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المتصيدون
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

يف  �سامت��ة  ر�سا�س��ات  اأرب��ع 
الراأ���س كان��ت كفيلة ب��اأن تنهي 
حي��اة الأ�سري املح��رر والقيادي 
يف كتائ��ب الق�سام م��ازن فقهاء، 
بالق��رب  جمهول��ني،  قب��ل  م��ن 
م��ن منزل��ه الكائ��ن يف منطق��ة 
الر�سا�س��ات  تل��ك  اله��وى،  ت��ل 
اخلائنة مل متنح ال�سهيد دقائق 
اأو  اأ�س��رته  ي��ودع  لك��ي  قليل��ة 
اأحبائه، فقد اأتته الر�سا�س��ات 
ال�س��فر،  منطق��ة  م��ن  الغ��ادرة 
وبالرغم من �سمت الر�سا�سات، 
اإل اأن خ��ر اغتي��ال فقهاء دوى 
�س��داه يف كاف��ة مناط��ق قط��اع 
غ��زة والت��ي احت�سن��ت الأ�سري 
املبع��د.   وبالرغ��م من اأن م�سهد 
ال��راأي  اأث��ار  فقه��اء  اغتي��ال 
الع��ام الفل�سطين��ي الذي غ�سب 
الوق��ت  يف  لك��ن  ل�ست�سه��اده، 
نف�سه ا�ستعل��ت مواقع التوا�سل 

الجتماعي بع�سرات الإ�ساعات 
ح��ول  الكاذب��ة  والرواي��ات 
خلفيات اغتياله، وهو ما يعتر 
م��ن اأب��رز امله��ددات الرئي�سي��ة 
لأمن املواطنني واملجتمع ب�سكل 
ع��ام، فالبع���س ادع��ى اأن قوات 
ا�سرائيلي��ة خا�س��ة اأو عنا�س��ر 
الإ�سرائيل��ي  ال�ساب��اك  م��ن 
ه��م م��ن يقف��ون خل��ف عملي��ة 
الغتيال اجلبانة واأن املنفذين 
خرج��وا ب�سالم من قط��اع غزة 
ع��ر البح��ر.  ويف ذات الطرح، 
م��ا  بتحلي��ل  اآخري��ن  ان�سغ��ل 
جرى، وحماول��ة توقع طريقة 
تنفي��ذ الحتالل الذي اأجمعت 
اأن��ه  عل��ى  العظم��ى  الغالبي��ة 
ور�س��د  باجلرمي��ة  املت��ورط 
وحتلي��ل كل كلم��ة اأو جمل��ة اأو 
نا�سط��ون  جتن��د  فيم��ا  �س��ورة، 

عل��ى  لل��رد 
10بع���س 



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

 االثنين   28 جمادي األخرة  1438هــ  /27 مارس - آذار  2017م
Monday - 27 March 2017

تقرير

02

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-�سمر العرعري
يف ظ��ل توا�سل العتداءات الإ�سرائيلية بحق كل من 
يق��ول انه فل�سطيني وينتمي ل��راب هذا الوطن، فمن 
جرمية اغتيال با�سل الأعرج مرورا مبجزرة اجللزون 
و�س��وًل اإىل عملي��ه اغتي��ال الأ�سري املح��رر يف �سفقة 
وف��اء الأحرار واملبعد اإىل غزة مازن الفقهاء، تت�سارع 
ك��رة الله��ب تباعًا نحو املعل��وم املجهول وال��ذي يف اأي 
وقت �سيفر�س ليكون ، كرد طبيعي على تلك اجلرائم 

التي ما تفتاأ اأن ترح مكان لتعاود الغدر يف اآخر .
الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي حمزة اأبو �سنب عّد عملية 
الغتي��ال تط��ورًا ميداني��ًا خط��ريًا م��ن حي��ث اآلي��ات 
ال�سته��داف الإ�سرائيل��ي داخل قطاع غ��زة، وهي من 
ثم��ار التعام��ل م��ع قط��اع غ��زة كمجال حي��وي جلهاز 
جه��از  م��ع  امل�س��رك  والتع��اون  اأم��ان  ال�ستخب��ارات 
ال�ساباك بتكثيف اجلهد ال�ستخباري يف قطاع غزة. 
واأك��د الكات��ب ع��ر �سفحت��ه عل��ى مواق��ع التوا�س��ل 
اإ�سرائي��ل ت�سع��ى   " اأن  " الفي���س ب��وك  الجتماع��ي 
لفر�س معادل��ة على اأ�سرى ال�سف��ة الغربية يف قطاع 
غ��زة بالف�س��ل يف قواع��د ال�ستباك ب��ني املقاومة يف 
قط��اع غزة وقيادة املقاوم��ة يف ال�سفة الغربية، فهي 
ر�سال��ة ب��اأن اأي �سخ�س يعم��ل يف ال�سف��ة ويحتمي يف 

غزة فهو م�ستهدف. 
كما اأنه��ا تاأتى كرد اعتبار من قب��ل الأجهزة الأمنية 
الإ�سرائيلي��ة ال�ساباك واأمان عل��ى جناحات املقاومة 
يف �س��راع الأدمغ��ة بع��د ال�سرب��ات الت��ي تلقته��ا يف 

عمقها"على حد قوله 
واأ�ساف الكاتب :" �ستعاين اإ�سرائيل كثريا من التفكري 
يف اآلي��ات رد الق�س��ام على عملية الغتي��ال موؤكدا اأن 

ال�سهي��د مطلوب لالحتالل لن�ساط��ه يف ت�سكيل خاليا 
ع�سكري��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة وقد جنا م��ن حماولة 
اغتي��ال يف عر���س البح��ر ال�سيف املا�س��ي، مما يدفع 
اإ�سرائي��ل للتخل�س من خطره بكل ال�سبل دون اغتيال 

فج كالق�سف اأو زرع عبوة.
ال�سيا�س��ي م�سطف��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ب��دوره عق��ب 
ال�س��واف عل��ى عملي��ة الغتي��ال، ع��ر �سفحته على  
مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي" الفي�س ب��وك " فقال  
:" م��ازن فقهاء يغتال على اأي��دي املو�ساد ال�سهيوين ، 
عملي��ة ل تختلف عن عملي��ة اغتيال حممد الزواري 
اإمع��ان  اإىل  يحت��اج  وه��ذا   ، والأ�سل��وب  بالطريق��ة 
العق��ل واملنطق وا�ستخدام نف���س الأ�سلوب والطريقة 
لت�سفي��ة احل�ساب��ات م��ع املو�س��اد واعتق��د اأن الق�سام 
لدي��ه م��ا �سيقول��ه لأن املعرك��ة عل��ى ما يب��دو فتحت 
اأبوابها على م�سرعية ولكن �ستكون بطريقة خمتلفة 
عم��ا كان يف ال�ساب��ق ، التح��دي كبري وعلين��ا اأن نرده 

بعمل كبري". 
ووفقا مل��ا ذكره املتحدث با�س��م ال�سرطة يف غزة اأمين 
البطنيج��ي ف��اإن عملية  الغتيال مت��ت باإطالق النار 
من �سالح كامت �سوت، على مدخل عمارة �سكنية يف تل 

الهوا جنوب غزة. 
ويذك��ر اأن فقه��اء اأ�س��ري حم��رر م��ن طوبا���س �سم��ال 
ال�سف��ة الغربي��ة اأفرج عن��ه ب�سفقة وف��اء الأحرار، 
كان حمكوم��ا علي��ه ل��دى الحتالل باملوؤب��د 9 مرات ، 
ويتهم الحت��الل، ال�سهيد مازن فقهاء يقف على راأ�س 
اإط��ار قيادي يت�س��كل من قي��ادات ع�سكرية يف حركة 
حما���س وم�س��وؤول ع��ن العم��ل الع�سك��ري للحرك��ة يف 

ال�سفة الغربية. 

ب��دوره، ق��ال الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي د. فاي��ز اأبو 
�سمال��ة  لل� " الراأي" :"ا ملقاومة قوية وقاهرة للعدو، 
وت�سغل��ه، وجت��ره عل��ى التفك��ري يف مواجهته��ا ب��كل 
الطرق، منذ اغتيال العيا�س على اأر�س غزة، واغتيال 
املبحب��وح يف دبي واغتيال ال��زواري يف تون�س، واليوم 
فقه��اء يف غ��زة، واملقاومة يف �سعود وق��وة، والعدو يف 

رعب وارجتاف"

طبيعة الرد...
واأ�س��اف :" اإ�سرائيل اختارت طريق الرد �سامت، ومل 
ت��رك ب�سماته��ا خوفًا م��ن رد الق�سام، وبه��دف اإثارة 
حال��ة من انع��دام الأم��ن يف غ��زة وهي تر�س��ل بذلك 
ر�سالة اإىل ال�سف��ة الغربية ول�سبابها الذي يتخذ من 
مازن منوذجًا، كما اأنه��ا تريد اأن تقول، نطارد وننتقم  
ول نن�س��ى ول��ن نغف��ر، ولكن موق��ف �سعبن��ا وتعاطفه 
وتعا�س��ده م��ع م��ازن فقهاء يوؤك��د اأن خي��ار �سعبنا هو 

املقاومة"
اأي مواجه��ة يف  اأن يك��ون هن��اك  الكات��ب  وا�ستبع��د 
الوق��ت الراهن مع  العدو لأن الع��دو مل يرك ب�سمة 
ومل يعطي للمقاومة اأي مرر خلرق وقف اإطالق النار
واأك��د اأن م��ا �ستوؤول اإلي��ه الأو�س��اع يف الوقت احلايل 
ه��و انتظ��ار رد بنف���س الأ�سل��وب داخ��ل دول��ة الكيان 
باغتيال �سابط كبري اأو �سخ�سية �سيا�سية ودون ترك 
ب�سم��ات، م�سددا عل��ى اأن اإلقاء القب���س على مرتكبي 

جرمية فقهاء  بحد ذاته رد موجع لإ�سرائيل.
وتاب��ع اأب��و �سمال��ة :" طاملا كان اغتي��ال فقهاء بكامت 
ال�س��وت، فالرد �سيكون بكامت ال�سوت وبال ت�سريحات 
فاملقاوم��ة اأو�س��ع م��دى مما يظ��ن العم��الء والأعداء، 

فبعد اغتيال يحيى العيا�س ازدادت قوة و�سعدت بعد 
اغتي��ال املبح��وح  وتاألقت اأكرث بعد اغتي��ال الزواري 
و�ستكر ب��اإرادة ال�سعب بعد اغتيال فقهاء، وهذا اأبلغ 

رد �سعبي على اجلرمية" 
م��ن جانبه، عق��ب الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ح�سام 
الدجن��ي على اجلرمية ع��ر ح�سابه فقال :" جنحت 
اإ�سرائي��ل ع��ر عمالئه��ا باغتيال مازن فقه��اء ولكنها 
مل ول��ن تنجح بالق�ساء على منهج وفكر وفل�سفة عمل 
م��ازن التي تق��وم على اإنه��اء الحتالل ب��كل الو�سائل 

وال�سبل....و�سياأتي األف مازن ل�ستكمال امل�سرية...
فى حني، عقب الكاتب اإبراهيم املدهون على اجلرمية 
بقول��ه :" حتميل الحتالل م�سوؤولية اغتيال ال�سهيد 
مازن فقهاء ل يعني التزام ونية املقاومة لرد ع�سكري 
مندف��ع، بل مهم ج��دا حتميله امل�سوؤولي��ة ودرا�سة كل 
اخلي��ارات واتخ��اذ اإج��راءات اأمنية وا�سع��ة، والعمل 

على التفكري م�ستقبال يف ردود ملثل هذا احلدث.
واأ�س��اف :" اأق��وى رد على عملي��ة الغتيال من وجهة 
نظري يف ك�سف املنفذين ومعاونيهم، واإل تتكرر مثلها 
واأ�سباهه��ا، وان يع��م ال�ستق��رار يف القط��اع. وت��رك 
املقاوم��ة لله��دوء والتفكري بعمق لبت��كار وا�ستحداث 
الط��رق  ع��ن  بعي��دة  جدي��دة  ردع  واأ�سالي��ب  اآلي��ات 

القدمية.
جدي��ر بالذك��ر، اأن عملي��ة اغتي��ال مازن فقه��اء تعد 
الثاني��ة يف قط��اع غ��زة، بعد قراب��ة 22 عام��ًا حيث 
اغتي��ال موؤ�س�س حركة اجله��اد الإ�سالمي يف فل�سطني 
وجناحه��ا الع�سكري ال�سهي��د القائد حممود اخلواجا  
والت��ي تت��م بنف�س الأ�سلوب حي��ث كامت ال�سوت  وعن 

طريق العمالء .

جريمة االغتيال الثانية بعد 22عامًا

محللون “ : االحتالل يتبع سياسة العمليات النظيفة “
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واأ�س��ار اأب��و جحج��وح اإىل اأن �سهادة املي��الد و�سهادة 
الوف��اة و�سه��ادة ُح�س��ن ال�س��رية وال�سل��وك وتغذي��ة 
بيان��ات اجل��وازات ي�ستلمه��ا املواطن يف احل��ال، فيما 
يت��م اإ�سدار باق��ي املعام��الت "الهوي��ات وملحقاتها" 
خالل �ساعة من وقت ت�سليم املواطن لطلب معاملته .

الخدمة للبيوت
وزارة  خدم��ة  اأن  رف��ح  داخلي��ة  ع��ام  مدي��ر   َ وَب��نينَّ
من��ازل  اإىل  املديري��ة  اأ�س��وار  تخط��ت  الداخلي��ة 
املواطنني واإىل امل�ست�سفيات، م�سرًيا اإىل  ت�سكيل فرق 
عم��ل ميداني��ة م��ن وزارة الداخلية مهمته��ا التوجه 
امل�ست�سفي��ات  واإىل  املحافظ��ة  املواطن��ني يف  لبي��وت 
واملدار���س لتنفي��ذ مهم��ات خا�س��ة لإجن��از معامالت 

كبار ال�سن واأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة.
"اإن موظف��ي داخلي��ة رف��ح  اأب��و جحج��وح:  وتاب��ع 
يعمل��ون بكل جه��د ومثاب��رة خلدمة النا���س واإجناز 

ال��دوام  دقيق��ة  اآخ��ر  حت��ى  اجلمه��ور  معام��الت 
الر�سمي".

 وق��ال اإن موظفي داخلية رفح يعملون خارج �ساعات 
الدوام ويف اأيام الإجازات الر�سمية لإجناز معامالت 
املر�سى م��ن اأبناء املحافظة، �سم��ن جلنة طوارئ مت 

ت�سكيلها لإجناز معامالت املر�سى الطارئة.

11 ألف معاملة
َ مدير عام داخلي��ة رفح حجم الأعب��اء امللقاة  وَب��نينَّ
عل��ى كاهل موظفي املديرية ، مو�سًحا اأن 26 موظًفا 
يف داخلية رفح يقومون على اخلدمة لأكرث من 252 

األف مواطًنا من �سكان حمافظة رفح.
 واأف��اد اأبو جحجوح اأن داخلية رفح �سلمت املواطنني 
اأك��رث م��ن 11 األف وثيق��ة ومعاملة من��ذ مطلع العام 
اجل��اري، منوهًا اإىل اأن العام املا�سي �َسِهد اإجناز اأكرث 

من 37 األف معاملًة.

واأو�س��ح اأن دوائ��ر الداخلي��ة املختلف��ة تعمل ب�سكل 
ي توطيد عالق��ة وزارة الداخلية م��ع اجلمهور  ج��دنَّ
م��ن خ��الل تق��دمي خدم��ة اأف�س��ل لأبن��اء �سعبنا مع 

ال�سرعة واجلودة يف اإجناز الوثائق الر�سمية.
ولف��ت اأب��و جحج��وح اإىل اأن مديري��ة داخلي��ة رفح 
ن�سق��ت م��ع مديرية الربي��ة والتعلي��م يف املحافظة 
ًن��ا  ،مبينَّ املدار���س  لطلب��ة  الأوىل  الهوي��ات  لإجن��از 
اأن م�ساع��ي الداخلي��ة اأف�س��ت اإىل تخفي���س تكلف��ة 
بطاق��ة الهوية لط��الب املدار���س بن�سب��ة %25 من 

التكلفة الإجمالية.

مواطنون راضون
ويف ال�سي��اق، اأ�س��اد املواط��ن الفل�سطين��ي حممد اأبو 
نق��رية، )25 عاما( من خمي��م ال�سابورة يف حمافظة 
رفح باخلدمة املقدمة م��ن وزارة الداخلية، م�سيّفا: 

"قدمُت طلب هوية بدل فاقد وبعد ع�سر دقائق مت 
ت�سليمي بطاق��ة الهوية كحالة طارئة لأنني حمتاج 
له��ذه البطاق��ة ملرافق��ة طفل��ي املري���س "حمم��ود" 
للع��الج يف م�ست�سف��ى داخ��ل الأرا�س��ي الفل�سطيني��ة 

املحتلة عام 1948م.
 و�سك��ر اأب��و نق��رية موظف��ي الداخلي��ة عل��ى ُح�س��ن 
ال�ستقب��ال و�سرع��ة الإجن��از واملعامل��ة الإن�ساني��ة 
الرائع��ة.   ب��دوره، ق��ال املواطن �س��الح الزاملي 39 
عام��ا ":" اإن��ه ق��دم طل��ب ل�ستخراج بطاق��ة هوية 
بالي��ة ، وخالل ن�سف �ساع��ة مت ت�سليمه البطاقة"، 
م�سيدًا بالتعامل احل�سن من موظفي الداخلية برفح.
م��ن جهته، اأ�س��اد املواط��ن �سم��ري احلوراين50عاما، 
ب�سرع��ة اإجناز معاملته، فلم ت�ستغرق معاملة تغذية 
بيان��ات اجلواز على حا�سوب وزارة الداخلية �سوى 3 
دقائ��ق  ح�سب قول��ه، �ساكرًا للداخلي��ة على �سرعة 

اجناز املواطنني.

سلمت 11 ألف وثيقة من بداية العام

داخلية رفح خدماتها تخطت المكاتب
 إلى منازل المواطنين والمستشفيات

رفح- الراأي
ل يحت��اج املواط��ن يف حمافظ��ة رفح 
اإىل وق��ٍت طوي��ل لإجن��از معامالت��ه 
دقائ��ق  فق��ط  الداخلي��ة،  وزارة  يف 
يف  املواطن��ون  وي�ستل��م  مع��دودة 
معامل��ة  اأي  اجلنوبي��ة  املحافظ��ة 

يقدمونها ملديري��ة وزارة الداخلية.  
ويف ه��ذا ال�س��دد ، اأك��د مدي��ر ع��ام 
داخلية رف��ح اأ. حممود اأبو جحجوح 
ل��� "موق��ع الداخلي��ة" اأن %98 م��ن 
اجلمه��ور  يقدمه��ا  الت��ي  املعام��الت 
لدوائ��ر داخلي��ة رف��ح يت��م اإجنازها 

خ��الل دقائ��ق مع��دودة.   واأو�سح اأن 
املواطن ل يحت��اج للعودة مرة اأخرى 
ملكاتب الداخلي��ة، لفتًا اإىل اأنه يتم 
ل ترحي��ل اأي معاملة للي��وم التايل، 
اإل املعامالت التي حتتاج اإىل وقت يف 

الإدارات املركزية بغزة.
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خانيون�س- الراأي
جتول��ت عد�س��ة وكال��ة ال��راأي، يف اأزق��ة وزوايا مدين��ة الإنت��اج الإعالمي 

التابعة لف�سائية الأق�سى.
وتق��ع مدينة الإنت��اج الإعالمي يف منطق��ة املح��ررات يف خانيون�س جنوب 
قط��اع غ��زة، وت�س��ّور فيه��ا ال�سبك��ة امل�سل�س��الت التي يت��م عر�سه��ا يف �سهر 

رم�سان.
واأنتج��ت ال�سبكة عددا من امل�سل�سالت كان اأ�سهرها م�سل�سل الفدائي، والذي 

لقى قبول وا�سعا يف ال�سارع الفل�سطيني.
وجت�س��د املدين��ة �س��وارع واأزق��ة �س��وارع القد���س املحتلة، ويج��ري ت�سوير 
م�ساهد حتاكي ما يتعر�س له املقد�سيون من م�سايقات من قوات الحتالل.

تصوير:
 عطية درويش

صور: أزقة القدس تجسدها مدينة االنتاج االعالمي في غزة
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أنجز %90 من القضايا

"المصادر الفنية" يتعامل مع الجرائم اإللكترونية علمًيا وفنيًا
رفح- الراأي

��ن التق��دم الإلكروين الذي  مكنَّ
م��ن  املجتم��ع  الع��امل  ي�سه��ده 
الت�س��ال  و�سائ��ل  ا�ستخ��دام 
البع���س  اأن  غ��ري  احلديث��ة، 
ا�ستخ��دم ه��ذه التكنولوجيا يف 
والتع��دي  لالآخري��ن  الإ�س��اءة 

ال�سخ�سي��ة،  حرياته��م  عل��ى 
الإ�س��اءة  ح��د  اإىل  وو�س��ل 
للمجتمع الفل�سطيني مما اأظهر 
باجلرائ��م  موؤخ��ًرا  ُع��رف  م��ا 

اللكرونية.
ق�س��م  يف  العامل��ون  ويتاب��ع 
واجلرائ��م  الفني��ة  امل�س��ادر 

اللكروني��ة يف اإدارة املباح��ث 
ل�سرط��ة  التابع��ة  العام��ة 
م��دار  عل��ى  رف��ح  حمافظ��ة 
حمرف��ني  ��ا  اأ�سخا�سً ال�ساع��ة 
اللكروني��ة،  اجلرمي��ة  يف 
ابتزوا مواطنني ع��ر الو�سائل 

اللكرونية املختلفة.

رئي���س ق�س��م امل�س��ادر الفني��ة واجلرائم 
اللكرونية النقيب م�سطفى العرقان يف 
مباح��ث �سرطة رفح، قال يف هذا ال�سدد، 
الإلكروني��ة  اجلرائ��م  ظاه��رة  :"اإن 
ب�س��كل  الأخ��رية  ال�سن��وات  يف  انت�س��رت 
ملح��وظ مم��ا ا�ستدع��ى اإىل ا�ستح��داث 
م��ن  الن��وع  ه��ذا  ملتابع��ة  خا���س  ق�س��م 

اجلرائم.
امل�س��ادر  ق�س��م  "اأن  العرق��ان  واأ�س��اف 
اجلرائ��م  ق�ساي��ا  يتاب��ع  الفني��ة 
اللكروني��ة التي ت�سم��ل ال�سب والقذف 
والت�سهري والبت��زاز والن�سب والحتيال 
م��ع  والتوا�س��ل  الك��روين  والت�س��ول 

ال�سرعي��ة  غ��ري  والعالق��ات  اخل��ارج 
و�سرق��ة عناوين نطاقات )IP(، و�سرقة 
احل�سابات البنكية وانتحال ال�سخ�سيات 
وجرائم الت�س��الت، اإىل جانب متابعة 

الكامريات املنت�سرة يف املحافظة.
الت�س��ول  ظاه��رة  اأن  العرق��ان  واأو�س��ح 
اخل��ارج  م��ع  والتوا�س��ل  اللك��روين 
و�سائ��ل  ع��ر  اخللي��ج"  دول  "حتدي��ًدا 
جم��ع  اأج��ل  م��ن  الجتماع��ي  التوا�س��ل 
الأم��وال وبط��رق م�سين��ه وغ��ري �سرعية 

واأحيانا ل اأخالقية.
ولف��ت العرق��ان اإىل اأن ظاه��رة الت�س��ول 
الإلكروين منت�سرًة ب�سكٍل لفت، وم�سريًا 

اإىل اأنها ت�سيء لأهل غزة يف اخلارج.
وق��ال اإن بع�س اجله��ات ا�ستغلت حاجات 
وجمع��ت  و�سورته��م  املادي��ة،  النا���س 
الأم��وال جليوبه��ا اخلا�س��ة وم�ساحله��م 

ال�سخ�سية.
الفني��ة  امل�س��ادر  ق�س��م  رئي���س  واأو�س��ح 
واجلرائ��م اللكرونية، اأنهم تعاملهم مع 
اأك��رث م��ن 30 �سك��وى �سهرًي��ا، منوًها اإىل 
اأن ق�س��م امل�سادر الفني��ة تنجز �سهرًيا ما 

يقارب %90 من الق�سايا املقدمة لهم.
واأو�س��ح العرق��ان اأن العم��ل ل��دى دائرة 
امل�س��ادر الفنية بات الي��وم منظمًا ب�سكل 
اأكر حيث يقوم طاق��م متخ�س�س لديهم 

مبتابع��ة مل��ف ال�سفح��ات الإلكرونية، 
نح��و  ج��دي  ب�س��كل  "ن�سع��ى  م�ستط��ردًا 
مكافح��ة اجلرائ��م اللكرونية ونتعامل 
معها ب�سكل علمي وفني بطرق متعددة".

واأ�س��ار اإىل اأن �سهولة ا�ستخدام النرنت 
الإلكروني��ة  اجلرائ��م  ارت��كاب  �سه��ل 
انت�س��ار  جان��ب  اإىل  للجمي��ع  واإتاحته��ا 
البطالة يف املجتمع وقل��ة الوازع الديني 

عند بع�س فئات املجتمع.
ه��ذه  �سعوب��ة  :"رغ��م  العرق��ان  وق��ال 
اجلرائم ،ا�ستطعنا التعامل معها، واأنهينا 
عدًدا كبرًيا م��ن الق�سايا وب�سرعة كبرية 
مع املحافظة على �سريتها وخ�سو�سيتها".
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ورح��ب م. مدوخ يف بداي��ة الور�سة باحل�سور م�سددًا 
على اأهمية هذه الور�سة يف ت�سليط ال�سوء على واقع 

احلا�سنات التكنولوجية و�ُسبل تطوريها .
واأك��د م��دوخ اأن ري��ادة الأعم��ال من خ��الل امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة وخ�سو�سًا يف جمال الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات اأ�سبحت خيارًا فعاًل من اأجل 
حتقيق تنمية م�ستدامة واإيجاد ُفر�س عمل لل�سباب 
وامل�ساهم��ة يف اإيجاد حلول خالقة و بناءه للمجتمع 

.
واأ�س��اف ب��اأن امل�ساريع ال�سغ��رية واملتو�سط��ة ُت�ساهم 
ب�سكٍل كبرٍي يف دفع عجلة القت�ساد الوطني مو�سحًا 
اأن الوزارة قامت بعدة خطوات فعالة لت�سجيع قطاع 

ريادة الأعمال .
وذك��ر اأن م��ن بني ه��ذه اخلطواَت توقي��ع بروتوكول 
تع��اون لدعم ري��ادي الأعمال يف جم��ال الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلوم��ات بالتعاون مع وزارة القت�ساد 
ال�س��ركات  ت�سجي��ل  ت�سهي��ل  اأج��ل  م��ن  الوطن��ي 

الريادي��ة، والعم��ل عل��ى ت�سجي��ع �س��راء منتج��ات 
امل�ساري��ع ال�سغ��رية واملتو�سط��ة وف��ق َالي��ات فعال��ة 

وت�سهيالٍت اأخرى .
وذك��ر اأن ال��وزارة خط��ت اخلط��وة الثاني��ة باجت��اه 
اإج��راء مزيد م��ن الت�سهيالت للح�س��ول على قرو�س 
ح�سن��ة للم�ساري��ع الريادي��ة وتوجَت ه��ذه اخلطوة 
بالتفاق مع الهيئ��ة العامة لت�سجيع ال�ستثمار على 
من��ح ت�سهيالت للح�سول على قرو���س ح�سنة باأليات 

ُمريحة .
م��ن جانب��ه ا�ستعر���س د. حمم��د العب�س��ي ُم�ست�س��ار 
البت��كار  ودور  اأهمي��ة  بال��وزارة  الفني��ة  ال�سئ��ون 
وري��ادة الأعم��ال يف قطاع الت�س��الت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات مبين��ًا اأن حا�سن��ات الأعم��ال تلع��َب دورًا 
حيوي��ًا يف اكت�س��اف الأف��كار الإبداعي��ة وتنميته��ا 
وخ�سو�س��ًا امل�ساري��ع التكنولوجي��ة والت��ي ميك��ن اأن 
تول��د قيم��ة م�سافة مرتفعة غ��ري اأن ه��ذه امل�ساريع 
حتت��اج اإىل حتفيز ورعاية كب��رية يف بدايتها م�سريًا 

اىل وج��ود 3 حا�سنات اأعم��ال تكنولوجية رئي�سية 
يف قطاع غزة 

وق��ال نحن عل��ى اأعتاب ث��ورة تكنولوجية مع حلول 
عام 2020 عنوانها انرنت الأ�سياء و الذي �سُيحدث 

موجة جديدة من البتكارات 
واأ�س��اف اأن ال��وزارة ت�سع��ى م��ن اأج��ل تنمي��ة قطاع 
وال�ستف��ادة  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  الت�س��الت 
ب�سكل اأكر من هذه الثورة التقنية عن طريق اإيجاد 

بيئة فاعلة لريادي الأعمال.
امل�ساري��ع يف  املهند���س با�س��ل قندي��ل مدي��ر  وق��دم 
عم��ادة خدمة املجتم��ع والتعليم امل�ستم��ر باجلامعة 
الإ�سالمية نبذة عن حا�سنة الأعمال والتكنولوجيا 
يف اجلامع��ة الإ�سالمي��ة والتي تاأ�س�س��ت عام 2006 

باعتبارها احلا�سنة الأوىل يف قطاع غزة. 
وتطرق قنديل اإىل اخلدمات التي تقدمها احلا�سنة 
واب��رز اجنازاتها مو�سحا اأنه��ا اأكرث من 140 م�سروع 

حمت�سن.

ب��دوره ا�ستعر���س م. ط��ارق ثاب��ت واق��ع حا�سن��ة 
للعل��وم  بالكلي��ة اجلامعي��ة  التكنولوجي��ة  يوكا���س 
التطبيقي��ة مبين��ا اأنه��ا تاأ�س�س��ت ع��ام 2011 بهدف 
توط��ني التكنولوجي��ا وت�سجي��ع الإب��داع يف املجتمع 
الفل�سطين��ي ، كما ترع��ى امل�ساري��ع الريادية وتقدم 

اخلدمات ال�ست�سارية لالأفراد واملوؤ�س�سات. 
وق��دم م. عب��د اهلل الطه��راوي �سرح��ا مف�سال حول 
املعلوم��ات  لتكنولوجي��ا  الفل�سطيني��ة  احلا�سن��ة 
والت�س��الت " بيكت��ي " والت��ي ت�سم اأك��رث من 600 
م�سروع ريادي مبينا اأهميتها يف ت�سجيع ال�ستثمارات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ودورها املهم يف جمال 

دعم ريادي الأعمال.
وتخلل الور�س��ة نقا�س اداره املهند�س يو�سف احلالق 
من حا�سنة الأعمال والتكنولوجيا حيث مت التاأكيد 
خالل��ه عل��ى اأهمية قط��اع ريادة الإعم��ال يف جمال 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات و�سرورة تن�سي��ق اجلهود بني 

كافة القطاعات املعنية و�سن القوانني الالزمة .

وزارة االتصاالت تعقد ورشة عمل
 حول الحاضنات التكنولوجية وسبل تطويرها

غزة -الراأي 
برعاية وزارة الت�سالت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات عق��دت اللجن��ة التن�سيقية 
ال�سراتيجي��ة  تفعي��ل  اخلا�س��ة 
التكنولوجي��ة  للحا�سن��ات  الوطني��ة 
ور�س��ة  الريادي��ة  امل�ساري��ع  ودع��م 
الأعم��ال  " حا�سن��ات  بعن��وان  عم��ل 

التكنولوجي��ة ب��ني الواق��ع واملاأم��ول" 
وذل��ك يف اإطار جهود ال��وزارة لتطوير 
وتكنولوجي��ا  الت�س��الت  قط��اع 
املعلوم��ات وتوفري بيئ��ة منا�سبة لعمل 
وح�س��ر   . التكنولوجي��ة  احلا�سن��ات 
الت�س��الت  وزارة  وكي��ل  الور�س��ة 
وتكنولوجي��ا املعلومات م. �سهيل مدوخ 

واأع�س��اء اللجن��ة التن�سيقية وممثلني 
ع��ن حا�سن��ة الأعم��ال والتكنولوجيا 
وحا�سن��ة بيكت��ي وحا�سن��ة يوكا���س 
التكنولوجي��ة وممثل��ني ع��ن خمتل��ف 
احلكومي��ة  واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات 
اأنظم��ة  �س��ركات  واحت��اد  واخلا�س��ة 

املعلومات والت�سالت "بيتا ".
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غزة- الراأي
عقد امل�ست�سف��ى الندوني�سي �سمال قطاع 
غزة، الي��وم ال�سبت، الي��وم العلمي الأول 
للم�ست�سف��ى وذلك حتت �سع��ار امل�ست�سفى 

الندوني�سي " اخلطوة الأوىل لالأمام".
و�س��ارك يف ح�سور فعالي��ات اليوم العلمي 
كل م��ن وكي��ل وزارة ال�سح��ة د. يو�س��ف 
اب��و الري���س وجم��ع م��ن امل��دراء العامني 
بال��وزارة والك��وادر الطبي��ة والداري��ة 
وامل�ست�سف��ى  ال�سح��ة  ب��وزارة  العامل��ة 
م��ن  العدي��د  جان��ب  اإىل  الندوني�س��ي، 
وال�سخ�سي��ات  الأطب��اء  نقاب��ة  ممثل��ي 

الطبية والعلمية يف قطاع غزة.
ويف كلم��ة ل��ه بالي��وم العلمي، هن��اأ وكيل 
الري���س  اب��و  يو�س��ف  د.  ال�سح��ة  وزارة 
ادارة امل�ست�سف��ى الندوني�س��ي والك��وادر 
الطبي��ة على عق��د اليوم العلم��ي، موؤكدًا 
لوزارت��ه  مفخ��رة  ب��ات  امل�ست�سف��ى  اأن 

ولل�سكان يف حمافظة �سمال قطاع غزة.
وب��ني د. اب��و الري���س اأن وزارت��ه معني��ة 
بتطوي��ر امل�ست�سف��ى الندوني�س��ي لي�سبح 
م�ست�سفى متكاماًل يق��دم جميع اخلدمات 
الت��ي يحتاجه��ا املواطن��ني يف حمافظات 

�سمال قطاع غزة.
كم��ا بني وكيل ال��وزارة �سع��ي وزارته لأن 
يك��ون امل�ست�سف��ى تعليميا ويت��م اعتماده 

من قبل برنامج البورد الفل�سطيني، مبينًا 
اأن وزارت��ه ت�سعى دومًا لتقدمي اخلدمات 

الطبية وتطويرها وفقًا لأحدث
الأبح��اث والدرا�س��ات املن�س��ورة والط��ب 

املبني على الراهني.
واأو�س��ح د. اب��و الري���س اأن��ه م��ن الي��وم 
الأول لفتت��اح امل�ست�سف��ى �سع��ت الوزارة 
امل�ست�سف��ى منوذج��ا متط��ورا  لأن يك��ون 
ع��ن م�ست�سف��ى كم��ال ع��دوان، وا�ساف��ت 
علي��ه العديد من اخلدم��ات الطبية مثل 

الدموي��ة  الأوعي��ة  جراح��ة  خدم��ات 
وجراحة امل�سالك وجراحة الأع�ساب.

واأ�س��ار د. ابو الري���س اأن القطاع ال�سحي 
يف غ��زة م�سته��دف م��ن قب��ل الحت��الل 
ال��ذي يعم��د دوم��ا عل��ى اره��اق املر�س��ى 
الفل�سطيني��ني املحول��ني للع��الج باخلارج 
من خ��الل رف�س التحويالت اخلا�سة بهم 
والت�سيي��ق عل��ى املرافق��ني للمر�سى وهو 
م��ا دف��ع ال��وزارة اإىل تطوي��ر اخلدم��ات 
الطبي��ة يف قط��اع غ��زة بال�س��كل ال��ذي 

يقل�س التحويالت اإىل اخلارج.
وبني د. ابو الري���س اأن %52 من جممل 
احل��الت املحولة لتلقي العالج عر معر 
بيت حانون مت رف�سها من قبل الحتالل، 
اإىل جان��ب رف���س %65 م��ن املرافق��ني 

للمر�سى، بحجج وذرائع اأمنية.
م��ن جانب��ه، اأثن��ى مدي��ر امل�ست�سف��ى د. 
�سوق��ي �سامل على اجلهود املتوا�سلة التي 
تبذلها وزارة ال�سحة يف تطوير اخلدمات 

الطبية بامل�ست�سفى الندوني�سي.

ال��وزارة  مب�ساع��ي  �س��امل  د.  اأ�س��اد  كم��ا 
لتو�سع��ة امل�ست�سف��ى م��ن خ��الل ا�ساف��ة 
طابقني للم�ست�سف��ى، بهدف اأن�ساء وحدة 
مناظ��ري اجلهاز اله�سم��ي، وخدمة غ�سيل 

الكلى.
الطبي��ة  الجن��ازات  �س��امل  د.  وع��دد 
ف��رة  خ��الل  حتقق��ت  الت��ي  املتع��ددة 
ب�سيط��ة م��ن الزم��ن ، ال��ذي افتت��ح ب��ه 
امل�ست�سفى الندوني�سي، داعيًا اإىل �سرعة 
اعتم��اد امل�ست�سفى كم�ست�سفى تعليمي من 
قبل برنامج البورد الفل�سطيني مبا يرثي 

البحث العلمي بامل�ست�سفى.
وي�سم��ل الي��وم العلمي 4 جل�س��ات علمية 
يراأ�سه��ا كل م��ن د. راأف��ت لب��د ود. ب�سام 
اب��و وردة ود. حمم��د اب��و ن��دى ود. رن��ا 

كراز.
الندوني�س��ي  امل�ست�سف��ى  اأن  ويذك��ر 
مطل��ع  بغ��زة  ال�سح��ة  وزارة  افتتحت��ه 
الع��ام 2016 بت��رع �سخ��ي م��ن ال�سع��ب 
واحلكومة الندوني�سية، ليقدم خدماته 
الطبية ل�س��كان �سمال قطاع غزة والبالغ 

عددهم 360 األف ن�سمة.
وا�ستط��اع امل�ست�سفى خ��الل فرة وجيزة 
من الزمن اأن يحقق العديد من النجاحات 
على ال�سعيد الطب��ي، ويحقق ر�سا متلقي 

اخلدمات الطبية �سمال قطاع غزة.

المستشفى اإلندونيسي يعقد اليوم العلمي األول
 تحت شعار " الخطوة األولى لألمام"

غزة- الراأي
موؤمت��رات  اأن  ن��دوة حواري��ة  م�سارك��ون يف  جم��ع 
اخل��ارج له��ا اأث��ر كب��ري ونتائ��ج اإيجابي��ة يف دع��م 
الق�سية الفل�سطينية، داعني اإىل ا�ستغاللها بكافة 

ال�سبل املتاحة.
وطال��ب ه��وؤلء خ��الل الن��دوة التي نظمه��ا املكتب 
الإعالم��ي احلكوم��ي، بالتع��اون م��ع منت��دى المة 
ن��دوة حوارية ح��ول "انعكا�سات موؤمت��رات اخلارج 
يف دع��م الق�سي��ة الفل�سطيني��ة" ، باإط��الق حراك 
�سعب��ي لتكري�س دور فاع��ل لفل�سطينيي اخلارج من 
خالل م�ساركة كافة اأطياف ال�سعب، والركيز على 
الثواب��ت الوطنية التي حتقق التوافق بني اأطيافه 

كافة.
با�س��م حرك��ة اجله��اد  الناط��ق الإعالم��ي  وق��ال 
الإ�سالم��ي داوود �سهاب: "اإن الق�سية الفل�سطينية 
متر مبنعطف خطري يف ظل ال�سراعات التي متر به 
البلدان العربية بعد الربيع العربي، م�سريًا اإىل اأن 

الق�سية الفل�سطينية �سهدت تراجعًا كثريًا.
واأ�س��اف �سه��اب: "الهتم��ام واحل�س��ور الإعالم��ي 
بالق�سية الفل�سطينية تراجع وتقل�س"، م�ست�سهدًا 
ب�سع��ف املظاه��رات التي خرج��ت ت�سام��ًا مع غزة 

خالل العدوان الإ�سرائيلي عام 2014.
لإع��ادة  وطني��ة  روؤي��ة  و�س��ع  ب�س��رورة  وطال��ب   
امل�سروع الوطني اىل الواجهة وال�ستفادة من هذه 
املوؤمت��رات واللق��اءات الدولي��ة، وتعزي��ز وحدتنا 

واأل يك��ون احل�س��ور عل��ى ح�س��اب وح��دة ال�سع��ب 
الفل�سطيني.

واأو�س��ح اأن املوؤمت��ر ال��ذي عق��د يف طه��ران موؤخرًا 
دعم��ًا لنتفا�س��ة القد�س يجب ا�ستغ��الل نتائجه، 
اأن��ه كان مبثاب��ة تظاه��رة كب��رية لدع��م  موؤك��دًا 

ال�سعب الفل�سطيني.
وعق��د املوؤمت��ر ال��دويل ال�ساد���س لدع��م انتفا�سة 
ال�سع��ب الفل�سطيني يف العا�سمة الإيرانية طهران 
اأواخ��ر �سهر فراير املا�س��ي مب�ساركة اأكرث من 80 

دولة.
م��ن جهته، حت��دث رئي�س دائ��رة �س��وؤون الالجئني 
يف حرك��ة "حما���س" ع�س��ام ع��دوان ع��ن موؤمت��ر 
فل�سطيني��ي اخل��ارج، قائ��اًل: "اإن املوؤمتر ل��ه تاأثري 

كبري يف دعم الق�سية الفل�سطينية".
واأو�س��ح ع��دوان، اأن املوؤمتر اأث��ار �سجة كبرية على 
الرغ��م م��ن اأن��ه حت��دث با�س��م اأك��رث م��ن 7 مليون 
فل�سطيني يعي�س��ون ق�سرًا خارج وطنه��م، م�ستغربًا 
ال�سخط ال��ذي اأبدته منظمة حترير الفل�سطينية 

بعد املوؤمتر.
وانطلق��ت فعالي��ات املوؤمت��ر يف الع�سري��ن م��ن �سه��ر 
فراي��ر املن�س��رم مب�سارك��ة اأك��رث م��ن �ست��ة اآلف 

فل�سطيني، منهم 3500 قدموا من خارج تركيا.
وهدف املوؤمت��ر اإىل اإطالق ح��راك �سعبي لتكري�س 
دور فاع��ل لفل�سطيني��ي اخلارج من خ��الل م�ساركة 
كاف��ة اأطي��اف ال�سع��ب، والركي��ز عل��ى الثواب��ت 

الوطنية التي حتقق التوافق بني اأطيافه كافة.
من جهت��ه، ق��ال الكاتب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ح�سام 
الدجني اإن نتائج موؤمترات اخلارج اإيجابية ويجب 

ا�ستغاللها بكافة ال�سبل املتاحة.
وذك��ر الدجن��ي، اأن "النق�س��ام الفل�سطين��ي اأ�سبح 
ع��ارًا ويجب العمل على اإعادة اللحمة اىل اجلبهة 
الداخلي��ة"، مو�سح��ًا اأنه اأّثر بال�سل��ب على ح�سور 

الق�سية الفل�سطينية دوليًا.
ودع��ا الف�سائ��ل الفل�سطيني��ة لإر�س��ال تطمين��ات 
لي���س  القد���س  انتفا�س��ة  ب��اأن  ال�سلط��ة  لقي��ادة 
تهدي��د لكيانها، بل حالة ا�ستب��اك نتيجة للعدوان 
الإ�سرائيل��ي بال�سفة املحتل��ة، مطالبًا براكم هذه 

اجلهود على قاعدة انهاء النق�سام.
وتتج��اوز اأع��داد فل�سطينيي اخل��ارج �ستة ماليني، 
يتوزع معظمه��م لجئ��ني يف الأردن ولبنان و�سوريا 
ودول اخللي��ج، يف حني يعي�س مئات الآلف منهم يف 
ال��دول الأوروبية والولي��ات املتحدة ودول اأخرى 

حول العامل.

نظمها المكتب اإلعالمي الحكومي

مشاركون: مؤتمرات الخارج داعم قوي للقضية الفلسطينية
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
القباب ه��ي قرية عربية تقع على بعد 10 كم جنوبي �سرق الرملة، 
وعل��ى بع��د 34 ك��م �سمال غ��رب القد�س عل��ى طريق ياف��ا – القد�س 
واإىل اجلن��وب الغرب��ي منه��ا بنحو 4 ك��م قرية اأبو �سو�س��ة العربية، 
وقد �سميت قرية القباب بهذا ال�سم ن�سبة اإىل القباب التي يتخذها 

�سكل �سطح الأر�س املحيطة بالقرية.
ن�س��اأت القرية فوق رقعة متموجة قلي��اًل يف اجلزء ال�سرقي من اأر�س 
ال�سه��ل ال�ساحل��ي، والأر���س حوله��ا منطق��ة انتقالي��ة ب��ني البيئتني 
اجلبلية �سرق��ًا وال�سهلية غربًا، وكانت بيوت القرية متال�سقة بنيت 

من اللنب واحلجر.
 وق��د �سم��ت القري��ة نح��و 400 بي��ت وبع���س الدكاك��ني وم�سج��دًا 
ومدر�سة ابتدائية كان فيها يف العام الدرا�سي 47/1948 نحو 233 
طالب��ًا، وبجوار القباب خربة بردا الأثرية وبع�س الينابيع والآبار، 
وكان��ت القرية تتعر�س لأخطار �سيول مياه الأمطار التي تهطل على 
جب��ال قطن��ا اأثناء مروره��ا بالقري��ة يف طريقها اإىل اأح��د الأودية 

الرافدة لنهر العوجا.
بلغت م�ساحة اأرا�سي القباب 13.918 دومنًا منها 326 دومنًا للطرق 
والأودي��ة و 861 دومن��ًا ت�سرب��ت اإىل اليه��ود، واأم��ا م�ساحة القرية 

نف�سها فهي 54 دومنًا.
القب��اب  اأرا�س��ي  وت�سته��ر   

بزراعة الأ�سج��ار املثمرة، ول �سيما 
اأ�سج��ار الزيت��ون الت��ي غر���س منه��ا يف اأواخر 

النت��داب نح��و 300 دومن، كم��ا كانت تزرع يف 
القري��ة اأي�س��ًا احلب��وب وبع���س اأن��واع اخل�سر، 
كان��ت  الزراعي��ة  املحا�سي��ل  اإىل  وبالإ�ساف��ة 
بع���س الأرا�سي املحيطة بالقرية مراعي جيدة 

لالأغنام واملاعز.
مل يب��ق م��ن معامل القري��ة اإّل املدر�س��ة، وب�سعة 

ال�س��كل،  م�ستطيل��ة  ونواف��ذ  اأب��واب  له��ا  من��ازل 
ويقي��م الإ�سرائيليون يف بع�سه��ا، اأحد هذه املنازل 

م�ستطي��ل، ول��ه باب��ان وناف��ذة عالي��ة ونافذت��ان 
�سغريت��ان اأخري��ان، اإحداهم��ا يف جانب��ه والأُخرى 

يف واجهت��ه، ومن املنازل الآهلة الأُخرى منزل ُمزّوى 
ال�س��كل، ويف فنائ��ه الأمام��ي �سج��رة 
امل�ستعمل��ة  املن��ازل  واأح��د  با�سق��ة، 
والتجهي��زات  املع��دات  لتخزي��ن 

ول��ه  ال�س��كل،  م�ستطي��ل  الزراعي��ة 
اأربعة مداخل ونافذة عالية.

 وملنزل اآخر، ُي�ستعمل الآن متجرًا، درج 
م��ن يوؤدي اإىل �سرفة اأمامية حماطة بحاجز 

الأ�سج��ار  م��ن  اأن��واع  املوق��ع  اأر���س  يف  وينب��ت  امل�سبك��ة،  الأ�س��الك 
والنبات��ات، كالكين��ا واخل��روب وال�سّب��ار وذي��ل الف��ار، اأّم��ا الأر���س 
املحيط��ة فزرع��ت ل��وزًا وزيتون��ًا، اأن�سئ��ت م�ستعم��رة غي��زر، يف �سنة 

القرية.  اأرا�سي  من  تقليديًا  كان  ما  على   ،1945
من��ا عدد �س��كان القباب م��ن 1.275 ن�سمة ع��ام 1922 اإىل 1.980 
ن�سمة عام 1945، وكان معظم هوؤلء ال�سكان العرب ميار�سون حرفة 
الزراعة والرعي، وقد قام اليهود يف عام 1949 بقتل عدد من �سكان 
القب��اب وطرد الباقني منها ثم دم��روا القرية، واأن�ساأ مهاجرون يهود 

من ت�سيكو�سلوفاكيا على اأنقا�سها مو�ساف "م�سمار ايلون"

القباب قضاء الرملة

غزة- الراأي
اأك��د عب��د العزي��ز الُكج��ك رئي���س املجل���س الأعل��ى 
لالإ�س��الح اأن املجل���س ال��ذي ج��رى انتخاب��ه وت�سكيله 
موؤخرًا من كافة اأطي��اف و�سرائح املجتمع الفل�سطيني 
�س��رع فعلي��ًا بخط��وات عملية عل��ى اأر�س الواق��ع ، من 

اأجل حل 4 ق�سايا قتل "دموم" يف قطاع غزة.
وق��ال الكج��ك خ��الل حديث��ه حللق��ة ه��ذا الأ�سب��وع 
م��ن "برنام��ج ديوان اخل��ري" على اأثري اإذاع��ة الراأي : 
"مت التوا�س��ل م��ع تل��ك العائالت حلل تل��ك الق�سايا 
"امل�ستع�سية" ب�سكل �سلمي للحفاظ على ال�سلم الهلي 
وحل النزاعات املجتمعية وتقريب وجهات النظر بني 

املتخا�سمني دون امل�سا�س بالقانون".
واأو�س��ح الكج��ك اأن املجل�س ي�سري بخط��ى حثيثة نحو 
حتقيق اأم��ل ال�سع��ب الفل�سطيني يف الإ�س��الح وال�سلم 
املجتمع��ي، وتوفري البيئة التي ي�ستطي��ع جميع اأفراد 
املجتم��ع الغ��زي فيه��ا العي���س ب�س��الم واأم��ان بح�س��ب 
والتقالي��د  والع��ادات  والع��رف  ال�سائ��دة  املعتق��دات 
احلمي��دة ويف ظل �سيادة القان��ون وحل النزاعات عن 
طري��ق الو�سائل الودية دون اللجوء اىل العنف واأخذ 

القانون بقوة اليد.

 800 لجنة 
إصالح

"اإن  الكج��ك  واأ�س��اف 
املجل���س الأعل��ى لالإ�سالح 
كاف��ة  م��ن  ت�س��كل  ال��ذي 
اأطي��اف و�سرائح جمتمعنا 
جمل���س  ه��و  الفل�سطين��ي 
رائ��د  فل�سطين��ي  وطن��ي 
املواط��ن  م�سلح��ة  هدف��ه 

بالدرجة الأوىل".
املجل���س  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
ُي�س��كل ناظم��ًا لعمل جلان 
يف  املنت�س��رة  الإ�س��الح 
قط��اع غ��زة، )الت��ي يزيد 
عدده��ا ع��ن 800 جلن��ة 
اإ�س��الح، يعم��ل به��ا اأك��رث 
اإ�س��الح  رج��ل  4اآلف  م��ن 

(، و�سيك��ون املجل���س مرجعي��ة لعم��ل جل��ان الإ�س��الح 
جميع��ًا. واأو�س��ح اأن املجل���س لي���س جه��ة بديل��ة ع��ن 
اأي جلن��ة اإ�س��الح ؛ بل من��د اأيدينا لأي جلن��ة اإ�سالح 
عاملة واأي م�سكلة ت�ستع�سى على جلان الإ�سالح يقوم 

املجل�س مبتابعتها وو�سع احللول املنا�سبة لها.
لكاف��ة  مفتوح��ة  املجل���س  اأب��واب  اأن  الكج��ك  واأك��د 
رج��الت الإ�س��الح ولأبن��اء �سعبن��ا ، واأن الإ�سالح لن 
يك��ون حك��رًا عل��ى املجل���س فح�س��ب ، منوه��ًا اإىل اأن 

املجل�س ينظر يف الق�سايا ال�سائكة والكبرية.

الداخلية جهة داعمة
وعن عالق��ة املجل�س بوزارة الداخلي��ة قال الكجك : 
اأََم�ِس احلاجة للتن�سيق مع وزارة الداخلية  "نح��ن يف 

والتوا�سل مع املراكز ال�سرطية".
وتابع "نحن ل ن�ستغني عن وزارة الداخلية باعتبارها 
املرجعي��ة العليا للجان ورج��ال الإ�سالح ، بل اإن وزارة 
الداخلي��ة ه��ي الداع��م للمجل���س الأعل��ى لالإ�س��الح 
ولكاف��ة جلان ورج��ال الإ�سالح فعندما تتع��رث الأمور 
ويح��اول طرف من اأطراف اخل�س��وم اأن ميار�س نوع من 

اأنواع الغطر�سة". 
وزاد يف حديث��ه "ل ب��د هن��ا م��ن طل��ب امل�ساع��دة م��ن 
امل�سال��ة  ه��ذه  يف  احل��ق  لإحق��اق  الداخلي��ة  وزارة 
واإن�س��اف املواطن، حيث �ستتعام��ل الأجهزة ال�سرطية 
واحلكومي��ة املخت�سة مع جه��ود املجل�س و�ستعمل على 
ت�سهيل مهام عمله ، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية 
مناذج و�سكات �سلح جديدة مبختلف اأنواعها مو�سومة 
بخت��م وزارة الداخلي��ة ، حي��ث يج��رى العم��ل الآن 
لتعميمه��ا على جميع جلان الإ�س��الح العاملة يف قطاع 

غزة".

الُكجك: المجلس األعلى لإلصالح شرع بخطوات عملية
 لحل 4 قضايا "قتل" مستعصية
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
يوج��د يف القانون الدويل الإن�ساين ن�سو�س 
ح��ول العتقال الإداري؛ غ��ري اأن ما يجري 
يختل��ف  الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  ي��د  عل��ى 
كث��ريا عما هو يف تل��ك الن�سو�س ما يعني اأن 
الحت��الل ي�سل��ل الراأي العام ال��دويل بهذا 
ال�س��م ليغطي على جرمي��ة يطالب اجلميع 
اأن يطل��ق عليها ا�سم “العتق��ال التع�سفي” 
م�سل�س��ل  ي�ستم��ر  ل  حت��ى  ودولي��ا  حملي��ا 

الت�سليل.
يعت��ر العتق��ال الإداري اإج��راًء تلج��اأ له 
لعتق��ال  الإ�سرائيلي��ة  الحت��الل  ق��وات 
املدني��ني الفل�سطيني��ني دون تهم��ة حم��ددة 
ودون حماكمة، مما يحرم املعتقل وحماميه 
م��ن معرفة اأ�سب��اب العتق��ال، ويحول ذلك 
دون بل��ورة دفاع فعال وموؤثر، وغالبًا ما يتم 
جتدي��د اأمر العتقال الإداري بحق املعتقل 

وملرات متعددة.

قانون استثنائي
ويعت��ر حقوقي��ون ون�سط��اء اأن الحت��الل 
الإ�سرائيل��ي ميار�س العتق��ال الإداري منذ 
اأن احت��ل اأر���س فل�سط��ني بوجه��ني؛ اأولهم��ا 
اإقن��اع العامل على اأن تل��ك حالة ا�ستثنائية 
ووج��ه اآخ��ر ه��و م��وت لالأحي��اء يف كل يوم 

لدى مئ��ات الأ�سرى يف ال�سج��ون ال�سهيونية 
بحجة امللفات ال�سرية.

ويقول احلقوقي �سعوان جبارين من موؤ�س�سة 
احلق: ” ورد ن�س العتقال الإداري مب�سمى 
الحتج��از الح��رازي اأي اأن يح��ق للقائد 
الع�سك��ري يف ظ��روف خا�سة ج��دا وبوجود 
�سمان��ات وه��ذا ل ينطب��ق عل��ى الحت��الل 

الإ�سرائيلي ول يعتر عقوبة”.
واأ�س��اف جبارين يف حديث خا���س ل� اأحرار 
ولدن��ا :” اأم��ا الحتالل فيمار�سه��ا على اأنها 

عقوبة وهذا ي�س��كل خرقا للقانون الدويل؛ 
فب��دل اأن تك��ون ا�ستثن��اء وخا�س��ا جدا وله 
حماك��م واأ�سباب حول الحت��الل هذا النوع 
ال�س��اأن  يف  والتدخ��ل  للعق��اب  و�سيل��ة  اإىل 

ال�سيا�سي والتنكيل باملواطنني”.
ي�سم��ى  اأن  �س��رورة  اإىل  جباري��ن  وي�س��ري 
العتق��ال با�سم “العتق��ال التع�سفي” لأن 
الحت��الل ي�ستخ��دم اللج��ان وال�ستئن��اف 
واملحاك��م كله��ا يف اإط��ار �سكل��ي يغط��ي على 
ه��ذا الن��وع م��ن اجلرمي��ة؛ لأن من��ع تقدمي 

ال�سخ�س اأمام حماك��م عادلة اأو التعامل مع 
ملفه قانونيا وبالغطاء الدويل يعد من اأبرز 
اخلروقات للقان��ون الدويل الذي �سم فكرة 
العتقال الح��رازي ومل يكن بهذا ال�سكل 
ال��ذي تخو���س فيه ق��وات الحت��الل بحق 

مئات الفل�سطينيني.
ويفب��ع يف �سج��ون الحتالل اأك��رث من 500 
اأ�س��ري �سم��ن العتق��ال التع�سف��ي ال��ذي ل 
يخ�س��ع للقوانني والإج��راءات املتفق عليها 
دولي��ا واإمن��ا عق��اب وحرم��ان م��ن احلي��اة 
دون وج��ه ح��ق ول تهم��ة ول اإدان��ة، وم��ن 
اأبرز �سحاي��ا هذا النوع م��ن العتقال نواب 
ال�سرعية الفل�سطينية وعل��ى راأ�سهم رئي�س 

املجل�س الدكتور عزيز الدويك.

شهادات مؤلمة
ويف ظ��ل جتاوز حق��وق الأ�س��رى وحرمانهم 
من اأن يطبق عليه��م القانون الدويل ي�سيف 
الحت��الل ممار�س��ات جديدة مت���س احلياة 
اليومي��ة لهم يف اإطار النتقام من خطواتهم 
املكفول��ة عامليا �سواء الإ�س��راب عن الطعام 

اأو عدم اخل�سوع ملحاكم وهمية.
التع�سف��ي  العتق��ال  م��ن  املح��رر  ويق��ول 
بع��د 29 �سه��را عب��د احلكي��م بواطن��ة: ” 

يف �سج��ون الحت��الل ظل��م وللظل��م مراتب 
اأخ��رى؛ فاملعتقل��ون الإداري��ون يف املرحل��ة 
مل  م�سايق��ات  لع��دة  تعر�س��وا  الأخ��رية 
تب��داأ اأ�س��ال باعتقالهم وزجه��م يف ال�سجون 
بالتنكي��ل  مت��ر  واإمن��ا  وح�س��ب  تهم��ة  دون 
اليوم��ي ومنع زيارات الأه��ايل والنتقام من 
الإ�س��راب الأخري مبنع القن��وات الف�سائية 
م��ن اأق�سام الأ�سرى وحتدي��دا اأ�سرى حما�س 

واجلهاد الإ�سالمي.”
وي�سيف بواطنة يف حدي��ث خا�س ل� اأحرار 
ولدنا:” كم��ا منعت الأطعمة التي تاأتي عن 
طري��ق احل�ساب��ات ال�سخ�سي��ة ومنع دخول 
ال�سح��ف وتقليل كميات الطعام الأمر الذي 

يزيد ال�سجون �سغطا يوما بعد يوما”.
وكان بواطن��ة عمي��دا لالأ�س��رى الإداري��ني، 
اأن ذل��ك مل يتوق��ف عل��ى تل��ك  اأك��د ع��اة 
التمدي��دات  اإىل  تع��دى  ب��ل  الإج��راءات 
اجلائ��رة واملحاك��م والنق��ل التع�سف��ي ومنع 
زيارات الأه��ايل لفرات طويل��ة، يف الوقت 
الذي يعاقب في��ه الحتالل قادة الإ�سراب 
م��ن الأ�س��رى الإداري��ني.   وطال��ب ال�س��ري 
يف  ال�س��رى  يبق��ى  ل  ب��اأن  املح��رر  الداري 
�سجون الحتالل وحدهم يف امليدان؛ فهناك 
الحت��الل  باأم��ر  حريته��م  مقي��دة  املئ��ات 

و�سمت اجلهات الفل�سطينية على ذلك.

االعتقال االداري.. بين االستثناء في القانون 
الدولي والتضليل

رفح- الراأي
الربوي��ة  لالأن�سط��ة  العام��ة  الإدارة  اأحيي��ت 
ب��وزارة الربي��ة والتعلي��م العايل فعالي��ات يوم 
الأخوة الك�سفي��ة العربية 2017 يف حفل اأقيم 
عل��ى اأر���س مدر�سة �سف��ا عمرو الثانوي��ة للبنات 

مبديرية التعليم برفح.
وح�س��ر الحتف��ال د. حمم��د �سي��ام مدي��ر عام 
التعلي��م الع��ام، واأ. اأ�س��رف عابدي��ن مدير تعليم 
رف��ح ، واأ.حمم��د املزي��ن مدي��ر  دائ��رة الن�س��اط 
الك�سف��ي بال��وزارة ، والعديد من ق��ادة الك�سافة 
ومديري املدار���س ومديراتها، وروؤ�س��اء الأق�سام 

وال�سخ�سيات املجتمعية.
و اأك��د املزين اأن وزارة التعلي��م تعمل على وحدة 
العمل الك�سفي  مبينًا اأن الوزارة نفذت العديد من 

الفعاليات الك�سفية من درا�سات للقادة وخميمات 
وم�سابق��ات بالتعاون مع وزارة ال�سباب والريا�سة 
وجمعي��ة الك�سافة الفل�سطيني��ة، و�سارك يف هذه 

الفعاليات جميع اأطياف الوطن.
واأ�س��اف املزين اأن ال��وزارة  تقوم كل ع��ام باإقرار 
املديري��ات  جلمي��ع  الك�سفي��ة  لالأن�سط��ة  خط��ة 
واملدار���س، ومنه��ا اإحي��اء ي��وم الأخ��وة الك�سفية 
املوؤ�س�س��ات  جمي��ع  حتر���س  ي��وم  وه��و  العربي��ة 

الك�سفي��ة يف الوط��ن العرب��ي عل��ى اإحيائ��ه وهو 
فر�س��ة طيب��ة لتحقيق احلل��م العرب��ي بالوحدة 
حتى لو كان على �سعيد الوحدة الك�سفية،  م�سريًا 
اإىل اأن الك�ساف��ني العرب يعلقون اآماًل كبرية على 
اجلامعة العربية لتجمع كلمة العرب وتوحدهم 

مبوؤ�س�سات جتمعهم ول تفرقهم.
ويذك��ر اأن فكرة ي��وم الأخوة الك�سفي��ة العربية 
ج��اءت عندم��ا عر���س الق��ادة الك�ساف��ة الع��رب 

لئح��ة تنظيم املخي��م واملوؤمتر الك�سف��ي العربي 
عل��ى جمل���س جامع��ة ال��دول العربي��ة يف دورته 
احلادي��ة والع�سري��ن التي عقدت مبق��ر اجلامعة 
1954 فاأقره��ا،  بالقاه��رة خ��الل �سه��ر مار���س 
وتر�سيخ��ًا لالأخ��وة العربي��ة وحتقيق��ًا ملزيد من 
التالح��م والتعاون ب��ني ال�سباب الع��رب للو�سول 
اإىل تعاون وتعارف اأكر بني اأبناء الأمة العربية 
.. م��ن اأجل ذلك اخت��ار ال��رواد الأوائل للحركة 

الك�سفية العربي��ة يوم 22 مار�س “اآذار” من كل 
عام يومًا لالأخوة الك�سفية العربية.

 ب��دوره اأك��د عابدي��ن اأن احلرك��ة الك�سفية هي 
حركة تربوي��ة تعاونية ت�سع��ى لربية الطلبة 
عل��ى املب��ادرة واح��رام الآخرين وب��ذل اجلهد 
وخدم��ة  الوط��ن  ث��م  اهلل  �سبي��ل  يف  والوق��ت 
املجتم��ع، وحي��ا عابدين كل الك�ساف��ني وقادتهم 
معلم��ني ومعلم��ات الذي��ن يعمل��ون ب��دون مقابل 
به��دف اإر�ساء قوان��ني الك�سافة رافع��ني �سعار كن 

م�ستعدًا.
و�سك��ر عابدي��ن كل م��ن �س��ارك يف اإجن��اح ه��ذا 
الحتفال والفعاليات وخا�سة املعلمني واملعلمات 
الذي��ن عمل��وا م��ن الفجر وحت��ى �ساع��ات الليل 

لتخرج هذه الفعاليات على اأف�سل وجه.
و قدم��ت الف��رق الك�سفي��ة يف املديري��ات  خ��الل 
الحتفال العديد من الفقرات الفنية والك�سفية 

من ال�ستعرا�سات والدبكة والن�سيد .
ويف خت��ام احلف��ل افتتح��ت ال��وزارة م��ع �سي��وف 
املعر���س الك�سف��ي والراث��ي، وال��ذي ي�س��م عدة 
زواي��ا وه��ي: زاوي��ة املواه��ب، والطه��ي اخللوي، 
والزاوي��ة  ال��راث،  وخيم��ة  البيئ��ة،  درا�س��ة  و 

العلمية، وزاوية امل�ساريع والنماذج الك�سفية.

التعليم تحيي فعاليات يوم األخوة الكشفية العربية 2017
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
الراأ���س كان��ت  اأرب��ع ر�سا�س��ات �سامت��ة يف 
املح��رر  الأ�س��ري  حي��اة  تنه��ي  ب��اأن  كفيل��ة 
والقي��ادي يف كتائب الق�سام مازن فقهاء، من 
قب��ل جمهولني، بالقرب من منزله الكائن يف 
منطقة تل الهوى، تلك الر�سا�سات اخلائنة 
مل متن��ح ال�سهي��د دقائ��ق قليل��ة لك��ي يودع 
اأ�سرت��ه اأو اأحبائ��ه، فقد اأتت��ه الر�سا�سات 
الغ��ادرة م��ن منطق��ة ال�سف��ر، وبالرغم من 
اغتي��ال  خ��ر  اأن  اإل  الر�سا�س��ات،  �سم��ت 
فقهاء دوى �سداه يف كافة مناطق قطاع غزة 
والت��ي احت�سنت الأ�سري املبعد.وبالرغم من 
اأن م�سه��د اغتي��ال فقه��اء اأثار ال��راأي العام 
الفل�سطين��ي ال��ذي غ�سب ل�ست�سه��اده، لكن 
يف الوق��ت نف�س��ه ا�ستعل��ت مواق��ع التوا�سل 
الجتماعي بع�س��رات الإ�ساعات والروايات 
الكاذب��ة ح��ول خلفي��ات اغتيال��ه، وه��و ما 
يعت��ر م��ن اأب��رز امله��ددات الرئي�سي��ة لأمن 
املواطن��ني واملجتم��ع ب�س��كل ع��ام، فالبع�س 
اأو  خا�س��ة  ا�سرائيلي��ة  ق��وات  اأن  ادع��ى 
عنا�س��ر م��ن ال�ساب��اك الإ�سرائيل��ي هم من 
يقفون خلف عملي��ة الغتيال اجلبانة واأن 
املنفذي��ن خرجوا ب�سالم من قطاع غزة عر 

البحر.
ويف ذات الط��رح، ان�سغ��ل اآخري��ن بتحلي��ل 
م��ا ج��رى، وحماولة توق��ع طريق��ة تنفيذ 
الحت��الل الذي اأجمع��ت الغالبية العظمى 
عل��ى اأنه املتورط باجلرمي��ة ور�سد وحتليل 
كل كلم��ة اأو جمل��ة اأو �س��ورة، فيم��ا جتن��د 
نا�سط��ون للرد على بع�س النفو�س ال�سعيفة 
التي عملت على ح��رف البو�سلة، واحلديث 

ترئ��ة  وحماول��ة  داخلي��ة  خالف��ات  ع��ن 
الحتالل من فعلته.

حرب ناعمة
ويعتر ن�سر الإ�ساعات عر مواقع التوا�سل 
الجتماع��ي، ج��زء م��ن احل��رب الناعم��ة 
الت��ي متار�سه��ا اأجهزة خماب��رات الحتالل 
الإ�سرائيلي �سد ال�سع��ب الفل�سطيني، وهذا 
الن��وع ي�ستخ��دم يف وق��ت ال�سل��م ويف وق��ت 

احلروب الع�سكرية.
ويف رده عل��ى بع���س املت�سيدي��ن يف حادث��ة 
اغتي��ال ال�سهيد فقهاء، ي��رد النا�سط طارق 
�سم��ايل م��ن غ��زة، عل��ى م��ن يتهم��ون غ��زة 
ال�سهي��د،  بحماي��ة  بالتق�س��ري  واملقاوم��ة 
قائ��ال": حكم��وا عل��ى منظوم��ة الأم��ن يف 
غزة بالف�س��ل، قرروا اأن هيب��ة املقاومة قد 
�ساع��ت، ومل مير عل��ى اغتي��ال ال�سهيد 24 
�ساع��ة، ومل ُتعرف مالب�س��ات احلادث بعد"، 
مو�سح��ا اأن هناك خرق اأمن��ي وخطاأ فادح، 
واأن هن��اك ثغ��رة م��ر عره��ا املحت��ل ونفذ 
جرميته، لكن هذا وغ��ريه يحتاج اإىل بع�س 
الوق��ت لك�سفه وتو�سيح��ه.  وتابع قوله ": 
غ��زة بخ��ري، اأمنه��ا بخ��ري، مقاومته��ا بخري، 
والأي��ام القادمة حبلى ب��كل جديد، فرفقا 

باأ�سحاب الهمم يا كرام".

جهل المغردين والنشطاء
م��ن جهته يقول خالد �س��ايف املدون واملدرب 
كان  اإن��ه  اجلدي��د:"  الإع��الم  جم��ال  يف 
هناك ت��داول كبري و�سلبي ملواق��ع التوا�سل 

الجتماع��ي فيم��ا يتعل��ق بحادث��ة اغتيال 
الأ�سري املحرر مازن فقه��اء، والتكهنات التي 
ين�سرها ال�سب��اب واملغردين حول اجلرمية، 
اجلبه��ة  �سع�سع��ة  اإىل  ي��وؤدي  م��ا  وه��و 
الداخلي��ة ويوؤث��ر �سلب��ا عل��ى حال��ة الأمن 
والأم��ان بغزة، خا�سة يف ظ��ل الدعاء باأن 
عنا�س��ر م��ن ال�ساب��اك ال�سرائيل��ي هي من 
نفذت عملي��ة الغتيال ومن ثم خرجت من 

غزة ب�سالم". 
ويوؤك��د �س��ايف يف حدي��ث لل��راأي، اأن كاف��ة 
به��ا  يخ��رج  الت��ي  والنتائ��ج  التحلي��الت 
املغردي��ن والن�سط��اء على مواق��ع التوا�سل 
الجتماع��ي ل تعتم��د عل��ى نتائ��ج ر�سمية 
وه��ي نابع��ة من اجله��ل، فالبع�س ح��اول اأن 
ي�سخ��م رد املقاوم��ة، وجت��راأ عل��ى جتهي��ز 
من�س��ورات تتعلق باإمكانية ما ميكن ان تقدم 
علي��ه املقاومة وو�س��ع املتابعني يف حرية من 

اأمرهم.
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه ف��اإن الكثري من 
امل�سب��وق  وال�ستنت��اج  ال�ساع��ات  مروج��ي 
الذي��ن  املتابع��ني  م��ن  �سبك��ة  له��م  جتع��ل 
ا�ستنت��اج  اأو  حتلي��ل  ف��اأي  عنه��م،  ينقل��ون 
يج��د متفاعل��ني مع��ه، واآخري��ن م�ستعدي��ن 
لنقله ب�سكل فريو�س��ي وبالتايل تنت�سر هذه 

املعلومات بهذا ال�سكل.
واأه��م م��ا ميك��ن اأن تق��دم علي��ه اجلهات 
الأمنية الر�سمي��ة هو اأن ت�سدر معلومات 
مو�سوع��ات  اأي  ت��داول  ومن��ع  �سارم��ة 
تعزز ن�س��ر الإ�ساعات، حي��ث يوجد عدد 
كبري م��ن امل�ستخدم��ني ي�ساه��دون مواقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي باعتباره��ا اأك��رث 

الرامج الت��ي تن�سر ال�سائع��ات وبالتايل 
تك��ون  حت��ى  املعلوم��ات  عل��ى  الزي��ادة 
مقبول��ة، وهو م��ا ي�ستدع��ي اإيج��اد رادع 
لكل من يتجراأ على ن�سر معلومات �سلبية، 

على حد تعبري املدون �سايف. 

االنجرار خلف السبق
اجلدي��د  الع��الم  دور  عل��ى  تعليق��ه  ويف 
ن�س��ر  يف  الجتماع��ي  التوا�س��ل  ومواق��ع 
الفتن��ة وال�سائع��ات، يوؤكد �سالم��ة معروف 
رئي�س املكت��ب العالمي احلكوم��ي بغزة اأن 
تل��ك الو�سائ��ل ات�سم��ت بال�سرع��ة يف نق��ل 
احلدث وحج��م التفاعل معه��ا، لكن لالأ�سف 
يف كث��ري م��ن الأحي��ان تلع��ب تل��ك املواق��ع 
دورا �سلبي��ا ب�سبب جهل املغردين وعدم فهم 
الن�سط��اء للم�سئولي��ة الجتماعي��ة وعدم 
حتليه��م به��ا وتغليبه��م مل�ساأل��ة ال�سبق على 

اأهمية اأن يكون املجتمع اإيجابيا .
ويق��ول مع��روف يف حديث خا�س لل��راأي:" 
اإن الن�سط��اء يتحمل��ون امل�سئولي��ة جت��اه ما 
ين�س��رون من اخبار ومعلوم��ات دون الرجوع 
مل�س��در ر�سم��ي ذو ثق��ة"، مطالب��ا ب�س��رورة 
التحلي بامل�سئولية واملهنية يف ن�سر الأخبار 
وع��دم الجن��رار خلف احل�س��ول على �سبق 
�سحف��ي وتوخ��ي احل��ذر فيم��ا يت��م عر�سه 
اأو ن�س��ره م��ن معلوم��ات.  ووف��ق م��ا ذك��ره 
ف��اإن �سب��كات التوا�س��ل الجتماع��ي تفتقر 
م��ن  املطل��وب  واأن  واملهني��ة،  للم�سئولي��ة 
الن�سط��اء الكتف��اء مبا ي�سدر ع��ن اجلهات 
الأمنية الر�سمية، مو�سحا اأن ال�سائعات هي 

وليدة حالة الت�سرع التي تنتاب املغردين .
مبتابع��ة  الكثريي��ن  اهتم��ام  وبخ�سو���س 
ي�س��ري  الجتماع��ي،  التوا�س��ل  و�سائ��ل 
مع��روف اإىل اأن��ه م��ن الطبيع��ي اأن حتظ��ى 
تل��ك الو�سائل باأهمية كب��رية، فهي متحررة 
م��ن اللتزام��ات وال�سواب��ط والأخالقيات 
وه��ي تع��ود مل��دى الت��زام النا�س��ط مببادئه 

وم�سئوليته جتاه املجتمع.
يف  اأمن��ي  م�س��در  ح��ذر  �ساب��ق،  وق��ت  ويف 
قط��اع غزة، م��ن التعاط��ي مع بع���س امل�سادر 
الإعالمية امل�سبوهة التي عملت على ترويج 
الأخب��ار الكاذب��ة والإ�ساعات الت��ي تتناول 
م��ازن  الق�سام��ي  القائ��د  اغتي��ال  جرمي��ة 
فقه��ا، م�س��رًيا اإىل اأن اأه��داف مروج��ي ه��ذه 
الأكاذيب، هي من اأهداف اجلهات التي قامت 

بعملية الغتيال.  
اجله��ات  اأن  ل��ه،  ت�سري��ح  يف  امل�س��در  واأك��د 
الأمني��ة املخت�س��ة �ستالح��ق اأي م��ن هوؤلء 
ال�سحفيني اأو ن�سطاء الإعالم اجلديد الذين 
يحاول��ون ن�سر ه��ذه الرواي��ات الكاذبة دون 

الرجوع لالأدلة والراهني.
وكان م�سلح��ون جمهولون اغتالوا بالر�سا�س 
م�س��اء اجلمع��ة، الأ�سري املح��رر والقيادي يف 
كتائ��ب الق�س��ام م��ازن فقه��ا، جن��وب مدينة 
غ��زة.  وم��ازن فقهاء اأ�سري اأف��رج عنه يف عام 
2011، ب�سفق��ة وف��اء الأحرار ومت اإبعاده 
اإىل قط��اع غزة ك�س��رط اإ�سرائيلي للموافقة 
طوبا���س  مدين��ة  م��ن  وه��و  اإطالق��ه،  عل��ى 
بال�سفة الغربية املحتلة، وهو اأي�سًا مهند�س 
عملية الرد عل��ى اغتيال القائد العام الأول 

لكتائب الق�سام، �سالح �سحادة.

االشاعات.. حرب ناعمة يمارسها االحتالل ويشعلها المتصيدون
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الراأي _ اآلء النمر
ت�سم��ت  ال�سه��داء  وداع  يف  دائم��ا 
الأر�س وتبكي امل��اآذن وتنفطر قلوب 
الرج��ال، فال �سيء يف ح�سرة جثماٍن 

حي يلتف براية التوحيد غري هيبة 
ال��وداع وت�سريحات النتق��ام بالثاأر، 
فخطف روح ال�سهيد والقائد والأ�سري 
املحرر مازن فقهاء عر عملية اغتيال 

�سامتة مل يك��ن بالأمر الب�سيط على 
مدين��ة غ��زة، التي حتت�س��ن ال�سهيد 
وعائلت��ه بعد حترره من �سفقة وفاء 

الأحرار مبثابة ال�سيف.

وكم��ا هو مع��روف فاإن نظرات ال�سه��داء وكلماتها 
وو�سياه��م ل تخيب اأبدًا، فق��د كان ال�سهيد مازن 
فقه��اء يو�س��ي زوجت��ه بال�س��ر والحت�س��اب اإن 
ج��اء الي��وم ال��ذي �سينال به م��ا متنى، كم��ا اأباح 
له��ا بارتياح��ه و�سعادت��ه ال��ال متناهي��ة خ��الل 
اأيام��ه الأخرية وخالل يوم اجلمعة الذي مت فيه 

اغتياله.

زغاريد الشهادة
الثم��ن ال��ذي دفعت��ه زوج��ة ال�سهي��د ب��داأ من��ذ 
اللحظ��ة الأوىل التي ارتبطت بها بفقهاء الأ�سري 
املحرر اآنذاك، فلم يك��ن بال�سهل الرتباط باأ�سري 
حم��رر مبع��د اإىل قطاع غ��زة، ليبق��ى الثنني يف 

منفى عن عائلتهما وم�سقط راأ�سهما.
وخالل الظهور الأخري والذي يعد حديثا لفقهاء 
مرافق��ًا زوجت��ه يف حفل��ة تخرجها م��ن اجلامعة 
الإ�سالمية، نطقت زوجت��ه ناهد ع�سيدة بكلمات 
مل ينح�س��ر بثها فق��ط بحفل التخ��رج اإمنا امتد 

اإىل يوم ارتقائه �سهيدًا.

ومل تك��ن كلماته��ا عاب��رة ح��ني افتخ��رت باأنه��ا 
اأفن��ت �س��ت �سنوات م��ن عمرها للعي�س م��ع زوجها 
املبع��د بعد حترره من الأ�س��ر، اإىل اأن اأجنبت منه 
الطفلني حممد خم�س �سنوات و�سما عام ون�سف.

جمه��ور  اأم��ام  زوجه��ا  برفق��ة  ع�سي��دة  وقف��ت 
اخلريج��ني وذويه��م واألق��ت كلمتها الت��ي خل�ست 
خالله��ا مبخت�سر معاناتها ومعان��اة زوجها املحرر 
مازن، وقال��ت "كنت حابة اأقدم ت�سحية ب�سيطة 
واأك��ون زوجة لإن�سان نذر نف�س��ه وحياته للجهاد 
موؤب��دات  ت�س��ع  حكم��ه  كان  م��ازن  واملقاوم��ة، 
وخم�س��ني �سنة ق�س��ى منهم يف �سج��ون الحتالل 
ع�سر �سن��وات، واخ��رت اإين اأكم��ل حياتي معاه، 
لك��ن بع��د زواجن��ا م��ا انته��ت املعان��اة لأن��ه اأهلي 
واأه��ل زوج��ي مت منعهم م��ن ال�سفر ب�س��كل نهائي، 

وانحرمنا من �سوفة اأهلينا من �ست �سنوات".
ال�سهي��د فقه��اء وق��ف منت�سب��ًا بجان��ب زوجت��ه 
اخلريج��ة، لي�سج��ل خ��الل وقفت��ه باأن��ه الوداع 
الأخ��ري والظه��ور الأخ��ري ل��ه، لتطلب اأخ��ريًا من 
اأه��ايل اخلريج��ني احلا�سرين ع��دا اأهله��ا واأهل 

زوجها باأن ي�سمعوها الزغاريد عو�سا عن زغاريد 
اأمه��ا، لتبق��ى زغاريد التخ��رج حمفوظة اإىل يوم 
زف��اف ال�سهي��د م��ازن فقه��اء احلاف��ل باحل�س��ود 

واملودعني جلثمانه.

فخورة به شهيدًا
زوج��ة ال�سهي��د م��ازن قالت ب��كل وث��وق باأنها مل 
تندم على قرار ارتباطها به حتى بعد ا�ست�سهاده، 
وت�سع��ر بال�سع��ادة لأن زوجها ن��ال اأمنيته اأخريا 
بامل��وت �سهي��دا م��ن اأج��ل دين��ه ووطن��ه، فتق��ول 
ع�سي��دة: "كما كن��ت فخورة ب��اأين زوجة الأ�سري 
املح��رر مازن فقه��اء، اأن��ا اأي�سا الآن فخ��ورة باأين 

زوجة ال�سهيد مازن".
خ��ر ارتق��اء زوجه��ا �سهي��دًا بع��د تلقي��ه لأرب��ع 
ر�سا�سات يف راأ�سه اأوقعها يف �سدمة كبرية مل يكن 
بال�سهل عليها الت�سديق بها، بعد اأن كانت ترافقه 
قبله��ا بقلي��ل يف نزه��ة عائلي��ة، وقال��ت يف ه��ذا 
ال�سياق :"كنت اأتوقع دائمًا اأن ينال مازن اأمنيته 
لك��ن لي���س يف هك��ذا اأو�س��اع هادئة بال ح��رب اأو 

عدوان، لكن قدره اأن ينالها بعد اأن ا�ستاق لها".
كنت م�ستعدة اأ�سل بغربة وما اأ�سوف اأهلي واأبقى 
بجان��ب مازن الذي كان يل كل �سيء، كان يل الأم 
والأب والأخ والأه��ل، مل ينق�سن��ي �س��يء بوجود 

مازن معي بهذه احلياة.
الوداع على جبينه مل  "حت��ى حني طبعت قبلة 
يك��ن ميتًا، فق��د كان بوج��ه �ساحك مرت��اح ي�سع 
باحلي��اة والن��ور كاأن��ه نائ��م، ومل ت��راه عين��اي 
كم��ا راآه النا���س م�سابًا يف راأ�سه��ا ومنتفخ العيون، 
فاأن��ا �سع��رت باأن��ه يحت�س��ن ح�س��وري ويب�س��رين 
بارتياح��ه و�سعادت��ه وب�سا�س��ة وجه��ه، وعمل��ت 
بالو�سي��ة التي اأو�ساين بها م��رارًا وتكرارًا باأن ل 
اأبكي علي��ه حني ينال �سهادت��ه واأن اأكون �سابرة 

حامدة �ساكرة للم�ساب وكنت كذلك".
ومل يبقى لزوجة ال�سهي��د مازن اأحدًا بعد رحيل 
زوجها و�سط غربتها عن اأهلها، اإل اأنها قالت باأنه 
ل ميكن لها اأن تغادر الأر�س التي احت�سنت ج�سد 
م��ازن، وف�سلت اأن تعي�س يف غربتها لتبقى بجانب 

زوجها حتى بعد رحيله عنها وعن طفليها.

فضلت الغربة لتبقى بجانبه

"زوجة فقهاء" رفيقته في غزة حتى بعد الرحيل !
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"الداخلية" تغلق 
حاجز بيت حانون 
إلشعار آخر عقب 

اغتيال فقها
غزة- الراأي

والأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
الوطن��ي ع��ن اإغ��الق حاج��ز بي��ت 
حانون �سمال قطاع غزة حتى اإ�سعار 
اآخ��ر يف اإط��ار الإج��راءات الأمنية 
يف اأعق��اب جرمي��ة اغتي��ال الأ�سري 

املحرر ال�سهيد مازن فقها.
وق��ال الناط��ق با�س��م ال��وزارة اإي��اد 
البزم ل� "ال��راأي" اإن اإغالق احلاجز 
ياأت��ي يف اإط��ار التحقيق��ات لك�س��ف 

مالب�سات جرمية اغتيال فقها.  
وكان جمهولون اغتالوا املحرر فقها، 
مب�سد���س  املا�س��ي،  اجلمع��ة  م�س��اء 
كامت �س��وت براأ�س��ه مبنطق��ة "ت��ل 

الهوى" جنوب غرب مدينة غزة.

غزة- الراأي
ابتك��رت املعلم��ة موؤمن��ة ف��رج م��ن مدر�س��ة 
العبا���س الأ�سا�سي��ة ب للبن��ات يف مديري��ة 
�س��رق غ��زة  قامو�سًا ناطق��ًا م�س��ورًا تفاعليًا 
ملف��ردات منه��ج  اللغ��ة الجنليزي��ة لل�س��ف 
البوربوين��ت،  برنام��ج   با�ستخ��دام  الثام��ن 
ويق��وم الطال��ب م��ن خ��الل ه��ذا القامو���س 
باختي��ار الإجابة ال�سحيح��ة ويتم تزويده 

بالتعزيز اأو التغذية الراجعة .
وتو�س��ح  املعلم��ة ف��رج خ��الل حديثن��ا معها 
ت�سهي��ل  ه��و  القامو���س  ابت��كار  اأه��داف  اأن 
مادة اللغ��ة الجنليزية للط��الب والرتقاء 
مب�ستواهم وخ�سو�سًا نطق الكلمات، وت�سيف 
اأن القامو���س يعتر اأداة للتعل��م الذاتي كما 
يف  الأم��ور  واأولي��اء  الط��الب  يدع��م  اأن��ه 

التح�سري للدرو�س.
وتبني ف��رج عن الأ�سباب الت��ي دعت املعلمة 
فرج  لإن�ساء هذا القامو�س وفوائده هو عدم 
وج��ود م�س��در ثاب��ت يح�س��ل علي��ه الطالب 
عل��ى مف��ردات املنه��ج، وع��زوف الطلب��ة عن 
ا�ستخ��دام القوامي���س املكتوب��ة، اإ�سافة اإيل 
ت�سهي��ل املنه��اج وجعل امل��ادة �سهلة وحمببة 

للطالب .
الت��ي  الت�س��اوؤلت  اأن  اأي�س��ا  ف��رج  وت�س��ري 
واجهتها من قبل اأولي��اء الأمور حول م�سدر 
حم��دد لتح�س��ري الكلم��ات كان م��ن الدوافع 
لبت��كار قامو���س  مبين��ه اأن��ه يعت��ر مرجع 
دائ��م للطال��ب يع��ود اإلي��ه يف اأي وق��ت �ساء 
وي�ستطي��ع املعل��م تطبيق��ه يف ح�س��ة �سفية 

لعمل تقومي ختامي اأو مرحلي.

وع��ن طريقة عمل القامو���س قالت فرج اأنه 
يعم��ل بنظ��ام بوربوين��ت يحت��وي عل��ى 34 
�سريح��ة مبا فيها الغ��الف والفهر�س وي�سمل 
ب 150 كلمة خا�سة بال�سف الثامن اإ�سافة 
اإيل احتوائ��ه عل��ى ر�سومات لدع��م الكلمات 

بال�سور.
وت�سري املعلمة اأنه عر�س القامو�س ملناق�سته 
 learn and play يف ي��وم درا�سي بعن��وان
يف  عر���س   with English words
مرك��ز التدريب مبديرية �سرق غزة  ح�سره 
م�سرف��و املبحث باملديري��ة ومعلمي ومعلمات 
ال�س��ف الثام��ن لي�ستفاد م��ن كل املالحظات 
ليخ��رج باأف�س��ل �س��ورة حيث �سيت��م توفريه 
عل��ي ا�سطوانة جلميع الطلب��ة بكل املدار�س 

بعد التنقيح والعتماد.

معلمة تبتكر “قاموس ناطق لمفردات منهاج اللغة 
االنجليزية للصف الثامن”

غزة- الراأي
اأك��دت وزارة ال�س��رى واملحري��ني يف 
الأ�س��ري  اغتي��ال  جرمي��ة  اأن  غ��زة، 
املح��رر م��ازن فقه��اء، ت�س��كل �سابقة 
خط��رية كونه��ا طالت اأح��د الأ�سرى 
لزال  الحت��الل  واأن  املحرري��ن، 
يالح��ق الأ�سرى املحرري��ن وي�سعهم 
ال�سته��داف  وب��وؤرة  دائ��رة  يف 

والعتقال والغتيال .
ج��اء ذل��ك، خ��الل ت�سري��ح �سحفي 
نع��ت في��ه،  ا�ست�سهاد الأ�س��ري املحرر 
م��ازن حممد فقه��اء 38 عام��ًا، اأحد 
حم��رري �سفق��ة وفاء الأح��رار عام 
واأحد كواد ورمز احلركة  م   2011
الأ�سري، حيث اأم�سى يف الأ�سرى اأكرث 

من ع�سر �سنوات.
 وحّملت الوزارة، الحتالل واأعوانه 
من العمالء امل�سوؤولي��ة هذه العملية 
م��ن  الن��ار علي��ه  باإط��الق  اجلبان��ة 
اأن  وبين��ت  ج��دًا،  قريب��ة  م�ساف��ة 
امل�ستفي��د الأول والأخ��ري م��ن ه��ذه 
الحت��الل  ه��و  اجلبان��ة  العملي��ة 

نف�سه.

وزارة األسرى: 
جريمة اغتيال 
المحرر "فقهاء" 
سابقة خطيرة


