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غزة- الراأي - اآالء النمر
يف الي��وم العامل��ي للم��راأة الذي خ�س�س��ه الفل�س��طينيون 
وحدهم للمراأة الفل�سطينية على خالف ما يجتمع عليه 
الع��امل، وال��ذي خ�س�ص لالحتف��اء بعظم��ة الت�سحيات 
التي تقدمها املراأة الفل�س��طينية لق�س��يتها والأبنا �سعبها 
يتمثل��ن  واالبن��ة  والزوج��ة  االأم  واأ�س��رتها.  ولبيته��ا 
جميعه��ن يف وج��ه واحد يقب��ع خلف �س��جون االحتالل 
يف هك��ذا يوم، وال��ذي من املفرت�ص اأن يك��ون يوم تكرمي 

وتقدير لدور امل��راأة وعظمة ت�س��حياتها الكبرية ولي�ص 
اإهانة وتعذيب واعتقال وحرمان وعزل!.

فف��ي اليوم ال��ذي يجمع علي��ه الفل�س��طينيون باأنه يومًا 
للم��راأة، يذك��ر في��ه باأنه��ا االأ�س��رية وال�س��هيدة وزوج��ة 
ال�س��هيد وزوجة االأ�سري واأم ال�س��هداء اخلم�سة و�سقيقة 
ال  واأنه��ا  واالأجي��ال،  العظم��اء  وخمرج��ة  املقاوم��ن 
زال��ت تزي��د ثباتًا ك��ي تبقى حامي��ة لرجاله��ا واأبنائها 
م��ن اأطي��اف ال�س��عب الفل�س��طيني، هك��ذا دائم��ًا امل��راأة 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة – الراأي- حممد ال�سنوار 
ف��ال  الغزي��ن  بي��وت  االنرتن��ت  خط��وط  اقتحم��ت 
ي��كاد اأحدها يخلو من مو�س��ل خدم��ٍة تربطه باآالف 
ال�س��ريفرات واملواقع املحلية والدولي��ة، فتارًة تقدم 
اخلدمات واأخرى تقتحم اخل�سو�س��يات فكانت هناك 

الفكرة لعقد مبادرة.
نح��و اإنرتنت اآم��ن ومفيد، عنوان و�س��م للمبادرة التي 
اأطلقته��ا وزارة االت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات 
بالتن�س��يق والتع��اون م��ع �س��بِع وزارات لتنف��ذ حملة 
توعية �ساملة وكاملة حول اآليات اال�ستخدام االأمان 
لالإنرتن��ت معلنة بذل��ك اإطالق ها�س��تاج #انرتنت_

باأمن.
املجتمع��ي،  الن�س��يج  عل��ى  احلف��اظ  عل��ى  احلر���ص 
وحماي��ة املواط��ن الفل�س��طيني كان ه��دف القائم��ن 
عل��ى تل��ك املب��ادرة الت��ي اأُطلق��ت يف الي��وم ال�س��ابع 
ل�س��هر فرباي��ر املا�س��ي وت�س��تمر ب��ال ه��وادة لتوع��ي 
وتثق��ف اجلمه��ور الفل�س��طيني من خماط��ر االنرتنت 

وا�ستخداماته.
املن�س��ق وع�سو املبادرة علي عكيلة يتحدث ل� "الراأي" 
ع��ن م��ربرات املب��ادرة فيو�س��ح اأواله��ا وه��و التو�س��ع 
الكب��ري لنطاق ا�س��تخدام خدم��ات االنرتنت املتنوعة 
على م�س��توى االأفراد واملوؤ�س�س��ات وعلى �س��عيد كافة 

الفئات واالأعمار و�سرائح املجتمع.
ويب��ن اأن م��ن ب��ن املربرات ه��و التح��ول االلكرتوين 
اإىل  احلوا�س��يب  اأجه��زة  م��ن  االنتق��ال  يف  املتمث��ل 
االأجه��زة اللوحي��ة الذكية، باالإ�س��افة اإىل �س��هولة 
الو�س��ول اإىل خدم��ات االنرتن��ت، وع��دم تقييدها يف 

مكان اأو زمان حمدد اأو من خالل و�سيلة واحدة.

ويوؤكد عكيلة اأن �س��بب اإطالق املبادرة وهو ما اأ�س��ارت 
اإلي��ه العدي��د م��ن الدرا�س��ات الدولية والتي ر�س��دت 
جمل��ة من االآثار ال�س��لبية الناجمة عن ا�س��تخدامات 

االنرتنت ومواقع التوا�سل االجتماعي واالألعاب.

مسؤولية توعوية
فالتوعي��ة  مع��ن  ح��ٍد  عن��د  املب��ادرة  تنت��ِه  ومل 
م�س��وؤولية  والزال��ت  مبقت�س��اها  كان��ت  االلكرتوني��ة 
م�س��تخدمي  ن�س��بة  يف  املط��رد  فاالزدي��اد  جماعي��ة، 
مواق��ع الفيديو وخدمات التوا�س��ل االجتماعي كانت 
حم��ل االهتم��ام ل��دى وزارة االت�س��االت وغريها ممن 

�سارك يف التوعية كما اأردف عكيلة.

م��ن  اال�س��تفادة  كيفي��ة  ه��و  االأب��رز  التح��دي  لك��ن 
االنرتن��ت م��ن خ��الل تعظي��م االيجابي��ات وتقلي��ل 
ال�س��لبيات الناجمة عن اال�ستخدام ال�سيئ، فيوؤكد اأن 
احلف��اظ على الن�س��يج االجتماعي وحماي��ة املواطن 
من خماطر اال�س��تخدام ال�سلبي لالإنرتنت هو العنوان 
للمبادرة.   ويقول "حاولنا من خالل املبادرة ونحاول 
فئ��ة  وخ�سو�س��ًا  ال�س��باب،  م�س��تقبل  عل��ى  احلر���ص 
املراهق��ن واللذين ي�س��كلون الفئة االأكرث ا�س��تخدامًا 
خلدم��ات االنرتن��ت، كم��ا ون�س��عى اإىل حتقي��ق االأثر 
املطلوب وااليجابي من خدمات االنرتنت وت�س��خريها 

يف عمليات التنمية امل�ستدامة".
ويوؤكد عكيلة اأن حماور املبادرة التي تنتهي بعد �س��هر 
م��ن االآن ه��ي اإر�س��ادات الأولي��اء االأم��ور، واالأطف��ال، 

باالإ�س��افة اإىل تبي��ان املخاط��ر الت��ي ق��د يواجهه��ا 
م�ستخدمي االنرتنت، والتوعية بالتنمر االلكرتوين 
ون�سائح للتعامل معه، وتقدمي الن�سائح واالإر�سادات 

للت�سوق االلكرتوين. 
وتفي��د التقاري��ر العاملي��ة الت��ي تخ���ص االنرتنت يف 
العامل باأن ن�س��بة اال�س��تخدام ال�س��يء تزداد ب�سبب 

قلة الوعي وغياب الرقابة. 
م��ن ناحيته، يقول املحا�س��ر يف اجلامعة االإ�س��المية 
واخلب��ري التكنولوجي م. كمال �س��ليم: اإن ا�س��تخدام 
االنرتنت يف هذا الع�س��ر له انت�سار وا�سع؛ لكن هناك 

جانب مظلم يتطلب املزيد من الوعي. 
ويو�س��ح م. �س��ليم ل� "الراأي"، اأن اال�س��تخدام ال�سيء 
لالأنرتنت يت�س��بب يف اخ��رتاق البيانات ال�سخ�س��ية، 

وا�ستغالل االأ�سخا�ص وابتزازهم. 
ودع��ا اأولي��اء االأمور متابع��ة اأبنائهم وع��دم تركهم 
فرائ�ص �س��هلة ملواقع املنت�س��رة على االنرتنت، موؤكدًا 
عل��ى اأن الف��رد الع��ادي ميكنه بل��وغ اأمنه ال�سخ�س��ي 
والربام��ج  االإلكرتوني��ة  املواق��ع  ع��ن  باالبتع��اد 

اخلطرية. 
وقال م. �سليم: اإننا بحاجة اإىل تثبيت مفهوم الوعي، 
بجانب تثقي��ف وتدريب امل�س��تخدمن، مثمنًا احلملة 
الت��ي ت�س��رف عليه��ا وزارة االت�س��االت وتكنولوجي��ا 

املعلومات لزيادة الوعي لدى املواطنن. 
واأ�س��ار اإىل اأن حمالت الفلرتة التي ا�سُتخدمت �سابقًا 
يف قطاع غزة مل تاأتي بالنتائج املطلوبة الن الربامج 
االلتفافي��ة ميكنه��ا جتاوزه��ا، مطالبًا بتوف��ري مراكز 
ا�ست�س��ارية للراغبن يف حماية اأنف�س��هم واأ�سرهم من 

هذه املع�سلة. 

غزة- الراأي- هنادي كر�سوع
اأجنزت ال�سرطة الن�سائية خالل 
�س��هر فرباي��ر " " 1468 مهم��ة ، 
وتنوعت ن�ساطاتها ما بن ق�سايا 
العام��ة  للنياب��ة  حتويله��ا  مت 
وق�س��ايا مت حلها وديا وا�ستقبال 
�س��كاوي واإفادات وتاأم��ن زيارات 
موقوف��ن وتنفي��ذ اأوام��ر حب�ص 
وم�س��اهدة  ح�س��انة  و�س��م 
وفعالي��ات  اأمني��ة  وحما�س��رات 

واأن�سطة وغريها.
وقالت مدير ال�س��رطة الن�سائية 
 ": ع��دوان  نارمي��ن  مق��دم 
لل�س��رطة  العام��ة  االإدارة  اإن 
الن�س��ائية اأجن��زت "15" فعالية 
فرباي��ر  �س��هر  خ��الل  ون�س��اط 
ال�س��مال  حمافظ��ة  واأجن��زت   ،

. "208" مهمة 
ال�س��رطة  اأن  ع��دوان  واأ�س��ارت 

غ��زة  حمافظ��ة  يف  الن�س��ائية 
ويف   ، مهم��ة   "355  " اأجن��زت 
 " اأجن��زت  الو�س��طى  حمافظ��ة 
153" مهم��ة بينما يف حمافظة 
 "390  " اأجن��زت  يون���ص  خ��ان 
مهمة ، واأجن��زت حمافظة رفح " 

347" مهمة.
واأكدت املق��دم عدوان اأن اإدارتها 

اإال  وتتابعه��ا  امله��ام  ك��رثة  رغ��م 
اأنه��ا ت��وؤدي مهامه��ا وتنجزها بل 
وتالح��ق التط��ورات التي حتدث 
يف الع��امل من اأجل حماية اجليل 
ال�س��رطة  اأن  مبين��ة   ، ال�س��اعد 
الن�سائية تعمل على كافة ال�سعد 
والتدريبي��ة  واالأمني��ة  املهني��ة 
والتطويري��ة  والتوعوي��ة 

،وا�س��تطردت عملن��ا على تطوير 
ال��كادر الب�س��ري من خ��الل عقد 
العديد من الدورات التخ�س�س��ية 
يف كاف��ة املج��االت ال�س��رطية ال 
له��ا احت��كاك  الت��ي  تل��ك  �س��يَّما 
مبا�س��ر مع اجلمهور وذل��ك اإميانًا 
وارتق��اء  تطوي��ر  باأهمي��ة  من��ا 
اجلانب املهني لدى اأفراد االإدارة 

 .
باالإ�س��افة  ع��دوان  واأو�س��حت 
به��ا  تق��وم  الت��ي  امله��ام  اإىل 
ال�سرطة الن�سائية اإال اأن هناك 
مهمة ذات بع��د اأخالقي وثقايف 
وجمتمع��ي وهي مهم��ة التوعية 
للجي��ل  االأمن��ي  والتثقي��ف 
التكنولوج��ي وذل��ك م��ن خ��الل 
عق��د العدي��د م��ن املحا�س��رات 
التوعوية التي ا�ستهدفت خالل 
�س��هرين من بداية العام احلايل 

ما يزيد ع��ن "2000" مواطنة 
بي��ت  ورب��ة  طالب��ة  ب��ن  م��ا 
وموظفة على م�ستوى القطاع ". 
واأ�سافت: " هذا االإجناز مل يكن 
لنح�س��ده اإال بجه��ود االأخ��وات 
يف ال�س��رطة الن�س��ائية اللواتي 
بذل��ن كل م��ا بو�س��عهن م��ن اأجل 

خدمة الوطن. 
ال�س��رطة  ع��دوان  وبين��ت 
ج��زء  اإال  ه��ي  م��ا  الن�س��ائية 
ل��وزارة  االأمني��ة  املنظوم��ة  م��ن 
الداخلية التي تقوم على حماية 
اجلبهة الداخلية للقطاع ، وذلك 
من اأجل احلفاظ على اال�ستقرار 
والنظام العام وتفويت الفر�س��ة 
عل��ى كل من ت�س��ول له نف�س��ه من 
اأن يح��رف بو�س��لة املعني��ن ع��ن 
هدفهم يف حترير كافة اأرا�س��ينا 

املحتلة .

أمان اإلنترنت .. مطلب مجتمعي ومسؤولية جماعية 

أنجزت خالل فبراير "1468" مهمة

المقدم عدوان ...عناصرنا تعمل 
على كافة الصعد األمنية والتوعوية والمهنية والتدريبية
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ويعاين املواطن �س��امي اأبو جودة من �س��كان 
منطقة البيوك مبدينة رفح اأق�س��ى جنوب 
قط��اع غ��زة م��ن ظ��روف معي�س��ية �س��عبة 
وخ��وف دائ��م وترق��ب، الأن بيت��ه يقع على 
احلدود مع م�س��ر ويقرتب من منطقة موراغ 
حي��ث  االحت��الل،  م��ع  للح��دود  املتاخم��ة 
يتخوف م��ن اأن يكون اأطفاله �س��من قائمة 

اال�ستهداف يف كل عدوان لالحتالل.
معي�س��ية  ظ��روف  م��ن  اأبوج��ودة  ويع��اين 
�س��عبة حيث ي�س��طر لقطع م�سافات طويلة 
ك��ي ي�س��ل اإىل م�ست�س��فى غ��زة االأوروب��ي، 
لعالج اأي �س��خ�ص من اأف��راد عائلته املكونة 

من اأحد ع�سر فردا.
وي�س��يف املواط��ن اأب��و ج��ودة "لل��راأي":" 
خالل العدوان االأخري على غزة، ا�ستهدفتنا 
اأرى  ك��ن  ب�سرا�س��ة،  االحت��الل  طائ��رات 
املوت بعين��ي برفقة اأبنائ��ي وزوجتي، فقد 

حا�سرتنا ال�س��واريخ من كل حدب و�سوب، 
ومل اأدر م��ا اأفع��ل، كن��ا نلفظ ال�س��هادة على 
اأرواحن��ا م��رات عدي��دة"، مو�س��حا اأن خلو 
رفح من وجود م�س��فى ي�س��بب م�سكلة كبرية 

له ولعائلته.

صراع يومي
�س��راعه  قدي��ح  خال��د  امل��زارع  ويلخ���ص 
اليوم��ي مع االحت��الل ال��ذي ال يتوانى عن 
اط��الق الن��ار عندم��ا يحاول االق��رتاب من 
اأر�سه املجاورة لل�سلك ال�سائك على احلدود 

ال�سرقية لبلدة خزاعة �سرق خانيون�ص.  
ويقول "حكايتي يف هذه املنطقة باخت�س��ار 
معركة البقاء الذي يخو�سه �سكان املناطق 
احلدودي��ة القاطن��ون عل��ى ط��ول احلدود 
ال�س��رقية، فال يكاد مير ي��وم دون اأن نتكبد 
نح��ن املرابط��ون يف بيوتن��ا وعلى اأرا�س��ينا 

مزي��دًا من اخل�س��ائر يف االأنف���ص والثمرات 
ثمنًا لتحدينا غطر�س��ة االحتالل الهادفة 

اإىل اقتالعنا من اأر�سنا".
امل��زارع قدي��ح طال��ب م��رارا كاف��ة اجلهات 
باملناط��ق  االهتم��ام  ب�س��رورة  احلكومي��ة 
الدع��م  �س��بل  كاف��ة  وتوف��ري  احلدودي��ة 
 ، �س��واء  ح��د  عل��ى  وال�س��كان  للمزارع��ن 
م�س��ددا على وجوب تعوي���ص املزارعن عن 
خ�سائرهم الفادحة �سواء ب�سبب منعهم من 
قبل االحتالل لفالحة ار�سيهم وحراثتها، 
اأو ب�سبب ر�سها مبواد كيماوية �سامه بحجج 

اأمنية .

محاكمة االحتالل 
و م��ن جهت��ه ج��دد مرك��ز املي��زان حلق��وق 
االإن�س��ان مطالبته املجتمع الدويل التدخل 
االنته��اكات  ووق��ف  املدني��ن  حلماي��ة 

االإ�س��رائيلية املنظمة التي ترتكب بحقهم 
خا�سة �سكان املناطق احلدودية املهم�سة.

قط��اع  اأن  عل��ى  التاأكي��د  املرك��ز  يعي��د  و 
غ��زة هو ج��زء من االأرا�س��ي الفل�س��طينية 
املحتلة، واأن اأي اإجراءات تتخذها �س��لطات 
االحت��الل ال ميك��ن له��ا اأن تغ��ري م��ن ه��ذا 
الواق��ع الذي يفر�ص عل��ى قوات االحتالل 
القان��ون  مبوج��ب  التزاماته��ا  اح��رتام 

الدويل.
وعرب املركز عن ا�ستهجانه ال�ستمرار �سمت 
التزامات��ه  م��ن  ال��دويل وحتلل��ه  املجتم��ع 
القانوني��ة مبوجب قواع��د القانون الدويل 
جني��ف  اتفاقي��ة  وال�س��يما  االإن�س��اين 
الرابعة، والذي اأ�س��هم ومل يزل يف ت�سجيع 
ق��وات االحت��الل عل��ى ارت��كاب املزي��د من 
االنته��اكات، بل ويف عدم احرتامها لقواعد 
القانون الدويل اأو قرارات املجتمع الدويل 

سكان الحدود... خوف دائم وظروف معيشية صعبة
غزة-الراأي-ب�سام العطار

...تل��ك  احلدودي��ة  املناط��ق 
املناطق التي ال يف�س��لها �س��وى 
اأرا�س��ينا  ع��ن  �س��ائك  �س��لك 

املحتل��ة عام 48 واملمتدة على 
كليوم��رتا،  اأربع��ن  م��ن  اأك��رث 
وينت�سر خلفها نقاط ع�سكرية 
منه��ا  امل��وت،  نق��اط  مبثاب��ة 

ثابتة واأخرى متحركة ن�سرها 
للتنغي���ص  االحت��الل  جي���ص 
على ال�سكان وحتويل حياتهم 

اإىل جحيم.
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فقب��ل �س��اعات قليل��ة م��ن مغادرت��ه اأ�س��رتاليا و 
لقائه مع وزيرة اخلارجية االأ�س��رتالية "جويل 
"احلكوم��ة  رئي���ص  اق��رتح  موؤخ��را،  بي�س��وب" 
االإ�س��رائيلية"، بنيام��ن نتنياهو، درا�س��ة فكرة 
اإدخ��ال ق��وات دولي��ة اإىل قط��اع غ��زة، يف اإطار 
حل "ال�س��راع االإ�سرائيلي – الفل�سطيني" و�سط 
اجلنائي��ة  املحكم��ة  م��ن  اإ�س��رائيلية  تخوف��ات 

الدولية يف الهاي.
نتنياهو يعتقد اأن التجربة االإ�س��رائيلية حيال 
م�سوؤولية اأمنية لقوات اأجنبية لي�ست جيدة، يف 
اإ�س��ارة اإىل ن�سر قوات كهذه يف جنوب لبنان بعد 

ان�سحاب "اإ�سرائيل" منه، يف العام 2000.
لكن نتنياهو اعترب اأن��ه باالإمكان اإعادة جتربة 
ه��ذا النم��وذج يف غ��زة بحي��ث ت�س��يطر ق��وات 
اأجنبية ب�سكل فعلي على القطاع وتواجه ق�سايا 

زعمه. حد  "اإرهابية" على 
با�س��م حرك��ة حما���ص عبداللطي��ف  املتح��دث 

القان��وع اأك��د يف حدي��ث "لل��راأي ": اأن حرك��ة 
حما���ص ترف�ص ب�س��كل قاط��ع فكرة ن�س��ر قوات 
اآخ��ر  وجه��ا  وتعت��ربه  غ��زة  قط��اع  يف  دولي��ة 
لالحتالل جدي��د يجب مقاومت��ه ،وهو حماولة 
جدي��دة لتهرب االحت��الل من م�س��وؤوليته كقوة 

حمتل اجتاه قطاع غزة.
وق��ال القانوع :" �سيا�س��ية حكوم��ة االحتالل 
اجرامي��ة  عن�س��رية  �سيا�س��ية  ه��ي  احلالي��ة 
بامتي��از هدفه��ا فق��ط التهرب م��ن م�س��وؤوليتها 
اجت��اه قط��اع غ��زة املحا�س��ر ، واأن ن�س��ر قوات 
دولي��ة هدفه توفري االأمن لالحتالل والق�س��اء 
عل��ى كافة اأ�س��كال املقاومة الت��ي لقنت املحتل 
"الع�س��ف  درو�س��ا قا�س��ية اخره��ا يف معرك��ة 

املاأكول ". 
وحول دعوة نتنياهو القا�س��ية ب�س��يطرة اأمنية 
ال�س��فة  عل��ى  االإ�س��رائيلي"  "للجي���ص  كامل��ة 
الغربية ،مع �س��يادة فل�سطينية حمدودة، اعترب 

القانوع اأن عملية الت�سوية انتهت، الأن االحتالل 
مل يلتزم اأ�س��ال مب��ا وقع عليه م��ن اتفاقيات مع 
منظمة التحري��ر ، هذه االتفاقيات التي عززت 

من وجود املحتل على اأر�سنا املحتلة .
اأن  حما���ص  حرك��ة  با�س��م  املتح��دث  واأ�س��اف 
وه��دم  االأرا�س��ي  ونه��ب  اال�س��تيطان  �سيا�س��ية 
البيوت يف ال�سفة الغربية والقد�ص التي تتبعها 
حكومات االحتالل املتعاقبة هدفها تغيري معامل 
وتهوي��د االأر���ص الفل�س��طينية خا�س��ة مدين��ة 
القد�ص املحتلة ،بهدف اإقامة دولة يهودية على 

كافة االأرا�سي الفل�سطينية.

مكان مستقر
املده��ون  اإبراهي��م  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
يق��ول "لل��راأي" اإن مقرتح��ات رئي���ص حكوم��ة 
االحت��الل بنيامن نتنياهو االأخ��رية تدلل على 
اأن "اإ�س��رائيل" تقر اأن ال�سفة الغربية اأ�سبحت 

ج��زءا منه��ا، واإنها ه��ي االآمر والناه��ي فيها غري 
اآبهة بال�س��لطة الفل�س��طينية ودورها، ناهيك اأن 
االحتالل يعترب ال�سفة مكانا م�ستقرا وال ي�سكل 

عليه اأي خطورة ".
واأ�ساف املدهون اأن الو�سع يف غزة يختلف متاما 
عن الو�سع يف ال�سفة، لذا يطرح نتنياهو العديد 
م��ن احلل��ول الت��ي م��ن املمك��ن ان ت�س��اعده على 

�سبط امليدان من تهديد املقاومة لالحتالل.
وت�س��اءل الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي عن مق�س��د 
نتنياهو من ن�س��ر قوات دولي��ة يف غزة، وهل هي 
عل��ى غ��رار م��ا ح��دث يف جنوب لبن��ان اأو ا�س��وة 

ببلدان اأخرى.
  وحت��ى ل��و ك��رثت االأحاديث واملقرتح��ات التي 
ن�س��معها ب��ن احل��ن واالآخر من قب��ل االحتالل 
اأو غ��ريه، ف��اإن ال�س��عب الفل�س��طيني ومقاومت��ه 
له��م فق��ط الكلم��ة  اأ�س��حاب االأر���ص  البا�س��لة 

االأوىل واالأخرية حول م�ستقبل هذه االأر�ص.

كيف رد الفلسطينيون على مقترح نتنياهو نشر قوات دولية بغزة ؟
غزة-الراأي- ب�سام العطار :

الأول مرة وب�سكل علني...يخرج علينا 
رئي�ص حكومة االحتالل االإ�سرائيلي 
بنيامن نتنياهو بت�سريحات جديدة، 

الهدف منها ت�سويق متاهات واأكاذيب 
وحلول جوفاء للق�س��ية الفل�سطينية 
وم�س��تقبل الو�س��ع القان��وين لل�س��فة 
وجه��ة  م��ن  غ��زة  وقط��اع  الغربي��ة 

نظره.ه��ذه النوايا من قب��ل نتنياهو 
تق�س��ي وب�س��كل علني على كل اأحالم 
الالهثن وراء احلل ال�سيا�سي الهادف 

الإقامة دولتن.
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غزة-الراأي-�سمر العرعري 
تع��د تربية االأطف��ال من املهام ال�س��عبة واملخيفة 
ل��دى االآب��اء واالأمه��ات ،فالكث��ري منه��م يتخوفون 
م��ن االأو�س��اع احلالي��ة يف كل اأنح��اء الع��امل حيث 
تف�س��ي اجلرمية والعنف وفقدان براءة االأطفال، 
اأ�س��ف اإىل ذلك اأن االأطفال هذه االأيام اأكرث ذكاء 
ويعرفون امل�ساومة من اأجل نيل اأي �سيء يريدونه، 
ال�س��خ�ص  فرمب��ا يجادل��ك طفل��ك ال�س��غري مث��ل 
الرا�س��د وهو مازال يف عمر اخلم�ص �سنوات، وهذه 
التحدي��ات ت�س��عب مهم��ة االآب��اء لرتبي��ة اأبن��اء 
يتحل��ون مب��كارم االأخ��الق م��ن نزاه��ة وتهذي��ب 
واأمان��ة، وزرع كل القيم الفا�س��لة الت��ي يتمنون اأن 

تكون لدي اأبنائهم.
 ومبا اأن الرتبية مهمة �س��عبة، فقد اجتهد العلماء 
لع��دة عقود الإيجاد اأف�س��ل ال�س��بل التي من �س��اأنها 
اأن تك��ون اأك��رث فعالي��ة يف الرتبية وق��د اأدت هذه 
"الرتبي��ة  با�س��م  املع��روف  النه��ج  اإىل  البح��وث 

االإيجابية". 
الرتبي��ة  ع��رف  �س��ليم  حمم��د  النف�س��ي  املر�س��د 
االإيجابية باأنها مزيج من العطف واحلب والتفاهم 
واحلماية، موؤكدا  اأن هناك طرق خمتلفة للرتبية 

االيجابية .
ولكن املفهوم يبقى هو االأ�س��لوب نف�سه واإن تباينت 
االأ�س��اليب وه��و اأن متنح طفلك حًبا غري م�س��روط 
، وتوف��ر ل��ه الرعاية التي م��ن �س��اأنها اأن تزيد من 

ثقته بنف�سه وتر�سخ فيه االعتداد بالذات. 

فوائد التربية اإليجابية
وق��ال �س��ليم ل��� " ال��راأي" :" م��ن  فوائ��د الرتبي��ة 
االإيجابي��ة خلق بيئة و�س��لوك اإيجابي يف املنزل ، 
و�سعور الطفل مبزيد من الثقة و االعتداد بالذات 
لديه.،اأي�س��ا من��و رابطة مع الوالدي��ن مبنية علي 
الثق��ة واالح��رتام ويتعل��م م��ن خالله��ا التعاطف 

وال�سعور باالأمن"
واأ�س��اف :" يكون دور االآب��اء واالأمهات يف الرتبية 
االيجابية وا�س��حا من خالل تقدي��ر قيمة اللعب 
للطف��ل ملا ل��ه من دور يف  تنمي��ة الطفل، واحلر�ص 
عل��ى التح��دث م��ع الطف��ل واال�س��تماع اإلي��ه ، وان 
يكون االآباء م�س��در املعلومات وت�سجيعه على طرح 

االأ�سئلة والتجاوب معه .
و�س��دد عل��ى �س��رورة معرف��ة االآب��اء كي��ف ينم��و 
االأطف��ال للتعرف  علي خ�س��ال طفلك الفريدة مع 
االنتباه  لنف�س��ك  اإذا كنت متعبا، مري�س��ا اأو مبزاج 
�س��يء ال ميكن��ك اأن تكون والدا جي��دا وحدد وقتا 

الأن�سطة االأ�سرة.
واأك��د عل��ى �س��رورة اأن تع��رف  االأمه��ات طبيع��ة 
املراحل العمرية لالأطفال وبالتايل ا�سلوب احلوار 
ه��و املطل��وب يف تلك املراحل من اأج��ل ايجاد بيئة 
اجتماعي��ة جي��دة وايجابي��ة فهن��اك الكث��ري من 
االمهات يت�سرعون باحلكم على اأطفالهم وبالتايل 
واجل�س��دي  اللفظ��ي  العق��اب  ا�س��لوب  ا�س��تخدام 
وبالت��ايل نحن بذل��ك نزيد حالة العن��اد والتمرد 
عن االأطفال يجب اأن نركز جيدا اأن الطفل يدرك 

ويع��ي الظ��روف الت��ي يعي�س��ها وبالت��ايل حماولة 
النزول مل�س��توى الطف��ل وتفهم ما يري��ده باحلوار 
وباأ�س��لوب م��رن لن ن�س��تطيع م��ن خالله اأن ن�س��ل 
مل��ا نريد حي��ث الطاع��ة واالنتظام و�س��ماع الكالم 

واالأوامر .
وقدم �سليم بع�ص االإر�س��ادات العامة للو�سول اإىل 
الرتبية االإيجابية  لالأبناء، اإظهار م�س��اعر احلب 
الأطفال��ك الأنه��م بحاج��ة ل�س��ماع تل��ك الكلم��ات ، 
م��ع احلر���ص عل��ى اإعطائهم وقت��ا للجلو���ص معهم 

واال�ستماع لهم والثناء على ما يحتاج لثناء 
ودع��ا االأمهات ب��ان جتعل لنف�س��ها دور يف حياتهم 
م��ن خالل متابع��ه خططه��م واالأح��داث املهمة يف 
يف  وت�س��جيعهم  مل�س��اهدتهم  والذه��اب  حياته��م، 
التمارين الريا�س��ية، وا�سطحابهم حلدث تطوعي 
وق��ت الآخ��ر  م��ن  مان��ع  العم��ل، وال  وم�س��اركتهم  
ا�س��طحابهم واأ�س��دقائهم للن��ادي اأو ال�س��ينما مع 
ت��رك املج��ال للطف��ل للتعل��م باأنف�س��هم الأن هناك 
والتوجيه��ات  باالأوام��ر  تعلمه��ا  ميك��ن  ال  اأ�س��ياء 
الأ�س��دقائه  ي�س��مح  ال  طفل��ك  كان  اإذا  فمث��اًل   ،
با�س��تخدام األعاب��ه وكان��ت النتيج��ة اأنه��م تركوه 
ورف�س��وا اللعب معه، �س��تكون النتيجة اأنه �س��يعلم 
اأن االأنانية �س��يء �سيء، و�سي�س��مح لهم با�ستخدام 

االألعاب املرة القادمة لي�سمحوا له باللعب.

التربية الحدود لها
ب��دوره، اأك��د د. ن�س��يم يا�س��ن نائب رئي���ص رابطة 

له��ا.. ح��دود  ال  الرتبي��ة  اأن   فل�س��طن  علم��اء 
ويج��ب اأن تب��داأ من��ذ نعوم��ة اإظف��ار الطف��ل ويف 
بداي��ة حيات��ه ير�س��خ االآب��اء يف االأبن��اء مع��اين 
كث��رية يف احلب والبغ���ص واالإخال���ص والعبودية 
هلل واحلري��ة وق��ول احل��ق ومب��ادئ اخلري �س��واء 
باملعامل��ة والتوجي��ه او القدوة..فالر�س��ول �س��لى 
اهلل علي��ه و�س��لم قال:"علم��وا اأبناءك��م ال�س��الة 
ل�س��بع وا�س��ربوهم عليها لع�س��ر وفرق��وا بينهم يف 
امل�س��اجع"..مع اأن االإ�س��الم وج��ه اإىل ماقبل ذلك 
عندم��ا وج��ه االآباء اإىل ح�س��ن اختي��ار الزوجات 
والعك���ص �س��حيح الزوجات تختار اأ�س��حاب الدين 
واالأخالق..ولي���ص ذل��ك اإال لتاأ�س��ي�ص بي��ت ملتزم 
يخ��رج جي��ل م�س��لم ملت��زم ويربي��ه عل��ى القي��م 

واالأخالق اال�سالميه ويكون قادرا على ذلك.
وبن يا�س��ن لل� " الراأي " اأ�ساليب وو�سائل الرتبية 
االإ�سالمية واملتمثلة يف الرتبية بالقدوة احل�سنة، 

الرتبية باحلوار والنقا�ص املثمر
 الرتبية بالتوجيه واالإر�س��اد، الرتبية بالق�س���ص 
واالأمثال وح�س��ب امل�سكلة..باعتبار اأن كل  م�سكلة 
له��ا اأ�س��لوب يف احلل،باحلكمة واملوعظة احل�س��نة 
واملجادلة بالتي هي اأح�سن و�سرب االمثال والعرب 
وا�ستعماال الرتغيب..واإال فيمكن ا�ستعمال القوة 

والرتهيب
لكن بدون ق�س��وة...وتكون اآخر �س��يء اأخر �سلوك 
التعني��ف والرتهي��ب وميك��ن بع��د املنع مم��ا يحب 

االأبناء..

كيف نربي أبنائنا تربية إيجابية؟
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مزاحمة في الرزق ولكن
املواط��ن ال�س��تيني اأب��و رامي غ��ن، كان 
عل��ى  يعمل��ون  الذي��ن  ال�س��ائقن  اأح��د 
�س��يارة اأج��رة 7 ركاب لنق��ل املواطن��ن 
قط��اع  جن��وب  ورف��ح  خانيون���ص  اىل 
غ��زة، اأو�س��ح اأن��ه مل يع��د يطي��ق �س��وء 
ت�سرف الكثري من ال�سائقن الذين باتوا 
يعملون على �س��يارات خ�سو�سية وقاموا 
مبزاحمته��م يف م�س��در رزقه��م الوحيد، 
موؤك��دا اأن��ه ال يجن��ي يف الي��وم الواحد 

�سوى 40 اأو 50 �سيكل فقط.
يق��ول اأب��و رامي يف حديث لل��راأي:" اإن 
اأ�س��حاب ال�س��يارات املالكي " �س��كودا " 
و�س��يارات "جول��ف" يعمل��ون على خط 
مم��ا  ال��رزق  يف  ويناف�س��ونهم  اجلن��وب 
عم��ل  اأن  موؤك��دا  مب�س��احلهم"،  ي�س��ر 
ه��وؤالء ال�س��ائقن ب��ات ي�س��كل عائق��ا 
اأن  م��ن  بالرغ��م  عمله��م  اأم��ام  كب��ريا 

اأغلبهم من املوظفن.
ويتابع بغ�س��ب: "املواطنون ال يرغبون 
بالرك��وب معنا ب�س��بب �س��يارات االأجرة 
ي�س��تقلونها  فه��م  راك��ب  االأربع��ة  ذات 
جدي��دة  واأغلبه��ا  اأ�س��رع،  باعتباره��ا 
تقوم بتحميل الركاب ب�س��رعة وميكنها 
الو�س��ول اإىل اأي مكان"، معربا عن اأمله 
يف اأن تتح�س��ن ظروفهم عق��ب اعفائهم 

من ال�سرائب ملدة �ستة �سهور.
ولدى املواطن اأبو رامي عائلة مكونة من 
اأك��رث من 14 �سخ�س��ا اأغلبهم متزوجن، 
يق��وم  ال��ذي  اليوم��ي  العائ��د  ولك��ن 
بتح�س��يله خالل عمله على ال�س��يارة ال 
ي�س��د كاف��ة احتياجات االأ�س��رة التي ال 
تتوق��ف، الفت��ا اإىل اأن اأك��رث م��ا يفاقم 
معاناتهم وم�ساكلهم هو اأي عطل مفاجئ 
قد يحدث باملركبة وبذلك ي�س��ع كل ما 

جناه على ت�سليحها.
واأكرث ما يوؤرق �سائقي االأجرة، هو �سبب 

قل��ة ال��ركاب، وازدي��اد عدد ال�س��ائقن 
يف قط��اع غزة، اإ�س��افة اإىل غالء �س��عر 
ال�سوالر والبنزين، اإىل جانب املخالفات 
املروري��ة التي قد يتلقاها ال�س��ائقون يف 

بع�ص االأحيان  .
م��ن جهت��ه يوؤك��د ال�س��ائق رائ��د ح�س��ن 
اأنهم يعانون خ�س��ائر كبرية ب�سبب كرثة 
ال�س��يارات اخل�سو�سية، التي تعمل على 
خ��ط مناط��ق اجلن��وب، مو�س��حا اأنه��م 
مل يع��ودوا يح�س��لون عل��ى دخ��ل كث��ري 
مث��ل ال�س��ابق نتيجة تل��ك املزاحمة من 
بحي��ث  اخلا�س��ة،  ال�س��غرية  ال�س��يارات 
اأ�س��بح غري قادر على تغطية امل�س��اريف 

وااللتزامات اليومية.
وي�س��طر ح�س��ن للوقوف بانتظار دوره 
يك��ون  وق��ت  يف  ال�س��رايا،  موق��ف  يف 
عدد الركاب كثريي��ن ولكنهم يلجئون 
مثمن��ا  ال�س��غرية،  ال�س��يارات  لرك��وب 
موق��ف وزارة املالي��ة بغ��زة باإعفائهم 

من ال�سرائب ل�ست �سهور فقط.

تشجيع على البقاء
م��ن جهته يو�س��ح بيان بك��ر نائب مدير 
العالقات العامة بوزارة املالية بغزة، اأن 
وزارت��ه قررت اإعف��اء مركبات العمومي 
اخلارجي من ال�سرائب ملدة �ستة �سهور.

اإن  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  بك��ر  يق��ول 
اله��دف م��ن ه��ذا الق��رار ه��و التخفيف 
ع��ن املواطن��ن وال�س��ائقن العمومي��ن 
ومراع��اة لظروفه��م، وت�س��جيعهم عل��ى 
البق��اء يف �س��وق العم��ل م��ن اأج��ل جمع 

اأرزاقهم".
وكان وكي��ل وزارة املالي��ة بغ��زة ع��وين 
البا�س��ا اأو�س��ح اأن وزارته اأ�سدرت قرارا 
"العموم��ي  ملركب��ات  بال�س��ماح  يق�س��ي 
اخلارج��ي" التي يع��ود موديلها الأقل من 
ع��ام 2000 بالرتخي���ص دون احلاج��ة 

خللو طرف �سريبي. 
وق��ال البا�س��ا يف ت�س��ريح ل��ه، اأن ه��ذا 
القرار بداأ تنفي��ذه يف االأول من فرباير 
اجلاري وي�ستمر ملدة 6 اأ�سهر، للتخفيف 
عن كاهل �س��ائقي ه��ذه املركبات يف ظل 
الت��ي  ال�س��عبة  االأو�س��اع االقت�س��ادية 

يعي�سها �سكان قطاع غزة".
 ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن وزارته ب��داأت يف 
تنفيذ قرار اآخر يق�سي باإعفاء �سريبي 
والرو�س��ات  املدار���ص  نق��ل  لبا�س��ات 
بن�سبة ت�س��ل اإىل %75، موؤكدا اأن هذا 
القرار �س��يخفف ع��ن �س��رائح كبرية من 

ال�سائقن.
 جدي��ر بالذك��ر اأن وزارة املالي��ة بغ��زة 
االآون��ة  يف  ق��رارات  ع��دة  اتخ��ذت 
االأخرية تهدف للتخفيف عن املواطنن، 
باالإ�سافة مل�ساريع تطويرية يف مرافقها 
خدماته��ا  تعزي��ز  به��دف  املختلف��ة 

واأن�سطتها.

رغم إعفائهم من الضرائب لستة أشهر

تسونامي 4 راكب يهدد سائقي العمومي ويزاحمهم بالرزق

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
عل��ى مف��رتق ال�س��رايا ال�س��هري و�س��ط قطاع 
غ��زة، يقف الع�س��رات من �س��ائقي ال�س��يارات 
العمومية يف موقف ال�س��رايا بانتظار جتميع 
الركاب داخل ال�س��يارة، لكن تكد�ص ع�سرات 

ال�س��يارات املالكي مثل" �س��كودا وجولف" يف 
طواب��ري طويل��ة تت�س��بب يف ح��دوث ازدحام 
مروري، وكانت اجتاه كل ال�سيارات املتواجدة 
للتحمي��ل نحو مناطق اجلنوب يف الن�س��ريات 
ودي��ر البل��ح وخانيون���ص والربي��ج.  وي�س��عر 

�سائقو املركبات العمومية اخلارجية بالظلم 
واال�س��تياء ج��راء مزاحم��ة �س��يارات اأربعة 
راكب ل�سياراتهم وقوت عملهم اليومي، االأمر 
الذي ي�س��طرهم اإىل الوقوف �ساعات طويلة 

من اأجل حتميل الركاب يف املرة االأوىل.



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

 الخميس  10 جمادي األخرة  1438هــ  /9 مارس - آذار  2017م
Wenesday - 9 March 2017

تقرير

07

دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

يختل��ف ه��ذا اجليل كث��ريا عم��ا كنا علي��ه يف ال�س��ابق، رمبا 
ه��ذه العب��ارة دارجة على ل�س��ان كل جيل، لكننا بحق ن�س��هد 
اخت��الف يف اأبنائن��ا عما كنا علي��ه.. فطبيع��ة التفكري وكم 
املعلومات وطريقة احلديث والتعبري تختلف فهل هذا �سيء؟
م��ن املوؤك��د اأن التغي��ري واالخت��الف لي���ص �س��يئا بح��د ذاته، 
فهذه �س��نة احلي��اة منذ وج��دت، وطبيعة االأزم��ان ومعارفها 
ومعلوماته��ا وط��رق التعام��ل م��ع احلي��اة فيه��ا تختل��ف كل 
عق��د اأو عدة عقود، خا�س��ة يف القرن االأخري وما �س��هده من 
ت�س��ارع كب��ري يف طبيع��ة ونوعية املعلوم��ات وانعكا�س��ها على 
�سخ�س��ية النا���ص وحياته��م وتعامالتهم، ثم ما �س��هدناه من 
ث��ورة تكنولوجية يف الهواتف النقالة وات�س��الها باالنرتنت 
واالألع��اب املتوف��رة وق��درة االأطف��ال االآن يف التعام��ل معها 
والبح��ث عليه��ا ومعرفة م��ا يري��دون دون ح�س��يب اأو رقيب 
يف معظ��م االأحي��ان.     ق��د جعلنا ه��ذا كاآباء واأمهات ن�س��عر 
بالكثري م��ن اخلوف من وعلى اأبنائنا مل��ا باتوا يطرحونه من 
اأ�س��ئلة ويعرفون��ه م��ن معلوم��ات رمبا م��ا كان م�س��موح لنا يف 
�س��نهم اأن نتط��رق اإليها اأبدا، وكان اجل��واب االأمثل " ملا تكرب 
بتع��رف".   االآن ال ينتظر ال�س��غار اأن يك��ربوا، فهم يبحثون 
يف كل م��كان ع��ن اأجوبة ت�س��في ف�س��ول ال�س��وؤال يف عقولهم 
التي نظنها �س��غرية لكنها ما عادت كذلك بحال من االأحوال، 
وال ميكنن��ا اأبدا جتاهل االإجابة عليها بطريقة مو�س��وعية 
ومت�سل�س��لة مبا ي�س��بع نهمهم ويعطيهم ال�س��ورة ال�س��حيحة 
عن كل ما يريدون معرفته.   وما زلت اأرى الو�س��يلة االأف�س��ل 
لذل��ك ه��و الق��راءة املو�س��وعية املنا�س��بة لطبيع��ة فهمه��م 
الق��ادرة على االإجابة بطريقة علمي��ة بحته ميكننا بعدها 
تو�سيح اللب�ص والغمو�ص فيها مبا ميكننا من خلق جو اأ�سري 
ممت��از م��ن احلوار ب��ن االآب��اء واالأبناء.    فرمب��ا نتحرج من 
�س��وؤال هنا اأو هناك، ولكن االأبناء ال يتحرجون هذه االأيام، 
وحتى االآن اأذكر مدى جناح تلك الطريقة التي كانت تتبعها 
مع��ي والدت��ي عند طرح اأي �س��وؤال، فكان اجل��واب ابحثي يف 
الكت��اب الف��الين ث��م اخربيني اأن��ت باجل��واب.   االآن ابنتي 
تعي��د للذاكرة تل��ك املواقف، عندما �س��األتني مرة على حن 
فجاأة .. ماما هل من املمكن اأن اأ�س��األ �س��وؤاال اأكرب من مقا�سي! 
�س��حكت لطريق��ة تعبريه��ا فقلت له��ا اأي ن��وع من املقا�س��ات 
ه��و؟  ف��كان ال�س��وؤال كب��ري بحجم در���ص يف الط��ب يبحث يف 
ج�س��م االإن�س��ان وتكوي��ن اأع�س��ائه الداخلية ث��م انتقل اإىل 
كيفية اإ�س��ابة الن�ساء ب�س��رطان الثدي وما ميكن فعله لعالج 
املر�ص..   اأ�سئلة مثل هذه خا�سة فيما يتعلق بالنمو والبلوغ 
وم��ا يتعلق باملراأة والرجل بات ال�س��غار ي�س��األونها كثريا، وال 
ينبغ��ي اإهمالها اأبدا الأنهم �س��يتعرفون عليه��ا بكل ما ميكنهم 
م��ن ط��رق، فاإم��ا اأن جنعله��ا و�س��يلة للتق��ارب والتفاه��م بن 
االآباء واالأمهات وبن اأبنائهم، اأو �س��تكون بداية االنف�س��ال 
الفكري والنف�س��ي بينه��م.    ولرمبا االأمر االآن اأ�س��هل لكرثة 
االأفالم العلمية املب�س��طة التي ميكن اأن ترفع حرج االإجابة 
ع��ن االآه��ل وجتي��ب بطريق��ة مو�س��وعية ولكن ه��ذا االأمر 
يحت��اج اإىل اإ�س��راف ومتابعة كي ال تت�س��لل معلومة خاطئة 
اأو فه��م  ال يحمد عقباه فيما بعد.. وعلى كل حال اأهال دوما 

باالأ�سئلة كبرية املقا�ص .

تساؤل كبير!

وزارة شؤون المرأة

غزة- الراأي - اآالء النمر
خ�س�س��ه  ال��ذي  للم��راأة  العامل��ي  الي��وم  يف 
للم��راأة الفل�س��طينية  الفل�س��طينيون وحده��م 
عل��ى خ��الف م��ا يجتم��ع علي��ه الع��امل، والذي 
خ�س���ص لالحتف��اء بعظم��ة الت�س��حيات الت��ي 
تقدمه��ا امل��راأة الفل�س��طينية لق�س��يتها والأبن��ا 

�سعبها ولبيتها واأ�سرتها.
يتمثل��ن جميعه��ن يف  والزوج��ة واالبن��ة  االأم 
وج��ه واح��د يقب��ع خل��ف �س��جون االحتالل يف 
هك��ذا ي��وم، وال��ذي م��ن املفرت�ص اأن يك��ون يوم 
تكرمي وتقدير لدور املراأة وعظمة ت�س��حياتها 
واعتق��ال  وتعذي��ب  اإهان��ة  ولي���ص  الكب��رية 

وحرمان وعزل!.
ففي اليوم الذي يجمع عليه الفل�سطينيون باأنه 
يومًا للمراأة، يذكر فيه باأنها االأ�سرية وال�سهيدة 
وزوج��ة ال�س��هيد وزوجة االأ�س��ري واأم ال�س��هداء 
اخلم�سة و�سقيقة املقاومن وخمرجة العظماء 
واالأجي��ال، واأنها ال زالت تزي��د ثباتًا كي تبقى 
حامي��ة لرجاله��ا واأبنائه��ا م��ن اأطياف ال�س��عب 
الفل�س��طيني، هكذا دائمًا املراأة الفل�سطينية ال 

ت�سبه ن�ساء العامل.
وج��اء الي��وم ال��ذي يحتفي ب��ه الفل�س��طينيون 
بامل��راأة بالف��رتة الت��ي تربع��ت فيه امل��راأة على 
له��ا  واأ�س��بحت  الفل�س��طينية  الق�س��ية  عر���ص 
ب�سمة وا�سحة بامل�ساريع الوطنية واملخططات 

العامة داخل املوؤ�س�سات.
اأراد االحت��الل االإ�س��رائيلي االنتق��ام من املراأة 
الفل�س��طينية، وك�س��ر اإرادته��ا، ولكنه��ا مع ذلك 
مل تتاأخ��ر اأو ترتاجع يف اأي مرحلة من مراحل 

الن�س��ال الفل�س��طيني، فنجده��ا دوم��ا مب��ادرة 
متقدم��ة، ولي�ص اأدل على ذلك م��ن الدور الذي 
تلعب��ه اليوم يف انتفا�س��ة القد�ص، فل��م تكن اأم 
ال�س��هيد، اأو زوجة االأ�سري فح�سب، بل كانت هي 
نف�س��ها الفدائي��ة، وال�س��هيدة، واالأ�س��رية، واإذا 
كانت املراأة مل ولن تهزم، فال�سعب اإذن لن يهزم؛ 

الأنها اأحد اأهم عوامل ال�سمود والبقاء.

56 أسيرة
وكيل وزارة �سوؤون املراأة اأمرية هارون اأكدت على 
اأن لالأ�س��رية الفل�س��طينية دميوم��ة االإب��داع يف 
�س��ناعة مالمح جديدة وفعل موؤثر يف م�سارعة 
الع��دو واأنها من��وذج ال ي�س��تحق اإال وقفة جادة 
حقيقي��ة، واأن يتم توظي��ف املواثيق والقوانن 
الدولي��ة خلدمة االأ�س��ريات الفل�س��طينيات واأن 
يو�سع اجلميع اأمام م�سوؤولياته اجتاه االأ�سريات 
حتى تنتهي هذه املعاناة واأن يتم االإفراج عنهم 

جميعا من �سجون االحتالل".
وف��ى �س��ياق ذل��ك، عر�س��ت االأ�س��رية املح��ررة 
فاطم��ة ال��زق جان��ب من املعان��اة التي تعي�س��ها 
االأ�س��ريات الفل�سطينيات داخل ال�سجون واأب�سع 
االنتهاكات التي يتعر�س��ن لها على يد ال�سجان، 
م�س��رية اإىل اأن االأ�س��رية الفل�س��طينية كاب��دت 
وحتمل��ت معان��اة التهج��ري والقه��ر والت�س��ريد 

ب�سبب هذا االحتالل الغا�سم.
وزيرة �سوؤون املراأة هيفاء االأغا باأهمية  اإعطاء  
امل��راأة  الفر�س��ة مل��ا �سي�س��هم يف من��و املجتم��ع  
خا�سة، واأن املراأة اأثبتت كفاءتها وقدراتها من 
خالل عملها يف الوزارات واملوؤ�س�س��ات احلكومية  

وجميع املوؤ�س�سات العاملة على االأر�ص.
واأ�س��افت:" اإن ال�س��ماح للم��راأة بخو���ص غم��ار 
العم��ل ال يتطلب اإحداث االنقالب على الرجل، 
وال تهمي�س��ه او اإلغ��اء دوره ، ولك��ن ياأت��ي م��ن 
خ��الل ت�س��جيع دور امل��راأة باعتباره��ا عن�س��ر 
اأ�سا�س��ي يف التنمي��ة، فبناء الوطن وموؤ�س�س��اته 
ال ي�ستطيع الرجل القيام به منفردًا �سواء على 

ال�سعيد ال�سيا�سي اأو االجتماعي".
ويف ذات ال�س��ياق اأ�سارت االأغا اإىل اأن دور املراأة 
يف نه�س��ة املجتم��ع مثم��ر وفع��ال و�س��يزداد اإذا 
تزاي��د االهتم��ام بها و�س��مح لها بتطوي��ر ذاتها 
يف جميع مراحل حياتها الأنها �س��تكون نا�س��جة 
فكري��ًا، وحتم��ل يف حياته��ا مفاهي��م تربوي��ة 
�س��ليمة وعقاًل راجحًا تدرك به واقعها وتخط 
بها م�س��تقبلها وم�س��تقبل الوط��ن، وتعمل دائما 
جاهدة على اأن ي�س��ل اأبنائها اىل درجات اأعلى 

منها واأف�سل.
اجلدي��ر بذك��ره اأن 56 اأ�س��رية يقبع��ن داخ��ل 
�سجون االحتالل، بينهن 16 اأ�سرية قا�سر )اأقل 
من 18عام��ا( ويتوزعن بن �س��جني "ال�س��ارون 
الفل�س��طينية  االأرا�س��ي  داخ��ل  والدام��ون" 

املحتلة.
وكف��ل القان��ون االأ�سا�س��ي الفل�س��طيني حماية 
حق��وق جمي��ع املواطن��ن دون متيي��ز مب��ا فيهم 
اأت��ى من�س��جمًا م��ع  الن�س��اء والفتي��ات وال��ذي 
مب��ادئ حق��وق االإن�س��ان الدولي��ة والتي ن�س��ت 
علي��ه املواثي��ق والق��رارات الدولية املناه�س��ة 
جلميع اأ�س��كال العنف املمار�ص �سد املراأة املبني 

على النوع االجتماعي كونها "مراأة".

المرأة الفلسطينية .. 
صمام األمان ومرجع القضية
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الفول السوداني... دليلكم إلى خسارة الوزن

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
والغنّي��ة  املفي��دة  االأغذي��ة  م��ن  ال�س��وداين  الف��ول  ُيعت��رب 
بالعنا�س��ر الغذائّي��ة ال�س��رورّية جل�س��م االإن�س��ان، واإ�س��افًة 
لقيمته الغذائّية يتمّتع اأي�س��ًا باملذاق اجل��ذاب والرائع الذي 
يحبه اجلميع، باالإ�س��افة اإىل كونه من االأغذية التي يف�سلها 

االأ�سخا�ص ويت�سجعون لتناولها واإعدادها.
كذل��ك فاإن الفول ال�س��وداين يحت��وي على الفوائ��د الغذائية 
النباتّي��ة،  والربوتين��ات  الزي��وت  م��ن  جمموع��ة  االآتي��ة: 
واالأم��الح املعدنّي��ة، باالإ�س��افة للف�س��فور، واحلدي��د، واليود، 
والبوتا�س��يوم، وال�س��وديوم، كم��ا ويحت��وي عل��ى العدي��د من 

الفيتامينات.
وي�س��اعد الفول ال�س��وداين على زيادة تدّفق الدم اإىل الدماغ، 
خف�ص ن�س��بة االإ�سابة بال�سكتات الدماغية، زيادة الهرمونات 
االأنثوّي��ة والذكرّية، الوقاية من مر�ص الزهامير، ُيح�ّس��ن من 
�سّحة العظام ويحميها من اله�سا�سة، ومن�سط للجهاز الع�سبي.
كم��ا اأن له ارتباطا وثيقا باحلميات الغذائية خل�س��ارة الوزن، 
وي�س��فه يف كثري من االأحيان اأخ�س��ائيو التغذية، فهو ي�س��اعد 
اإىل ح��ٍد كب��ري يف ح��رق الدهون وتقلي��ل الوزن، اأّما بالن�س��بة 
لالأ�س��خا�ص الذين يعانون من دهون البطن حتديدًا، فيمكنهم 
التغّل��ب عليه��ا ع��ن طري��ق تن��اول الف��ول ال�س��وداين؛ فهو من 
االأطعم��ة الت��ي ت�س��اعد يف ح��رق الده��ون من دون م�س��اعدة 

التمارين الريا�سّية املختلفة.
اإىل ذل��ك، ُيع��ّد الفول ال�س��وداين م�س��درا لل�س��عادة، اإذ اأثبتت 
الدرا�س��ات اأّن االأ�س��خا�ص الذي��ن ي�س��يفون الفول ال�س��وداين 

لغذائه��م اليوم��ي بانتظ��ام ي�س��عرون بال�س��عادة، وه��ذا يع��ود 
االإحب��اط  م�س��تويات  تخفي��ف  يف  كب��رية  �س��لة  ل��ه  اأّن  اإىل 

واحلزن واالكتئاب عندهم، كما وي�س��اعد يف حت�س��ن ال�سلوك 
االجتماعي.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
كاف��ة  الفل�س��طينية  الثقاف��ة  وزارة  طالب��ت 
املوؤ�س�سات واملنظمات املحلية والدولية بالتدخل 
م��ن  الفل�س��طينيات  االأ�س��ريات  �س��راح  الإط��الق 
�س��جون االحت��الل االإ�س��رائيلي، وف�س��ح جرائم 
االحتالل وممار�ساته بحق املراأة الفل�سطينية.

وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا مبنا�س��بة اليوم 
العامل��ي للمراأة اأم���ص االربع��اء: "كل التحية 
واالأ�س��رية  ال�س��هيدة  الفل�س��طينية  للم��راأة 
و�س��انعة الرجال التي عززت �س��مود املجتمع 
الفل�س��طيني من خالل ن�س��الها و�سربها؛ وكل 
ام��راأة فل�س��طينية يف كاف��ة مواق��ع ال�س��مود 
والتح��دي واملقاوم��ة والبن��اء، وحيثما كانت 

تغر�ص زهرات ال�سمود واالأمل".
واأ�سافت، اأن املراأة الفل�سطينية متميزة يف كافة 
امليادي��ن، يف الف��ن واالأدب والثقاف��ة واملقاومة، 
وكان��ت لها ب�س��مات ن�س��الية يف مي��دان الثقافة 

كن�س��الها يف مي��دان املواجه��ة مع الع��دو، وذلك 
بامل��وروث  التم�س��ك  ب��اأن  اإميانه��ا  م��ن  انطالق��ًا 

الثقايف الفل�سطيني من اأبرز معامل الن�سال.
حافظ��ت  الفل�س��طينية  امل��راأة  اأن  واأو�س��حت 
عل��ى ثوبه��ا بخيوط��ه ومطرزات��ه، ورمم��ت م��ا 
متل��ك من طواح��ن احلب��وب والقمح، ومت�س��كت 
مبفت��اح منزله��ا ال��ذي هّج��رت عن��ه اأميان��ًا باأن 
الع��ودة قريب��ة، وكتب��ت اأ�س��ماء الق��رى واملدن 
الوط��ن  الفل�س��طينية وطرزته��ا عل��ى خارط��ة 

امل�سلوب لتعلمها لالأجيال جيال بعد جيل. 
الثقافي��ة  املوؤ�س�س��ات  كاف��ة  ال��وزارة  ودع��ت 
وبامل��راأة  امل��راأة  بثقاف��ة  لالهتم��ام  والوطني��ة 
يف  ت�س��اهم  الت��ي  امل�س��اريع  واإط��الق  املثقف��ة 
االرتق��اء باملراأة ثقافيًا ودعم ن�س��الها، مطالبة 
و�س��ائل االإعالم بت�س��ليط ال�س��وء على اإجنازات 
حت��ت  معاناته��ا  رغ��م  الفل�س��طينية  امل��راأة 

االحتالل.

بمناسبة يوم المرأة العالمي

الثقافة: تطالب بتدخل دولي
 إلطالق سراح األسيرات من سجون االحتالل



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

 الخميس  10 جمادي األخرة  1438هــ  /9 مارس - آذار  2017م
Wenesday - 9 March 2017

اخبار

09

إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
عل��ى م��دى اأك��رث من ق��رن م��ن الزم��ان تنقل 
الفل�س��طينيون بن �سجون �س��لطات االحتالل 
املتعاقب��ة عل��ى فل�س��طن �س��يما االحتالل��ن 
الربيط��اين وال�س��هيوين وه��و ما ول��د كلمات 
يتناقله��ا  بال�س��جون  خا�س��ة  وم�س��طلحات 
املعتقلون ويعرف مرادفاتها من خا�سوا مرارة 
ال�س��جون علم��ا اأن نح��و 850 األ��ف فل�س��طن 

دخول �سجون االحتالل.
وع��ادة م��ا يواجه املعتقلون اجل��دد يف بداية 
التع��رف  يف  الغراب��ة  م��ن  نوع��ا  اعتقاله��م 
عل��ى بع�ص امل�س��طلحات وم��ا تعني��ه، ويف كل 
االأح��وال فق��د اأ�س��حت بحكم الواق��ع ” لغة 

ال�سجون.”
ففي بداية االعتقال يخري املعتقل يف العي�ص 
م��ع معتقل��ي التنظي��م ال��ذي يح��ب، فحما�ص 
” االإخ��وة”  ” املجاه��دون” وفت��ح  ي�س��مون 
واجلبه��ات  حج��اج”   ” االإ�س��المي  واجله��اد 
” رف��اق،  وي�س��ري معتقل��ون ق�س��وا فرتات يف 
�سجون االحتالل ملرا�سلنا اإىل كلمات عديدة، 
اأ�س��رى حما���ص تعن��ي ناق��ل  ف�س��واعد ل��دى 
الربيد بن االأق�س��ام، بينما تعني ” عا�سف” 

لدى فتح نف�ص املعنى.
لغ��ة ح�س��رية: وكذل��ك ف��اإن كلم��ة ” نينجا 
” ترم��ز اإىل م��ن يقوم��ون بجم��ع النفاي��ات 
واإخراجه��ا �س��باح كل ي��وم، وه��م جمموع��ة 
معتقلن يتناوبون ح�س��ب الدور يف امل�سئولية 

عن اإخراج القمامة.

واأما ت�سمية ال�س��جون فيطلق عليها املعتقلون 
ا�سم ” قالع ” وبالتايل فاأنت  ل�ست يف ال�سجن 
واإمن��ا يف قلع��ة حط��ن وهك��ذا ، وعلي��ه ف��اإن 
ل��كل قلعة اأم��ري وموجه ع��ام واأمراء اأق�س��ام 
، واإداري��ن . وت�س��ري كلم��ة ” الن�س��الية ” يف 
بع�ص مراحل احلركة االأ�سرية اإىل م�سئولية 
التي حتوي  الق�سم  ” وهي بقالة  ” الكانتينا 

ما ي�سرتيه املعتقلون على ح�سابهم اخلا�ص.
وتتعدد امل�س��طلحات لت�س��مل نواح��ي احلياة 

املختلف��ة، ف” الرب���ص” ه��و ال�س��رير ال��ذي 
ين��ام عليه املعتق��ل ، و ” الف��ورة” هي الفرتة 
اإىل  املعتقل��ن  خل��روج  املخ�س�س��ة  اليومي��ة 

ال�ساحة.
وكذل��ك فاإن بع���ص املاأك��والت املاألوفة حتمل 
نف���ص اال�س��م ولك��ن املحت��وي خمتل��ف بحكم 
داخ��ل   ” الكناف��ة   ” فمث��ال   ، االإمكاني��ات 
ال�سجون هي نتاج عملية طحن اخلبز القدمي 
وحتمي�سه مع زيت اأو زبدة وو�سع قطع اجلن 

مع القطر.

كلمات للتمويه :
فكلمة الغزال؛ ذلك احليوان الر�سيق، فيعني 
يف كلم��ة ال�س��جن الهاتف النق��ال، وتعد هذه 
الكلمة رمزية للت��داول الأن الهواتف النقالة 
يف ال�س��جون ممنوع��ة ومهرب��ة، وبالت��ايل ال 
ي�س��لح تداوله��ا با�س��مها.  وال ت�س��ري كلم��ة ” 

كب�س��ولة ” يف لغ��ة ال�س��جون اإىل حب��ة دواء 
اأو م�س��اد حيوي، بل هي الر�س��الة التي تغلف 
على �س��كل كب�س��ولة �س��غرية مغلف��ة بطريقة 
حمكم��ة ويبتلعه��ا املعتق��ل كما حب��ة الدواء 
لك��ي يتمك��ن م��ن اإبعاده��ا ع��ن اأنظ��ار جي���ص 
االحت��الل عن��د التفتي���ص ث��م يخرجه��ا من 
ج�س��ده مع ف�س��الت الطعام بع��د خروجه من 
ال�س��جن وينقله��ا ل�س��احب ال�س��اأن.    واأم��ا ” 
ال�سكن” تلك االأداة احلادة، ف�سكلها خمتلف 
داخل ال�سجون كونه ممنوع اقتناوؤها، فيتفنن 
املعتقل��ون يف ت�س��ميمها م��ن بقاي��ا املعلبات اأو 
خملفات حديدية.  وتزخر ذاكرة ال�س��جون 
بقائم��ة طويلة م��ن امل�س��طلحات التي حتتاج 
اإىل درا�س��ات لتوثيقه��ا، ف” ال�س��اوي�ص” ه��و 
املكلف من قبل االأ�سرى يف الق�سم للحديث مع 
اإدارة ال�س��جون، حيث اأنه ال ي�سمح باالت�سال 
املبا�س��ر بن املعتقلن وجنود ال�سجن يف عرف 

احلركة االأ�سرية.
وي�س��ري مدير مركز اأحرار لدرا�س��ات االأ�سرى 
ف��وؤاد اخلف���ص اأن ” لغة ال�س��جون ” هي جزء 
من تاريخ احلركة االأ�س��رية التي طورتها عرب 
عق��ود من املعاناة ولكل منها منا�س��بة خا�س��ة 
وتاري��خ يحكي حكايتها. وي�س��يف: اأن اأوجه 
احلي��اة املختلف��ة لالأ�س��رى تتطل��ب توثيقه��ا 
باأبحاث علمية ودرا�س��ات توؤرخ وفق منهجية 
علمي��ة لكاف��ة اجلوان��ب الثقافي��ة واالأدبية 

واحلياتية اليومية واملعاناة بكافة اأ�سكالها.

ما هي لغة السجون 
ومصطلحات األسر؟

غزة – الراأي
اأكد وكيل وزارة االأ�سرى واملحررين بهاء الدين 
االإ�س��رائيلي  االحت��الل  �س��لطات  اأن  املده��ون 
توا�س��ل انتهاك حقوق املراأة الفل�س��طينية من 
خ��الل املمار�س��ات القمعي��ة الت��ي تنتهجه��ا يف 

التعامل املراأة الفل�سطينية.
ذل��ك خ��الل وقف��ة ت�س��امنية نظمته��ا  ج��اء 
الوزارة ، داخل مقرها، بح�س��ور كال من: وكيل 
وزارة �س��وؤون امل��راأة اأم��رية ه��ارون، واالأ�س��رية 
املح��ررة فاطم��ة ال��زق، والعدي��د م��ن ممثل��ي 
واالإ�س��المية،  الوطني��ة  والق��وى  الف�س��ائل 

واأهايل االأ�سرى واالأ�سرى املحررين.
االأ�س��ريات  ع��دد  اأن  اإىل  املده��ون  واأ�س��ار 
الفل�س��طينيات يف �س��جون االحتالل و�س��ل اإىل 
)56( اأ�س��رية، يعانن ظروفا �س��عبة وقا�س��ية 
يف �س��جن "ه�س��ارون" والدامون، حراء �سيا�سة 
والتنق��الت  االنف��رادي  واحلب���ص  الع��زل 
م��ن  وي�س��تكن  م��ربر،  اأدن��ى  دون  التع�س��فية 
م��ن  �س��ديد  نق���ص  م��ن  ويعان��ن  االكتظ��اظ، 

املالب�ص واالأغطية، واحلرمان من لقاء االأبناء 
االأطفال.

امل��راآة  �س��وؤون  وزارة  وكي��ل  اأك��دت  بدوره��ا، 
الفل�س��طينية  "االأ�س��رية  اأن  ه��ارون  اأم��رية 
دميوم��ة االإب��داع يف �س��ناعة مالم��ح جدي��دة 
وفع��ل موؤث��ر يف م�س��ارعة الع��دو واأنه��ا منوذج 
ال ي�س��تحق اإال وقفة ج��ادة حقيقية، واأن يتم 
توظي��ف املواثي��ق والقوان��ن الدولية خلدمة 
االأ�س��ريات الفل�س��طينيات وان يو�س��ع اجلمي��ع 
اأمام م�س��وؤولياته اجتاه االأ�سريات حتى تنتهي 
هذه املعان��اة وان يتم االإفراج عنهم جميعا من 

�سجون االحتالل".
وف��ى �س��ياق ذل��ك، عر�س��ت االأ�س��رية املح��ررة 
فاطم��ة ال��زق جانب م��ن املعاناة التي تعي�س��ها 
االأ�سريات الفل�سطينيات داخل ال�سجون واأب�سع 
االنتهاكات التي يتعر�سن لها على يد ال�سجان، 
م�س��رية اإىل اأن االأ�س��رية الفل�س��طينية كاب��دت 
وحتمل��ت معان��اة التهج��ري والقه��ر والت�س��ريد 

ب�سبب هذا االحتالل الغا�سم.

وزارة األسرى تنظم وقفة تضامنية مع األسيرات بيوم "المرأة"
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غزة- الراأي
اأطلق��ت جلنة املراأة والطفل بوزارة الثقافة بالتعاون 
املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة  م��ن  غ��زة وع��دد  بلدي��ة  م��ع 
واالأهلية، ، فعاليات املهرجان الثقايف "ريحة البالد"، 

اإحياًء للرتاث الوطني الفل�سطيني.
وح�س��ر املهرجان الذي اأُقي��م بقرية الفنون واحلرف 
و�س��ط مدين��ة غ��زة، د.اأحم��د بح��ر النائ��ب االأول 
د.اأن��ور  الفل�س��طيني،  الت�س��ريعي  املجل���ص  لرئي���ص 
م.ن��زار  الثقاف��ة،  وزارة  م�س��اعد  وكي��ل  الربع��اوي 
امل��دراء  م��ن  وع��دد  غ��زة،  بلدي��ة  رئي���ص  حج��ازي 
العام��ن بال��وزارة وممثل��ون ع��ن املوؤ�س�س��ات واملراكز 
الثقافية ولفيف من الوجهاء واملخاتري وال�سخ�س��يات 

االعتبارية.
وخ��الل كلمت��ه اأك��د د.بح��ر اأن املعر�ص وم��ا يحتويه 

ال�س��عب  حكاي��ة  ُيج�س��د  فل�س��طينية  اإبداع��ات  م��ن 
االأ�س��يل  وتراث��ه  العري��ق  وتاريخ��ه  الفل�س��طيني 
وت�س��بثه باأر�س��ه وحقوق��ه ووقوف��ه يف وج��ه املحتل 
الغا�سب، م�س��ددًا اأن ال�سعب الفل�سطيني يرف�ص كافة 
احلل��ول املطروحة التي ت�س��تهدف ت�س��فية الق�س��ية 

الفل�سطينية وفر�ص االأمر الواقع.
م��ن جهت��ه اأ�س��ار د.الربع��اوي اأن املعر���ص ياأت��ي يف 
اإط��ار جهود الوزارة و�س��عيها الإحياء ال��رتاث الوطني 
واملحافظ��ة عليه يف ظل م��ا يتعر�ص عليه من حمالت 
قر�س��نة و�سرقة وتهويد من قبل �سلطات االحتالل"، 
موؤكدًا على �سرورة مت�سك ال�سعب الفل�سطيني برتاثه 
بكافة عنا�س��ره ومكوناته املادية واملعنوية باعتباره 

اأهم مكونات الهوية الوطنية الفل�سطينية.
واأ�س��اف اأن املحافظ��ة على ال��رتاث الوطني م��ن اأبرز 

اأدوات مقاوم��ة االحت��الل وتاأكيد احلق الفل�س��طيني 
عل��ى اأر�ص فل�س��طن التاريخي��ة، موؤكدًا عل��ى اأهمية 
تو�س��يع املواجهة مع االحتالل وت�س��خري كافة اأ�سكال 

الثقافة والفنون لتاأكيد حقوق ال�سعب الفل�سطيني.
واأك��د الربعاوي اأن املراأة الفل�س��طينية متثل منوذجًا 
الب��ارز  م��ن خ��الل دوره��ا  الع��امل  لن�س��اء  ا�س��طوريًا 
والريادي يف دعم كفاح ون�س��ال و�س��مود �س��عبها �س��د 

االحتالل ال�سهيوين.
بدوره اأو�سح م.حجازي على اأهمية ا�ستمرار التعاون 
ب��ن املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة واالأهلي��ة الإثراء امل�س��هد 
الثق��ايف الفل�س��طيني وتطوي��ر الثقافة الفل�س��طينية 
ال�س��عب  ع��ن  م�س��رقة  ح�س��ارية  �س��ورة  وتق��دمي 
الفل�سطيني.  من جهتها اأ�س��ارت اأ.رندة ال�سرفا رئي�ص 
جلنة امل��راأة والطف��ل بال��وزارة ومن�س��قة املعر�ص اأن 

فك��رة املهرجان ج��اءت تاأكيدًا على حب الفل�س��طيني 
الأر�س��ه، ووطن��ه، ومت�س��كه برتاب��ه، وريح��ة ب��الده، 
واإميان��ًا من وزارة الثقافة ب�س��رورة اإحياء املنا�س��بات 
الوطني��ة للمحافظة على الرتاث الفل�س��طيني، الذي 

ميثل رمز الهوية الفل�سطينية.
امل��راأة  دور  الإب��راز  يه��دف  املهرج��ان  اأن  واأ�س��افت 
اله��ام  الن�س��ال وال�س��مود، ودوره��ا  الفل�س��طينية يف 
اأن  مبين��ة  الفل�س��طيني،  ال��رتاث  عل��ى  احلف��اظ  يف 
املهرجان �سي�س��تمر على مدار يومي االثنن والثالثاء 
و�س��يتخلله اإقام��ة العديد م��ن الفعاليات واالأن�س��طة 

الثقافية والرتاثية.
ومت على هام�ص املهرج��ان تنظيم عر�ص اأزياء للثوب 
الفل�س��طيني ميث��ل كافة امل��دن والقرى الفل�س��طينية 

نفذته عدد من الزهرات.

صور/ الثقافة" ُتطلق فعاليات مهرجان
تصوير عطية درويش "ريحة البالد" إحياًء للتراث الفلسطيني
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غزة- الراأي
اأكد النائب يف املجل�ص الت�س��ريعي والقيادي يف حركة 
"حما���ص" خلي��ل احلي��ة اأن فل�س��طن عموًم��ا وغزة 
��ا ع�س��ية على االنحراف الفك��ري والتطرف  خ�سو�سً
اأن تاري��خ فل�س��طن الطوي��ل  اإىل  واالإهان��ة، م�س��رًيا 
ين�س��جم مع �سماحة وو�سطية االإ�سالم املنتمي لثقافة 

ومنهجية االأمة والعقيدة ال�سليمة.
وق��ال احلي��ة خ��الل املوؤمت��ر العلم��ي ال��دويل ال��ذي 
نظمت��ه وزارة االأوق��اف وال�س��ئون الديني��ة بالتعاون 
م��ع كلية اأ�س��ول الدي��ن باجلامع��ة االإ�س��المية حول 
"اأزم��ة الفه��م وعالقته��ا بظاهرة التط��رف والغلو"، 
بح�س��ور  باجلامع��ة،  الك��ربى  املوؤمت��رات  قاع��ة  يف 
ح�س��د م��ن العلم��اء والدع��اة ووزراء احلكومة ونواب 
الف�س��ائل  وممثل��و  اجلامع��ات  واأ�س��اتذة  الت�س��ريعي 
الوطنية وطلبة العلم وال�سخ�سيات االعتبارية: "اإن 
التيارات االإ�سالمية ُغيبت بفعل �سيا�سي واأُق�سيت عن 
�س��دة احلكم كلما اقرتبت منه مبوؤام��رة خارجية من 

اأ�سحاب امل�سالح".
التي��ارات  تغيي��ب  يف  االأنظم��ة  جن��وح  اإىل  واأ�س��ار 
االإ�س��المية الوطني��ة ُتع��د جرًم��ا يف حق االإن�س��انية 
خا�س��ة يف ظل حماربة ال�سباب االإ�سالمي، منوًها اإىل 
ه��ذا املوؤمتر جاء لُيعالج ما ُعلق يف عقول اأبنائنا وهم 
قلة، الفًتا اإىل اأن الفهم ال�س��يئ ياأتي ب�سبب املوؤثرات 

اخلارجية والظلم الذي يقع على النا�ص.
ودع��ا احلي��ة العلماء اأن يكون لهم دور وا�س��ح داخلًيا 
وخارجًيا واالإكثار من تدار�ص العلم واأن يكونوا �سمام 
اأم��ان لل�س��باب وعن��وان للفك��ر االإ�س��المي، مطالًبا يف 
الوقت ذات��ه وزارة االأوقاف بزيادة العمل واجلهد يف 
ن�س��ر الوعي وتعزيز دور امل�ساجد، م�سدًدا على اأهمية 
دور اجلامعات يف زيادة جرعة ن�س��ر العلم االإ�س��المي 
الت�س��امح  روح  ين�س��اأ  ك��ي  املجتمع��ي  ال�س��لم  ون�س��ر 

واالإخاء.
ح�س��ن  االأوق��اف  وزارة  وكي��ل  اأو�س��ح  كلمت��ه،  ويف 
ال�س��يفي، اأن مو�س��وع اأزم��ة الفه��م من املوا�س��يع التي 
ي�س��تحق اأن تنق��دح له��ا العق��ول، وتن��ربي م��ن اأجلها 
ر�ص ملعاجلتها اجلهود واالأموال، م�سيفا:  االأقالم، وُتكَّ
باالإره��اب  متهم��ن  وامل�س��لمون  االإ�س��الم  غ��دا  "لق��د 
ونحن �س��حاياه، واأُل�س��قت بنا التهم ونحن منها براء، 
و�س��ربت موؤ�س�س��اتنا اخلريية رغم اأنها م�س��در رحمة 

واإغاثة للملهوفن.
م��ن  فئ��اٌت  ا�س��تغلوا  "االأع��داَء  اأن  ال�س��يفي  وب��ن 
ال�س��باب املتحم�ص لن�س��رة دينه، واملندف��ع بدون فهم 
اأو عل��م بحما�س��ة جهالء، وفئاٌت اأخ��رى فهموا العلوم 
بطريق��ة �س��طحية انحرف��ت عن مقا�س��د ال�س��ريعة، 
و�س��لت الطري��ق ع��ن حكم��ة ال�س��رع، و�س��خروا م��ن 
حكمة العلماء الرا�س��خن، معتمدي��ن على فقه بع�ص 
املنت�سبن للعلم ممن انحرفت بهم االأهواء، اأو اأ�سلتهم 

العقول، اأو فتنهم الواقع فاأفقدهم احلكمة".
واأ�س��ار اإىل اأن رقع��ة االنح��راف الفك��ري والتط��رف 

ال�س��لوكي زادت نتاج ما راآه ال�س��باب من ظلم االأنظمة 
ُيفرق��وا  فل��م  االأم��ة،  و�س��عوب  للم�س��لمن  امل�س��تبدة 
ب��ن الظل��م والكف��ر، ومل مياي��زوا بن رف���ص تطبيق 
ال�س��ريعة ومن اأنكر �س��رعيتها، واأ�س��قطوا الن�س��و�ص 
يف غ��ري موا�س��عها، ب��ل مل يراع��وا الفرق ب��ن احلكم 
ال�سرعي والفتوى، ون�سبوا اأنف�سهم َحكمًا على الن�ص، 
يوجهون��ه كيفما دفعتهم اأهواوؤه��م لتربير موبقاتهم 

وجرائمهم بذريعة ن�سرة الدين واملظلومن.
واملفك��رون  العلم��اء  االأوق��اف  وزارة  وكي��ل  ودع��ا 
والدعاة واأ�س��تاذة اجلامع��ات الأن يكون��وا اأكرث فهمًا، 
واأعم��ق حتلي��اًل، واأو�س��ع اإدراكًا، واالع��رتاف اأن اأزمة 
الفهم للدين والن�س��و�ص والتاريخ وال�سرية واالأحكام 
هي االأ�س��ل االأ�س��يل يف امل�س��كلة، منوًها اإىل اأن الفكر 
االإ�س��المي لي�ص مع�س��ومًا م��ن اخلطاأ، ولي�ص مقد�س��ًا، 

الأنه نتاج التفاعل بن العقل والن�ص.
كم��ا طالب ب�س��رورة اإعادة �س��ياغة فهمن��ا ملجموعة 
من املفاهيم التي اأطلقنا عليها �س��فة املطلق واملقد�ص، 
وحّرمن��ا جم��رد التفك��ري يف اإع��ادة �س��ياغة فهمن��ا 
له��ا، ومنه��ا: مفهوم ال��والء وال��رباء، ومفه��وم الكفر 
واالأح��كام،  ال�س��ريعة  تطبي��ق  ومفه��وم  واالإمي��ان، 
ومفهوم املوقف من االآخر، ومفهوم الدولة واخلالفة، 
واأهداف��ه،  ودوافع��ه  وم�س��روعيته  اجله��اد  ومفه��وم 
ومفه��وم دار احل��رب ودار ال�س��الم، ومفه��وم املواطنة 

والوطن.

فخر الشراكة
ب��دوره، عرب رئي���ص اجلامعة االإ�س��المية بغزة عادل 
عو���ص اهلل ع��ن فخ��ر جامعت��ه ب�س��راكتها م��ع وزارة 
االأوق��اف يف عقد هذا املوؤمت��ر الذي يتحدث عن اأزمة 
الفهم، م�سرًيا اإىل "اأننا بحاجة اإىل فهم �سليم لالإ�سالم 
باأركان��ه اخلم�ص واالإمي��ان باأركانه ال�س��ت، وبحاجة 
لفهم ر�س��الة االإ�س��الم كم��ا اأنزلت على الر�س��ول وكما 
اأُم��ر اأن يبلغها، باالإ�س��افة اإىل فهم ال�س��روريات التي 
اأُمرنا اأن نحافظ عليها وعلى ديننا ونف�س��نا وعر�س��نا 

ومالنا وعقلنا".
ب��ن احل��الل  التفري��ق  اإىل  رئي���ص اجلامع��ة  ودع��ا 
واحل��رام وفه��م قواع��د الفق��ه ومقا�س��د ال�س��ريعة 
واأ�س��ول الدع��وة هلل تع��اىل ومفه��وم اإقام��ة الدي��ن، 
الفًت��ا اإىل اأن اجتم��اع الي��وم ج��اء لال�س��تماع من اأهل 
تع��اىل  اهلل  رفعه��م  الذي��ن  والفك��ر  والعل��م  الفه��م 

وحتقيق اأهداف املوؤمتر يف معاجلة هذه االأزمة.
م��ن جهت��ه، ب��ن مدي��ر ع��ام االإدارة العام��ة للوع��ظ 
للموؤمت��ر  التح�س��ريية  اللجن��ة  ورئي���ص  واالإر�س��اد 
يو�س��ف فرح��ات اأن اآف��ة الغل��و والتط��رف ُتع��د م��ن 
االآف��ات اخلطرية التي ابُتل��َي بها املجتمع االإ�س��المي، 
وق��ال: "اإن الغ��الة ق��وم يب��دوؤون بالتكف��ري وينتهون 
اإىل التفجري، َغَلْوا يف الدين فهًما وتطبيًقا؛ فاأ�س��اءوا 
من حيث اأرادوا االإح�س��ان واأف�س��دوا م��ن حيث اأرادوا 
االإ�س��الح، ح�س��روا التدين يف نطاق �س��يٍق واأرادوا اأن 
ياأم��روا النا���ص على مذهبهم وو�س��َل به��م احلال اإىل 
تكفرِي العام واخلا�ص، حت��ى كفروا العلماَء املختلفن 

معهم يف الراأي واملنهج".
ومفكروه��ا  االأم��ة  علم��اُء  اأن  اإىل  فرح��ات  واأ�س��ار 
ا�ست�س��عروا خط��ورة ه��ذه االآف��ة على جيل ال�س��حوة 
االإ�س��المية، وان��رَبوا للت�س��دي لها ومعاجلته��ا، وذلك 
م��ن خالل درا�س��تها والوقوِف على اأ�س��بابها ودوافعها، 
باملحا�س��رات  الو�س��ائل:  ب��كل  عالجه��ا  وحماول��ِة 
والندوات والكتاب��ة وعقد املوؤمترات العلمية وغرِيها 

كثري.
واأو�س��ح اأن املوؤمتر جاء للم�س��اهمة يف تفكيك ظاهرة 
الغلو والتطرف، وذلك من خالل الوقوف على اأ�سبابها 
احلقيق��ة، م�س��رًيا اإىل اأن املوؤمتر �سيت�س��من مناق�س��ة 

اأربعة حماور
ون��وه فرح��ات اإىل اأنه من��ذ اللحظ��ة االأوىل للموؤمتر 
كان هن��اك تفاع��اًل كب��ريًا غ��رَي متوق��ع م��ع الدع��وة، 
بحيث بلغت عدد امللخ�س��ات التي و�سلت اللجنة مائًة 
وخم�س��ًة وع�سرين ملخ�س��ًا، ُقبل منها بعد اأن ُعر�ست 
عل��ى اللجنة العلمية ما يقارب املائة، يف حن اأن عدد 
البحوث التي و�س��لت من هذه امللخ�س��ات �س��ٌت و�ستون 

بحث��ًا، ُقب��ل منها بع��د حتكيمها من حُمكم��ن اثنن، 
اثن��ان واأربعون بحثًا، ويف بع�ص االأحيان التي تكون 
فيه درجات املُحكمن متفاوتة تفاوتًا كبريًا، نعر�ص 
البح��ث على حمك��ٍم ثال��ٍث للرتجيح، منوًه��ا اإىل اأن 
عدد البحوث امل�س��اركة من خ��ارج الوطن بلغت اثني 
ع�سر بحثًا من االإمارات العربية، وم�سر، واجلزائر، 

والعراق، واملغرب وماليزيا.
حم��اور  اأربع��ة  �س��يناق�ص  املوؤمت��ر  اأن  اإىل  ولف��ت 
يحم��ل العن��وان االأول مو�س��وع اأزم��ة �س��وء الفه��م 
)االأ�س��باب واملظاه��ر( و�س��يتناول املح��ور الث��اين: 
التط��رف والعن��ف )اجل��ذور، واملخاط��ر، واالآثار(، 
و�سيناق�ص املحور الثالث: اجلهاد يف االإ�سالم )الفهم 
اأن املح��ور الراب��ع: �س��يبحث  واملمار�س��ة( يف ح��ن 
املعاجل��ة الفكري��ة لظاه��رة �س��وء الفه��م، مبيًنا اأن 
الوزارة خ�س�س��ت مبل��غ األفي دوالر كجوائ��َز نقديٍة 
للباحثن، بحيث يح�س��ل الباحث الفائز يف كل حمور 

على جائزة قيمتها خم�سمائة دوالر.

سوء الفهم
اأو�س��ح االأم��ن الع��ام الحت��اد علم��اء  م��ن ناحيت��ه، 
امل�س��لمن علي قرة داغي اأنَّ جميع امل�س��اكل وامل�سائب 
عل��ى م��ر التاري��خ حقيقت��ًه تع��ود اإىل �س��وء الفه��م، 
ال��ذي عادة ينتج منه، �س��وء العمل، و�س��وء ال�س��لوك، 
و�س��وء القرار، وكذلك �س��وء املواقف، و�س��وء ال�سعار، 
فالق�س��ية اإذًا هي ق�س��ية الفكر، التي ي�سميها القراآن 
الكرمي بالفق��ه، فالفقه هو الفه��م العميق واالإدراك 

الدقيق للواجب والواقع لكل ما يتعلق بهذا الكون.
واأ�س��ار اإىل اأن "امل�س��لمن الي��وم حقيق��ة يف معظمه��م 
يعي�س��ون على اأفكار متجزاأة، اأو على اأفكار م�س��توردة، 
اإم��ا اأن تكون م�س��توردة من اخلارج ف��ال حتقق غايتنا، 
و تتعار���ص مع �س��ريعتنا وهويتن��ا، اأو اأنها يف معظمها، 
ماأخوذة بنظرة جزئي��ة، ولي�ص بنظرة كليه، بنظرة 
ظاهري��ة ولي�ص بنظرة مقا�س��دية، بنظ��رة حرفيه، 
ولي�ص بنظرة كلية"، داعًيا اإىل �سرورة تدبر القراآن 
الك��رمي، وفهمه والتعمق يف اآياته، والعمل على تبيان 

الفهم ال�سحيح ومعاجلة هذه االأزمة اخلطرية.
ويف كملت��ه اأو�س��ح عم��اد الدي��ن عب��د اهلل ال�س��نطي 
عمي��د كلي��ة اأ�س��ول الدي��ن اجلامع��ة االإ�س��المية اأن 
املوؤمت��ر جاء ليو�س��ح ال�س��ورة اأم��ام اجلمي��ع، وينظم 
العالقة بن املجتمعات املختلفة على اأ�س���ص �سريعتنا 
ات الفعل التي تظه��ر هنا اأو  ال�س��محة، بعي��دًا ع��ن ردَّ
هن��اك الناجتة عن جه��ل اأ�س��حابها واندفاعهم وراء 

العواطف.
واأ�س��ار ال�س��نطي اإىل اأن موؤمت��ر اأزمة الفه��م مبحاوره 
املختلف��ة ي�س��اهم اإىل ح��دٍّ كب��ري يف ك�س��ف وتو�س��يح 
ظواهر العنف والتطرف املوجودة يف واقعنا املعا�سر، 
وتوجي��ه النا���ص عام��ة وال�س��باب خا�س��ة الوجه��ة 
ال�س��حيحة يف فه��م االإ�س��الم والت�س��رف بن��اًء عل��ى 

تعاليمه ال�سمحة.

خالل مؤتمر علمي دولي بالجامعة اإلسالمية بغزة

الحية: فلسطين عصية على االنحراف الفكري والتطرف
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"غازي حمد"
 ينفي تعيينه رئيسا 
لسلطة الطاقة بغزة

غزة- الراأي
نف��ى وكي��ل وزارة اخلارجي��ة الفل�س��طينية بغ��زة، 
غازي حمد، اأن يكون قد ُعّن مبن�سب رئي�ص "�سلطة 
الطاق��ة" يف القط��اع.  وق��ال حم��د يف ت�س��ريحات 
�س��حفية، "اإن ما ن�سرته و�سائل االإعالم عن تعينيه 
رئي�س��ا ل�س��لطة الطاقة بغزة هو عار عن ال�سحة".   
وا�س��تهجن، موق��ف جمل���ص وزراء حكوم��ة التوافق 
الوطن��ي الذي اأ�س��در اليوم بيانا ح��ول االأمر "بناء 

على معلومات غري دقيقة"، وفق ت�سريحاته.
 وكان بي��ان حكوم��ة التواف��ق، ق��د اأفاد ب��اأن تعين 
حركة "حما�ص" لغازي حمد رئي�سًا ل�سلطة الطاقة 
اإ�س��رار احلرك��ة عل��ى تر�س��يخ  القط��اع، يوؤك��د  يف 
توزي��ع  �س��ركة  عل��ى  ال�س��يطرة  وعل��ى  االنق�س��ام، 
الكهرب��اء و�س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة يف 
القط��اع، رف�س��ها متكن احلكومة م��ن القيام بدورها 

يف اإدارة قطاع الكهرباء".
 وحّم��ل املجل���ص يف بيانه ال�س��ادر يف ختام جل�س��ته 
االأ�س��بوعية، حركة "حما�ص" امل�سوؤولية كاملة عن 
تبعات هذا التعين الذي قد يوؤدي اإىل زيادة معاناة 

اأهايل قطاع غزة، وفق ما جاء يف البيان.

غزة- الراأي
بح�سور رئي�ص املكتب االإعالمي ونائب مدير بعثة 
اللجن��ة الدول��ة لل�س��ليب االأحمر يف قط��اع غزة، 
اختتمت ور�س��ة عمل خا�س��ة باإعالمي��ي الوزارات 
والت��ي عق��دت يف مطعم الاليت هاو���ص ملدة يومن 

وبواقع 10 �ساعات.
 ورح��ب رئي���ص املكت��ب االإعالم��ي �س��المة معروف 
باملتدرب��ن الذين ميثلون دوائ��ر العالقات العامة 
االإعالم بالوزارات يف غزة ، �س��اكرا لهم ح�سورهم 
ومتمنيا التوفيق واال�س��تفادة من املواد التدريبية 

التي تلقوها اأثناء ور�سة العمل.
واأو�سح معروف اأن وجود اللجنة الدولية لل�سليب 
االأحمر �س��اهم يف احلد من زيادة اعداد ال�س��هداء 
يف  اللجن��ة  دور  مثمن��ًا   ، احل��روب  يف  واجلرح��ى 
االحت��الل  معتق��الت  يف  اال�س��رى  ب��ن  التوا�س��ل 
تقدمه��ا  متع��ددة   خلدم��ات  باالإ�س��افة  وذويه��م 
اللجنة للمواطنن على احلدود ال�س��رقية للقطاع 

.
الفني��ة  البعث��ة  مدي��ر  نائ��ب  حتدث��ت  بدوره��ا 
للجن��ة الدولي��ة لل�س��ليب االأحمر ماريا �س��ولداد 
اأن االإع��الم الفل�س��طيني يقوم ب��دور فعال خلدمة 
الق�س��ية الفل�سطينية  ، معربه عن �سعادتها عندما 
راأت اأن قط��اع غ��زة ب��ه ن�س��بة كب��ري م��ن املتعلمن 
واجلامعي��ن ، كونها مل ترى هذه الن�س��بة يف مكان 

اخر من االأماكن التي عملت بها.
واأو�س��حت �س��وليداد اأنه مت تنفيذ برامج وتقدمي 
الدع��م وامل�س��اندة للعديد م��ن اأ�س��حاب االحتياج 
باالإ�س��افة لبع�ص امل�س��اريع ح�س��ب قوانن ولوائح 

عمل اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر.
وتلق��ى امل�س��اركون يف ور�س��ة العم��ل العدي��د م��ن 

املوا�سيع منها :

تعريف ن�س��اأة وتاريخ اللجنة و�سالحياتها، و�سرح 
مليادين العمل تواجد البعثات ، وذلك عرب امل�سئول 
يو�س��ف  باللجن��ة  االإع��الم  دائ��رة   – االإعالم��ي 
اليازج��ي ، باالإ�س��افة للحرك��ة الدولية لل�س��ليب 
 ، �س��ارات احلماي��ة  واله��الل االأحم��ر، وحيثي��ات 

واليات تطبيق القانون الدويل االإن�ساين.
واأك��د اليازج��ي اأهمي��ة مب��داأ احليادي��ة يف عم��ل 
بتق��دمي  التحي��ز  ع��دم  ملب��داأ  اإ�س��افًة   ، اللجن��ة 
اخلدم��ات دون متييز بالل��ون اأو الع��رق اأو اجلن�ص 
والدين ؛ هو �سيا�س��ة عمل اللجنة مما �س��هل عليها 
التواجد  وتقدمي خدماتها يف مناطق النزاع حول 
الع��امل .     وقدمت اأماين الناعوق �س��رحًا للقانون 

الدويل االإن�س��اين من��ذ ن�س��اأته م��رورًا باتفاقيات 
جني��ف االأربع��ة  واملب��ادئ االأ�سا�س��ية ، واتفاقية 

جنيف والواقع الفل�سطيني.
الدعم النف�سي ل�سحايا احلروب ، والذي قامت به 
نعيم��ة الرتاب��ن ، اأما املجال ال�س��حي و االأن�س��طة  
وامل�س��تلزمات  االأدوي��ة  بتوف��ري  �س��واء  املقدم��ة 
واملع��دات الطبية  فكانت مع اأك��رم الكحلوت حيث 
ق��دم �س��رح ح��ول تاأهي��ل وتطوي��ر كف��اءة الكادر 
وطواق��م  اجلراحي��ة  اخلدم��ات  يف  والعامل��ن 

الطوارئ.
الب��رت واالإ�س��ابات  التاأهي��ل اجل�س��دي الأ�س��حاب 
البالغ��ة ، ق��ام اأحم��د مو�س��ى با�س��تعرا�ص عم��ل 

الدائ��رة حول توف��ري وتقدمي خدم��ات االأطراف 
اإع��ادة  م��ع  التعوي�س��ية  واالأجه��زة  ال�س��ناعية 
برجم��ة الدم��اغ لتقب��ل احلال��ة وم��ن ث��م اإع��ادة 

االندماج باملحيط.
تن��اول   ، البيئ��ي  والتل��وث  احلربي��ة  املخلف��ات 
يعق��وب الغاليين��ي �س��رح ح��ول الت�س��مم والتلوث 
ونهج ال�س��ليب االأحمر وكيفية حماية وم�س��اعدة 
املدني��ن م��ن ه��ذا التل��وث، الن��اجت ع��ن احل��روب 

والعمليات الع�سكرية يف قطاع غزة.
توف��ري املي��اه وامل�س��كن ، ومتابع��ة ن��زالء مراك��ز 
االعتق��ال واالأ�س��رى  والقوان��ن واألي��ات الر�س��د 
، كان ذل��ك م��ن خ��الل �س��رح تف�س��يلي م��ن �س��امر 

النمرة.
االأم��ن  ح��ول  �س��رحُا  ق��دم  ال�س��عدوين  اأ�س��رف 
االقت�س��ادي  وا�ست�س��الح االأرا�س��ي ، باال�ستجابة 
للط��وارئ يف م�س��اعدة  واإي��واء املت�س��ررين اأثن��اء 
احل��روب وم��ا بعدها ، حي��ث ياأتي وقت االإ�س��الح 

واالإ�سكان والعديد من امل�ساريع ذات العالقة  .
وع��ن ن�س��اطات اللجنة ح��ول احلماي��ة حتدث د. 
�س��لمان احل�س��نات ع��ن حماي��ة املدني��ن يف وق��ت 
، والي��ات التن�س��يق ب��ن جه��ات  احل��رب وال�س��لم 
ال�س��راع يف الع��امل للح��د م��ن وق��وع �س��حايا م��ن 

املدنين اأثناء احلروب.
ب��وزارة  التدري��ب  دائ��رة  مدي��ر  حت��دث  ب��دورة 
االإع��الم موؤم��ن عبد الواح��د عن دور ال�س��ليب يف 
كافة امليادين اخلدماتية واأي�سا التدريبية متمنيًا 
للجميع  اال�س��تفادة اللحظة من ور�س��ة العمل واأن 
تكون ا�سافت اأ�سياء تو�سيحية حول عمل اللجنة 

الدولية لل�سليب االأحمر.
 ويف خت��ام اللق��اء مت توزي��ع �س��هادات معتمدة من 

قبل ال�سليب االأحمر للم�ساركن يف ور�سة العمل.

اإلعالم الحكومي و الصليب األحمر
 يختتمان ورشة عمل بالقانون الدولي واإلنساني


