــن
االســتهداف المباشــر والمتواصل
لها من العدو الصهيوني".
وأكد المناعمــة خالل مقالة كتبها
في ذات السياق" :استطاعت وزارة
الداخليــة أن تفــرض حالــة مــن
األمــن والطمأنينة لم يشــعر بها
المواطن منذ ســنوات طويلة في

الحقب السابقة ،كما أعادت حقوق
يئــس أصحابها من نيلها ،وأغلقت
المئــات مــن الملفــات والقضايــا
والمشــاكل العالقة منذ ســنوات،
فهــذا مواطن عــادت له أرضه من
مغتصبيها ،وذاك استعاد حقه من
مــال وعقــار وغيره ،كمــا أن حالة
العربــدة والمحســوبية والعائلية
والجرأة على القانــون التي أعيتنا
ً
طويل لم نعد نراها".
زمنًا
وقالــت الشــرطة الفلســطينية
فــي بيــان صحفــي ،إن القتيــل
األول "وســيم كمــال األقرع" (37
عامًا) ،أحــد أخطر تجار المخدرات
ومطلــوب على ذمة عــدة قضايا،
ومتســبب بإصابــة اثنيــن مــن
عناصــر المكافحــة بإطــاق نــار
خــال مهمــة للقبــض عليــه في
( 19أغسطس) ،أما القتيل الثاني
فيدعى "نصر ســمير األقرع" (33
عامًا) من أصحاب السوابق.
وأكــدت الشــرطة أنهــا مســتمرة
بــكل قــوة وحــزم فــي مالحقــة
تجــار ومروجــي الســموم والمواد
المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع
الفلســطيني مــن أخطارهــا

المهلكة ،مشــدد ًة أنها ســتواصل
الضــرب بيــد من حديــد على كل
من تســول له نفسه الخروج على
القانــون وإطالق النــار على أفراد
الشــرطة أو األجهزة األمنية الذين
يقومون بواجبهم في حفظ األمن
واالستقرار.

خطة توعوية
وفــي اإلطــار التوعــوي ،تســتعد
اإلدارة العامــة لشــرطة مكافحــة
المخدرات في قطاع غزة ،إلطالق
برنامــج لتوعية طلبــة المدارس
بمخاطــر آفــة المخــدرات ،وذلك
بالتعــاون والشــراكة مــع ُ
األطــر
والمؤسســات والفــرق الشــبابية
إلطالق حملة.
تستهدف شــرطة المكافحة خالل
البرنامــج التوعوي طالب المرحلة
الثانويــة ،لتوعيتهــم بالمخاطــر
الصحيــة ،واألضــرار االجتماعيــة
التي تلحق بالشــخص المتعاطي،
والتأثيرات الســلبية التي تسببها
هذه اآلفة على المجتمع.
وفي هذا الصدد ،أكــدت مكافحة
المخــدرات" :أن دورهــا وعملها ال

يقتصر علــى الجوانــب القانونية
واإلجرائيــة فيمــا يتعلــق بقضايا
الترويــج واإلتجــار بالمخــدرات
فحســب ،بــل تركــز أيضًــا على
الجوانــب التوعويــة مــن آفــة
المخدرات لجميع فئات المجتمع".
وأوضحــت المكافحــة أنهــا أنهت
سلســلة مــن البرامــج والحمالت
التوعويــة خــال العــام الماضي
اســتهدفت خاللها طالب الثانوية
العامــة فــي مــدارس محافظــات
قطاع غزة ،مشــيرة إلى نحو ""26
ألــف طالــب وطالبةٍ اســتفاد من
المحاضــرات التوعويــة واللقاءات
المدرســية التــي نظمتهــا العــام
الماضــي لتوعيــة فئــة الشــباب
باألضــرار الناجمــة عــن آفــة
المخدرات والعقاقير المحظورة.
ورحبــت بــكل المؤسســات
المجتمعيــة والمحليــة واألطــر
الشــبابية التي أبدت اســتعداداها
للمشاركة والمســاهمة في جهود
توعية طــاب المدارس والمعاهد
والجامعات بما يحقق تعزيز القيم
اإليجابية ودحض األخطار الناجمة
عن تعاطي المواد المخدرات.
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وفاء األحرار  ..الحرية في أبهى صورة!
غزة-الرأي -إعالم األسرى
فــي الخامــس والعشــرين مــن
حزيران /يونيو عــام  2006كانت
فلسطين على موعد غير مجريات
الكثيــر مــن تاريخهــا ،فاالحتالل
اســتفاق يومها على عملية نوعية
نفذتهــا المقاومــة الفلســطينية
أســفرت عــن مقتــل عــدد مــن
الجنــود ،وبينمــا هــو يحصــي
قتاله تفاجــأ بفقدان أحــد جنوده
وبدأت حالــة التخبط واضحة على
المســتوى العســكري واألمنــي
وحتى السياسي الصهيوني.
ٌ
فرحــة على
هــذا التخبــط قابلته
الجانــب الفلســطيني ،وخاصــة
أهالي آالف األســرى الذين وجدوا
فــي فقدان الجنــدي بصيص أمل
لعناق الحرية التي طال انتظارها،
وبالفعل بعد عدة ســاعات أعلنت
المقاومــة عــن نجاحهــا في أســر
الجنــدي الصهيونــي "جلعــاد
شــاليط" الذي كان داخل المدرعة
التي تم الهجوم عليها على حدود
القطاع.
فــي بدايــة انتشــار الخبــر عمت

الفرحــة صفــوف األســرى الذين
أكلــت القيــود مــن أجســادهم
وأعمارهم ،وبدأت التكبيرات تمأل
أرجــاء الســجون وســط اســتنفار
إلدارة الســجون الصهيونيــة،
واســتمرت الحالة هــذه لعدة أيام
مع اســتمرار حالة االندهاش لدى
االحتالل من تنفيذ هــذه العملية
رغــم محاولته حمايــة جنوده من
األسر.
بعــد عاميــن مــن أســره حــاول
االحتالل إعــادة الجندي عبر طرق
عــدة ،أولها الوســاطات والدعوات
الدولية لفصائل المقاومة بضرورة
اإلفراج عن شــاليط دون االلتفات
إلى معاناة آالف األسرى في مقابر
األحيــاء ،ولكــن المقاومــة كانــت
على وعدها بتحرير األســرى عبر
صفقة مشرفة ،فكان رد االحتالل
هجوما وحشيا على قطاع غزة في
ديســمبر من عــام  2008أدى إلى
استشــهاد مئات األطفال والنساء
والشيوخ ودمار هائل في المباني
والمنشآت.
ورغم الجرح واأللم ،بقيت المقاومة

علــى عهدها ،وتمســكت بمطلبها
إجراء صفقة مشرفة تضمن حرية
مئــات األســرى ،ووجــد االحتــال
نفســه مضطــرا لدخــول جــوالت
مفاوضــات غير مباشــرة مع حركة
حماس المسؤول الرئيسي عن أسر
الجنــدي ،وبالفعل ســجلت جوالت
عديدة فاشــلة للمفاوضات بسبب
تعنت االحتــال وظنه أن المقاومة
ستستسلم بسهولة لشروطه.
ولكــن إصرارهــا المســتمر علــى
شــروطها أدى إلى تحقيــق حرية
أكثــر مــن عشــرين أســيرة عام
 2010مقابــل شــريط مصــور
للجنــدي األســير يظهــر حالتــه
الصحيــة وأنه علــى قيــد الحياة،
وكانت تلــك المرحلــة األولى من
الصفقة التاريخية.
وفــي  18/10/2011اســتقبلت
فلســطين بشــائر الحريــة أخيراً،
حيــث تــم االتفــاق علــى صفقة
عرفت باســم "وفاء األحرار" على
أن تتم على مرحلتين يتم خاللهما
اإلفراج عن  1027أسيرا ،وشملت
الدفعة األولى  477أسيرًا وأسيرة،

معظمهم من أصحاب المحكوميات
العاليــة والقدامــى الذيــن أمضوا
عشــرات الســنين داخل السجون،
حيــث كان منهم  131أســيرا من
قطــاع غزة عــادوا إلــى منازلهم،
و 47أســيرا مــن الضفــة المحتلة
عــادوا إلــى منازلهــم دون قيود،
و 51أســيرا من الضفــة عادوا إلى
منازلهــم مــع إجــراءات تأمينية،
واثني عشــر أســيرا مقدســيا عاد
منهــم ثمانية إلــى منازلهم دون
قيــود وأربعة بإجــراءات تأمينية،
وســتة من الداخــل المحتل عادوا
إلــى منازلهم ،وأســير من هضبة
الجوالن الســورية المحتلة ،و163
أســيرا من الضفــة والقــدس تم
ترحيلهــم إلــى قطاع غــزة ،و40
أســيرا أبعــدوا خــارج فلســطين
بينهــم  29أســيرا مــن الضفــة
وعشرة من القدس.
ً
فرحة لم تشــهد فلســطين
كانت
مثلها منذ سنوات طويلة ،فالحرية
عانقــت األهالــي والتــراب وحتى
هواء الوطن السليب ،وكانت أفواج
المحررين تمر في شــوارع الضفة

والقــدس والداخل قاهــر ًة عِداها
الذي لم يتخيل يوما أن يفرج بيده
عــن أســرى كان يعتبرهــم أكبر
خطر على وجوده.
ولكــن األســرى الذين تــم إطالق
ســراحهم فــي الضفــة الغربيــة
والقــدس ،لــم يلبثوا كثيــرا حتى
بــدأوا يتعرضــون لمضايقات من
االحتالل واستدعاءات واعتقاالت،
بينمــا كان نقض العهــد باعتقال
العشــرات منهــم خــال شــهري
يونيو ويوليو من العام  2014بعد
عملية أســر ومقتل المستوطنين
الثالثة في الخليل.
ورغــم مرور هــذه األعــوام إال أن
أمــل الحرية ما زال يعانق عائالت
األســرى خاصة الذين مضى على
اعتقالهم أكثر مــن  30عاما وهم
كثر ،وكذلك يلوح في أفق األسرى
المرضــى الذيــن باتــوا يعــدون
أيامهــم فــي ظــل إهمــال طبي
متعمــد ،بينما األســيرات يعشــن
على أمل الحرية القريب للخالص
من ظلم األســر والبعد عن األهل
واألبناء.
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األسيرة إسراء الجعابيص تنهي
 7سنوات بين مطرقة السجن وسندان المرض
الضفــة المحتلة-الــرأي -إعــام
األسرى
أتمت األســيرة المقدســية إســراء
الجعابيص  7ســنوات في ســجون
االحتــال عاشــتها بيــن األلــم
والمعانــاة والحرمــان مــن العالج
وكافــة الحقــوق اإلنســانية الدنيا
وال زال أمامهــا  4ســنوات كاملــة
تقضيها خلف القضبان.
مركز فلســطين لدراسات األسرى
أوضــح أن األســيرة إســراء رياض
جميــل جعبــاص" ( 37عامــاً) من
سكان حي جبل المكبر أنهت عامها
السابع في سجون االحتالل ودخلت
عامهــا الثامــن علــى التوالي ،في
ظروف صحية ومعيشــة ونفســية
ســيئة وقاســية ،وال زال أمامهــا 4
سنوات حيث تقضى حكماً بالسجن
الفعلي لمدة  11عاماً.
مدير المركز الباحث رياض األشقر
قــال أن جنــود االحتــال كانــوا
أطلقوا النار بشــكل غير مبرر على
الســيارة التي تســتقلها المقدسية
"جعابيص" بتاريخ ،11/10/2015
عــن بعــد  500متــر مــن حاجــز
عســكري معروف باســم "الزعيم"
مما أدى الى انفجار اســطوانة غاز

كانت بداخلها ،حيث أصيبت بحروق
شديدة كانت حالتها خطيرة حينها،
وتم اعتقالها ونقلها إلى مستشفى
هداسا عين كارم.
وأضــاف األشــقر أن " جعابيــص"
مكثــت في المستشــفى  3أشــهر
كاملــة نظــراً لصعوبتهــا حالتهــا
فــى ذلــك الوقــت ،وتــم التحقيق
معهــا داخل المستشــفى من قبل
المخابــرات التي وجهــت لها تهمه
محاولــة تنفيــذ عمليــة بواســطة
ســيارة مفخخة قبــل تنقلهــا الى
ســجن "الشــارون" ،رغــم حاجتها
للبقاء في المستشفى ،حيث عانت
من حروق بنسبة  % 60من الدرجة
الثانية والثالثة فــي منطقة الوجه
واليدين والظهــر والصدر ،كما تم
بتر  8من أصابعها.
ورغم ذلك كانت تقبع في المشفى
وهي مكبلة بيدها اليســار ورجلها
اليمين في الســرير ،ثم فكوا القيد
من يدها وقيدوا رجلها األخرى في
الســرير ،كما أنهم كانوا يكبلونها
على كرســي الحمام عندما تذهب
للحمام.
وأشــار األشــقر إلــى أن المحكمــة
المركزيــة فــي القــدس المحتلــة

كانت أصدرت في نوفمبر من العام
 2016حكماً قاســياً بحق األســيرة
"جعابيص" بالســجن لمدة  11عام
بعد أن وجهــت إليها تهمه تتضمن
محاولة تنفيذ عملية والشروع في
القتل بعد تفجيرها أســطوانة غاز
كانت في ســيارتها ،ممــا أدى إلى
جرح شــرطي إســرائيلي" ،بحسب
زعم االحتالل.
وكشــف األشــقر أن األســيرة
جعابيــص تعيــش فــي ظــروف
قاســية ومحبطــة نتيجة سياســة
اإلهمال الطبي التــي تتعرض لها
في ســجون االحتالل ،واضافة الى
حالتها النفســية السيئة تعاني من
حالــة صحيــة صعبة وتحتــاج الى
إجراء عدد مــن العمليات الجراحية
و الوظيفية والتجميلية لتســتطيع
العــودة إلى ممارســة ولو بشــكل
جزئــي مــن حياتها بشــكل شــبه
طبيعي اال أن االحتالل يماطل في
إجراء العمليات لها .
ورغم مــرور  7أعوام على اصابتها
إال أنهــا تعانــي مــن االم شــديدة
في أماكن الحروق ،وجســمها دائم
السخونة ،وال تســتطيع ان ترتدى
جميع أنــواع األقمشــة أو األغطية

علــى جســدها إال أقمشــة خاصة،
وقدمــت عائلتها عدة مــرات طلباً
لالحتــال وعن طريق مؤسســات
إنسانية دولية إلدخال طبيب خاص
من الخــارج لمســاعدتها وعالجها
علــى نفقتهم الخاصــة ،لكن إدارة
ســجون االحتــال رفضــت طلــب
العائلة.
وبين األشــقر أن من بين العمليات
التــي تحتاجهــا عمليــة لفصل ما
تبقى مــن أصابــع يديهــا الذائبة
والملتصقــة ببعضها البعض ،فقد
ذابــت عقــد األصابع ولــم تبق إال
عقدة واحدة من أصابعها المتبقية،
وعملية أخــرى لزراعة جلد ليغطي
العظام المكشــوفة ،كذلك بحاجة
إلــى عمليــات تصحيــح للجلد في
محيط عينهــا اليمنــى وفي األنف
الــذي أصبــح غائــرا ،وذات األمــر
بالنسبة للشفاه.
وال زالــت أذناها ملتصقتان بعد أن
ذابتــا بفعــل الحروق فــي الرأس،
فــي حين لم تعد تقــوى على رفع
يديهــا إلــى األعلى بشــكل كامل
نتيجــة التصاق اإلبطين أيضا ،كما
أتت النيــران على وجهها لدرجة أن
طفلها الوحيد لم يســتطع التعرف

عليهــا في زيارتــه األولى بعد نحو
عــام ونصــف مــن اعتقالهــا ،كما
تحتــاج الــى عالج طبيعي بشــكل
مستمر.
واألسيرة "جعابيص" لها طفل واحد
فقط وهو "معتصم" يبلغ من العمر
 11عاماً ،وقــد حرمها االحتالل من
زيارته لفترة طويلة بداية االعتقال
وذلــك بحجــة انــه ال يحمــل "رقم
هوية" لكنه عاد وســمح لها برؤيته
على فترات متباعدة.
وبين األشــقر أن االحتــال رفض
التعاطــي مــع العشــرات مــن
المناشــدات والمطالبــات بإطــاق
سراح االســيرة "جعابيص" بشكل
اســتثنائي نظــراً لصعوبة وضعها
الصحــي ،وخاصه انها أمضت ثلثي
محكوميتهــا  ،لتســتمر معاناتهــا
المتفاقمــة ما بين ظروف االعتقال
القاسية ،وآالم المرض والحروق .
وطالــب األشــقر كافــة المنظمات
الدوليــة الحقوقيــة واإلنســانية
التدخــل الحقيقــي والضغط على
االحتــال والدفــع باتجــاه إطــاق
ســراح االســيرة "جعابيص" نظرا
لظروفها الصعبة والتي تتفاقم مع
استمرار اعتقالها.
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وأنظمة متطورة
خدمة متميزة
مستشفى الوالدة بغزة ..
غزة  -الرأي  -آالء النمر
عامٌ مضى على افتتاح أكبر التجمعات
الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على
نطــاق محافظــات قطاع غــزة ،وذلك
لتأميــن الخدمــات الصحيــة بطريقة
ترقــى لرضــا الجمهور الفلســطيني،
وتم ذلك بعد تعزيز القســم بطواقم
طبيــة ذات كفاءة متقدمــة على مدار
الســاعة وإنهــاء تجهيزيــه بأفضــل
معدات الالزمة.
ويقول مدير مستشفى الوالدة الدكتور
حســن اللــوح ،إن إدارة المستشــفى
فــي طريقها إلنشــاء مبنــى الطوارئ
الســتقبال حاالت الوالدة على مساحة
تتجاوز الـ  600متر ،األمر الذي يحسن
األداء ويجوّد الخدمات على أحســن ما
يكون بحسب اللوح.
وينــدرج تحت البنــاء الجديــد أنظمة
جديدة لتحســين جودة الخدمات التي
ذكرهــا اللوح ،وذلك مــن خالل تقليل
عدد األســرة في الغرفــة الواحدة إلى
واحد أو اثنين مع توفير خدمات الراحة
والعالج في آن واحد ،بينما كان النظام
القديم يضم أكثر من تسعة أسرة في
الغرفة الواحد ما يسبب ازدحاما بشريا
وســواء في أداء الخدمات الطبية على
المرضــى ،فضال عــن فرصــة انتقال
العدوى من مريض إلى آخر.
ويؤكد اللــوح خالل حديثه لـــ "الرأي"
أن شــكل الخدمة المقدمة في األعوام
الســابقة أصبحــت فارقــة ومختلفــة

بالنســبة للخدمات المقدمــة في هذا
العــام ،كان ذلــك واضحاً بعــد افتتاح
مبنــى الــوالدة الجديــد المكــون من
خمســة طوابــق وبتجهيــز كامــل من
المعدات واألسرّة.
ويوضــح أن اإلدارة الخاصــة بمجمــع
الشــفاء الطبــي اضطرت فــي الفترة
الماضيــة لشــراء خدماتهــا مــن
مستشــفيات الـ "أن جي أوز" والمحلية
منها مثل مستشفى الكرامة وأصدقاء
المريــض والخدمة العامــة والصحابة
والحرازيــن فــي الشــجاعية ،ولجــأت
الفتتاح قســم الوالدة في مستشــفى
كمال عدوان شــمال القطــاع لتخفيف
الضغط أيضاً ،وهذا يعتبر إنجازاً جيداً
للصحة بحسب اللوح.

جراحة متخصصة
من شــمال غــزة إلــى جنوبهــا ،تتجه
النساء الحوامل إلجراء عمليات الجراحة
داخل مستشــفى الوالدة الجديد ،حيث
يتكون المستشــفى الجديد من خمس
طوابــق فــي كل منها غرفــة جراحية
متخصصة الستقبال العمليات الالزمة
تعمل على مدار السعاة.
المبنــى الجديد يواجه مشــكلة نقص
األيدي العاملة مــن طواقم التمريض
بحســب مــا أخبرنا بــه مدير مشــفى
الوالدة ،مبيناً أن نســبة الشكوى التي
تســتقبلها الــوالدة انخفضت بنســبة
كبيرة جداً عن الســنوات القادمة نظراً

لتحســين الخدمات وتدريــب وتمرين
الطواقم الطبية الجديدة.
عدد مــن الوفود الطبية من مشــافي
الضفة المحتلــة واألوربية زاروا مبنى
الوالدة الجديد بغزة ،وأشــادت الوفود
بتفوق الخدمات المقدمة وبكم األطباء
الموجود ،حيث يعمل بداخلها أكثر من
 35طبيبا بورد ،وتستقبل في آن واحد
األطباء الجــدد لتعليمهــم آلية العمل
داخل أروقة المستشفى.
ويبيــن اللــوح أن مستشــفى الــوالدة
يعتبــر محــط تدريــب وتعليــم طلبة
كليات الطــب من الجامعــات الكبيرة،
ما يؤهل عدد كبير من األطباء للعمل
الواقعــي بعيداً عــن العلــم النظري،
مشيراً أن الوالدة استجدت وجود غرفة
للعناية المكثفة المخصصة للوالدة.
أكثــر من خمســين حالــة يومية تنجز
مستشــفى الــوالدة عمليــات الــوالدة
الطبيعية ،بينما تنجــز  15حالة والدة
قيصريــة بطريقــة منظمــة وغيــر
عشــوائية ،ولفت اللوح إلى أن الحاالت
المســتعصية في أي من مستشــفيات
القطاع يتم تحويلها تلقائياً لمستشفى
الوالدة بمجمع الشــفاء الطبي ،للقيام
بعمل الالزم.
ويشــير اللوح إلــى أن  80%من حاالت
الوالدة داخل مستشــفى الشفاء تعتبر
حــاالت خطرة ومعقدة وليســت حاالت
بســيطة ،مشــيراً إلــى وجــود بعض
المالحظــات التــي تتابعهــا الصحــة

بخصوص ســوء المعاملة بين الكوادر
الطبية والمواطنين نظراً لوجود ثقافة
مالزمة للمواطن أو بسلوك التمريض
بحسب اللوح.

أخطاء واردة
ويع ّلق اللوح على السلوكيات الخاطئة
لتــي تخــرج عــن نصــوص المعاملة
الطبيعيــة ،وذلــك بســبب الثقافــة
بطبيعتهــا الضيقــة المتعلقة بطرفي
المشــكلة ،سواء من المواطن نفسه أو
حتى من طواقم التمريض من الجانب
اآلخــر ،مضيفــاً أن المريضة تأتي إلى
المستشــفى ويرافقها أكثر من خمس
أفراد مــن عائلتها ما يســبب إشــكا ًال
الفتاً في طبيعة استقبالها.
ويلفــت اللوح إلــى أن المشــاكل التي
تتركــز داخــل أروقــة مشــفى الوالدة
تــدور حــول أن ذوي الحالة يــرون أن
مريضتهم هــي األولــى واألخطر من
غيرهــا ،فــي حيــن ال يقصــر الطاقم
الطبــي مــن تقييــم الحالــة ووضعها
فــي مكانهــا الصحيح ومنحهــا الوقت
المناســب لدخــول كشــك الــوالدة
بإشــراف طبي متكامل ،مشيراً إلى أن
الحاالت الخطرة هي خط أحمر.
وخصــص اللــوح حديثه حــول حاالت
الــوالدة البكرية ،حيث يتســبب األهل
في تشــغيل وضع الطــوارئ للطواقم
الطبية مــا يؤخــر الخدمــة ويضعفها
ويثير سوء التفاهم وينتج السلوكيات

غير المرغوبة بين المواطنين واألطباء
أحياناً .وتعتبر العيادة الخارجية التابعة
لمستشــفى الوالدة هي محطة مغذية
بالخدمــات الطبيــة المعــززة بأطبــاء
مختصين ،ما وفر على النساء الحوامل
الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لعرض
مشــاكلهم على األطباء ،وهــي ذاتها
العيــادة التي تحوي حضانــة المواليد
لالعتناء بالحاالت الخاصة.
ويؤكــد اللــوح أن عقــدة المواطــن
الفلســطيني تتمثل بعــدم رغبته في
قضاء وقــت لالنتظــار للحــاالت التي
ســبقته ،معتبــراً أنها مشــكلة الجميع
في تفضيلهم لمصطلح "كن فيكون"،
الفتــاً إلــى أن الصحة بــدأت بتطبيق
بروتكــوال خاصــاً بها لضبــط العملية
العالجية للجميع ،من خالل تخصيص
أيــام معينة داخــل العيــادة الخارجية
وأدواراً منظمــة بمواعيــد منظمة لم
تعد بعيدة كما السابق.
ووجــه دعــوة مفتوحــة للجميــع
بفتــح مكتبــه الســتقبال الشــكوى
واالعتراضــات واالنتقــادات لتصحيح
المســارات وتعديلها بعيداً عن حمالت
التشهير والتشــويه ،مراعاة للخدمات
والجهود التــي تبذلها الطواقم الطبية
إلرضــاء المرضــى وذويهــم بأفضــل
الخدمــات ،منوهاً إلــى تضاعف أرقام
الوالدة مع افتتاح المستشــفى وتقدم
خدماتها من  250إلى  450حالة والدة
قيصرية على سبيل المثال.
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” العناية المتوسطة ” تدخل طبي ونموذج أحدث
فارقا نوعيا في الخدمة الصحية
غزة-الرأي-نهى مسلم
لطالمــا تــردد علــى مســامعنا
مصطلــح العنايــة المتوســطة
يتبــادر ألذهاننــا ماهيــة هــذه
الخدمــة ومــا الــذي ســتقدمه
للمرضى ولماذا تم اســتحداثها،
ومــاذا أضافت كمــا ونوعا ،كل
هذه التســاؤالت تم مناقشــتها
مــع مدير الطب الحــرج باإلدارة
العامة للمستشــفيات وكان هذا
اللقاء.
يؤكــد د.إيــاد أبو كــرش مدير
دائــرة الطــب الحــرج بــاإلدارة
العامــة للمستشــفيات علــى
أهمية خدمة العناية المتوسطة
للمرضــى وتحديــدا لــذوي
األمــراض المزمنة من الســكر
والضغــط والفشــل الكلــوي
والذيــن يحتاجــون الــى خدمة
عالجيــة حثيثــة بهــدف تقليل
حدوث مضاعفات خطيرة والتي
تؤدى الى نقل المريض للعناية
المركزة.
ويشــير الــى أن هــذه الخدمــة
تــم اســتحداثها ضمــن رؤيــة
وزارة الصحــة واإلدارة العامــة
للمستشــفيات لتطويــر ودعــم

خدمــات العنايــة المركــزة
لتخفيف الضغــط عليها وتجويد
خدمــة المرضــى في األقســام
العالجيــة واألقســام الجراحيــة
وللمرضى الذيــن يحتاجون الى
مراقبــة حثيثــة وعــاج مكثــف
وال يحتاجــون الــى خدمة عناية
مكثفــة بمــا يضمــن مأمونيــة
الخدمــة ،الفتــا الــى تدريب ما
يقارب مــن  300كادر من أطباء
الباطنــة والنســاء والتوليد في
جميع المستشفيات.
وقــال إنــه ســيتم نقــل تجربة
العنايــة المتوســطة الــى
المستشفيات الكبرى كاألوروبي
واألندونيســي ومجمــع الشــفاء
الطبــي وخاصــة فــي أقســام
النســاء والتوليد ،الفتــا الى أنه
وكخطوة أولى تم افتتاح العناية
المتوسطة في مجمع ناصر في
أكتوبــر  2021والتي جاءت بعد
دراســة واقعية لمــكان الخدمة
ومالءمة البنية التحتية لمعايير
خدمة العناية المتوسطة.
ويضيــف“ :تــم تجهيــز العناية
المتوسطة بســتة أسرة مجهزة
حســب معايير الخدمــة كأجهزة

مراقبة وأسرة عناية ،مشيرا الى
أن هــذه الخدمة تقــدم تحديدا
للمرضــى الذيــن يعانــون مــن
فشــل حاد فــي القلب والفشــل
الكلــوي واألمــراض المزمنــة
كالضغط والسكرى.
وأكــد علــى أنــه تــم وضــع
بروتوكوالت العمل التي تخص
العنايــة المتوســطة عقب عدة
اجتماعات ضمــت أطباء الباطنة
والعنايــة المركزة ،كما تم وضع
بروتوكــول لدخــول العنايــة
المتوســطة وبروتوكــول لعالج
األمــراض ووضــع سياســات
استشــارة أخصائــي العنايــة
المركــزة ،إضافــة الــى وضــع
سياســات نقــل المرضــى مــا
بين قســم العناية المتوســطة
والعناية المركزة.
ولفــت الى وجود خدمــة الديلزة
للمرضــى الذيــن يحتاجون الى
الغســيل الكلــوي معتبــرا هذه
الخدمة مــن الخدمــات النوعية
التــي تقــدم داخــل العنايــة
المتوسطة.
وذكــر د .أبــو كــرش أنــه ومنذ
افتتــاح الخدمــة فــي أكتوبــر

 2021برئاسة د .عالء المصري
استشــاري ورئيــس أقســام
الباطنة بمجمع ناصر تم معالجة
أكثــر من  360مريض يحتاجون
الى خدمة العناية المتوسطة.
ويشــير الــى أن متوســط
الدخول الشــهري لقسم العناية
المتوســطة بلغ  40حالة شهريا
أي بمعدل  12%من حاالت دخول
الباطنــة ،فيمــا وصل متوســط
انشغال االسرة الى .67%
فما الذي حققتــه خدمة العناية
المتوسطة؟
يوضــح د.أبــو كــرش أن هــذه
الخدمــة أحدث فارقــا نوعيا من
حيــث الخدمة الطبيــة العالجية
 ،حيــث قللــت نســبة المراضى
والوفيــات فــي أقســام الباطنة
 ،كمــا و قللت من نســبة دخول
المرضــى الــى أقســام العناية
المركــزة الــى  ،30%و زادت من
إمكانيــة دخــول مرضــى الــى
أقســام العنايــة المركــزة مــن
خالل توفير الســعة الســريرية
 ،كمــا وأضافــت خدمــة الــى
المتدربيــن مــن البــورد وذلك
من خالل اكســاب أطبــاء البورد

مهارات عدة أبرزها(ادخال وريد
مركزي) والتي تجرى في أقسام
العنايات المركزة  ،كما ســاعدت
أطباء البورد في أقسام الباطنة
فــي التعــرف علــى اســتخدام
األدوية الخطيرة التي تســتخدم
في العناية المركزة.
ويؤكــد على أن اســتحداث تلك
الخدمــة جاء عقب أزمــة جائحة
كورونــا ومــدى احتيــاج هــؤالء
المرضى الى العناية المتوسطة
كمتابعــة عالجيــة حثيثــة وفق
ما جاءت به الدراســات العالمية
حيــث أن وجــود المرضى داخل
قسم العناية المتوسطة يحسن
من مســتوى الخدمة ويقلل من
حــاالت الوفيــات باإلضافــة الى
تقليــل مضاعفــات األمــراض
المزمنــة مما يقلل التكلفة على
أقسام العناية المركزة.
وفى نهايــة اللقاء ،يوصى مدير
الطب الحرج باإلسراع في افتتاح
قســم عنايــة متوســطة داخل
المستشــفيات الرئيســية ،الــى
جانــب افتتاحها فــي تخصصات
فــي غيــر الباطنــة كالنســاء
والتوليد.
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اإلعالم الحكومي
ينهى خالفًا ماليًا
بين الشركة الوطنية
لإلعالم
و()4D.media

جماعات “المعبد”  ...من أين أتت ؟
القدس المحتلة-الرأي
ترتبط قضية القدس عمومًا،
والمســجد األقصــى خصوصًا
بالدعاية الصهيونية االحتاللية
والخطــاب المســتند إلــى إلى
توظيفــات توراتيــة ودينيــة
ألغــراض االحتــال ،ولفرض
السيادة على القدس المحتلة،
ال ســيما الجزء الشــرقي منها،
وقلبهــا البلــدة القديمــة التي
يقــع فيهــا المســجد األقصى
المبارك.
ومــن أهــم أدوات االحتــال
وأذرعــه جماعــات "المعبــد"
والتــي تعمــل يــداً بيــد مــع
مؤسسات االحتالل على تعزيز
العمــل على اقتحام المســجد
وإقامة الصلوات فيه وتهميش
دور اإلدارة األردنية.
وجماعــات "المعبــد" ،جماعات
متطرفة تسعى لهدم المسجد
األقصــى إلقامــة الهيــكل
المزعــوم مكانــه ،العتقادها

بأن خالص الشعب اليهودي ال
يبدأ من الســيطرة على أرض
"إسرائيل" الكاملة فقط ،وإنما
من السيطرة على ما يطلقون
عليه "جبل الهيكل" تحديدًا.
وتاريخيًّــا شــكلت هــذه
الجماعات كتلة متطرفة داخل
اليميــن الصهيونــي ،وضمت
أتبــاع التيــار القومــي الديني
الــذي وازن مــا بيــن التيارين
القومــي والدينــي لليهودية،
وبنا ًء عليه يرى حاخامات هذه
الجماعات ،من تالميذ الحاخام
أبراهام كــوك ،إقامة "المعبد"
المزعــوم مــكان المســجد
األقصــى جوهــر الوجــود
الصهيوني في فلسطين.
أن التيار القومي
ويرى هــؤالء ّ
العلمانــي الــذي كان يتولــى
حكومــة االحتالل عــام 1967
عند احتالل القســم الشــرقي
من القــدس إبــان هزيمة 67
أضاع الفرصة الذهبية لقصف

المســجد األقصــى وإزالتــه،
ثــم بنــاء الهيــكل المزعــوم
مكانه ،مؤكدين ســعيهم منذ
ثمانينيــات القــرن الماضــي
لتعويــض تلــك الفرصــة
الضائعــة لتأســيس الهيــكل
تدريجيًّا.
وتعــد جماعــة "أمنــاء جبــل
الهيــكل" لمؤسســها جرشــون
ســلمون ،أول الجماعات نشــأ ًة
عام  ،1967تلتها جماعة "معهد
الهيكل" لمؤسســها يســرائيل
أرئيــل ،التــي تعدّ المؤسســة
األم لجماعــات الهيــكل ،ثــم
الجمعيتــان االســتيطانيتان
البارزتــان "عطيــرت كوهنيم"
و"إلعــاد" ،ثــم جماعــة "نســاء
ألجل الهيــكل" ،و"طالب ألجل
الهيكل" برئاسة توم نيساني،
وجماعة "تــراث جبل الهيكل"،
كمــا أدى ائتــاف الجماعتيــن
السابقتين إلى تأسيس جماعة
"جبل الهيكل بأيدينا" (بيدينو).

غزة-اإلعالم الحكومي:
أنهى المكتب اإلعالمي الحكومي خالفاً
مالياً بيــن الشــركة الوطنية لإلعالم
وشركة البعد الرابع .4D.media
وتــم توقيع اتفــاق المخالصــة بمقر
المكتــب بحضــور ك ً
ال مــن رئيــس
المكتــب اإلعالمي الحكومي ســامة
معــروف ومديــر دائــرة التراخيــص
والمتابعــة أحمــد رزقــة والمســاعد
القانونــي للمكتب إيــاد رحمي وعضو
لجنــة الوســاطة والتوفيــق ورئيــس
اتحاد شــركات اإلنتاج اإلعالمي مفيد
أبو شمالة.
وأكــد رئيــس المكتــب اإلعالمــي
الحكومي ســامة معــروف أن مكتبه
يولــى اهتمامــاً كبيــراً ومتواصــ ً
ا
بالمؤسســات الصحفيــة بمختلــف
أطيافها ويقف موقفا واحدا من الجميع
مــن أجــل خدمــة الصحفييــن واعال ًء
لشــأن مهنة الصحافة ،ومحاو ً
ال تذليل
أي عقبات والعمل على حلها.
وشــكر معروف اتحاد شــركات االنتاج
ودوره البارز في انهــاء الخالف ،مثمنا
جهــود رئيــس اللجنــة التأسيســية
لالتحــاد مفيــد ابــو شــمالة وعضوي
االتحاد حســن المدهــون وعبدالغني
جبر.
مــن جانبــه ،أثنــى ابــو شــمالة على
التعــاون المثمر بين المكتب واالتحاد،
شــاكرا دور المكتــب الداعــم في حل
الخالفات التي تخص شركات االنتاج.
بدوره؛ شــكر ممثل الشــركة الوطنية
لإلعــام د .حــازم شــحادة المكتــب
اإلعالمــي الحكومي على جهوده التي
بذلهــا فــي حل الغــاف المالــي الذي
وقع بين وكالته وشــركة البعد الرابع
()4D.media؛ مثمناً الدور البارز الذي
يقوم به اإلعــام الحكومي في خدمة
الجموع الصحفية واإلعالمية.
كمــا أكــد ممثل شــركة البعــد الرابع
المحامي مروان البرش التزام شركته
باالتفــاق ،شــاكرا الجهــود التــي قام
بهــا المكتب واالتحاد والتي اســتمرت
لشــهور حتى تم انهاء الخالف وتوقيع
اتفاق المخالصة.

