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اعتقال قاتل فقهاء..  إنجاز أمني بغزة 
وصفعة موجعة لالحتالل

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
من��ذ اللحظ��ات االأوىل الغتي��ال ال�س��هيد م��ازن فقه��اء يف 
منطق��ة ت��ل اله��وا بغ��زة، مل تت��وان االأجه��زة االأمني��ة يف 
الك�س��ف عن هوية قاتليه، وادخرت كل جمهوداتها من اأجل 
الك�س��ف عنهم وتقدميهم للعدالة. ويف اأقل من �س��هرين على 
اغتيال فقها، ك�س��ف رئي�س املكتب ال�سيا�س��ي حلركة حما�س 

اإ�س��ماعيل هني��ة، اأن القات��ل املجرم ال��ذي ارتكب اجلرمية 
واأدىل باالعرتاف��ات  االأمني��ة،  اأي��دي االأجه��زة  اأ�سب��ح يف 
الوا�سح��ة املف�سل��ة ال�سامل��ة، واأن وزارة الداخلي��ة �ستعقد 
موؤمترا �سحفيا خالل اأيام ت�سرح فيه كل التفا�سيل املتعلقة 
باجلرمي��ة. واأكد خ��راء اأمني��ون وحملل��ون �سيا�سيون على 
اأن متك��ن االأجه��زة االأمنية يف قطاع غزة م��ن اعتقال قاتل 

ال�سهيد فقهاء، وّجه �سفعة و�سربة مذهلة قوية لالحتالل 
اال�سرائيلي واأجهزته اال�ستخباراتي��ة واالأمنية، مو�سحني 
ب��اأن هذا االجن��از ي�سج��ل للمقاوم��ة الفل�سطيني��ة وحركة 

االأدمغ��ة.  �س��راع  حما���س حت��ت عن��وان 
وراأى اخلب��ر االأمني عب��د اهلل العقاد، اأن 
04متك��ن االأجهزة االأمنية بغ��زة من اعتقال 
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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 

وت�س��ر بيانات جه��از االإح�س��اء الفل�سطيني 
املرك��زي، اأن االحت��الل االإ�سرائيلي��ي �سيطر 
خ��الل مرحل��ة "النكب��ة" عل��ى 774 قري��ة 
ومدين��ة  قري��ة   531 ودم��روا  ومدين��ة، 
 70 م��ن  اأك��ر  اق��رتف  كم��ا  فل�سطيني��ة، 
اإىل مقتل ما يزيد  اأدت  "مذبحة وجمزرة"، 

عن 15 األف فل�سطيني، خالل فرتة النكبة.
ُق��در ع��دد الفل�سطينيني نهاية ع��ام 2015، 
)بح�س��ب  ن�سم��ة  ملي��ون   12.4 بح��وايل 
م�س��ادر فل�سطيني��ة(، وه��ذا يعن��ي اأن ع��دد 
الفل�سطيني��ني يف الع��امل ت�ساع��ف 8.9 مرة 

منذ اأحداث "نكبة 1948".
وفيم��ا يتعل��ق بع��دد الفل�سطيني��ني املقيم��ني 
حالًيا يف فل�سطني التاريخية )االأرا�سي التي 
�سيطر عليه��ا جماعات يهودي��ة م�سلحة عام 

البيان��ات  ف��اإن   ،)1967 واإ�سرائي��ل   1948
ت�س��ر اإىل اأن عددهم بل��غ نهاية عام 2015 
ح��وايل 6.2 ملي��ون ن�سم��ة، وم��ن املتوقع ان 
يبل��غ عددهم نحو 7.1 ملي��ون، بحلول نهاية 
ع��ام 2020، وذل��ك فيم��ا لو بقي��ت معدالت 

النمو ال�سائدة حاليًا.
ن�سب��ة  اأن  االإح�سائي��ة  املعطي��ات  وتظه��ر 
الالجئني الفل�سطينيني يف فل�سطني تبلغ نحو 
%42.8 م��ن جمم��ل ال�س��كان الفل�سطينيني 
املقيم��ني يف فل�سطني نهاية العام 2015، كما 
بلغ ع��دد الالجئ��ني الفل�سطيني��ني امل�سجلني 
لدى وكالة الغوث مطلع يناير/ كانون الثاين 

مليون.  5.59 حوايل   ،2015
وقدر عدد ال�س��كان يف االأرا�سي الفل�سطينية 
ملي��ون   4.8 بنح��و   ،)1967 ال���  )اأرا�س��ي 

ن�سم��ة، نهاي��ة 2015، منه��م 2.9 ملي��ون يف 
يف  ملي��ون   1.9 وح��وايل  الغربي��ة  ال�سف��ة 

قطاع غزة.
يف  الفل�سطيني��ون  الالجئ��ون  ويع��اين 
املخيم��ات، ظروف��ًا اجتماعي��ة واقت�سادي��ة 
م�ساك��ن  يف  ويعي�س��ون  وقا�سي��ة،  �سعب��ة 
�سيق��ة ومتال�سقة، فيما يتلق��ون امل�ساعدات 
االإن�سانية من وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 

"االأونروا".
الف�سائ��ل  دع��ت  الذك��رى،  ه��ذه  ويف 
الفل�سطيني��ة املختلف��ة يف ال�سف��ة الغربية، 
للم�سارك��ة  الفل�سطيني��ني  غ��زة،  وقط��اع 
بالفعاليات املعنّي��ة باإحياء ذكرى "النكبة"، 
بامل�سرات واملهرجانات والفعاليات املتنوعة، 

تاأكيًدا على حقهم بالعودة.

ومنذ اأي��ام يحيي الفل�سطيني��ون الذكرى من 
خالل م�سرات ووقفات، وندوات.

و"النكبة" هي م�سطلح يطلقه الفل�سطينيون 
عل��ى ا�ستيالء"ع�سابات �سهيوني��ة م�سلحة" 
عل��ى اأرا���س فل�سطيني��ة، اأقام��وا عليه��ا يوم 
"اإ�سرائيل"،  دول��ة   1948 اأي��ار  ماي��و/   14
م��ن  فل�سطين��ي  األ��ف   800 نح��و  وهج��روا 
اأنح��اء  م��ن  خمتلف��ة  بق��اع  اإىل  اأرا�سيه��م 
الع��امل، بح�س��ب تقدير ل��الأمم املتحدة �سدر 
ع��ام 1950.  و�سنويًا، يحي��ي الفل�سطينيون 
ذك��رى "النكب��ة" يوم 15 ماي��و/ اأيار من كل 
ع��ام، مب�سرات احتجاجي��ة واإقامة معار�س 
تراثي��ة توؤكد على حق الع��ودة، وارتباطهم 
باأر�سهم التي رحل عنه��ا اآباوؤهم واأجدادهم 

عام 1948.

تحت شعار "عائد يا بالدي"
الفلسطينيون يحييون الذكرى الـ69 للنكبة 

غزة- الراأي
يف  الفل�سطيني��ون  يحي��ي 
ال�سف��ة الغربي��ة، وقط��اع 
الي��وم  وال�ست��ات،  غ��زة، 
االإثن��ني، الذكرى ال�سنوية 

ال��� 69 ل��� "النكب��ة"، الت��ي 
 ،1948 ع��ام  به��م  حل��ت 
ي��ا  عائ��د   " �سع��ار  حت��ت 
ب��الدي". واأ�سف��رت النكبة 
ع��ام 1948، ع��ن ت�سري��د 

نح��و 800 األ��ف فل�سطيني 
اإىل  م��ن قراه��م ومدنه��م، 
وقط��اع  الغربي��ة  ال�سف��ة 
العربي��ة  وال��دول  غ��زة 

املجاورة.
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
تهج��ر  عل��ى  عام��ًا   69 م��رور  رغ��م 
الفل�سطيني��ني م��ن اأرا�سيه��م اأو ما ي�سمي" 
بالنكب��ة" ت��روى احلاج��ة اآمن��ة احل��اج 
اأحم��د حكاية النكب��ة، التي عا�ستها وهي 
ابن��ة الرابع��ة ع�سر عاًم��ا وكاأن ما ح�سل 

كان باالأم�س القريب.
ِلُتنق��ل  كافي��ة  كان��ت  �سغ��رة  تفا�سي��ل 
لالأجي��ال واالأحف��اد واأن يحفظ��وا معه��ا 

حقهم الذي �ُسِلبوه من االحتالل.
فعل��ى فرا���س مر�سه��ا يف بيته��ا الكائن يف 
ح��ي الزيت��ون حتاملت احلاج��ة اأم ح�سن 
ومر�سه��ا،  اأوجاعه��ا  عل��ى  عاًم��ا(   80(
وب��داأت ت��روي ق�سته��ا عندم��ا هاج��رت 
برفق��ة عائلته��ا م��ن بي��ت دار���س جن��وب 
فل�سطني املحتل��ة اإىل مدينة غزة، وكاأنها 
تري��د اأن تق��ول "اإن كل اأمل ووج��ع يه��ون 

اأمام اأمل الهجرة والنكبة".
ه��م االأ�سخا���س اأنف�سه��م الذي��ن عا�س��وا 
ذكرياته��م  ،تتج��دد  النكب��ة  اأح��داث 
وتزداد اآمالهم رغم مرور عام جديد على 
تل��ك املاأ�س��اة، اإال اأنه��م م��ا زال��وا يحملون 
الذكري��ات االأجم��ل لطفولته��م واألعابهم 
وعاداته��م وتقاليده��م متم�سكني باحللم 
االأ�سع��ب املتمث��ل بحق الع��ودة اإىل اأر�س 
االآب��اء واالأج��داد ، ع��دا ع��ن احتفاظهم 

مبفاتيح الديار و�سهادات الطابو القدمية 
اأبناءه��م  نفو���س  ل��دى  الع��ودة  وتعزي��ز 

واأحفادهم .

وصف القرية
ب��داأت احلاجة اأم ح�س��ن بتعريف قريتها 
قائل��ًة : "قري��ة بي��ت درا���س فل�سطينية 
االأ�س��ل، وتعن��ي م��كان درا�س��ة احلنط��ة، 
ويرج��ع �سبب ت�سميتها لوجود بيت �سيدنا 

اإدري�س عليه ال�سالم ".
"تق��ع  "ال��راأي:  وت�سي��ف يف حديثه��ا ل��� 
القري��ة اإىل ال�سمال ال�سرق��ي من مدينة 
غزة، وتبعد عنها ما يقارب 32 كيلومرتًا، 
وترتف��ع 50 مرتًا عن �سطح البحر، وتبلغ 

م�ساحة اأرا�سيها 88 دومنا".
وب�سات��ني  حدائ��ق  بالقري��ة  وحتي��ط 
املج��دل  ق��رى  واأرا�س��ي  احلم�سي��ات 
وال�سوافر، والباطني، واأ�سدود، وحمامة، 
وترتف��ع بالتدريج من الغرب اإىل اجلنوب 

الغربي لت�سبح تاًل.
وتابعت: "بيوت القرية كانت من الطوب، 
وبه��ا م�سجدان ومدر�سة ابتدائية واحدة 
للزراع��ة  �ساحل��ة  اأرا�سيه��ا  ،ج��ُل  فق��ط 
ب�سب��ب االأمط��ار الغزي��رة، كم��ا ا�سته��رت 
بزراع��ة القم��ح وال�سعر، وطع��ام املفتول 

والكا�سر "اللحم".

البدرساوي
وع��ن �سب��ب ال�سف��ة الت��ي يحمله��ا اأه��ل 
بي��ت درا���س واملتمثل��ة ب��� " ك��ر الرا�س " 
البل��دة عا�س��وا  اأه��ل  اإن  قال��ت احلاج��ة 
يف مرحل��ة م�ستقل��ة ع��ن االآخري��ن وكان 
عنده��م عن��ادة الراأ���س يف كل �س��يء وال 
يح��ب "البدر�س��اوي" اأن تنزل كلمته عند 

الزوجة اأو الع�سرة.

احتالل القرية
تق��ول احلاج��ة اأم ح�سن : "لبي��ت درا�س 
ذكرى بطولية يف حروبهم مع اليهود اإبان 
احلكم الريط��اين، فكثر من امل�ستعمرات 
اليهودية تقع يف جوارها، وقد عرف اأهلها 

بال�سجاعة والت�سحية".
وتتابع: "ارت��اأى اليهود اآن��ذاك التخل�س 
م��ن هذه القرية، الأنها متثل حلقة الو�سل 
ب��ني امل�ستعمرات، فب��داأ االحتالل بق�سف 
القرية بالهاون ب�سكل ع�سوائي فا�ست�سهد 
العدي��د م��ن املدني��ني واحرتق��ت ب�ساتني 

القمح وال�سعر نتيجة الق�سف" .
هوجم��ت القري��ة اأرب��ع م��رات حي��ث بداأ 
ماي��و، ويف كل   21 اإىل   16 م��ن  الهج��وم 
م��رة كان اأه��ل القري��ة ينت�س��رون عل��ى 
االحتالل، رغم تفوقهم يف العدد والعدة.

بعد ذل��ك، حو�س��رت القرية م��ن جهاتها 
االأربع ملنع و�س��ول الدعم للمجاهدين من 
القرى املج��اورة، وبداأ االحت��الل بق�سف 
القري��ة باله��اون، فطل��ب املجاه��دون من 
مغ��ادرة  وال�سي��وخ  والن�س��اء  االأطف��ال 

القرية لتخفيف اخل�سائر.
وبع��د مغادرة القرية، فرت احلاجة اآمنة 
وعائلتها من بيت درا�س اإىل املجدل، ولكن 
االحتالل ظ��ل يطاردهم حتى و�سلوا اإىل 
قطاع غزة وا�ستقروا بها حتى يومهم هذا 

.
قري��ة  درا�س"ثال��ث  "بي��ت  وُتع��د 
احتل��ت عل��ى ي��د االحت��الل، هوجمت يف 
القرية  13/5/1948 ومت ه��دم منازل 

بالكامل وتدمر مدر�ستها الوحيدة"

الخوف األكبر
عل��ى  وتع���سّ  قلي��اًل  احلاج��ة  ت�سم��ت 
اأوجاعه��ا الت��ي اأملّ��ت به��ا نتيج��ة ا�ستداد 
مري��ر  الأمل  اأي�س��ًا  ورمب��ا  مر�سه��ا، 
يرافقه��ا م��ن الذكري��ات، لتق��ول: "كانت 
اال�ستباكات بني الثوار واليهود عبارة عن 
مناو�سات ليلية، وبعد فرتة و�سلتنا اأخبار 
املج��ازر الت��ي وقعت يف العدي��د من القرى 
ارتكبته��ا  الت��ي  والفظائ��ع  الفل�سطيني��ة 
م��ا  اأك��ر  وكان  ال�سهيوني��ة،  الع�ساب��ات 

خ�سي منه االأهايل لي�س القتل بل حوادث 
االغت�ساب التي �ساع نبوؤها اآنذاك" .

مذبحة بيت دراس
�سمال �سرق غزه 21/05/1948 و�سلت 
ق��وة �سهيوني��ة مع��ززة بامل�سفح��ات، اإىل 
قرية بي��ت دارا���س وطوقتها ملن��ع و�سول 
النج��دات اإليها، ثم بداأت تق�سفها بنران 
املدفعية والهاونات بغ��زارة كبرة، ف�سعر 
وق��رروا  املوق��ف  بح��رج  القري��ة  اأه��ل 
ال�سم��ود والدف��اع عن منازله��م مهما كلف 
الن�س��اء  م��ن  طلب��وا  فق��د  لذل��ك  االأم��ر، 
واالأطفال وال�سيوخ مغادرة القرية بهدف 
تخفي��ف اخل�سائ��ر ب��ني الع��زل، وحترك 
هوؤالء عر اجلان��ب اجلنوبي من القرية، 
ومل يكونوا عل��ى علم باأن القرية مطوقة 
م��ن خمتلف اجله��ات، لذلك فم��ا اأن بلغوا 
م�س��ارف القري��ة اخلارجية حت��ى ت�سدى 
لهم ال�سهاينة بالنران، رغم كونهم ن�ساء 
واأطف��ااًل و�سيوخ��ًا عزل، وكان��ت ح�سيلة 

املواجهة260 �سهيدًا.
ولك��ن رغ��م درب االأمل ال��ذي ُفِر���سَ على 
الفل�سطيني��ني، اإال اأن الالجئ الفل�سطيني 
ال يكل وال ميل متخذًا من ال�سر واالإميان 
والعلم �سالحًا ينا�سل ويكافح به من اأجل 

العودة اإىل ثرى فل�سطني املحتلة .

بذكرى 69الـ للنكبة.. الحاجة آمنة حلم العودة يلمع بعينيها 
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
من��ذ اللحظ��ات االأوىل الغتي��ال ال�سهي��د 
م��ازن فقهاء يف منطقة ت��ل الهوا بغزة، مل 
تت��وان االأجه��زة االأمني��ة يف الك�س��ف عن 
هوية قاتليه، وادخرت كل جمهوداتها من 

اأجل الك�سف عنهم وتقدميهم للعدالة.
ويف اأق��ل م��ن �سهري��ن عل��ى اغتي��ال فقها، 
ك�س��ف رئي���س املكت��ب ال�سيا�س��ي حلرك��ة 
حما�س اإ�سماعيل هنية، اأن القاتل املجرم 
ال��ذي ارتك��ب اجلرمي��ة اأ�سب��ح يف اأي��دي 
االأجه��زة االأمني��ة، واأدىل باالعرتاف��ات 
الوا�سح��ة املف�سل��ة ال�سامل��ة، واأن وزارة 
الداخلي��ة �ستعق��د موؤمت��را �سحفيا خالل 
اأي��ام ت�س��رح في��ه كل التفا�سي��ل املتعلق��ة 

باجلرمية.
واأكد خ��راء اأمنيون وحملل��ون �سيا�سيون 
عل��ى اأن متك��ن االأجه��زة االأمنية يف قطاع 
غزة من اعتقال قاتل ال�سهيد فقهاء، وّجه 
�سفع��ة و�سرب��ة مذهلة قوي��ة لالحتالل 
اال�ستخباراتي��ة  واأجهزت��ه  اال�سرائيل��ي 
واالأمني��ة، مو�سح��ني ب��اأن ه��ذا االجن��از 
ي�سج��ل للمقاوم��ة الفل�سطيني��ة وحرك��ة 

حما�س حتت عنوان �سراع االأدمغة.

إنجاز أمني
وراأى اخلب��ر االأمني عب��د اهلل العقاد، اأن 
متك��ن االأجهزة االأمنية بغ��زة من اعتقال 
قات��ل فقه��اء ه��و اإجن��از اأمن��ي الأول مرة 
يف تاري��خ ال�س��راع م��ع االحت��الل، حي��ث 
اأن اأغل��ب عملي��ات االغتي��ال الت��ي نفذها 
االحت��الل مل يك�سف عنها النق��اب ب�سكل 
فقه��اء  اغتي��ال  عملي��ة  يف  لك��ن  دقي��ق، 
ع��ن  الك�س��ف  االأم��ن  اأجه��زة  ا�ستطاع��ت 
املتورط��ني فيها يف اأقل م��ن �سهرين، م�سرا 

اإىل اأن هذا االجناز ي�سجل للمقاومة.
اإن  لل��راأي:"  حديث��ه  يف  العق��اد  وق��ال 
القات��ل  اإخف��اء  يتعم��د  كان  االحت��الل 
واالأجه��زة  املقاوم��ة  لتبق��ى  احلقيق��ي 
االأمنية يف حالة ا�ستن��زاف ودوران حول 
ال��ذات، لكن ال��رد جاء اأكر مم��ا توقعته 

االأجهزة االأمنية اال�سرائيلية".
ويعت��ر االعالن عن اعتق��ال قاتل فقهاء 
واأجهزت��ه  لالحت��الل  �سرب��ة  مبثاب��ة 
االأمني��ة، حي��ث ال ي��زال امل�ست��وى االأمني 
وال�سيا�س��ي ل��دى الكي��ان يف حال��ة �سدمة 
وذه��ول عق��ب تع��رف املقاومة عل��ى قتلة 

فقهاء وهذا اإجناز يح�سب لها.

ووف��ق ما ذك��ره العق��اد ف��اإن �سم��ت قادة 
االحت��الل ع��ن التعقي��ب عق��ب الك�س��ف 
ع��ن اعتق��ال قاتل فقه��اء، يعت��ر �سدمة 
ولي�س تنكر اأو ه��ي حماولة من االحتالل 
للتموي��ه، يف وق��ت يعت��ر العم��الء �س��يء 
مكلف ج��دا بالن�سب��ة الأجه��زة ا�سرائيل، 
يف وق��ت جاء الرد اأكر مما توقعه القادة 
وامل�سئول��ني االأمنيني ل��دى االحتالل وهو 
رد بنف�س االأ�سلوب، وهذا يوؤكد اأن املعركة 
م��ع االحت��الل مفتوحة مبا ي�سم��ى �سراع 
االأدمغ��ة حيث مت الك�سف عن قتلة فقهاء 

يف اأقل من �سهرين.

الرد استخباراتي
واتف��ق اخلب��ر يف ال�سئ��ون اال�سرائيلي��ة 
اأمي��ن الرفات��ي، م��ع العق��اد، ب��اأن ك�س��ف 
قات��ل  ع��ن  االأمني��ة  واالأجه��زة  حما���س 
ال�سهيد فقهاء لها تاأثر كبر على منظومة 
ل��دى االحت��الل، ويعت��ر �سرب��ة  االأم��ن 
حقيقية تلقتها ا�سرائيل الأدواتها يف غزة 
واملتمثل��ة يف العم��الء، مو�سح��ا ب��اأن ذلك 
�سي��وؤدي لنك�س��ة يف العم��ل اال�ستخباراتي 
واال�سرتاتيج��ي لالحت��الل، و�سيجد قادة 

ا�سرائي��ل �سعوبة يف التعام��ل مع العمالء 
داخل قطاع غزة.

لل��راأي:" اإن  وق��ال الرفات��ي يف حديث��ه 
االحت��الل لن يج��روؤ على تنفي��ذ عمليات 
اغتي��ال قذرة عق��ب اعتقال قات��ل فقهاء 
باعتب��ار ذلك ميثل �سرب��ة اأمنية للجهود 
الت��ي ا�ستغرق��ت ا�سرائيل ف��رتات طويلة 
من عمليات جتهي��ز لعمالئها بغزة"، الفتا 
اإىل اأن االأجه��زة االأمنية ل��دى االحتالل 
لو كان��ت تعلم ب��اأن عملية اغتي��ال فقهاء 
�ست��وؤدي العتقال عدد كبر من العمالء ملا 

اأقدمت على اغتياله.
ق��ادة االحت��الل  وفيم��ا يتعل��ق  ب�سم��ت 
عق��ب الك�س��ف عن قاتل فقه��اء، اأو�سح اأن 
ا�سرائي��ل ال تع��رتف بالف�س��ل وال تريداأن 
تظه��ر انت�س��ار خ�سومها عليه��ا، واأن عدم 
حديثه��ا باملو�سوع يدل على اأنها ال تكرتث 
بالعم��الء وال مل�سره��م، واأنها ال تعترهم 

ذو قيمة اأو اأهمية.
وح��ول خيارات حما�س لل��رد على اغتيال 
فقه��اء بعد التاأك��د م��ن اأن ا�سرائيل تقف 
اإن  الرفات��ي:"  اأ�س��اف  العملي��ة،  خل��ف 
حما�س اآثرت اأن يك��ون ردها ا�ستخباراتي 

من خ��الل توجيه �سرب��ات قوية للعمالء 
بغ��زة واأن هناك اإجن��ازات وا�سحة �سيتم 
االع��الن عنه��ا قريبا"، موؤك��دا اأن حما�س 
ل��ن ت��رد ع�سكريا عل��ى االحت��الل نتيجة 
الظ��روف االأمنية وال�سيا�سي��ة بغزة، كما 
ال  القط��اع  يف  االقت�سادي��ة  اظ��روف  اأن 

ت�سمح بالذهاب حلرب مع االحتالل.
ووف��ق ما ذكره ف��اإن اخلي��ارات الع�سكرية 
ق��د تكون من خالل تنفيذ عمليات نوعية 
يف ال�سف��ة الغربي��ة املحتلة اأو يف الداخل 
املحت��ل مبا ال ي�س��ر اإىل اأن حركة حما�س 
واملقاوم��ة تق��ف خلف املو�س��وع، على حد 

تعبره.
وكان م�سلح��ون جمهولون ق��د اأطلقوا يوم 
اأرب��ع  املا�س��ي،  مار���س/اآذار   24 اجلمع��ة 
ر�سا�س��ات عل��ى االأ�س��ر املحرر م��ازن فقها 
بينم��ا  �س��وت،  كامت  م�سد���س  خ��الل  م��ن 
اخلا���س  الك��راج  يف  �سيارت��ه  يرك��ن  كان 
ب��ه اأ�سف��ل البناية الت��ي يقط��ن بها غرب 
غ��زة، ويف حين��ه حّمل��ت حرك��ة حما���س 
االحتالل وعم��الءه امل�سوؤولية عن تنفيذ 
جرمية االغتي��ال وتعهدت بك�سف اجلناة 

واالنتقام لل�سهيد.

رد حماس القادم" استخباراتي"

اعتقال قاتل فقهاء.. إنجاز أمني بغزة وصفعة موجعة لالحتالل



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

 االثنين  19 شعبان  1438هــ  /15 مايو - أيار  2017م
Monday - 15 May 2017

تقرير

05 www. a l r a y . p s

غزة- الراأي
دع��ت بلدي��ة غ��زة املواطن��ني يف املدين��ة اإىل 
�سرورة امل�ساركة الفاعلة يف التثقيف والتوعية 
البيئي��ة لتعزي��ز قي��م النظاف��ة وغر�سه��ا لدى 
فئ��ات املجتمع املختلف��ة واحلف��اظ على �سحة 

ونظافة املدينة .
واأكدت البلدية اأنها نفذت يف هذا االإطار حملة 
توعي��ة بيئي��ة يف )5( مدار���س �س��رق املدين��ة 
كمرحل��ة اأوىل �سيج��ري تنفيذه��ا يف مدار���س 
اأخ��رى �سم��ن جهوده��ا الهادف��ة لرف��ع م�ستوى 
الوع��ي البيئ��ي ل��دى طلب��ة املدار���س وتو�سي��ع 
دائ��رة م�سارك��ة املجتم��ع يف عملي��ة التثقي��ف 

واالإر�ساد وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية .
واأو�سح��ت اأنه��ا تن�س��ر ب�س��كل دوري اإر�س��ادات 
املختلف��ة  االإع��الم  و�سائ��ل  ع��ر  للمواطن��ني 
منه��ا: �سفح��ة البلدي��ة عل��ى موق��ع التوا�س��ل 
وفات��ورة  البلدي��ة،  وموق��ع  االجتماع��ي، 

" التابع��ة  غ��زة  " هن��ا  اخلدم��ات، و�سحيف��ة 
للبلدية، وو�سائل االإعالم االأخرى .

البلدي��ة باملواطن��ني ب�س��رورة و�س��ع  واأهاب��ت 
النفايات املنزلية يف اأكيا�س بال�ستيكية حمكمة 
االإغ��الق واإخراجه��ا  قب��ل ال�ساع��ة ال�سابع��ة 
�سباح��ًا حت��ى يت�سن��ى لعم��ال النظاف��ة جمعها 
وترحيله��ا يف نف���س الي��وم، وكذل��ك املحافظ��ة 
عل��ى احلاوي��ات وع��دم اإحراقه��ا حفاظ��ًا على 
ال�سح��ة البيئية، وعدم اإلقاء النفايات يف جزر 

ال�سوارع .  

قنوات تواصل
وبين��ت اأنه��ا خ�س�ست ع��دة قن��وات اإلكرتونية 
ال�س��كاوي  تقي��م  ولت�سهي��ل  التوا�س��ل  لتعزي��ز 
واملقرتح��ات م��ن قب��ل املواطن��ني منه��ا: موق��ع 
البلدي��ة على االإنرتنت، و�سفح��ة البلدية على 

موق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي ) في���س ب��وك (، 
وتطبي��ق بلدي��ة غ��زة عل��ى الهوات��ف الذكية، 

وبرنامج  " الوات�س اآب " .
واأو�سح��ت اأنه��ا ت�سغ��ل �سهري��ًا ) 250( عام��اًل 
م��ع كاره يجرها حيوان ب�سب��ب النق�س يف عدد 
االآلي��ات والت��ي مين��ع االحت��الل دخوله��ا من��ذ 
اأك��ر م��ن ) 10( اأع��وام ، موؤك��دًة اأن خطتها يف 
تخ�سي�س م�سرفني للنظافة لكل منطقة اأو حي 
يف املدينة زاد من كف��اءة عملية جمع وترحيل 
النفاي��ات وحاف��ظ بفعالي��ة اأكر عل��ى نظافة 

املدينة .
وكانت البلدية قد حقق��ت خالل ال�سهر املا�سي 
وال�سح��ة  النظاف��ة  جم��ال  يف  هام��ًا  اإجن��ازا 
البيئة،حي��ث ح�سل��ت عل��ى املرك��ز االأول للعام 
الث��اين عل��ى الت��وايل يف جم��ال النظاف��ة على 
م�ست��وى بلديات القط��اع وفقا لدرا�س��ة اأجرتها 

�سلطة جودة البيئة.

األعمال الشهرية
وفيم��ا يتعل��ق باالأعم��ال خ��الل �سه��ر اإبري��ل / 
ني�س��ان املا�س��ي اأو�سح��ت البلدي��ة اأن االأعم��ال 
�سمل��ت جم��ع وترحي��ل نح��و ) 18( األ��ف ط��ن 
من النفاي��ات من جميع اأحياء و�س��وارع املدينة 
وكن���س نح��و )12 ( �سارع��ًا رئي�س��ا وترحي��ل 
)96( �ساحنة من االأتربة املختلطة بالنفايات 

اإىل املكب الرئي�س �سرق املدينة.
ولفت��ت اأن مك��ب النفاي��ات الرئي���س يف منطقة 
األ��ف   )22  ( نح��و  ا�ستقب��ل  الدي��ك  جح��ر 
وثمامنائ��ة طن��ا خ��الل نف���س الف��رتة منه��ا ) 
18( األ��ف ط��ن م��ن بلدي��ة غ��زة و) 4( اأالف 
وت�سغي��ل  غ��وث  وكال��ة  م��ن  ط��ن  وخم�سمائ��ة 
الالجئ��ني الفل�سطيني��ني ) االأون��روا (، ونحو ) 
300( ط��ن من بلديات وادي غزة، واملغراقة، 

والزهراء.

جمعت )18( ألف طن من النفايات خالل الشهر الماضي

البلدية تدعو المواطنين للمشاركة في التوعية البيئية
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غزة- الراأي
وقعت موؤ�س�سات منظومة العدالة 
ظه��ر  فل�سط��ني،  يف  اجلنائي��ة 
اخلمي���س، مذك��رة تفاه��م بينها 

الإ�سالح وتطوير املنظومة.
جاء ذلك بح�س��ور كّل من النائب 
االأول لرئي���س املجل�س الت�سريعي 
د. اأحم��د بح��ر ورئي���س املجل���س 
االأعل��ى للق�س��اء امل�ست�س��ار عب��د 
ال��روؤوف احللب��ي والنائ��ب العام 
امل�ست�س��ار اإ�سماعي��ل ج��ر ووكيل 
حم��د  غ��ازي  اخلارجي��ة  وزارة 
امل�ست�س��ار  الع��دل  وزارة  ووكي��ل 
عم��ر الر�س وممثل وكي��ل وزارة 
اأ.  الوطن��ي  واالأم��ن  الداخلي��ة 
�سام��ي نوف��ل ونائب االأم��ني العام 
ملجل�س الوزراء بغزة اأ�سامة �سعد.
وياأت��ي توقي��ع مذك��رة التفاه��م 
موؤ�س�س��ات  حر���س  م��ن  انطالق��ًا 
منظوم��ة العدال��ة اجلنائي��ة يف 
فل�سط��ني، عل��ى تعزي��ز التن�سيق 
والتعاون بينهما يف �سبيل حتقيق 
�سي��ادة  مب��داأ  ل�سم��ان  اأهدافه��ا؛ 
القانون، وحتقيق العدالة واالأمن 
ومكافح��ة  املجتمع��ي،  وال�سل��م 

اجلرمية ومعاقبة املجرمني.

نموذج فريد
ويف ه��ذا ال�س��دد، ق��ال د. اأحمد 
بح��ر يف كلمه ل��ه: "اإنن��ا نحتفي 
تن�سيق��ي  جمل���س  بت�سكي��ل 
يف  العدال��ة  منظوم��ة  ملوؤ�س�س��ات 
املجل���س  اأن  مو�سًح��ا  فل�سط��ني"، 
م��ن نوع��ه  النم��وذج االأول  ُيع��د 
العرب��ي  الع��امل  م�ست��وى  عل��ى 
امل�ست��وى االإقليم��ي"،  ب��ل وعل��ى 
الفًت��ا اأن املجل�س ج��اء نتاج جهد 
موؤ�س�س��ات  في��ه  �سارك��ت  كب��ر 
منظومة العدال��ة وبيت احلكمة 

لال�ست�سارات.
واأك��د على اأن املجل���س الت�سريعي 
�سيك��ون ل��ه دور كب��ر يف ت�سهي��ل 
واللج��ان  املجل���س  ه��ذا  عم��ل 
املنبثقة عنه، و�س��وف "نعمل يدًا 
بي��د ملكافح��ة اجلرمي��ة ووق��ف 
التعذي��ب وتو�سي��ع  اأن��واع  كاف��ة 
االإعالمي��ة  احلري��ة  م�ساح��ات 
وحري��ة التعبر عن ال��راأي وفقًا 
للقانون"، و�سيك��ون �سعار املجل�س 
التن�سيقي "نح��و فل�سطني خالية 

من اجلرمية".
م��ن جهت��ه، ق��ال امل�ست�س��ار عب��د 

"مذك��رة  اإن  احللب��ي  ال��روؤوف 
كب��رة  نقل��ة  تعت��ر  التفاه��م 
لتحقي��ق  العم��ل  يف  ونوعي��ة 
العدال��ة اجلنائي��ة يف فل�سطني"، 
تطبي��ق  �س��رورة  عل��ى  ُم�س��ّددًا 
يف  الواق��ع  اأر���س  عل��ى  املذك��رة 
اأ�سرع وقت لتح�سني و�سع العدالة 

اجلنائية يف القطاع.

دور الداخلية
نوف��ل:  �سام��ي  اأ.  ق��ال  ب��دوره، 
تنفي��ذ  م��ن  االأك��ر  الع��بء  "اإن 
مذك��رة التفاه��م يقع عل��ى كاهل 
وزارة الداخلي��ة واالأمن الوطني 
تنفيذي��ة  جه��ة  باعتباره��ا 
خمت�س��ة"، الفًت��ا اإىل اأن تط��وًرا 
كب��ًرا ح��دث عل��ى م�ست��وى عمل 
االأمني��ة  واالأجه��زة  ال��وزارة 

التابعة لها.
واأو�س��ح اأن "هن��اك تع��اون كب��ر 
والنياب��ة  الداخلي��ة  وزارة  ب��ني 
والق�س��اء، واأن العالق��ة تكاملية 
ووزارة  الق�سائي��ة  اجله��ات  ب��ني 
اأن  عل��ى  م�س��دًدا  الداخلي��ة، 
م��ن  ملزي��د  م�ستع��دة  الداخلي��ة 

العدال��ة  يحق��ق  مب��ا  التع��اون 
وتطبيق القوانني".

وت�سع��ى املذكرة لتحقي��ق العدل 
ومب��داأ �سي��ادة القان��ون، وبه��دف 
موؤ�س�س��ات  كاف��ة  الت��زام  �سم��ان 
بالقان��ون  العدال��ة  منظوم��ة 
وممار�سة دورها يف منع التعذيب، 
اجلنائي��ة  بال�سيا�س��ات  واالأخ��ذ 
م��ع  يتعار���س  ال  مب��ا  احلديث��ة 
الفل�سطين��ي  القان��ون  اأح��كام 
الداخل��ي، ومب��ا ال يخ��ل بقواعد 
والقان��ون  ال��دويل  القان��ون 
والقان��ون  االإن�س��اين  ال��دويل 
الدويل حلقوق االن�سان والقانون 
اجلنائي ال��دويل وكافة املواثيق 

واالتفاقيات الدولية.

نصوص المذكرة
وتن�س املذكرة على اأن املجل�س له 
احل��ق يف و�س��ع ال�سيا�سات العامة 
الإ�س��الح وتطوير عم��ل منظومة 
وت�سكي��ل  فل�سط��ني،  يف  العدال��ة 
جلان فنية من اأجل و�سع االأ�س�س 
الالزم��ة  واالأنظم��ة  واللوائ��ح 
لتنفي��ذ ال�سيا�س��ات العام��ة التي 

يقرها املجل�س التن�سيقي.
ل��ه  املجل���س  اأن  املذك��رة  وُتب��نّي 
احلق يف و�س��ع التعليم��ات الالزمة 
عم��ل  لتنظي��م  وال�سروري��ة 
اللج��ان الفني��ة التابع��ة للمجل�س 
تب��ادل  ت�سم��ن  كم��ا  التن�سيق��ي، 
املعلوم��ات ب��ني موؤ�س�س��ات منظومة 
العدال��ة م��ن خ��الل و�س��ع اآلي��ات 
معلوم��ات  عل��ى  االط��الع  ��ل  ُت�سِهّ
وبيان��ات كل طرف من اطراف هذه 
املذكرة.  وبح�سب مذكرة التفاهم، 
ف��اإن م��ن �سالحي��ات املجل���س و�سع 
لتعدي��ل  الالزم��ة  التو�سي��ات 
االنظم��ة والتعليم��ات مب��ا ي�سم��ن 
والتط��ورات  بامل�ستج��دات  االأخ��ذ 
وال�سيا�س��ات  التكنولوجي��ة 
تنظي��م  احلديث��ة،   اجلنائي��ة 
اللقاءات التثقيفي��ة وور�س العمل 
اخلا�س��ة بن�سر ثقافة العدالة بني 
كافة اجله��ات الر�سمي��ة واالأهلية 
والقط��اع اخلا�س.  وتهدف املذكرة 
لو�س��ع اأ�س�س للتوا�سل والتعامل مع 
موؤ�س�سات املجتمع املدين وموؤ�س�سات 
والتجمع��ات  اخلا���س  القط��اع 
االأهلي��ة االأخرى وجل��ان االإ�سالح 

وغرهم.

إلصالح وتطوير المنظومة

مؤسسات "منظومة العدالة الجنائية" توقع مذكرة تفاهم
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غزة- الراأي
كّرم��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل بغ��زة 
الفائزي��ن يف م�سابقة مبادرتي وه��ي اأول واأكر  
التعليمي��ة  عل��ى  للمب��ادرات  نوعي��ة  م�سابق��ة 

اأ�سح��اب  التك��رمي  و�سم��ل  فل�سط��ني.   م�ست��وى 
3 فئات ، معظمهم من  30 مب��ادرة فائزة �سمن 
املعلم��ني واملعلمات ، حيث ح�س��ل اأ�سحاب الفئة 
والثاني��ة   ، دوالر   500 جائ��زة   عل��ى  االأوىل  

، باالإ�ساف��ة  300دوالر  400 دوالر، والثالث��ة 
ل�سهادات، وقد حققت ه��ذه املبادرات الفوز بعد 
و�سوله��ا للمراح��ل النهائي��ة م��ن التحكي��م م��ن 

�سمن 187 مبادرة �ساركت يف امل�سابقة.

تقرير
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يف  املبادري��ن  تك��رمي  ومت 
احتف��ال كب��ر وتاريخ��ي ومعر�س 
يف  ال��وزارة   نظمت��ه  للمبادري��ن 
غ��زة  مبدين��ة  ال�ساليه��ات  قاع��ة 
بح�س��ور اأ.كم��ال اأب��و ع��ون رئي�س 
قط��اع التعلي��م والثقاف��ة، ود زياد 
ثابت وكيل ال��وزارة، ود. عبد اهلل 
عب��د املنعم وكيل ال��وزارة ال�سابق، 
وزارة  وكي��ل  �سي��ام  واأ.اإبراهي��م 
املالي��ة امل�ساع��د، واأ.حمم��ود مطر 
مدير عام االإ�س��راف الرتبوي، ود. 
جواد ال�سي��خ خليل من�سق م�سابقة 
العام��ة  االإدارة  م��ن  مبادرت��ي 
م��ن  ،وع��دد  الرتب��وي  لالإ�س��راف 
املديري��ن العامني وح�س��د كبر من 
ال�سخ�سي��ات الرتبوي��ة والر�سمية 
وو�سائ��ل  وذويه��م  واملكرم��ني 

االإعالم.

وع��ّر اأبو ع��ون عن فخ��ره بهوؤالء 
املبادري��ن واملبدع��ني مقدمًا ال�سكر 
والتقدي��ر والته��اين له��م، موؤك��دًا 
اأنن��ا دوم��ًا ن�سجع االإب��داع والتميز 
فنح��ن  وطلبتن��ا  وطنن��ا  لنخ��دم 
طلبتن��ا  اأجي��ال  عل��ى  موؤمتن��ون 
احل��دود  الأبع��د  به��م  لرنتق��ي 
بالعل��م والرتبية لنوج��د االإن�سان 
ال�سالح الواع��ي القادر على حتمل 
امل�سوؤولية،  ومن هن��ا فاملعلم املبدع 
واملب��ادر الب��د واأن يخ��ّرج الطالب 
املبدع املتميز  وهذا ما نوؤكد عليه.

وب��ني اأبو عون ان��ه ال يوجد قيمة 
بالعل��م  باالهتم��ام  اإال  للح�س��ارة 
باملعل��م  واالهتم��ام  والتعلي��م 
واحلف��اظ علي��ه وه��ذا يجعلنا اأن 

نعتز ونفتخر مبعلمينا .
م��ن جهته اأ�ساد الدكتور زياد ثابت  

ب�س��كل كبر باملبادري��ن مو�سحًا اأن 
ال��وزارة تفتخ��ر به��م وت�سجعه��م ، 
كم��ا تفتخ��ر ال��وزارة وت�سج��ع كل 
م��ن يق��دم مب��ادرة نوعي��ة لرق��ي 
التعليمي��ة  العملي��ة  وتطوي��ر 

وخدمة فل�سطني.
املب��ادرات  ه��ذه  اإن  ثاب��ت  وق��ال 
الفائزة وجميع املب��ادرات املقدمة 
تثب��ت  الأنه��ا  التقدي��ر  ت�ستح��ق 
اأنن��ا اأم��ام اإجن��ازات واإبداعات من 
م��ن  بالرغ��م  العامل��ة  الطواق��م 
احل�سار وقل��ة االإمكانيات والواقع 
ال�سعب، مبينًا اأن املبادرات �ساحلة 
للتعمي��م و�ستق��وم ال��وزارة بو�س��ع 
عل��ى  لتعميمه��ا  متكامل��ة  خط��ة 

املدار�س.
املب��ادرات  اأن  اإىل  ثاب��ت  واأ�س��ار 
م��ن  بالكث��ر  متي��زت  الفائ��زة 

واالإبداعي��ة  النوعي��ة  ال�سف��ات 
التعليمي��ة  العملي��ة  تخ��دم  الت��ي 
م��ن كافة جوانبها، فه��ذه املبادرات 
ركزت على رفع التح�سيل الدرا�سي 
للتكنولوجي��ا،  وتوظي��ف  للطلب��ة 
احلديث��ة،  التدري���س  وط��رق 
واالأن�سط��ة  و  املنه��اج   وتطوي��ر 
والتقومي، وابت��كار اأ�ساليب نوعية 
الق��راءة،  وتعلي��م   ، التدري���س  يف 
ومه��ارات احلي��اة، والرتكي��ز عل��ى 
والعم��ل  الطالبي��ة  االأن�سط��ة 
التع��اوين والرتكي��ز عل��ى االأبع��اد 
الوطني��ة واالإ�سالمي��ة، وت�سجي��ع 
التوا�س��ل ب��ني املدر�س��ة واالأ�س��رة 

واملجتمع وغر ذلك من الق�سايا.
تك��رم  ال��وزارة  اإن  ثاب��ت  وق��ال 
املبادري��ن م��ن املعلم��ني واملوظف��ني 
اإط��ار  يف  واملبادري��ن  املتميزي��ن 

قناع��ة را�سخ��ة لت�سجي��ع التميز، 
كم��ا ننفذ خط��وات كب��رة وب�سكل 
الطلب��ة  لتك��رمي  اأي�س��ًا  دوري 
املبدعني واملتفوقني واملتميزين  يف 

جميع املجاالت.
وكان��ت وزارة التعليم بغزة اأطلقت 
م�سابق��ة مبادرتي الع��ام الدرا�سي 
ق��د  و   2016/2017 احل��ايل 
اأتاح��ت الفر�س��ة جلمي��ع العاملني 
يف القط��اع التعليم��ي م��ن معلم��ني 
مدار���س  ومدي��ري  وم�سرف��ني 
للم�سابق��ة  التق��دم  وموظف��ني  
وتقدمي اأعمال وم�ساريع  اإبداعية 
، وذل��ك �سم��ن توج��ه لل��وزارة يف 
ت�سجي��ع االإب��داع واحل�س��ول عل��ى 
اأف��كار ومقرتح��ات ميكنه��ا الدف��ع 
قدم��ًا يف تطوي��ر مي��دان الرتبي��ة 

والتعليم .

في احتفال كبير ونوعي 

التعليم بغزة تكرم الفائزين في أول وأكبر 
مسابقة  للمبادرات التعليمية على مستوى فلسطين
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
املفتخ��رة هي قرية عربية تق��ع يف �سهل احلولة �سمايل �سرق 
�سف��د عل��ى بعد 3 كم م��ن احل��دود ال�سورية، وقد ن�س��اأت على 
�سف��ة ج��دول كايل الذي كان يج��ري يف �سهل احلول��ة متجها 

نحو اجلنوب لي�سب يف م�ستنقعات احلولة. 
وترتف��ع املفتخ��رة 75 م عن �سط��ح البحر، وق��د بنيت معظم 
م�ساكنه��ا من الل��ن امل�سقوف بالق�س��ب، وهي �سغ��رة امل�ساحة 
الأن بيوتها متجمعة مرتا�س، وقد حت�سن و�سع القرية اأواخر 

عهد االنتداب ف�سهدت 
مبانيه��ا،  يف  تط��ورا 

و�سيدت فيه��ا بع�س البيوت 
احلجرية.

تبلغ م�ساحة االأرا�سي التابعة للمفتخرة 
9،215 دومنًا منها 3،596 دومنا ت�سربت 
اإىل اليه��ود وتتمي��ز اأرا�سيه��ا الزراعي��ة 
تربته��ا،  يف  الرطوب��ة  وتواف��ر  بخ�سبه��ا 
ولذا كانت الزراعة ه��ي احلرفة الرئي�سة 

وال��ذرة  القم��ح  ينتج��ون  فكان��وا  ل�سكانه��ا 
ال�سفراء واملحا�سيل العلفية والب�سل.

 وتعتم��د الزراعة على الري من مياه جدول 
كايل، واإىل جانب حرفة الزراعة عمل بع�س 

�سكانه��ا يف الرعي و�سي��د االأ�سماك والتجارة، 
وكان��ت قرية اخلال�سة املجاورة مركز ت�سويق 

ل�س��كان املفتخ��رة الذين اعت��ادوا الذهاب 
اإىل �س��وق الثالث��اء االأ�سبوع��ي 
منتجاته��م  لبي��ع  اخلال�س��ة  يف 
الزراعي��ة واحليواني��ة و�س��راء 

حاجاتهم.
يف  املفتخ��رة  �س��كان  ع��دد  بل��غ 

ن�سم��ة   231 نح��و   1931 ع��ام 
كان��وا ي�سكن��ون يف 51 بيت��ًا، وزاد الع��دد يف ع��ام 1945 اإىل 
350 ن�سم��ة، وقد ا�ستملت القرية على مدر�سة �سغرة، ويف 
ع��ام 1948 احتل اليه��ود املفتخرة ودمروها بع��د اأن طردوا 
�سكانها العرب وحول��وا موقعها اإىل جتمع اأثري و�سط االأر�س 

الزراعية التي ي�ستغلونها.

المفتخرة قضاء صفد

غزة- الراأي
اأطلق��ت بلدي��ة الن�س��رات بال�سراكة م��ع برنام��ج االأمم املتحدة 
االإمنائ��ي UNDP املنت��دى االقت�س��ادي االأول، بح�س��ور رج��ال 
القطاع��ات  وممثل��ي  وخمت�س��ني  اخلا���س  والقط��اع  االأعم��ال 
االقت�سادي��ة املختلفة من موؤ�س�سات حكومية ور�سمية، وموؤ�س�سات 

املجتمع املدين ولفيف من ال�سخ�سيات االعتبارية.
و�س��ارك يف حف��ل اإط��الق املنت��دى رئي���س البلدي��ة اأ. حمم��د اأبو 
�سكي��ان، واأع�ساء م��ن املجل�س البلدي، وممثل��و UNDP االأ�ستاذ 
�سعي��د اأب��و غ��زة، واالأ�ستاذ �سخ��ر االأحم��د، ورئي�س فري��ق امل�سح 

االقت�سادي من اجلامعة االإ�سالمية الدكتور وائل الداية.
واأك��د رئي���س البلدي��ة، خ��الل كلم��ة ل��ه، عل��ى وج��وب التع��اون 
امل�س��رتك م��ع القط��اع اخلا���س واملجتم��ع املحل��ي لدع��م م�س��رة 
التنمي��ة االقت�سادي��ة يف الن�س��رات، وذل��ك م��ن خ��الل حتقي��ق 
الروؤي��ة االقت�سادي��ة الق��ادرة عل��ى النج��اح وحتقي��ق االأهداف 

املرجوة من املنتدى.
واأ�س��ار اإىل اأن البلدي��ة تتجه نح��و تنفيذ امل�ساري��ع اال�ستثمارية 
وف��ق خط��ة ا�سرتاتيجي��ة مت اعداده��ا وتن�سيقه��ا م��ع كف��اءات 
 UNDP�وخمت�س��ني من املجتمع املحلي، موجها ال�سكر ملوؤ�س�سة ال
لتمويله��ا العديد م��ن امل�ساريع اال�سرتاتيجية، والت��ي كان اآخرها 
املوافقة على تنفيذ م�سروع املدرجات ال�سرقية ال�ستاد الن�سرات 

البلدي.
بدوره بنّي اأ. �سعي��د اأبو غزة اأهمية م�سروع التنمية االقت�سادية 
املحلي��ة واأ�س���س اختي��ار البلدي��ات، مو�سح��ا اأن عملي��ة تقيي��م 
البح��وث  به��ا وح��دة  املحل��ي يف قط��اع غ��زة قام��ت  االقت�س��اد 
والدرا�س��ات التجارية باجلامعة االإ�سالمي��ة، والتي خرجت باأول 

دليل اقت�سادي ملدينة الن�سرات.
واأثن��ى عل��ى التع��اون والتج��اوب الكب��ر ال��ذي تق��وم ب��ه بلدية 
الن�س��رات م��ع املوؤ�س�س��ات الداعم��ة واملجتمع املحل��ي، منوها اإىل 
اأن��ه وبح�س��ب تقري��ر امل�س��ح االقت�س��ادي ق��د ظه��ر اأن القط��اع 
اال�سرتاتيج��ي يف الن�سرات هو التج��ارة وال�سناعة، واأن القطاع 

الواعد هو ال�سياحة.
ويف �سي��اق مت�س��ل، اأو�س��ح االأحم��د اأن دور املنت��دى �سيتمث��ل يف 
مراجعة التقرير االقت�سادي الكامل للن�سرات وعمل التعديالت 
الالزم��ة، وم��ن ث��م ب��دء العم��ل يف جمموع��ات تخ�س�سي��ة لبناء 

م�ساريع تنموية.

بلدية النصيرات تطلق المنتدى االقتصادي األول
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
االأ�س��ر  خو���س  اأن  البع���س  يعتق��د  ق��د 
الفل�سطيني لالإ�سراب ع��ن الطعام هو حبه 
يف تعذيب نف�سه، اأو حبه يف االنتحار، ولكن 
االأح��داث اأثب��ت العك���س ه��و ال�سحيح الأن 
االأ�س��ر ي�سرب من اأجل احلي��اة ، ولي�س من 
اأج��ل امل��وت ، ويج��وع ويعط�س م��ن اأجل اأن 
يري��ح نف�سه م�ستقب��اًل وي�ساع��د اإخوانه يف 

اإظهار عدالة ق�سيتهم .
ويوا�سل الي��وم االإثنني نح��و 1600 اأ�سرا 
اإ�سرابه��م املفتوح عن الطع��ام لليوم التا�سع 
والع�سري��ن عل��ى الت��وايل داخ��ل ال�سج��ون 

)االإ�سرائيلية(.
وتت�ساع��د التحذيرات من خط��ورة الو�سع 
م��ع  خا�س��ة  امل�سرب��ني  لالأ�س��رى  ال�سح��ي 
ت��وارد التقارير عن نقل ع�س��رات منهم اإىل 

امل�ست�سفيات.
ويطالب االأ�س��رى امل�سربون بوقف �سيا�ستي 
االإداري  واالعتق��ال  االنف��رادي  الع��زل 

وحت�سني اأو�ساعهم املعي�سية.
مكتب اإع��الم االأ�س��رى اأو�س��ح اأن االإ�سراب 
ع��ن الطعام ه��و اآخر اخلي��ارات الت��ي يلجاأ 
ع��ن  للدف��اع  الفل�سطين��ي  االأ�س��ر  اإليه��ا 
حقوق��ه وحت�سيله��ا من بني اأني��اب ال�سجان 
اخلي��ارات  كل  تف�س��ل  اأن  بع��د  املج��رم، 
االأخ��رى كم��ا يف حال��ة توف��ر احتياج��ات 
اأ�سا�سية حلي��اة االأ�سرى يف ال�سجون ، فاإنهم 
يطالب��ون  االإدارة  اإىل  بر�سال��ة  ير�سل��ون 
فيه��ا بتوف��ر م�ستلزماتهم اأو وق��ف �سيا�سة 
القم��ع بحقه��م، ويجل�س ممثل��و االأ�سرى مع 

االإدارة ويقدم��ون مطالبه��م ب�س��كل �سلمى، 
ث��م يه��ددون بالت�سعي��د، ثم يقدم��ون على 
خط��وات ت�سعيدية ب�سيط��ة، وفى حال مل 
ت�ستجب االإدارة لكل تلك املحاوالت ي�سطر 
لتح�سي��ل  اإ�س��راب  يف  للدخ��ول  االأ�س��رى 

حقوقهم.
واأ�س��ار اإعالم االأ�س��رى اإىل اأن االإ�سراب عن 
الطع��ام ال يع��د اأ�سلوب��ًا جدي��دًا يف ن�س��ال 
االأ�سرى لتحقيق مطالبهم، حيث ا�ستخدمه 
االأ�سرى على م��دار تاريخ احلركة االأ�سرة، 
ولكن ظهور االإ�سرابات الفردية هو احلدث 
اجلدي��د الذى ط��راأ عل��ى االإ�سراب��ات منذ 
عدة �سنوات للحد م��ن �سياع اأعمار االأ�سرى 
خل��ف الق�سب��ان بحجه االعتق��ال االإداري 

املتجدد.

إضرابات فردية
وذك��ر اإعالم االأ�س��رى اأن احلرك��ة االأ�سرة 
وع��ر تاريخه��ا الطوي��ل خا�س��ت ع�س��رات 
االإ�سراب��ات ع��ن الطع��ام ، وكان االإ�س��راب 
املفت��وح ع��ن الطع��ام ال��ذي نف��ذه االأ�س��رى 
يف  ع�سق��الن  �سج��ن  يف  جماع��ي  ب�س��كل 
حي��ث  االأط��ول  ه��و   1976 دي�سم��ر   11
 ، تعليق��ه  ومت  يوم��ًا   )  45  ( مل��دة  ا�ستم��ر 
م��ن ث��م ا�ستوؤن��ف بعد اأق��ل من �سه��ر وذلك 
يوم��ًا   20 ومل��دة   1977 فراي��ر   24 يف 
اأخ��رى واعت��ر امت��داد لالإ�س��راب ال�سابق 
بعدم��ا تهرب��ت اإدارة ال�سجون م��ن االلتزام 
بوعودها ، فيما هي املرة االأوىل التي ت�سهد 
ال�سجون اإ�سرابًا ع��ن الطعام ل�مدة ) 56 ( 

يومًا متوا�سلة .
فيم��ا يعت��ر االأ�س��ر " خ�س��ر عدن��ان " م��ن 
جن��ني اأول م��ن خا���س اإ�سراب��ًا فردي��ًا عن 
الطع��ام ق��د اأ�س���س ملرحل��ة جدي��دة ، م��ن 
االإ�سراب��ات تط��ورت وتو�سع��ت فيم��ا بعد ، 
وق��ام بخو�سه��ا الع�س��رات م��ن االأ�سرى منذ 
الع��ام 2012 ، وحت��ى االآن وكان اأ�سهره��ا 
اإ�س��راب االأ�س��ر "�سامر العي�س��اوي" والذى 
ا�ستم��ر الأكر م��ن 9 اأ�سه��ر ، واالأ�سر "اأمين 
ال�سراون��ة " وال��ذى ا�ستم��ر مل��دة 8 اأ�سه��ر 

متوا�سلة

شهداء اإلضراب
االإ�س��راب  اأن  االأ�س��رى  اإع��الم  وب��ني 
ع��ن الطع��ام لي���س اأم��رًا �سه��اًل بينم��ا ق��د 
خ��الل  االأ�س��ر  ا�ست�سه��اد  نتيجت��ه  تك��ون 
االإ�س��راب كم��ا حدث م��ع ال�سهي��د االأ�سر " 
عب��د الق��ادر اأب��و الفح��م" ال��ذي ا�ست�سه��د 
اإ�س��راب  خ��الل   ،11/7/1970 بتاري��خ 
�سج��ن ع�سق��الن، وه��و بذل��ك اأول �سه��داء 
ع��ن  االإ�س��راب  خ��الل  االأ�س��رة  احلرك��ة 
را�س��م ح��الوة  بال�سهي��د  وم��رورًا  الطع��ام، 
وعلي اجلعف��ري واللذين ا�ست�سه��دا بتاريخ 
24/7/1980 خالل اإ�سراب �سجن نفحة، 
وال�سهي��د حمم��ود فريت��خ ال��ذي ا�ست�سه��د 
عل��ى اإثر اإ�سراب �سج��ن جنيد عام 1984، 
وال��ذي  عبي��دات  من��ر  ح�س��ني  وال�سهي��د 
يف   14/10/1992 بتاري��خ  ا�ست�سه��د 

اإ�سراب �سجن ع�سقالن.

انجازات رغم القسوة
ويعت��ر االإ�سراب عن الطع��ام رغم ق�سوته 
الت��ي  االأ�سلح��ة  اأه��م  اأح��د  و�سعوبت��ه 
ي�ستخدمه��ا االأ�سرى واأق��وى اأ�سكال الن�سال 
امل�سروع��ة الت��ي تلجاأ لها احلرك��ة االأ�سرة 
خل��ف الق�سبان النتزاع احلق��وق االأ�سا�سية 
حي��ث  اجلماع��ة،  اأو  بالف��رد  اخلا�س��ة 
ا�ستط��اع االأ�سرى من خالل��ه حتقيق الكثر 
م��ن االإجنازات، و انت��زاع جزء من حقوقهم 
امل�سلوبة ، وكان اآخ��ر هذه االإ�سرابات التي 
ترك��ت اأث��رًا وا�سح��ًا، وا�ستطاع��ت اأن تغر 
يف  الكرام��ة  اإ�س��راب  ه��و  ال�سج��ون  واق��ع 
ني�س��ان من العام 2012 ، والذى اأنهى العزل 
االنفرادي واأعاد برنامج زيارات قطاع غزة 

بعد انقطاع ملدة 6 �سنوات متوا�سلة .
فيم��ا ال يزال االأ�سر "حمم��د اأديب القيق" 
م��ن اخللي��ل يخو���س اإ�سراب��ًا ع��ن الطع��ام 
من��ذ 82 يوم��ًا متوا�سلة، لوق��ف االعتقال 
االإداري بحق��ه ، وتعن��ت االحت��الل ب�س��كل 
 ، مطلب��ه  م��ع  التج��اوب  يف  م�سب��وق  غ��ر 
وتتعر���س حياته للخط��ر ال�سديد ، ومهدد 

باملوت يف اأي حلظة .

تدهور حاد
بدوره؛ حذر مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات  
راأف��ت حمدون��ة اأم���س ال�سبت م��ن التدهور 
ال�سح��ي احل��اد يف اليوم الثام��ن والع�سرين 
 ، االأ�س��رى  اإ�س��راب  م��ن  الت��وايل  عل��ى 

م�سلح��ة  اإدارة  ت�سنه��ا  الت��ي  واحلمل��ة 
ال�سج��ون بالتعاون مع جهاز االأمن ال�ساباك 
واحلكوم��ة اال�سرائيلي��ة بحقه��م عل��ى كل 

امل�ستويات .
منظوم��ة  هنال��ك  اإن  حمدون��ة  وق��ال 
واأمني��ة  �سيا�سي��ة  متكامل��ة  ا�سرائيلي��ة 
والت�سوي��ه  ال�سغ��وط  متار���س  واإعالمي��ة 
اإ�س��راب  م��ن  حرج��ة  ف��رتة  يف  والتهدي��د 
االأ�س��رى، وطال��ب باأهمي��ة ت�ساع��د الفعل 
ال�ساغ��ط على االحتالل فل�سطينيًا وعربيًا 
ودولي��ًا وامل��وازي لعذاب��ات االأ�س��رى الإنقاذ 

حياتهم قبل فوات االأوان . 
امل�سرب��ني يف  االأ�س��رى  اأو�س��اع  اأن  واأ�س��اف 
خط��ر يف اأعق��اب حال��ة التده��ور ال�سح��ي 
اال�سرائيلي��ة  املمار�س��ات  ب�سب��ب  الكب��ر 
امل�ستم��رة  النق��ل  عملي��ات  حي��ث  بحقه��م 
واملرهقة، والع��زل يف زنازين مظلمة، وعدم 
الأو�ساعه��م،  الطبي��ة  والعناي��ة  الرعاي��ة 
وا�سرتاط��ات وزي��ر االأم��ن الداخل��ي اأردان 
ف��ك  قب��ل  االأ�س��رى  م��ع  التفاو���س  بع��دم 

ا�سرابهم، وجتاهل مطالبهم .
ال�سج��ون عليه��ا  اإدارة  اأن  وب��ني حمدون��ة 
ان تتعاط��ى م��ع مطالب االأ�س��رى االأ�سا�سية 
جل��اأوا  االأ�س��رى  اأن  موؤك��دًا  واالن�ساني��ة، 
لالإ�سراب املفتوح عن الطع��ام بعد ا�ستنفاذ 
كافة اخلط��وات الن�سالي��ة االأخرى، وعدم 
اال�ستجاب��ة ملطالبه��م ع��ر احل��وار املفتوح 
واللجن��ة  االحتاللي��ة،  ال�سلط��ات  ب��ني 

الن�سالية التي متثل املعتقلني.

األمعاء الخاوية.. 
أخر خيارات األسير لنزع حقوقه من أنياب السجان

لليوم التاسع والعشرين

غزة-الراأي
،بداأ ع��ددًا من املزارع��ني يف حمافظات غزة 
بزراع��ة حم�س��ول البطي��خ بنظ��ام تطعي��م 
اخل�س��ار، حيث قامت االدارة العامة لوقاية 
النبات واحلج��ر الزراعي، بجول��ة تفقدية 
لعدد م��ن م��زارع البطيخ التي زرع��ت بنظام 
تطعي��م اخل�سار،وال��ذي م��ن �ساأن��ه اأن يزيد 
م��ن مناعة اال�ستال، ويقل��ل من احتياج ر�سه 
باملبي��دات، ويكون ال�سنف املنتج ذو انتاجية 
عالية وي�سبح مقاوم الأمرا�س الرتبة والأفة 

النيماتودا.
وتق��وم فك��رة تطعيم اخل�س��ار والتي ت�سرف 
عليه��ا وتدعمه��ا وزارة الزراع��ة بغ��زة على 

املرغوب��ة  النبات��ات  م��ن  �سن��ف  تركي��ب 
خل�سائ�س��ه و�سفاته على �سن��ف اآخر) اأ�سل 
ذو  النباتي��ة،  العائل��ة  نف���س  م��ن  ج��ذري( 
خ�سائ�س و�سفات اأك��ر مقاومة وقدرة على 
مواجهة ظروف احلي��اة واالإنبات والظروف 

املحتملة".
ووف��ق م��ا قال��ه املهند���س. اده��م الب�سيوين 
ب��وزارة  املتكامل��ة  املكافح��ة  ق�س��م  رئي���س 
الزراع��ة، ان��ه وف��ق ذل��ك ح�سل عل��ى نبات 
جديد ذو جمموع جذري قوي قادر علي نقل 
العنا�س��ر الغذائي��ة من الرتب��ة اإىل املجموع 
اخل�س��ري بكف��اءة عالي��ه مع حتم��ل مل�ساكل 
الرتبة ،فتتح�سن اإنتاجيه املجموع اخل�سري 

واملظه��ر  للثم��ار  اجل��ودة  �سف��ات  وكذل��ك 
ال�سحي للمجموع اخل�سري

ب��دورة اأك��د الب�سيوين عل��ى اأهمي��ة م�سروع 
زي��ادة  يف  الفاع��ل  ودورة  اخل�س��ار  تطعي��م 
االنتاج كما ونوع��ا ،حيث يعتمد هذا النظام 
عل��ى تطعي��م اال�سن��اف املرغ��وب به��ا عل��ى 
ا�س��ول مقاوم��ة لالأمرا���س املختلف��ة موؤكدا 
اأن ان االجت��اه احلدي��ث يف الزراع��ة يبتك��ر 
م��ع  التكب��ف  النب��ات عل��ى  ق��درات  تعزي��ز 
الظروف ال�سعبة ومقاومة االمرا�س ا�سافة 
اىل زي��ادة االنتاج وتعزي��ز معاير اجلودة" 
كما يقلل من ا�ستخدام املزارعني للمبيدات .

فيم��ا حت��دث م وائل ثابت مدي��ر عام وقاية 

النبات واحلجر الزراع��ي عن الدور الفاعل 
ال��ذي تقوم ب��ه ال��وزارة لالرتق��اء مب�ستوى 
امل��زارع الفل�سطين��ي وياتي تطعي��م اخل�سار 
كا�ساف��ة نوعي��ة للجه��ود الت��ي تق��وم به��ا 
ال��وزراة لزي��ادة االنت��اج وحت�س��ني �سف��ات 
اجل��ودة كم��ا وت�سع��ى جاه��دة لتوف��ر كل 
االمكاني��ات الت��ي م��ن �سانه��ا دع��م امل��زارع 
واث��ار  احل�س��ار  اعب��اء  م��ن  والتخفي��ف 
الدمار م��ن خالل امل�ساري��ع الداعمة للقطاع 

الزراعي.
وي�س��ار اىل اأن دواًل متقدم��ة تعتم��د بن�سبة 
بطريق��ة  انتاجه��ا  م��ن   90% ع��ن  تزي��د 

تطعيم اخل�سار.

مشروع تطعيم الخضار بغزة
 تكنولوجيا حديثة للتقليل من استخدام المبيدات
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غزة _ اآالء النمر
اأم��رُّ عل��ى الديار ديار ليل��ى .. اأقبل ذا اجلدار 
وذا اجل��دار .. وم��ا ح��ب الدي��ار �سغ��ف قلبي 
ولك��ن ح��ب َمن �سك��ن الديار، بعربيت��ه املتينة 
ب��داأ الثمانين��ي عب��د الفت��اح ال�س��ادق متلهفا 
الرج��وع بعجل��ة الزم��ن نح��و ما�سي��ه املمتلئ 

بالذكريات الفواح بعبق عرو�س فل�سطني.
فل�سطني  نكب��ة  عا�سر  مب��ن  "ال��راأي" التق��ت 
ع��ام48، لت�سل��ط االأ�س��واء على ح��ق العودة، 
وال��ذي م�س��ى علي��ه ما يزي��د عن �ست��ة عقود 
م��ن الزم��ن دون اأي تغ��ر يذك��ر عل��ى م�س��ر 

الق�سية الفل�سطينية.

دار الوطن
"ل��و ب��اآكل خب��ز �سع��ر يف بل��دي اأح�س��ن من 
ه��ادي ال��دار، ب��زرع بقل��ع وب��اآكل م��ن ع��رق 
جبين��ي" حدي��ث ا�سته��ل ب��ه احل��اج ال�سادق  
املهّج��ر م��ن مدين��ة ياف��ا بع��د اأن ملل��م ج�سده 
املنهك من اأث��ر ال�سنني فوق ب�ساط �سعبي، كما 
تكت�س��ي اجل��دران من خلف��ه ببقاي��ا فل�سطني 

الذكرى والذاكرة.
امت��زج اللون االأزرق الأم��واج بحر مدينة غزة 
باأع��ني احل��اج ال�س��ادق الت��ي ُهّج��ر اإليها بعد 
ع��ام 48 متخ��ذا م��ن خمي��م ال�ساط��ئ �سكن��ا 
موؤقتا ومن ثم ال�سيخ ر�سوان، ومهدت جتاعيد 
ج�سده طريقا حلق العودة ي�سر عليها اأحفاده 
الثالثون.  ال�س��ادق ي�سكن يف بيت اأحاطت به 
ج��دران ا�سمنتية، مزين��ًا مبفرو�س��ات اأر�سية 

مزخرف��ة ،لك��ن مل تهن��ئ له��و احلي��اة وا�سفا 
بيته الذي ما زال يويل له والئه حي اأبو كبر 
باأن��ه مبنٌي من ط��ني االأر�س التي يزرعها، ومن 

وحجارة ع�سبية، فهناك تكتمل راحته.

خروج مؤقت
ق��ال  ال�س��ادق وعائلت��ه  �سب��ب هج��رة  وع��ن 
امل��راأة  مي�سك��وا  كان��وا  واليه��ود  :"االجنلي��ز 
اجلن��ني  ويطلع��وا  بطنه��ا  وي�سق��وا  احلام��ل 
ويقتلوه، وكل النا�س اأخدت املفاتيح وهاجرت 
م��ن اخل��وف".  وتاب��ع ال�س��ادق " لل��راأي" يف 
لكنت��ه اليافاوي��ة االأ�سيل��ة والتي ت��دل عليه 
وعل��ى هويت��ه راأ�س��ًا :"النا���س كان��وا جاهلني 
ول��و انهم عارفني �س��و بدو ي�سر فيه��م بعد ما 
ي�سيب��وا اأرا�سيهم لكان ما ح��د طلع غر ميت ، 
وكلن��ا طلعنا من ديارانا عل��ى اأ�سا�س اإنو موؤقت 
حت��ى يف نا���س حط��وا االأكل لل��دواب و�سكروا 
عليه��م ".  ومن هول امل�سهد اثناء احلرب التي 
�سنه��ا اجلي�س��ان الريط��اين واليه��ودي عل��ى 
ال�سكان العرب يف اأرا�سي48 قال:"ِمن اخلوف 
اللي �س��ار بالبلد كانوا النا�س ي�سردوا وين�سوا 
والده��م ، حت��ى اإن��و يف نا���س م��ا لق��ت والدها 
وميك��ن �س��اروا احلني يه��ود او حد م��ن العرب 

تبناهم .. والروح عزيزة !".

عودتنا حق
ويت��اأوه احل��اج عبدالفت��اح م��ن ح��ال حيات��ه 

الي��وم ويق��ول :"ايييي��ه �س��اق اهلل ع��ن اأي��ام 
بت�س��اوي  الب��الد  يف  �ساع��ة  واهلل  اأي   ، زم��ان 
�سن��ة كاملة هن��ا ، اإحنا م�س عاي�س��ني الإنو كل 
حياتنا �سحدة يف �سحدة ، اإحنا زمان كنا نزرع 
ونح�سد ونوزع على اك��ر مدن بفل�سطني، ومن 
كرت اخلر كنا نبيع للبالد العربية زي لبنان".
وذكر بع���س ما كان يزرعه يف اأر�سه اأيام زمان 
:"كّن��ا ِن��زرْع القم��ح وال�سعر والعن��ب ، ونربي 
ال��دواب ونح�س��د اأر�سن��ا وم��ا ح��د يحكيلن��ا 
وي��ن اإنتوا ، وه�االأي��ام الع��رب بت�سدقو علينا 

بالعافية".
اأطل��ق احلاج نظرات��ه نحو ال�سم��اء م�ستذكرا 
نف�سه ح��ني كان �سابا يبل��غ ال�20عاما يح�سد 
االأر���س م��ع وال��ده واعمام��ه فق��ال :"اأر�سنا 
املبارك��ة م�سه��ورة باأج��ود اأن��واع العن��ب حتى 
 ، غ��زة  يف  العن��ب  عل��ى  ين��ادوا  كان��وا  انه��م 

بربراوي يا عنب".
ط��وال حدي��ث احل��اج ال�س��ادق مل يك��ف ع��ن 
تردي��د عبارته التي ا�ستهل بها حديثه �سابقا 
:"واهلل ل��و بقع��د عل��ى كي�س خي���س يف بلدي 
اح�س��ن م��ن ق�سر هن��ا، و�س��ح هادا وطن��ا ب�س 
ه��ادي ار�س غرن��ا واإحن��ا هنا �سي��وف والزم 

نرجع على بالدنا".
وب�سخري��ة وا�سته��زاء حتدث احل��اج ال�سادق 
الع��رب قائال :"احلكام  "لل��راأي" عن احلكام 
الع��رب كله��م كوي�سني وم��ا حدا باعن��ا منهم ، 
حت��ى ق�سي��ة فل�سطني كان��ت عل��ى اأولوياتهم 
، كم��ان م��ا كان��وا يطيق��وا يحكوا م��ع اأعدائنا 

فيه��م  واح��د  ،واأح�س��ن  واالجنلي��ز  اليه��ود 
الالمبارك رئي�س م�سر املخلوع".

وب��داأ  ب�س��رد ا�سماء احل��كام الع��رب املجاورة 
دوله��م لفل�سطني املحتل��ة، وا�سفهم باخلائنني 
واخلارجني عن ال�س��ف الوطني وعدم والئهم 

لفل�سطني وللم�سلمني من اأبناء جلدتهم .
دول  م��ن  ج��اءوا  ال��ذي  الع��رب  اأن  وُيذك��ر 
عربي��ة جم��اورة ف�سل��وا يف حماولته��م الدفاع 
ع��ن فل�سط��ني ع��ام 48 ح��ني عق��دوا هدنتهم 
م��ع اليه��ود ، فااللت��زام مت م��ن ط��رف واح��د 
،واأع��ّد اليه��ود خ��الل ف��رتة الهدن��ة اخلطط 
م��ن  ليتمكن��وا  الع�سكري��ة  والتجهي��زات 
مل  الع��رب  ولك��ن  فل�سط��ني،  عل��ى  ال�سيط��رة 

يحركوا �ساكنا خالل فرتة انعقاد الهدنة.
وي�ستذك��ر ال�س��ادق اأيام��ه قب��ل م��ا يزيد عن 
65عاما حني خطب له اأباه ابنة عمه خ�سرة 
بدل اأخته بابن عمها ح�سب عادتهم املعروفة 

لديهم يف كافة القرى الفل�سطينية.
وق��ارن ال�سادق بني اأفراح الي��وم واأفراح زمان 
قائ��ال :"و�س��و ه��ّي اأف��راح الي��وم! ، زم��ان كان 
العر���س يب��دى يف الب��الد قب��ل بث��الث اأي��ام ، 
والرج��ال والن�سوان يعملوا جماع��ات ويهللوا 
للعرو�س��ني".  كلم��ات األقاه��ا احل��اج ال�س��ادق 
لتبق��ى خال��دة يف ذاك��رة االأجي��ال القادم��ة، 
ليت�سلم��وا منه عهد احلف��اظ على حق العودة 
والتم�س��ك بثوابت فل�سطني فق��ال :"االنت�سار 
لفل�سط��ني والهزمي��ة الإ�سرائي��ل ح��ق ال ميكن 

القول عنه باأنه خيال".

"الصادق"  حمل أحفاده أمانة العودة لعروس فلسطين
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وي��رى بع���س الكت��اب واملحلل��ني، اأن م�سطل��ح نكب��ة 
يع��ر عن الك��وارث الناجمة عن الظ��روف والعوامل 
الطبيعية مثل الزالزل والراكني واالأعا�سر، بينما 
نكب��ة فل�سط��ني كانت عملي��ة تطهر عرق��ي وتدمر 
وطرد ل�سعب اأعزل واإح��الل �سعب اآخر مكانه، حيث 
ج��اءت نتاج��ًا ملخطط��ات ع�سكري��ة بفع��ل االإن�سان 
وتواط��وؤ ال��دول، فقد ع��رت اأحداث نكب��ة فل�سطني 
وم��ا تاله��ا م��ن تهج��ر حت��ى احتالل م��ا تبق��ى من 
اأرا�س��ي فل�سط��ني يف ع��ام 1967 ع��ن ماأ�س��اة ك��رى 
لل�سع��ب الفل�سطيني، حي��ث مت طرد وتهجر اأكر من 
900 األف فل�سطيني خارج وطنهم ليقيموا يف الدول 
العربية املجاورة وكافة اأرجاء العامل وذلك من اأ�سل 
1.4 مليون فل�سطيني كانوا يقيمون يف فل�سطني عام 
1948 وذلك يف 1،300 قرية ومدينة فل�سطينية.

اإح�سائيات واأرقام 
ت�ساع��ف ع��دد الفل�سطيني��ني بع��د 69 عام��ا عل��ى 
النكب��ة اأكر من ت�سع مرات، وقدر عددهم يف العامل 
نهاي��ة ع��ام 2016 بح��وايل 12.70 ملي��ون ن�سمة، 
وه��ذا يعني اأن عدد الفل�سطينيني يف العامل ت�ساعف 

.1948 نكبة  اأحداث  منذ  مرة   9.1
ع��ال  الفل�سطين��ي  االإح�س��اء  رئي�س��ة  وا�ستعر�س��ت 

عو���س، م��ن خ��الل االأرق��ام واحلقائ��ق واملعطي��ات 
اجلغرافي��ة  النواح��ي  م��ن  واحلالي��ة  التاريخي��ة 
ال�سع��ب  اأو�س��اع  واالقت�سادي��ة  والدميوغرافي��ة 
الفل�سطين��ي ع�سية الذكرى التا�سعة وال�ستني لنكبة 

فل�سطني والذي ي�سادف 15 اأيار.
اإذ ق��در ع��دد الفل�سطيني��ني يف الع��امل نهاي��ة ع��ام 
2016 بح��وايل 12.70 ملي��ون ن�سمة، وهذا يعني 
 9.1 ت�ساع��ف  الع��امل  يف  الفل�سطيني��ني  ع��دد  اأن 
م��رة من��ذ اأح��داث نكب��ة 1948،بح�س��ب وكالة معا 

الفل�سطينية.
وفيم��ا يتعلق بع��دد الفل�سطينيني املقيم��ني حاليا يف 
فل�سط��ني التاريخي��ة )م��ا ب��ني النه��ر والبح��ر( فاإن 
البيان��ات ت�سر اإىل اأن عددهم ق��د بلغ يف نهاية عام 
اأن  املتوقع  ن�سمة، ومن  6.41 مليون  2016 حوايل 
يبل��غ عددهم نحو 7.12 ملي��ون ن�سمة وذلك بحلول 
نهاية عام 2020 وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو 

ال�سائدة حاليا.
وتظه��ر املعطي��ات االإح�سائي��ة اأن ن�سب��ة الالجئ��ني 
الفل�سطيني��ني يف فل�سط��ني ت�س��كل م��ا ن�سبت��ه 42 يف 
املئ��ة م��ن جمم��ل ال�س��كان الفل�سطيني��ني املقيمني يف 
فل�سط��ني نهاية العام 2016، كما بلغ عدد الالجئني 

امل�سجلني ل��دى وكالة الغوث يف االأول من يناير للعام 
فل�سطيني. الجئ  مليون   5.59 حوايل   ،2015

الالجئ��ني  م��ن  املئ��ة  يف   29 ح��وايل  ويعي���س 
 10 بواق��ع  تت��وزع  خميم��ا   58 يف  الفل�سطيني��ني 
خميم��ات يف االأردن، و9 خميم��ات يف �سوري��ا، و12 
خميما يف لبنان، و19 خميما يف ال�سفة الغربية، و8 

خميمات يف قطاع غزة.
ومتثل هذه التقدي��رات احلد االأدنى لعدد الالجئني 
الفل�سطيني��ني باعتبار وجود الجئ��ني غر م�سجلني، 
م��ن  ت�سريده��م  مت  م��ن  الع��دد  ه��ذا  ي�سم��ل  ال  اإذ 
الفل�سطيني��ني بع��د ع��ام 1949 حت��ى ع�سية حرب 
الغ��وث  وكال��ة  تعري��ف  "ح�س��ب   1967 حزي��ران 
الذي��ن  الفل�سطيني��ني  اأي�س��ا  ي�سم��ل  لالجئ��ني" وال 
1967 عل��ى خلفي��ة  اأو مت ترحيله��م ع��ام  رحل��وا 

احلرب والذين مل يكونوا الجئني اأ�سال.
مل  الذي��ن  الفل�سطيني��ني  ال�س��كان  ع��دد  ق��در  كم��ا 
يغ��ادروا وطنه��م ع��ام 1948 بح��وايل 154 األ��ف 
فل�سطيني، يف حني يقدر عددهم يف الذكرى التا�سعة 
وال�ست��ون للنكبة ح��وايل 31.5 ملي��ون ن�سمة نهاية 
ع��ام 2016 بن�سب��ة جن���س بلغ��ت ح��وايل 102.2 

ذكرا لكل مائة اأنثى.

ووفقا للبيانات املتوفرة ب�ساأن الفل�سطينيني املقيمني 
يف اأرا�س��ي 1948 للعام 2015 بلغ��ت ن�سبة االأفراد 
اأق��ل م��ن 15 �سن��ة ح��وايل 34 يف املئ��ة م��ن جمموع 
ه��وؤالء الفل�سطيني��ني مقاب��ل 4 يف املئ��ة منه��م تبلغ 
اأعماره��م 65 �سن��ة فاأك��ر، مم��ا ي�س��ر اإىل اأن ه��ذا 
املجتم��ع فتيا كامتداد طبيع��ي للمجتمع الفل�سطيني 

عامة.
كم��ا ق��در ع��دد ال�س��كان يف دول��ة فل�سط��ني بحوايل 
4.88 مليون ن�سمة يف نهاية عام 2016 منهم 2.97 
ملي��ون يف ال�سف��ة الغربية وح��وايل 1.91 مليون يف 
قط��اع غزة، فيم��ا يتعلق مبحافظ��ة القد�س فقد بلغ 
ع��دد ال�س��كان يف ح��وايل 432 األف ن�سم��ة يف نهاية 
الع��ام 2016، منه��م حوايل 62 يف املئ��ة يقيمون يف 
ذل��ك اجلزء م��ن املحافظة وال��ذي �سمت��ه اإ�سرائيل 
عنوة بعيد احتاللها لل�سفة الغربية يف عام 1967.
وتعت��ر اخل�سوبة يف فل�سطني مرتفعة اإذا ما قورنت 
بامل�ستوي��ات ال�سائدة حاليا يف ال��دول االأخرى، فقد 
و�س��ل مع��دل اخل�سوب��ة الكلي��ة للف��رتة )-2011
4.1 مولود لكل امراأة، بواقع  2013( يف فل�سط��ني 
3.7 مول��ود ل��كل ام��راأة يف ال�سف��ة الغربية و4.5 

مولود لكل امراأة يف قطاع غزة.

في ذكرى النكبة الـ69 ... حقائق وأرقام 

فل�سطني املحتلة- الراأي
�سكل��ت نكب��ة فل�سط��ني حمط��ة 
احلدي��ث  التاري��خ  يف  �س��وداء 
لل�سعب الفل�سطيني، فمن ناحية 
مت طرده��م من وطنهم واأر�سهم 
وجردوا م��ن اأمالكهم وبيوتهم، 

وم��ن جهة ثانية �سردوا يف بقاع 
االأر���س ملواجهة كاف��ة اأ�سناف 
املعاناة والويالت.  واأكد تقرير 
املرك��زي  اجله��از  ع��ن  �س��ادر 
الفل�سطيني لالإح�ساء مبنا�سبة 
ذك��رى النكب��ة: اأن نكب��ة ع��ام 

م��ا  باحت��الل  متثل��ت   1948
يزيد على ثالثة اأرباع م�ساحة 
وتدم��ر  التاريخي��ة  فل�سط��ني 
وط��رد  �سكاني��ا  جتمع��ا   531
م��ن   85% ح��وايل  وت�سري��د 

ال�سكان الفل�سطينيني.
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الداخلية: قتلة 
الشهيد مازن فقهاء 
يمثلون جريمتهم

غزة- الراأي
ق��ال املتح��دث با�س��م وزارة الداخلية 
النياب��ة  اإن  الب��زم،  اإي��اد  بغ��زة 
الع�سكري��ة انتهت فج��ر اليوم اجلمعة 
م��ن متثيل جرمي��ة قتل ال�سهي��د مازن 

فقهاء.
مقت�س��ب  ت�سري��ح  يف  الب��زم  واأو�س��ح 
على �سفحت��ه يف "في�سبوك" اأن املتهم 
ق��ام بتمثيل اجلرمية برفق��ة اآخرين 

م�ساركني باجلرمية.
واأ�س��ار اإىل النياب��ة �ست�ستكم��ل بقي��ة 
االإج��راءات القانونية، متهيدًا لعر�س 

املتهمني على املحكمة.
واأعلن��ت االأجه��زة االأمني��ة يف قط��اع 
غ��زة اأم���س، ع��ن اإلق��اء القب���س على 
قتلة ال�سهيد االأ�سر املحرر مازن فقهاء 

ومن �سارك معه.

غزة - الراأي
اأك��د نائب رئي���س �سلطة املي��اه الفل�سطينية 
م��ازن البن��ا، اأن اأك��ر م��ن %90 م��ن م�سادر 
املي��اه يف فل�سط��ني ي�سيطر عليه��ا االحتالل، 
واأن فل�سطني تعتر من الدول الفقرة مائيًا.
وقال البنا خالل برنامج " لقاء مع م�سوؤول" 
الذي نظم��ه املكت��ب االإعالمي �سب��اح اليوم 
االأح��د، اإن فل�سطني ب�س��كل عام وقطاع غزة 
خا�س��ة تواجه اأزمة �سديدة يف كميات املياه 

التي تتناق�س ب�سكل كبر جدًا.
واأ�سار اإىل اأن ما يتم تعوي�سه �سنويا للخزان 
اجلويف الفل�سطيني هو 50 مليون مرت مكعب، 
بينم��ا م��ا يت��م ا�ستهالكه من طاق��ة اخلزان 

اجلويف �سنويا يتعدى 200 مرت مكعب.
وذك��ر اأن ن�سيب الف��رد الفل�سطيني بال�سفة 
الغربي��ة بل��غ 60 ل��رت لل�سخ���س يف الي��وم، 
مقارنة باملعاير الدولية التي تقر لل�سخ�س 
لل�سخ���س  ل��رت   -160  150 م��ن  الواح��د 
الواحد يوميًا، لذلك ال ي�ستطيع الفل�سطيني 

اأن يحيا حياة �سحية كرمية.
ولف��ت اإىل اأن ن�سي��ب امل�ستوط��ن الواحد من 
املي��اه يومي��ًا ي�س��ل ل� 400 ل��رت يومي��ًا، وهو 
م��ا يع��ادل �سبع��ة اأ�سع��اف ا�سته��الك الفرد 

الفل�سطيني.
واأكد البنا اأن بع�س حمافظات ال�سفة تعاين 
م��ن نق�س ح��اد بامل��اء يف بع���س االأوقات من 
الع��ام، نتيج��ة ممار�س��ات االحت��الل، فيم��ا 
يخت�س با�ستيالئها وم�سادرتها مل�سادر املياه.
وذكر اأن م�سادر املياه يف قطاع غزة تتمثل يف 
اخلزان اجلويف ال�ساحلي و�سركة "ميكروت" 
االإ�سرائيلي��ة، الفت��ًا اإىل اأن %95 م��ن املياه 
يتم احل�س��ول عليها من خ��زان املياه اجلويف 

ال�ساحلي و%5 فقط من مياه "ميكروت".
وحذر البنا من تزايد العجز يف املياه نتيجة 
اال�ستن��زاف الكب��ر للخزان اجل��ويف، م�سرًا 
اإىل اأن م��ا يت��م ا�ستهالكه �سنوي��ا من اخلزان 
اجلوف��ى م��ن 200 –220 ملي��ون مرت مكعب 
�سنوي��ًا، يف ح��ني يت��م تغذيت��ه م��ن االأمط��ار 
مكع��ب،  م��رت  ملي��ون  ب50-70  املو�سمي��ة 
وبالت��ايل هناك ا�ستنزاف يبلغ حوايل 150 

مليون مرت مكعب �سنويا .
وتاب��ع "هن��اك انخفا���س م�ستم��ر ودائ��م يف 
من�س��وب اخل��زان اجل��ويف، وهن��اك تداخ��ل 
مللوح��ة البح��ر، ب�سب��ب طغيان مي��اه البحر، 
وت�س��رب كب��ر ملي��اه ال�س��رف ال�سح��ي الت��ي 
ت�س��ل للخزان املياه اجلويف يف بع�س املناطق، 
وبالت��ايل املي��اه ال ت�سل��ح لل�س��رب يف قط��اع 

غزة.
وع��ن نتائج حتاليل وعين��ات املياه، بني البنا 
اأن هناك تراكيز عالي��ة من النرتات خا�سة 
يف خانيون���س، م��ا ي�سكل خط��ورة على �سحة 
املواطن الفل�سطيني وخا�سة االأطفال منهم.
وع��ن اخلطط التي مت و�سعها من قبل �سلطة 
املي��اه الإيج��اد ح��ول الأزم��ة املي��اه يف غ��زة، 
خا�س��ة واأن م�س��ادر املي��اه املتاح��ة يف قطاع 
غ��زة قليل��ة ون��ادرة وال تكفى ل�س��كان قطاع 
غ��زة، ب��ني البنا اأن هناك خط��ة تعتمد على 
اإن�ساء حمطات ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي، 
الإع��ادة ا�ستخ��دام ه��ذه املي��اه يف الزراع��ة، 
البح��ر،  مي��اه  لتحلي��ة  حمط��ات  واإن�س��اء 
وم�ساري��ع لها عالقة بتعظي��م اال�ستفادة من 
مياه االأمطار وهذه حتتاج الأموال كبرة غر 

ال ميتلكها ال�سعب الفل�سطيني .
وا�ست��درك بالقول:" كثر من الدول املانحة 
تعه��دت بتمويل وتنفيذ هذه امل�ساريع، لكنها 
فعلي��ا مل تنف��ذ ب�سب��ب االن�س��داد االأفق��ي 

ملو�سوع ال�سيا�سة".
املي��اه،  الأزم��ة  امل�ستقبلي��ة  احلل��ول  وح��ول 
اأك��د اأن هناك اأحاديث ح��ول اإن�ساء حمطة 
حتلية اإقليمية للمياه بقدرة 60 مليون مرت 
مكع��ب، واأنها قي��د البحث، بينم��ا مت تنفيذ 
مرحلتني م��ن مراحل معاجلة مي��اه ال�سرف 

ال�سحي، واملرحلة الثالثة قيد التنفيذ.
اأم��ا ع��ن تاأث��ر اأزم��ة الكهرب��اء عل��ى قطاع 
املياه، اأك��د البنا اأن انقط��اع الكهرباء ب�سكل 
م�ستم��ر ول�ساع��ات طويل��ة ي�س��كل خط��ورة 
على ت�سغيل املن�س��اآت املائية، وبالتايل يوؤثر 
�سلب��ا على تق�سي��م املياه للمواط��ن، مبينا اأن 
البلدي��ات غ��ر قادرة عل��ى �س��راء ال�سوالر، 
وه��ذا �سي��وؤدى اإىل انخفا���س كمي��ات املي��اه 

التي ت�سل للمواطن .
كم��ا اأك��د اأن انقط��اع الكهرباء �سي��وؤدي اإىل 
ارتف��اع اأ�سع��ار مي��اه ال�سرب، نظ��را الحتياج 
للطاق��ة،  ال�س��رب  مي��اه  حتلي��ة  حمط��ات 
وامل��زارع الفل�سطين��ي يف ظ��ل ه��ذه االأو�ساع 
�سيج��د �سعوب��ة كب��رة يف ت�سغيل بئ��ر املياه 
اخلا�س به، وبالتايل �سيوؤثر �سلبا على االأمن 

الغذائي للمواطن الفل�سطيني.
وع��ن تاأث��ر اأزم��ة الكهرب��اء عل��ى حمط��ات 
معاجل��ة مياه ال�سرف ال�سح��ي، اأكد البنا اأن 
ع��دم توفر م�س��ادر الطاق��ة، ي�س��كل تهديد 
وح��دوث  املواط��ن،  �سح��ة  عل��ى  وا�سح��ا 
في�سانات داخل امل��دن، وتلويث مياه اخلزان 
اجلويف امل�سدر الرئي�سي للمياه الفل�سطينية.

سلطة المياه: 90 % من مصادر المياه يسيطر عليها االحتالل


