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طفولت��ه   .. ال�شي��خ  خال��د 
ال�شج��ون  م��ن  تعفي��ه  مل 

“اال�شرائيلية”

ق��رار  تبق��ي  “الزراع��ة” 
من��ع ا�شت��راد الدواج��ن  من 

االأرا�شي املحتلة عام 48  

08

“املالي��ة” ت�ش��رع يف تنفي��ذ 
ق�شايا التهرب ال�شريبي

غزة –الراأي:
�ش��دَدّ مدي��ر ع��ام ال�شرط��ة الفل�شطيني��ة الل��واء 
تي�ش��ر البط���ش عل��ى اأن قط��اع غ��زة ل��ن يع��ود 
للفلت��ان االأمن��ي ل���"اإدراك �شعبن��ا الأهمي��ة حالة 
االأم��ن واال�شتقرار التي يعي�شه��ا والتي حذروا من 
فقدانه��ا"، ح�ش��ب تعبره. وق��ال الل��واء البط�ش 
"املحافظ��ة عل��ى احلال��ة االأمني��ة يف غ��زة  ، اإن 
واجب وطني ملق��ى على عاتق ال�شرطة من خالل 
ال�شهر على راحة النا�ش واأن نوفر لهم الطماأنينة 

وال�شكينة واال�شتقرار".
م�شتق��رة  غ��زة  يف  االأمني��ة  احلال��ة  اأن  واأك��د 
وحت��ت ال�شيطرة، م�ش��رًا اإىل اأن بع���ش االأحداث 
واملخالف��ات الت��ي تقع يف القطاع تاأت��ي يف اإطارها 

الطبيعي.
وذكر اأن جزء مما يحدث من اإ�شكاليات وخمالفات 
يف غ��زة هي تداعيات خلالفات داخلية بني كوادر 
حرك��ة فتح، مبينًا اأن اجل��زء االآخر من االأحداث 

املخالف��ات  بع���ش  ع��ن  عب��ارة 
واحلوادث الب�شيطة التي حتدث 

 اللواء البطش: 
األمن في "غزة" 

مستقر ولن 
نسمح بعودة 

الفلتان

03

بدل اإيجار “6” 
اأ�شهر .. ُيدخل 
النازحني يف دائرة 
املجهول !!

تحقيق
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تناثرت األحالم
مل يلب��ث خال��د واأ�شحاب��ه الو�ش��ول 
يف مت��ام الثالث��ة ومل يب��داأ خياله��م 
بعد بالتحلي��ق ملا وراء ج��دار الف�شل 
دوري��ة  باغتته��م  حت��ى  العن�ش��ري 
غا�شم��ة تناث��رت معه��ا اأحالمه��م من 
�شجي��ج حمركاته��ا وغب��ار عجالته��ا 
يف اقتنا�شهم ك�شجناء لديها لي�شبعوا 
به��ا غرائزهم ال�شادية جت��اه اأطفال 
اأبري��اء مل يحلموا باأكرث من اللعب يف 

ف�شاء طلق دون قيود.
حالت��ه  ول�ش��وء  خال��د  ح��ظ  ل�ش��وء 
ال�شحي��ة واالإعي��اء ال��ذي ي�شع��ر به 
مل ي�شتط��ع الفرار كما فع��ل اأ�شحابه 
فوق��ع يف براث��ن الدوري��ة القميئ��ة 
ليتم توقيفه يف مركز �شرطة "عوفر" 
والتعام��ل معه مثل �شخ�ش بالغ نا�شج 
ال كطفل حمته كل القوانني الدولية 
م��ن هك��ذا انته��اك �ش��ارخ لطفولت��ه 

وم�شاعره هو وعائلته.

الطفل المجرم
�شي��ق خال��د مل�ش��ره املجه��ول مكب��ال 

بكي���ش  ال��راأي  ومغط��ى  كاملجرم��ني 
اأ�ش��ود والتهم��ة الت��ي �شجله��ا رج��ال 
خال��د  الطف��ل  اأن  زورا  الدوري��ة 
ال�شي��خ املري���ش ذو ال���14 عاما مدان 
بحرق عج��الت واإلقاء احلجارة على 

الدوريات "اال�شرائيلية".
ال�ش��وت كان وال��د خال��د  متح�ش��رج 
ع��رب مكامل��ة هاتفي��ة اأخربن��ا فيه��ا: 
"منعونا اأن نكلمه اأو نراه اأو نر�شل له 
دواءه، ال ميكن اأن تتخيلي حالتنا يف 
البي��ت بعد اإلقاء القب���ش عليه بهذه 
الهمجي��ة، والدته يكاد قلبها يتفطر 
وال�شك��ر  العنق��ود  اآخ��ر  فه��و  علي��ه 
املعق��ود ال��ذي خطف االحت��الل منا 
حالوت��ه وحرمن��ا وحرم��ه اأن يكون 
ب��ني اأح�شاننا، حت��ى اأن اأ�شدقاءه يف 
املدر�ش��ة جاءون��ا لياأخذوا �ش��ورا له 

لتعينهم على غيابه".

أخاف عليه
�شم��ت وال��د خال��د قلي��ال فظنن��ا اأن 
اخل��ط الهاتف��ي ق��د قطع مع��ه، لكن 
تنهي��دة اإخرتقت اأثر ال�شمت نباأتنا 

حدودن��ا  اإىل  تاأت��ي  لكنه��ا  وغره��ا 
االإن�شاني��ة واجلغرافي��ة فتكف��ر بكل 
ما تن��ادي به، وعلى اأف�ش��ل االأحوال 
تكتف��ي بتقم���ش دور احلياد االأخرق 
والذي لي�ش �شوى رف�ش ومتل�ش مقنع 
من م�شئولياته��ا واإميانها غر الرا�شخ 
االأحم��ر  فال�شلي��ب  يب��دو،  م��ا  عل��ى 
الدويل اأخرب ذوي الطفل االأ�شر اأنه 
ال ميل��ك �شوى اأن يطل��ع على االأو�شاع 
وير�شده��ا وال ي�شتطيع تبني اأي دور 

غر احلياد.

عدو المستقبل
تبين��ا ال��راأي القان��وين م��ن حمام��ي 
االإن�ش��ان  حلق��وق  ال�شم��ر  موؤ�ش�ش��ة 
�شامر مو�شى وال��ذي اأو�شح لنا بدوره 
اأنه قد تعارف يف القانون الدويل اأنه 
يتم منح حق االعتقال لغر�ش حماية 
االأمن ب�ش��رط اتباع مب��داأ امل�شئولية 
القانوني��ة وه��ي اأن يك��ون املته��م قد 
بلغ �شن الر�شد، واأنها ال جتوز باملطلق 
اأن تت��م بح��ق االأطف��ال واال �شنف��ت 
تع�شفا وانتهاكا �شد الطفولة وخروج 

اأنه مازال على اخلط قائال: "منعوين 
اجلن��ود  دفعن��ي  لق��د  روؤيت��ه،  م��ن 
اأكلم��ه  ال  حت��ى  واأوقع��وين  للخل��ف 
وه��و يف قاعة املحكم��ة وهددوين اأن 
�شيخرج��وين لو كلمته ب�شوت مرتفع 
لي�شمعن��ي، اأن��ا خائف علي��ه، ح�شبي 
اهلل ونع��م الوكي��ل عليه��م"، م�شيفا: 
4 مرات حتى  "لقد عقدت املحاكمة 
االآن ويف كل م��رة كان القا�شي يوؤجل 
النط��ق باحلك��م ويرف���ش اإخراج��ه 
بكفال��ه، الي��وم 25 فرباي��ر �شتك��ون 
حماكمت��ه اخلام�ش��ة واجلدي��د فيها 
اأن جن��ود الدورية التي األقت القب�ش 
علي��ه �شيكون��ون حا�شري��ن ل��الإدالء 
ب�شهادتهم، اأ�شاأل اهلل اللطف به وبنا 

وبكل اأ�شر عند اليهود".
املري���ش  الطف��ل  ق�ش��ة  يف  امل�شكل��ة 
واالأ�شر خال��د ال�شيخ يتجلى للمتابع 
قب��ل  م��ن  مبكيال��ني  الكي��ل  �شيا�ش��ة 
املنظمات الدولية التي تت�شدق طوال 
الوقت باحلريات وامل�شئولية وحقوق 
االن�ش��ان وحق��وق الطف��ل م�شت�شهدة 
باملواثي��ق الدولي��ة وميث��اق جينيف 

وا�شح عن اتفاقيات جينيف الرابعة 
واالتفاقي��ات الدولي��ة جميعها التي 
الطف��ل  ميار���ش  اأن  وتدع��وا  تهت��م 
طفولته الطبيعي��ة والتي ال يتنا�شب 
معه��ا توقيفه اأو تواج��ده يف ال�شجن 
وما يتبعها م��ن ا�شتجوابه اأو تعذيبه 
وغره��ا، منوه��ا اأن اإ�شرائي��ل تنتهج 
�شيا�شة انتقامية بحقن��ا واأنها تعترب 

طفل اليوم هو عدو امل�شتقبل.
تنب��ه  �ش��رورة  اإىل  مو�ش��ى  ونب��ه 
واالإع��الم  الفل�شطيني��ة  احلكوم��ة 
ان�شم��ام  م�شاأل��ة  اإىل  واملعني��ني 
فل�شط��ني لروم��ا واأن ه��ذا االأم��ر م��ن 
�شاأنه اأن يخدمن��ا يف ق�شيتنا العادلة 
الإ�شرائي��ل  ردع  اأداة  ي�ش��كل  واأن 
وي�شاعدنا عل��ى نيل كثر من احلقوق 
ال�شريح��ة  لالنته��اكات  والت�ش��دي 
م��ن قب��ل اإ�شرائي��ل علين��ا، الفتا اإىل 
لو�ش��ع  التنب��ه  املعني��ني  عل��ى  اأن��ه 
الو�ش��ف الدقيق واملالئم الذي يظهر 
احلقيق��ة وال��ذي ال ي�شم��ح م��ن قبل 
الع��دو التالعب بن��ا اأو قلب احلقائق 

ل�شاحلة.

الراأي - اأميمه العبادلة:
خال��د ال�شي��خ ذو ال���14 عام��ًا طف��ل 
فل�شطين��ي ، ي�شكن قرية "عنان" اإىل 
ال�شم��ال الغرب��ي من القد���ش، يخرج 
�شباح��ا لرت��اد مدر�شته م��ع اأقرانه 
يف ال�ش��ف العا�شر، من��ذ فرتة قريبة 
كان ي�شع��ر باأوج��اع ت�شي��ب ج�ش��ده  
جعلته �شاحب الوجه، ي�شعر بالدوار 

، بعدها قرر الطبيب اأنه م�شاب بفقر 
دم حي��ث اأن ن�شب��ة دم��ه ال تتع��دى 
)7(، ورغ��م مر�ش��ه وخ��وف والدته 
اأن يخ��رج قلي��ال لرف��ه  علي��ه ق��رر 
ع��ن نف�ش��ه وميار���ش طفولت��ه ب�شكل 
طبيع��ي يف املتنزه الوحي��د يف البلدة 
م��ع اأ�شدقاءه. امل�شكل��ة التي مل يلقي 
له��ا خال��د ب��ااًل اأن متنف�ش��ه الوحيد 

�شيك��ون م�ش��در اأمل��ه كم��ا ه��و م�ش��در 
اأمل لكام��ل قريته والق��رى املجاورة، 
�شتفهمون ملاذا اإن عرفتهم اأن منطقة 
اللع��ب املتاح��ة تقع مال�شق��ة جلدار 
الف�ش��ل العن�ش��ري ال��ذي يلع��ب فيه 
الق��ذرة  األعابه��م  االحت��الل  جن��ود 
للمواطن��ني  وتعذي��ب  ترهي��ب  م��ن 

املغ�شوبة اأر�شهم هناك.

خالد الشيخ .. طفولته لم تعفيه من السجون "االسرائيلية"

غزة –الراأي:
�ش��دَدّ مدي��ر ع��ام ال�شرط��ة الفل�شطيني��ة 
قط��اع  اأن  عل��ى  البط���ش  تي�ش��ر  الل��واء 
غ��زة ل��ن يع��ود للفلت��ان االأمني ل���"اإدراك 
�شعبن��ا الأهمية حال��ة االأم��ن واال�شتقرار 
الت��ي يعي�شه��ا والتي حذروا م��ن فقدانها"، 
ح�ش��ب تعبره. وق��ال الل��واء البط�ش ، اإن 
"املحافظ��ة على احلال��ة االأمنية يف غزة 
واجب وطني ملقى على عاتق ال�شرطة من 
خ��الل ال�شهر على راحة النا���ش واأن نوفر 

لهم الطماأنينة وال�شكينة واال�شتقرار".

تحت السيطرة
واأك��د اأن احلالة االأمني��ة يف غزة م�شتقرة 
بع���ش  اأن  اإىل  م�ش��رًا  ال�شيط��رة،  وحت��ت 
االأحداث واملخالف��ات التي تقع يف القطاع 

تاأتي يف اإطارها الطبيعي.
وذك��ر اأن ج��زء مما يح��دث م��ن اإ�شكاليات 
وخمالف��ات يف غزة هي تداعيات خلالفات 
داخلي��ة بني ك��وادر حركة فت��ح، مبينًا اأن 
اجل��زء االآخ��ر م��ن االأح��داث عب��ارة عن 
بع�ش املخالفات واحلوادث الب�شيطة التي 

حتدث يف اأي جمتمع يف العامل.
ولفت البط���ش اإىل اأن القط��اع عا�ش فرتة 
م��ن الفلتان االأمني قبل ع��ام 2007 لكنه 
نعم باله��دوء والطماأنين��ة واال�شتقرار يف 
ظ��ل احلكومة ال�شابقة وه��و ما زال يعي�ش 

هذه احلالة من الهدوء.

على مدار الساعة
يف �شي��اق مت�ش��ل، ن��وه الل��واء البط�ش اإىل 

اأن القطاع يعي���ش حالة من االأمن واالأمان 
واال�شتق��رار بغ���ش النظ��ر ع��ن االأحداث 
العار�ش��ة التي �شببه��ا االأ�شا�شي ما يفر�ش 
واحلرم��ان  احل�ش��ار  م��ن  القط��اع  عل��ى 

االقت�شادي.
عل��ى  تعم��ل  "ال�شرط��ة  قائ��اًل  واأردف 
م��دار ال�شاع��ة يف اأداء مهمته��ا الرئي�شي��ة 
وهدفه��ا الرئي�ش��ي ووظيفته��ا االأ�شا�شي��ة 
وه��ي املحافظ��ة عل��ى االأم��ن واال�شتق��رار 
القط��اع  يف  ل�شعبن��ا  اخلدم��ات  وتق��دمي 

وال�شه��ر عل��ى اأمنه��م"، موؤك��دًا اأن اإدارات 
ال�شرط��ة املختلف��ة تق��وم بدوره��ا كل يف 

جمال تخ�ش�شه.
واأو�شح اأن اإدارة املباح��ث العامة وباإ�شناد 
من اإدارات ال�شرطة االأخرى األقت القب�ش 
ارتكب��وا  الذي��ن  اجلن��اة  م��ن  ع��دد  عل��ى 
بع�ش ال�شرقات وبع���ش االأعمال املخالفة 

للقانون يف الفرتة االأخرة.
وتابع : "رغم احلالة التي يعي�شها القطاع 
م��ن ح�شار وم�شايقات وتنغي�ش على حياة 

النا���ش واحلرم��ان الذي يعاين من��ه اأبناء 
�شعبن��ا رمب��ا انعك���ش ب�ش��ئ ب�شي��ط وقليل 
عل��ى �شلوكيات بع�ش االأ�شخا�ش يف القطاع 
ودفعهم الرتكاب بع�ش املخالفات كحاالت 

�شرقة ب�شيطة اأو ما �شابه ذلك".

جريمة منظمة
وجدد تاأكيده على عدم وجود اأي جرمية 
منظمة وال ع�شاب��ات اإجرامية منظمة يف 
قط��اع غزة، م�شتطردًا "م��ن خالل القب�ش 

عل��ى بع���ش اجلن��اة وبع�ش مرتكب��ي هذه 
املخالف��ات وجدنا اأن جزء كبر منهم يلجاأ 
لهذه املخالفات ب�شبب احلالة االقت�شادية 

التي يعي�شها القطاع ".
ولف��ت اإىل احلال��ة االقت�شادي��ة يف غ��زة 
رمب��ا دفع��ت البع���ش الرت��كاب املخالف��ات 
لكنه��م ال ي�شكل��ون ع�شاب��ات اإجرامي��ة اأو 

حمرتيف جرمية.
ونبه قائ��د ال�شرطة اإىل اأن الظروف التي 
يع�شيه��ا القط��اع والتي ي�شاه��م فيها بع�ش 
االأ�شقاء العرب والفل�شطينيني من احل�شار 
واحلرم��ان رمب��ا لو م��رت به��ا دول عظمى 
متل��ك منظومات اأمنية كبرة النهارت هذه 
املنظوم��ات وانه��ارت حال��ة االأم��ن يف هذه 

الدول اأمام هذه الظروف.
وي�ش��م جه��از ال�شرط��ة بح�ش��ب البط���ش 
9 اآالف �شاب��ط و�ش��ف �شاب��ط و�شرط��ي 
جميعهم يعيل��ون اأ�شرهم حرموا كما حرم 
اأبناء القطاع من حقهم الطبيعي والوطني 

والوظيفي يف الراتب.
وا�شتدرك قائاًل "لك��ن هذا االأمر مل يوؤثر 
عل��ى انتمائه��م للمجتم��ع واإ�شرارهم على 
خدم��ة اأبن��اء �شعبه��م وتق��دمي اخلدمات 
ال�شرطي��ة املختلفة للمحافظة على االأمن 

واال�شتقرار".
واأك��د اأن ال�شرط��ي ه��و مواط��ن ول��ه ح��ق 
وظيف��ي يف توف��ر الراتب ولقم��ة العي�ش 
ل��ه والأ�شرت��ه واأن يعي���ش بحي��اة كرمي��ة 
الوطن��ي  التواف��ق  حكوم��ة  تخل��ي  رغ��م 
الداخلي��ة  وزارة  م�شئولياته��ا جت��اه  ع��ن 

واأجهزتها واإداراتها.

ال يوجد جريمة منظمة

 اللواء البطش: األمن في "غزة" مستقر ولن نسمح بعودة الفلتان

غزة-الراأي:
اجلامعي��ة  الرب��اط  كلي��ة  اأطلق��ت 
واالأم��ن  الداخلي��ة  ل��وزارة  التابع��ة 
الوطن��ي م�شاء اليوم الثالثاء موؤمترها 
ال��دويل العلمي االأول "فل�شطني اأ�شباب 
االحتالل وعوامل االنت�شار" باجلل�شة 
االفتتاحية للموؤمتر بح�شور نخبة من 

الباحثني واملخت�شني.
و�ش��ارك يف املوؤمت��ر �شخ�شي��ات عربية 
م��ن  وداخلي��ة  خارجي��ة  واإ�شالمي��ة 
�شمنه��ا وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري د. 
خال��د ب��ن حمم��د العطي��ة، واأ.د. علي 
�شوي��دان  ط��ارق  واأ.د.  داغ��ي،  الق��ره 
نائ��ب  هني��ة  اإ�شماعي��ل  د.  وبح�ش��ور 
رئي�ش املكت��ب ال�شيا�شي حلركة حما�ش 
د. حمم��ود الزه��ار النائ��ب يف املجل�ش 

الت�شريعي اأ. فتحي حماد .
املجل���ش  ن��واب  اللق��اء  وح�ش��ر  كم��ا 
الداخلي��ة  وزارة  وق��ادة  الت�شريع��ي 
وع��ددًا من النخ��ب الفكري��ة وممثلني 

الفل�شطيني��ة  املقاوم��ة  ف�شائ��ل  ع��ن 
واجتماعي��ة  اعتباري��ة  و�شخ�شي��ات 
واملثقف��ني  االإعالمي��ني  م��ن  ولفي��ف 

الفل�شطينيني.
واأك��د د.غ�ش��ان و�ش��اح رئي���ش اللجن��ة 
ال��دويل  العلم��ي  املوؤمت��ر  يف  العلمي��ة 
االأول لكلية الرباط اجلامعية اأن عدد 
االأبحاث املُقدم��ة بلغت 120 بحث من 

خمتلف اأنحاء العامل.
اجلل�ش��ة  يف  كلمت��ه  يف  و�ش��اح  وق��ال 
ُيق��ام يف  ال��ذي  للموؤمت��ر  االفتتاحي��ة 
اإن  غ��زة  و�ش��ط  ال�ش��وا  ر�ش��اد  قاع��ة 
اللجن��ة العلمية ا�شتخل�ش��ت 50 بحثًا 
م��ًا على اأيدي كب��ار العلماء �شملت  حُمكَّ
والقانوني��ة  الديني��ة  املح��اور  جمي��ع 

والع�شكرية.
واأ�ش��اف : " عمدن��ا اإىل اإ�شراك نخبة 
اأمث��ال  م��ن كب��ار العلم��اء م��ن الع��امل 
الدكت��ور امل��وؤرخ حممود �شعي��د عمران 
م��ن م�ش��ر والدكت��ور خال��د الغي��ث من 

اأ.  املوؤمت��ر ووزي��ر الداخلي��ة االأ�شب��ق 
فتحي حماد ، كما وجه ال�شكر اجلزيل 
لرئي���ش املوؤمت��ر وعم��وده الفق��ري اأ.د 

ريا�ش �شاهني.
ب��دوره، اأك��د د. ريا���ش �شاه��ني رئي�ش 
اأن  للموؤمت��ر  التح�شري��ة  اللجن��ة 
ه��ذا امل�ش��روع يتطل��ب ال�شغ��ط ال�شليم 
لالأنظم��ة العربي��ة م��ن اأج��ل االلتزام 
ب��ه وه��ذا ال�شغ��ط يك��ون بالكتابت��ات 
التوا�ش��ل  ومواق��ع  بال�شح��ف 

االجتماعية .
واأو�شح �شاهني اأنه من املطلوب ان يركز 
امل�شروع على ق�شايا حيوية مثل حرية 
بامل�شارك��ة  وحق��ه  العرب��ي  االن�ش��ان 

باتخاذ القرار.
واأك��د عل��ى �ش��رورة اأن يخ��رج اخلبر 
الع�شك��ري واملثق��ف م��ن حت��ت عب��اءة 
منظمت��ه وف�شيلة ويتعامل مع الق�شية 

الفل�شطينية على انها ق�شية امة. 
عل��ى  الرتكي��ز  �ش��رورة  اإىل  ولف��ت 

ال�شعودية والدكتور عبد ال�شتار قا�شم 
من نابل���ش والدكتور حممود العامودي 

من غزة ".
واأ�ش��اف : " اجتمع��ت ه��ذه النخب من 
العلم��اء يف قراب��ة 70 جل�شة للخروج 
بخال�ش��ات ُتق��دم جدي��دًا يف ق�شيتن��ا 

الفل�شطينية ".
وتاب��ع : " لدينا درا�ش��ات تر�شم اآليات 
ح��رب  يف  قوي��ة  �شرب��ات  توجي��ه 
التحري��ر القادم��ة ، كما لدين��ا اأبحاث 
ل��ن ُنف�ش��ح عنه��ا حالي��ًا و�شنبحثه��ا يف 

جل�شاٍت خا�شة ".
واأ�ش��ار و�ش��اح اأن ه��ذا املوؤمت��ر يوؤ�ش���ش 
ملرحل��ٍة جدي��دة يف ال�ش��راع مع املحتل 
هي مرحلة التحرر الكامل التي �شينعم 
امل�شل��وب  بوطن��ه  الفل�شطين��ي  فيه��ا 

وحدوده املُ�شتباحة.
وتوجه رئي�ش اللجنة العلمية باملوؤمتر 
بالتحي��ة اخلال�شة اإىل كافة القائمني 
عل��ى اإجناح املوؤمتر وعل��ى راأ�شهم راعي 

تتج��اوز  ثقافي��ة  علمي��ة  انطالق��ة 
االق��وال املج��ردة و�ش��وال اإىل �شحوة 

متجد فيها االعمال.
وق��ال: "عم��د اأعداءن��ا عل��ى تكري�ش 
ره��ط  ذل��ك  يف  و�شاعده��م  الهزمي��ة 
م��ن امتن��ا والذي��ن م��ا فتئ��و ين�شرورن 
الياأ���ش واالحب��اط بدع��وى الواقعية 

والعقالنية.
املثق��ف  "يق��ف   : يق��ول  وم�ش��ى 
بتحوي��ل  حت��دي  ام��ام  الفل�شطين��ي 
ثقافة الهزمية اإىل ثقافة اال�شتنها�ش 
وتبديد الياأ�ش والعجز يف انحاء االمة 
الت��ي  االنت�ش��ار  ب��اإرادة  م�شت�شهدي��ن 
متثل��ت �شابقا يف مع��ارك �شابق��ة اأعده 
لالأم��ة كيانه��ا ووحدتها مث��ل الرموك 

وعني جالوت وحطني باملا�شي ".
واأ�شاف "نح��ن بحاجة لرت�شيخ م�شروع 
له��ا  يعي��د  االم��ة  ي�شتنه���ش  وطن��ي 
وحدته��ا وت�شامنه��ا وه��و يتطلب عمل 

عالقة وطيدة مع ذوي العالقة".

كلية الرباط تطلق مؤتمرها العلمي الدولي األول
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بقلم / م. هالة الزبدة 

�ش�ؤون �إمر�أة

من��ط  عل��ى  اعت��دن  الفتي��ات  معظ��م 
احلي��اة الروتيني��ة الت��ي ن�ش��اأت عليه��ا 
تدر���ش وتتعلم وتت��زوج وت�شبح مهمتها 
م�شاع��دة زوجه��ا عل��ى حتقي��ق حلم��ه 
ولي���ش مطلوبًا منها اأن يك��ون لها حلمها 
اخلا�ش اأن��ا ال اأدعو هن��ا الفتيات بعدم 
م�شاع��دة ال��زوج يف حتقي��ق طموحاته 
وم�شاع��دة  التفاه��م  اإىل  اأدع��و  ب��ل 
بع�شهم��ا البع���ش ، فم��ن تع��رف لنف�شها 
هدفًا اأو حلمًا اأو طموحًا تريد حتقيقه 
فالب��د اأن ت�شعى لذلك والبد اأن يرزقها 
اهلل ب��زوج يتفه��م على االأق��ل حاجتها 
لتحقي��ق ه��ذا احلل��م وق��د يكرمها اهلل 
ب��زوج ي�شاعده��ا وي�شاركه��ا حلمه��ا .. 
الأن اأوطانن��ا بحاجة اإىل كل يد تنه�ش 
االأ�شا�شي��ة  اللبن��ة  ه��ي  واالأ�ش��رة  به��ا 
يك��ون  ال  مل   .... ال  فل��م   .... للبن��اء 
لكل فت��اة طموحها اخلا���ش اذي ت�شعى 
لتحقيق��ه وقد ال يك��ون طموحًا واحدًا 
ب��ل ت�شع��ى اإىل املزي��د ح�ش��ب م��ا يقال 
يف عل��م التخطي��ط احلدي��ث اأن��ه عند 
اق��رتاب الو�ش��ول اإىل القم��ة ال ب��د اأن 
تخط��ط لقم��ة اأخ��رى اأعل��ى. كلمات��ي 
ه��ذه كتبته��ا عندما اطلعُت عل��ى اأخبار 
فت��اة فل�شطيني��ة م��ن غ��زة ا�شمه��ا �شها 
القي�شاوي مهند�ش��ة برجميات حا�شوب 
امتلك��ت حلمًا ه��و اأن ت�ش��ارك يف برامج 
ت�شب��ح  اأن  ا�شتطاع��ت  وق��د  الف�ش��اء 
كب��رة مهند���ش الربجمي��ات يف م�شروع 
اأوري��ون " برنام��ج الف�ش��اء االأمريك��ي" 
التاب��ع لوكال��ة نا�ش��ا" وكال��ة الف�ش��اء 
االأمريكي��ة" ، رمب��ا ب��دا احلل��م بعي��د 
التحقي��ق لفتاة عا�ش��ت يف غزة وتعرف 
معاناة اأهه��ا وتعرف �شعوبة ال�شفر اإىل 
خ��ارج القط��اع فما بال��ك بال�شفر خارج 
كوكب االأر�ش لك��ن مثابرتها واإ�شرارها 
اأو�شاله��ا لتحقي��ق هذا احلل��م بتوفيق 
اهلل �شبحانه وتعاىل اأعجبتني كلماتها 
مق��ال"  عن��وان  منه��ا  اقتب�ش��ت  الت��ي 
امتلكي دومًا حلمًا، حلمًا كبرًا، واعملي 
ب�ش��كل قا�ش من اأج��ل اأن جتعلي حلمك 

حقيقي".
قا���ش  ب�ش��كل  اعمل��ي  مع��ي  الحظ��وا 
املق�ش��ود املثاب��رة وبذل اجله��د وهو ما 
ال ميك��ن الأي فك��رة اأن تتحق��ق بدون��ه 
حتى عل��ى امل�شتوى ال�شخ�ش��ي والديني 
فاملعرف��ة واملجاهدة �شرورية يف الدنيا 
واهلل �شبحان��ه وتع��اىل ق��ال يف كتاب��ه 
ِفيَن��ا  َجاَه��ُدوا  َوالَِّذي��َن   [ العزي��ز 
ُه��ْم �ُشُبَلَن��ا[ ويف ع��دة موا�شع  َلَنْهِدَينَّ

قرن االإميان مع العمل.
ل��ذا اأُنهي بقويل "امتلك��ي حلمًا ، توكلي 
عل��ى اهلل ، اعمل��ي بجد وجه��د وال تلِق 

بااًل لكرثة املحبطني"

امتلكي حلمًا

وزارة شؤون المرأة

بدل إيجار “6” أشهر .. ُيدخل النازحين في دائرة المجهول !!

الراأي _ اآالء النمر:
مل يكفه��م معان��اٌة طوق��ت اأركان حياته��م واأحالتهم اإىل نزي��ٍف من الوجع 
ال ينته��ي، ليطول به��م االأ�شى ومتتد بهم اآفاق احلي��اة احلزينة  ال �شر يف 
ت�شرده��م بني مراكز االإيواء بالن�شبة له��م ، ولكنهم دونوا اأب�شط االأحالم 

على جدران نزوحهم باأنهم يحلمون باال�شتقرار دون ت�شرد دون ت�شتت .
متت��د االأزم��ات بالعائ��الت النازحة يوم��ا بعد يوم��ا ، فم��ا اأن تنتهي عقدة 

حت��ى يدخل معظمهم معرتكات حياة جلوئهم م��ن جديد ، فتزداد امل�شاكل 
النف�شي��ة  نتائجه��ا  والت��ي تطب��ع  النازح��ني  املتالحق��ة عل��ى  واالأزم��ات 

واالجتماعية طويلة االأمد على كل من تعرث بني منعطفات اآالمها .
 وخ��رج عددا م��ن النازحني م��ن مراكز ومدار���ش االإي��واء مبتهجني بقرار 
�ش��در عن وكال��ة الغوث وت�شغ��ل الالجئني مفاده تعوي���ش النازحني ببدل 
اإيجار كاأثر رجعي عن الفرتة التي ق�شوها نازحني داخل املدار�ش واملراكز 

، لي�شب��ح بعده��ا النازح جمهول املاأوى والطري��ق مما قذف اخلوف يف قلوب 
الكثر من العائ��الت النازحني والذي منعهم من التوقيع على عقد االإيجار 
�شوى ب�شمانات اخلروج . وف�شلت مئات العائالت الفل�شطينية البقاء داخل 
مراك��ز االإي��واء بدال من الت�ش��رد بني البي��وت دون قانون ي�شم��ن لهم حق 
العي���ش يف بيت م�شتقر كما غرهم من العائالت بعد اأن اأ�شبحت بيوتهم يف 

عداد الرماد وبقايا حجارة ال ت�شرت ما بداخلها .

�شرح��ان: تق�شي��ط م��واد 
يعي��ق  للقط��اع  البن��اء 

تعوي�ش النازحني

االأم��وال  ح�شن��ة:  اأب��و 
لتعوي���ش  املخ�ش�ش��ة 

النازحني نفذت 

النازحني  اإخراج  الوايل: 
من مراكز االإيواء يدخلهم 

متاهات للمجهول

لم يعوّض !!
املواط��ن حمم��د حت�ش��ني من مدين��ة غزة ن��ال بيته 
م��ن اأذى احل��رب الكثر، وت�ش��رر بيته حي��ث اأ�شبح 
م��اأوًى ال ي�شل��ح لل�شكن كم��ا قّيمه بع���ش املخت�شون 
واملهند�ش��ون م��ن وزارة االأ�شغ��ال، اإال اأن املع�شل��ة يف 
االأم��ر ع��دم تلقي��ه الأي تعوي�شات بعد م��ن ِقبل اأي 

جهة حكومية اأو وكالة الغوث.
واأو�ش��ح حت�ش��ني اأن��ه ذه��ب اإىل اجله��ات املخت�ش��ة 
ولك��ن مت اإخباره باأنه من �شم��ن االأ�شماء الواردة يف 
ق�ش��م املت�شررين كليًا وله ميزاني��ة خم�ش�شة �شيتم 

اإعطاءها له بعد التوقيع على ال�شيك اخلا�ش به .
وق��ال :" لق��د وّقعت منذ اأكرث من �شه��ر على ال�شيك 
وم��ن املعل��وم قب�شه بع��د اأ�شبوع��ني اأو ث��الث اإال اأن 
االأم��ر مل يت��م حتى االآن ، وحال �ش��وؤايل عن ماهية 
االإ�شكالية يخربوين ب��اأن ال وجود لر�شد اأموال لنا 
واأن هناك اأزمة واالأمر �شيطول حتى يتربع املانحني 

."
وتاب��ع :" ن�شتم��ع ب��ني الفينة واالأخ��رى عن دخول 
مبال��غ مالي��ة من اأج��ل االإعمار ولكن حت��ى االآن مل 
نلم���ش له��ا اأث��رًا وا�شحًا بل ي��زداد االأم��ر يومًا بعد 
االآخ��ر �شعوب��ة وتعقي��دًا، وتتفاق��م املعان��اة عل��ى 
اأ�شحابه��ا الذين �شاقت بهم االأر���ش مبا رحبت فلم 
يج��دوا ملجاأً م��ن حالهم �شوى اللج��وء اإىل اهلل عّل 

فرجهم يزول عما قريب ". 

ماله الخاص
يق��ول املواط��ن حممود غطا���ش اإنه �شيعم��ل جاهدا 
عل��ى دف��ع خم�ش�شات ب��دل اإيجار من مال��ه اخلا�ش 

حتى ال ي�شطر للعودة جمددا اإىل مركز اإيواء.
ويح��اول غطا���ش ال��ذي دم��ر من��زل عائلت��ه املكون 
تق�شي��م  االأخ��ر،  الع��دوان  اأربع��ة طواب��ق يف  م��ن 
اأموال��ه ال�شخ�شي��ة ب��ني دف��ع اإيج��ار من��زل موؤق��ت 
ل��ه وم�شتلزمات��ه املعي�شية يف حال ا�شتم��رت وكالة 

الغوث بقرارها.
ورغ��م املعان��اة الكب��رة الت��ي يواجهه��ا غطا���ش اإال 
انه ياأم��ل من حكومة الوفاق الوطن��ي اأن تقف اأمام 
م�شوؤولياته��ا وال�شغ��ط جلم��ع التمويل ال��دويل مبا 

يلزم الأونروا الرتاجع عن خطوتها.

وبع��د تدمر منزلها توزعت عائلة غطا�ش بني عدة 
مناط��ق واأحي��اء يف من��ازل لالإيج��ار، وه��ي تاأمل اأن 
يلت��م �شملها عند اإعادة بن��اء املنزل املدمر ولي�ش يف 

مركز الإيواء النازحني.
وي�ش��دد غطا���ش على وج��وب اإيفاء ال��دول املانحة 
خا�ش��ة العربي��ة منه��ا بتعهداته��ا لتموي��ل اإع��ادة 
تخط��ي  عل��ى  وم�شاعدته��م  غ��زة  قط��اع  اإعم��ار 

تداعيات العدوان وما اأحلقه بهم.
يف  عق��د  موؤمت��ر  خ��الل  املانح��ة  ال��دول  وتعه��دت 
القاه��رة برعاية م�شرية ونرويجية يف 12 اأكتوبر 
5.4 ملي��ار دوالر يخ�ش���ش ن�شف��ه  املا�ش��ي، مببل��غ 

ل�شالح اإعادة اإعمار قطاع غزة.
غ��ر اأن حكومة الوف��اق ومنظمات دولي��ة تقول اإن 
نح��و %2 فق��ط م��ن اأم��وال التعه��دات و�شلت حتى 

االآن.
وطال��ب غطا���ش العائ��الت النازح��ة اأمثال��ه اإن�شاء 
جمل���ش �شغ��ط يتك��ون من اأ�شح��اب املن��ازل املدمرة 
وتنظيم فعاليات �شعبية لل�شغط على الوكالة حتى 

ترتاجع عن قرارها الظامل.

ظلم برامجي
واأكد ح�ش��ن الوايل الناطق با�ش��م رابطة النازحني 
عل��ى اأن هن��اك الكث��ر م��ن العائ��الت مل تغط��ى لها 
اأن �ش��دت  تكالي��ف االأث��ر الرجع��ي لالإيج��ار بع��د 
رحاله��ا من مراك��ز االإيواء نحو بي��وت اأ�شبحت لهم 
م��اأوى بع��د حي��اة الت�ش��رد الت��ي عا�شوها م��ذ بداأت 
احلرب على قطاع غزة وحتى تاريخ هذا التحقيق .
وق��ال ال��وايل اأن العائ��الت النازح��ة ميك��ن له��ا اأن 
تعود اإىل مراكز االإي��واء بفعل دائرة املجهول التي 
اأ�شبح��ت حتيط بهم ومب�شره��م امل�شتقبلي القريب 
، منوه��ا اإىل ع��دم متك��ن وكال��ة الغوث م��ن تغطية 
وتعوي���ش كاف��ة النازح��ني منحهم ب��دل اإيجار بعد 
توقيعه��م على عقود ملدة �شتة اأ�شهر باأثر رجعي عن 

املدة التي ق�شوها نازحني .
عم��ل  النازح��ني  رابط��ة  با�ش��م  ال��وايل  وا�شتنك��ر 
االأون��روا يف تولي��ة الوكال��ة برام��ج عل��ى اأخ��رى ، 
حي��ث تعم��ل جاهدة على اإف��راغ مدار�شه��ا واملقاعد 
الدرا�شي��ة من العائالت النازحة على ح�شاب اإكمال 

الربامج التعليمية والربامج االأخرى .

اأن  ل�"ال��راأي"  الالجئ��ني  وت�شغي��ل  الغ��وث  وكال��ة 
االأون��روا تب��ذل ق�ش��ارى جهده��ا لتغطي��ة اأم��وال 
ب��دل االأ�شح��اب املن��ازل املدم��رة خ��الل الع��دوان 
االأخر عل��ى قطاع غزة ، حيث تق��وم بدور املراقب 
عل��ى دخول مواد البناء للقط��اع وتعوي�ش العائالت 
املدم��رة بيوته��ا جزئي��ا وقب��ل بيته��ا لل�شك��ن ، بعد 
تقييم املواد البيوت املدمرة وما حتتاجه من كميات 

حمددة لعملية االإعمار .
ونفى اأبو ح�شنة ل�"الراأي" دور وكالة الغوث القائم 

قيد الموافقة !
وكيل وزارة االأ�شغ��ال ناجي �شرحان قال اأن النق�ش 
ال�شدي��د يف كميات االأ�شمن��ت وتق�شيط دخولها اإىل 
قطاع غزة بعد احلرب �شبب اأزمة يف حاجات النا�ش 
املدم��رة بيوتهم واأ�شحاب امل�شاري��ع اخلا�شة ، حيث 
اأ�شبح النا�ش يبحثون عن االأ�شمنت اأكرث ما يبحثون 

عن كي�ش قمح ي�شد حاجتهم اليومية .
واأو�ش��ح �شرح��ان اأن اآلية اإدخال م��واد االإعمار اإىل 

وطال��ب ال��وايل املراك��ز احلقوقي��ة يف قط��اع غ��زة 
ملتابع��ة ق�شية النازح��ني والتي حتي��ا تهمي�ش لدى 
امل�شئول��ني واجله��ات املخت�ش��ة بق�شيته��م ، م�شتدال 
عل��ى حال��ة اال�شتهت��ار داخ��ل مراك��ز االإي��واء بعد 
اح��رتاق طف��ل وح��دوث حري��ق كهربائ��ي نتيج��ة 

تعري االأ�شالك الكهربائية خالل اأمطار ال�شتاء .

ال نملك
وق��ال عدنان اأب��و ح�شن��ة الناطق االإعالم��ي با�شم 

بتوزي��ع مواد االإعم��ار على اأ�شحابه��ا قائال :"لي�ش 
م��ن دورن��ا التعام��ل مع م��واد االإعم��ار ، ولك��ن نقوم 
بالتن�شيق مع ال�شركات االإ�شرائيلية يف اإدخال املواد 

الالزمة للبناء .
ون��وه اأب��و ح�شن��ة اإىل اأن وكالة الغ��وث ال دخل لها 
بكمي��ات امل��واد الت��ي تدخ��ل القط��اع واإىل اأن اأي��ن 
ت�شتق��ر لالإعم��ار ، اإال اأنه��ا تقوم بدوره��ا على اأكمل 
وجه بالتن�شيق مع ال�شركات داخل االأرا�شي املحتلة 

وت�شهيل دخولها اإىل القطاع .

قطاع غزة تخ�ش�ش يف الفرتة اجلارية اإىل اأ�شحاب 
البي��وت املت�ش��ررة جزئي��ا بت�شدي��د �شهي��وين عل��ى 
الكميات الداخلة بعد املوافقة على منحها لالأ�شماء 

املقدمة من ذوي البيوت املدمرة .
وب��ني �شرح��ان اأن 50 األف مواطن م��ن ذوي البيوت 
املدمرة جزئيا قدمت اأ�شمائهم الإدخال مواد البنات 
له��م ، ولك��ن ال�ش��ركات االإ�شرائيلي��ة وافق��ت عل��ى 
7900 اإ�شم مواطن ، مبينا اأن 115000 بيت يعاين 
م��ن ه��دم كل��ي مل ت��درج اأ�شمائهم حت��ى اللحظة يف 
امللفات التي ترحل لل�شركات االإ�شرائيلية للموافقة 
يف  والت�شدي��د  والتباط��وؤ  للمماطل��ة  نظ��را  عليه��ا 

اإدخال املواد اإىل قطاع غزة .
ومقارن��ة بدخول م��واد البناء يف االأي��ام الطبيعية 
الكمي��ة  كان��ت  حي��ث   ، االأي��ام  ه��ذه  مث��ل  مقاب��ل 
5500ط��ن م��ن االأ�شمن��ت تدخ��ل قطاع غ��زة  يف 
ي��وم واح��د ، باملقابل تدخ��ل اليوم م��ن20 اإىل 30 
�شاحن��ة حممل��ة مب��واد البناء وهو جم��رد حتريك 

لل�شوق لي�ش اإال .
النق�ش ال�شديد يف مواد البناء و�شعوبة توفرها يف 
قط��اع غزة اأو�ش��ل ببع�ش النا�ش بيعه��ا يف االأ�شواق 
باأ�شعار متفاوتة يف غالئها ، وبني �شرحان اأن كميات 
م��واد االإعم��ار الداخل��ة اإىل قط��اع غ��زة ال تتوفر  
الأ�شح��اب البي��وت املدم��رة وال الأ�شح��اب امل�شاري��ع 
اخلا�ش��ة وال الأ�شحاب البناء العادي ، وال الأ�شحاب 
ال�شيان��ة واحلاجات اخلا�شة ، مقاب��ل زيادة اأعداد 

املوردين . 
وقال �شرحان اأن وزارته حتكم على الكمية الالزمة 
الإ�ش��الح البي��وت املدمرة جزئيا ، م�ش��را اأن الوزارة 
تتحف��ظ على اآلية بيع االأ�شمنت داخل االأ�شواق من 
ب��اب عدم خنق املواطن املحت��اج مقابل الذي يبحث 
عن كي�ش قمح مقابل كي�ش االأ�شمنت . وراأى �شرحان 
اأن املرحل��ة التي �شت�ش��ل اإىل حترير مادة االأ�شمنت 
م��ن اأيدي املوردين والتي حتت��اج اإىل اإرادة �شيا�شية 
م��ن قب��ل الف�شائل واجله��ات احلكومي��ة املخت�شة ، 
مبين��ا اأنه لن تكون هناك عملي��ة اإعمار يف ظل هذا 
الو�شع ال�شع��ب والذي ال ي�شجع الدول املانحة على 
دعمه��ا م�ش��رة اإع��ادة االإعم��ار . واختت��م �شرحان 
قول��ه :"لي�ش مبقدورنا تعوي���ش كافة النازحني يف 

ظل تق�شيط دخول مواد االإعمار".
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كفر عقب

غزة-الراأي:
تق��ع اإىل ال�شم��ال م��ن مدين��ة القد�ش، على بع��د 13كم، 
وترتف��ع حوايل 830 مرتًا عن �شط��ح البحر، ويعتقد اأن 
القري��ة تقوم على موق��ع مدينة )عط��اروت( الكنعانية 
والت��ي مبعن��ي اأكالي��ل، تبل��غ م�شاح��ة اأرا�شيه��ا 5472 
دومن��ًا، وحتيط به��ا اأرا�شي قرى: برقة، ال��رام، قلنديا، 
راف��ات، والب��رة، ق��در ع��دد �شكانها ع��ام 1922 حوايل 
ن�شم��ة، ويف   )290( 1945 ن�شم��ة.  ويف ع��ام   )189(
 1987 ع��ام  ويف   ،)287( الع��دد  كان   1967 ع��ام 

ح��وايل )494( ن�شم��ة، ويف ع��ام 1996 ارتف��ع الع��دد 
اإىل )5662( ن�شم��ة، يحيط بالقري��ة من الغرب خربة 
عط��ارة ومعناها )الت��اج(، وحتتوي القري��ة على خزان، 
ج��دران متهدم��ة، عق��د، مع�ش��رة منقو�ش��ة يف ال�شخ��ر، 
اأر�شي��ه مر�شوف��ة بالف�شيف�ش��اء، وقبور �ش��ادرت �شلطات 
االحت��الل ج��زءًا م��ن اأرا�شيه��ا و�شمتها مل�شتعم��رة )بر 

يعقوب( التي اأن�شاأئها عام 1984.
حتول��ت بل��دة  كفر عق��ب اإىل قبلة لكثر م��ن املقد�شيني 
يف التعلي��م وال�شك��ن، ب�شب��ب انخفا���ش تكالي��ف املعي�شة 

واحلي��اة فيه��ا مقارن��ة باالأحي��اء املقد�شي��ة الت��ي تق��ع 
داخ��ل ج��دار الف�ش��ل العن�ش��ري، يف موؤ�ش��ر �ش��ارخ عل��ى 
�شيا�ش��ة االحتالل الهادفة اإىل تفريغ القد�ش من �شكانها 

االأ�شليني.
وكفر عقب التي تتبع اإداريا لبلدية االحتالل يف القد�ش 
ه��ي من االأحياء املقد�شية التي اأخرجها االحتالل خارج 
القد�ش ع��ن طريق بنائه جلدار الف�ش��ل، ولكنها فعليا ال 
تتمت��ع باأي��ة خدم��ات تذكر م��ن بلدية االحت��الل �شوى 

القطاع التعليمي فيها.

واأ�شار الكفارنه ايل ان القرار الزال �شاريا 
اىل االن حني يت��م االنتهاء من املر�ش يف 

تلك املناطق.
اخلدم��ات  ع��ام  مدي��ر  واأ�ش��اف 
ت�شم��ح  كان��ت  وزارت��ه  البيطري��ة،"اإن 
قب��ل الق��رار االأخ��ر بالنق��ل م��ن ال�شفة 
واال�شت��راد من االأرا�ش��ي املحتلة حلوايل 
3 ملي��ون بي�ش��ة تفري��خ �شهري��ا وكذلك 
ت�شمح با�شتراد بع���ش منتجات الدواجن 
وحتدي��دًا "االأجنح��ة والظه��ور" ،م�ش��را 
يت��م  واإج��راء  ط��ارئ  املن��ع  ه��ذا  اأن  اإىل 
اتخاذه وقائيا وهو متعارف عليه عامليا ".
وج��دد  الكفارن��ه تاأكي��ده عل��ى ان قط��اع 
غ��زة خ��ال م��ن اأي حال��ة اإ�شاب��ة مبر�ش 
انفلون��زا الطي��ور، م�ش��را اإىل اأّن طواق��م 
ادارته وكافة اللجان الفنية املتخ�ش�شة، 
تقوم باملتابعة امليدانية، لر�شد اأي م�شاكل 
�شحية تتعلق بقطاع الدواجن ،كما وتقوم 

بالفح�ش الدوري للدجاج بغزة

أسواق الضفة
وق��د ادى قرار الزراعة منع نقل الدواجن 
م��ن اأ�ش��واق ال�شف��ة الغربي��ة واالأرا�ش��ي 
اأ�شع��ار  ارتف��اع  48""  اىل  ع��ام  املحتل��ة 
املجمدات من اللحوم وغرها ب�شكل وا�شح 
خالل االأيام املا�شية يف غزة، وت�شبب هذا 
االرتف��اع يف االأ�شعار يف حال��ة ا�شتياء بني 
املواطن��ني الذي��ن مل يع��ودوا قادرين على 
�ش��راء اللحوم الطازج��ة اأو حتى املجمدة 
الرتفاعه��ا ب�ش��كل غ��ر مقب��ول خا�شة يف 
ظ��ل الو�ش��ع االقت�ش��ادي ال�شع��ب ال��ذي 
ي�شود القطاع ال �شيما وجود ازمة الرواتب 

التي الزالت تراوح مكانها.
من جهته، قال حمم��د احللو �شاحب حمل 
لبيع املجم��دات يف �ش��وق ال�شجاعية: "اإن 
اأ�شع��ار املجم��دات ط��راأ عليه��ا ارتف��اع يف 
االآونة االأخ��رة، بعد قرار وزارة الزراعة 
مبنع ا�شتراد اللحوم البي�شاء والبي�ش من 
االأرا�شي املحتلة اأو ال�شفة الغربية ب�شبب 

انفلونزا الطيور". 

اأن��ه مت ا�شتراد اأكرث من ملي��ون بي�شة من 
تركي��ا واأ�شباني��ا، موؤك��دًا اأن��ه يف القري��ب 
العاج��ل �شيت��م التغل��ب على ه��ذه امل�شكلة 

ولن ي�شتمر ارتفاع االأ�شعار طويال.
 م��ن جه��ة اخري ق��ال م. طاه��ر ابو حمد 
ب��وزارة  احل��واين  االنت��اج  دائ��رة  مدي��ر 
الزراع��ة  :"   ان املنخف�ش اجلوي االأخر 
اث��را  اجلوي��ة  االح��وال  "جني"و�ش��وء 
ب�شكل كب��ر على قطاع ال��رثوة احليوانية 
، وخا�ش��ة قطاع الدجاج اللح��م والدجاج 

البيا�ش.
اإن ن�شب��ة النف��وق يف  واو�ش��ح اب��و حم��د 
الدواج��ن قارب��ت %10 يف مزارع الدجاج 
الالح��م ، اما الدجاج البيا�ش ف�شينخف�ش 
االنت��اج يف بي�ش املائدة بن�شبة ال تقل عن 
امل��زارع، م�ش��را اىل ان احل�شار  %40 يف 
ال��ذي يعي�ش��ة �ش��كان قط��اع غ��زة ، وعدم 
توف��ر الوقود ال��الزم للتدفئ��ة مما عر�ش 
م��زارع الدواج��ن للم�ش��اكل ب�شب��ب اأزم��ة 

الوقود وغاز الطهي 
وب��ني م.اأبو حمد اىل اأن 2 مليون دجاجة 

وب��ني اأن البدائ��ل املتبقي��ة اأم��ام املواط��ن 
يف ظ��ل ارتفاع االأ�شعار ه��ي يف حلم العجل 
املثل��ج وي�شل �شع��ره اإىل 26 �شيقال، م�شرا 
اىل ان االأ�شم��اك واخل�ش��روات املجم��دة،  

مل يطراأ عليها اأي ارتفاع  
 وع��ن �شبب ارتفاع ا�شع��ار اللحوم املجمدة 
ق��ال د. الكفارنة: "اإن االرتف��اع يف اأ�شعار 
الدواج��ن واملجم��دات ه��و ارتف��اع موؤق��ت 
و�شبب��ه مر�ش انفلونزا الطي��ور يف ال�شفة 
الغربي��ة واأرا�شي 48 ، واذي جعل الوزارة 

تاأخذ قرار مبنع ادخال املجمدات منها".
كاف��ة  م��ع  نتاب��ع  نح��ن  الكفارن��ه  وق��ال  
اجله��ات املخت�ش��ة ارتفاع اال�شع��ار، م�شرا 
اىل ان وزارت��ه ننتظ��ر ف��رتة حت��ى تت�شح 
االم��ور ويت��م التاأكد م��ن خل��و املناطق من 
املر�ش، وبعد ف��رتة وجيزة ميكن اأن ن�شمح 
بدخ��ول املجم��دات بع��د توف��ر تطمينات 
بانته��اء مر���ش انفلون��زا الطي��ور يف تل��ك 

املناطق".
وب��ني الكفارن��ة اأن وزارة الزراع��ة قام��ت 
با�شت��راد البي���ش من اخل��ارج، الفت��ًا اإىل 

م��ن الدجاج اللح��م يربي �شهري��ا يف قطاع 
غزة يحتاج للتدفئة، م�شرا اىل اأن بداية 
الرتبية يحتاج الدجاج ايل درجة حرارة 

من 34-22 درجة مئوية.
واأك��د اأبو حمد اأن وزارة الزراعة توا�شلت 
مع هيئ��ة الب��رتول ووف��رت غ��از للتدفئة 
ومت اعط��اء مرب��ي الدواج��ن كمي��ات منه 
ملواجهة املنخف�ش ، وهو ما �شاهم يف تقليل 
كان��ت  الت��ي  النف��وق  ن�شب��ة  اخل�شائ��ر يف 

الوزارة تتوقعها
وتاب��ع:" يوج��د يف القط��اع م��ا يق��رب من 
حمافظ��ات  يف  منت�ش��رة  مزرع��ة   1500
القط��اع ويربى فيه��ا ما يقرب م��ن مليوين 
دجاج��ة �شهري��ًا وت�شغ��ل عددا كب��را من 
واالأع��الف  الرتبي��ة  قط��اع  يف  العامل��ني 
وتخ�ش���ش  الدواج��ن".  بي��ع  وحم��الت 
خ��رباء  بيطري��ني  اأطب��اء  الزراع��ة 
ومهند�شني اأكف��اء ، لدرا�شة امل�شكالت التي 
تواج��ه قطاع الدواجن، وكيفية تنظيمه، 
وط��رق التغل��ب عل��ى امل�ش��اكل، والو�شائ��ل 

املتاحة لرفع ربحية املزارع الفل�شطيني .

استياء من ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة

"الزراعة" تبقي قرار منع استيراد الدواجن
 من األراضي المحتلة عام 48  

   الراأي – لوؤي رجب:
بع��د االإع��الن ع��ن اإ�شابة عدد م��ن مزارع 
الدواج��ن، يف ال�شف��ة الغربي��ة واإ�شرائيل 
مبر���ش " انفلون��زا الطيور"، ق��ررت وزارة 
الزراع��ة يف غ��زة تعلي��ق نق��ل الدواج��ن 
من اأ�ش��واق ال�شف��ة الغربية موؤقت��ا، ومنع 
منتجاته��ا  وجمي��ع  الدواج��ن  ا�شت��راد 
باالإ�شافة ايل املجمدات من اأرا�ش 1948 

،كاإجراء وقائي، ومنع��ًا النتقال املر�ش يف 
القطاع عن طريق الدجاج ومنتجاته .

والزال ه��ذا الق��رار �ش��اري املفع��ول حن��ي 
الزراع��ة  وزارة  اأن  االن  اللحظ��ة،  ه��ذه 
اأبقت الب��اب مفتوحا لال�شتراد من اأ�شواق 
اوروب��ا وغره��ا للمحافظة عل��ى ا�شتقرار 

وتوازن اال�شعار.
يف  البيطري��ة  اخلدم��ات  ع��ام  مدي��ر 

وزارة الزراع��ة  د. زكري��ا الكفارن��ة  ق��ال 
ل��"لل��راأي" "ان القرار مبن��ع اال�شتراد من 
اأرا���ش 1948، ج��اء تخوف��ًا م��ن انتق��ال 
املر�ش اإىل غزة، خا�شًة اأن مر�ش انفلونزا 
الطيور يعت��رب من االأمرا���ش امل�شرتكة مع 
االإن�ش��ان، حي��ث ميك��ن اأن ينق��ل الع��دوى 
لالإن�ش��ان كما ميكن اأن ي�شي��ب معظم اأنواع 

الطيور وي�شبب خ�شائر كبرة .

الراأي - اأميمه العبادلة:
ُيقال ب��اأن ال��ربيء ال يخاف، لك��ن عندما 
تتكات��ف اال�شاعات ويتك��رر الكذب حتى 
ي�شدق��ه �شاحبه وجمع غفر من اجلهالء 
خارجي��ة  خناج��ر  وتتداخ��ل  حول��ه، 
م�شمومة لتنكاأ مزيدا من اجلراح يف ج�شد 
مم��زق، فعل��ى ال��ربيء حينه��ا اأن يبت��داأ 
بالتفكر مليًا كيف عليه اأن يدراأ ال�شر عن 

نف�شه لينال �شكوك براءته.
مده�ش��ة هذه الهب��ة االإعالمي��ة امل�شرية 
الت��ي ب��داأت بالق�ش��ام، وتدرج��ت حلركة 
ولعّلها  لقطاع غزة،  انتقلت  "حما�ش"، ثم 
�شتط��ال كل م��ا مي��ت لفل�شط��ني ب�شلة من 
حجر وب�شر و�شجر، والتي تدعو �شراحة 
لقتل غزة بحجة اأنها تهدد االأمن امل�شري 

الداخلي.

تهور سياسي
ا�شتنكر رئي�ش كتلة ال�شحفي الفل�شطيني 
ي�شنه��ا  الت��ي  احلمل��ة  �شاه��ر  اإبراهي��م 
االإع��الم امل�شري، قائ��ال: "نرف�ش �شيا�شة 
كي��ل االتهام��ات عل��ى املقاوم��ة الت��ي هي 
�ش��رف االأم��ة وعل��ى دوره��ا يف الت�ش��دي 
لعدونا االأول )اإ�شرائيل( رغم اأن املقاومة 
مل يب��در منها م��ا ي�شيئ لل�شع��ب امل�شري"، 
م�شرا اإىل تخوفه م��ن تطور االأمور لتهور 
�شيا�شي وحكومي و�شعب��ي جراء الت�شعيد 
االإعالم��ي كم��ا ح��دث يف ليبيا نظ��را الأن 
الو�شائ��ل  ب��كل  ي�شع��ى  امل�ش��ري  االإع��الم 

لتعمية اأب�شار احلكومة وال�شعب معًا.
وع��رب �شاه��ر ع��ن ا�شتيائ��ه م��ن ال�شم��ت 
ال�شحفي��ة  االأط��ر  ِقَب��ل  م��ن  الرهي��ب 
الفل�شطيني��ة، وبع���ش ال��ردود اخلجول��ة 
الت��ي ال ترق��ى مل�شت��وى احل��دث، م�شيفًا: 
من  يخ�ش��ون  الفل�شطيني��ني  "ال�شحفي��ني 
تعر�شه��م مل�شايق��ات، اأو منعهم م��ن ال�شفر 
من واإىل م�شر التي تعد املنفذ الوحيد لنا 
على العامل، اأو تعطيل معامالت وغره اإذا 
حاول��وا ال�شجب واال�شتن��كار خ�شو�شا اأن 
االإعالم التحري�شي موجه من قبل اأجهزة 

اأمنية ب�شكل مربمج ومعد له م�شبقًا".

الفل�شطين��ي يتعام��ل بحكم��ة وم�شئولي��ة 
م��ع مث��ل ه��ذه التفاه��ات الت��ي ميار�شه��ا 
بع���ش الهواة امل�شري��ني، فلي�ش من املعقول 
ولي���ش من املنطق اأن يتم ال��رد على اأمثال 
ه��وؤالء التافه��ني، وذل��ك الأن االإعالمي��ني 
بامل�شئولي��ة  يت�شف��ون  الفل�شطيني��ني 
العالية يف متابعة االأحداث والتطورات"، 
مبين��ا: "لدينا من الهم��وم والق�شايا التي 
حتت��اج ملتابعتن��ا م��ا اأكرث م��ن مالحقة ما 
يبث��ه بع���ش االإعالمي��ني امل�شري��ني ع��رب 
بع���ش القنوات االإعالمية غ��ر امل�شئولة، 
الع��دو  ه��و  "االإ�شرائيل��ي"  فاالحت��الل 
االأول واالأخ��ر لن��ا وال ميك��ن اأن نواج��ه 
غ��ره، وم��ا يحدث يف االإع��الم امل�شري هو 
حالة عر�شية لن ت�شتمر، وهذه احلقيقة 

يفهمها اجلميع".
واأفاد الثوابت��ة اأن هناك توا�شل مع عدد 
من االإعالميني امل�شريني اأ�شحاب املواقف 
يجمع��ون  كله��م  وال�شجاع��ة،  العاقل��ة 
عل��ى اأن ما يح��دث من تاأليب ال��راأي العام 
عل��ى قطاع غ��زة ه��و حال��ة مرفو�شة من 
امل�شري��ني اأنف�شه��م، الأنه��ا حال��ة ال يعقل 
اأن يت��م ت�شديقه��ا"، مردف��ا اأن العالق��ات 

قي��ادة  غ��زة  اأن  عل��ى  �شاه��ر  و�ش��دد 
و�شحافي��ني ومواطن��ني ال ي�شع��ون لتبن��ي 
موق��ف هجوم��ي اإزاء م�شر، واإمن��ا ي�شعون 
لتو�شيح االأمور واإزالة الغ�شاوة التي تلف 
احلقيقة، مو�شحا اأن غزة مل ولن تتدخل 
يف ال�ش��وؤون امل�شري��ة الداخلية، وال ميكن 
اأن ت�شم��ح بامل�شا���ش يف كل م��ا يخ�ش اأمنها 
الداخل��ي، لك��ن ال ميك��ن الأح��د ال�شم��ت 
بخ�شو���ش م��ا مي���ش �شعبن��ا م��ن تهدي��د 

�شريح".

مُصاب جماعي
م��ن جانب��ه ، ق��ال وكي��ل وزارة الثقاف��ة 
والكات��ب ال�شحف��ي م�شطف��ى ال�ش��واف: 
االإع��الم  جن��د  اأن  املوؤ�ش��ف  م��ن  "اإن��ه 
ال  والف�شائل��ي  احلكوم��ي  الفل�شطين��ي 
االتهام��ات  ردع  يف  ي�ش��ارك  وال  يتط��رق 
الت��ي ت�شيب ال��كل الفل�شطين��ي "، وا�شفا 
امل�ش��ري  االإع��الم  قب��ل  م��ن  يح��دث  م��ا 
ب�"الهجم��ة غ��ر امل�شبوق��ة والت��ي تطرح 
كثرا م��ن عالمات اال�شتفه��ام حول ماذا؟ 
ومل��اذا؟ ول�شالح م��ن؟ واأن االأمر ال يتعدى 

وطال��ب  �ش��وداء".  بروباجن��دا  كون��ه 
ال�ش��واف ب�ش��رورة التوح��د الداخلي بني 
االأط��ر ال�شحفي��ة لتبيان احلقائ��ق وردع 
الظل��م اأينم��ا كان، منوه��ا اإىل اأن��ه: "م��ن 
ال�شع��ب اأن نفر���ش اأنف�شن��ا عل��ى االعالم 
عل��ى  مداخ��الت  يف  للدخ��ول  امل�ش��ري 
اله��واء مبا�ش��رة لتفنيد االتهام��ات الأنهم 
ال يري��دون م��ن اأح��د اأن يف�ش��د عليهم ما 
يفعلون��ه". وا�شت�شه��د ال�ش��واف مبا حدث 
م��ع االأمني الع��ام جلامعة ال��دول العربية 
د. نبي��ل العربي عندما ح��اول الدفاع عن 
غزة ورف�ش االتهام��ات التي اأطلقت بحق 
الق�شام وحركة حما���ش وكيف اأنه ُجوبه 
بحمل��ة �شر�ش��ة وتهدي��دات مبا�ش��رة م��ن 
قبل االإع��الم امل�شري، وهو م��ا يدلل اأكرث 
اأن االأم��ر يق��ع حت��ت بند منهجي��ة مقررة 

م�شبقا لهدف حمدد.

تفاهات
ع��ام  مدي��ر   نائ��ب  اأو�ش��ح  جهت��ه،  م��ن 
احلكوم��ي  االعالم��ي  املكت��ب  يف  االنت��اج 
االإع��الم  اأن  عل��ى  الثوابت��ة  ا�شماعي��ل 

ب��ني ال�شعب��ني امل�ش��ري والفل�شطين��ي هي 
عالق��ات متين��ة وال ميكن اأن توؤث��ر عليها 
اأي��ة اأكاذي��ب اأو تلفيق��ات ق��د تخ��رج من 

بع�ش االإعالميني هنا اأو هناك".
وفيم��ا يتعلق ب��دور االإعالم امل�ش��ري، اأكد 
الثوابت��ة عل��ى اأن كل الربام��ج التي تبثها 
عربه��ا  ويتح��دث  امل�شري��ة  الف�شائي��ات 
بع���ش املح�شوب��ني عل��ى االإع��الم امل�شري 
ظلم��ا وعدوان��ا ه��ي برام��ج مركب��ة عل��ى 
مفربك��ة  وق�ش���ش  وتلفيق��ات  �شائع��ات 
وبالت��ايل  ال�شح��ة،  م��ن  له��ا  اأ�شا���ش  وال 
نح��ن نرف���ش رف�ش��ا قاطع��ا تل��ك احلالة 
االإعالمي��ة الهالمي��ة وغ��ر املنظمة التي 
تدخ��ل ال�شعب��ني يف متاهات غ��ر مفيدة، 
خ�شو�شا اأن هناك فرق كبر بني ما يجري 
يف االإع��الم والتاألي��ب على قط��اع غزة من 
الر�شم��ي  ال�شيا�ش��ي  املوق��ف  وب��ني  جه��ة 

امل�شري من جهة اأخرى".
اأم��ا حول دور االإعالم املحل��ي يف الت�شدي 
لل�شائع��ات الت��ي يرددها االإع��الم امل�شري 
قال الثوابتة: "يقوم االإعالم الفل�شطيني 
وم�شئ��ول  راٍق  باأ�شل��وب  عليه��ا  بال��رد 
ال��ردود  وه��ذه  احلقيقي��ة  وباملعلوم��ات 
تف�ش��ح االأ�شالي��ب التافه��ة الت��ي يح��اول 
البع���ش اللعب عل��ى وترها، لك��ن االإعالم 
الفل�شطيني يحتاج اإىل مزيد من اخلربات 
فيما يتعلق مبو�شوع الو�شول لكل اجلمهور 
العربي والعاملي وباأكرث من لغة، وبطبيعة 
احل��ال فاإن االإمكاني��ات املادية والب�شرية 
يف  ومهم��ا  كب��را  دورا  ت��وؤدي  واخل��ربات 

تو�شيل الر�شالة ال�شحيحة".
االإعالمي��ني  اأن  الثوابت��ة  وب��ني 
ال�شجاع��ة  م��ن  لديه��م  الفل�شطيني��ني 
والقدرة والكفاءة واالأداء امليداين الكثر 
ولكن تنق�شهم االإمكانيات وبع�ش اخلربات 
لتطوير الر�شالة االإعالمية الفل�شطينية، 
داعيا اإىل مطالبة كافة اجلهات اإىل اأخذ 
دوره��ا يف توحيد االإع��الم الفل�شطيني يف 
قناة واحدة تك��ون همها ت�شدير الرواية 
يف  وال�شادق��ة  ال�شحيح��ة  الفل�شطيني��ة 

مواجهة اأي �شائعات هنا اأو هناك.

اإلعالم المحلي ُمكبل في مواجهة هجوم نظيره المصري
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فل�سطني ذاكرة  من 
اعداد/أميمة العبادلة:

قرى دمرها االحتالل: المفتخرة

 غزة- الراأي-مي�شرة �شعبان
م��ن بني القرى التي دمرها االحت��الل قرية واحدة من قرى ق�شاء 

�شفد، والتي هجرت عام 1948.
كان��ت املفتخرة تقع على جدول "كايل" بني قرية الزاوية وال�شيخ 
حمم��د الواق��ع عل��ى احل��دود ال�شورية ترتف��ع 75 مرتا ع��ن �شطح 
البح��ر، وحتيط باأرا�شي هذه القرية اأرا�شي الدوارة وخيام الوليد 

وال�شاحلية والقالع اليهودية واالأرا�شي ال�شورية. 
كان يف املفتخ��رة عام 1931، 51 بيت��ا، وكانت تقع بجانبها خربة 
"احلم��راوي" يف ظاه��ر القري��ة اجلنوب��ي ال�شرق��ي  احلم��راء اأو 

مرتفعة 100 مرت عن �شطح البحر حتتوي على "اأ�ش�ش جدران".

�ش��كان املفتخ��رة كان كله��م م��ن امل�شلم��ني، وله��م فيها مدر�ش��ة �شغرة 
وكانوا يعملون ب�شورة اأ�شا�شية يف الزراعة 

وا�شتن��ادا اإىل االأر�شي��ف "االإ�شرائيلي" يبني امل��وؤرخ االإ�شرائيلي بني 
موري���ش اإن �ش��كان القرية تفرقوا على دفعت��ني: االأوىل يف االأول من 
اأيار )مايو( 1948، والثانية يف 16 اأيار )مايو( من ال�شنة نف�شها وهو 
يع��زو تفرق �شمله��م اإىل خوفهم من غارة يهودي��ة اأو من هجوم اأو من 

مدافع هاون اإذا كانت هذه املمار�شات �شائعة اأثناء عملية "يفتاح". 
ع��ام 1944، ان�شاأ اأفراد الع�شابات "االإ�شرائيلية" امل�شلحة م�شتعمرة 
"�شامر" على اأرا�شي القرية، واىل ال�شرق من موقع القرية مت اإقامة 
م�شتعم��رة "لهفوت هب�شان"، فعام 1945 �شم��ن الهجرة واال�شتيطان 

ال�شهيوين اآنذاك يف فل�شطني.
مل يب��ق من �شاهد عل��ى اأن قرية كانت قائمة 

هناك اإال االأنقا�ش احلجرية وبع�ش 
وينب��ت  املبت��ورة  احليط��ان 
بع�ش �شجرات كينا يف املوقع 
واملوقع نف�شه حول اإىل مركز 

اأثري.
املحيط��ة  االأرا�ش��ي  اأم��ا 

املزارع��ون  في�شتغله��ا 
االإ�شرائيليون.

إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
نهاية ، لتتجراأ وت�شرق م�شد�ش من اأحد البيوت، ومت القب�ش عليها مرة 
اأخرى متلب�شة بال�شرقة واملكان ذاته، لُيحكم عليها ل� 3 �شنوات ، لينتهي 
به��ا املط��اف يف مرك��ز التاأهيل واالإ�ش��الح " اأن�شار"، للم��رة الثالثة على 
الت��وايل، حيث �شع��رت اأنها نزيلة جديدة قدمي��ة، ومتعارف عليها لدى 

اإدارة املركز باأكملها، كونها مراأة تعك�ش م�شوار حافل للذل واملعاناة .
واأردف��ت :" �شع��رُت بن��دٍم كب��ر ج��راء تواج��دي املتك��رر يف ال�شج��ن، 
واع��رتاين رغبة يف �ش��رورة ح�شم االأمر فورًا واإثب��ات اإرادتي يف تغير 
ذات��ي لالأف�شل بع��د رحلة من الع��ذاب وامل�شقة، وتذوقي مل��رارة العي�ش 
ل�شن��وات طويلة؛ خا�ش��ة مقاونة �شلوك��ي ال�شيء وال�ش��اذ الذي تربيت 
علي��ه، وبالفع��ل مت االأمر واأنا االآن اأ�شعر ب��اأين هنا يف ماأمن وقد انقلبت 
حيات��ي كليًا وبت اأدرك ما يحدث من ح��ويل، واأهمية اأن اأتغر لالأف�شل 

 ."
بع��د طلب النزيلة للزواج من اأجل ال�ش��رتة والعفاف وحماية نف�شها من 
ذويه��ا واالأفعال امل�شين��ة التي قامت بها مت لها م��ا طلبت، ومت تزويجها 
من اأحد ال�شب��اب الذين راأف بحالها وو�شعها املاأ�شاوي؛ حماواًل انت�شالها 
م��ن الوح��ل ال��ذي �شقطت في��ه واإعانتها عل��ى تخطي �شعوب��ات احلياة 
الثبوتي��ة  االأوراق  واإح�ش��ار  املرك��ز  اإىل  ال�شرع��ي  القا�ش��ي  بح�ش��ور 
اخلا�ش��ة بال��زواج ال�شرعي، لتنتق��ل اإىل حياة الزوجي��ة حتت ا�شراف 

اإدارة مركز التاأهيل واالإ�شالح " اأن�شار ". 

الراأي _ هدى اأبو قين�ش :
مل تت��واين حلظ��ة ع��ن الت�ش��ول يف ال�ش��وارع والطرق��ات بدع��ٍم �شديد 
م��ن اأهله��ا، اإال اأن االأمر تطور به��ا لتمتهن بكل دقة اأعم��ال ال�شرقة من 
املح��االت التجاري��ة لعدة �شنوات حت��ى اأنها اأ�شبح��ت معروفة للجميع، 

وبذلك خطت م�شوارها ال�شيئ بكلتا يديها. 
النزيل��ة " اأ- د " يف منت�ش��ف عقده��ا الث��اين، جل�شت بكل ج��راأة ت�شرد 

ق�شتها وم�شوارها مع ال�شرقة للراأي قائلة :"
تركتن��ي اأم��ي وعم��ري مل يتجاوز الث��الث �شنوات، مل اأع��رف لها مالمح 
حت��ى االآن، وال��دي ت��زوج ب� 4 م��ن الن�شاء ع�ش��ت معهم ظروف��ًا قا�شية 
وماأ�ش��اة حقيق��ة، تذوقت فيه��ا األوانًا من العذاب حت��ى و�شل بهم االأمر 
اإىل ح��رق يديوقدم��ي بالنار، ع��دا عن اإجباري لتعل��م مهنة الت�شول يف 

ال�شوارع لعدة �شنوات " .
منذ �شغرها ونعومة اأظفارها ت�شولت هنا وهناك، دون اأن يراعي االأهل 

طفولتها اأو اأنوثتها قط .
�شمت��ت برهة من الزم��ن مطاأطاأة راأ�شها لالأ�شفل ث��م تابعت :" اأ�شبحت 
جمي��دة للت�شول يف جميع االأحياء، حي��ث اأ�شبحت م�شهورة يف املنطقة، 
لتتط��ور حالت��ي اإىل ال�شرق��ة م��ن داخل البي��وت واملح��الت التجارية ، 
فكن��ت اأ�ش��رق اأى �شئ يلوح اأمام��ي، فكنُت مثااًل لل�شارق��ة امل�شهورة، كونه 

قب�ش علَي اأكرث من مرة يف ق�شايا عديدة ومغايرة ".

 واأ�شاف��ت :" يف ع��ام 2005 اأ�شبح يل ملف لل�شرق��ة لدى ال�شرطة ومت 
�شجن��ي عدة مرات يف جميع حمافظات قط��اع غزة، وازداد الو�شع ليتم 
ت�شجيل��ي �شمن " اخلطري��ن"  ملعرفة ال�شرطة باأفعايل التي كنت اأفعلها 
و كاأين فاق��دة ل�شوابي ور�شدي على االطالق بفعل زوجات والدي التي 

مل تكن الرحمة لتعرف طريقًا اإىل قلوبهم  ". 
" اأجربتني زوجة اأبى على اأفعال �شيطانية من اأجل اإح�شار املال اإليها 
بغ���ش النظ��ر ع��ن امل�ش��در، اإىل اأنني �شع��رت نف�ش��ي ج�شد ب��ال روح وال 
عق��ل،  فق��ط اأفعل ما ُيطلب من��ي على الفور غر مبالي��ة بالنتائج حتى 
تر�شى عني زوجة والدي، ولكن كل هذا مل يرحمني فقد اأرغموين على 
الزواج من ابن عمي دون موافقتي، وكانت ردة فعل والدي ال�شمت وعدم 

التدخل، فا�شطررت اإىل الهرب من زوجي ثاين اأيام زواجي ". 
تابع��ت حديثها والدموع متالأ عينيه��ا :" علموين االإجرام بكل اأنواعه، 

وهربت من البيت عدة مرات، اأجتول
الأ�ش��رق بالنه��ار، وباللي��ل اأجل��اأ اإىل املق��ربة الأن��ام هن��اك، ك��ي اأحتمي 
باالأم��وات م��ن ظلم الب�ش��ر، اإىل اأن �ش��اءت حالتي النف�شي��ة وال�شحية، 
واأ�شبح��ت اأعاين من اله�شتريا، فك�ش��رت الزجاج وقطعت �شرايني يدي 
وم��ن ثم اأكلت الزجاج دون اأن اأ�شعر بنف�شي حماولة االنتحار الأكرث من 

مرة ".
ا�شتم��رت عل��ى ذلك احل��ال عدة �شن��وات، مل ت��دري لطريقه��ا اخلاطئ 

بسبب ظلم ذويها وتجبرهم ...
 عاشت مع السرقة واالحتيال 

الراأي- اإ�شالم بهار:
اأطف��ال ت�ش��رخ، ون�ش��اء ت�شتغي��ث، ورج��ال 
مقه��ورون، وبي��وت مهدمة، واأ�ش��الء ممزقة، 
عل��ى  ت�شق��ط  وبي��وت  مقطع��ة،  واأط��راف 
ال�ش��وارع،  مت��الأ  ودم��اء  �شاكنيه��ا،  روؤو���ش 
وتر�ش��م عل��ى اجل��دران، حكاي��ات ق�ش���ش، 
ين��دى لها اجلبني، ه��ذا باخت�ش��ار ماج�شده 
املعر���ش الفوتوغ��رايف �شاه��د عل��ى الع�شر 
الذي افتتحت��ه وزارة الثقافة بال�شراكة مع 
مركز �شوؤون املراأة على ركام مبنى دار الكتب 

الوطنية .
رائح��ة امل��وت والدم��ار فاح��ت يف كل زاوية 
باملعر���ش ال��ذي ا�شتم��ل على م�شاه��د حية 

ل��ه  تعر���ش  ال��ذي  االأخ��ر  الع��دوان  م��ن 
قط��اع غزة يف يولي��و 2014 وال��ذي ا�شتمر 
وراح  متوا�ش��اًل،  يوم��ًا  خم�ش��ني  م��ن  الأك��رث 
�شحيته اأك��رث من األفي �شهي��د وع�شرة اآالف 
جري��ح ،ا�شتهدف��ت خاللها ق��وات االحتالل 
االإ�شرائيل��ي كاف��ة مناحي احلي��اة يف قطاع 

غزة.

توثيق مشاهد
�ش��ورة  خم�ش��ني  ح��وايل  املعر���ش  و�ش��م 
التقطه��ا �شحفي��ون م�ش��ورون فل�شطيني��ون 
توثق م�شاهد من يوميات العدوان واجلرائم 
واالنته��اكات الت��ي تعر�ش لها اأه��ايل قطاع 

مت ارتكبه��ا بحق املواطنني االآمنني، والدمار 
الذي طال البي��وت ودور العبادة واملوؤ�ش�شات 
التحتي��ة،  والبني��ة  واحلكومي��ة  االأهلي��ة 
مبراك��ز  اللج��وء  معان��اة  اإىل  باالإ�شاف��ة 
االإي��واء التي انت�شرت يف كافة مناطق قطاع 

غزة".
ووجه ع�شقول ر�شالة �شكر لكافة ال�شحفيني 
غط��وا  الذي��ن  الفل�شطيني��ني  واالإعالمي��ني 
بب�شال��ة كاف��ة تفا�شي��ل الع��دوان، ونقل��وا 
�ش��ورة املعاناة احلقيقية الت��ي مر بها اأهايل 
قط��اع غ��زة وت�ش��دوا للدعاي��ة ال�شهيونية 

املزيفة. 

اأو�ش��ح  الثقاف��ة  وزارة  كلم��ة  ويف  غ��زة. 
مدي��ر عام دائ��رة الفنون واالإب��داع عاطف 
ع�شق��ول ، باأن املعر�ش يحمل ر�شالة وهي اأن 
ال�شعب الفل�شطيني ما زال متم�شك بحقوقه 
الوطنية وحلمه باحلرية واال�شتقالل رغم 
اجلرائ��م الهمجي��ة التي ترتك��ب بحقه من 
قب��ل ق��وات االحت��الل ال�شهي��وين ، موؤك��دًا 
اجلرائ��م  لف�ش��ح  ياأت��ي  املعر���ش  اأن  عل��ى 
له��ا  الت��ي تعر���ش  املمنهج��ة  االإ�شرائيلي��ة 

قطاع غزة.
واأ�ش��اف ع�شقول: "اإن �ش��ور املعر�ش اأعادت 
اإىل االأذه��ان تفا�شي��ل الع��دوان الربب��ري 
الذي تعر�ش لها قطاع غزة، واجلرائم التي 

شاهد جديد
من جهتها، اأكدت مديرة املركز هيام �شيام اأن 
املعر�ش ياأتي ليكون �شاهدًا جديدًا على كافة 
اجلرائم واالنته��اكات التي تعر�ش لها اأهايل 
غ��زة عل��ى اأيدي ق��وات االحت��الل، واأ�شافت 
�شال��ت  الت��ي  ال�شه��داء واجلرح��ى  اإن دم��اء 
عل��ى ث��رى ه��ذا الوط��ن وركام البي��وت التي 
مت تدمره��ا �شتبقى اأك��رب �شاهد على جرائم 
االحتالل االإ�شرائيلي، موجهة �شكرها لكافة 
ال�شحفيني ال��ذي �شاهموا يف اإجناح املعر�ش. 
ي�ش��ار اإىل اأن املعر���ش �شي�شتم��ر يومي��ًا مل��دة 
�شه��ر، م��ن ال�شاع��ة العا�ش��رة �شباح��ًا وحتى 

الرابعة ع�شرًا يف نف�ش املكان.

"شاهد على العصر" معرض يروى تفاصيل أوجاع غزة

الخارجية" تناقش قضية 
االنضمام لمحكمة 
الجنايات الدولية"

غزة- الراأي:
م��ت وزارة ال�ش��وؤون اخلارجي��ة الفل�شطيني��ة يف غ��زة حلق��ة نقا�ٍش  نظَّ
بالتع��اون م��ع اللجن��ة الدولي��ة لل�شليب االأحم��ر ح��ول االن�شمام اإىل 

حمكمة اجلنايات الدولية.
ج��اء ذلك بح�شور وكيل ال��وزارة د. غازي حم��د، وممثلني على اللجنة 
الدولية وم�شت�شاري��ن قانونيني وقيادات حكومية وبع�ش املخت�شني من 

الوزارات االأخرى.
��د الدكت��ور غازي حم��د اأن هذه الور�ش��ة تناق�ش ق�شي��ة االن�شمام  واأكَّ
ف كادر  وزارة اخلارجي��ة والك��وادر احلكومية على  اإىل املحكم��ة وُتع��رِّ
املحكم��ة و�شب��ل مالحق��ة جمرم��ي احل��رب االإ�شرائيلي��ني يف املحاك��م 

الدولية.
م��ن ناحيته، اأ�شار ال�شيد الري مايبي رئي���ش اللجنة القانونية لل�شليب 
االأحم��ر، اإىل اأن املحكم��ة ل��ن حت��ل كل م�ش��اكل الفل�شطيني��ني ولكنه��ا 

�شتمنع االحتالل من ارتكاب مزيد من االنتهاكات بحق االإن�شانية.
واأ�ش��اف مايب��ي اأن االن�شم��ام ملحكم��ة اجلناي��ات خط��وة مهم��ة ج��دًا، 

وت�شهم يف اإن�شاف ال�شحايا الفل�شطينيني.
ع��ت فعلي��ًا على طل��ب االن�شم��ام ملحكمة  ُي�ش��ار اإىل اأن فل�شط��ني ق��د وقَّ

اجلنايات الدولية يف يناير من العام اجلاري.

غزة-الراأي:
ثمن��ت وزارة املالي��ة ق��رار النائ��ب الع��ام 
باإن�ش��اء نياب��ة خا�شة مبكافح��ة التهرب 
ل��ه  الق��رار  ه��ذا  اأّن  موؤك��دًة  ال�شريب��ي، 
الع��ام،  امل��ال  عل��ى  احلف��اظ  يف  اأهمي��ة 
ومالحق��ة املتهربي��ة من دف��ع امل�شتحقات 

ال�شريبية.
وق��ال الكي��ايل يف بي��اٍن و�ش��ل "ال��راأي" 
ن�شخٌة عنه، اإّن هذا القرار �شيحقق تكافوؤ 
للفر���ش يف القطاع اخلا�ش، و�شيعمل على 
خلق مناف�شة �شريف��ة وعادلة بني جميع 

التجار.
ودع��ا الكي��ايل كاف��ة اأ�شح��اب الق�شاي��ا 
العالق��ة يف الدوائ��ر ال�شريبي��ة ل�شرعة 
وزارة  اأّن  اإىل  م�ش��رًا  ملفاته��م،  ت�شوي��ة 
امللف��ات  كاف��ة  بتحوي��ل  �شتق��وم  املالي��ة 
العالقة لنيابة مكافحة التهرب ال�شريبي 

التخاذ املقت�شى القانوين بحقها.

"المالية" تشرع 
في تنفيذ 

قضايا التهرب 
الضريبي

غزة – الراأي:
اأعلن��ت وزارة االقت�ش��اد عن الب��دء ب�شرف 
تعوي�ش��ات مالية ، ل� 1644من�شاأة �شناعية 
وخدماتي��ة وجتاري��ة ملن بلغ��ت خ�شائرهم 
باحلد االأق�شى 2485دوالر خالل العدوان 

االإ�شرائيلي على قطاع غزة عام 2014م.
وذك��ر الناط��ق با�ش��م الوزارة ط��ارق لبد يف 
ت�شري��ٍح و�ش��ل "ال��راأي" ن�شخ��ٌة عن��ه، اأّنه 

�شيت��م �ش��رف التعوي�ش��ات املالي��ة م��ن بنك 
فل�شط��ني ح�شب عنوان املن�ش��اأة املت�شررة يف 

حمافظات غزة.
يذك��ر باأن القطاع التج��اري و ال�شناعي قد 
تت�شرر ب�شكل كبر يف العدوان االأخر الذي 
�شن��ه جي���ش االحت��الل "االإ�شرائيلي" على 
قط��اع غزة وال��ذي ا�شتمرت الأك��رث من 51 

يومًا.

تضررت خالل العدوان "اإلسرائيلي" األخير

االقتصاد" تصرف تعويضات مالية لـ 
1644 منشأة بغزة"
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

رب أسرة
 وع��ن حياة االأ�شر حتدثن��ا مع زوجته 
رب  العرق��ان  االأ�ش��ر  ب��اأن  قائل��ة:" 
اأ�ش��رة مكون��ة م��ن بن��ت وث��الث اأوالد، 
وكان انتمائ��ه حلرك��ة فت��ح من��ذ العام 
1978 وقد قام بالعديد من االأن�شطة 
والفعالي��ات بن��اءا على اأوام��ر قيادته، 
اإىل اأن مت اعتقاله اأثر ذلك وقد حوكم 
يف ذل��ك الوق��ت باحلكم املوؤب��د، م�شرة 
باأن��ه ورغ��م م��رور ع�ش��رون عام��ًا على 
اأ�ش��ره يف �شجون القه��ر اإال اأن معنوياته 

بقيت كما عاهدنها دائمًا"
موجع��ة  بكلم��ات  الزوج��ة  تتح��دث 
�شن��وات  وخ��الل  زوجه��ا  اأن  قائل��ة:" 
اعتقاله حرم من روؤية عائلته ل�شنوات 

الراأي-حممد اأبوعم�شة
لقد مّر االأ�ش��رى الفل�شطينيني وخا�شة 
القدامى منه��م بتجربة �شعبة ومريرة 
ما ب��ني القي��ود الت��ي فر�شته��ا حكومة 
االحت��الل ح��ول اإط��الق �شراحه��م وما 
بني �ش��روط �شيا�شي��ة وابت��زاز متار�شه 
عل��ى  امل�شئول��ني الفل�شطيني��ني، حي��ث 
معاي��ر  االحت��الل  حكوم��ة  و�شع��ت 
ومقايي���ش عن�شري��ة ذات طاب��ع اأمن��ي 
اأ�ش��رى  اإط��الق �ش��راح  و�شيا�ش��ي ح��ول 
قدامي، ورفعت �شع��ار االأيادي امللطخة 
بالدم، وا�شتثناء اأي اأ�شر متهم بقتل اأو 
ج��رح اإ�شرائيلي من اأي��ة افراجات، مما 
يعترب ذلك م�شا�شا بوطنيتهم ووحدتهم 
الن�شالية وتكري�ش التفرقة بني هوؤالء 

االأ�شرى العظماء .
االأ�ش��ر حمم��د نبي��ل العرق��ان يبلغ من 
العم��ر )55 عاما( من حمافظة اخلليل 
واملحكوم بال�شجن مدى احلياة قد دخل 
�شج��ون  يف  والع�شري��ن  الواح��د  عام��ه 
االحتالل ، ويعترب العرقان من االأ�شرى 
القدام��ى يف �شج��ون االحت��الل، والذي 
 24/2/1995 تاري��خ  من��ذ  اعتق��ل 

وينتمي اإىل حركة فتح. 

واأن اأحد اأبنائه حمروم من زيارته منذ 
اأنه  15 عام��ًا بحجة املنع االأمني، كما 
اأ�شي��ب خ��الل اعتقال��ه بع��دة اأمرا�ش 
معانات��ه  م��ن  زادت  �شحي��ة  وم�ش��اكل 
داخل االأ�شر فحالت��ه ال�شحية خطرة 
جدا، فهو يعاين من عدة اأمرا�ش مزمنة 
منها واأهمه��ا ورم الكبد واآالم مزمنة يف 
الراأ�ش، م�شرة باأن تلك االأمرا�ش عاين 
منه��ا بعد اأ�ش��ره اأي داخ��ل االأ�شر اأنهك 

املر�ش ج�شده.

تفشى األمراض
وتكم��ل :" فه��و م�ش��اب مبر���ش الكب��د 
الوبائ��ي منذ ثالثة ع�شر عامًا، كما اأنه 
اأ�شيب قب��ل اعتقال��ه بر�شا�شات اأثناء 
مقاومته لالحتالل، كما ويعاين من اآالم 
م�شتم��رة يف راأ�شه، وعل��ى الرغم من كل 
ما يعانيه فاإن م�شلحة �شجون االحتالل 
وكم��ا تتعامل مع معظم االأ�شرى املر�شى 
مار�ش��ت االإهمال الطب��ي بحقه وب�شكل 

متعمد.
وفى ر�شال��ة لالأ�شر العرق��ان من داخل 
�شج��ن يقول فيها:" هاه��ي االأيام م�شت 
ونحن نقب�ش عل��ى حياتنا كما القاب�ش 

عل��ى اجلم��ر، وكلن��ا اإمي��ان واأم��ل ب��اأن 
قيادتن��ا واأبن��اء �شعبنا ال ول��ن ين�شونا 
اأب��دًا وان حريتنا قاب قو�ش��ني اأو اأدنى 
مهم��ا ط��ال الزم��ن.. رغ��م ه��ذا االأمل 
املمزوج باالأمل.. مرت علينا العديد من 
االإفراج��ات وعملي��ات تب��ادل االأ�شرى 
دون اأن ت�شملنا .. ويف كل مرة كنا نردد 
عب��ارة واح��دة قريب��ًا �شياأت��ي دورنا.. 
و�شوف نتح��رر.. اأ�شوة مبن �شبقونا على 
ه��ذا الدرب وعليه مل نفق��د االأمل يومًا 

ومل نياأ�ش اإىل اللحظة.  

األمل
ذروت��ه  االأم��ل  ر�شالت��ه:" بل��غ  مكم��اًل 
الدم��اء  وج��رت  امل�شاع��ر  وتفج��رت 
يف الع��روق ح��ني �شمعن��ا و�ش��ع ق�شي��ة 
االأ�ش��رى القدامى على �شل��م االأولويات 
الوطنية �شاأنها �ش��اأن الثوابت الوطنية 
اأب��دًا..  عنه��ا  التن��ازل  ميك��ن  ال  الت��ي 
حي��ث ت��وج هذا االإ�ش��رار بالع��ودة اإىل 
ع��ن  االإف��راج  �شم��ان  م��ع  املفاو�ش��ات 
االأ�ش��رى القدام��ى والذي��ن ميثل��ون يف 
عليه��م  ينطب��ق  104والذي��ن  الع��دد 

ت�شمية اأ�شرى م��ا قبل اأو�شلو م�شرا بان 
ه��ذا االإجن��از بع��ث يف نف�ش��ه االأمل من 

جديد.
وختم ر�شالته قائلة:" هنا اأريد اأن اأنوه 
اإىل اأن��ه رغ��م جت��دد االأم��ل والفرحة 
مل  ن��ازف  ج��رح  هن��اك  بق��ي  العارم��ة 
يلئ��م اأال وه��و ج��رح اأولئ��ك الذي��ن مت 
�شه��ر  اأو  باأي��ام  اأو�شل��و  اعتقاله��م بع��د 
وق�شيته��م قب��ل اأو�شلو.. واالأم��ر املوؤمل 
اأن��ه مل يت��م ذكره��م اأو حت��ى طماأنتهم 
ح��ول م�شرهم .. اأم ه��و مقدر علينا اأن 
منر بذات املراحل الت��ي مر بها اإخوتنا 
وزمالئن��ا م��ن اأم�ش��وا اأك��رث م��ن ثالثني 
عام��ًا.. دون يق��ني.. وه��ذا م��ا جعلن��ي 

اأعود اإىل ال�شك واخلوف والتفاوؤل.
وختم��ت اأي�ش��ا الزوج��ة حديثه��ا عرب 
الهاتف مبنا�شدة عاجلة اإىل امل�شئولني 
االأ�ش��رى  ع��ن  االإف��راج  �شفق��ة  ع��ن 
م��ن  الق�شي��ة  ه��ذه  بتفعي��ل  القدام��ى 
جدي��د وو�شعه��ا عل��ى �شل��م االأولوي��ات 
الإخراج م��ا تبقي من االأ�ش��رى القدامى 
ما قبل اتفاقي��ة ا�شلوا والبالغ عددهم 

. اأ�شرا   30

بعد21 عامًا من أسره
األسير / محمد العرقان ..

 يرسل رسالة من داخل سجنه 

اعداد / خالد �شايف

غزة-الراأي
اأك��د بهاءالدي��ن املده��ون وكي��ل وزارة 
االأ�ش��رى واملحرري��ن اأن ما يجرى داخل 
�شجن رمي��ون ونفحة واي�شل هو ت�شعيد 
خط��ر وغ��ر م�شب��وق م��ن قب��ل اإدارة 
ال�شج��ن ومدي��ر ا�شتخب��ارات م�شلح��ة 
"اإي��الن ب��وردا" �شخ�شي��ا ذو  ال�شج��ون 
اخللفي��ة الع�شكري��ة ال��ذي يتعام��ل مع 
االأ�ش��رى وف��ق �شيا�ش��ة انتقامية بهدف 

اخ�شاع االأ�شرى ل�شروطه.
واأو�ش��ح اأن حال��ة التوت��ر واالحتق��ان 
ت�شاع��دت منذ اأيام عل��ى خلفية حملة 
التنقالت الوا�شعة التي قامت بها اإدارة 
ال�شجن بح��ق قيادات وك��وادر احلركة 
االأ�ش��ر، م��ا تبعها م��ن فر���ش املزيد من 
العقوب��ات وعزل ع�ش��رات االأ�شرى ، كل 
ه��ذا زاد م��ن حال��ة الغلي��ان يف �شفوف 

الطع��ن  كان اخره��ا حادث��ة  اال�ش��رى 
الت��ى نفذها اأح��د االأ�شرى �ش��د �شابط 

من ادارة ال�شجن.

خالل ال�شهر القادم، وما �شدر عن قادة 
االأح��زاب ال�شهيوني��ة م��ن ت�شريح��ات 
ليربم��ان  اخلارجي��ة  وزي��ر  واأخره��م 

واعت��رب املده��ون اأن االأ�ش��رى يف داخل 
ال�شج��ون �شحية لل�شيا�ش��ة ال�شهيونية 
الق��ذرة التي ت�شتعد للقي��ام بانتخابات 

بفر���ش املزي��د م��ن العقوب��ات واق��رار 
قانون اعدام االأ�شرى، ما هو اال يف اطار 
املزايدات االنتخابية للح�شول ا�شوات 

اأعلى.
حم��اوالت  جل��م  �ش��رورة  عل��ى  و�ش��دد 
م�شلح��ة ال�شجون التي متار���ش �شيا�شة 
ك�ش��ر العظ��م بح��ق اال�ش��رى وترف���ش 
اأن  موؤك��دًا  ملطالبه��م،  اال�شتجاب��ة 
احلركة االأ�شرة داخ��ل ال�شجن تعي�ش 
مرحل��ة ح�شا�ش��ة ومهم��ة م��ن تاريخها 
وخا�ش��ة بع��د املح��اوالت العدي��دة من 
قب��ل م�شلح��ة ال�شجون االلتف��اف على 
نتائ��ج اإ�ش��راب االأ�ش��رى االأخ��ر الت��ي 
حققوه��ا، وتعمل على زعزعة االأو�شاع 
داخل ال�شجن عرب �شل�شلة من التنقالت 
املتالحق��ة واملتكررة لقي��ادات احلركة 

االأ�شرة .

حّمل إدارة السجن المسئولية

المدهون : ما يجرى في ريمون تصعيد خطير  وغير مسبوق

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق: #الحرية_لخالد_الشيخ

قنوات ننصح باالشتراك بها :

صوركم من انستجرام
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مشاهد مختارة
كل رم��ز يحت��وي عل��ى مقط��ع فيدي��و، 
مل�شاهدته مرر جهازك الذي با�شتخدام 

 Qr Code تطبيق قراءة

اأدهم اأبو �شلمية � غزة
 @adham922

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي

كالم نت

@khaledsafi

/RwaqOrg
RwaqOrg | رواق

باالإجنليزية Augmented reality تعني الواقع املعزز: هي 
تقني��ة معلوماتي��ة حديث��ة ت�شتطيع من خاللها حتوي��ل ال�شورة 
احلقيقي��ة اإىل افرتا�شي��ة على �شا�ش��ة احلا�شوب، مث��ال ميكن اأن 
ت�شب��ح حركة الي��د الب�شرية اأمام كامرا �شغ��رة حركة حليوان 

اأ�شطوري على ال�شا�شة.
اأ�ش��درت sony لعب��ة ع��ام 2007 تعتمد على ه��ذه التقنية كما 
اأنتج��ت Google لعبة ingress على اأنظمة االأندرويد بنف�ش 
املفه��وم، وهن��اك الكث��ر م��ن امل�شاريع ال�شتخ��دام تقني��ة الواقع 

املعزز يف ما ي�شمى الفن الرقمي.
يع��ود تاري��خ ظه��ور التقني��ة الأواخ��ر ع��ام 1960 اأم��ا �شياغ��ة 
امل�شطل��ح فيعت��رب حدي��ث ن�شبي��ًا. تعم��ل ه��ذه التقني��ة باإ�شافة 
جمموع��ة من املعلومات املفي��دة اإىل االإدراك الب�ش��ري لالإن�شان، 
فعن��د ا�شتخدام �شخ�ش لهذه التقنية بالنظر للبيئة املحيطة من 
حول��ه فاإن االأج�شام يف هذه البيئة تكون مزودة مبعلومات ت�شبح 

حولها وتتكامل مع ال�شورة التي ينظر اإليها ال�شخ�ش. 
وق��د �شاعد التطور التقني كثرا يف ب��روز هذه التقنية فاأ�شبحنا 
نراه��ا يف احلا�شبات ال�شخ�شي��ة والهواتف اجلوال��ة، وحديًثا يف 

نظارة جوجل.
االإمكان��ات الت��ي توفره��ا تقني��ة الواق��ع املع��زز يف التعلي��م غر 
حمدودة، فهي توفر تعليًما ا�شتك�شافًيا، ففي جامعة وي�شكون�شون 
األع��اب  بيئ��ة  خلل��ق   )ARIS( برنام��ج  ي�شتخ��دم  االأمريكي��ة 
افرتا�شي��ة ميك��ن توظيفها يف خدم��ة املنهج الدرا�ش��ي. موقعهم: 

http://arisgames.org
وعربًي��ا طرح��ت جمل��ة ماج��د  www.majid.aeلعب��ة ال�شب��اق 
)م��رو( با�شتخ��دام التقنية، حيث ميك��ن للطفل زي��ارة موقع اللعبة، 
وت�شغي��ل كام��را اجله��از وتركي��زه عل��ى �ش��كل مطب��وع خل��ف املجلة 
لي�شتطيع الطفل بعد ذلك من قيادة ال�شيارة با�شتخدام املجلة كمقود

/Oouqoul

/Fallimha
Fallimha | فلمها

#هني���ة: نح���ن نقول م���ن هنا م���ن أرض #غزة 
الق���دس لن���ا واألرض لن���ا والل���ه بقوت���ه معنا لن 
تحلم���وا يوما أن تك���ون القدس عاصمة لكيانكم 

المغتصب #مؤتمر_فلسطين

واقع معزز

األكثر تداوال 
ها�شتاق انت�شر التغريد موؤخرًا عليه يف فل�شطني

#احلرية_خلالد_ال�شيخ
#موؤمتر_فل�شطني

#مكا�شفات
مده�شةمع خالد ال�شيخ حقيقة   20 حق الزوج 

على الزوجة 

ال زالت المحاكمة مستمرة واالتصال غير ممكن 
مع أسرته في داخل المحكمة أدعو لخالد وكثفوا 

الدعاء اللهم يسر له فرجا قريبا 
#الحرية_لخالد_الشيخ

جمال اخل�شري 
 @jamalkhoudary

Oouqoul | عقول راقية

% 88 من مستخدمي االنترنت يفضلون
 شبكات التواصل االجتماعي

التقري��ر  ك�ش��ف 
ل�شرك��ة  ال�شن��وي 
ميدي��ا  ديجيت��ال 
املتخ�ش�ش��ة  �شاين���ش 
االإع��الم  بح��وث  يف 
وال��ذكاء  الرقم��ي 
مبنطق��ة  ال�شناع��ي 
االأو�ش��ط  ال�ش��رق 
و�شم��ال اأفريقي��ا، ع��ن 
وع��ادات  اجتاه��ات 
�شب��كات  م�شتخدم��ي 
التوا�ش��ل االجتماع��ي 
عل��ى االنرتن��ت يف عام 

.2014
التقري��ر  وت�شم��ن 
اجلدي��دة  النتائ��ج 
مت  الت��ي  للدرا�ش��ات 
عل��ى42%  اإجراوؤه��ا 
منطق��ة  �ش��كان  م��ن 
االأو�ش��ط  ال�ش��رق 
اأفريقي��ا  و�شم��ال 

ات�ش��ال  لديه��م  مم��ن 
باالإنرتن��ت حيث اأظه��رت الدرا�ش��ات اأن 88% 
م��ن م�شتخدم��ي االنرتن��ت ي�شتخدم��ون �شبكات 
ملي��ون   10 مبع��دل  االجتماع��ي  الوا�ش��ل 
منه��م  و94%  توي��رت،  موق��ع  عل��ى  تغري��دة 
ي�شتخدمون موقع في�شب��وك، وخل�شت ال�شركة 
يف تقريره��ا م��ن خالل حتلي��ل اأ�شم��ل  لبيانات 
ع��ن دميوغرافي��ة ال�ش��كان يف املنطق��ة اإىل اأن 
%65 من م�شتخدمي ال�شبكات االجتماعية من 
الذكور، و%36 منهم ت��رتاوح اأعمارهم  ما بني 

�شنة.  25 اإىل   18

ورك��ز التقري��ر على اأك��رث املو�شوع��ات التي مت 
البح��ث عنها على ال�شبك��ة متثلت يف: الوظائف 

والريا�شة وال�شفر والغذاء واالأخبار. 
كم��ا اأن هن��اك ح��وايل 258 ملي��ون م�شاه��دة 
يومية على يوتيوب يف منطقة ال�شرق االأو�شط.
ور�ش��د تقري��ر ال�شرك��ة زي��ادة ملحوظ��ة يف تعام��ل 
م�شتخدمي �شبكات التوا�شل االجتماعي عرب الهاتف 
املحم��ول، وك�شف اأن��ه من ب��ني  99.6 مليون م�شرتك 
ن�شط عل��ى االإنرتنت يف م�ش��ر، يتعامل حوايل 12.6 
ملي��ون م�شتخ��دم م��ع �شب��كات التوا�ش��ل االجتماعي 

املحم��ول،  الهات��ف  ع��رب 
منه��م %23 ات�ش��ال م��ن 

 .3G خالل  نظام
يف ح��ني يف�ش��ل حوال 
م�شتخدمي  % من   95
الذكي��ة  االأجه��زة 
ال�ش��رق  مبنطق��ة 
و�شم��ال  االأو�ش��ط 
اأفريقي��ا، اأن يكون هذا 
خالل  من  اال�شتخ��دام 
واأثبت��ت  منازله��م. 
اأن��ه ومن بني  الدرا�شة 
امل�شتخدم��ني  ه��وؤالء 
الذك��ور  م��ن   69%
ت��رتواح  و45%   ،
اأعماره��م م��ا ب��ني 18 

اإىل 25 عاما.
 DMS وتتوقع �شركة
اأن ت��زداد هذه االأرقام 
اجل��اري  الع��ام  خ��الل 
اهتم��ام  بزي��ادة 
امل�شتخدم��ني بالتعام��ل مع 
خمتل��ف اخلدمات عل��ى االإنرتن��ت. حيث وجد 
اأن  %43 م��ن م�شتخدم��ي في�شب��وك يف م�ش��ر  
يعتمدون على اأجهزة الهاتف الذكية اأو اأجهزة 
التابل��ت اأو احلوا�ش��ب املحمول��ة ك�شا�شة ثانية 

اأثناء م�شاهدة التلفزيون. 
مب�شارك��ة  امل�شتخدم��ني  قي��ام  ذل��ك  ويت�شم��ن 
اأفكاره��م واأرائهم اثن��اء م�شاهدتهم للتلفزيون 
مع اآخرين مما يعط��ي فر�شة لل�شركات ملراقبة 
ور�شد وحتديد رغب��ات و�شلوكيات امل�شتخدمني 

على االإنرتنت.

gazzawwipalestina_in_my_heart
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"الزراعة" تحذر 
من استخدام 
عصارة النفايات 

الصلبة
غزة-الراأي

املواطن��ني  الزراع��ة  وزارة  ح��ّذرت 
واملزارعني من ا�شتخدام ع�شارة النفايات 
ال�شلب��ة املوجودة يف مك��ب النفايات �شرق 
البع���ش  ي�شتخدم��ه  وال��ذى  البل��ح،  دي��ر 
ك�شماد يف الزراعة، وذلك نظرا الحتوائها 
على عنا�شر خطرة على االن�شان والبيئة 
والنب��ات، كالكادمي��وم والر�شا���ش وغره 

وجراثيم خطرة على �شحة االن�شان
وقالت الزراعة يف بيان لها : "اإّن االأخطر 
م��ن ذل��ك ه��و اأن البع���ش يقوم ببي��ع هذه 
امل��واد بع��د جتميعه��ا عل��ى اأنه��ا �شم��اد"، 
�شح��ة  عل��ى  خط��را  متث��ل  اأنه��ا  موؤك��دًة 
االن�شان حال مت ا�شتخدامها يف الزراعة.

االلت��زام  ع��دم  م��ن  املزارع��ني  ح��ذرت 
بتعليمات ال��وزارة مما ُيعر�شهم للم�شاءلة 

القانوينة.

الراأي-عبداهلل كر�شوع:
�شه��دت م��دن ال�شف��ة الغربية املحتل��ة تنفيذ 
عمليات متنوع��ة يف االآونة االأخ��رة، اأ�شابت 
االحت��الل يف مقت��ل، واأدخلت��ه يف حال��ة قل��ق 
ووترته��ا  حدته��ا  ارتف��اع  م��ن  خوًف��ا  دائ��م 

م�شتقباًل.
باأ�شكاله��ا املختلف��ة  وت�ش��ر عملي��ات الطع��ن 
بالت��وازي مع عمليات الده�ش، واأرقت م�شاجع 
امل�شتوطن��ني يف �شت��ى اأماك��ن تواجدهم، حتى 
اأ�شابته��م بالهو���ش واأح��الم اليقظ��ة وقلل��ت 
كب��ر،  ح��د  اإىل  ال�شف��ة  ب�ش��وارع  حركته��م 
وح��رت ق��ادة االحت��الل، حي��ث �شه��د الع��ام 

اجلاري ع�شرات عمليات الطعن .
ففي ح��ني ي�شتب�ش��ر البع�ش اأن ه��ذه املقاومة 
مقدم��ة  الف��ردي  الطاب��ع  ذات  وخا�ش��ة 
ملواجهات اأو�شع اأو رمب��ا اندالع انتفا�شة؛ يرى 
اآخ��رون اأنها تعب��ر طبيعي عن حال��ة الغ�شب 
الفل�شطيني م��ن انتهاكات االحتالل وجرائمه 
وعدم االإميان بثمرة ما �شتجنيه واملفاو�شات.

اتساع المواجهات
ال�شيا�شي��ة والكات��ب واملحل��ل  العل��وم  اأ�شت��اذ 
ال�شيا�ش��ي عب��د ال�شت��ار قا�ش��م ق��ال اإن حالة 
الت�شعي��د والت��ي يق��ر به��ا االحت��الل ويبدي 
خماوفه من ت�شاعدها، باأنها "حتمل باإمكانية 
ات�ش��اع املواجهات وموؤ�ش��ر اآخر اإىل قوة الدفع 
ل��دى الفل�شطيني��ني وتر�شغ االنتم��اء الوطني 
اإف��راغ  عل��ى الرغ��م م��ن حم��اوالت ال�شلط��ة 
االنتماء الوطني والثوري من الفل�شطينيني".

وّب��ني قا�ش��م اأن العملي��ات االأخ��رة يف ال�شفة 
ج��اءت نتيجة غياب التف��اوؤل وفتور املقاومة، 
بع���ش  يب��ادر  اأن  الطبيع��ي  م��ن  قائ��اًل:" 
االأ�شخا���ش اإىل القي��ام بعملي��ات فردية للثاأر 

م��ن االحتالل، وتاريخن��ا الفل�شطيني الطويل 
حافل بالكثر من هذه االأمثلة".

الت�شعي��د  حال��ة  ا�شتغ��الل  اإمكاني��ة  وح��ول 
الفل�شطين��ي  املفاو���ش  قب��ل  م��ن  بال�شف��ة 
وحتويله��ا لنقط��ة ق��وة ل�شاحله عل��ى طاولة 
"املفاو���ش  اأن  قا�ش��م  ي��رى  املفاو�ش��ات؛ 
ق��وة  كنقط��ة  ذل��ك  يقب��ل  ال  الفل�شطين��ي 
ل�شال��ح موقفه باملفاو�ش��ات وي�شر اىل اأ�شلوب 
اال�شتج��داء وذرف الدم��وع وحماول��ة اإث��ارة 
�شفق��ة االآخري��ن من اج��ل حتقي��ق م�شاحله، 

والأن م�شره مرتبط باالحتالل
واأك��د قا�ش��م ل��� "ال��راأي" عل��ى اأهمي��ة ه��ذه 
ال�شع��ب  اإن  بقول��ه"  م�شت��درًكا  العملي��ات، 
مهني��ة  مقاوم��ة  اإىل  بحاج��ة  الفل�شطين��ي 
وحمرتف��ة حت��ى تك��ون ق��ادرة عل��ى مواجهة 

االحتالل".
اأعم��ال  يف  االأف��راد  م�شارك��ة  "اإن  واأ�ش��اف: 
بدي��ال  ت�ش��كل  ولكنه��ا ال  �ش��روري،  املقاوم��ة 

منظم ه��و موؤ�شر حقيقي ب��اأن املقاومة �شتعود 
اإىل ال�شف��ة الغربي��ة ولكن حتت��اج اإىل بع�ش 
يعال��ون  ت�شريح��ات  اأن  اإىل  م�ش��رًا  الوق��ت، 
وق��ادة االحت��الل بالتوع��د ملنف��ذي العمليات 
بالفردي��ة م��ا ه��ي اإال لال�شته��الك االعالم��ي 

وتقوية دعايتهم االنتخابية. 

بدون إنذار
"االإ�شرائيل��ي" وال�شاب��اك  اجلي���ش  يف  ق��ادة 
اأعرب��وا موؤخ��رًا ع��ن عجزه��م اأم��ام ظاه��رة 
العملي��ات الفردية الفل�شطينية، والتي "تاأتي 
ب��ال اأي اإن��ذار م�شب��ق وال ميك��ن الأح��د التنبوؤ 
مبوعده��ا الأن اإمكانية جم��ع املعلومات حولها 
حم��دودة كونه��ا ال ت��دور اإال يف خل��د �شخ���ش 

واحد ولي�شت يف اإطار خلية اأو تنظيم".
ونقل��ت �شحيفة "يديع��وت اأحرنوت" العربية 
عن ق��ادة الكتائ��ب االأربعة التابع��ني لوحدة 
"جفعات��ي" الع�شكري��ة قوله��م اإن" اأك��رث م��ا 

ع��ن املقاومة الفعلي��ة املنظمة"، م�ش��ددًا على 
�شرورة تفعيل املقاومة يف ال�شفة.

صدق االنتماء
الكات��ب واملحل��ل ال�شيا�شي م�شطف��ى ال�شواف 
قال اإن العمليات يف ال�شفة الغربية هي نابعة 
من احل�ش الوطني الفل�شطيني �شادق االنتماء 
"االإ�شرائيل��ي"  االحت��الل  مت��ادي  اأن  بع��د 
ال�شف��ة  اأه��ايل  بح��ق  وجرائم��ه  بعدوان��ه 

والقد�ش وانتهاك حرمة املقد�شات.
واأك��د ال�شواف اأن الفل�شطين��ي �شيدافعون عن 
اأر�شه��م واأنف�شه��م حتى ولو �شح��وا باأرواحهم 
واإن غيب��ت املقاوم��ة املنظم��ة، فاإنه��م مل ول��ن 
يقف��وا مكت��ويف االأي��دي، مبين��ًا اأن م��ا يج��ري 
االآن يف القد�ش وال�شفة الغربية هي املقدمات 
والباط��ل  احل��ق  ب��ني  ملواجه��ة  احلقيقي��ة 

املغت�شب للحق.
بع�شه��ا  كان  واإن  العملي��ات  ه��ذه  اأن  واأو�ش��ح 

ميك��ن فعله ملكافح��ة هذه الظواه��ر هو القيام 
بن�شاط��ات هجومي��ة وردعي��ة كم��ا يقول��ون، 
حي��ث عاد ه��وؤالء القادة موؤخرًا م��ن مدن رام 

اهلل ونابل�ش واخلليل وجنوب جبل اخلليل".
اجلي���ش  ق��درة  و"بخ��الف  اأن��ه  اإىل  وت�ش��ر 
للمنظم��ات  التحتي��ة  البني��ة  اإحب��اط  عل��ى 
الفل�شطيني��ة عل��ى م��دار كل ليل��ة، فاجلي���ش 
االإ�شرائيلي يعجز عن اإيجاد فل�شطيني منفرد 
ولي���ش له ما�ش��ي اأمن��ي عندما يق��رر اخلروج 

لتنفيذ عملية طعن يف اليوم التايل".
موؤخ��ًرا  املحتل��ة  الغربي��ة  ال�شف��ة  و�شه��دت 
ع�شكري��ة  اأه��داف  �ش��د  عملي��ات  �شل�شل��ة 
اإ�شرائيلي��ة، اأدت اإىل مقت��ل وجرح عدد منهم، 
فيما توا�شل اأجه��زة اال�شتخبارات الع�شكرية 

البحث عن من يقف خلفها.

محاربة العمليات بصالبة
"االإ�شرائيل��ي"  احل��رب   وزي��ر  وتوّع��د  كم��ا 
مو�ش��ي يعل��ون مبحارب��ة العملي��ات الفردي��ة 

للفل�شطينيني بيد من حديد.
ونقلت و�شائل اإع��الم عربية عن يعلون قوله: 
الت�شمي��م  تتطل��ب  االإره��اب  "مواجه��ة  اإن 
وال�شالب��ة والوقوف بق��وة يف وجه حماوالت 
امل�شا���ش بن��ا يف اأي م��كان  م��ن اأج��ل دفعنا اإىل 

التخلي عن ممتلكاتنا".
واأ�ش��اف: "العملي��ات الفردي��ة ه��ي حماول��و 
فل�شطيني��ة لت�شوي���ش جم��رى حياتن��ا، نح��ن 
�شنحاربه��م بيد من حديد وبفتور اأع�شاب كما 
فعلنا حتى الي��وم، ولي�ش عن طريق التنازالت 

والطرق املخت�شرة"
وم��ن اجلدير بالذكر اأن ه��ذه العمليات �شهدت 
ت�شاعد تدريج��ي يف مناطق ال�شف��ة الغربية 

يف االآونة االأخرة.

بعد اعالن التصدي لها

العمليات الفردية تربك حساب االحتالل وتصيبه بالهوس


