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الراأي-عبداهلل كر�ســــــوع: 
اختنــاق،  حرائــق،  انفجــارات، 
واإ�سابــات عدى عــن اخل�سائر املادية 
والب�سرية القاتلة ، كل هذه امل�سائب 
قد ت�سببها اإ�سطوانات الغاز املتهالكة 
والتــي ت�ســكل قنابــل موقوتــة تهدد 
حيــاة املواطنــن يف قطاع غــزة، مما 
يتطلبــب مــن اجلهات املخت�ســة و�سع 

حدًا لهذه امل�سكلة.
واأبدى العديد من املواطنن تخوفهم 
يف  املوجــودة  الغــاز  اإ�سطوانــات  مــن 
منازلهم وخا�سة املهرتئة اأو ال�سدئة 
اأو اجلديــدة منهــا، اإذ ت�ســكل خطــرًا 
حقيقيًا بات يهدد حياتهم، يف الوقت 
الــذي يجهلــون فيــه طبيعــة و�ســكل 
اخلطــرة  اأو  التالفــة  اال�سطوانــة 
ويعتمــدون يف ثقتهم علــى ا�سطوانة 
الغاز على �سمــر البائع اأو التاجر يف 

�سالحية االإ�سطوانة.

300 إسطوانة
الوكيــل امل�ساعــد يف وزارة االقت�ســاد 
الوطني عماد الباز قال اإنه مت اتالف 
رفــح جــراء  ا�سطونــة غــاز يف   300
اعوجــاج  يف اال�سطونــات، منوها اأنها 
غر �ساحلــة لال�ستخدام املنزيل ومت 
اعدامهــا، اإ�سافــًة اإىل اتالف العديد 
منهــا يف مناطــق اأخرى مــن حمافظة 

غزة.
وبــننّ الباز اأنــه يتم متابعــة وفح�ص 

اال�سطوانات ب�ســورة م�ستمرة ، الفتًا 
اإىل اأن كل مــا يدخــل مــن ا�سطوانات 
عــرب معرب كــرم اأبو �ســامل يتــم اأخذ 

عينة منها لفح�سه.
ثبــت  اإذا  بالقــول:"  وا�ستطــرد 
�ساحلــة  غــر  الغــاز  ا�سطوانــات  اأن 
اتالفهــا  يتــم  املنــزيل  لال�ستخــدام 
علــى الفــور، ومت اتــالف قبــل ذلــك 
ا�سطوانــات مت اح�سارها مــن اخلارج 
املوا�سفــات  مــن  �سمــكا  اأقــل  كانــت 

املطلوبة".
ونفــى البــاز ما يتــداول مــن اإ�ساعات 
هالكــة  ا�سطوانــات  وجــود  حــول 
عــدد  اأن  اإىل  م�ســرًا  مراقبــة،  دون 
ال  اتالفهــا  مت  التــى  اال�سطوانــات 
تتعــدي %2 من جمموع اال�سطوانات 
املوجــودة يف قطــاع غزة والتــي تبلغ 
ن�سبتها ما يقارب مليــون ون�ص املليون 

ا�سطوانة.
يف  االنفجــارات  عمليــة  وحــول 
اال�سطوانــات ،كمــا حــد و�ســط قطاع 
غــزة بدير البلح ، قــال انها حمدودة 
التبليــغ عــن  اأن يتــم  جــدا ونتمنــى 
التجــار الذيــن يدخلــون ا�سطوانــات 

غر مالئمة للموا�سفات .
 وقــال البــاز:" عندمــا يرتفــع ثمــن 
ا�سطوانة الغاز يف قطاع غزة وحتدث 
اأزمة ن�سمح باإ�ستراد ا�سطوانات الغاز 
مــن اخلــارج"، م�ســددًا علــى اأنــه يتم 
اأخــذ عينــات ع�سوائية مــن حمطات 

اأن  وزارة االقت�ســاد تفح�ــص عينات 
ورمبــا  اال�سطوانــات  مــن  ع�سوائيــة 
الغــر  اال�سطوانــات  بع�ــص  تكــون 
�ساحلــة  وغــر  متهالكــة  مفحو�ســة 

لال�ستعمال. 
تقــوم  �سركتــه  اأن  �ســرف  واأو�ســح 
ح�ســب  الغــاز  ا�سطوانــات  بت�سنيــع 
واملقاي�س�ــص،  املوا�سفــات  موؤ�س�ســة 
موؤكــدًا اأنه ال يجوز قانونيــًا ا�ستراد 
ا�سطوانات الغــاز القدمية من اخلارج 
واأخــذ عينــات منهــا الأن م�سنعيتهــا 

تكون خمتلفة من مكان الأخر.
وبــننّ اأن العينــات تاأخــذ مــن نف�ــص 
الكميــة التي يتــم ت�سنيعها يوميًا من 
نف�ــص امل�سنــع ونف�ــص تاريــخ االإنتاج 
و�سمــك االإ�سطوانة و�سعتهــا من الغاز 
اأن  الفتــًا  ومليئــة،  فارغــة  ووزنهــا 
االإنتــاج املحلي من اال�سطوانات يكفي 

حاجة املواطنن.

إخطار رسمي
وزارة االقت�ســاد اأخطــرت م�ستوردي 
وموزعــي ا�سطوانــات الغــاز ب�ســرورة 
ت�سويــب اأو�ساعهم حتــى نهاية �سهر 
ني�ســان اجلــاري ، جــاء ذلــك خــالل 
ور�سة عمل نظمتها الوزارة، بالتعاون 
مــع موؤ�س�ســة املوا�سفــات واملقايي�ــص 
حــول ال�ســروط واملوا�سفــات الفنية 
ا�ستخــدام  ل�سالحيــة  الالزمــة 

ا�سطوانات الغاز.

تعبئة الغاز وفح�سها من قبل االإدارة 
العامــة لل�سناعتــات واإذا مل تطابــق 

ال�سروق فيتم اتالفها.
ودعــا املواطنــن اإىل �ســرورة فح�ص 
ا�سطوانات الغاز املوجودة يف منازلهم 
ومراقبــة تهالكهــا وعمليــة �سداهــا 

واتالفها عند ال�سرورة.

احتكار
ن�سمــح  يجعلنــا   مــا  البــاز:"  وقــال 
بادخــال ا�سطوانــة الغاز مــن اخلارج 
هو ب�سبب �سعرها املرتفع يف الت�سنيع 
املحلي، م�سددا علــى �سرورة م�سلحة 
املواطــن الفل�سطينــي"، مبينًا اأن �سعر 

اال�سطوانة 220 �سيكل .
وتابع :"هناك ا�ستغالل يف ال�سعر اإما 
من امل�سنــع اأو �ساحب الغــاز، وعندما 
حدثت اأزمة غاز قبل عدة اأ�سهر كان 
هناك اقبال �سديد على اال�سطوانات 
مــا دفعنــا اىل ا�سترادها مــن اخلارج 

لتغطية حاجة املواطنن".
و�سددنّ على اأن حــاالت االإنفجار التى 
حتدث يف قطاع غزة حمدودة، موؤكدًا 
اأن االإدارة العامــة لل�سناعــة تراقب 
ال�سوق املحلي وحمطات تعبئة الغاز.

غر مطابقة لل�سروط
�ساحــب �سركــة �ســرف للغــاز يو�سف 
�سرف قــال اإن هناك جتار ي�ستوردون 
مطابقــة  غــر  غــاز  ا�سطوانــات 
اإىل  م�ســرًا  ال�سليمــة،  للموا�سفــات 

عــام  مديــر  باأعمــال  القائــم  ودعــا 
حمايــة امل�ستهلك اإبراهيــم القا�سي، 
ا�سطوانــات  م�ستــوردي  كافــة 
واملنظمــات  وال�سمامــات  الغــاز 
و"الربابي�ــص"، اإىل اإح�ســار �سهادات 
الفح�ص الالزمة وتوفر بطاقة بيان 
خــالل االأيام املقبلة، م�ســرا اإىل اأنه 
�سيتــم اأخــذ عينــات وفح�سهــا ح�سب 
االأ�سول، كما �ستقوم الوزارة باإخطار 
حمطــات تعبئــة الغــاز بعــدم تعبئة 
اأي ا�سطوانــة خمالفــة، وذلــك حتت 

طائلة امل�سوؤولية.
موؤ�س�ســات  مــن  قبهــا  جهــاد  وبــن 
املوا�سفات واملقايي�ص اأن اال�سطوانات 
غر ال�ساحلة لال�ستخدام اأي التالفة 
ال يوجد طــوق اأو قاعدة لها كما اأنها 
تكون منتفخــة وجمموع االنبعاجات 

فيها اأكرث من امل�سموح.
و�ســدد لــدى ا�ستعرا�ســه املوا�سفــات 
الفنية اخلا�سة ب�سالمة اال�سطوانات 
ب�ســروط  االلتــزام  �ســرورة  علــى 
الغــاز  ا�سطوانــات  كــون  ال�سالمــة 
حتتــوي علــى غــاز قابــل لال�ستعــال، 
ال  املت�ســرب  الغــاز  اأن  اإىل  اإ�سافــة 
يت�ستــت ب�سهولــة يف االأماكــن املغلقة 
ولو كانــت مغلقة جزئيــا الأن كثافته 
تزيــد عن كثافة الهــواء وقد يت�سبب 
مل  لــو  حتــى  والوفــاة  باالختنــاق 

يح�سل انفجار .

في ظل غياب الرقابة

اسطوانات الغاز المتهالكة ... قنابل موقوتة داخل البيوت اآلمنة
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ألجل ابتزازهم واسقاطهم

" السجل التجاري" شباٌك إسرائيلية الصطياد الشباب الفلسطينيين

الراأي - اأميمه العبادلة:
اأو  مليونــرا،  ت�سبــح  اأن  ال�سهــل  مــن 
عميــال، اأو غبيــا م�سحــوكا ومن�سوبا 
لــن  االأمــر  الب�ســر؛  بلمــح  عليــه 
يكلفــك اأكرث مــن اأن تكــون يف اأواخر 
الع�سرينــات مــن عمــرك وبحوزتــك 
ت�سريح  لتح�سل على  �سيــكل   1000
للعمــل  "الكوابي�ــص"  اأو  االأحــالم 
داخــل اخلط االأخ�ســر، و"اإ�سرائيل" 
ت�سعى بــكل طاقتها لتذليــل العقبات 
لت�ستقبلك باأذرع مفتوحة لتعت�سرك 

بعد ذلك ال لتحت�سنك اأبدا.
"ال�سجــل التجــاري" حديــث ال�سارع 
حديــث  ي�سمونــه  كمــا  اأو  الغــزي، 
مــن  اأقــل  " اأدفــع  االأجــرة  �سيــارات 
300 دوالر واح�ســل علــى ت�سريــح 
ال�سهــل  ومــن  يومــا   40 ملــدة  عبــور 
"املعلــم  لــك  "يفــربك"  اأن  بعدهــا 
لب�سائــع  مــزورة  فواتــر  اليهــودي" 
 3 متديــد  علــى  لتح�ســل  وهميــة 
اأ�سهــر اإ�سافية للمكــوث داخل اخلط 
االأخ�ســر، ال تقلــق "اإ�سرائيل" ت�سهل 

لك املهمة؛ حلاجة يف نف�سها".

آراء واعية
علــق م. خالــد �ســايف علــى ح�سابــه 
الفي�سبــوك،  موقــع  يف  ال�سخ�ســي 
30؟  الـــ  فــوق  "عمــرك  متهكمــا: 
ومتتلك األــف وخم�سمائة �سيكل؟ هل 
تريــد اأن تعمــل يف "اإ�سرائيــل"؟ اإذا 
اإليــك باحلل ال�سحــري: اح�سل على 
�سجــل جتــاري وانطلــق، هــذه كلمــة 

ال�سر االآن يف غزة".
بينما علق املواطــن حممد رائد، على 
املو�ســوع: "مــا الداعي مــن ت�سهيالت 
لرتبــط  طبعــا  التجــاري؟  ال�سجــل 

مع جهــاز ال�سابــاك ال�سهيــوين، وكل 
يــوم ن�سمــع عــن اعتقــال للتجــار من 
عنــد معرب بيــت حانون/اإيرز بحجة 
ادخال مــواد حلما�ص ومنها االإبتزاز، 
اأدعوا اجلميع للحذر، تابعوا االخبار 
وموقع املجد االأمني لتعرفوا اأن معرب 
بيــت حانون/اإيــرز هــو اأهــم نقطــة 

لالإ�سقاط واالبتزاز".
اأن  دروي�ــص  حممــد  املواطــن  راأى  و 
الت�سهيــالت  مــن  الوحيــد  الدافــع 
املقدمــة مــن اجلانــب "االإ�سرائيلــي" 
بخ�سو�ــص ا�ستخــراج �سجــل جتــاري 
اخلــط  داخــل  للعمــل  وت�سريــح 
االأخ�ســر ينــدرج حتــت بنــد احل�سد 
والتجيي�ص جليــل جديد من العمالء 
ال�سباب بعد الف�سل وجفاف املعلومات 
اال�ستخباراتية بعد العدوان االأخر 

على القطاع.

إعالن خبيث
مواقــع  ا�ستغــل  اأحدهــم  وجدنــا 
التوا�ســل االجتماعيــة و�سمى نف�سه 
اأبــو مــازن حمــد، وهــو مهتم علــى ما 
ال�سجــل  ملو�ســوع  بالت�سويــق  يبــدو 
اإعالنــا جــاء  كتــب  التجــاري حيــث 
فيــه:" اإىل مــن يرغــب بعمــل �سجل 
جتــاري ي�ستطيع من خاللــه الذهاب 
اإىل اأر�سي الـ48، اأو لل�سفة الغربية، 
باإمكاننــا اأن نعمــل لــه �سجــل جتاري 

بكامل اإجراءاته".
وي�ستمر االإعالن امل�سكوك يف نواياه: 
"رخ�سة بلدية، وخلو طرف، وجميع 
االجــراءات القانونية حتــت اإ�سراف 
حمامــي  واإ�ســراف  املحا�سبــن  اأمهــر 
وباأ�سهــل  منا�سبــة  باأ�سعــار  خمت�ــص 
الطــرق وباأ�سرع وقت ممكن، ما عليك 

اأبــو روي�ســة  اأو�ســح  �سجــل جتــاري 
روتينيــة  اأنظمــة  وجــود  "للــراأي" 
ور�سميــة للتحقــق من �سحــة بيانات 
ال�سجــل املقــدم بحيــث؛ يجــب توفر 
ترخي�ص من البلدية والذي مبوجبه 
يتم التاأكد من �سحة البيانات؛ نظرًا 
لوجــود فريــق تفتي�سي خا�ــص بهم، 
وعقــد اإيجــار للمكان، و�ســورة هوية 

مقدم الطلب.
الالزمــة  للر�ســوم  بالن�سبــة  اأمــا 
اإىل  اأ�ســار   ال�سجــل  ال�ستخــراج 
ال  لالأفــراد  بالن�سبــة  الر�ســوم  اأن 
تتجــاوز الـــ1000 �سيــكل )اأقــل من 
لل�ســركات  هــي  بينمــا  300دوالر( 
بقــدر اأعلــى؛ للحيلولــة دون وجــود 
يبلــغ  حيــث  اقت�ســادي،  ت�سخــم 
 550 امل�ستحقــة  الر�ســوم  اإجمــايل 
دينــار لل�سركة الواحــدة، منوهًا اإىل 
وجــود مــا يقــارب مــن 8500 �سركة 

ت�سامن، و5800 �سركة عائلية. 

تسهيالت
واأكــد اأبو روي�ســة اأن الــوزارة تعمل 
�سجــل  ا�ستخــراج  ت�سهيــل  علــى 
حت�ســن  بهــدف  للمعنيــن  جتــاري 
كان  الــذي  االقت�ســادي  الو�ســع 
الدافــع االأ�سا�ســي للعمــل يف اخلارج؛ 
املاديــة  االأو�ســاع  ل�سعوبــة  نظــرًا 
واالقت�ساديــة داخل القطــاع، الفتًا 
اإىل اأن هنــاك ازديــاد ملحــوظ مــن 
بعــد انق�ســاء العــدوان االأخــر على 
قطاع غــزة بن�سبة ت�ســل لـ300%، 
وبلغ اجمايل عدد امللفــات الر�سمية 
7000 ملف مت  27000 ملف منهم 

�سطبها واإيقافها.
وجــود  اإزاء  قلقــه  عــن  واأعــرب 

�ســوي االت�ســال على الرقــم )....(، 
االعــالن ي�سمــل جميــع �ســكان قطاع 

غزة".

اشكاليات
يف  ال�ســركات  ت�سجيــل  عــام  مديــر 
وزارة االقت�ســاد الوطنــي عبــد اهلل 
اأبــو روي�ســة حذر من التعامــل مع اأي 
كان خــارج اإطــار الــوزارة، حيــث اأن 
اجلهــة الر�سميــة الوحيــدة املخولة 
با�ستخــراج �سجل جتــاري معتمد هي 
وزارة  ال�ســركات يف  دائــرة ت�سجيــل 
االقت�ســاد الوطنــي، وال مندوبن لها 

خارج اإطار الوزارة.
م�ستغلــون  يوجــد  لالأ�ســف  وقــال:" 
مــع  االقت�ساديــة  املواطــن  حلاجــة 
جهلــه باالأنظمــة املتبعــة، ويقومون 
بتزوير االأوراق الثبوتية الالزمة مع 
م�ستخرج مزور عــن ال�سجل التجاري 
ومــن ثــم بيعهــا لهــم بر�ســوم اأعلــى، 
غــر اأنــه �سرعــان مــا يتــم اكت�ســاف 
مثل هذه احلــاالت والتي ال ت�ستطيع 
ال�سفر بطبيعة احلــال"، م�سددا على 
اأن اجلهــات امل�سئولــة قامــت ب�سبــط 
مواطنــن  منهــم  ملزوريــن  حــاالت 

وحما�سبن.
هنــاك اإ�سكاليه اأخــرى، كما اأو�سحها 
لنا اأبو روي�ســة، تتمثل يف اأن اجلانب 
االإ�سرائيلــي ي�سمــح للبع�ــص بالعبور 
عمــدًا للقب�ــص عليــه بحجــة وجــود 
ملــف اأمنــي قــدمي بحقــه، وهــو مــا 
حــدث فعاًل مــع ما يقــارب 20 تاجرًا 

من القطاع.

إجراءات رسمية
وحــول االإجــراءات الالزمــة لعمــل 

ت�سهيــالت جديــدة من ِقَبــل اجلانب 
اآنفــة  للزيــادة  اأدت  "االإ�سرائيلــي" 
هــم  ملــن  ال�سمــاح  مت  حيــث  الذكــر، 
بعمر 26 عامــا بدال من 40 كما كان 
معموال بــه �سابقًا، اإ�سافة اإىل تقليل 
التعقيدات والطلبــات ال�سابقة؛ مما 
�سجع ن�سبــة اأكرب على االقدام لعمل 
�سجل جتــاري، الفتــًا اإىل اأن الن�سبة 
العاليــة مــن املتقدمــن مــن مناطــق 
حمافظــة �سمــال غــزة، ومــن القرى 
خانيون�ــص  حمافظــة  يف  ال�سرقيــة 

جنوبًا.

تعقيد أمني
ويف ذات ال�سيــاق، قــال الناطق با�سم 
وزارة الداخليــة يف قطاع غــزة اإياد 
البزم: "اإن عملية املتابعة والتق�سي 
بخ�سو�ص هذا املو�سوع حتديدًا بالغ 
التعقيد وال�سعوبة؛ الرتباطه بعدة 
جوانب يف اآن واحــد، والعمل االأمني 
بحــد ذاتــه معقــد و�سعــب"، م�ســرًا 
اإىل اأنــه ورغــم كل ال�سعوبــات فــاإن 
االأجهزة االأمنية تعمل باهتمام بالغ 
اإزاء هذه الق�سية لتخفيف االأ�سرار 

التي قد تنتج عنها.
واأكــد البــزم علــى اأنــه ال خــالف يف 
كون معرب بيت حانون معرب لالبتزاز 
وال�سغــط على املواطنــن من املر�سى 
اأو التجار علــى حد �سواء، وا�ستغالل 
حاجاتهم يف ظــل الظروف ال�سعبة، 
مبينــًا اأن االأجهــزة االأمنيــة تعمــل 
الالزمــة،  التوعيــة  تقــدمي  علــى 
ومتابعــة احلاالت قبــل وبعد ال�سفر 
لتــاليف اأي اأ�ســرار، مــع وجــود بع�ص 
حــاالت مت منعها مــن ال�سفر حتى ال 

يتم تورطها.



الخميس 27  جمادى اآلخرة  1436هـ  / 16  ابريل - نيسان  2015م
Thursday - 16 April  2015  

يوم األسير
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األسير إبراهيم أبو مخ 
من بلدة باقة الغربية اعتقل 
يف العام 1986 ، اعتقل ب�سبب 
انتمائه اىل منظمة اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطن  
وحيازة اأ�سلحة ومتفجرات 
والقيام باعمال فدائية داخل 
ا�سرائيل.

األسير وليد دقة 
من مدينة باقة الغربية ، اعتقل يف العام 1986 ، 
عقد قرانه  داخل �سجن ع�سقالن على �سناء �سالمة 
من مدينة الطرة عام 1999.
حكم بال�سجن املوؤبد مدى احلياة بعد اإدانته 
ورفاقه اإبراهيم ور�سدي اأبو مخ واإبراهيم بياد�سة 
بالع�سوية يف خلية نفذت عملية خطف وقتل 
اجلندي االإ�سرائيلي "مو�سي متام فيالعام" 1984.

األسير محمد اغبارية
 من بلدة م�سرفة اعتقل يف العام 
انتمائه   ب�سبب  اعتقل   1992
ملنظمة فتح وحيازة اأ�سلحة 
ومتفجرات والقيام باأعمال 
فدائية داخل مع�سكر للجي�ص 
جنود  "االإ�سرائيلي" وقتل 
"اإ�سرائلين".

األسير كريم يونس 
من قرية عارة، اعتقل عام 1983 
من جامعة بن غوريون يف بئر ال�سبع 
حن كان يدر�ص فيها هند�سة املاكنات ، 
حكم  عليه باالإعدام �سنقا باحلبل بعد 
اإدانته ورفيقيه �سامي وماهر يون�ص 
بخطف جندي "اإ�سرائيلي" وقتله، ثم 
مت تخفي�ص احلكم اإىل املوؤبد.

األسير ماهر أعزب،
من قرية عرعرة اعتقل عام 1983 
بتهمة االنتماء اإىل حركة فتح 
وحيازة اأ�سلحة بطريقة غر قانونية، 
وقتل جندي �سهيوين ، حكم عليه 
�ست احلكم  باالإعدام �سنقا ثم خفنّ
من االإعدام اإىل ال�سجن املوؤبد مدى 
احلياة.

عمداء األسرى

الراأي_ اآ�سال اأبو طاقية:
ف�ســول احليــاة مل مت�ســي كمــا ا�ستهن 
وخططــن لها منذ وقــٍت طويل، فاحللم 
يف فل�سطــن مبتــوٌر مــادام االحتــالل " 
االإ�سرائيلــي" يرتب�ص بــه ليل نهار؛ كي 
يقتلــه يف مهــده، ومينح اأ�سحابــه اأملًا ال 
يهــداأ وجرحًا ال يندمــل اإال بــ" حرية 

احلبيب " .

حبي له 
القوا�سمــي  �سحــر  ال�سابــة  تزوجــت 
باالأ�ســر املحــرر عبا�ــص �سبانــة " 43 
عامًا "، والذي كان حمكومًا عليه بــ 22 
عامًا ون�سف، اإال اأنه خرج �سمن �سفقة 
ليعــاد   ،2011 عــام  االأحــرار  وفــاء 
2014 مــن جديــد؛  اعتقالــه يف عــام 
كــي يق�سي مــا تبقى له مــن حمكوميته 

ال�سابقة .
قالــت :" ال اأعتــرب نف�ســي ممــن عانن 
االأ�ســرى  زوجــات  مــن  كمثيالتــي 
اأن  اإال  حتــرره،  بعــد  بــه  الرتباطــي 
اأهلــه،  رافقــت جميــع  ال�سجــن  مــرارة 
فاأخيــه الوحيد ُيدر�ــص يف اخلارج ومل 
االآن،  اأخيــه حتــى  روؤيــة  مــن  يتمكــن 
ومعظــم �سقيقاتــه تزوجــن وهو داخل 

ال�سجون".
واأو�سحــت اأن مــا يجعلهــا تنتظــره هو 
حبهــا لــه، فقــد ق�ســى �سنــوات �سبابه 
خلــف الق�سبــان، وحتملهــا االآن ملا متر 
بــه ال ُيذكر اأمام ما يعانيه زوجها، فقد 
وافقــت علــى زواجهــا منه رغــم علمها 
باحتمــال اعــادة اعتقالــه مــن جديد 
يف اأي وقــت، ومــع ذلــك فهو مــن يعينها 

علــى حتملها احليــاة باإمدادهــا بالقوة 
وال�سرب.

تبحث عنه !
بزيارتــه  يل  ي�سمــح  مل   ": وتابعــت 
اإال بعــد 6 �سهــور من اأ�ســره وذلك قبل 
اإعادة احلكم عليه، وحاليًا اأزوره مرة 
كل �سهريــن والأقــل من ن�ســف �ساعة ، 
ومــع ذلك فاإن هــذا االأمر ُي�سعد ابنتي 
مت�ســك  والــذي  جــدًا  العامــن  ذات 
بوالدهــا وتتعلــق بــه، وحــن انتهــاء 
الزيــارة تاأبي تركــه فاآخذها بالقوة، 

فتظل تبكي وال تنام طوال الليل ".
وذكرت باأمل �سديــد اأن ابنتها متعلقة 
بوالدهــا كثــرًا، فقــد كانــت تبلــغ من 
العمــر عامــًا ون�ســف عنــد اعتقالــه، 
وبقيــت تبحث عنه ب�ســكل يومي عند 
ا�ستيقاظها ملدة �سهر، واإذا طرق الباب 
يل  وحت�ســر  فرحــًا  ترك�ــص  جتدهــا 
�سورتــه وكاأنها تقول اأين ذهب والدي 
فيحــرتق قلبــي اآنــذاك، وحتــى االآن 
تاأخــذ �سورته وتقبلــه يوميًا وحت�سر 

فيديوهات كان يالعبها فيها ؟! " .

صنع لي السعادة 
ق�ســة معانــاة اأخــرى تعانــق ال�سابــة 
�ســربا عمايرة  خطيبــة االأ�سر حمد 
الزيــر " 28 عامــًا " والــذي بــداأ مــع 
رحلــة االعتقــال وهو يبلغ مــن العمر 
اأي اأن جمموع ما ق�ساه يف  19 عامــًا، 
ال�سجــون اأكرث مــن �سبع �سنــوات، منها 
اأكــرث من عامــن ون�ســف يف االعتقال 

واأكــدت اأنهــا �ست�سنــع الفرحــة رغمًا 
عــن اأنــوف ال�سجــان عما قريــب، ومن 
يرتبــط باالأ�ســر وهــو داخــل االأ�سر 
فاإنه يخفف عنه الكثــر وُي�سعره باأن 
هنــاك مــن يتقبلــه حتــى لــو بقــي له 

االإداري .
اعتقــال  مت   2014 عــام  يف 
مكــث  االأوىل  مرتــن،  الزيــر 
اإداري،  �سهــور   4 خاللهــا 
والثانية 3 �سهور اداري، وكان 
من املفرو�ص اأن يخرج يف �سهر 
مار�ــص لهــذا العــام،  لكــن مت 

متديده لثالث �سهور اأخرى.
عمايــرة  انتظــار  وحــول   
عندمــا   ": قالــت  خلطيبهــا 
ــح يل  تقــدم خطيبــي لــه و�سنّ
االأمــر، واأخــربين باأنــه اأ�سر 
�سابــق ومــن املتوقــع اعتقاله 
يف اأي وقــت وهــو يريــد فتــاة 
فــكان  االأمــر،  هــذا  تتقبــل 
�سخ�ــص  اأريــد  اأننــي  جوابــي 
مثلــه بــل كان اأحــد �سروطي، 
فكيف ال اأنتظره وهو من �سنع 
يل ال�سعــادة وهــو يف ال�سجــن 
حيث الفــرح معــدوم، فو اهلل 
وين برجــال الدنيــا  لــو خــرنّ

كلها لن اأختار غره ".

يستحقون االنتظار!
وبينــت اأن الدافــع من حتملها 
ي�ستحقــون  االأ�ســرى  اأن  هــو 
االنتظار، فهــم �سحوا باأجمل 
اأفــال  حياتهــم،  �سنــوات 

ننتظرهــم، مــع اأن االأمر �سعب 
علــى النف�ــص؛ خا�ســة واأن اخلطوبة 
متــت وهو يف ال�سجن وقــد كان ينتظر 
هذه اللحظات منذ فرتة طويلة، ولكن 

�ساء اهلل اأن يعي�سها داخل االأ�سر.

�سنوات طوال يف ال�سجن .
اختطــاف االأ�ســر اأعــاد االأمــل لكثر 
مــن اأهايل االأ�ســرى يف اأملهم باخلروج 
والعي�ــص ب�سكل طبيعي كباقي النا�ص، 
ورمبــا هــذا مــا �سجــع االأ�ســرى علــى 

رغم االعتقال المستمر ألزواجهم 

     زوجات األسرى .... ومن الحب ما يدفعهن النتظار المجهول !
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األسير محمود جبارين
 من مدينة  اأم الفحم ، اعتقل يف 

العام 1988 ، �سدر حكم عليه 
بال�سجن املوؤبد بتهمة االنتماء اإىل 

ف�سائل املقاومة والقيام بعمليات 
ة، ولكن  ع�سكرية �سد مواقع ا�سرائيلينّ

املحكمة العليا خف�ست حكم املوؤبد 
اإىل ثالثن عاًما.

األسير فارس ا بارود 
من خميم ال�ساطئ بقطاع غزة، 

اعتقل يف العام 1991 ، حكم 
بال�سجن املوؤبد بتهمة قتل م�ستوطن 

، وينتمي اإىل حركة فتح ، وتنقل 
بن كافة �سجون االحتالل طوال 

�سنوات اعتقاله ، ويقبع االآن يف 
�سجن نفحه .

األسير  يحي  اغبارية
 من بلدة م�سرفة اعتقل يف العامل 
 1992
اعتقل ب�سبب االنتماء ملنظمة 
فتح وحيازة اأ�سلحة ومتفجرات 
والقيام باأعمال فدائية داخل 
مع�سكر للجي�ص االإ�سرائيلي وقتل 
جنود اإ�سرائلين.

األسير ضياء الفالوجي 
"األغا" 
من مدينة خانيون�ص جنوب قطاع غزة، 
اعتقل  يف العام 1992 على يد قوات 
االإحتالل االإ�سرائيلي من بيت �سقيقته 
الكائن يف مع�سكر خان يون�ص ، حيث  
اتهمه االحتالل بقتل م�ستوطن يف جممع 
غو�ص قطيف اآنذاك جنوب قطاع غزة.

األسير محمود عيسى  
من بلدة القد�ص اعتقل يف العامل 
االأ�سرى  عميد  يعترب   ، 1993م 
املعزولن واأقدمهم يف زنازين العزل 
االإنفرادي ، حكم عليه بال�سجن 
لثالثة موؤبدات و46 عاما ا�سافية 
بتهمة االنتماء لكتائب الق�سام وتنفيذ 
عمليات مقاومة �سد االحتالل.

عمداء األسرى

الأن  ال�سجــون،  يف  وهــم  االرتبــاط 
املقاومــة ال تــرتك رجالهــا، وهنــاك 
الكثر من الفتيــات يتمنن االرتباط 
ح�ســب   _ ال�سجــون  داخــل  مبــن 

عمايرة _

اعتقالــه  ليعــاد  االأ�ســر،  يف 
خــالل احلملــة امل�سعــورة على 
مدينــة اخلليــل اإثــر اختفــاء 
امل�ستوطنــن الثــالث واإعطاءه 
اإداري، يف وقــٍت كانــت  حكمــًا 
اأفنــان يف اأ�سبوعهــا االأخر من 
احلمــل حيــث اأجنبــت طفلهــا 
االآن  العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي 
ت�سعــة �سهــور، ومــا زال والــده 

يقبع يف االأ�سر االإداري.
وجــدت اأفنــان �سعوبة جدًا يف 
زادت  فقــد  االأخــر،  اعتقالــه 
منزلهــا  ورعايــة  م�سوؤولياتهــا 
االأمــر  االأب؛  وجــود  دون  مــن 
الذي تعتربه غــر ب�سيط على 
االإطــالق، اأما عــن زيارته فقد 
قدمــت طلــب زيــارة ومل يتــم 
الــرد عليهــا حتــى االن يف ظل 
لهــا؛  ال�سمــاح  بعــدم  توقعهــا 

كونها اأ�سرة حمررة �سابقًا.
علــى  يدفعنــي  مــا  وقالــت:" 
التحمــل واالنتظــار، هــو حبــي 
ثــم   ، لــه  واخال�ســي  لزوجــي 
 ، وانتمائــه  مببادئــه  اميــاين 
وخو�ســي لتجربــة م�سابهــة ملــا 
يعي�سهــا االآن، ومــع ذلــك �ساأربي 
اطفــايل على ذات النهج املقاوم، 
فال اأجمل من اأن نبني ا�سرة على 
دين وخلــق ونهج قومي، فال�سجن 

لن يثنينا ولن يزيدنا اال قوة ".

105 يومًا من اإلضراب
بينما خطيبة االأ�سر اأمين علي �سليمان 

همومهم واآالمهم، واأ�سبحت اأبث االأمل 
يف نفو�ــص زوجــات االأ�ســرى املحكومن 
العاليــة،  االأحــكام  وذوي  باملوؤبــدات، 
ورغــم تق�ســري اإال اأننــي علــى اأمل اأن 
تكون ت�سحيتي هذه توفيهم ولو القليل 

من حقهم علينا ". 
الفتاة الع�سرينيــة زينب عند خطبتها 
لالأ�ســر مل تكــن لتجرب اآالمــًا من قبل 
اأو ق�ســوة احلياة، ولكنها تبن باأن اأمين 
بــداأ رحلة معانــاة االعتقال يف �سن 18 
عامــًا؛ االأمــر الــذي مُينحها مزيــدًا من 
قــوة القلــب وحتمــل ال�سدائــد، الأنهــا 
اأحببته جدًا؛ كونه �سجاعًا وجريئًا يف 

الدفاع عن ق�سيته.
يف  اأميــن  تفتقــد  اأنهــا  اإىل  واأ�ســارت 
وكلمــا  حياتهــا،  مــن  كثــرة  مواقــف 
تذكــرت مواقفه اجلميلــة وتخطيطه 
للم�ستقبل يف بناء اأ�سرة وتكوين عائلة 
�سعيدة، تــزداد �سربًا و�سوقًا النتظاره، 
مو�سحــًة باأنها مل تــزره طيلة العامن، 
واأن التوا�ســل يقت�ســر علــى الر�سائــل 
املكتوبــة وبع�ــص االت�ســاالت امل�سو�سة 

كل فرتة.
ووا�سلت حديثهــا :" ر�سالتي للعدو اأنه 
مهمــا اأ�ســدرمت مــن اأحــكام فاأنتــم اإىل 
زوال، ومــا احلكــم اإال هلل رب العاملــن، 
وهــذه االأحكام ماهــي اإال دليــل وا�سح 
علــى اإفال�سكــم وقلــة حيلتكــم يــا مــن 
تنق�سون بوعودكم يف كل مرة، فيكفينا 
فخــرًا باأننــا ن�ســكل اأرقامــا �سعبــة يف 
ح�ساباتكــم ، ولــن نحيــد عــن الطريق 
و�سرنبــي اأوالدنــا على مــا تربينا نحن 

عليه".

تجربة مشابهة 
ولي�ــص ببعيــد تزوجــت ال�سابــة اأفنان 
 " العــواودة  اأيــوب  باالأ�ســر  رم�ســان 
32 عامــًا " بعــد اأن اأم�ســي 4 �سنــوات 

اطبي�ــص" 35 عامًا " زينب اأبو عرقوب 
قالــت :" اعتقل خطيبي يف �سهر مار�ص 
االعتقــال  اإىل  واأحيــل   2013 لعــام 
االإداري الأربعــة �سهــور، ليعلــن بعدهــا 
اإ�سرابه عن الطعام لـ 105 يومًا؛ رف�سًا 

ل�سيا�سة االإعتقال االإداري ". 
واأ�سافــت :" علق خطيبي اإ�سرابه بعد 
االتفــاق الذي جرى مــع اإدارة م�سلحة 
حيــث  لــه  التجديــد  بعــدم  ال�سجــون 
تن�سلوا مــن االتفــاق، لي�ستاأنف بعدها 
اإ�سرابــه املفتــوح عــن الطعــام قرابــة 
4 �سهــور ثم علقه بناًء على اتفاق مع 
نيابــة االإحتالل يق�ســي باالإفراج عنه 
يف �سهر يناير بداية هذا العام؛ اإال اأنها 
تن�سلت من االتفاق جمددًا وجدد له 3 
�سهور اإداري ومــن املفرت�ص اأن يفرجوا 
عنه هذا ال�سهــر، ولكن مت التجديد له 

لــ 3 �سهور مرة اأخرى ". 
واأو�سحــت اأن زوجهــا اأم�سى قرابة 12 
عامــًا يف االأ�ســر، ورغم علمهــا باأنه قد 
يعتقــل مــرة اأخــرة يف اأي وقــت اإال اأنه 
ر�سيــت به زوجــًا، بل وتفخــر باأن اهلل 
من عليها اأن تكون زوجة لرجٍل جماهد 
اأفنــى عمــره يف �سبيــل اهلل، وم�سحيــًا 
الأجــل كرامــة الوطــن، ومل ت�سعر يومًا 
برغبتهــا يف تركــه اأو عدم انتظاره، بل 
يــزداد �سربهــا وحتديهــا للحيــاة يومًا 

بعد االآخر.

نتقاسم الهموم
وتابعــت :" عندمــا اأ�سبحــت جزءًا من 
حيــاة اأ�ســر جماهــد، اأح�س�ســت بثقــل 
امل�سوؤولية ومبعاناة االأ�سرى، فقا�سمتهم 

رغم االعتقال المستمر ألزواجهم 

     زوجات األسرى .... ومن الحب ما يدفعهن النتظار المجهول !
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فخر واعتزاز
الع�سرينيــة بيــداء معمــر ت�سعــى مــن خالل 
برناجمها التلفزيوين "ن�سائم احلرية" عرب 
ف�سائيــة هنا القد�ص لت�سليــط ال�سوء ب�سكل 
وا�ســع على معانــاة االأ�سرى ، حيــث قالت : " 
اأ�سعــى من خــالل برناجمــي ت�سليــط ال�سوء 
ب�ســكل اأكــرب على معانــاة االأ�ســرى من خالل 
عر�ــص معاناة اأهــايل االأ�ســرى خا�سة اأثناء 
زيارتهــم ذويهــم، باال�سافــة اىل ا�ست�سافــة 
بع�ســًا مــن ال�سخ�سيــات االعتباريــة املهتمة 
مبجــال االأ�ســرى ملناق�ســة اآخــر امل�ستجدات 

داخل ال�سجون".
واأ�سافــت االإعالميــة اأن جتربتهــا يف اإذاعة 
االأ�سرى من خــالل تقدميهــا لربنامج "ن�سال 
واعتقال" اأعطاها الدفعة واخلربة الي�سال 
معاناة اال�سرى عــرب ال�سوت وال�سورة وعدم 
االكتفاء بالعمل االإذاعي فقط الأن ق�سيتهم 

كبرة حتتاج لدعم وجهد اإعالمي كبر.
املوقــف  مــن  االإعالميةا�ستيائهــا  واأبــدت 
واجلماهــري  واالجتماعــي  االإعالمــي 
املو�سمــي جتــاه االأ�ســرى، والذيــن يركــزون 
جــل فعالياتهــم فقــط ح�سريا ليــوم االأ�سر 
موجهــة ندائهــا لتوزيع اجلهود خــالل العام 
واال�ستمرارية باملزيد من االهتمام للق�سية.

مفاجئة لألسرى
اإذاعــة  يف  الربامــج  ومقدمــة  االإعالميــة 
الــراأي احلكوميــة فاطمــة القا�ســي اتخذت 
من اإعالمهــا االإذاعي منربا مقاوما ي�سد على 

جراحــات االأ�سرى وذويهم ويف�سح ممار�سات 
املحتــل جتاه اأبنائهــم ، فهي ت�سعــى لتو�سيل 
ر�سالــة للعامل و لكافة املعنيــن واحلقوقين 
مفادهــا اأن هناك اأ�سرى ق�سوا زهرة �سبابهم 
داخــل ال�سجــون و حتتاج مــن اجلميع وقفة 

جادة لن�سرتهم .
القا�ســي ر�سخــت جهدهــا لت�سليــط ال�ســوء 
علــى ق�سية االأ�ســرى وذويهم عــرب براجمها 
الثالثة علــى اأثر اإذاعة الــراأي احلكومية، 
لرفــع الــروح املعنويــة لــذوي االأ�ســرى مــن 
جهــة ورفــع الــروح الن�ساليــة لــدى ال�ســارع 
الفل�سطينــي مــن جهة اأخــرى، والعمــل على 
اإبقــاء ق�سيــة االأ�ســرى حا�ســرة علــى راأ�ص 
االأولويــات، وحاولــت اأن يبقــى االأ�ســر على 
توا�ســل مــع اأهلــه وعائلتــه يف ظــل �سيا�سات 
االحتــالل القمعية جتاه االأ�سرى وحرمانهم 

من الزيارة.
واأكــدت القا�سي اأنها مب�ساعــدة �سبكة الراأي 
االإعالميــة وهيئة �ســوؤون االأ�سرى وعدد من 
ب�ســدد  االإعالميــة  واملوؤ�س�ســات  االعالمــن 
اإطالق اأ�سخــم موجة ف�سائية بيــوم االأ�سر 
حتــت عنوان "بهــم ننت�ســر"، والتــي �ستكون 
علــى م�ستــوى عاملي مــع اأكرث مــن 70 اإذاعة 
فل�سطينيــة عربيــة ودوليــة ، و20 ف�سائية 
للمــرة االأويل من نوعها مب�ساركــة ف�سائيات 

تركيا وبريطانية واجلزيرة مبا�سر.
واأ�سافــت اأن احلملــة �ست�سمــل العديــد مــن 
التقاريــر اخلا�ســة باالأ�ســرى والتــي ت�سلط 
وهمومهــم  معاناتهــم  علــى  اأكــرث  ال�ســوء 
واملمار�ســات الوح�سيــة جتاههــم، مــن خالل 

لهــا دور بــارز فيهــا على ف�سح جرائــم املحتل 
وت�سليــط ال�سوء اأكــرث على معانــاة االأ�سرى 
#مي_وملــح،  حملــة  �سمنهــا  مــن  والتــي 
وحملــة #االأ�سرى_حتت�ســر التــي كانت يف 
بداية عام 2014 حيث كانت ناطقة با�سمها 

يف ذلك الوقت.
يو�ســف ك�سفت عن حملــة �ستنطلق يف االأيام 
القليلــة القادمــة علــى م�ستوى العــامل وهي 
حملــة "لالأ�ســرى ننتف�ــص" وذلــك مب�ساركة 
علــى  ومت�سامنــة  مت�سامــن   60 مــن  اأكــرث 
م�ستــوي فل�سطن والعامل، بعــدة لغات والتي 
�سوف ي�سارك بها عدد من املوؤ�س�سات واملراكز 

التي تعني ب�سوؤون االأ�سرى.

وسام شكر
بــدوره، اعتــرب مديــر اإذاعة �ســوت االأ�سرى 
طــارق عــز الديــن اأن االإعــالم الفل�سطينــي 
ي�ستحــق و�سام �سكر على جهــوده املبذولة يف 
�سبيــل ن�ســرة ق�سية االأ�ســرى، رغم احلاجة 
نوعيــة  يف  ومتميــز  اإ�ســايف  جلهــد  املا�ســة 
التغطيــة االإعالميــة والو�ســول للجماهــر 
اخلارجيــة لتكويــن راأي عــام عاملــي منا�ســر 

لق�سية االأ�سرى.
وطالــب عــز الدين و�سائــل االإعــالم املحلية 
ق�سيــة  تغطيــة  خــالل  احلياديــة  بانتهــاج 
االأ�ســرى وتبني الق�سية �سمــن اإ�سرتاتيجية 
احلكوميــة  املوؤ�س�ســات  منا�ســدا  موحــدة، 
واملجتمعيــة باإحيــاء ق�سية االأ�ســرى داخل 
االهتمــام  اقت�ســار  وعــدم  املحلــي  املجتمــع 

واملتابعة علي اأهايل االأ�سرى .

تقاريــر م�ســورة تلفزيونيــة ، كا�سفــة عــن 
املقاومــة  مــن  لالأ�ســرى  مفاجئــة  وجــود 
الفل�سطينيــة �سيتــم االإعــالن عنهــا خــالل 

املوجة .
وجلعــل ق�سيــة االأ�سرى اأكرث ح�ســورا وعدم 
املوؤ�س�ســات  كافــة  دعــت  مو�سميــة،  جعلهــا 
االأ�ســرى  مبجــال  واخلا�ســة  احلقوقيــة 
لالن�سمــام للحملــة التــي �ستنطلــق بعــد يوم 
االأ�ســر عرب كافــة االإذاعــات املحلية بداية 

كل اثنن من كل �سهر ب�سورة دورية .

ابتكار مستمر
وكانــت دعــوات االعالميــن الأفــكار جديدة 
ملنا�ســرة ق�سيــة االأ�ســرى يف ابتــكار م�ستمر، 
حيــث قام جمموعــة من االعالمــن باتخاذ 
و�سائــل التوا�ســل االجتماعــي منــربًا حــرًا 
ر�سائــل  خــالل  مــن  االأ�ســرى  مــع  للت�سامــن 
ت�سامنية مــع اأهايل االأ�سرى مفادها "قلوبنا 

معكم" .
ال�سحفيــة يف �سحيفــة اال�ستقــالل وموقــع 
احتــاد بر�ــص والنا�سطــة عائ�ســة يو�سف يف 
جمــال االأ�ســرى منذ �سبــع �سنــوات ، قالت :" 
نحــن ك�سحفيــن ن�سعــى مــن خــالل اإعالمنا 
ت�سليــط ال�ســوء اأكرث علــى معانــات االأ�سرى 
والعمل علــى اإحراج املحتــل وف�سح جرائمه 

�سد اأ�سرانا البوا�سل ".
واأكــدت علــى اأن االأ�ســرى هم �سحايــا �سمت 
العــامل العربــي جتاههــم مما اأعطــى املحتل 
اجلراأة الكبــرة ملمار�سة العنجهية جتاههم، 
م�ســرة اإىل اأنها ركزت يف الفعاليات التي كان 

عبر منابر  إعالمية مختلفة

إعالميات فلسطينيات يسخرّن إعالمهّن نصرة لألسرى  

الراأي _ نداء اأبو كويك :
موؤثــرًا  تكــون  اأن  يعنــي  اإعالميــًا  تكــون  اأن 
بالدرجــة االأوىل ، اأمــا اأن تكــون اإعالميًا يف 
جمــال ن�ســرة االأ�سرى فهذا يتطلــب منك اأن 
تكون جنديًا حمرتفًا لتخرج ق�سية االأ�سرى 

بال�ســوت  احلريــة  نــور  اإىل  الظلمــات  مــن 
وال�ســورة والكلمة ، ال �سيما وان هناك اآالف 
االأ�ســرى يقبعــون داخــل �سجــون االحتــالل 
"اال�سرائيلي"  والذين ميار�ص بحقهم بحقهم 
اأب�سع اجلرائم  اإعالميات يف الع�سرينيات من 

اأعمارهــن ويف بدايــة م�سوارهــن االإعالمــي 
جتــاه  احلــر  االإعالمــي  منربهــن  ن  �سخــرنّ
االأ�ســرى، فــكان لهــن الدوراملميــز يف تفعيــل 
ق�سيــة االأ�ســرى دعمــا لهمولذويهــم وف�سح 

ممار�سات االحتالل بحقهم.
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ولعٌ وشوق
وابي�ســت عينــا اأم فار�ــص بــارود مــن 
احلــزن علــى ولدهــا وفلــذة كبدهــا 
املعتقل بن زنازين املحتل يف ال�سجون 
ال�سهيونيــة، فمــن اأيــن لهــا بقمي�ــص 
ابنهــا عله يــرد عليها ب�سرهــا بعد ما 
يزيد عن ع�سرين عاما ق�ستهن باكية 
على ابنهــا الوحيد "فار�ص" كما األقى 
يو�سف قمي�سه على وجه اأبيه فارتد 

ب�سرًا.
دخلنــا باحــة بيــت اأم فار�ــص والتــي 
ال�ساطــئ  خميــم  اأزقــة  بــن  تقطــن 
غرب قطاع غــزة وهي تغط يف غفوة 
، كانت وقتها جتل�ص على ح�سر ق�سي 
واملذيــاع بجانبهــا يتحدث مــع نف�سه، 
اأن  لنعلمهــا  بحــذر  بجانهــا  هم�سنــا 
�سيفا قد حل يف باحة بيتها ال�سغر، 
فا�ستيقظت وهي تعتذر باأن النوم قد 

غلب وحدتها و�سكون بيتها اخلايل.
مل يحتــل فــراغ بيتهــا �ســوى �ســورة 
يف  تختزلهــا  زالــت  مــا  التــي  فار�ــص 
عقلها وقلبها، فقد ذرفت تلك العجوز 
دموعهــا على مدار ع�سريــن عاما اإىل 
اأن فقــدت ب�سرها حزنا علــى ولدها، 
غــرق قلبهــا واأ�سبحــت حياتهــا اأكرث 
بوؤ�ســًا ، فلم يبقى برفقتها �سوى �سدى 
مناجاتهــا بــن جدران بيتهــا اخلايل 
والــذي تعلوه غمامة احلزن الباكية، 

ليبقــى فار�ص اأ�سر القلــب والوجدان 
بن �سلوع اأمه املتعبة.

أمل يترنح
تقــول احلاجــة بــارود وهــي تلتقــط 
الفينــة  بــن  املتهالكــة  اأناف�سهــا 
املر�ــص  اأثقلهــا  اأن  بعــد  واالأخــرى 
:"�ســار عمــري فــوق الثمانــن �سنــة 
واأنــا بنتظر بولــدي يتحــرر، اأمنيتي 
ب�ص اأ�سوفه وبعدها ربي ياخد اأمانته 
عنــده" وبعبارات االأمــل الذي ما زال 
يرتنح بن وجنيتهــا تقول :"بالرغم 
مــن مر�سي ووحدتــي اإال اأنني اأجتهد 
يف جتهيــز �سقــة فلــذة كبــدي حلــن 
خروجــه من زنازين املحتــل، وما زلت 
اأزرع لــه ورد الفــل واليا�سمــن حــول 
غرفتــي الأر�سه عليــه وقتهــا اإن كنت 

على قيد احلياة".
جتل�ص اأم االأ�سر بارود يف زاوية بيتها 
وهــي حتت�ســن �ســورة ابنهــا ، فربغم 
ت�ســف  اأنهــا  اإال  لب�سرهــا  فقدانهــا 
مالحمــه بدقــة وكاأنــه جال�ــص اأمــام 
عيناهــا الب�سرتــان، وت�ســف جمال 
وهيبــة وقفته ال�ساخمــة بن حدود 

ال�سورة التي بحجم كف يدها.
وبدمعــات جالت على خدهــا املر�سوم 
تقــول  لهــا  ح�ســر  ال  بتجاعيــد 
:"ي�سمحــون يل باحلديــث اإليــه عرب 

مــا يزيــد عــن ع�ســر �سنــوات والتــي 
ومل  عيناهــا  ابي�ســت  اإثرهــا  علــى 
تعد تب�ســر األوان احليــاة من جديد 
،فقالــت "ابني حمكوم مــدى احلياة، 
لكن ال�سهاينة لن يبقوا مدى احلياة 
علــى وجــه االأر�ــص ، لذالــك يقيني 
بــاأن الفرج ال بــد اأن ياأتــي واإن طال 

البعد".
اأم فار�ــص اأبت خالل حديثها معنا اإال 
اأن تنــدب حظها لتبكــي بحرقة قلب 
مكلوم وهي تقــول :" لو خروين بن 
عمــري وبــن فار�ــص حلكيــت فار�ــص 
حياتــي كلها ، لو بعرف اإنــه رح يطلع 
ال�سنــة اجلايــة الأ�ســل اأنتظــره على 
الر�سيــف حتى اأكــون اأول مــن ي�سلم 
كل  بــن  مــرددة  ويح�سنــه"،  عليــه 

كلمة قالتها "حبيبي يا فار�ص" .
فار�ــص متهــم بتنفيذ عمليــة فدائية 
داخــل االأرا�ســي املحتلــة والتي على 
اإثرهــا قتــل عــدد مــن ال�سهاينة من 
جنــود االحتــالل ، ومل يكــن فار�ــص 
�سمن �سفقــة وفاء االأحــرار مما زاد 
االأمل يف قلــب اأمــه املوجوعــة ، بعــد 
اأن كانــت تعلــق اآمالهــا علــى اجلندي 

االأ�سر لدى املقاومة يف قطاع غزة.
جــرح غائــر ال زال ينزف دما يف قلب 
اأم فار�ــص ، جتاري الزمــن مب�سائبه ، 
تناجــي ربهــا م�ستغيثــة  بــاأن يرجــع 

الهاتــف كل �ست �سهــور مكاملة واحدة 
مدتهــا ع�سر فقط، فتلــك الدقائق ال 
تكفيني التمعن يف �سوته وال تكفيني 
االطمئنــان علــى �سحته اأكــرث، لكنها 
مبثابة �سربة ماء بعد عط�ص مرير".
الهاتف يرافــق جل�سة احلاجة بارود 
وحــن �ساألناهــا عــن �سبــب وجودهــا 
بجانبهــا وهــي تتح�س�سه بــن الفينة 
واالأخــرى قالت :"دائمــا اأت�سل على 
االإذاعــات واأ�سمــع �سوتــي البني بعد 
ي�سمعــون  االأ�ســرى  كل  اأن  علمــت  اأن 
اأنقطــع عــن م�ساركتــي  فــال  املذيــاع، 
الهاتفيــة لكل برنامج يخ�ص االأ�سرى 
داخــل ال�سجون ،ولعل ات�سال ياأتيني 
مــن داخــل ال�سجــون يف وقت مــا واأنا 

اأنتظر".
علــى الــدوام ت�ستعــد بــارود للخروج 
كل يــوم اثنــن معت�سمة اأمــام الهالل 
االأحمــر املخ�س�ص لالأ�ســرى دون كلل 
منهــا اأو ملــل، فــال مينعهــا املر�ص وال 
العمــى مــن اخلــروج، فــكل مــا ت�سعى 
اإليــه اأن ت�ستــم رائحــة ولدهــا وهــو 
يطبع قبلــة على جبينها، علنّ ب�سرها 

يعود بعودته لها.

حرمان جائر
طــال الفــراق علــى احلاجة بــارود، 
فقــد ُحرمــت مــن زيــارة ولدهــا منذ 

لهــا فلــذة كبدهــا ، تعلــي �سوتهــا يف 
�سالتها وهــي تقول لربها "يا رب اأَمَدنّ 
يف عمري الأحت�سن ولدي ثم اأموت"، 
�سربت تلك احلاجة ع�سرات ال�سنن 

ولكن الفرج مل ياأِتها بعد.
العام املا�سي كان االأق�سى على ال�سعب 
الفل�سطينــي منذ عــدة �سنوات خلت، 
فحمــل يف طياتــه اأحداثــا �ساخنــة، 
عــام  باأنــه  و�سفــه مراقبــون  حيــث 
االأزمــات، يف حــن يــرى اآخــرون اأنه 
كان عامــا فيه فاحتــة االأمل، وتبقى 
االأبــرز  املحــرك  االأ�ســرى  ق�سيــة 

لالأحداث يف ال�ساأن الفل�سطيني.
و�سجل عــام 2014 ارتفاعا كبرا يف 
االنتهــاكات التــي قامت بهــا م�سلحة 
ال�سجــون ال�سهيونيــة بحــق االأ�سرى 
الفل�سطينيــن ،وم�سى هــذا العام وما 
يــزال اأكــرث مــن خم�ســة اآالف اأ�ســر 
�سجــون  يف  القيــد  بنــار  يحرتقــون 
وينظــرون  ال�سهيــوين،  االحتــالل 
اإىل عــام قــادم على اأن فيــه احلرية 
2015 قــد  اأن عــام  واالأمــل ، وعــدنّ 
يكــون اأ�ســواأ مــن �سابقــه اإن مل ت�ســع 
والف�سائــل خطــة وطنيــة  القيــادة 
مل�ساندة االأ�سرى والعمل على االإفراج 
عنهــم ، رغــم التوقعــات االإيجابيــة 
بحدوث �سفقة تبادل يطلق مبوجبها 

�سراح االأ�سرى.

يقبع في األسر أكثر عقدين

بارود .. تنتظر من يلقي على بصرها قميص ولدها
غزة _ اأالء النمر

تتح�س�ص االأ�سياء بجانبها 
قا�سدة اأوراقًا و�سعتها فوق 
من�سدتها اخل�سبية، اأخرًا 

مت�سُك به َبعد معاناتها 
البائ�سة يف البحِث َعن 
اأ�سياِءها التي تربطها 

باأغلى َما متلك يف الوجود 
،ترجتف ورقاتها َبن َيدْيها 

ِبعدد رجفات ج�سدها 
الهالك اإثر اأحزانها 

املرتاكمة والتي باتت ال 
ح�سر لها، اإننّها ر�سالة فار�ص 
االأخرة التي بعث بها الأمه 
لطماأنتها على �سحته مرفقا 

اإياها ب�سوره اجلديدة.
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

هــل ميكن اأن تتوحــد الن�ساء؟ غالبا هو �ســوؤال معروف االإجابة 
م�سبقــا، رمبا يف احلياة العادية ديــدن الن�ساء جميعا االختالف 
والتمايز فال حتب اإحداهن اأن ت�سبه االأخرى اأو اأن تتفق معها يف 
راأي، ولكــن هل ميكننــا حتقيق ذلك حتت قبة الربملان؟، جميعنا 
اأي�ســا يعــرف احلالــة الف�سيف�سائيــة التــي و�ســل اإليهــا املجل�ص 
الت�سريعي بل واملجتمع ككل مع تعزيز االنتماء للحزب واإعالئه 

على االنتماء للكل الوطني وحلاجات ال�سعب ب�سكل عام.
 "مــا علينا" خلينا يف الن�ساء، طرحت ال�ســوؤال يف حلقة اإذاعية 
مــرة على النائــب يف الت�سريعي منى من�سور، هــل ميكن اأن يكون 
للن�ســاء يف الت�سريعي هدف واحد ي�سعن اإليه جميعا للم ال�سمل 

وحتقيق امل�ساحلة الوطنية احلقيقية والفعالة؟
ال يظــن البع�ص اأن االإجابة �سهلة اأو اأن حتقيقها ب�سيط، فلي�ست 
الن�ساء اأقل خالفا من الرجال يف هذا الوطن، فاإن كانت خالفات 
الرجــال �سيا�سيــة اأو اقت�ساديــة اأو اأكــرث مــن ذلــك اأو اأقــل فاإن 
خالفــات الن�ســاء تزداد وتزيد الهوة بــن املختلفن، اإذ ال تكون 
فقــط حزبيــة اأو �سيا�سية واإمنا يــزداد عليها طبيعــة وطريقة 
املطالبــة بحقــوق املــراأة على اأ�سا�ــص ديني اأو جنــدري  وهما يف 
كثر مــن االأحيان يتعار�سان خا�سة مع وجــود اأجندات جاهزة 

ومتويل قائم مب�ساريع ال يقبل املمول فيها تبديال وال حتويال.
وهنــاك الكثــر مــن القوانن التــي طاملــا اختلف فيهــا اجلانبان 
علــى طبيعة وطريقة طرحها وتبنيها ومدى اأهميتها  من غرها 
يف املجتمــع وحتقيقها للفائــدة املرجوة ملجتمع الن�ســاء اأو لفئة 

حمدودة منه، فهل بعد ذلك تتفق الن�ساء؟
طبعــا الهدف العام هو  حتقيق اأكــرب م�ساحة من احلرية للمراأة 
وحت�سيــل احلقوق لها ورمبا هذا اأمــر متفق عليه باالإجماع، لكن 
املختلف عليه هو طبيعة تلــك احلقوق، ومدى تطبيقها وكيفية 
ذلــك، وهــل الدين �سبــب فيهــا اأم املجتمع مبا ت�ســرب من عادات 

وتقاليد ين�سبها زورا للدين!
بالتاأكيــد االآن يبــدو احتــاد الن�ســاء حتــت قبــة الربملــان اأكرث 
�سعوبــة من احتــاد الرجال فيه، فاإن كان االتفــاق على م�ساحة 
وا�سحة ملا يردن فــاإن اختالف امل�سارات بالكاد يجعلهن يتوافقن 

على اأي اأمر اآخر.
رمبــا ميكــن للن�ساء تنحيــة هذه اخلالفــات جانبــا االآن، خا�سة 
بعــد اعتقــال النائــب يف الت�سريعــي خالــدة جــرار و�ســوء و�سع 
االأ�ســرات ب�ســكل عام يف �سجــون االحتالل وامل�سايقــات التي ال 
تتوقف بحقهــن بل وبحق الن�ساء جميعا حتــى زوجات االأ�سرى 
والن�ســاء علــى احلواجــز ويف البيــوت وغرهــا ممــا تتعر�ص له 

املراأة الفل�سطينية منذ بدء االحتالل.
لرمبــا االآن علــى الربملانيــات خ�سو�ســا اإعــادة توحيــد �سوتهن 
جتــاه ق�سايــا الوطــن ب�ســكل عــام، جتــاه املطالبة بحقــوق هذا 
املجتمــع الــذي انتخبهن علــى اأ�سا�ص اأنهن �سوتــه ل�سانع القرار، 
اأن كفــى ظلمــا للم�سحوقات حتت اآلــة القمــع االإ�سرائيلية، نعم 
نريــد تفعيــل كل القوانن الدولية والعربيــة واملحلية اخلا�سة 
بحمايــة الن�ساء، وتعزيز م�ساركتهــن الدميقراطية، وح�سولهن 
علــى اأعلى ن�سبة يف الو�ســول ملراكز �سنع القــرار، وكل ذلك مما 
حتلــم بــه الطاحمــات للمجد والقيــادة، ولكن قبل ذلــك دعوها 
تتنف�ــص احلريــة وتعي�ص اأوال، ا�سمحــوا لها اأن تاأمــن على بيتها 
واأبنائهــا، بل اأن حت�سل على بيــت اأوال يف ظل ت�سرر منازل اأكرث 

من مائة األف اأ�سرة يف العدوان االأخر.
لــذا يــا قائدات ال�سعــب اتفقوا اأوال علــى اأن تعي�ص هــذه املراأة، 
ثــم طالبوا لهــا باحلقوق، كونــوا �سوتا حقيقيا موحــدا لها اأمام 
االختالفــات والتجاذبــات بــل اأمــام التنــازالت ال�ساحقــة مــن 
البع�ــص، وهنــا تثبــت املــراأة اأنها اأكــرث قــدرة اإن اأرادت اأن تكون 
اأكــرث تخليــدا وقوة وحزما مــن األف غره من الرجــال اإن كانوا 

على �ساكلته،، اأال تظنون ذلك اإن قارنا "اأم ن�سال" ب "عبا�ص".

هل تتوحد النساء؟

وزارة شؤون المرأة

دير المخلص

اأو ديــر الالتــن  ديــر املخل�ــص 
لالتــن  ديــر  هــو  الكاثوليــك 
عــام  بنــاوؤه  مت  الكاثوليــك، 
البلــدة  اأ�ســوار  داخــل   1559
يف  القد�ــص،  ملدينــة  القدميــة 
الن�ســارى  حــارة  غــرب  �سمــال 

بالقرب من باب اجلديد. 
الغربيــة  اجلهــة  يف  يقــع 
ال�سماليــة مــن حــارة الن�سارى، 

اأ�سلــه للن�ســارى الكــرج؛ حيــث 
القدي�ــص يوحنــا  عــرف بديــر 
الالهوتــي. ثــم ا�ســرتاه االآباء 
الفرن�سيــون مــن الكــرج يف �سنة 
ف�ســار  م(،   1559 هـــ/   967(
وديــر  الالتــن  بديــر  يعــرف 
قاعــدة  اأ�سبــح  كمــا  الفــرجن. 
حلار�ــص  وكر�سيــًا  الأديرتهــم 
ي�ستمــل  املقد�سة،وهــو  االأر�ــص 

على مكتبة ،ومدر�سة ،وكني�سة، 
ومطبعــة،  و�سيدليــة،  وميتــم، 
وفــرن، ومطحنــة عــدة معامــل 

حرفية.
اإطعــام  ي�ســرف علــى  اأنــه  كمــا 
واإ�ســكان العائــالت الفقــرة من 
الن�ســارى الالتــن الذيــن بلغوا 
 2250 نحــو  1945م  عــام  يف 

عائلة.

غزة- الراأي:
اأكــدت وزارة الثقافــة اأن يوم االأ�ســر الفل�سطيني 
حتريــر  حتــى  والبطولــة  للت�سامــن  عنونــا  هــو 
االحتــالل  �سجــون  يف  فل�سطينــي  اأ�ســر  اآخــر 

"االإ�سرائيلي". 
 وقالــت الثقافة يف بيان لهــا اأ�سدرته �سباح اأم�ص 
االأربعــاء، تزامنــًا مــع الفعاليــات اخلا�ســة بيوم 
االأ�سر الفل�سطيني الذي ي�سادف 17 من ابريل/
ني�ســان من كل عام:" اإن ق�سية االأ�سرى �ستبقى يف 
وجــدان كل فل�سطينــي، وكل يــوم هو يــوم لالأ�سر 
الفل�سطينــي ولــن يبخــل �سعبنا بابتــكار الو�سائل 

واالأ�ساليب حتى حترير اآخر اأ�سر فل�سطيني".
يف  الفل�سطينــي  ال�سعــب  الثقافــة  وزارة  ودعــت   
�ستى اأماكن تواجده للت�سامن مع االأ�سرى واإحياء 
ق�سيتهــم العادلة وتذكر العــامل مبعاناتهم ، كما 
املختلفــة  ال�سعبيــة  بالفعاليــات  للقيــام  دعتهــم 

الإحياء هذا اليوم ال�سامخ.
الوطنــي  العمــل  ف�سائــل  كافــة  طالبــت  كمــا 

الفل�سطينــي للعمــل علــى حترير االأ�ســرى بكافة 
علــى  املحتــل  جتــرب  التــي  والطــرق  الو�سائــل 
االإفراج عــن االأ�سرى االأبطــال ودعتهم لاللتحام 
ح�ســد  يف  ي�ساهــم  ممــا  والوحــدة  واال�سطفــاف 
اجلهــود وعدم ت�ستيتها وتق�ســر الطريق لتحرير 

االأ�سرى.
احلقوقيــة  املوؤ�س�ســات  الثقافــة  وزارة  وحثــت 
والدوليــة علــى  ممار�ســة دورهــا مــن اجــل ردع 
االحتــالل ومنعــه من ممار�ســة التعذيــب املمنهج 
علــى  واالإ�ســرار  االنفــرادي  العــزل  وا�ستمــرار 
االأ�ســرى  اعتقــال  واإعــادة  االإداري  احلب�ــص 
االأطفــال  اعتقــال  يف  واال�ستمــرار  املحرريــن 
والن�ساء ومنــه زيارة االأهل وغرها من املمار�سات 

التي تتعار�ص مع القوانن واملواثيق الدولية.
 وقالــت:" ال يزال االأ�ســر الفل�سطيني ميثل اأحد 
ال�سور االأكرث تعبرا عن معاناة وبطولة وكربياء 
�سعبنــا العظيــم الــذي ال يبخــل حلظــة واحــدة 
يف تقــدمي خــرة اأبنــاءه قربانــًا مــن اجــل كن�ص 

االحتالل وا�ستعادة اأر�سنا امل�سبوبة".
يــوم  يحيــى  الفل�سطينــي  ال�سعــب  اأن  واأردفــت 
االأ�ســر وال يــزال االآالف من اال�ســرى واال�سرات 
يقبعون يف ال�سجون والزنازين ويتعر�سون الأب�سع 
�ســور التعذيــب مــن �سجان جبــان وحمتــل غا�سم 
�ساربــا بعر�ــص احلائــط كل املواثيــق  الدوليــة 

واالإن�سانية.
الر�سميــة  التقاريــر  معظــم  ان  واأو�سحــت   
واحلقوقية اكــدت اأن اأكرث من %80 من االأ�سرى 
تعر�ســوا للتعذيــب باأ�ســكال وطرق متعــددة مثل 
ال�سبــح ومنع النــوم ونزع املالب�ــص وال�سرب والهز 
وحتــى حمــاوالت االغت�ساب  ولكــن دون حتريك 

�ساكن.
بتلــك  يكتــف  مل  االحتــالل  اأن  اإىل  واأ�ســارت 
االنتهــاكات بــل مار�ــص العقــاب اجلماعــي وهدم 
منــازل الكثــر مــن االأ�ســرى، عو�ســًا عــن حــاالت 
مــن  االأهــل  ومنــع  الطبــي  واالإهمــال  االغتيــال 

الزيارة وغرها من املمار�سات الوح�سية

يوم األسير .... احياء  للبطولة 
والتضامن مع األسرى
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إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
األــف دينــار، بعد اأن تنازل "وائل" عن املبلــغ ل�سديقه من اأجل حل اأزمة 

عائلته.
ر ال�سديقــان اأن يعمــل كل واحــد منهمــا يف مــكان  يف اليــوم التــايل قــرنّ
خمتلف، ومدينــة خمتلفة؛ حتى يتمكنان من ت�سريف اأكرب مبلغ مُمكن، 
ووقــع اختيارهمــا على املحافظــة الو�سطى؛ ملــا فيها من اأماكــن متعددة، 
وبالفعــل ا�ستمــرا حتى منت�ســف الليــل، ويف نهاية اليوم كانــا قد �سرفا 
فاه يف اليوم االأول، وا�ستمــر عملهما خم�سة اأيام،  �سعــف املبلــغ الذي �سرنّ
ا�ستطــاع خاللهــا "عــالء" جني املبلــغ الذي تريــده العائلة حلــلِّ اأزمتها 
عيًا اأنه ا�ستلفه من اأحد اأ�سدقائه ،على  املالية وقام باإعطائه لوالده مدَّ

اأن ي�سدده بالتق�سيط اململ؛ من عمله يف اأحد املحالت التجارية.
ومل مت�ــص اأ�سهــر علــى احلادثــة؛ حتــى دق باب منــزل والــد "عالء" يف 
�ساعــات الليــل االأوىل رجــال  ال�سرطــة الذيــن طالبوا ب�ســرورة ت�سليم 
"عــالء" لتورطــه يف ترويج نقود مــزورة يف عدة اأماكن يف قطاع غزة، 
ليتبــن يف التحقيــق اأننّ "عالء ووائــل" كانا �سمن �سبكــة كبرة؛ ال اأحد 
منهمــا يعلــم م�ســدر النقود؛ اإال "وائــل" نف�سه الــذي اأ�سرَّ علــى االإنكار، 
ثــم ا�سطــر اإىل االعــرتاف؛ بعدما �سعــر اأننّ �سديقه "عــالء" اقرتب من 

االنهيار، ويق�سي االآن اجلميع حمكوميته داخل اأحد ال�سجون يف غزة.

غزة-الراأي:
منــذ �سنــوات طويلة اعتاد )عــالء. ج 19 عاما(  اأن يــرتدد على منزله؛ 
بــًا لكافة اأفــراد العائلة،  �سديقــه وائل .�ــص؛ حتى اأ�سحــى �سديقًا مقرَّ
ي�ساركهــم همومهم وواجباتهم ومنا�سباتهم، حتــى �سقيقات "وائل" فقد 
كــن يتعاملــن معه بحــدود امل�سموح مــن العائلــة؛ نظًرا ل�سهامــة اأخالقه 
ومتيــزه بــاالأدب البالغ ،ومل يكن اأحد ينظر اإىل عــالء اأيَّ نظرة �سلبية، 
فهــو كفرد مــن اأفراد العائلــة، على الرغم مــن املالحظــات الكثرة على 
العائلــة التي كان ي�سادقها، فمن املعروف اأننّ والد "وائل" متهم بكثر من 
الق�سايا التي لها عالقة باالختال�سات املالية من اأحد البنوك؛ التي كان 
يعمــل بهــا منذ �سنــوات  طويلــة، اإالنّ اأن "عالء" كان م�ســرًا على عالقته 

بهذه العائلة، وكان يردد دوًما اأنهم اأ�سبه باأهله.
يف اإحــدى املرات تعر�ست عائلة "عــالء" اإىل �سائقة مالية خانقة، بعد 
اأن �ســدم �سقيقــه االأكرب اأحد االأطفال ب�سيارتــه التي يعمل عليها، وكان 
عليــه اأن يدفــع مبلــغ �ستــة اآالف دوالر؛ كمبلــغ تعوي�ص لعائلــة الطفل؛ 
جــراء ما اأ�سابــه بعد تو�سط اأهِل اخلــر بن العائلتــن، وتق�سيط املبلغ 

على ع�سرة اأ�سهر.

هذه ال�سائقة املالية جعلت "عالء" ينقطع عن �سديقه الأيام متوا�سلة؛ 
مــا لفت نظــر عائلة "وائــل" بالكامل، ومــن �سمنهم والــده ؛الذي باغت 
"وائل" بال�سوؤال عن �سديقه؛ ليخربه مبا حل بهم، فما كان من االأب اإال 
اأن اقــرتح فكــرة ت�سغيل "عالء ووائل"، �ســرط اأال يعرف "عالء" م�سدر 

امل�سغل مهما كان الثمن، وطرح على ابنه فكرة توزيع نقود مزورة.
وكان كل مــا عليهمــا فعله؛ هو النزول اإىل اأحد حمالت "ال�سوبر ماركت" 
اأو املحــالت التجارية املتناثرة يف قطاع غزة، و�سراء اأيَّ غر�ص، ومن ثم 
احل�سول علــى باقي املائة �سيكل املزورة، فيكــون ن�سيب املُ�سغل الن�سف، 
ون�سيــب "وائل وعالء" الن�سف، وهكــذا �سرعان ما اأقنع "وائل" �سديقه 
اأن هــذه هي الطريقة املثلى مل�ساعدة عائلتــه، واأن عليه االقتناع باالأمر 

و�سرعة التنفيذ؛ حتى ي�سمن للعائلة اخلروج من اأزمتها املالية.
يف اليوم االأول خرج ال�سابان اإىل مدينة رفح، وهما يحمالن 150 ورقة 
مزورة من فئة "مئة �سيكل"، وبدءا بالتجوال يف �سوارعها منفردين، وفى 
كل "�سوبــر ماركــت" اأو حمــل كانا ي�سرتيــان علبة �سجائــر اأو �سوكالته، 
بحيــث ال يزيــد مــا ي�سرتيانه عن ع�سرة �ســواكل، ومل مي�ــص اآخر النهار 

حتى كانا قد تخلنّ�سا من املبلغ الذي بحوزتهما. 
وكان ن�سيب "عالء" ن�سف املبالغ بالكامل؛ التي تراوحت قيمتها قرابة 

رة.. فماذا  شاّبان رّوجا العملة المزوَّ
حصل لهما؟

الراأي _ لوؤي رجب :
"االإ�سرائيلــي"  قــوات االحتــالل  توا�ســل 
خنــق  يف  واإمعانهــا  القمعيــة  �سيا�ستهــا 
االقت�ســاد الفل�سطينــي بقطــاع غــزة؛ مــن 
خــالل حتكمها يف املعابر واإحكام �سيطرتها 
عليــه، و حظر دخول العديــد من الب�سائع 
واملــواد واال�سنــاف املختلفــة اإىل  القطــاع 

اخلا�ص . 
من بن تلك املواد التي مت حظرها من قبل 
جال�ص" والتي  "الفيرب  " مادة  " اإ�سرائيل 
ت�ستخــدم يف �سناعة قــوارب ال�سيد بغزة؛ 
بحجــة اأنهــا ت�ستخــدم يف اأعمــال املقاومة 
الفل�سطينية، وبعد حظر "الفيرب جال�ص" 
اأ�سبــح الع�سرات مــن مالكي قــوارب ال�سيد 
عاطلــن عــن العمــل، وغــر قادريــن علــى 

ايجاد لقمة العي�ص الأبنائهم .

حاجة للصيانة
وتقف قوارب ال�سيادين اليوم على مقربة 
من ميناء غزة البحــري غرب املدينة دون 
اأي عمــل لها، فمنذ عامــن، كان ال�سيادون 
الفل�سطينيــون يلجئون ب�سهولــة اإىل جلب 
هذه املادة عن طريق االأنفاق االأر�سية بن 
م�ســر وغزة  قبل تدمرها من قبل اجلي�ص 
امل�ســري؛ ممــا اأدى اإىل �سح املــوارد الالزمة 
لل�سناعــات يف غزة ورفــع معدالت البطالة 

اإىل م�ستويات كبرة.
وُتعــد مــادة الـــ " فيــرب جال�ــص " املكــون 
املخ�س�ســة  القــوارب  ل�سناعــة  االأ�سا�ســي 
لل�سيــد، حيث تكون على �سكل مادة �سائلة، 
ويتــم اإ�سافة مــواد كيماوية خا�ســة اإليها 
لت�سكيلها يف قوالب لت�سنيع واإ�سالح قوارب 

ال�سيد .

مــن جانبــه، قــال ال�سيــاد حممــود اله�سي 
)47عامــا( :" اأن حظــر االحتــالل ملــادة 
غــر  ال�سياديــن  جعلــت  جال�ــص  الفيــرب 
قادريــن علــى االإبحــار ملمار�ســة مهنتهــم؛ 
خ�سو�ســًا اأن الع�سرات مــن القوارب حتتاج 
لل�سيانة بعد تعر�سها الأعطال اأو اإطالق نار 
مبا�سر من الزوارق البحرية االإ�سرائيلية.  

هنــاك الع�ســرات مــن قــوارب ال�سيــد يف 
غزة بحاجة اإىل �سيانــة نتيجة تعر�سها 
الإطــالق النــار مــن العــدو "اال�سرائيلي"، 
املتهالــك  لتجديــد  احلاجــة  عــن  ف�ســاًل 
منهــا نتيجــة مــرور �سنــوات طويلــة على 
�سناعتها. "، نافيــًا مزاعم االحتالل التي 

ال تهدف اإال لقطع اأرزاق الفل�سطينين .

ونفى اله�سي اتهامات االحتالل  لل�سيادين 
با�ستخدامها يف اأعمال املقاومة، م�سرًا ايل 
انهــا ت�ستخدم يف �سناعة قوارب ال�سيد، ال 

يف �سواريخ املقاومة.

قطعٌ لألرزاق
بــدوره ، قــال ال�سياد حممد اأبــو عودة:" 

ومتثل قوارب ال�سيد، م�سدر رزق ل�سريحة 
كبــرة مــن ال�سياديــن البالــغ عددهــم 4 
األــف   40 قرابــة  ويعيلــون  �سيــاد،  اآالف 
ن�سمــة، واالآن اأ�سبحوا يعانــون من ح�سار 

مطبق منذ ثمانية اأعوام.  
املنظمــات  عــودة   اأبــو  ال�سيــاد  وطالــب 
احلقوقية ال�سغط على االحتالل الإعادة 
اإدخــال هذه املادة اإىل غــزة، موؤكًدا اأن ال 
مــادة بديلــة ميكــن اأن حتــل بديــاًل عن " 
الفيرب جال�ص " لرتميم القوارب التالفة.

حجٌة للتضييق
مــن جانبــه، قــال مديــر دائــرة اخلدمات 
باالإدارة العامة للرثوة ال�سمكية م. جهاد 
100 قــارب �سيــد  �ســالح :" اإن  قرابــة 
حتتــاج اإىل �سيانة، ويعجز ال�سيادون عن 
عمل اأي �سيء لهــا؛ االأمر الذي يوؤثر �سلبًا 
على قطاع ال�سيد ويقلل من عدد القوارب 

التي ت�ستطيع النزول اإىل البحر.
وبن اأن مادة الفيرب ي�ستخدمها ال�سيادون 
منــذ 30 عامــا يف �سناعــة ال�سفــن، واأنهــا 
كانــت تدخــل ب�سكل طبيعي مــن اجلانبن 
اإ�سرائيــل  لكــن  وامل�ســري؛  اال�سرائيلــي 
تريــد اأي حجــة للت�سييــق علــى ال�سعــب 
الفل�سطينــي وبالتــايل منعــت املــادة مــن 

الدخول منذ عام 2008 بحجج اأمنية.
 واأو�ســح  اأن الفيــرب جال�ــص ي�ستخــدم يف 
�سناعــة القــوارب ال�سغــرة “احل�سكات” 
بن�سبــة %90، فــاإن انقطعــت ال ي�ستطيع 
اأي �سيــاد اإ�سالحه، وبالتايل يقطع رزقه، 
م�ســرًا اإىل اأن اإ�سرائيــل تهــدف مــن وراء 
ال�سيــد  قطــاع  تعطيــل  اإىل  ادعاءاتهــا 

وتدمره باأي �سكل من االأ�سكال.

بحجة استخدام المقاومة لها 

 " إسرائيل " تحظر " الفيبر جالس" والصيادون يلتحقون ركب البطالة



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

الخميس 27  جمادى اآلخرة  1436هـ  / 16  ابريل - نيسان  2015م
Thursday - 16 April  2015  

10
نيو ميديا

اإعداد: خالد �سايف

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق: #يوم_األسير

قنوات ننصح باالشتراك بها :
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مشاهد مختارة
كل رمــز يحتــوي علــى مقطــع فيديــو، 
مل�ساهدته مرر جهازك الذي با�ستخدام 

 Qr Code تطبيق قراءة

Ismail AbuSada. Gaza
 @IAbuSada

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي

كالم نت

@khaledsafi

/aqsatubeA
aqsatubeA | أقصى تيوب 

انت�ســرت ثقافــة الت�سويــق الرقمــي يف املجتمــع 
العربــي عــرب مواقــع التوا�ســل االجتماعي بناء 
علــى التحليــل الرقمــي، واأهمهــا تقنيــة اإعــادة 
تعمــل  التــي   Retargeting  | اال�ستهــداف 
علــى حت�سن جتربــة زوار املوقــع وحتويلهم اإىل 
م�سرتيــن مــن خــالل تتبــع �سلوكهــم علــى كافــة 
القنــوات الرقميــة وحتويلهــم اإىل م�سرتكــن يف 
اخلدمات وعمالء حقيقن، حيث تقول الدرا�سات 
اأن %2 فقــط مــن زوار املوقــع االإلكــرتوين اأو من 
املت�سوقــن علــى االإنرتنــت هــم مــن ي�سرتكــوا يف 
اخلدمــات اأو يتحولون لعمــالء، بينما يغادر اأكرث 
اأي  اتخــاذ  دون  االإلكــرتوين  املوقــع   98% مــن 
قرا، مما دفــع اأكرب املن�ســات الرقمية اإىل توفر 
تقنيات وخا�سيات معينــة ت�سهم يف حتقيق اأعلى 

فائدة من االإعالنات والت�سويق الرقمي.
علــى  املعلنــن  مــن   67% اأن  الدرا�ســات  تقــول 
اإعــادة  تقنيــات  علــى  االآن  يركــزون  في�سبــوك 
custom a - خا�سيــة عــرب   الال�ستهــداف 
يف  املتوفــرة  املخ�س�ــص  اجلمهــور   |  dience
في�سبــوك، بينمــا %38 مــن املعلنن علــى تويرت 
جربــوا خا�سيــة اجلمهــور امل�ستهــدف على تويرت 
مــن   49% حــن  يف   ،tailored audiences
�ســركات الت�سويــق الرقمــي حتولــوا اإىل تقنيات 

اإعادة اال�ستهداف عرب كافة املن�سات الرقمية.

/essammax

/Berrywdcom
Berrywdcom | تيك فويس

من رسائل السجون:
أحد األسرى المعزولون في زنازين انفرادية يطلبون 

منكم دقيقة من الدعاء .. هل هذا ممكن ؟

اإعادة اال�ستهداف 

األكثر تداوال 
ها�ستاق انت�سر التغريد موؤخرًا عليه يف فل�سطن

#يوم_االأ�سر_الفل�سطيني

#الرنتي�سي_اأ�سد_فل�سطن
الرجل االأول على 
اجلامعات العربية

كيف ت�سوي مكعبات 
الكيمياء

مظاهرة بتقنية 
الهولوجرام

يصلي ويأكل ويش����رب وينام ويتب����ول وكل ذلك لوحده 
في زنزانة صغيرة جدًا ال تكفي لجسده أن يتمدد !

انه العزل االنفرادي يا سادة

Ismail AbuSada. Gaza
 @IAbuSada

إلى االسود القابعة خلف القضبان 
إلى الغائبون في السجون الحاضرون في القلوب 

النهم الصقور التي بدأت بتحطيم القيود

�ُسمينّة
 @Somyakateeb01

essammax | عصام أبوخليل

أسبانيا تشهد أول مظاهرة
 في التاريخ باستخدام تقنية هولوجرام

�سهــدت العا�سمــة االأ�سبانيــة، مدريــد، خــالل 
عطلــة نهايــة االأ�سبــوع املا�ســي، اأول مظاهرة 
احتجاجية من نوعها، ا�ستخدم فيها امل�ساركون 
هولوجــرام  التج�سيمــي  الت�سويــر  تقنيــة 
للتظاهــر ب�ســكل افرتا�سي اأمــام مبنى الربملان 
االأ�سباين بداًل من التواجد باأنف�سهم يف املكان.

وُنظمــت تلــك املظاهرة احتجاجــا على قانون 
احلكومــة  اأقرتــه  املواطــن” الــذي  “�سالمــة 
االأ�سبانيــة موؤخرا، و�سيدخل يف حيث التنفيذ 
مــع بدايــة يوليــو املقبل، وهــو القانــون الذي 
�سيفر�ــص عقوبات وغرامات على املواطنن يف 
حــال التظاهر اأو الدعــوة للتظاهر بدون اإذن 

من ال�سرطة.
ا�ســم  نف�سهــا  اأطلقــت علــى  و�سيــدت منظمــة 
 ،Hologramas por la Liberdad
وتعنــي “هولوجــرام من اأجل احلريــة”، تلك 
املظاهــرة االفرتا�سيــة، وذلــك عــرب عر�ــص 
�ســورا افرتا�سية جم�سمــة ملواطنن معرت�سن 
علــى القانون اأمام مبنــى الربملان االأ�سباين، يف 

خطوة حتمل حتايال على القانون اجلديد.
وا�ستخدمت املنظمــة فيديوهات و�سور اأر�سلها 
املواطنــن اإىل موقعها الر�سمــي، وحولتها اإىل 
�ســور جم�سمــة وعر�ستهــا با�ستخــدام تقنيــة 
هولوجــرام اأمام مبنى الربملــان، لت�سف بعدها 
ما فعلته باأنه اأول احتجاج عرب ال�سور ثالثية 

االأبعاد يف التاريخ.
وظهرت ال�سور االفرتا�سية املعرو�سة بتقنية 
هولوجرام كاأ�سباح ت�سر ليال يف �سوارع مدريد 
ال�ســور  االأ�سبــاين، وهــي  بالربملــان  املحيطــة 

التــي مت جتميعهــا ون�سرها عــرب ها�ستاق ُد�سن 
خ�سي�ســا لتلك املظاهرة االأوىل من نوعها عرب 
10AHologramasL -  وويرت حتت ا�سم

.#bre
اأجــل  مــن  “هولوجــرام  منظمــة  وقالــت 
تلــك  عــن  ن�سرتــه  فيديــو  يف  احلريــة”، 
املظاهــرة االفرتا�سية، اأن تقنيــة هولوجرام 
وا�ستخدامهــا يف التظاهر �ستفتح الطريق اأمام 
املواطنــن للتحــدث بحريــة دون اخلــوف مــن 

قيود القوانن املفرو�سة عليهم.

يذكــر اأن تقنيــة هولوجــرام بــداأت ت�ستخدم 
ب�ســكل مو�ســع يف عــدة جماالت خــالل الفرتة 
املا�سيــة، حيــث قــام العام املا�ســي رجب طيب 
اأردوجــان، الرئي�ــص الرتكي، ورئي�ــص الوزراء 
حينئــذ، باإلقــاء خطــاب ل�سكان مدينــة اإزمر 
عرب تلــك التقنيــة، و�سبقه يف ذلــك �سيا�سين 
اآخريــن لتخطــي عقبة املــكان، كمــا ت�ستخدم 
تلك التقنية يف اإعادة ظهور بع�ص ال�سخ�سيات 
ال�سهــرة الراحلــة جمددا يف بع�ــص احلفالت 

واالأحداث العامة.

48nnews asemalnabeh nafesa_hussein
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

عامــا( وخديجــة )14 عامــا( واآالء 
)12 عــام(، ولــه مــن االأخــوة اثنن 

و)3 اأخوات(.
ويذكر ان االأ�سرى وائل قا�سم وو�سام 
عبا�ســي وحممد عــودة وعالء الدين 
عبا�ســي يف �سجون االحتــالل بعد اأن 
اأ�سدرت املحكمة املركزية يف القد�ص 
باجلملــة  موؤبــدة  اأحكامــا  بحقهــم 
بعــد ت�سنيفهــم على اأنهــم اأع�ساء يف 

غزة-الراأي:
احلياة داخل اال�سر تفتقر اىل اأدنى 
معــاين احليــاة ، اأمرا�ــص تنه�ــص يف 
اأج�سادهــم �سيئــًا ف�سيئــًا حتى توارى 
وذويهــم  الــرتاب،  حتــت  اأج�سادهــم 
اأمــال علــى فراقهــم دون  يعت�ســرون 
اأن تتحــل عيونهــم بروؤياهــم االأ�سر 
الذيــن  االأ�ســرى  مــن  قا�ســم  وائــل 
االحتــالل  �سجــون  داخــل  يقبعــون 
يعــاين الويالت من عــذاب االحتالل 

"اال�سرائيلي" .
ولد االأ�سر قا�سم عام 1971 يف حي 
�سلــوان بالقد�ــص ودر�ــص االإعدادية 
يف  والثانويــة  �سلــوان  مدر�ســة  يف 
مدر�ســة الر�ساديــة، ثــم ح�ســل على 
�سهادة الدبلوم يف املحا�سبة وبرجمة 
الكمبيوتــر من الكليــة االإبراهيمية 
يف القد�ــص متــزوج ولــه مــن االأبناء 
وهــو  عامــا(   18( م�سعــب  اأربعــة: 
طالب يف الثانوية العامة وان�ص )17 

واحــدة مــن ا�سد اخلاليــا الع�سكرية 
فتكا يف تاريخ اإ�سرائيل.

 مراحل  اعتقاله 
اعتقــل قا�ســم يف �سجــون االحتــالل 
للمــرة االأوىل يف عــام 1997، حيث 
تقــول زوجتــه يف حديثهــا:" اعتقل 
مركــز  يف  يومــا(   70( ملــدة  زوجــي 
اأُطلــق  امل�سكوبيــة، وبعدهــا  حتقيــق 
�سراحــه بعــد عــدم ثبــوت اأي تهمة 
بحقه"، بينما كان اعتقاله الثاين يف 

العام 2002 .
واأفــادت زوجتــه بــاأن خــرب اعتقاله 
و�ســل اليها من اأحــد اأ�سدقاء زوجها 
يف االأحيــاء اليهوديــة بعدمــا قامت 
بك�ســف  "اال�سرائيليــة"  املخابــرات 
كان  التــي  الع�سكريــة  املجموعــة 
 " االأ�ســر قا�ســم، م�سيفــًة  يرتاأ�سهــا 
اأنــه يف حلظــة اعتقالــه مت اقتيــاده 
اإىل مركــز حتقيق امل�سكوبيــة، وبعد 
�ساعــات مــن اعتقاله داهمــوا منزلنا 

يف حــي �سلوان واأخذوا يهددونا بهدم 
البيــت وترحيلنــا، مــا اأثــار الرعــب 
والهلــع يف قلــوب اأطفــايل الذيــن مل 
يكــن يتجــاوز عمــر اأكربهــم �سبعــة 

اأعوام".

تشريد
وقالــت زوجتــه: "بعد اعتقــال وائل 
ع�سكريــا  اأمــرا  االحتــالل  ا�ســدر 
باإغــالق بيتنــا يف �سلوان وهــو ما كان 
بالباطــون،  اأغلقــوه  حيــث  بالفعــل 
كمــا �سحبوا منــي االإقامة وطردوين 
واأوالدي خــارج القد�ــص واالآن ا�سكن 

يف �سقة ببلدة اأبو دي�ص".
ولفتت قا�ســم اإال اأن االحتالل ي�سمح 
لهــا بزيــارة زوجها مــرة واحــدة كل 
�ستــة اأ�سهر، مع انه يعاين من اأمرا�ص 
الكليــة،  الــدم وتر�سبــات يف  �سغــط 
حيث اأجــرى عملية ح�ســوة، م�سرة 

اإىل انه يقبع اليوم يف �سجن رميون.

الحكم المؤبد
قالت الزوجــة:"كان زوجــي ميار�ص 
اأن�سطــة دعويــة واجتماعية عادية 
ومل اأكــن اأتوقع يف يوم مــن االأيام اأن 
له عالقة بالعمــل الع�سكري وقيادة 
جمموعــة ع�سكريــة بهــذه ال�سورة، 
خ�سو�سا وانــه ميار�ص حياة طبيعية 
واجباتــه  تاأديــة  عــن  يتخلــف  ومل 
جتاهنــا، االأمر الــذي مل يدفع احدا 

لل�سك بتحركاته".
وعن جل�سات حماكمة قا�سم، اأ�سافت 
الزوجة: "اح�ســروا عائالت القتلى 
الذين قتلوا يف العمليات التي نفذتها 
اخلليــة واعتــدوا على عائلــة زوجي 
باألفــاظ  و�ستموهــم  املحكمــة  اأمــام 
قا�ســم  باإعــدام  وطالبــوا  قبيحــة، 

واأفراد جمموعته".

األسير وائل قاسم ... أكثر الخاليا العسكرية 
المقاومة فتكا في “اسرائيل”

�سمال القطاع – الراأي – ح�سن النجار:
دعت وزارة العمل اإىل �سرورة تطبيق كافة 
النف�سيــة  وال�سحــة  ال�سالمــة  اإجــراءات 

لكافة العاملن مبحطات الغاز والبرتول.
نظمتهــا  عمــل  ور�ســة  خــالل  ذلــك  جــاء 
مديريــة ال�سمــال بــوزارة العمــل مبحطــة 
ال�سالمــة  "ا�سرتاطــات  بعنــوان  ال�ســوا 
توافرهــا  الواجــب  املهنيــة  وال�سحــة 
الأ�سحاب حمطات الغــاز واملوزعن"، وذلك 
بهــدف تاأمــن حياتهــم ال�سحيــة واملهنية 

اإثناء مار�سه عملهم.
يعقــوب  ال�سمــال  مديريــة  مديــر  وقــال 
الغفــري، اإننّ الور�ســة تهــدف اإىل التوعية 
واإ�ســداء الن�ســح وتو�سيــح اأ�سبــاب حدوث 
احلرائــق وكيفية احلد منهــا عرب االلتزام 
باال�سرتاطــات ال�سحية الواجــب توافرها 
التحديــد  وجــه  وعلــي  املن�ســاأة  بكافــة 

حمطات الغاز و�سركات البرتول.
املمار�ســات  تو�سيــح  اإيل  الغفــري  واأ�ســار 
ال�سحيــة ال�سليمــة للعاملن داخــل املن�ساأة 
ا�سرتاطــات  بكافــة  االلتــزام  و�ســرورة 

ال�سالمة وال�سحة النف�سية.
بت�ســكل  �ستقــوم  العمــل  وزارة  اأننّ  واأو�ســح 
جلنــة ملتابعة اإجــراءات تطبيــق ال�سالمة 
وال�سحــة النف�سيــة لكافــة حمطــات الغاز 
االحتياجــات  كافــة  وتوفــر  والبــرتول، 
االأزمة واحلد مــن املخاطر التي قد حتدث 
م�ستقبــاًل. مــن جانبــه، اأكــد مديــر االأمــن 
وال�سالمــة بالدفــاع املدين وائــل لولو على 
اأهميــة االلتــزام باال�سرتاطــات ال�سحيــة 
وتطبيقاتهــا و�سرح االإجــراءات القانونية 
لكافــة العاملن مبحطــات الغــاز والبرتول 
واملوزعــن، والتــي يتــم اتخاذهــا يف حالة 
باال�سرتاطــات  وااللتــزام  التقيــد  عــدم 

ال�سحيــة، مــن خالل عــدد مــن املحا�سرات 
التــي يقدمهــا الدفــاع املــدين بالتعــاون مع 

وزارة العمل واملوؤ�س�سات االأخرى.
وبن لولــو اأن ال�سالمة وال�سحــة النف�سية 
املــدين  الدفــاع  بــن  م�سرتكــة  م�سوؤوليــة 
الغــاز  حمطــات  وكافــة  العمــل  ووزارة 
والبــرتول، وتدريــب كافــة العاملــن علــي 
كيفــه التعامل مع كافة االأحــداث التي من 
املمكن اأن حتدث م�ستقبــاًل. وتاأتي الور�سة 
يف اإطــار حر�ــص وزارة العمــل علــى �سحــة 
و�سالمة العاملن مبحطات الغاز والبرتول، 
ودعــا امل�ساركون اإىل �سرورة عقد مثل هذه 
الور�ســات التــي تزيــد مــن وعــي وتطويــر 
العاملــن، ومت تطبيق عملــي على االإطفاء 
وعر�ــص  املــدين  الدفــاع  مــع  بالتعــاون 
الأدوات الوقايــة وال�سالمة املهنية من قبل 

ال�سركات اخلا�سة.

في اليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية

دعوات لتطبيق إجراءات السالمة
غزة-الراأي بمحطات البترول

�سرعــت وزارة الزراعــة الفل�سطينيــة بتنفيــذ مرحلــة جديــدة و�سفــت 
بـ"االأكــرب واالأهــم" �سمن حملــة تخ�سر قطاع غزة التــي بداأتها الوزارة 

منذ �سهرين.
و اأفــاد وكيــل وزارة الزراعة حممد جــاد اهلل يف بيان و�سل "الــراأي"، اأننّ 
هــذه املرحلة ت�سمل زراعة )360األف( �سجرة مثمرة يف كافة حمافظات 
القطاع، مبينًا اأن عملية توزيع االأ�ستال ب�ستى اأنواعها ت�ستهدف بالدرجة 
االأ�سا�سيــة املزارعــن املت�سرريــن، وذلك وفــق اآلية توزيــع تخ�سع ملعاير 

فنية دقيقة ورقابة خالل التنفيذ.
واأكــد جــاد اهلل اأن وزارته بــداأت من �سمال قطــاع غزة بالتنفيــذ الفعلي 
للم�ســروع باعتبــاره املرحلة االأهم واالأكرب من حملــة التخ�سر امل�ستمرة 
منــذ نحــو �سهريــن، م�ســرًا اإىل اأن ما مييز هــذه املرحلة هو العــدد الكبر 
لالأ�ستال التي يتم توزيعها وزراعتها، ف�ساًل عما اأ�سماه "جي�ص املتطوعن" 
الذي ي�سارك املزارعن يف عملية تاأهيل اأرا�سيهم وزراعتها �سمال القطاع.
وبــن جــاداهلل عــزم وزارة الزراعــة علــى اأن متتــد احلملــة اإىل كافــة 
حمافظــات القطــاع، معربــا عــن �سكــره اإىل فــرق املتطوعــن والعاملــن 
بالــوزارة واملزارعن الذين عاونوا الإجناح حملــة التخ�سر، داعيا جميع 
�سرائح وطبقــات املجتمع الفل�سطيني اإىل امل�ساركــة باحلملة واال�ستفادة 

منها.

الزراعة" تشرع بزراعة 
360 ألف شجرة مثمرة"
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الراأي _ حممد عبيد :
واالأع�ســاب  اليــد  جراحــة  ق�ســم   "
الطرفيــة " مل يكــن مبنــاأى عــن االأق�سام 
التــي  ال�سفــاء   م�ست�سفــى  يف  االأخــرى 
تفانــت يف عملهــا خــالل العــدوان االأخر 
علــى قطاع غــزة، والذي ت�سبــب يف زيادة 
معدالت االإ�سابات ب�سكل كبر؛ نظرًا لقلة 
التحويالت اخلارجية؛ ما دفع الق�سم اإىل 
اإحــداث تطور كبــر يف مرافئــه املختلفة 

الأجل احتواء احلاالت الكبرة جدًا .
تخ�س�ــص  مــن   %  40 الق�ســم   وميثــل 
الوحيــد  الق�ســم  وهــو  العظــام  جراحــة 
متنّ  الــذي  ال�سحــة  وزارة  م�ست�سفيــات  يف 
اإن�ســاوؤه يف البداية يف جممع نا�سر الطبي 
مبحافظــة خــان يون�ــص جنــوب القطــاع 
قبــل 7 �سنــوات ومن ثم انتقــل اإىل جممع 
ال�سفاء الطبي عام2011، ويجرى الق�سم 
مبجمع ال�سفاء الطبي 120 �سنويًا عملية 
كــربى مبهــارة عاليــة، و) 240( عمليــة 

�سغرى، و) 35( حالة �سهريًا طارئة.

نجاحٌ مميز
رئي�ــص ق�ســم جراحــة اليــد واالأع�ســاب 
د.  الطبــي  ال�سفــاء  جممــع  يف  الطرفيــة 
حممــد الرنتي�سي اأو�ســح باأنــه متنّ اإجراء 
عمليــات جراحيــة لبع�ص احلــاالت التي 
ف�سلــت حماولــة عالجهــا خــارج الوطــن؛ 
وذلــك ب�سبــب قلــة مثــل هــذه االإ�سابــات 

وندرة هذا التخ�س�ص  .
وقال :" طبيعة العمل يف الق�سم متر بعدة 
خطــوات يف اآن واحد، فقد حتتاج العملية 
بالبالتــن  العظــم  ك�ســور  تثبيــت  اإىل 
والرباغي ومن ثم تو�سيل الع�سب املقطوع 
مبا�ســرة اأو ترقيعه باأخــذ رقعة ع�سبية 

مــن ال�ســاق بالغالــب " ، م�سيفــًا "كما واأنه 
يتــم تو�سيــل اأو ترقيــع االأوتــار املقطــوع 
وتغطيــة منظفــة اجلــرح بزراعــة اليــد 
بجلد جدار البطن، فتكون العملية معقدة 

جدًا لت�سمل عدة عمليات يف اآن واحد " .
واأ�ســار د. الرنتي�ســي اإىل اأنه يتــم اإجراء 
عمليــات ذات مهــارة عاليــة الدقــة مثــل 
عمليــات بــرت اأ�سبــع االإبهــام، حيــث يتــم 
اأخــد ال�ساهــد وزراعــة مــكان االإبهــام، يف 
حن يتــم اأي�سا اإجراء عمليات الت�سوهات 
 Radial" اخللقيــة لالأطراف العليــا مثل

اإىل �سلــل يف اأحد االأطــراف العليا؛ ب�سبب 
اإىل  فتحتــاج  الــوالدة،  عمليــة  �سعوبــة 
متابعــة طويلــة وعمليــات جراحــة على 
عــدة مراحــل وتختلف من حالــة الأخرى 
ب�سبــب ن�سبــة ال�ســرر التــي اأ�سيبــت بهــا 

�سبكة االأع�ساب الطرفية العليا " .
عمليــات  يجــري  الق�ســم  اأن  اإىل  ولفــت 
تغطيــة تو�سيل االأوتــار خا�سة القاب�سة 
وتو�سيلهــا ب�ســكل مبا�ســر، اأو عــن طريــق 
زراعــة االأوتار التــي تتمنّ علــى مرحلتن، 
حيث يتمنّ يف املرحلــة االأوىل و�سع اأنبوب 

�سديد جدًا  " وهو ق�سر   Club Hand
يف الــذراع ب�سبــب فقدان عظمــة الكعربة 
العمليــة  هــذه  وتكــون  االإبهــام  وفقــدان 
علــى عدة مراحــل وتنتهي بنقــل ال�ساهد 
مــكان االإبهام بهدف حت�ســن اليد جماليًا 

ووظيفيًا.

وفودٌ مساعدة
عمليــات  اإجــراء  مت  اأي�ســًا   ": وتابــع 
عالجية حلالة خلع الوالدة والذي يوؤدي 

�سيليكــون باليــد؛ بهدف خلــق نفق داخلي 
ومــن ثــم اأخــد وتــر وزراعتــه مــن خــالل 
متريــره فيما بعد من هــذا النفق لتو�سيل 

طريف الوتر املقطوع.
ا�ستفــاد  الق�ســم  اأن  الرنتي�ســي  د.  واأكــد 
االأجنبيــة،  الطبيــة  الوفــود  مــن  كثــرًا 
برئا�ســة  الفرن�ســي  الوفــد  ويف مقدمتهــا 
الربوفي�ســور كري�ستوف اأوبرالن ال�سديق 
الويف لل�سعــب الفل�سطيني، حيث زار قطاع 
غزة اأكرث من 40 مرة خالل ) 12( عام.

عمٌل دؤوب
وقــد اأجــرى اأوبــرالن خالل هــذه الفرتة 
800 عمليــة جراحيــة نوعيــة  حــوايل 
بالتن�سيــق وم�ساركــة الق�ســم ، ف�ســاَل عن 
تن�سيقه للفريق الطبي الفل�سطيني لل�سفر 
اإىل زيــارة جامعة بيت�سا الفرن�سية، حيث 
كانــت  فر�ســة لرئي�ــص الق�ســم احل�ســول 
علــى دورات متقدمــة ) يف جراحــة اليــد 
يف  وامل�ساركــة  الطرفيــة(،  واالأع�ســاب 

موؤمتر دويل.
يقــوم  :" الق�ســم  الرنتي�ســي  د.  واأ�ســاف 
يف  دورة  منهــا؛  دورات  بعقــد  حاليــًا 
اجلراحــة امليكرو�سكوبيــة والتــي تعطي 
با�ستخــدام  املتــدرب  للطبيــب  مهــارة 
امليكرو�سكــوب يف اجلراحة الدقيقة، ومتَّ 

عقد ) 6( دورات يف هذا املجال".
ُيذكــر اأن ق�ســم جراحة اليــد واالأع�ساب 
الطرفيــة بــذل خــالل العــدوان االأخــر 
على قطاع غــزة جهودًا �سخمة، حيث بلغ 
عدد احلاالت التي قام بعالجها 50 حالة 
طارئة، علمــًا اأن بع�ص االإ�سابات كانت يف 
الكتــف والعنــق اأدت اإىل قطــع ال�سريــان 

املغذي لالأطراف العلوية اأو ال�سفلية.
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األوقاف" تحذر 
الحجاج من دفع أي 
مبالغ ألي شخص 

أو شركة"
غزة-الراأي:

الدينيــة  وال�سئــون  االأوقــاف  وزارة  رت  حــذنّ
االأخــوة احلجــاج امل�سجلــن للحــج هــذا العام 
اأو ر�سوم الأي  اأي مبالــغ  1436 هـــ مــن دفــع 

�سخ�ص اأو �سركة.
"اإننّ دفــع الر�ســوم يتــم يف  الــوزارة:  وقالــت 
البنــك الــذي تعلــن عنــه الــوزارة يف حينــه 
اأ�سمــاء  عــن  االإعــالن  بعــد  وذلــك  مبا�ســرة 
احلجــاج ومواعيــد الدفــع"، الفتــًة اإىل اأنهــا 
غــر م�سئولة عن اأي مبالــغ ال تدفع يف البنك 

مبا�سرة.
كما وطالبت الــوزارة اأ�سحاب ال�سركات بعدم 
ا�ستــالم اأي مبالغ تتعلــق مبو�سم احلج، م�سًرة 
اىل اأنهــا �ستتخذ كافة االإجــراءات القانونية 
الالزمــة بحــق اأي �سركــة قــد تخالــف هــذا 

القرار.


