
غزة- المكتب اإلعالمي الحكومي:
احتفل المكتب اإلعالمي الحكومي، 
بيوم الوفاء للصحفي الفلســطيني 
الذي يصادف في الحادي والثالثين 
من شهر ديسمبر من كل عام، خالل 
حفل أقامه في منتجع الشــاليهات 
غــرب مدينــة غزة. وحضــر الحفل 

رئيــس متابعــة العمــل الحكومي 
وشــخصيات  الدعليــس،  عصــام 
حكوميــة، وعدد من نواب المجلس 
الفصائــل،  وممثلــي  التشــريعي 
الصحفييــن  مــن  كبيــر  ولفيــفٌ 
المؤسســات  وممثلــي  ورؤســاء 
اإلعالميــة. وقــال الدعليس: “في 

الحــادي والثالثيــن مــن ديســمبر 
مســكُ الختاِم لــكِل عــام، نلتقي 
الكلمــةِ  بجهابــذةِ  لنحتفــيَ 
وفرسانِ الصورة، ونواةِ االنطالِق 
نحــو التألــِق واإلرتقــاِء والتطوير، 
الهمِم  بشــاحذي  لنحتفــيَ  نلتقي 
ومُقويــي العزائــِم فــي األزمــاتِ 

والمحــن، الداعيــنَ للفضائِل عبرَ 
منابِرهم المختلفــة، نلتقي إلحياِء 
يومَ الوفاِء للصحفيِّ الفلسطينيِّ 
المُقرَّ من قِبِل الحكومةِ العاشرةِ 
عــام 2009م، وال زاَل يُخّلــدُ حتى 
يومِنــا هذا”. وأضــاف: “إننا نوقنُ 
جميعُنا طبيعــَة المهنةِ الصحفيةِ 

في كافةِ أنحاِء العالِم والتي تكوُن 
محفوفــًة بالمخاطــر، ولكــنْ فــي 
وطِننا المُحتِل تكــوُن هذه المهنُة 
أشــدَّ خطرًا وأكثرَ إرهاقــًا ومرارًا، 
إال أنّها وبوجودِ هامــاتٍ مُبدعةٍ 

علــى  قــادرٌة  بيننــا 
تجاوِز كافــةِ العقباتِ 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-آالء النمر
الســاحة  داخــل  األحــداث  تتصاعــد 
الفلســطينية يومًا بعد يــوم، ويحمل 
معها الصحفــي الفلســطيني في كل 
مــرة عتــاده أينمــا وّلى وجهــه ليلحق 
وقلمــه  بعدســته  الحقائــق  بتوثيــق 
وصوتــه الثابت بيــن أزيــز الرصاص 
والضربات الصهيونية المتالحقة على 

أبناء شعبه الفلسطيني.
اإلعالم الحكومــي يجتهد عامــًا بعام 
لتخصيــص يــوم "الوفــاء للصحفــي 
الفلســطيني" نهاية شــهر ديســمبر، 
لإلشادة واالحتفاء بتضحيات الصحفي 
التي ال حد لهــا، ويبدأ االحتفاء بفاتحة 
التضحيــات مــن الصحفيين الشــهداء 
مــن  وعشــرات  الجرحــى  ويتلوهــم 
الفائزين بجوائز متقدمة على مستوى 

الوطن العربي والدولي.
الصحفــي الفلســطيني فــي األراضي 
الفلســطينية ال يحظــى بأدنى حماية 
لنفســه، وكذا تعرقل دولــة االحتالل 
عمــل الصحفــي الــذي يقيــم بغــزة 
والضفــة، فــي تناقــض صــارخ مــع 
مزاعمها المتكررة، حول الديمقراطية 

والحريات اإلعالمية.
ر  وانطالقــًا من كــون الصحافة تتصدُّ
البنــاء  وأعمــدة  الرابعــة  الســلطة 
األساســية الشابة، للشاشــات العربية 
والعالميــة واألجنبيــة وهــي تتغنــى 
وتنشــر  قضيتِنــا،  وعدالــة  بأحقيــة 
بــكل  االحتــالل  جرائــم  وتفضــح 
لغــات العالــم، ممــا أفضــى إلــى كيِّ 
السياسات العالمية في تغييب القضية 
وإعــادة  المشــهد  عــن  الفلســطينية 
توجيه األنظــار عليها وإليها، وكســب 

التعاطف الدولي تجاهها.

تشغيل مؤقت
اإلعــالم الحكومــي يعي تمامــًا موقع 
الدمــاء الشــابة مــن أبنــاء اإلعــالم، 
فأولــى أهميــة بالغة بأوائل األقســام 
على مســتوى الجامعات الفلســطينية 
دون تمييز، وخصــص إلكرامهم يومًا 
يفتتــح به إطالق فعاليــات يوم الوفاء 

للصحفي الفلسطيني للعام 2022.
وفــي كلمتــه، رحــب رئيــس المكتب 
اإلعالمــي الحكومــي ســالمة معروف 
بالطلبة وذويهم وأســاتذة اإلعالم في 
الجامعــات والكليات، مشــيدًا بدورهم 
فــي وصــول الطلبــة المحتفــى بهم 
إلــى التفــوق والتميــز والتكريم على 

مجهودهم الدراسي.

وقال معــروف: "نحتفي اليــوم بطلبة 
بــدأوا  الذيــن  المميزيــن،  اإلعــالم 
باألمس القريب، مســيرة من مسيرات 
العلــم والتعلــم، لينطلقــوا اليوم إلى 
مســيرة جديــدة من العمــل الصحفي 
في ميادينه المختلفة". وأشار معروف، 
إلى تكريم الطلبة األوائل هو انطالقة 
جديدة لفعاليــات يوم الوفاء للصحفي 
فــي  "تشــرفنا  قائــاًل:  الفلســطيني، 
المكتب اإلعالمــي الحكومي أن نجعل 
هــذا اليوم على األجندة الفلســطينية 
ومناســبة وطنية رســمية  اإلعالمية، 
نقــدر مــن خاللها اإلعالمييــن ونوجه 
لهم الوفاء والشــكر على جهودهم لما 

بذلوه خدمة لفلسطين".
وأضــاف: "رغــم كل التحديــات التــي 
تعترض اإلعالمي الفلســطيني إال أنه 
لم يتراجــع للخلف، وقــدم التضحيات 
عن طيب نفس، حتى في العام الجاري 
فقدت الحركة الصحفية الفلســطينية 
صحفيتيــن هما: شــيرين أبــو عاقلة 
االحتالل  اغتالهمــا  وراســنة،  وغفران 

اإلسرائيلي".
وأكد على أن تكريم الطلبة الخريجين، 
يأتي في ســياق الرسالة المهنية التي 
يؤديهــا المكتب اإلعالمــي الحكومي، 
والتــي تمتد إلى الــدور الصحفي الذي 
لــم يتــوان فــي تقديمــه اإلعالمــي 
الفلسطيني والقيام برسالته المهنية.

بدوره، أشاد علي أبو سعدة مدير عام 
التعليــم الجامعــي فــي وزارة التربية 
المكتــب  بجهــود  العالــي،  والتعليــم 
اإلعالمي الحكومــي ودوره في رعاية 

منظومــة اإلعــالم الفلســطيني فــي 
قطاع غزة.

وأكد أبو ســعدة خالل كلمته، على أن 
االحتفال يأتي في سياق تكامل جهود 
العمل الحكومي، التــي تتقاطع مع ما 
تقدمــه وزارة التربية والتعليم للطلبة 

في المراحل الدراسية المختلفة.
وشــدد على ضرورة اســتمرار الطلبة 
فــي تميزهم كما كانــوا متميزين في 
دراســتهم الجامعية، قائــاًل: "توجهوا 
إلــى ميادين العمل الصحفــي وكونوا 
متميزين في العمــل كما تميزتم في 
الدراسة وكونوا على خطى اإلعالميين 
والصحفيين الفلسطينيين المتميزين، 
والذين تنقلوا في وسائل إعالم محلية 

وعربية ودولية".
ووجه أبو ســعدة شــكره إلــى الهيئات 
األكاديمية في الجامعات الفلسطينية، 
وإلى المكتب اإلعالمي الحكومي على 
توفير فرص تشــغيل مؤقــت للطلبة 

المتميزين المحتفى بهم.
الخريجــة  الطالبــة  ثمنــت  بدورهــا، 
شــهد طلبة جهود المكتــب اإلعالمي 
الطلبــة  تكريــم  علــى  الحكومــي 
المتميزين، قائلة في كلمتها نيابة عن 
الطلبة: "المكتــب اإلعالمي الحكومي 
يثبــت حضــوره دائمًا لتقديــم كل ما 
يطور الطلبة واإلعالميين ويساعدهم 
على التقــدم في مجاالتهــم والتأكيد 
علــى أن بابــه مفتــوح فــي كل وقت 

للطلبة المميزين".
وأضافــت طلبة: "أقف أمامكم في هذا 
الحفل البهيج والمقام على شرف يوم 

الذي  الفلســطيني  الوفــاء للصحفــي 
يوافق 31/12 من كل عام، وأنني حين 
أذكر الصحفي الفلسطيني يحضر في 
الفلسطينية  الصحافة  أيقونات  ذهني 
وأولهم الصحفيــة الخالدة في العقول 
والقلوب شيرين أبو عاقلة، وإني حين 
أذُكر لفظ الصحفي الفلســطيني تتوه 
كل الكلمــات والمعاني التي قد تصف 

صموده ورسالته األسمى".
وتابعت: "ألســرانا وجرحانا ومنضالينا 
وشــهداؤنا األبرار ســنبقى على العهد 
وســيبقى كل واحد منا أنــا وزميالتي 
وزمالئي نواصل السعي بكل ما نملك 
وكٌل بطريقتــه الخاصــة حتــى نحقق 

حلمنا الوطني األكبر".
يتابــع اإلعالم الحكومي فعاليات إحياء 
يــوم الوفــاء للصحفــي الفلســطيني 
بإطالق سلسلة أنشطة تعيد للصحفي 
روح العزيمــة، في الوقــت ذاته يعتبر 
هــذه المناســبة فرصة ذهبيــة لجمع 
الشمل الصحفي من شتى المؤسسات 
اإلعالمية على مستوى العمل المحلي 

والدولي.

فعاليات متنوعة
في ذات الســياق؛ نــوه مدير العالقات 
العامة واإلعالم في المكتب اإلعالمي 
الحكومي محمود الفرا إلى أن المكتب 
اإلعالمــي الحكومي ينوي تنظيم لقاء 
يجمع رئيــس متابعة العمل الحكومي 
أ.عصام الدعليس مع الدوائر اإلعالمية 
للوزارات والمؤسسات الحكومية، الفتا 
إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلســلة 

لقــاءات ينظمهــا المكتــب مــع نخــب 
مجتمعيــة وسياســية وإعالمية بهدف 
االســتماع لهم والتنســيق المشــترك 
لمناقشــة أهــم القضايــا المطروحــة 
وضمن سياســية البــاب المفتوح التي 

تقرها متابعة العمل الحكومي.
وأشار الفرا إلى أن اللقاء المزمع عقده 
يــوم الخميــس القادم ســيضم مدراء 
الدوائــر اإلعالميــة واألقســام وكافة 
لمالحظــات  لالســتماع  الموظفيــن 
الدعليس و فتــح مجال النقاش بهدف 
العمــل اإلعالمــي والتعــرف  تطويــر 
علــى أبــرز المعيقــات التــي تواجــه 
عمــل اإلعــالم الحكومي فــي مختلف 
الــوزارات، إضافة إلى شــحن الطاقات 
للعــام الجديد وتســليط الضــوء على 
أهم القضايا التي تبرز أهم التحديات 
التي تواجــه الحكومة واالنجازات التي 

تحققت خالل العام الجاري.
وتابع الفــرا القول:" في إطــار مختلف 
يختتــم المكتــب فعاليات يــوم الوفاء 
للصحفــي الفلســطيني بتنظيم حفل 
كبير ومركزي يــوم الخميس الموافق 
صباحــا   11 الســاعة  29/12/2022م 
في منتجع الشاليهات_القاعة الملكية، 
حيــث ســيتم اإلعــالن عــن الفائزين 
بجائــزة مســابقة الصحفية الشــهيدة 
شــيرين أبو عاقلــة التي تــم اإلعالن 
عنهــا في مايــو الماضــي ضمن ثالث 
محاور رئيسية وهي القضايا الوطنية، 
الحكوميــة وانتهــاكات االحتــالل بحق 
الصحفيين عبر خمــس فنون صحفية 
وهــي التقريــر المطبوع، المســموع، 
والصــورة  القصيــر  الفيلــم  المرئــي، 
الصحفيــة." ونــوه الفــرا أن المكتــب 
اإلعالمي الحكومي ينوي خالل الحفل 
تكريم اإلعالمييــن المتقاعدين الذين 
بلغوا سن العطاء وقضوا مسيرة طويلة 
فــي عالــم اإلعــالم وخدمــة المجتمع 
الفلســطيني؛ إضافة إلى الراحلين من 
بتكريــم ذويهــم، ضمن  اإلعالمييــن 
سياســة لمســة الوفــاء التــي يقدمها 
المكتــب لمختلــف فئــات الصحفييــن 

واإلعالميين في قطاع غزة.
وأشــار إلى أنه ســيتم تكريم كل من 
الراحلتيــن الشــهيدتين شــيرين أبــو 
عاقلة وغفــران وراســنة الذين قضوا 
شــهداء من أجل الحقيقــة التي حاول 
االحتالل اإلســرائيلي حجبها وطمسها 
باغتيالهم واســتهداف كل الصحفيين 
محافظــات  كل  فــي  الفلســطينيين 

الوطن.

اإلعالم الحكومي يدشن يوم "الوفاء الصحفي" بتكريم أوائل اإلعالم
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غزة-الرأي-آالء النمر
ال يكف المعلم الفلســطيني عن 
العلمية كأمانة  ممارســة مهمته 
يعتنقها لحصاد ثمار زرعه، حتى 
أنه يعيش الظروف الصعبة التي 
يعيشــها كل فلســطيني يقطن 
بأرض فلسطين، ومع كل محطة 
تكتســيها الظروف الصعبة يثبت 
أنــه أهــاًل لقضيته وأبنــاء الجيل 

الواحد.
ومن أصعب الجبهــات التي قاوم 
فيها المعلم الفلســطيني مرحلة 
التعليم عن بعد النعدام دوافعه، 
لكنــه قابلهــا بإبداعــه وإثباتــه 
لنظريــة التعليــم فــي كل وقت 
وحين رغمًا عن فرضيات الواقع، 
فكانت جائحــة كورونا واحدة من 
هذه العقبــات، من خالل مواكبة 
التعليــم اإللكترونــي ومعاصرته 
لــأدوات التعليمية الحديثة على 
صعيــد التعليــم فــي المــدارس 
واألخــرى  والخاصــة  الحكوميــة 
التابعــة لوكالة الغوث وتشــغيل 

الالجئين.
المعلميــن  مــن  كوكبــة 
الفلســطينيين األفذاذ لم يكتفوا 
بالمنافسة التعليمية داخل حدود 
الوطن، فكان لهم األثر والبصمة 
بعــد  فلســطين،  حــدود  خــارج 
خوضهم منافسة تعليمية دولية 
وحيازتهم على ألقــاب النجومية 
المعلميــن  بيــن  مــن  العالميــة 

العرب.

إنتاج معاصر
أبو  الفلســطينية نجوى  المعلمة 
ســلمية الحاصلــة علــى جائــزة 
خليفــة التربوية للمعلــم المبدع 
على مستوى فلســطين والوطن 
بعدمــا  اســتطاعت  العربــي، 
حققــت العديــد مــن اإلنجــازات 
منها إعداد وإنتــاج مواد تعليمية 
لطلبــة المدارس خاصــة بالمادة 
التي تقوم بتدريســها وهي مادة 
الثقافــة العلميــة، حيــث قامــت 
بخدمــة الطلبة من خــالل: إنتاج 
93 فيديو تعليمــي، تجهيز مادة 
تدريبية شــاملة للمراجعة، إعداد 
أكثــر مــن 20 اختبــار إلكتروني 
من خالل جوجل فورم وأنشــطة 
ملــف  و79  متعــددة،  تلعيــب 

تعليمي.
كمــا قامت بإنشــاء موقع جوجل 
الثقافــة  لمــادة  شــامل  ســايت 

بلوجــر  مدونــة  وإدارة  العلميــة 
لـــ "منحى ســتيم" القائــم على 
برمجيــات  وإعــداد  المشــاريع، 
تفاعليــة لكافــة منهــاج الثقافة 
العلمية شاملة وســائط متعددة 

وتقويم ذاتي.
ســلمية  أبــو  المعلمــة  ونفــذت 
منهــا:  المبــادرات  مــن  العديــد 
"األطلس التعليمي لعلم الديدان 
الطفيليــة"، "ونــور علــى نــور" 
التحصيــل،  ضعــاف  للطالبــات 
و"تحصيــل أكبر وجهــد أقل"، و" 
تحدي كورونــا" للتعلم عن بعد، 
و"المدرســة الخضراء"، و"ســاعة 
تطوع ألجل فلســطين"، وتنفيذ 
مبادرات صحيــة متنوعة لتفعيل 

األنشطة والمناسبات الصحية.
الفلســطينية  المعلمــة  تُميــز 
أبو ســلمية نفســها بتبني فكرة 
باســتخدام  النشــط،  التعليــم 
لطالبــات  اإللكترونــي  التعلــم 
الثانوية العامة، و"منحى ســتيم" 
القائــم على المشــاريع لطالبات 
ملفــًا  قدّمــت  فقــد  الثانويــة، 
التــي  للجائــزة  كبيــرًا  تعليميــًا 

تُطلقهــا دولة اإلمــارات العربية 
الشــقيقة، وتمكنت مــن التفوق 
بجدارة عالية على منافسين من 
مختلف أنحــاء الوطن العربي في 
جميــع مجــاالت مســابقة خليفة 
التدريســية،  الكفايــات  وهــي: 
التعلــم المســتدام، التعلــم عن 
بعد، التنمية المهنية المستدامة، 
الدراســات والبحــوث، التواصــل 
والشــراكات المجتمعيــة، الــوالء 
القيــادة،  المواطنــة،  واالنتمــاء، 

والتقييم.
وتعمــل المعلمة نجــوى كمعلمة 
لمبحث الثقافــة العلمية والعلوم 
الثانوية وتشــارك في  للمرحلــة 
العديــد مــن اللجــان التعليميــة 
العمليــة  بتطويــر  الخاصــة 
التعليمية، ولها نشاطات إبداعية 
مثــل ورش العمــل والمحاضرات 
بشــكل  التربويــة  واللقــاءات 

وجاهي وعن بعد.

مبادرات
أمــا المعلمــة الفلســطينية نهى 
فــي  الكيميــاء  معلمــة  حلــس، 
الثانوية  الريس  بشــير  مدرســة 

للبنات بمديرية تعليم غرب غزة 
صاحبة مبــادرة "ســنابل العطاء 
مع ربوع الوطــن لطلبة الثانوية 
المبــادرة بعقد  العامــة"، تمثلت 
لقــاءات مــع مشــرفين تربويين 
مــن غــزة والضفة الفلســطينية 
عبر تقنية الصفــوف االفتراضية 
ومنصات التواصل لتقديم خدمة 
تعليميــة ومراجعات في الدروس 

لطلبة التوجيهي.
ويجــري فــي كل لقــاء تقديــم 
شــروحات ومراجعــات في مبحث 
معين والتركيز على الدروس التي 
الطالب، وعرض  يستصعب منها 
تدريبات وأسئلة امتحانات ثانوية 
النموذجية  إجاباتهــا  مــع  عامــة 
والرد علــى استفســارات الطلبة 

بشكل مباشر.
مبــدأ  المبــادرة  وتُجســد هــذه 
التعليــم والتعاون  الشــراكة في 
بيــن شــقي الوطن، حيــث كانت 
المعلمــة نهى قد عقدت شــراكة 
تعليمية عام 2020 في مبادرتها 
بيــن  الكيميــاء وذلــك  كرنفــال 
وخانيونس  غــزة  مديريات غرب 

وشــمال غزة، كما عقدت شراكة 
بين مديريتي غرب غزة والخليل 
عام 2021 في مبادرة كيمياء بال 

حدود.
ومــن الجديــر ذكــره أن المعلمة 
مــن  بالعديــد  فــازت  حلــس 
المســابقات، فحــازت علــى لقب 
إمرأة فلسطين في إبريل 2021، 
ولقــب ســيدة الوطــن العربــي، 
والميدالية الذهبية لجائزة المرأة 
العربية المبدعة، وجائزة المعلم 
المتميــز للعام 2020 من مجلس 
الــوزراء التــي نالتها ســابًقا عام 
2016، إضافــة إلى المشــاركات 
في المؤتمرات الوطنية والعربية؛ 
والحصــول علــى لقــب ســفيرة 
النوايا الحسنة للمنتدى الصحي.

تقــدم  المســابقة  ذات  وفــي 
للمنافســة ما يزيد عــن 26 ألف 
معلــم ومعلمة مــن مختلف دول 
العالم، من بينهم 773 معلم من 
فاز  بالمسابقة  فلسطين شاركوا 
منهــم 6 معلمين 4 مــن الضفة، 

ومعلمتين من غزة.
رئيــس متابعة العمــل الحكومي 
عصام الدعليس وجه رسالة إلى 
المعلم  يوم  بمناســبة  المعلمين 
الفلســطيني الــذي وافــق يــوم 
الرابع عشر من شهر ديسمبر من 
كل عام، وقال: "ســيبقى المعلم 
للنجــاح  نموذجًــا  الفلســطيني 
والتميّــز والمثابــرة التــي يمتاز 
بهــا شــعبنا العظيــم، وبالعلــم 
والتعليم سنشــيّد دولتنا ونرفع 
علمنــا خّفاًقا فــوق ربوع القدس 
والمســجد األقصــى وكل أرجــاء 

فلسطين".
وأشــاد الدعليس بالجهد العظيم 
المعلمون والمعلمات  الذي يبذله 
التعليــم  رســالة  خدمــة  فــي 
الوقــت  ذات  وفــي  الســامية، 
ويؤدّون األمانة والواجب الوطني 
والدينــي بــكل إخــالص وتفانٍ 

برغم الصعوبات والتحديات.
التربيــة  وزارة  كرمــت  بدورهــا 
والتعليــم المعلميــن الحاصليــن 
علــى  النجوميــة  ألقــاب  علــى 
والمحلــي،  الدولــي  المســتوى 
تقديرًا للجهود المبذولة وجعلهم 
الهمــة  ذوي  المعلميــن  قبلــة 
ودفعهــم  النوعيــة  والمبــادرات 
العالمية  للمشــاركة والمنافســة 

للبقاء في المقدمة دومًا.

"المعلم الفلسطيني" حائز على ألقاب النجومية
 على مستوى العالم العربي
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غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم
للوهلــة األولــى وبمجــرد أن تطــأ 
قدماك المدخل المــؤدي إلى قصر 
الباشــا بغزة، تعــود بذاكرتك إلى 
العصور التي لطالما قرأنا عنها في 
الكتب وشاهدنا بعضها في الدراما 
التاريخية التي تروي عظمة التراث 
وعبــق التاريخ، باعتبــاره النموذج 

الوحيد المتبقي من القصور.
ســتة دونمات هي المســاحة التي 
يقــع عليهــا قصــر الباشــا في حي 
الدرج بالطرف الشــمالي من البلدة 
القديمــة لمدينــة غــزة، وأطلقــت 
عليه مسميات عدة من بينها قصر 
آل رضوان الذين امتلكوه في فترة 
الحكــم العثماني، كمــا أطلق عليه 
دار السعادة والدار العظيمة، وقلعة 

نابليون.
تاريخيــًا  معلمــًا  القصــر،  ويعــد 
وحضاريًا وأثريــًا مهمًا في المدينة 
منذ إنشــائه في العهــد المملوكي 
قبــل أكثــر مــن 7 قــرون، وحتــى 
يومنا هذا الذي تحول جزء منه إلى 

متحف.
القطــع  مئــات  المتحــف  ويضــمّ 
األثرية، مــن فخّار، زجــاج، أعمدة 
كوراثيــة، زينــة نســاء، وغيرهــا، 
وتعــود تلــك القطع إلــى عدد من 
العصــور، منهــا العصــر اليوناني، 
الرومانــي، البيزنطي، واإلســالمي 
بمــا يحتويه مــن العصــر األيوبي 

واألموي والمملوكي والعثماني.

7000 زائر في 2022
ويضــج متحف قصــر الباشــا بغزة 
بالعديــد من الزائريــن وهو ما بدا 
واضحًا، خالل شهر ديسمبر الحالي، 
حيــث بلغ عــدد الــزوار 3000 زائر 
بعد مشــروع إعــادة تأهيل ممرات 
الحركــة والحديقة، والتي أســهمت 
بتوسعة المساحات استجابة وتلبية 
لزيادة القدرة االســتيعابية لأعداد 
المتزايــدة مــن الــزوار فــي اآلونة 

األخيرة.
د. محمــد خلــة الوكيــل المســاعد 
لــوزارة الســياحة واآلثــار، أكــد أن 
المتحــف يعد قبلــة للــزوار وبداية 
المعالــم  علــى  للتعــرف  انطــالق 
التاريخيــة فــي البلــدة القديمــة، 
ويســتقبل يوميًا المئات من الزوار 
وتقدم فيه خدمة اإلرشاد التوعوي 

طيلة فترة الدوام.
وأكثر ما يميز متحف قصر الباشا أنه 
يــزاوج بين المبنــي التاريخي، كما 
ويســتخدم كمتحف لعــرض القطع 
والمقتنيــات األثريــة مــن مختلف 
الحقــب الزمنية والمســتخرجة من 
الحفريــات، والتنقيب فــي المواقع 

بقطاع غزة، وفق خلة.
وقال: "إن نســبة إقبال المواطنين 
علــى متحــف قصــر الباشــا شــهد 
ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالســنوات 
االعــداد  فقــد ســجلت  الماضيــة، 
الزائرة للمواقع االثرية خالل العام 
الحالي 2022 ما يزيد عن7000 ألف 
زائر محلي، شملت النخب اإلعالمية 

والمؤسســات التعليميــة المدارس 
والجامعــات ومؤسســات المجتمــع 
المدني واألهلي والمختصين ورواد 

المجتمع الفلسطيني".
الحالــي  العــام  أن  خلــة  وكشــف 
اســتقبلت فيــه المواقــع االثريــة 
االتحــاد  ضــم  أجنبــي،  80وفــد 
الــدول االوربية  األوروبي وقناصل 
وهيئــات األمــم المتحــدة وممثلي 
وســفراء  والكنائــس  الباباويــة 
الــدول العالميــة والصليــب األحمر 

واليونسكو.
وتقــدم الــوزارة والحديــث لخلــة، 
واإلرشــادية  التوعويــة  الخدمــات 
األفــالم  وتعــرض  والمطبوعــات، 
القصيرة التي تشــرح أنماط الحياة 
السائدة في تلك الحقب والعصور، 
موضحــًا أن المتحــف يعــرض في 
قاعاته الشواهد المادية والتاريخية 
التــي توثق حضــارة وعراقة ومجد 
وتــراث الشــعب الفلســطيني منذ 

آالف السنين.
واعتبر الوكيل خلة أن ارتفاع نسبة 
الوافدين مؤشــر إيجابي على رفع 
وعــي المواطن بحضارتــه وتجذره 
بأرضه وانتمائه لها وفخره واعتزازه 
التاريخــي  الحضــاري  بمورثــه 
اإلنســاني، مشــددًا علــى تعزيــز 
الشــراكة مع المؤسسات الحكومية 
واألهلية والدوليــة للنهوض بواقع 
قطــاع اآلثــار، وصيانــة وترميــم 
وإعــادة تأهيــل البيــوت والمواقع 
األنشــطة  وتعزيــز  األثريــة، 

المواطنين،  لجمهــور  الالمنهجيــة 
ونشــر المعرفــة التاريخية للمعالم 

والمقتنيات الوطنية.

معلم تاريخي
من جهته قال الباحــث في التاريخ 
والتراث د. ناصر اليافاوي:" إن قصر 
الباشــا يعد معلمًا تاريخيًا وحضاريا 
وأثريا هامًا في فلسطين، وله قيمة 
معمارية هامة، ومن أجمل المواقع 
األثرية الموجودة بقطاع غزة التي 
توثق تاريخ الشــعب الفلســطيني 

وحضارته".
حديثــه  فــي  اليافــاوي  وأوضــح 
لـ"الرأي" أن الحجــارة التي بني بها 
القصر والجــدار واألقواس والعقود 
واألقبيــة المتقاطعــة، إضافــة إلى 
الغالف الخارجــي والغرفة الداخلية 
كلها صممت بشكل هندسي فريد، 

وهي ذات قيمة معمارية هامة.
وحســب ترجيح الباحث، فإن قصر 
الباشــا تــم تجديــده فتــرة الحكم 
العثماني زمن حكم األســرة الغزية 
آل رضوان عام 1584م، وتم بناءه 
فــي العصر المملوكي زمن الظاهر 
بيبرس )1277-1260م(، مســتدال 
بذلك لوجود شعار الظاهر بيبرس 
الرئيس،  الموجــود علــى مدخلــه 
والــذي هــو عبــارة عــن )أســدين 
متقابليــن( نفس الشــعار الموجود 
على جسر جنداس في مدينة اللد.

أن جميــع محتويــات  إلــى  وأشــار 
الطابــق الثانــي مــن المبنــى إلى 

العصر العثماني، حيث تم تشييده 
في القرن الســابع عشر الميالدي، 
وخدم قصر الباشــا وقتها “رضوان 
باشــا”، ومن هنا أطلق على القصر 

“قلعة رضوان باشا”.
وأضــاف اليافاوي:" يتكــون القصر 
مــن بناءيــن منفصليــن، الواجهة: 
تتزين واجهاتهما وأعتاب مداخلهما 
بأشكال مختلفة كاألطباق والنجمية 
والمحــورة  النباتيــة  والزخــارف 
والدعامات الســائدة، وهي عناصر 
معماريــة لدعم الواجهــات، خاصة 
المرتفعــة، باإلضافــة إلــى العقود 
التــي تزيــن المداخل، وتســتخدم 
فيهــا األحجــار الجيريــة والرخامية 

الملونة".
أمــا الطابــق الســفلي فيتكون من 
ثالث قاعات رئيسة مسماة بأسماء 
مدن فلسطينية، قاعة حيفا وقاعة 
يافــا وقاعــة القــدس، وبهــا آثــار 
بيزنطيــة وعمالت نقديــة وأدوات 
فخاريــة، وآثــار إســالمية أيوبيــة 
ومملوكية وعثمانيــة، منها أباريق 
نحاسية، فيما يضم الطابق العلوي 
قاعتين وهمــا عــكا والرملة، وهو 
وكنعانية  برونزيــة  آثــارًا  يحتضن 
ورومانيــة  ويونانيــة  وحديديــة 

وبيزنطية.
وأكــد اليافــاوي أن االحتالل يحاول 
دائمًا طمــس حضارتنــا وتاريخنا، 
حيث تعرض القصر لحريق متعمد 
قام به مســتوطنون في ثمانينيات 

القرن الماضي.

أكثر من 3000 زائر في أسبوعين

قصر الباشا .. تحفة أثرية شاهدة على عظمة تاريخ غزة
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غزة-الرأي-آالء النمر
خمســة مقاعد مثبتــة خلف منضــدة الطعام 
لخمســة رجال غيّبتهــم أقبية الســجون عن 
بيتهــم الخالــي إال مــن أٍم وحيــدة تحمل في 
قلبها لوعة الفقد وأمــل اللقاء بعد انتظار زاد 
عــن ثالثة عقــود، األحالم تُراود أم األســرى 
على هيئة خمســة ظِالل لخمسة ِرجال غابوا 
عنها أطفااًل وغدا الشــيب يكسو رؤوسهم كما 

لو أنها مسرح مفتوح.
"110" عــدد الســنوات التــي أمضاهــا أبنــاء 
عائلة أبو حميد في مختلف الســجون وزنازين 
التحقيــق، وهي أكبر مدة زمنيــة لبيت واحد، 
وأول بيت فلســطيني يُحكم على خمسة من 
أبنائه بالســجن المؤبــد، أمــا "أم ناصر" األم 
التي هــزت العالم بأمنيتهــا احتضان ابن من 
لحمها ودمهــا، غيبّته ســجون االحتالل عنها 

30 سنة، منها 20 ونصف عام متواصلة.
لم تكن تتمنى أم األســرى إال تحرير واحد من 
أبنائها ولو ليوم واحد، أو لـ5 دقائق لتحتضنه، 
قبــل أن يأتي القدر ويخطفه "شــهيدًا" نتيجة 
اإلهمــال الطبــي المتعمد من قبل ســلطات 
االحتالل والســجان، ولكن القــدر كأن األقرب 
مــن تلك اللحظة المســتحيلة وحدث ما كانت 

تتوقعه أم ناصر.
نشطاء ومتضامنين فلسطينيين أطلقوا لقب 
"جبل بالدي" كواحدة مــن األلقاب على والدة 
األسرى والشهداء لشــموخها وثباتها وصبرها 
علــى فقدهــا الجلــل وصبرهــا أمــام فواجع 

األقدار التي أصابت قلبها وأبنائها الستة.

50 كيلو غرام
فجــر يــوم الثالثــاء الموافــق العشــرين من 
شــهر ديســمبر أعلنت هيئة شــؤون األسرى 
والمحرريــن عــن استشــهاد األســير المصاب 
بســرطان الرئة ناصــر أبو حميــد، بعدما نال 
لقب المقاوم والمطارد واألســير وأخيرًا اختتم 

مشواره شهيدًا.
ولد األســير ناصر أبو حميد فــي الخامس من 
أكتوبر/تشــرين األول عــام 1972 في مخيم 
األمعري في رام اهلل، وبدأت مسيرته النضالية 
منذ الطفولــة، وواجه االعتقال ألول مرة حين 
كان عمــره 11 عامــًا ونصف العــام، كما واجه 

رصاص االحتالل وتعرض إلصابات بليغة.
االعتقــال األول لــه كان قبــل انتفاضــة عام 
1987 وأمضــى أربعة شــهور فــي المعتقل، 
وُأعيــد اعتقالــه مجددًا وحكــم عليه االحتالل 
بالســجن عامين ونصف العــام. وعام 1990، 
اعتقــل للمــرة الثالثــة وحكم عليــه االحتالل 
بالسجن المؤبد. أمضى من حكمه أربع سنوات 
ليفرج عنه مع األســرى الذين أفرج عنهم في 
إطــار المفاوضات، وُأعيــد اعتقاله عام 1996 

وأمضى ثالث سنوات.
واجــه أبــو حميــد ظروفــًا صحيــة صعبة من 
جــرّاء اإلصابات التــي تعرض لهــا برصاص 
االحتــالل على طول العام الماضي بســرطان 
الرئة، ومنذ ذلك الوقت واجه رحلة جديدة في 
األسر أساســها جريمة اإلهمال الطبي )القتل 

البطيء(.
خمســون عامًا اختتمها األسير المريض ناصر 

أبو حميد بجســد هزيل يساوي وزنه خمسين 
كيلو غرام، وســمح وضعه الصحــي المتدني 
بتدهــور حالتــه الصحية والجســدية واقتراب 
أنفاســه األخيرة من النفاذ على سرير المرض 

مكباًل بقيود األسر.
عائلــة األســير ناصر أبــو حميــد أعلنت عدم 
قبولهــا فتــح بيــت للعــزاء إال بعــد أّن يتحرر 
جسده المحتجز لدى االحتالل، ولكن االحتالل 
قابــل هذا القرار بإعالنــه اإلبقاء على احتجاز 

جسده مأسورًا لديها دون وقت محدد.
وباستشهاد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء 
الحركة األســيرة إلى )233( شــهيدا، منذ عام 
1967، باإلضافــة إلــى مئات األســرى الذين 
استشــهدوا بعد تحررهم متأثريــن بأمراض 

ورثوها من السجون.
ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل اليوم 
نحــو 4700 يقبعــون في )23( ســجن ومركز 
توقيف وتحقيق، بينهم 33 أســيرة يقبعن في 
سجن "الدامون" و150 طفال وقاصرا، موزعين 
على ســجون )عوفر، ومجدو، والدامون(، فيما 
بلغ عــدد المعتقليــن اإلدارييــن 835 معتقال 

إداريا بينهم 4 أطفال، وأسيرتان.
ويواصــل االحتــالل احتجــاز جثامين عشــرة 
أسرى شــهداء، أقدمهم الشهيد األسير أنيس 
دولــة من قلقيلية الذي استشــهد في ســجن 
عســقالن عــام 1980، وعزيز عويســات منذ 
عام 2018، وفارس بــارود، ونصار طقاطقة، 
وبســام الســايح وثالثتهم استشــهدوا خالل 
عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر 
خالل عام 2020، واألسير سامي العمور الذي 

استشهد عام 2021، واألســير داوود الزبيدي 
الذي استشــهد العام الجــاري 2022، ومحمد 
ماهر تركمان الذي ارتقى خالل هذا العام في 

مستشفيات االحتالل.

مالبسات استشهاده
المركــز الفلســطيني لحقوق االنســان طالب 
بالتحقيــق الفــوري فــي ظــروف ومالبســات 
وفاة األســير المريض ناصر أبــو حميد داخل 
السجون اإلسرائيلية، في وقت عمّ فيه الحزن 

والحداد فلسطين، احتجاجا على استشهاده.
ودعا مركز حقوق اإلنســان، إلى ضرورة إجراء 
تحقيــق فوري ومحايد في ظروف ومالبســات 
جريمــة وفــاة أبــو حميــد، بعــد معاناته من 
مــرض ســرطان الرئــة منــذ أكثر مــن عام، 
مدينــًا تجاهل االحتــالل للدعــوات المتكررة 
من مستويات محلية وإقليمية ودولية إلطالق 
ســراح ناصر أبــو حميد؛ رغم علمــه بإصابته 
بمرض الســرطان فــي مختلف أنحاء جســمه 

وتركه يموت ببطء.
وكشــف المركــز أن األســرى الفلســطينيين 
يعيشــون ظروفا قاســية غير إنســانية تفتقر 
ألدنى المعايير، مشيرا إلى وجود 600 معتقل 
مريض، بعضهــم يعانون من أمراض خطيرة 

ومزمنة.
اإلســرائيلية  الســلطات  المركــز  وحمّــل 
المسؤولية الكاملة عن جريمة وفاة أبو حميد، 
محــّذرا من تعرّض المزيد من األســرى لذات 
المصير إذا اســتمرت سياســة اإلهمال الطبي 

وظروف االحتجاز غير الصحية.

“ناصر أبو حميد” ُحر بعدما استنفذ أنفاسه 
في مارثون الحرية األخير
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ظــروف قاســية حــد القهــر يعيشــها 
األسرى المرضى في سجون االحتالل، 
خاصــة الذيــن يعانــون مــن أمراض 
ســرطانية، ناهيــك عن ألم الســجن 
وعذاباتــه، وألــم الســجّان وجبروته، 
يفاقــم  مــا  المــرض،  وجــع  بجانــب 

معاناتهم ويتسع معها حجم األلم.
تلك المعاناة توجت اليوم باستشــهاد 
ناصر أبو حميــد"50 عامًا"، من مخيم 
األمعري بمدينة رام اهلل وسط الضفة 
الغربيــة المحتلة والمعتقــل منذ عام 
2002، حيــث حكمــت عليــه محكمة 
االحتــالل بالســجن المؤبــد 7 مرات، 
و50 عامــًا إضافيــة )مــدى الحيــاة(، 

بتهمة مقاومة االحتالل.
ولأســير أبــو حميــد خمــس أشــقاء 
يقضون عقوبة الســجن مــدى الحياة 
في السجون اإلسرائيلية، فيما هدمت 
قــوات االحتــالل منــزل العائلة مرات 
عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم 

لسنوات.
ورغــم كل المطالبات الداعية لإلفراج 
الفوري عن األسير أبو حميد الذي كان 
يخضع لرحلة العالج األولى بالكيماوي 
جراء إصابته بمرض الســرطان داخل 
سجون االحتالل اإلســرائيلي وتفاقم 
حالته الصحية، إال أن مصلحة السجون 

كانت ترفض ذلك، حتى ارتقى شهيدًا 
اليوم.

700 أسير مريض
مدير دائرة اإلعالم في وزارة شــؤون 
األســرى والمحرريــن بغــزة، إســالم 
عبده، أوضح أن عدد األسرى المرضى 
وصــل إلى نحــو 700 أســير مصابون 
بحاجــة  وهــم  مختلفــة،  بأمــراض 
لعمليــات جراحيــة عاجلــة، مؤكدًا أن 
كل تأخير هــو بمثابة تغلغل للمرض 
فــي جســد األســير، وبذلــك يصبــح 
من الصعــب تقديم العــالج والرعاية 

الطبية له.
وقــال عبــده في حديثــه لـ"الــرأي":" 
مصابــون  مرضــى  أســرى  هنــاك 
بالســرطان وصل عددهم 24 أســير، 
فيمــا يوجــد أســرى يقيمون بشــكل 
دائــم فيمــا يســمى بعيــادة ســجن 
الرملــة وعددهــم ما يقــارب من 18 
أســير"، الفتًا إلى أن هنــاك أيضًا نحو 
13 من األســرى المرضى غير قادرين 
على الحركــة، و45 من ذوي اإلعاقات 
يحتاجون إلــى كراســي وعكاكيز من 

أجل الحركة والتنقل.
وكانــت مصلحة ســجون االحتالل قد 
نقلت أبــو حميد المصاب بالســرطان 
مجددًا إلى مستشفى "اساف هروفيه" 

بشــكل عاجل، بعد تدهور حاد أصاب 
جهــاز المناعة لديه، األمــر الذي كان 
يتطلب العمل على إنقــاذ حياته قبل 

فوات األوان.
يتعمــد  االحتــالل  أن  عبــده  وأكــد 
سياســة اإلهمال الطبي بحق األسرى 
المرضى، مشــيرًا إلى أن هناك ارتفاع 
في أعداد األســرى المرضى، فيما بلغ 
عدد مــن ارتقوا داخل الســجون 233 

أسير شهيد بسبب االهمال الطبي.
ومن األسرى المرضى الذي استشهدوا 
داخل سجون االحتالل، األسير الشهيد 
سامي العمور الذي لم يكن يعاني من 
أيــة أمــراض، وكمال أبو وعــر وعزيز 
الغرابلي، وميسرة  عويســات وســعد 
أبو حمديــة وداوود االخطيب، وهؤالء 
جميعهــم ُأستشــهدوا جراء ممارســة 

االعدام الصامت بحق األسرى.
الســجون  مصلحــة  إدارة  وترفــض 
اإلســرائيلية إدخــال أطباء مــن خارج 
المرضــى،  األســرى  لعــالج  الســجن 
أو االفــراج المبكــر عنهــم، أو حتــى 
إخالء ســبيلهم لتلقي العــالج الالزم، 
وحرمانهــم مــن العيــش قليــاًل بين 

أحضان ذويهم.

إعدام صامت
ويشجع الصمت الدولي تجاه انتهاكات 

االحتالل بحق األســرى، على ارتكابه 
مزيد من الجرائم واســتهداف األسرى 
بشــكل متواصــل بعيــدًا عــن أعين 
الكاميــرات، وهــو مــا يمنحــه الضوء 
األخضــر للتمــادي فــي ســلب حقوق 

األسرى المشروعة.
ويتعرض األســرى لإلهمــال الطبي، 
والعــالج  األدويــة  توفيــر  وعــدم 
الــالزم للمرضى منهم، بــل االكتفاء 
بالمسكنات وغالبًا يحصلن فقط على 
مســكن األوجاع األكامــول بديال عن 

األدوية والعالجات الحقيقية.
وتنتشــر األمراض في صفوف الكثير 
مــن األســرى، كااللتهابــات واألزمات 
الصدرية واألمراض الجلدية وأمراض 
والبواســير،  المعــدة  العيــون وقرحة 
المرتبطة  واألمــراض  البطن  وانتفاخ 
األمــراض  وأيضــا  الشــتاء،  بفصــل 
اإلصابــة  عــن  والناتجــة  المزمنــة 
بالرصــاص قبل االعتقال، أو التعذيب 
بعد االعتقال وبقائها دون عالج ودون 

رعاية صحية.
وزارة العــدل نعــت األســير الشــهيد 
ناصــر أبو حميــد الذي استشــهد في 
مشــافي االحتالل اإلســرائيلي مقيدًا 
بعــد معاناته لوقــت طويل مع مرض 
الســرطان القاتــل دون تمكينــه من 
تلقي العــالج، ودون اإلفراج عنه رغم 

مطالبــات ذويــه المتكــررة ونــداءات 
حقوقية مستمرة.

وأكــدت الوزارة أن الشــهداء األســرى 
ليســوا أرقامًا بل هم أساطير نضالية 
تدرس ألجيال التحرير القادمة، ويجب 

أال تضيع أمجادهم مع مرور الزمن.
وحمّلت الوزارة االحتالل اإلســرائيلي 
وسلطات سجونه المتجبرة المسؤولية 
التامــة عن ارتقاء الشــهيد أبو حميد، 
مشــددة علــى أن جريمــة اإلهمــال 
الطبي الممنهجة ضد األســرى بمثابة 
العقــاب  تســتوجب  إعــدام  جريمــة 
المــوازي لمرتكبيهــا، وهــي جريمــة 
ضد اإلنســانية تنتهك كافة المواثيق 
والمعاهــدات الدولية التي تنص على 
حقــوق األســرى فــي تلقــي الرعاية 

الصحية الالزمة.
وتقدمت الوزارة من والدة الشهيد أبو 
حميد بأحر التعازي والمواساة، مؤكدة 
أنها قدمت لفلســطين ثمــرة عمرها 
وفلــذات كبدهــا جميعــًا وأنهــا بحق 
سطرت أســطورة نضال ال تُنسى مع 

أبنائها.
ويقبع في ســجون االحتــالل أكثر من 
6000 أالف أســير فلسطيني، يعانون 
مــن ظروف قاســية وصعبــة في ظل 
اســتمرار الصمت الدولي على جرائم 

االحتالل بحقهم.

األسير أبو حميد.. آخر ضحايا اإلهمال الطبي في سجون االحتالل
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غزة - الرأي - آالء النمر
العمليــة  الحيــاة  أركان  تتعطــل 
خــارج جدران البيــوت حالما تعلن 
األرصــاد الجويــة عن حالــة عدم 
اســتقرار الطقــس وبــدء األجواء 
الماطرة المصحوبة بالبرق والرعد 
واألمطار الغزيرة، وهي واحدة من 
الفــرص الثمينة الجتمــاع العائلة 
تحت ظــل الجــد والجــدة واألبناء 
واألحفــاد، بينما هــذا االجتماع ال 
يكتمــل إن كان أحد أفــراد العائلة 
الطوارئ  يعمل ضمــن منظومــة 

الميدانية.
هــذا األب األربعيني "محمد زينو" 
يقــف بكامل زيه الذي يشــير إلى 
مهنتــه كرجــل منظِــم لعمليــة 
المرور، وبثبات يقف في المنتصف 
دون زحزحــة، يــؤدي مهمتــه في 
تنظيــم حركــة المركبات وســط 
أهم الشوارع الرئيسية في قطاع 

غزة تحت زخات المطر الكثيفة.
هطول األمطار المصحوبة بالبرق 
والرعد ال تُوقــف األب "زينو" عن 
ممارســة عمله وأدائه على أكمل 
وجــه، في مهمة يراهــا كالواجب، 
بينما تتعثر المركبات وتتباطأ في 
حركتها لغرق الشــوارع وانغمارها 
لمعالــم  وضــوح  دون  باألمطــار 

الطريق الطبيعية.
في ذات اللحظة ينعم أطفال رجل 
المرور بالدفء دون أن يكتمل لهم 
ما أرادو من االجتماع بأبيهم الذي 
يقــص عليهم الحكايــات ويؤنس 

ليلهــم البــارد، كمــا غيرهم من 
األبنــاء الذين ودعوا آبائهم لمهام 
طارئــة تمر على قطاع غزة بمناٍح 

واختصاصات مختلفة.

مهمات صعبة 
أمــا عــن المهمات الصعبــة والتي 
عمــل  رجــال  لحظاتهــا  يعيــش 
الطــوارئ في أقســام بلدية غزة، 
حيــث يبــدأ عملهــم بالتزامن مع 
المنخفــض، ويصل  بدء لحظــات 
عملهم لذروتــه في أعتى لحظات 
المنخفــض التــي يكــون خاللهــا 
قــد أغلق مصــارف الميــاه وأغرق 
البيــوت بالمياه العادمة المختلطة 

بمياه األمطار.
يرتدي رجــال البلدية في أقســم 
الغواصيــن  لبــاس  الطــوارئ 
المختصين بالغوص والسباحة في 
أعمــاق البحار، ولكــن المهمة هنا 
مختلفة، حيــث تتلخص بالغوص 
فــي أعمــاق بركــة تجمــع ميــاه 
األمطــار )بركــة الشــيخ رضوان( 
لتخلصيهــا من انســداد مصارفها 
جــراء انجــراف مياه األمطــار، في 
انخفاضــًا  يشــهد  الــذي  الوقــت 
وتمثــل  الحــرارة  لدرجــة  كبيــرًا 
التوقف الكلي عن ممارسة المهام 

الطبيعية لحياة الناس.
المناطــق واألحياء  عشــرات مــن 
الموزعــة علــى أنحاء قطــاع غزة 
تدخل في حالة غرق شديد، نتيجة 
اهتــراء للبنية التحتية أو ألســباب 

لهــا عالقــة بحالــة عــدم المباالة 
النــاس كرمي  عــوام  لتصرفــات 
القمامــة فــي مصافــي الشــوارع 
بإعاقــة  يتســبب  مــا  الرئيســة 

تصريف المياه بشكل سريع.
وفــي واحــدة مــن المــرات التــي 
شــهدت حالة من األمطار الغزيرة 
مالبــس  يرتــدي  رجــل  تصــدر 
البلدية مواقع التواصل االجتماعي 
وهو يحمل فــوق ظهره طفلة من 
المــدارس االبتدائي وهي  طلبــة 
تحاول الخروج مــن بحيرات المياه 
رغ عجزها وصغر ســنها من أمام 
بوابــة مدرســتها الغارقــة بميــاه 

األمطار.
هذا الجنــدي المجهول واحدًا ممن 
يعملــون فــي الميــدان، تــرددت 
صــوره علــى منصــات التواصــل 
دون معرفة اسمه الحقيقي، وبعد 
العثــور علــى شــخصه تبيــن أنه 
يحمل اســم هو مأمون الشوا 57- 
المنشــآت  عامًا-يعمل في قســم 
والصيانــة ببلديــة غــزة منذ 25 
عامًا، حيث يحفظ الرجل ســنوات 
عمله جيدًا ويتذكــر المواقف التي 
مر بهــا ويعد عمله وقــت األزمات 
التكريــم،  ينتظــر  وال  تطوعــًا 
فالمهــم لديــه هــو حمايــة أرواح 

الصغار والكبار.
لم يتوان الشــوا عن إنقاذ الصغار 
برفقة زمالئه خاصة وأن له أحفاد 
صغــار ويخشــى عليهــم الغــرق 
فــي ميــاه األمطار، يقــول: وقال: 

"نعمل بأدنــى اإلمكانيات المادية 
المتوفــرة، ولــم نتــوان يومــا بل 
نعرض حياتنا للخطر إلنقاذ أرواح 
اآلخرين"، أما عــن عائلته وأوالده 
يحكي أنهم دومًا يشعرون بالفخر 
الخروج  بعمله ويشــجعونه علــى 
فــي الطــوارئ واألزمــات، وحيــن 
شاهدوا صورته يتداولها الجمهور 

شجعوه أكثر.

تعاون مشترك
وبينــت البلديــة أنها حفــرت قبل 
نحو خمســة أعوام عددًا من اآلبار 
الترشيحية لحل مشاكل االنسداد، 
كذلك لالستفادة من مياه األمطار 
في تعزيز مخزون المياه الجوفية، 
وقد ســاهم ذلك بشكل كبير في 
حــل المشــكالت خالل الســنوات 
الماضية ولم تعــان تلك المناطق 
مــن  األخيريــن  العاميــن  خــالل 

مشاكل الغرق وما شابه.
أثنــاء عملها  البلدية  واســتدركت 
تضــرر شــبكات تصريــف الميــاه 
علــى  األخيــر  العــدوان  بفعــل 
القطاع، وتدمير آبار الترشيح أدى 
بالمســتوى  المياه  لمنع تصريــف 

المطلوب كما كان في السابق.
أما عن الدفاع المدني فقد ظهرت 
طواقم الدفاع المدني وهي تجوب 
بشاحنات اإلطفاء وقوارب صغيرة 
"حســكات" الشــوارع التــي ارتفع 
فيها منســوب المياه إلى أكثر من 
نصف متر وعجــزت المصارف عن 

الهائلة  األمطــار  احتــواء كميــات 
التــي ســقطت علــى محافظــات 
قطاع غــزة، كما حدث في منطقة 
دير البلح جنــوب قطاع غزة وفي 
منطقة النفق جنوب شرق القطاع.

رئيــس بلدية غزة يحيى الســراج 
تفقــد عــدد من محطــات الصرف 
ميــاه  تجميــع  وبركــة  الصحــي، 
األمطــار في حي الشــيخ رضوان، 
وبركــة تجميع الميــاه في منطقة 
عســقولة، ومحطــة البقــارة فــي 
حــي المنــارة، ومحطــة B7 فــي 
حــي الزيتــون، حيــث اطلــع على 
ســير العمــل فــي هــذه المرافق 
بطواقــم  مشــيدًا  وجهوزيتهــا، 
تعمــل  التــي  الطــوارئ  لجنــة 
منــذ بــدء المنخــض لمعالجة أي 
طــارئ قد يحــدث نتيجة ســقوط 
األمطار الكثيف علــى مدار أوقات 

المنخفض.
ودعــا رئيــس البلديــة المواطنين 
لضرورة التعــاون مع البلدية وعدم 
إلقــاء النفايــات في الشــوارع لمنع 
انجرافهــا مع مياه األمطــار وبالتي 
المصــارف وحــدوث غرق  انســداد 
للشــوارع. عمل الطــوارئ في غزة 
يشمل رجل المرور، وفني الكهرباء، 
اســتثناء،  دون  البلديــة  ورجــال 
وصنــاع الجمــال، وطواقــم الدفاع 
الطبية  األجهزة  المدني، وطواقــم 
الموزعة على مشــافي قطاع غزة، 
والعديد من األجهزة التي يستدعي 

حضورها في الميدان.

تقرير
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رجال الطوارئ .. سواعد صلبة في مواجهة المنخفضات
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مرضــى  معانــاة  تفاقمــت 
السرطان في الســنوات األخيرة 
بســبب تكرار التحويــل للخارج 
فــي ظل حالة اإلعيــاء والمرض 
الشــديدين، وذلك لعــدم وجود 
فــي  متخصــص  مستشــفى 
قطــاع غــزة، باإلضافــة إلى أن 
التحويل يتــم أحيان لعدم توفر 
وزارة  داخل مســتودعات  الدواء 
الصحة بقطاع غزة، حيث يشير 
تقرير منظمــة الصحة العالمية 
بــأن معــدل تواجــد األدوية في 
مســتودعات الوزارة بلغت 47% 

في عام 2018.
الــواردة  اإلحصائيــات  وتشــير 
مــن وزارة الصحة الفلســطينية 
لعــام 2020 إلــى وصــول عدد 
مرضى السرطان في قطاع غزة 
ألكثــر مــن 12000 مريض وأن 
معدالت اإلصابة وصلت إلى 91 
حالة لــكل 000,100 أي بمعدل 
2000 حالة جديدة ســنويًا، وأن 
المرضى يتــم تحويلهم للخارج 
والعالــج  التشــخيص  بغــرض 
العالج  أنواع  اإلشعاعي، وبعض 
والعمليات  والمناعــي  الكيماوي 

الدقيقة.
مستشــفى  وتأســيس  بنــاء 
الصداقــة التركــي الــذي يعمل 

الصحــة  وزارة  إدارة  تحــت 
الفلسطينية خفف من حدة أزمة 
مرضى الســرطان بنســبة جيدة 
جدًا، حيث خصص أقسامه لعالج 
واســتيعاب مرضى األورام على 
وجــه الخصوص للخطــر الكبير 
الذي يحدق بأوضاعهم الصحية.

نقل مجاني
الحملــة األهلية إلنقــاذ مرضى 
الســرطان حملة دائمة ال تنتهي 
بوقــت معيّن، وهــي نابعة من 
جمعــة خاصــة تُســمى "نحــو 
األمل والســالم"، والتي أصبحت 
لمستشــفى  حقيقيــًا  شــريكًا 
التركــي بعدما قدمت  الصداقة 
رؤية متكاملة لمســاندة مرضى 
واقعية  رؤيــة  الســرطان ضمن 
تحمل وعــي المجتمــع وتكافله 

عنوانُا رئيسًا.
أطلقتها  التــي  الحمــالت  أولــى 
الحملــة األهليــة هــي إطــالق 
حملــة النقل المجانــي لمرضى 
الســرطان من وإلى المستشفى 
وجــود  مــع  مجانيــة  بطريقــة 
المرافقين لــكل مريض، وذلك 
المواصالت  تكاليف  للتوفير من 
التــي تشــكل عبئًا ثقيــال على 
المريــض خصوصًا كلمــا ابتعد 

مكان سكنه عن المستشفى.

المهندس أمين سر جمعية نحو 
األمل والســالم "عصــام حماد" 
قال لـ "الرأي" إن الحملة األهلية 
تهدف لســد حالــة العجــز التي 
الســرطان،  يعاني منها مرضى 
خصوصــًا وأن المرضــى تجــاوز 
الطبيعيــة  النســبة  عددهــم 
وتحولــت أرقام رصــد المرضى 
الشــارع  بهــا  يعــج  لظاهــرة 
الفلسطيني، معتبرًا أن المجتمع 
ومؤسســاته المدنيــة وحدهــم 
القادريــن على إســناد المرضى 
العاجزيــن عــن الســفر وشــراء 
األدوية وحتى االعتناء باألغذية 
ألوضاعهــم  الالزمــة  الصحيــة 
المرضية بصــورة ضرورية دون 

حالة الترف.
وتطمح الحملة األهلية بحســب 
عصــام حماد، إلــى تحقيق عدد 
مــن األهــداف أهمهــا، تطويــر 
خدمات المستشــفى واستحداث 
عــدد من الخدمــات التخصصية 
والجراحات وزراعة النخاع، وبناء 
مركز العالج اإلشــعاعي ومركز 
للعالج التلطيفي، باإلضافة بناء 
منظومة للكشف المبكر وأبحاث 

السرطان.
بإمــكان  أن  حمــاد  ويضيــف 
فــي  المســاهمة  المجتمــع 
الحملة  الــذي أطلقته  الصندوق 

"ســالمتك"  بعنــوان  األهليــة 
إلنقــاذ مرضــى الســرطان من 
خالل المشــاركة بالحــد األدنى 
ولــو بواحد شــيكل بعــد فرضه 
المؤسســات  موظفــي  علــى 
مــن  وكل  والخاصــة  المدنيــة 

يرغب بذلك.

"سالمتك"
الصنــدوق الــذي يحمــل عنوان 
"سالمتك" سيساهم في تدريب 
طواقم طبيــة وفنية في العديد 
من المجــاالت المختصة، فضاًل 
عن المســاهمة في ســد العجز 
الكبير لأدويــة والعالجات التي 
تحتاجها المستشفى، إضافة إلى 
بناء المباني المكلمة للمنظومة 
الصحيــة وتجهزيهــا بالمعــدات 

والمستلزمات الضرورية.
وخصــص حمــاد حديثــه حــول 
صندوق سالمتك الخيري والذي 
تم إنشاؤه لدعم منظومة عالج 
التــي تــم اإلعــالن  الســرطان 
عن نواتهــا بافتتاح مستشــفى 
الصداقــة التركي الفلســطيني 
كمستشــفى تخصصــي لعالــج 
غــزة،  قطــاع  فــي  الســرطان 
احتياجــات  لدعــم  باإلضافــة 
المرضى وسد العجز في األدوية 

والمستلزمات الالزمة لعالجهم.

إدارة  القائمــون علــى  وقسّــم 
المصاريــف  مهــام  الصنــدوق 
الــواردة شــهريًا إلــى الصندوق 
بحيــث، %25 ســيتم توجيههــا 
مرضــى  احتياجــات  لصالــح 
الســرطان داخــل قطــاع غــزة 
وخارجــه و%25 ســيتم توجيهها 
لســد  األدويــة  شــراء  لصالــح 
العجز في األدوية الالزمة لعالج 
المرضى، و20 % سيتم توجيهها 
والتجهيــزات  األبنيــة  لصالــح 
ســيتم  و10%  والمســتلزمات، 
توجيهها لصالح تدريب الطواقم 
الطبية، و10 % لصالح احتياجات 
المرضــى مــن المواصــالت في 
و%10 لصالح  والخــارج،  الداخل 

المصاريف الطارئة والعاجلة.
وأكد عصام حماد أن الحســابات 
ســيتم تدقيقهــا بشــكل ربــع 
ســنوي عبر شــركة طــالل أبو 
غزالــة الدوليــة التــي تبرعــت 
ضمــن  مجانــًا  بذلــك  بالقيــام 

مساهمتها المجتمعية.
كونهــا  فــي  الحملــة  وتكمــن 
إنســانية واجتماعيــة وأخالقية، 
فــي حالة يمكــن لهــا أن تظهر 
الفلســطيني  المجتمــع  وجــه 
متكافاًل كما اعتاد، يســتند إليه 
والعاجزين  والمرضــى  الضعفاء 

في الوقت الذي يتطلب ذلك.
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غزة- المكتب اإلعالمي الحكومي:
احتفــل المكتب اإلعالمــي الحكومي، 
بيــوم الوفــاء للصحفي الفلســطيني 
الذي يصــادف في الحــادي والثالثين 
من شــهر ديسمبر من كل عام، خالل 
حفــل أقامه فــي منتجع الشــاليهات 

غرب مدينة غزة.
متابعــة  رئيــس  الحفــل  وحضــر 
الدعليس،  الحكومي عصــام  العمــل 
وشــخصيات حكومية، وعدد من نواب 
المجلس التشريعي وممثلي الفصائل، 
ولفيفٌ كبير من الصحفيين ورؤســاء 

وممثلي المؤسسات اإلعالمية.
وقال الدعليس: "في الحادي والثالثين 
من ديســمبر مسكُ الختاِم لكِل عام، 
الكلمةِ  بجهابــذةِ  لنحتفــيَ  نلتقــي 
وفرســانِ الصورة، ونــواةِ االنطالِق 
نحو التألِق واإلرتقاِء والتطوير، نلتقي 
الهمــِم ومُقويي  لنحتفيَ بشــاحذي 
والمحــن،  األزمــاتِ  فــي  العزائــِم 
الداعيــنَ للفضائــِل عبــرَ منابِرهم 
المختلفــة، نلتقي إلحياِء يــومَ الوفاِء 
المُقرَّ من  الفلســطينيِّ  للصحفــيِّ 
قِبِل الحكومةِ العاشرةِ عام 2009م، 

وال زاَل يُخّلدُ حتى يومِنا هذا".
وأضــاف: "إننا نوقــنُ جميعُنا طبيعَة 
كافــةِ  فــي  الصحفيــةِ  المهنــةِ 
أنحــاِء العالــِم والتي تكــوُن محفوفًة 
بالمخاطر، ولكنْ فــي وطِننا المُحتِل 
تكوُن هذه المهنُة أشــدَّ خطرًا وأكثرَ 
وبوجــودِ  أنّهــا  إال  ومــرارًا،  إرهاقــًا 
هامــاتٍ مُبدعــةٍ بيننا قــادرٌة على 
تجــاوِز كافــةِ العقبــاتِ والمُعيقات، 
حيــُث أنّهــا غّطــت حروبــًا ضروســًا 
وفعاليــاتٍ وطنيــًة مفصليّــة، رغمَ 
وجودِهم ضمنَ قائمةِ بنكِ أهدافِ 
العدِو الغاشــِم كما األطفاِل والنســاِء 

وكباِر السن".
وتابــع الدعليــس: "لقد ارتقــى مِن 
الصحفييــن العشــراتُ من الشــهداِء 
والمئــاتُ مــن الجرحــى، ورغم ذلك 
لم تَلِنْ العزيمُة ولــم تنهارْ القوى، 
وكانــوا خيرَ مِعوٍل يُعــوُّل عليه في 
نقِل الحقيقةِ للمشــاهدِ التي تشهدُ 
على بشــاعةِ الجرائِم التــي ارتكبها 
جيشُ االحتالِل الصهيوني، وطبيعةِ 
تأثيِر حلقــةِ الحصــاِر المُمنهِج على 
قطــاِع غــزَة على وســائِل نقــِل تلك 

الجرائم".

عمل دؤوب
وأشار إلى أن "الصحفيين واإلعالميين 
يعملون بشكل دؤوب دون كلٍل أو ملٍل 

كخليةِ النحِل في التعاضدِ والنشاط، 
وبرغــم مــا تكابــدون مــن قصــفٍ 
للمقراتِ واســتهدافٍ مباشــٍر بالقتِل 
ومالحقــاتٍ وتضييقاتٍ ومنٍع إلدخاِل 
المعداتِ وأدواتِ الســالمةِ المهنيةِ 
من االحتالِل وأعواِنــه، وبرغِم حذفِ 
الصفحاتِ والمحاربةِ على المنصات، 
إال أنكــم ال زلتــم لقضيتِكــم أمنــاَء 

أوفياَء وعلى بني شعِبكم رُحماء".
لهــم  كان  الصحفييــن  أن  وأوضــح 
اإلســهامُ الكبيرُ في إعادةِ قضيتِنا 
وتفاعلِهــم  بنشــِرهم  للمشــهدِ 
العالميــةِ، وآخرُها  اللغــاتِ  بكافــةِ 
لباحــاتِ  المســتوطنينَ  اقتحامــاتُ 
المســجدِ األقصى ومســاعي توسيِع 
واالنتهــاكاتُ  االســتيطانية،  البــؤِر 
الصهيونيــُة اليوميــُة بحــِق نابلــسَ 
العريِن وجنينَ والخليِل وكافةِ المدن 
المحتلــة، وكان أبرزُها نقَل مشــهدِ 
اغتيــاِل الصحفيةِ شــيرين أبو عاقلة 
عبــرَ البثِ المباشــِر وكذلــك إعدامُ 
العشراتِ من الشبانِ بدٍم باردٍ وفي 

وضِح النهار.
وأكــد الدعليس، أن الصحافة المحلية 
نقلــت القضية الفلســطينية بجدارةٍ 
فــي العواصــِم المحليــةِ والدوليــةِ 
نحــو زيــادةِ الوعــِي العالمــيِّ تجاهَ 
مــا نعانيــهُ مــن ويــالتِ االحتــالِل 
السياساتِ  والحصار، باإلضافةِ لتلك 
المُمنهَجةِ الساعيةِ لتغييِب القضيةِ 

الفلسطينيةِ عن المشهد.

تعزيز الجبهة الداخلية
وشــدد على دور الصحفيين البارز في 
تعزيِز الجبهةِ الداخليةِ بزيادةِ الثقةِ 
الشــعبيةِ بالمقاومــةِ الفلســطينيةِ 
والجهــاتِ األمنيةِ الســاهرةِ ألمِنهم 
نشــر  أن  إلــى  منوهــا  وأماِنهــم، 
الجهــاتِ  لتوصيــاتِ  الصحفييــن 
المختصةِ ساهم في تحصيِن الجبهةِ 
الداخليــةِ وحمايــةِ األبطــال الذيــن 
يحملــون أرواحَهم علــى أكفِّهم من 
أجــِل الدفاِع عن الوطن والمقدســات 

والثوابت الوطنية.
ولفت الدعليس، إلى أن رئاسة متابعة 
العمــل الحكومــي أوعــزت للمكتــِب 
اإلعالميِّ الحكوميِّ في وقتٍ سابٍق 
الصحفيــة  باســِم  مســابقةٍ  لعقــدِ 
الشــهيدة شــيرين أبو عاقلــة تخليدًا 
فلســطين،  فــي  الصحافــةِ  لرمــوِز 
مبينا أن حفل اليوم سيشهدُ تكريمَ 
الفائزيــنَ بمســابقةِ الصحفيــةِ أبو 
عاقلة، لروحِها السالم، وتكريم ممن 

بلغوا ســنَ العطــاِء مــن اإلعالميين 
واألكاديميين.

وأشــار إلى اعتمادَ مســابقة إعالمية 
ســنويا هــي األكبرُ من حيــُث قيمةِ 
جوائِزهــا، بحيــُث يشــرفُ المكتــبُ 
اإلعالمــيُ الحكومــيُ علــى تحديدِ 
محاوِرهــا كَل عــام، وذلــك تقديــرا 
اإلبداعــاتِ  تشــجيِع  بضــرورةِ 

اإلعالمية.

إعفاء من الرسوم
إعفــاء  عــن  الدعليــس،  وأعلــن 
المؤسســاتِ اإلعالميــةِ مــن كافةِ 
الرســوِم المتراكمــةِ عن الســنواتِ 
واالســتمراِر   ،75% بنســبة  الماضيةِ 
فــي الخصِم المعتَمدِ للعــاِم القادم، 
وذلك إسهامًا بدعِم عمِل المؤسساتِ 

اإلعالمية.
وفي ختــام كلمتــه، دعــا الدعليس، 
الصحفييــن لتكثيــفِ الجهــودِ نحــو 
المزيدِ من الدعــِم لقضيتِنا العادلة، 

والعمــِل بكافــةِ الوســائِل الممكنةِ 
علــى إيصــاِل صــوتِ شــعِبنا لكافةِ 

المحافل.
بدوره، رحب رئيس المكتب اإلعالمي 
الحكومي سالمة معروف في مستهل 
كلمتــه خــالل الحفل، بــكل الحضور 
الذين لبّوا دعــوة المكتب لحفل يوم 

الوفاء للصحفي الفلسطيني.
وقال معــروف: "نلتقي اليوم في يوم 
الوفــاء للصحفــي الفلســطيني، كما 
نلتقــي كل عام في الحادي والثالثين 
من ديســمبر منذ العام 2009، بعدما 
تم إطالق هذه المناسبة كرسالة وفاء 
وتقديــر لإلعالمييــن الفلســطينيين 
فــكان الحــرص على احياءه بأشــكال 
متنوعة كل عام وعلى مدى السنوات 
الماضيــة ليعكس المكانــة المرموقة 
التــي ترى فيها المؤسســة الحكومية 
بغزة الصحفيين، كما تعد تأكيدا على 
التزامنا بتوفير بيئة ممارســة مهنية 
تتمتع بهامش حريات غير مســقوف، 

وقد أكــدت الهيئة المســتقلة لحقوق 
اإلنسان هذا األمر قبل أيام قليلة في 

شهادة لمديرها العام بغزة".
الوفــاء  يــوم  "مناســبة  أن  وأضــاف 
للصحفــي الفلســطيني تذّكرنــا أوال 
بمسؤوليتنا وواجبنا في الحفاظ على 
حرية الكلمة والرأي واخالقيات العمل 
المهني، ولنستذكر ثانيا قيمة الرسالة 
لفرســان صاحبة  والوطنية  المهنيــة 
الجاللــة من أربــاب الكلمــة والصورة 
الذين امتشــقوا زناد الكاميرا وناصية 
القلــم وجعلوها أقــوى أدوات مقاومة 
المحتــل، ودفعوا الضريبة -عن طيب 
نفس- فكان منهم الشهداء واألسرى 
والجرحــى، ورغــم ذلــك لــم يبدلوا 

تبديال".

شكر وتقدير
اليــوم  "نســتحضر  معــروف:  وتابــع 
أيضا قيمــة الوفاء والتقدير والشــكر 
ألصحــاب الفضل والعطــاء، إن كانوا 
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مــن اإلعالميين او األكاديميين الذين 
نحتفي بهــم ونكرمهم اليــوم أو من 
أصحاب ومؤسســي فكرة يــوم الوفاء 
للصحفي الذين نعتز بوجودهم بيننا 

دائما، فجزاهم اهلل كل خير".
وأوضح معروف: "أننا نســتذكر اليوم 
صــور عشــرات الزمــالء الصحفييــن 
ممــن قدمــوا أرواحهــم رخيصة في 
درب مهنــة المتاعــب، كما نســتذكر 
من جرحــوا واصيبوا، ومن غيبوا خلف 
القضبــان داخــل زنازيــن االحتــالل، 
فلهــم جميعا تحية االجــالل واالكبار، 
والدعوات بالرحمة والقبول للشــهداء 
والشــفاء للجرحــى والفــرج القريــب 

لأسرى".

إجرام االحتالل
وأكد أن االحتالل اإلســرائيلي جعل 
من اإلعالم هدفــا لصلفه واجرامه، 
غير آبه باألعراف الدولية والمواثيق 
االمميــة التــي تضمن حريــة الرأي 

والتعبيــر، حتــى أنه لم يعــد يهتم 
الطواقــم  ضــد  جرائمــه  بتبريــر 
الصحفية ووســائل االعــالم، إال ما 

ندر.
وذكــر معــروف، أن العــام الماضي 
كان أكثــر األعــوام ســوءا من حيث 
اعتداءات االحتالل، وتصعيد حقيقي 
ضــد  الممنهــج  التغــول  لسياســة 
الصحفييــن، في ظــل حالة الصمت 
المطبق على المؤسســات والهيئات 
الدولية المعنيــة بالدفاع عن حرية 
الــرأي والتعبيــر، فقــد شــهد العام 
الماضــي أكثــر مــن )895( انتهاك 
احتاللــي ضــد الصحفييــن وثقتها 
وحدة الرصــد والمتابعــة بالمكتب، 
مشــيرا إلــى أن المكتــب ســيصدر 
التقرير الســنوي للحريــات مفصال 

خالل أيام قليلة.
ولفت إلى أن أبرز اعتداءات االحتالل 
كانــت جريمــة اغتيالــه بــدم بارد 
للزميلتين الصحفيتين شــيرين أبو 

عاقلــة وغفــران وراســنة، مضيفا: 
"بينمــا كان العالم يحيي في شــهر 
مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
كنا نحيي طقســا بــات مألوفا لدينا 
بــأن يكــون الصحفــي هــو القصة 
والحدث بذاته وليس الناقل لها، إن 
كان باستشــهاده كشيرين وغفران 
او بالتعرض لإلصابــة والضرب، او 
االعتقــال كمــا يجري حاليــا مع 18 
صحفيــا يقبعــون داخــل معتقالت 

االحتالل". .
كل  رغــم  أنــه  معــروف،  وأكــد 
المعاناة ســخّر الصحفيين أقالمهم 
للدفــاع  وأصواتهــم  وكاميراتهــم 
عن فلســطين، ولم يتركوا ســاحة 
إلعالء صــوت قضيتنــا ومظلومية 
شــعبنا للعالم إال وشــاركوا بها، بل 
الجوائز  وتميــزوا وأبدعوا وحققــوا 
واإلنجازات، الفتا إلى أن ما شهدناه 
خــالل كأس العالــم بقطــر وهــذا 
الحضور الفلســطيني كان مثاال حيا 

على ذلك.
وثمّــن الجهــود التــي يقــوم بهــا 
الصحفيون الفلســطينيون ووسائل 
األحــداث  مواكبــة  فــي  اإلعــالم 
ونقل حقيقة ما يجــري على أرضنا 
الفلســطينية، داعيــا إياهــم لبذل 
المزيــد من الجهود إلظهــار جرائم 

المحتل.
ودعا معــروف، الصحفيين لالنحياز 
دومــا للحقيقة، واالرتقاء بالرســالة 
الســتنهاض  بالمجتمــع  والســمو 
همم الرجل وشعل عزيمة الشباب، 
مضيفا: "نحــن دائما أحوج ما نكون 
للصحفــي الملتــزم، فلتكونوا أنتم 
ميزان المعادلة لمجتمعكم وبوصلة 

االتجاه لقضيتكم".
وأكد على ضــرورة تحلي الصحفي 
والقيــم  القانــون  وفــق  بالعمــل 
واألخالق المهنية، ووفق المسئولية 
ونجــدد  والوطنيــة،  االجتماعيــة 
عــن  بالدفــاع  الدائــم  التزامنــا 
الــى جانبــه،  الصحفــي والوقــوف 
والسعي الحثيث لتوفير بيئة العمل 

المناسبة.

إنجازات المكتب
المكتــب  أن  معــروف،  وأوضــح 
اإلعالمي الحكومي استطاع تحقيق 
إنجــازات عديدة خــالل عام 2022، 
أبرزها توفير خدمة التأمين الصحي 
المخفض للصحفيين، والتي استفاد 
منهــا منــذ تفعيلها قبل 5 شــهور 

اجماليــة  وبقيمــة  صحفــي،   541
لمســاهمة المكتب بلغــت 120 ألف 
الموقع  شــيكل، وإطالق وتدشــين 
االلكتروني للمكتب بحلته البرامجية 
والتصميمة الجديــدة كليا بالتزامن 
مــع هــذه االحتفالية لتتناســب مع 
تطــورات أدوات مخاطبــة الجمهور 
واتفاقــات  التفاعليــة،  وتحقيــق 
الشراكة والتعاون مع اقسام اإلعالم 
بالجامعات التي ســتصب عما قريب 

في مصلحة الطالب والخريجين.
وحيّــا شــركاء العمــل مــع المكتب 
الحكومي من أشــخاص  اإلعالمــي 
ومؤسســات الذيــن كان لهــم دورا 
تحقيــق  فــي  واضحــا  واســهاما 
العالية  بالهمــة  االهــداف، مشــيدا 
والتفاني واإلخالص في العمل الذي 
يمتــع بهــل فريق العمــل بالمكتب 

اإلعالمي الحكومي.
وأعــرب معروف عن شــكره الجزيل 
لقيــادة متابعــة العمــل الحكومــي 
التي لمســنا منها احتضانــا حقيقيا 
لــدور  وتعزيــزا  المكتــب،  لعمــل 
ومكانة االعالم واســتجابة لمطالبنا 
ومقترحاتنا الخاصــة بتعزيز العمل 

اإلعالمي قدر المستطاع.

مشروع نادي الصحفيين
وأعلن عن وجود موافقة مبدئية من 
إحدى الجهــات المانحة على تمويل 
مشروع إنشاء نادي اجتماعي خاص 
بالصحفييــن الفلســطينيين الــذي 
تم اإلعــالن عنــه العــام الماضي، 
مشيرا إلى أن النادي سيحوي مركزا 
للخدمات اإلعالمية وقاعات متعددة 

االستخدامات.
وبين معــروف، أن المكتب ســيتابع 
المخططــات  المانحــة  الجهــة  مــع 
وتفاصيــل البدء بالمشــروع، معربا 
عن أمله بافتتاحه بالتزامن مع يوم 

الوفاء العام القادم.
من جانبــه، أعرب أســتاذ العالقات 
كليــة  وعميــد  واإلعــالن  العامــة 
اإلعالم ســابقًا في جامعة األقصى، 
خــالل كلمتــه بالحفــل نيابــًة عن 
األكاديميين والصحفيين المكرمين 
للمكتــب  وشــكره  تقديــره  عــن 
اإلعالمــي الحكومــي عــن احتفاله 
بيوم الوفاء للصحفي الفلســطيني 
ســنويا، مضيفا: "أن االحتفال بهذا 
اليــوم يعمــل علــى إرســاء تقاليد 
بالمتميزيــن،  باالحتفــاء  حضاريــة 
لالعتــراف بأهل الفضــل والعرفان 

بحقهــم، باعتباره واجبــا ال مناص 
اتباعــه  مــن  بــد  ال  ونهجــا  منــه، 
والعمل على ترســيخه، انطالقا من 
مسؤوليته الوطنية، قبل مسؤوليته 

اإلعالمية".
وقال عابد: "إن األكاديمي اإلعالمي 
يعطــي مــن علمه بــال حــدود من 
أجل أن يخلق جيــال من الصحفيين 
القادريــن علــى تحمل المســؤولية 
ووطنهــم،  شــعبهم  أبنــاء  نحــو 
فبمعرفتهم جديرين أن يكونوا من 
بين المكرميــن الذين يحتفي بهم، 
فهــم الذين حملــوا علــى عاتقهم 
الرســالة وأدوهــا على أكمــل وجه، 
فالمعلــم يرتقي إلى مصاف األنبياء 
إذا توفر فيــه الضمير الحي، واألداء 
المتميــز، والقلــب المحــب لعلمــه 

وطلبته".

تضحيات الصحفيين
األكاديمييــن  "أن  وأضــاف: 
والصحفييــن، الذين ينالــون اليوم 
رجــال  العظيــم،  التقديــر  هــذا 
مخلصون لعملهم، ووطنهم، قدّموا 
ما اســتطاعوا للوطن مــن إنجازات 
ووفــاًء  لواجبهــم،  أداًء  إعالميــة 
بعهدهم، وانطالًقــا من وطنيتهم، 
فــي  يخلصــوا  أن  عليهــم  فــكان 
العمــل، ويحســنوا األداء، ويلتزموا 
بمبــدأ، واتّبــاع قــدوة، ويســارعوا 
إلــى الواجــب، ويلتزمــوا باألمانــة، 
وينهضوا بما ُأتيح لهم أن يشــاركوا 
بــه وفيــه، واهلل ســبحانه ال يضيع 
أجر من أحســن عماًل." وأشاد عابد، 
الصحفييــن  وانجــازات  بتضحيــات 
الفلسطينيين الذين سجلوا بصمات 
يشهد لها الجميع في خدمة وطنهم 

وعلو شأنه.
وتخلــل الحفــل عــرض مقطعيــن 
فيديو، تناول األول االنتهاكات التي 
رصدها المكتب اإلعالمي الحكومي 
بحق الصحفييــن خالل عام 2022، 
أمــا الثانــي فاســتعرض اإلنجازات 
المكتــب  طواقــم  حققتهــا  التــي 
اإلعالمي الحكومــي على مدار عام 

كامل.
وفــي ختام الحفــل، كــرّم المكتب 
الصحفييــن  الحكومــي  اإلعالمــي 
الفائزين بجائزة الصحفية الشهيدة 
شــيرين أبــو عاقلــة، والصحفييــن 
واألكاديمييــن الذيــن وصلوا ســن 
اإلعالمييــن  وعوائــل  العطــاء، 

الراحلين خالل عام 2022.
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صوالحة لـ”الرأي”: 
جاهزون لموسم 

الحج وننتظر توقيع 
البروتوكول

غزة-الرأي
أكد مدير عام الحج والعمرة في وزارة األوقاف 
بغــزة، عــادل صوالحــه أن الــوزارة أصبحت 
جاهزة من أجل بدء التســجيل لموســم الحج 

هذا العام.
وتوقع “صوالحة” فــي تصريحه لوكالة الرأي 
مســاء اليوم األحــد، أن يتــم بدء التســجيل 
ألداء الفريضــة مع نهاية شــهر يناير الجاري، 
عقب توقيع البرتوكول الخاص بالموســم مع 

السلطات السعودية.
وقال: “نحن كوزارة انتهينا من إعداد الخطط 
واآلليــات الخاصة بالتســجيل وإجــراء القرعة 
للحجاج هذا العام، وننتظر توقيع البروتكول 
الخاص فــي البعثات لالطالع على الشــروط 

واألعداد الممنوحة لنا”.
وأضاف “هناك نحو 550 شــخصًا متبقين من 
نظــام الجدولة الخاص بالحج، ســيكون لهم 
األولوية هذا العام، حيث ســيتم استثناء هذا 
العدد مــن الحصة التي ســيتم منحها لقطاع 

غزة ومن ثم عمل القرعة”.

غزة-الرأي-أالء النمر
"الخيــر للجميع" فريق نســائي 
حط أعمالــه اليدوية على أرض 
معهد األمل لأيتام، على هيئة 
معــرض فتح أبوابه الســتقبال 
النســاء الرياديــات فــي خطوة 
تكمل العمل التسويقي الخاص 
بهــن بعــد بدئهــا علــى مواقع 

التواصل االجتماعي.
صف من الفتيات الشابة يرتدين 
ويحملــن  المطــرزة  األثــواب 
ألوان التراث الفلســطيني فوق 
صدورهــن، وقفــن الســتقبال 
الطبــق  لمعــرض  الزائريــن 
الخيري المقام فــي باحة معهد 
األمــل لأيتــام، زوايــا مختلفة 
مــن  متنوعــة  والمعروضــات 
بأيدي  المصنوعة  المشــغوالت 
العمــل  عزيمــة  حملــن  نســاء 
وأنشــأن مشــاريع دخل خاصة 

بهن.
زاوية المصنوعــات اليدوية من 
مستخلصات األعشاب الطبيعية 

وقفت على رأســها الصيدالنية 
ريهــام الميناوي، في واحدة من 
أهم إنجازاتها على مدار حياتها 
الجامعيــة ومــا بعدهــا، بعدما 
تخصصت في استخراج الزيوت 
والدهــون الطبيعيــة من أصل 

المنتجات الزراعية.
أخبرت  "المينــاوي"  الصيدالنية 
"الــرأي" أنهــا عملــت لخمــس 
خمســة  إنتــاج  فــي  ســنوات 
مــن أهــم األصنــاف الطبيعية 
المتخصصة في مجال البشــرة 
والعنايــة بصحــة الشــعر وحل 
والعديــد  التشــققات  مشــاكل 
من المشــكالت التي أوجدت لها 
حلــول ووصفــات اختــص هي 

بإنتاجها.
الزم  الــذي  األقــوى  الدافــع 
الصيدالنيــة الثالثينيــة "ريهام 
المنياوي" هــو أن تجد لها عماًل 
البطــالت  أزمــة  ينقذهــا مــن 
الخريجين،  واكتظــاظ صفــوف 
لنفســها فرصة تعمل  وأوجدت 

منصــات  عبــر  خاللهــا  مــن 
التواصــل االجتماعي، ســوّقت 
منتجاتها ووجدت لنفسها سوقًا 
من النساء المهتمات بالمنتجات 

الطبيعية.
ليوم واحد ُفتح المعرض الخيري 
ربحــه لأســر  الــذي خصــص 
المستورة بحسب عضو مجلس 
إدارة معهد األمل لأيتام "نجالء 
الغاليينــي"، والتــي عبرت عن 
دعمها للنساء العامالت وأمهات 
األيتــام عبــر تلــك المشــاريع 
الخيرية والرياديــة والتي تمنح 
العزيمــة واإلرادة لكل أم قررت 

أن تعمل وتخدم نفسها.
أن  الغاليينــي  نجــالء  وقالــت 
معهــد األمــل ألول مــرة يقيم 
معرضًا خيريًا على أرضه يجمع 
مؤسســات العمــل المحلــي مع 
أمهــات األيتــام الرياديــات بعد 
المشــاريع  بــدورات  تأهيلهــن 
إلعــادة  مشــيرة  الصغيــرة، 
التجربــة بطريقة أكثــر تنظيمًا 

للمزيــد من  اســتيعابًا  وأوســع 
حــق  فــي  العامــالت  النســاء 

التسويق اإللكتروني.
وضــم المعــرض العديــد مــن 
بيــن  مــا  المختلفــة  الزوايــا 
وألبســة  ومشــروبات  مأكوالت 
ومشــغوالت  ومطرزة  صوفيــة 
الصابون والشــموع والكريمات، 
والحاجيــات الرمزيــة كالهدايــا 
المنقوشــة  الفنيــة  والتحــف 

بعناية.
وفي واحدة مــن زاويا المعرض 
األصغر  الريادية  كانت  الخيري، 
"هناء الغصين" من بين النساء 
المشــاركات، رتبت مشــغوالت 
يدهــا أمــام الزائريــن بطريقة 
الفتة، وزادت أشعة الشمس من 
أناقــة مصنوعاتها بالكروشــيه 
األلوان  ذات  المكرميــة  وخيوط 

الهادئة.
"هناء" ذات الخمســة عشر عامًا 
وجــدت أمامهــا رصيــدًا مبهجًا 
من األعمــال المخبئة في أدراج 

غرفتهــا، حتــى أنهــا دهشــت 
بصنيعهــا لمــا افترشــت زاوية 
خصصت ألعمالها ومصنوعاتها 
ذات الخيوط المشــغولة بإتقان 

واحتراف.
المتنوعة  اليدويــة  مصنوعاتها 
بين المعلقات التراثية واألعمال 
لتشــغلها  تكــن  لــم  البيتيــة 
عــن تحصيــل أعلــى الدرجات 
فــي مســاقاتها وحفاظهــا على 
األولى في مدرســتها  المرتبــة 
واألولــى بحيازتهــا علــى حــب 

معلماتها وأفراد عائلتها.
ويأتــي إطــالق المعــرض الذي 
بنســاء  األيتــام  أمهــات  جمــع 
المجتمــع المحلــي كواحــد من 
تعزيــز ثقافة العمــل عن بعد، 
وتجــاوز العقبــات أمــام حوائل 
الحصــول علــى وظيفــة ثابتة، 
كما أنــه يعزز عمــل المرأة من 
داخــل بيتهــا وحفاظهــا علــى 
بمثابرتهــا  مجتمعهــا  نســيج 

واجتهادها بنفسها.

"الطبق الخيري" بقعة دمجت أمهات األيتام برياديات المجتمع


