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غزة - الراأي - اآالء النمر
ه��و  " هك��ذا  ق�ص��رة  واالي��د  ب�ص��رة  "الع��ن 
ح��ال "اإ�صرائي��ل" يف وقت ُتظهر في��ه خ�صوعها 
للمقاومة الفل�صطينية يف قطاع غزة باالن�صياع 
متدي��د  دون  مبثله��ا  ال�صرب��ات  "رد  ملعادل��ة 
للوقت"، رغم امتالكها للقوة الع�صكرية اجلوية 

اإال  واملدم��رة،  الرادع��ة  والبحري��ة  والربي��ة 
اأنه��ا جتُر اأذي��ال رجائها بعدم تطوي��ر االأعمال 
الع�صكرية جتاه امل�صتوطنات واالأرا�صي املحتلة، 
حلالة الهلع والذعر الذي يعي�ص��ه امل�ص��توطنون 
هن��اك باأثر رجعي م��ن ال�ص��ربات االأولية التي 
تطلقه��ا املقاوم��ة. ويف جمل��ة م��ن التهدي��دات 

املبا�ص��رة املعل��ن عنه��ا عل��ى ل�ص��ان رئي���س دولة 
اأفيغ��دور  احل��رب  ووزي��ر  ال�ص��هيوين  الكي��ان 
ليربمان، بالقيام بحملة ع�ص��كرية وا�ص��عة �صد 
قطاع غزة، لت�صكل ال�صربة االأقوى للقطاع منذ 
ع��دوان 2014، اإال اأنه��ا مل تتج��راأ على تنفيذ 
وعيدها �ص��وى مبطالبة حركة حما�س بالعدول 

عن �صرب ال�صواريخ و�صبط البالونات احلارقة 
والطائرات الورقية.

وا�ص��رط وزير احلرب "االإ�ص��رائيلي" افيغدور 
ليربم��ان، ع��ودة اله��دوء الي��وم وغ��ًدا، مقاب��ل 

اإع��ادة فتح معرب كرم ابو �ص��امل 
10الإدخ��ال الب�ص��ائع واملحروقات، 

االحتالل المستفيد األكبر منه:

أوسلو .. ربع قرن من الخطيئة والضياع!
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي
مل يع��د موقع التوا�ص��ل االجتماعي 
"الفي�س بوك" يقت�صر على االت�صال 
والدرد�ص��ات بن االأفراد، بل �ص��يطر 
عل��ى كل مالمح احلي��اة االجتماعية 
اأ�ص��لوب  اإىل  و�ص��ل  حت��ى  للف��رد، 
التعليم وتناقل اخلربات واملعلومات، 
الكث��ر  ا�ص��تغلها  الت��ي  املي��زة  وه��ي 
م��ن اأولي��اء اأم��ور الطلب��ة وخا�ص��ة 
االأمه��ات، وذلك من خ��الل االلتحاق 
بالعدي��د م��ن اجلروب��ات التعليمي��ة 
فيما يتعلق بحل م�صاألة اأو �صرح جزء 

من اأي مادة داخل املنهاج.
وتهدف تلك اجلروبات التي ي�ص��رف 
عليه��ا معلم��ون متمي��زون ومعلم��ات 
االأف��كار  ط��رح  عل��ى  الت�ص��جيع  اإىل 
واملذاكرة للطلبة من خالل التوا�صل 
كيفي��ة  يف  وخا�ص��ة  االأمه��ات،  م��ع 
التعام��ل م��ع االأطف��ال املبتدئن، يف 
بطريق��ة  ه��وؤالء  لتعلي��م  حماول��ة 
اللج��وء  ع��ن  تغنيه��م  �ص��حيحة 
تله��ب  الت��ي  اخل�صو�ص��ية  للدرو���س 
جيوبه��م، والت��ي ال يتمك��ن املواط��ن 

العادي من دفع ثمنها.
وتق��ول يا�ص��من عيد وه��ي اأم لطفل 
يف ال�ص��ف االأول االبتدائي وع�ص��وة 

يف جتم��ع الأمه��ات الطلب��ة اجلدد:" 
اأ�صتفيد كثرا من التوا�صل مع جروب 
اأمه��ات ال�ص��ف االأول وه��و ما ي�ص��هل 
علي الو�ص��ول للمعلومة ال�ص��حيحة، 
واأي�ص��ا تبادل اخلربات م��ن االأمهات 

وبع�س املدر�صات املتميزات ".
لتل��ك  تلج��اأ  اأنه��ا  عي��د  وتوؤك��د 
اأج��ل  م��ن  التعليمي��ة  املجموع��ات 
عم��ل  اأوراق  من��اذج  عل��ى  احل�ص��ول 
خا�صة يف اأوقات االمتحانات، واأي�صا 
للح�صول على اأفكار مميزة لن�صاطات 

مدر�صية ي�صارك فيها طفلها.

تبادل خبرات
اأم  اأنا  ا�ص��تفدت ب�صكل كبر،  " طبعا 
لبن��ت بال�ص��ف االأول، ولي���س عندي 
الربي��ة  باأ�ص��اليب  كب��رة  خلفي��ة 
اأ�ص��تفيد  اأن  واأح��اول  والتدري���س، 
م��ن التماري��ن التي يتم ن�ص��رها، وهو 
م��ا ي�ص��هل عل��ي يف كيفي��ة تدري�ص��ي 

البنتي"، تقول هبة خالد.
وتلفت اأنه كلما �ص��عرت ب�ص��عوبة يف 
ح��ل �ص��وؤال مع��ن، فاإنها تلج��اأ لطرح 
ال�ص��وؤال عرب اجل��روب اخلا�س الذي 
ت�ص��ارك في��ه، مو�ص��حة اأنه��ا ت�ص��عر 
بال�ص��عادة ملجرد اإح�صا�صها اأن هناك 

اأ�ص��خا�س ي�ص��اعدونها ويقدم��ون لها 
ال�ص��ياق ذات��ه  املعلوم��ة، م�ص��رة يف 
اإىل اأن اجلميع ي�صتفيد، وخا�صة من 
االأمهات اللواتي اأ�ص��بح لديهن خربة 

باملنهج الدرا�صي.
االأخ��رى  ه��ي  حج��ازي  اأحم��د  اأم 
ال�ص��ف  الأمه��ات  جتم��ع  يف  ع�ص��وة 
االأول والثاين، تقول عن ا�ص��تفادتها 
التعليمي��ة:"  التجمع��ات  تل��ك  م��ن 
بالطب��ع ن�ص��تفيد م��ن خ��الل تب��ادل 
املعلوم��ات، وحل��ول لبع���س امل�ص��اكل 
بتدري�س اأبنائنا، الأنه هناك منيكون 
خا���س التجرب��ة ووج��د له��ا احلل، 
ويف العام املا�ص��ي ا�صتفدت من خالل 
تدري���س ابنتي وقد جنحت وتفوقت 
وم��ن االأوائ��ل"، موؤك��دة اأنه��ا كان��ت 
م��ن  واملعلوم��ات  باالأ�ص��ئلة  ت�ص��تعن 

خالل التجمع.
وت�ص��تكمل حديثه��ا:" ا�ص��تفدت من 
التجمع التعليمي بتح�ص��ر ن�ص��و�س 

اال�صتماع، واأي�صا اأفكار للن�صاطات 
ومن��اذج امتحانات، وطرق واأ�ص��اليب 
اإىل  املدر�ص��ية،  الدفات��ر  لتزي��ن 
جانب بع�س حلول لالأ�ص��ئلة وكيفية 

ت�صهيلها على ابنتي".
وت�ص��مل تلك اجلروبات والتجمعات 

مناط��ق  م��ن  اأمه��ات  التعليمي��ة، 
ومدار���س خمتلف��ة، اإىل جانب طرح 
العديد من االأ�ص��ئلة الت��ي جتد فيها 
اأمهات الطلبة بع�س ال�ص��عوبات، اإىل 
جان��ب طرح العدي��د من الن�ص��اطات 

املدر�صية.
اأم عب��د اهلل ثابت هي اأي�ص��ا ع�ص��وة 
االأول  ال�ص��ف  اأمه��ات  جتم��ع  يف 
تل��ك  فك��رة  اأن  توؤك��د  االبتدائ��ي، 
اجلروبات ممتازة ب�ص��كل كب��ر، واأن 
الفت��ة  مميزي��ن،  عليه��ا  القائم��ن 
ب�ص��كل  ت�ص��تفيد  �صخ�ص��يا  اأنه��ا  اإىل 
كب��ر، وخا�ص��ة ل��و كان ال�ص��وؤال ل��ه 
ع��دة اإجابات اأو مو�ص��وع �ص��ائك، اأو 
حت��ى ا�صتف�ص��ار عن اأي �ص��يء يخ�س 

املدر�صة والدرا�صة.

مواد إثرائية
ويف تعليق��ه عل��ى م��دى التفاع��ل يف 
تل��ك اجلروب��ات، يقول معلم ال�ص��ف 
عل��ى  وامل�ص��رف  االبتدائ��ي  االأول 
جتمع اأمهات ال�ص��ف االأول، زياد اأبو 
�ص��رخ :"نعم يوج��د تفاع��ل كبر يف 
اجل��روب، وه��و ل��ه اأهمي��ة كبرة يف 
م�ص��اعدة اأولي��اء االأم��ور يف تدري�س 
اأبنائه��م، حي��ث يواجهه��م كث��ر م��ن 

ال�صعوبات اأثناء التدري�س فيلجئون 
اإىل اجلروب وي�صعون ا�صتف�صاراتهم، 
تل��ك  ع��ن  جني��ب  بدورن��ا  ونح��ن 

اال�صتف�صارات والت�صاوؤالت".
ل�"ال��راأي:"  حدي��ث  يف  ويتاب��ع 
ن��زود اأولي��اء االأمور مب��ا يحتاجونه 
اإثراءي��ه  وم��واد  عم��ل  اأوراق  م��ن 
وغره��ا، ومن خالل م��ا نالحظه من 
ا�صتف�صارات ن�صع من�صورات ت�صتهدف 
تلك الت�ص��اوؤالت، ون�ص��ع له��ا احللول 
الالزمة مثل �ص��عوبات القراءة التي 
م�ص��كلة  التالمي��ذ،  بع���س  تواج��ه 
امل�ص��اكل  االإم��الء،  م�ص��كلة  اخل��ط، 
الريا�ص��ية وغره��ا الكث��ر"، منوها 
اإىل اأن تدري�س ال�صف االأول حتديدًا 
يختل��ف عن تدري���س املراحل العليا، 
فكث��ر م��ا يحت��اج االأه��ايل اإىل تلك 

اجلروبات.
ووفق ما ذكره فاإنه ي�ص��تعن باإ�صافة 
االأم��ور  بع���س  لتو�ص��يح  جزئي��ة 
خ��الل  م��ن  الالزم��ة  وال�ص��روحات 
التطبي��ق العمل��ي للدرو�س بال�ص��وت 
تدري���س  كيفي��ة  مث��ل  وال�ص��ورة، 
مكونات االأعداد لل�صف االأول، وهذا 
املو�ص��وع من �ص��من ال�ص��عوبات التي 

تواجه االأهايل.

الجروبات التعليمية..
ملتقى إثرائي للخبرات وبديل للدروس الخصوصية
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غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي
من��ذ اأن ا�ص��تد عودها وترعرع��ت يف كنف 
املوهب��ة، ومن��ا  معه��ا  والديه��ا، ترعرع��ت 
بداخله��ا ال�ص��وق لكتابة ال�ص��عر والنهو�س 
بذاته��ا وكينونته��ا كفت��اة، دون م�ص��اعدة 
من اأحد مم��ن يحيطون حوله��ا، وما منحها 
االأم��ل اأك��ر ه��و حتفي��ز ذويه��ا له��ا، فم��ن 
�ص��غرها كان��ت تلق��ي ال�ص��عر بثق��ة كب��رة 
قلبه��ا  اإىل  الفرح��ة  اأدخل��ت  و�ص��عادة 
ال�ص��غوف ب��اأن ت�ص��بح �ص��اعرة له��ا مكانتها 
وقدره��ا يف املجتم��ع، ف�ص��عت جاه��دة اإىل 
االحتفاظ مبوهبتها، علها حتقق ما ت�ص��بو 

اإليه كل فتاة من طموح مميز.
ال�صابة عال زياد اأبو �صبلة من �صكان مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، بداأت كتابتها لل�صعر 
بكلم��ات م�ص��فوفة تعط��ي جمااًل نوع��ًا ما، 
ويف ال�ص��نة الثانية من درا�صتها يف اجلامعة 
بتنمي��ة  ب��داأت  عربي��ة،  لغ��ة  تخ�ص���س 

موهبتها بالكتابة وال�ص��عر،وبداأت ب�ص��عود 
�ُص��َلم املوهب��ة والنهو���س بها مب�ص��اعدة من 
ال�ص��اعر ح�ص��ام ماهر �ص��بالق الذي اأ�صرف 

على تعليمها اأ�صا�صيات كتابة ال�صعر.
تقول اأبو �ص��بلة يف حديثه��ا ل�"الراأي:" اإن 
الثبات واالإ�ص��رار كانا ال�ص��يئان الوحيدان 
م��ن  زاد  م��ا  اأن  اإال  بهم��ا،  ت��زودت  الل��ذان 
اإ�ص��راري عل��ى موا�ص��لة جه��ودي الأ�ص��بح 
�صاعرة فل�ص��طينية ت�صتطيع اي�صال ر�صالة 
�ص��عبها وق�ص��يته العادل��ة اإىل الع��امل م��ن 
خالل كتابتها لل�ص��عر، هو م�ص��اندة عائلتي 
يل وت�صجيعهم امل�صتمر كي اأوا�صل م�صرتي 
دون اأن اأتراج��ع للحظة واح��دة، ودون اأن 

يتمكن مني الياأ�س".
بداي��ات  وروايات..كان��ت  وق�ص���س  �ص��عر 
ال�ص��اعرة ال�ص��ابة، والتي بداأت من خاللها 
خماطبة الواقع واالأحداث التي يعا�صرها 
ال�صعب الفل�صطيني يف قطاع غزة املحا�صر، 

من ح�ص��ار وعقوبات وفقر وبطالة، وكتبت 
روايتن االأوىل بالعامية كتجربة وبداية 
وعندما وجدت االعجاب الكبر بها، دفعها 
ذلك لكتابة رواي��ة اأخرى، لكنها هذه املرة 
تختل��ف ع��ن غره��ا حي��ث كان��ت باللغ��ة 
العربي��ة الف�ص��حى تخاط��ب ح��ال غ��زة، 
اإال اأن تل��ك الرواية ال زال��ت بانتظار روؤية 

النور وحتقيق احللم.
االأ�ص��خا�س  ع��ن  ال�ص��اعر  اخت��الف  وع��ن 
االآخري��ن، ت�ص��يف اأبو �ص��بلة": بالن�ص��بة 
الخت��الف ال�ص��اعر ع��ن االأنا���س االآخرين 
الرفي��ع  وال��ذوق  اخلي��ال  يف  يك��ون  رمب��ا 
واحل���س الذوق��ي، وقد جتد هذه االأ�ص��ياء 
عن��د  توج��د  لكنه��ا  عادي��ن  اأنا���س  عن��د 
اأن  موؤك��دة  غ��ره"،  م��ن  اأك��ر  ال�ص��عراء 
ال�ص��اعر يتحدث بقلبه ال بل�صانه، واأحيانًا 

بل�صان قومه.
و�ص��اركت ال�ص��اعرة اأبو �ص��بلة يف م�صابقات 

الت��ي  للرواي��ة  م�ص��ابقة  اأهمه��ا  عدي��دة، 
كتبتها باللغة العربية الف�ص��حى وح�ص��لت 
عل��ى فر�ص��ة ن�ص��رها يف الكوي��ت واالأردن، 
اإال اأن عائلتها رف�ص��ت ذلك، واأن بلدها االأم 
فل�ص��طن اأح��ق بكتاباته��ا من غره��ا، واأن 

يعلو ا�صمها يف اأر�صها ولي�س بغرها.
والكث��ر..  الكث��ر  ت�ص��تحق  فل�ص��طن   "
احلب،احلن��ان،  الت�ص��حية،  ت�ص��تحق 
اجلم��ال، الف��داء، االأمل، ت�ص��تحق اأن يعلو 
الكرام��ة  ب�ص��رف  املخ�ص��ب  ترابه��ا  ف��وق 
ودم��اء ال�ص��هداء الطاهرة، �ص��عراء وكتاب 
ياأخذون با�ص��مها لي�صطَع يف االآفاق"، تقول 

اأبو �صبلة.
وتطمح الفت��اة ذات الطابع املرح للو�ص��ول 
تتمن��اه  م��ا  كل  حتق��َق  واأن  دوم��ًا،  للُع��ال 
ووطنه��ا،  عائلته��ا  بجان��ب  ب��ه،  وترغ��ب 
اأم��ر  له��ا،  بالن�ص��بة  اأناملناف�ص��ة  مو�ص��حة 

طبيعي خا�صةيف عامل الكتابة واالإبداع.

أبو سبلة ..
شاعرة تطمح للتحليق بقضية فلسطين عالميًا
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غزة - الراأي - اآالء النمر
الثبوتية  الورقة  املوؤن" هو  "كرت 
ال�ص��تات  حال��ة  توؤك��د  الت��ي 
واللجوء الفل�ص��طيني من االأرا�صي 
املحتل��ة ع��ام48، يح��وي بيان��ات 
ع��دد اأف��راد العائل��ة الالجئة من 
تواري��خ  وي�ص��م  املتزوج��ن،  غ��ر 
��لة وبع�س املعلومات  ميالدهم مف�صّ
الالزم��ة التي توؤك��د حالة اللجوء 
التي مر بها تاريخ العائلة، يت�صدر 
ه��ذا الكرت خت��م وا�ص��ح التوقيع 

با�صم "االأونروا".
امت��الك ه��ذه الهوي��ة تثب��ت حق 
الفل�ص��طيني يف ا�ص��طفافه داخ��ل 
اآخ��ر، ال�ص��تالم  ل��ه  طاب��ور لي���س 
"كابونة" ت�صم اأكيا�صا من الدقيق 
وال�ص��كر والعد�س والزيت النباتي 
وب�ص��عا م��ن علب الفول امل�ص��توردة 
من دول��ة م�ص��ر، اإ�ص��افة لعدد من 
اأكيا���س احللي��ب املختوم بال�ص��عار 
كلم��ة  بداخل��ه  الكب��ر  االأزرق 

"اأونروا".
الغذائ��ي  الط��رد  ه��ذا  يك��ون 

والعائ��الت  االأ�ص��ر  الآالف  م��دد 
داخ��ل  الالجئ��ة  الفل�ص��طينية 
املخيم��ات واالأحي��اء واملحافظ��ات 
ت�ص��عة  حت��ى  اأو  اأ�ص��هر  �ص��تة  كل 
بح�ص��ب امل��دة الت��ي تراه��ا وكالة 
تخ�ص��ع  كم��ا  منا�ص��بة،  الغ��وث 
لع��دد  داخله��ا  املودع��ة  الكمي��ات 
اأف��راد العائلة، وح�ص��ب املعلومات 
االإح�ص��ائية لدى وكال��ة الغوث ك� 

الفقر". "درجة 
الت��ي  الغذائي��ة"  "الط��رود 
ت�ص��رفها وكال��ة الغ��وث لالجئ��ن 
ب��داأت بالتقل���س ب�ص��كل ملح��وظ، 
وبداأت باالمتناع عن مئات االأ�ص��ر 
للك�ص��وفات  نظ��رًا  والعائ��الت، 
االإح�ص��ائية الت��ي جتريه��ا وكالة 
الغوث ومنح اأولوية للبيوت االأكر 

فقرًا.
بع�س العائالت ت�ص��تبدل ع�ص��رات 
عل��ى  بيعه��ا  الف��ول" ع��رب  "عل��ب 
املفرقات، للح�ص��ول على �ص��واكل 
مع��دودة كبديل له اأثر رجعي على 

م�صروفها املعي�صي.

تقليصات عالجية
وعل��ى مت��ام امت��الك تل��ك الهوية 
القاط��ع  بالدلي��ل  تثب��ت  الت��ي 
اأن��ك الج��ئ فل�ص��طيني "منكوب"، 
يح��ق لك تلق��ي الع��الج واالنتظار 
دورك  لياأت��ي  االأدوار  ع�ص��رات 
منت�ص��ف النهار اأمام ب��اب الطبيب 
كم��ا  باالأ�ص��وات  املزدح��م  الع��ام 
يك�ص��ف  وال��ذي  متام��ًا،  االأق��دام 
عل��ى االأطف��ال والكب��ار واملوالي��د 
واجل��روح  والك�ص��ور  واحلوام��ل 
العر�ص��ية  واالأمرا���س  واحل��روق 

ب�صتى اأنواعها.
داخ��ل العي��ادات التابع��ة لوكالة 
الغوث والتي تلقى تهافتا من عوام 
النا���س ملجانية العالج، بداأت تعلن 
فقرها باأب�ص��ط امل��وارد واخلدمات 
املقدمة لالجئ الفل�ص��طيني، حتى 
اأنها تطلب من املر�ص��ى �صراء بع�س 

االأدوية من خارج عياداتها.
ب��دءًا من اأقرا���س احلديد والعلب 
الت��ي  ال�ص��غرة  البال�ص��تيكية 

"عين��ات  لفحو�ص��ات  ت�ص��تخدم 
ال��دم والب��ول"، وامت��دادًا الأن��واع 
عدي��دة وكثرة م��ن الع��الج الذي 
مل تعد عي��ادات "االأونروا" تقوى 
على توف��ره، وكاأن االأبواب فتحت 
م�ص��رعة نف�صها للتقلي�صات التي ال 

مفر من متديد املزيد منها.
وح��ده "ك��رت امل��وؤن" ال��ذي بق��ي 
الالج��ئ  جيب��ة  يف  متما�ص��كًا 
اأن��ه  يب��دو  ووح��ده  الفل�ص��طيني، 
�صيبقى �ص��اهدًا على حالة ال�صتات 
الت��ي يعي�ص��ها الالج��ئ يف خميمه، 
فق��د اخلدم��ات  اإىل  ي�ص��ل  ورمب��ا 
وامليزات التي ميتلكها هذا الكرت.

70 عامًا
الكات��ب واملحل��ل ال�صيا�ص��ي و�ص��ام 
ع��ن  ل��ه  مقال��ة  يف  كت��ب  عفيف��ة 
"موؤام��رة كرت املوؤن": "يف االإطار 
ال�صيا�ص��ي والقان��وين مين��ح ك��رت 
امل��وؤن �ص��فة الالجئ للفل�ص��طيني، 
مبوجب��ه يحمل رق��م دويل يحمي 
هويته ويحفظ ح�ص��وره يف ذاكرة 

العامل، باأنه �صاحب ق�صية، ولديه 
حق يف الع��ودة وا�ص��رداد االأر�س 

املغت�صبة والتعوي�س".
واملعي�ص��ي  االقت�ص��ادي  البعد  "يف 
فق��د كان ك��رت املوؤم��ن عل��ى م��دار 
بولي�ص��ة  مبثاب��ة  عام��ا  �ص��بعون 
تاأم��ن حلي��اة مئ��ات االف االأ�ص��ر 
و�ص��كل  الالجئ��ن،  م��ن  امل�ص��تورة 
اال�ص��ر  م��ن  ملثله��م  ا�ص��ناد  حال��ة 
الفل�ص��طينية الت��ي مل حتمل نف�س 

ال�صفة" يتابع عفيفة.
ومت��م عفيفة مقالت��ه: "على مدار 
ال�ص��نوات االأخ��رة تقلب��ت قيم��ة 
ك��رت امل��وؤن مث��ل ال��دوالر واليورو 
االقت�ص��ادية  الظ��روف  بح�ص��ب 
فق��د  املنطق��ة..  يف  وال�صيا�ص��ية 
احل�ص��ار  خ��الل  قيمت��ه  ارتفع��ت 
الع��دوان  ذروة  يف  ذروت��ه  وو�ص��ل 
يفق��د  ب��ات  ان��ه  اال  غ��زة،  عل��ى 
قيمت��ه االغاثي��ة يف العام االخر 
ومر�ص��حا ملزي��د م��ن الهب��وط على 
والتهدي��دات  اخلط��وات  �ص��وء 

االمريكية االأخرة".

"كرت المؤن" .. 
هوية الجئ فلسطيني فقد قيمته وبقي متماسكًا!
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خانيون�س- الراأي
اإدارة �ص��رطة م��رور خ��ان  ت��ويل 
بق�ص��م  خا�ص��ة  اأهمي��ة  يون���س 
االر�ص��اد والتوعية امل��روري نظرًا 
الثقاف��ة  ن�ص��ر  يف  الكب��ر  ل��دوره 
�صل�ص��لة  خ��الل  م��ن  املروري��ة 
وعملي��ة  نظري��ة  حما�ص��رات 
ل�ص��ريحة وا�ص��عة م��ن املواطن��ن 

اأهمها طلبة املدار�س.
الدرا�ص��ي  الع��ام  انط��الق  وم��ع 
والتوعي��ة  االر�ص��اد  ق�ص��م  يب��داأ 
بو�ص��ع  يون���س  بخ��ان  املروري��ة 
خطته الرامية للحد من احلوادث 
املروري��ة التي يتعر���س لها طالب 
املدار���س وخ�صو�ص��ًا الواقعة على 
ال�ص��وارع الرئي�ص��ة وذلك حفاظًا 

على حياتهم.
حتري��ر  النقي��ب  اأو�ص��ح  ب��دوره 
االر�ص��اد  ق�ص��م  رئي���س  االأ�ص��دي 
ب�ص��رطة  املروري��ة  والتوعي��ة 
م��رور خ��ان يون���س قيامه��م قب��ل 
بدء العام الدرا�ص��ي بالتن�صيق مع 
ق�صم االأن�ص��طة مبديرية الربية 
خط��ة  لو�ص��ع  وذل��ك  والتعلي��م 
م�ص��ركة لبدء عام درا�صي مكثف 

لن�صر فكرة ال�صالمة املرورية.
وبن النقيب االأ�ص��دي اأن م�ص��روع 
الع��ام  له��ذا  املروري��ة  التوعي��ة 
الدرا�صي �صيكون بحلة جديدة من 
خ��الل برنامج متكامل من �صل�ص��لة 

وعملي��ة  نظري��ة  حما�ص��رات 
االأم��ور  الأولي��اء  وحما�ص��رات 
وحما�ص��رات للطاق��م التدري�ص��ي 

واالإداري باملدار�س امل�صتهدفة.
واأ�صار النقيب االأ�صدي ان الركيز 
يف البداي��ة �ص��يكون على تر�ص��يخ 
يج��ب  الت��ي  االأ�صا�ص��ية  املب��ادئ 
على طالب املدر�ص��ة التعرف عليها 
عل��ى  تواج��ده  اأثن��اء  لتطبيقه��ا 
الر�ص��يف او ال�ص��ارع وكذل��ك على 
ال�صلوك االآمن واملمار�صة ال�صليمة 
املدر�ص��ة  م��ن  خروج��ه  اأثن��اء 

وغرها من املفاهيم.
اأن  االأ�ص��دي  النقي��ب  واأردف 
حملتهم لهذا العام �ص��تكون مكثفة 
بحي��ث يت��م ن�ص��ر الوع��ي املروري 
االبتدائي��ة  املدار���س  كاف��ة  يف 
االأطف��ال  وريا���س  واالعدادي��ة 
بواقع "8" حما�صرات يومية على 
االأق��ل عل��ى م��دار اأي��ام االأ�ص��بوع 
ال�ص��باحية  املدار���س  ولكاف��ة 

وامل�صائية.
االر�ص��اد  ق�ص��م  رئي���س  واأك��د 
والتوعية املرورية ب�ص��رطة مرور 
خان يون�س �صعيهم احلثيث لغر�س 
جلمي��ع  امل��روري  الوع��ي  ثقاف��ة 
الفئ��ات رغ��م �ص��عف االمكاني��ات 
وامل��وارد املتاحة وذلك ا�صت�ص��عارًا 
بامل�ص��وؤولية املجتمعي��ة الت��ي تقع 

على عاتق ال�صرطة ككل.

تقرير

06

ال�ص��وافر : وه��ي ا�ص��م لث��الث ق��رى: 
ال�صوافر ال�صرقي، وال�صوافر الغربي، 
وال�صوافر ال�صمايل، تقع جميعها على 
بع��د 6ك��م اإىل اجلن��وب ال�ص��رقي من 
اأ�صدود، وحتيط باأرا�صيها اأرا�صي قرى 
بي��ت درا���س، وبيارتعبي��ة، وعبد���س، 
وجول���س، وبي��ت عف��ا، وت��ل الرم�س، 
واجللدي��ة، وج�ص��ر، وكرتي��ا، وحت��ا، 

والق�صطينة.
 قامت املنظمات ال�ص��هيونية امل�ص��لحة 
بتدمر القرى الثالث وت�ص��ريد اأهلها، 
1948م.  ماي��و   18 يف  ذل��ك  وكان 
ال�ص��وافر الغرب��ي: تقع اإىل ال�ص��مال 
وتبع��د  غ��زة،  مدين��ة  م��ن  ال�ص��رقي 
عنه��ا 35كم، وترتفع 50م عن �ص��طح 
اأرا�ص��يها  م�ص��احة  وتبل��غ  البح��ر.  
7،523 دومنا. وُقدر عدد �صكانها عام 

1922م حوايل )572( ن�صمة، 
 )1،030( 1945م  ع��ام  ويف 
ن�ص��مة، ويبلغ جمموع الالجئن 

ع��ام  الغرب��ي  ال�ص��وافر  م��ن 
)7،337(ن�صمة. 1998م 

 واأقيمت على اأرا�ص��يها م�ص��تعمرة 
)مركاز �صبرا( عام 1948م، 

)ع��وت  وم�ص��تعمرتا 
و)ت��زورمي( يت�ص��حاق( 

ال�ص��وافر  1949م.  ع��ام 
ال�صمايل: تقع اإىل ال�صمال 

ال�ص��رقي من مدينة غزة، وتبعد عنها 
33كم، وترتفع 50م عن �صطح البحر، 

تبلغ م�صاحة اأرا�صيها 5،861 دومنا.
 قامت املنظمات ال�ص��هيونية امل�ص��لحة 
به��دم القري��ة وت�ص��ريد اأهله��ا البالغ 

عددهم عام 1948م

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرى السوافير المهجرة

قسم االرشاد المروري بخان يونس .. 
همة عالية مع بداية العام الدراسي
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غزة- الراأي
يعت��رب اتفاق اأو�ص��لو منعطف��ا مهما يف 
م�صار الق�صية الفل�صطينية، فقد اأنهى 
النزاع امل�ص��لح ب��ن منظم��ة التحرير 
ورت��ب  واإ�ص��رائيل،  الفل�ص��طينية 
�ص��لطة وطني��ة فل�ص��طينية  الإقام��ة 
وفيم��ا  وغ��زة.  الغربي��ة  ال�ص��فة  يف 
يل��ي ملخ���س لالتف��اق ال��ذي وق��ع يف 

الواليات املتحدة.

الموقعون: 
- ع��ن اجلان��ب االإ�ص��رائيلي: اإ�ص��حق 

رابن 
يا�ص��ر  الفل�ص��طيني:  اجلان��ب  ع��ن   -

عرفات 
االأبي���س  البي��ت  التوقي��ع:  م��كان   -

االأمركي 
ملخ�س االتفاق:

املب��ادئ  اإع��الن  اتفاقي��ة  تن���س 
اإج��راء مفاو�ص��ات لالن�ص��حاب  عل��ى 
الغربي��ة  ال�ص��فة  م��ن  االإ�ص��رائيلي 

وغزة على مرحلتن:
املرحلة االأوىل/ االإعدادية 

وتنته��ي   13/10/1993 يف  تب��داأ 
جت��رى  وفيه��ا  اأ�ص��هر،  �ص��تة  بع��د 

مفاو�صات تف�صيلية على حمورين:

المحور األول: 
غ��زة  م��ن  االإ�ص��رائيلي  االن�ص��حاب   -
واأريح��ا، وينته��ي ه��ذا االن�ص��حاب يف 
غ�صون �ص��هرين، ويجري انتقال �صلمي 
لل�ص��لطة من احلكم الع�صكري واالإدارة 
ممثل��ن  اإىل  االإ�ص��رائيلية  املدني��ة 
فل�صطينين تتم ت�صميتهم حلن اإجراء 

انتخابات املجل�س الفل�صطيني.
- لن يكون االأم��ن اخلارجي والعالقات 
مه��ام  م��ن  وامل�ص��توطنات  اخلارجي��ة 
ال�صلطة الفل�ص��طينية يف املناطق التي 

�صين�صحب اجلي�س االإ�صرائيلي منها.
- اأما بالن�صبة لالأمن الداخلي ف�صيكون 
فل�ص��طينية  �ص��رطة  ق��وة  مه��ام  م��ن 
يتم ت�ص��كيلها م��ن فل�ص��طينيي الداخل 
للتع��اون  جلن��ة  وج��ود  م��ع  واخل��ارج 

االأمني امل�صرك.
ط��وارئ  �ص��ندوق  ي�ص��كل  كذل��ك   -
االقت�ص��ادي  الدع��م  تلق��ي  مهمت��ه 
م��ع  م�ص��ركة  بطريق��ة  اخلارج��ي 
اجلان��ب االإ�ص��رائيلي، ويح��ق للط��رف 
الفل�ص��طيني اأن ي�ص��عى للح�ص��ول عل��ى 
هذا الدعم بطريقة منف�ص��لة كذلك. 
دويل  وج��ود  يف  االتف��اق  ميان��ع  وال 
موؤق��ت لالإ�ص��راف عل��ى املناط��ق الت��ي 

�صيتم االن�صحاب منها.

- بع��د التوقي��ع عل��ى ه��ذه االتفاقية 
تن�ص��حب اإ�صرائيل تدريجيًا وينتهي يف 
غ�صون اأربعة اأ�صهر )13/4/1994(. 

المحور الثاني:
- تن���س الوثيق��ة في��ه عل��ى ت�ص��كيل 
�صلطة حكم فل�ص��طيني انتقايل تتمثل 
يف جمل���س فل�ص��طيني منتخ��ب ميار�س 
جم��االت  يف  و�ص��الحيات  �ص��لطات 
خم���س  مل��دة  عليه��ا  ومتف��ق  حم��ددة 

�صنوات انتقالية.
- تن���س الوثيق��ة كذلك عل��ى اأن لهذا 
املجل���س ح��ق الوالية على كل ال�ص��فة 
وغ��زة يف جم��االت ال�ص��حة والربية 
االجتماعي��ة  وال�ص��وؤون  والثقاف��ة 
وال�صرائب املبا�صرة وال�صياحة اإ�صافة 
اإىل االإ�ص��راف على القوة الفل�صطينية 
اجلدي��دة، م��ا ع��دا الق�ص��ايا املروكة 
ملفاو�صات احلل النهائي مثل: القد�س، 
الع�ص��كرية،  واملواق��ع  وامل�ص��توطنات، 
واالإ�ص��رائيلين املتواجدين يف االأر�س 

املحتلة.
املجل���س  النتخاب��ات  بالن�ص��بة   -
اإع��الن  وثيق��ة  فتدع��و  الت�ص��ريعي 
املب��ادئ اإىل اأن تت��م تل��ك االنتخابات 
اإ�ص��راف دويل يتف��ق الطرف��ان  حت��ت 
الفل�صطيني واالإ�ص��رائيلي عليه، وتتم 

ه��ذه العملية يف موعد اأق�ص��اه ت�ص��عة 
حي��ز  االتفاقي��ة  دخ��ول  م��ن  اأ�ص��هر 
التنفيذ الفعلي اأي يف 13/7/1994، 
وتف�ص��ل االتفاقي��ة فيم��ن يح��ق له��م 
امل�ص��اركة يف تل��ك االنتخابات خا�ص��ة 
االنتخ��اب  نظ��ام  اأم��ا  القد���س.  م��ن 
وقواعد احلملة االنتخابية وتنظيمها 
وع��دد  املجل���س  وتركيب��ة  اإعالمي��ًا 
اأع�ص��ائه وحدود �ص��لطاته التنفيذية 
مروك��ة  اأم��ور  فكله��ا  والت�ص��ريعية 

للمفاو�صات اجلانبية بن الطرفن.
- تن�س الوثيقة اأن املجل�س الفل�صطيني 
بعد ت�ص��لمه �ص��الحياته ي�ص��كل بع�س 
املوؤ�ص�ص��ات الت��ي تخ��دم التنمي��ة مثل 
�ص��لطة كهرب��اء فل�ص��طينية، و�ص��لطة 
مين��اء غ��زة، وبنك تنمية فل�ص��طيني، 
بيئ��ة  و�ص��لطة  ت�ص��دير،  وجمل���س 
فل�صطينية، و�صلطة اأرا�س فل�صطينية، 

و�صلطة اإدارة املياه الفل�صطينية.

المرحلة الثانية/ 
االنتقالية 

االإ�ص��رائيلي  االن�ص��حاب  بع��د  وتب��داأ 
من غ��زة واأريحا، وت�ص��تمر ملدة خم�س 
انتخاب��ات  خالله��ا  جت��رى  �ص��نوات 
عام��ة حرة مبا�ص��رة الختيار اأع�ص��اء 
املجل���س الفل�ص��طيني ال��ذي �صي�ص��رف 

على ال�ص��لطة الفل�صطينية االنتقالية، 
ال�ص��رطة  تك��ون  ذل��ك  يت��م  وعندم��ا 
الفل�ص��طينية قد ا�ص��تلمت م�صوؤولياتها 
يف املناط��ق الت��ي تخ��رج منه��ا القوات 
املاأهول��ة  تل��ك  خا�ص��ة  االإ�ص��رائيلية 

بال�صكان.
كم��ا تن�س الوثيقة عل��ى تكوين جلنة 
م�ص��ركة  اإ�ص��رائيلية  فل�ص��طينية 
واأخ��رى  اخلالف��ات،  وف���س  للتن�ص��يق 
للتحكي��م يف حال عجز اللجنة االأوىل 

عن التو�صل اإىل حل اخلالفات.
وحتث الوثيق��ة على �ص��رورة التعاون 
االإقليم��ي يف املج��ال االقت�ص��ادي م��ن 
خالل جمموعات العمل يف املفاو�ص��ات 

متعددة االأطراف.
وبالن�ص��بة ملفاو�ص��ات الو�ص��ع النهائي 
فق��د ن�ص��ت الوثيق��ة عل��ى الب��دء يف 
تل��ك املرحلة بعد انق�ص��اء م��ا ال يزيد 
عن ث��الث �ص��نوات والتي ته��دف بحث 
القد���س،  مث��ل:  العالق��ة  الق�ص��ايا 
وامل�صتوطنات، والالجئن، والرتيبات 
االأمنية، واحلدود، اإ�صافة اإىل التعاون 
م��ع اجلران وم��ا يج��ده الطرف��ان من 
ق�صايا اأخرى ذات اهتمام م�صرك، كل 
ذلك �ص��يتم بحثه ا�ص��تنادًا اإىل قراري 

جمل�س االأمن الدويل 242 و338.

اتفاق أوسلو.. قفزة لم تتضح أبعادها بعد
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هل تبتلعون بذور التفاح؟ إحذروها فهي قاتلة

غزة- الراأي
من املعروف اأن للتفاح قيمة غذائية عالية، 
يحتاجه��ا  فيتامين��ات  عل��ى  يحت��وي  فه��و 
اجل�ص��م، ون�ص��بة عالي��ة م��ن االألي��اف الت��ي 
ومر�ص��ي  ال�ص��رطان  حمارب��ة  يف  ت�ص��اعد 
الزهامير وباركن�ص��ون. اإاّل اأن ما ال تعرفونه 

اأن ابتالع البذور ي�صّر بال�صحة.
وتوؤك��د الدرا�ص��ات اأن ب��ذور التف��اح حتتوي 
 )C≡N( على �ص��موم، فهي مركز لل�ص��يانيد
وه��ي  اأميغدال��ن،  عل��ى  حتت��وي  حي��ث 
غليكوزيدات منتجة ل�ص��يانيد الهيدروجن، 
فاإن��ه  املع��دة،  اإىل  ال�ص��يانيد  ي�ص��ل  وح��ن 
يدخ��ل ملج��رى ال��دم، في�ص��بح اجل�ص��م غر 
ق��ادر عل��ى ا�ص��تخدام االأوك�ص��جن الذي ال 

غنى عنه.
ويف ه��ذا ال�ص��ياق، ن�ص��ر موق��ع "اندبندنت" 
ق�ص��ة �صاب بريطاين تعر�س للت�صمم ب�صبب 
تلك الب��ذور. واأكد االأطب��اء اأن ابتالع هذه 
الب��ذور باخلط��اأ ال ي�ص��بب ال�ص��رر، حيث اأن 
اجل�صم ي�ص��تطيع مقاومة الكميات ال�صغرة 

من ال�ص��يانيد، وذل��ك الأنه تتم اإزالة ال�ص��موم 
من خ��الل االإنزمي��ات، فيتخل�س اجل�ص��م منه 
خالل اأربعة وع�ص��رين �صاعة بعد تعر�صه له، 
اإما من خالل التبول، اأو تتحول ن�ص��بة �صغرة 
من��ه اإىل ث��اين اأوك�ص��يد الكرب��ون، وينطل��ق 

خارج اجل�صم عند التنف�س.
ولف��ت االطب��اء اإىل اأن هن��اك ن�ص��بة معين��ة 
ي�صبح عندها ال�صيانيد خطرًا، حن ت�صل اىل 
نح��و 2-1 ملغم/كيل��و غرام من وزن اجل�ص��م، 
فتعت��رب اجلرع��ة قاتلة، وباالأخ��ذ باالعتبار 
70 ملغم من ال�صيانيد  1ملغم/كغم، ف�صتكون 

جرعة قاتلة ل�صخ�س يزن 70 كيلو غرام.
�ص��يق  بال�ص��يانيد  الت�ص��مم  اأعرا���س  وم��ن 
التنف���س، واالإعياء، واأمل يف ال�ص��در، وت�ص��ارع 
�ص��ربات القلب، وفقدان الوعي، واال�صطراب، 
والغثي��ان. علم��ًا ب��اأن ب��ذور التف��اح حتت��وي 
عل��ى ح��وايل 700 ملغ��م م��ن ال�ص��يانيد ل��كل 
كيلوغ��رام. لذلك، فاإن حوايل 100 غرام من 
ب��ذور التفاح تك��ون كافية لقتل �ص��خ�س بالغ 

يزن 70 كيلوغرامًا.

غزة- الراأي
عل��ى نواف��ذ �ص��يدلية مرك��ز �ص��هداء الرمال 
ال�صحي مبدينة غزة يردد كبار ال�صن يوميًا، 
مت�ص��ائلن عن تواف��ر دواء االأمرا�س املزمنة 
اخلا�س به��م، دون اأن ينقطع اأملهم يف اأن يتم 
اح�ص��ار الدواء لهم ذات ي��وم، اإال اأن موظفي 
ال�صيدلية يعربون عن اأ�صفهم ويردون عليهم 
بجمل��ة اعت��ادوا عل��ى �ص��ماعها ” لالأ�ص��ف يا 

حاج دوائك مل يتوافر بعد”.
املر�ص��ى الكب��ار، املثقل��ن بالهم��وم ومعدومي 
الدخ��ل االقت�ص��ادي، حاورن��ا ع��ددًا منه��م، 
اأثن��اء تواجدهم على نوافذ ال�ص��يدلية، لكن 
عزة اأنف�ص��هم منعتهم يف اأن يتم ذكر اأ�صمائهم 
يف ه��ذا التقري��ر فما قدم��وه طوال �ص��بابهم 
يف تربي��ة االأجيال وخدم��ة جمتمعهم، يبدو 
االآن اأنه��م يواجه��وا مب��ا ُع��رف ذات يوم عند 

العرب ب� “ُنكران اجلميل”.
اأح��د املتقدم��ات يف العم��ر وامل�ص��ابة مبر�س 
ال�ص��كري، قال��ت بعب��ارة خنقته��ا الع��ربات، 
اأنه��ا مل تتلق��ى دوائها، منذ ثالث �ص��هور وهي 
ت�صتدين، تكلفة �صيارة االأجرة، للح�صور اإىل 

مركز الرعاية االأويل.
بال�ص��كري،  مري�ص��ة  اأخ��رى  اكتف��ت  فيم��ا 
بالدع��اء والب��كاء وه��ي ت�ص��عر ب��اأن حالته��ا 
تتده��ور يوم��ا بعد يوم ب�ص��بب ع��دم تواجد 

الدواء اخلا�س بها.
ويف ذات ال�صياق، حتذر رئي�س ق�صم االأمرا�س 
غر ال�صارية د. ح�ص��ناء ال�صريف يف االدارة 
العام��ة للرعاية االأولية بوزارة ال�ص��حة من 
خطورة عدم تناول االأدوية ملر�صى ال�صكري،  
م�ص��رة اإىل اأن اأعرا�ص��ًا خط��رة بالفعل بداأ 
يلحظها االأطباء على املر�ص��ى امل�صنن ب�صبب 

عدم اأخذهم جرعاتهم اليومية الدوائية.
وتبن د. ال�ص��ريف اأن اأعرا���س انقطاع الدواء 
عن مر�ص��ى ال�ص��كري تبداأ بالتعر���س لغيبوبة 
ال�صكر، واالح�صا�س بال�صداع ال�صديد واالرهاق 
وع��دم الركي��ز، و�ص��واًل اإىل م�ص��اعفات اأ�ص��د 
و  الدماغي��ة  اجللط��ات  بينه��ا،  م��ن  خط��ورة 
الذبحة ال�صدرية، اإىل جانب اعتالل ال�صبكية 
االأع�ص��اب  يف  وم�ص��اكل  الكل��وي،  الف�ص��ل  و 
الطرفي��ة. وت�ص��ر د. ال�ص��ريف اإىل اأن مر���س 
ال�ص��كري يعد االأكر انت�ص��ارا من بن االأمرا�س 
املزمن��ة يف فل�ص��طن اإذ تبل��غ ن�ص��بة اال�ص��ابة 

باملر�س %9 من اجمايل عدد ال�صكان.
وت�ص��تكي مرافق وزارة ال�صحة يف قطاع غزة 
م��ن النفاد الكامل الأدوي��ة االأمرا�س املزمنة 
ما ي�صع امل�صابن باملر�س عر�صة للم�صاعفات 
اخلط��رة نتيج��ة ع��دم توري��د االأدوي��ة من 
لقط��اع  الغربي��ة  ال�ص��فة  يف  ال�ص��حة  وزارة 

غزة.

لعدم توافر الدواء 

مرضى السكرى بغزة..  يكتوون بظلم الحصار 
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غزة- الراأي
 ،12-9-2012 االأربع��اء  الي��وم  تواف��ق 
االحت��الل  الندح��ار  ال���13  الذك��رى 

االإ�صرائيلي من قطاع غزة.
ففي الثاين ع�ص��ر من �صهر �ص��بتمرب العام 
م��ن  االحت��الل  ق��وات  ان�ص��حبت   2005
كافة م�ص��توطنات القطاع التي بقيت فيها 

لع�صرات ال�صنن.
وكانت م�ص��احة امل�صتوطنات االإ�صرائيلية 
يف غزة ومناطقه ال�ص��فراء والع�ص��كرية 
تقتط��ع 40 يف املائة من م�ص��احة القطاع 
مبا يعادل 155 كيلو مرًا مربعًا من اأ�صل 

غزة. م�صاحة  مربعًا  مرًا  كيلو   365
وتتوزع امل�ص��توطنات يف القط��اع على كتل 
ا�ص��تيطانية يف �ص��مال القط��اع وجنوب��ه 
باالإ�صافة اإىل ثالث م�صتوطنات معزولة.
فما ال��ذي جع��ل رئي�س ح��زب الليكود يف 
دول��ة االحت��الل اآن��ذاك، اأرئيل �ص��ارون، 
الذي كان يتغنى باأن مغت�صبة "نت�صارمي" 
ك��� "تل اأبيب" ال ميكن التنازل عنها، يقف 
عل��ى راأ���س خط��ة االندح��ار الكام��ل من 
قط��اع غ��زة يف الثاين ع�ص��ر من �ص��بتمرب 

عام 2005؟!.
اإنه��ا املقاوم��ة!! فمن��ذ ان��دالع انتفا�ص��ة 
االأق�ص��ى بدا تطور املقاومة الفل�صطينية 
ملحوظًا ومت�صارعًا، حتى ك�صرت منظومة 
االحتالل الع�صكرية واالأمنية، وزعزعت 

مقوم��ات بق��اء االحت��الل يف مغت�ص��بات 
غ��زة، و�ص��كلت ق��وة ردع ل��ه مل يتوقعه��ا 

االحتالل.

أعلى نسبة
وخالل ال�ص��نوات اخلم�ص��ة التي ا�صتمرت 
نف��ذت  غ��زة؛  بقط��اع  فيه��ا  االنتفا�ص��ة 
املقاومة وعلى راأ�ص��ها كتائب الق�ص��ام، 68 
عملي��ة ما بن اإط��الق نار وتفج��ر اآليات 
مقت��ل  اإىل  اأدت  للمغت�ص��بات،  واقتح��ام 
106 من اجلنود  135 �ص��هيونيًا، بينه��م 
وال�ص��باط، و29 م�ص��توطنًا، بينما اأ�صيب 

الع�صرات منهم بجراح.
ع��ام 2004م وح��ده، وه��و الع��ام ال��ذي 
�ص��بق االندحار من غزة، �صهد اأعلى ن�صبة 
لعدد القتلى يف �ص��فوف جنود االحتالل، 
حيث ُقتل فيه 46 جنديًا، ما جعل وجود 
م��ن  مكاني��ًا  وقرب��ه  غ��زة  يف  االحت��الل 

املقاومة الفل�صطينية اأمرًا م�صتحياًل.
واأ�صبحت 25 مغت�صبة جاثمة على اأر�س 
القط��اع اأث��رًا بع��د ع��ن عق��ب االندحار 
منها بفعل �صربات املقاومة، ولطاملا كانت 
ال�ص��رطانية جت��زئ حمافظ��ات  كالغ��دد 
ومناط��ق القط��اع وت�ص��ل حت��ركات اأهل��ه 

وتنقالتهم.
حلرك��ة  االحت��الل  ا�ص��تهداف  ورغ��م 
حما�س وقادتها منذ ن�صاأتها اإال اأنها قادت 

املقاوم��ة نح��و الطريق ال�ص��حيح، وباتت 
حامي��ة لها، و�ص��كلت �ص��دًا منيع��ًا اأمام كل 
وا�صتئ�ص��الها  �ص��الحها  �ص��حب  حم��اوالت 
التي كانت متار�ص��ها ال�صلطة الفل�صطينية 

واأعوانها.
وب��ات االندح��ار م��ن غ��زة نقط��ة حتول 
كب��رة يف تط��ور اأداء املقاومة و�ص��الحها، 
وات�ص��اع معركتها مع العدو، حتى اأ�ص��حت 
تبدع يف معركة تلو االأخرى، وظل ال�صعب 
ظه��رًا حامي��ًا وداعم��ًا له��ا رغ��م اجل��وع 

واحل�صار.
ع��ام  ال�ص��هيوين  االندح��ار  و�ص��ّكل 
لل�ص��عب  �صيا�ص��ية مهمة  انعطافة   2005
الفل�صطيني وف�صائله، كما دفّعت املقاومة 
االحت��الل ثمًن��ا باهًظ��ا واأرغمت��ه عل��ى 
املقاوم��ة، ولقن��ت  اله��روب حت��ت وط��اأة 

العدو در�ًصا يف ال�صمود والت�صدي.
حتري��ًرا  االندح��ار  عملي��ة  مثل��ت  كم��ا 
لقط��اع غزة، وبن��اء عليه رف�ص��ت حركة 
حما���س اأي اإع��ادة الإنت��اج االرتب��اط مع 
العدو ال�صهيوين، ومن هذا املنطلق رف�صت 
اتف��اق مع��رب رفح الذي �ص��عت م��ن خالله 
ع��ام  بالكي��ان  ربط��ه  الإع��ادة  ال�ص��لطة 
2005، مب��ا يتيح لالحتالل مراقبة كل 

�صغرة وكبرة على املعرب.
ال�ص��هيوين ع��ن قط��اع  وبع��د االندح��ار 
غ��زة مل تع��د املقاوم��ة جمرد مناو�ص��ات 

م��ع االحت��الل، ب��ل حتول��ت اإىل مقاوم��ة 
منظم��ة، وتق��وم عل��ى جي�س وطن��ي بكل 
جماالته، �ص��الح بحرية، و�صالح �صواريخ 
ودف��اع ج��وي، و�ص��ناعة منظوم��ة قوية 
ملواجهة االحتالل مع مراعاة بيئة قطاع 

غزة.
حتول��ت املقاوم��ة اإىل منظوم��ة منظم��ة 
مّكنتها من ال�صمود يف ثالث حروب م�صت، 
ا مّكنت حما�س رغم موؤامرة احل�صار  واأي�صً
والعدوان من اأن ت�ص��مد وتوؤ�ص���س ملرحلة 
تكون رقًما بارًزا يف املعادلة الفل�ص��طينية 
والعربي��ة والدولي��ة، وترف���س دف��ع اأي 

ثمن �صيا�صي.

مسيرات العودة
االإ�ص��المية  املقاوم��ة  حرك��ة  �ص��ددت 
القرن"  "�ص��فقة  رف�ص��ها  "حما���س" على 
وكل احللول واملبادرات الرامية لت�ص��فية 
حقوقن��ا  م��ن  االنتقا���س  اأو  الق�ص��ية 

الوطنية.
واأك��دت احلرك��ة يف بي��ان �ص��حفي اليوم 
ع�ص��رة  الثالث��ة  الذك��رى  يف  االأربع��اء 
لالندح��ار االإ�ص��رائيلي ع��ن قط��اع غزة، 
الع��ودة  مل�ص��رات  الرائ��د  ال��دور  عل��ى 
الكربى، جم��ددة دعمها الكامل للح�ص��ود 
غ��زة  الزاحف��ة يف  الثائ��رة واجلماه��ر 

لتثبيت حق العودة وك�صر احل�صار.

املقاوم��ة  بخي��ار  مت�ص��كها  �ص��ددت  كم��ا 
والكفاح امل�صلح كونه اخليار اال�صراتيجي 

حلماية �صعبنا وا�صرداد احلقوق.
الت�ص��وية  م�ص��ار  اإن  احلرك��ة  وقال��ت 
واملفاو�ص��ات قد ف�صل ف�صاًل ذريًعا، واأ�صبح 
ي�ص��كل كارثة وطنية على الق�صية وعبًئا 
ف��وق عبء االحت��الل الثقيل عل��ى كاهل 

�صعبنا املجاهد.
يف  املجاه��د  الفل�ص��طيني  �ص��عبنا  وحّي��ت 
القد�س وال�صفة وغزة وال 48 وخميمات 
ال�صتات على �صمودهم وثباتهم ومت�صكهم 
مقاومته��م  ح��ول  وااللتف��اف  بحقوقه��م 

البا�صلة.
ونوهت احلركة اإىل ف�صل كل االتفاقيات 
�ص��عبنا  ثواب��ت  حماي��ة  يف  ال�صيا�ص��ية 
الفل�ص��طيني، وال �صيما اتفاق اأو�صلو الذي 
اأجل ق�ص��ايا القد�س والالجئن واحلدود 
واملي��اه، وعج��ز عن وق��ف اال�ص��تيطان اإذ 

ت�صاعفت امل�صتوطنات �صبعة اأ�صعاف.
وطالبت حما���س رئي�س ال�ص��لطة حممود 
عبا���س بالتوق��ف ع��ن التن�ص��يق االأمن��ي 
مط��اردة  ع��ن  والك��ف  ف��ورا،  ال�ص��فة  يف 
املقاومة واعتقال املجاهدين ومطاردتهم 

وجتريدهم من �صالحهم.
الظامل��ة  العقوب��ات  برف��ع  طالبت��ه  كم��ا 
اأهلن��ا يف غ��زة خ��زان  واملجحف��ة بح��ق 
الثورة وقلعة ال�صمود يف وجه املوؤامرات.

في الذكرى الـ13.. العوامل التي دفعت "شارون"
 لالندحار من قطاع غزة
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االحتالل المستفيد األكبر منه:

أوسلو .. ربع قرن من الخطيئة والضياع!
غزة- الراأي- فل�صطن عبد الكرمي

وطعن��ة  عظم��ى  وخطيئ��ة  كب��ر  ف��خ 
ه��و   .. الفل�ص��طينية  الق�ص��ية  ظه��ر  يف 
اأق��ل م��ا ميك��ن و�ص��ف 25 عام��ا دم��رت 
خالله��ا احلل��م الفل�ص��طيني يف ا�ص��تعادة 
االحت��الل  م��ن  الفل�ص��طينية  االأر���س 
"االإ�ص��رائيلي"، ب��ل و�ص��اهمت يف هيمنة 
املحت��ل و�ص��رقته للعدي��د م��ن االأرا�ص��ي 
وزي��ادة اال�ص��تيطان بوت��رة جنونية، يف 
وقت كان فيه االنق�صام قد نال من ال�صف 
الوطن��ي  القا�ص��م  و�ص��رب  الفل�ص��طيني 

امل�صرك نتيجة هذا االتفاق امل�صئوم.
ووقعت منظمة التحرير الفل�ص��طينية 
يف 13 �ص��بتمرب 1993 اتفاق "اأو�صلو" 
"االإ�ص��رائيلي"، وذل��ك  م��ع االحت��الل 
يف حديق��ة البيت االأبي���س بالواليات 
الراعي��ة   - االأمريكي��ة  املتح��دة 
واحلا�صنة االأم لالحتالل- عقب اأ�صهر 
من املفاو�صات ال�ص��رية خا�صتها قيادة 
م��ن املنظم��ة، يف ظل مفاو�ص��ات علنية 

كانت جتري يف تلك االأوقات.

أمن االحتالل أوال
وبالرغم من مرور 25 عاما على توقيع 
اإال  امل�ص��وؤومة؛  الكارثي��ة  االتفاقي��ة 
اأن اأغل��ب بنودها والت��ي مت�س احلقوق 
الفل�ص��طينية مل يت��م تطبي��ق اأيا منها 
حتى اللحظة، يف الوقت الذي حافظت 
في��ه ال�ص��لطة الفل�ص��طينية على كافة 
االحت��الل  اأم��ن  تعزي��ز  يف  واجباته��ا 
وهو ما ات�ص��ح �ص��ابقا، وال زالت �ص��لطة 
عبا���س متار�ص��ه م��ن خ��الل التن�ص��يق 

االأمن��ي ال��ذي بق��ي �ص��اهدا عل��ى تلك 
االتفاقي��ة امل�ص��وؤومة، يف ح��ن كان��ت 
حُتارب املقاومة يف قطاع غزة وال�صفة 

الغربية املحتلة.
ويف ذكرى مرور 25 عاما على اتفاقية 
يف  امل�ص��توطنن  ع��دد  ارتف��ع  اأو�ص��لو، 
ال�ص��فة الغربية املحتلة من 111 األًفا 
اإىل 750 األف م�ص��توطن، وخالل العام 
املا�ص��ي ك�صفت اإح�ص��ائيات فل�صطينية 
يف  ت�ص��اعف  امل�ص��توطنن  ع��دد  اأن 
ال�ص��فة الغربية املحتل��ة 7 مرات منذ 
التوقي��ع على اتفاقيات اأو�ص��لو، مبينة 
اأن وت��رة اال�ص��تيطان ارتفع��ت �ص��من 
اتفاقي��ات الت�ص��وية اأك��ر منه��ا خالل 

احلروب.

طعنة في ظهر االنتفاضة
ال�صيا�ص��ي  واملحل��ل  الكات��ب  وي�ص��ف 
اأو�ص��لو،  اتفاقي��ة  املده��ون  اإبراهي��م 
االنتفا�ص��ة  ظه��ر  يف  طعن��ة  باأنه��ا 
واأنه��ا  الفل�ص��طيني،  لل�ص��عب  االأوىل 
اأعاقت تقدم ح�صان الثورة واأحبطتها 
واأخرت اإجنازات ال�ص��عب، كما اأوجدت 
باحلق��وق  يوؤم��ن  ال  �ص��هيوين  كي��ان 
الفل�ص��طينية، يف حن تنازلت ال�صلطة 
ع��ن %78 م��ن االأر���س الفل�ص��طينية 

ل�صالح اليهود.
ويقول املدهون يف حديث��ه ل�"الراأي": 
لالنق�ص��ام  اأ�ص�ص��ت  اأو�ص��لو  "اإن 
الفل�ص��طيني، وقبله��ا كان هناك توحد 
�ص��د االحتالل، ولكن بع��د توقيع تلك 
االتفاقي��ة اأ�ص��بح هن��اك تيارين، تيار 

مقاوم يعمل �صد االحتالل، وتيار اآخر 
يتعامل مع االحتالل وين�صق معه".

ووف��ق ما ذك��ره املحل��ل ال�صيا�ص��ي، فاإن 
ول��و  وال�ص��ياع،  االنق�ص��ام  اأول  اأو�ص��لو 
مل تكن اأو�ص��لو لكانت ق�ص��ية فل�ص��طن 
اليوم خمتلفة �ص��كال وم�ص��مونا، ولكان 
حال الفل�ص��طينين اأف�صل، وملا �صاهدوا 
ا�ص��تيطانا به��ذه الكثاف��ة، وال تهوي��دا 
بهذا االإ�ص��رار، مو�ص��حا اأنه ل��وال تلك 
االتفاقي��ة لكان��ت غ��زة وال�ص��فة ق��د 
حررت��ا باملقاوم��ة، ومل��ا حدث انق�ص��ام 
وت�صتت فل�صطيني ما بن غزة وال�صفة.
وعم��ا تبقى م��ن االتفاقي��ة الكارثية، 
يوؤك��د املده��ون اأن هيمن��ة االحت��الل 
والطغي��ان  والظل��م  "االإ�ص��رائيلي" 
اأن  كم��ا  يتم��دد،  الفل�ص��طينين  �ص��د 
اال�ص��تيطان يتو�صع على ح�صاب اأرا�صي 
الفل�ص��طينين، وهذا كله ي�ص��تفيد منه 
االحتالل، م�ص��را اإىل اأن��ه ينبغي على 
ال�ص��لطة الفل�ص��طينية اأن حتل نف�صها، 
والث��ورة  لن�ص��ابها  االأم��ور  تعي��د  واأن 

ملقدمتها دون اأي التزامات.

مترجمات كارثية
ويتفق الكاتب واملحلل ال�صيا�صي �صميح 
خل��ف مع املده��ون، حي��ث يق��ول: "اإن 
مرجمات اأو�ص��لو عل��ى االأر�س كارثية 
ال�صيا�ص��ية  خلطوطه��ا  نظرن��ا  م��ا  اإذا 
والثقافي��ة  واالقت�ص��ادية  واالأمني��ة 
واالجتماعي��ة على اأر�س الواقع، فلقد 
كان��ت اأو�ص��لو مبثاب��ة تكري���س وج��ود 
االحت��الل من خ��الل اع��راف منظمة 

التحري��ر ب��ه، واعتب��اره دول��ة ج��ارة 
و�صديقة".

 ويتاب��ع خل��ف يف حديثه ل�"ال��راأي": 
"قبل اأو�صلو كان اال�صتيطان يف ال�صفة 
ن�ص��مة،  األ��ف   150 ح��وايل  الغربي��ة 
يف ح��ن اأ�ص��بح بعد توقي��ع االتفاقية 
ح��وايل 650 األ��ف، مب��ا يحم��ل تغير 
دميوغ��رايف عل��ى االأر���س، يف ح��ن اأن 
اال�ص��تيطان م�صتمر وم�صادرة االأرا�صي 
كم��ا يف اخل��ان االأحم��ر، اأي حم��اوالت 

عزل مدينة رام اهلل عن حميطها.
ويعت��رب خل��ف اأن التن�ص��يق االأمني مع 
االحتالل يط��وق ويالحق كل ن�ص��طاء 
ثقافي��ا  اأم��ا  املق��اوم،  الوطن��ي  العم��ل 
هو ن�ص��ر فك��رة اأن "اإ�ص��رائيل" لها حق 
يف الوج��ود والدف��اع ع��ن تل��ك الفكرة 
اأن  حت��اول  الت��ي  والكارثي��ة  ال�ص��يئة 
ت�ص��در ه��ذه الثقاف��ة الأبن��اء ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني، الفت��ا اإىل اأن اأو�ص��لو اأتت 
كج��رف عمي��ق يف وجه وحدة ال�ص��عب 

الفل�صطيني واأحدثت انق�صاما.
ويتط��رق خل��ف اإىل اأن اأو�ص��لو فتح��ت 
الب��اب م�ص��رعا اأم��ام ت�ص��وية اأر�ص��ية 
م�صاريع "اإ�ص��رائيلية" اأمريكية كاإنهاء 
الالجئ��ن  وع��ودة  االأون��روا  ق�ص��ية 
وتهوي��د القد�س، وجعل ال�ص��فة عبارة 
واأمني��ة،  اإداري��ة  م��دن  رواب��ط  ع��ن 
موؤكدا اأن االدارة االأمريكية اأ�ص��بحت 
اأن  بع��د  التحري��ر  ملنظم��ة  حتت��اج  ال 
وكذل��ك  منه��ا  املطل��وب  ال��دور  اأدت 
ب�ص��رورة  خلف  ويطالب  "اإ�ص��رائيل". 
االفتكاك من فخ اأو�صلو من خالل عودة 

ال�صعب الفل�ص��طيني للمقاومة والكفاح 
ال�ص��عبية  القاع��دة  واإ�ص��راك  امل�ص��لح 
والتخل��ي  وتعب��وي،  فاع��ل  ب�ص��كل 
ال�ص��عب  ب��ن  االنف�ص��ام  مظاه��ر  ع��ن 
وقيادات��ه، وهو م��ن اأوىل املهام لتجاوز 

تداعيات اأو�صلو.
ويذك��ر خل��ف مب�ص��رات الع��ودة الت��ي 
ه��ددت معنوي��ا وماديا فك��رة النظرية 
ال�ص��هيونية، واأن يعي���س اليه��ود يف اأمن 
واأم��ان على ه��ذه االأر���س، مو�ص��حا اأنه 
يجب تعبئة ال�ص��عب الفل�ص��طيني يف كل 
اأماكن تواجده لفكرة املقاومة ال�صعبية 
بكل اأنواعها، واإعطاء �صوة للعامل اأن من 
يقود الن�صال هو ال�صعب ولي�س جتمعات 

ف�صائلية منق�صمة هنا وهناك.
الرئي���س  اأعل��ن  �ص��ابق  وق��ت  ويف 
وق��ف  ترام��ب  دونال��د  االأمريك��ي 
املالي��ة  امل�ص��اعدات  لكاف��ة  اأمري��كا 
الت��ي متنحه��ا لالأونروا وه��و ما اعتربه 
ق�ص��ية  الإنه��اء  حم��اوالت  الكث��رون 
الالجئن الفل�ص��طينين، فيما اتخذت 
ق��رارا اآخ��ر من��ذ اأي��ام باإغ��الق مكتب 
منظم��ة التحرير، وذل��ك عقب توقف 
املفاو�ص��ات ب��ن االحت��الل وال�ص��لطة 

ورف�س ال�صلطة اخلو�س بها.
وتطال��ب الف�ص��ائل الفل�ص��طينية مب��ا 
فيها املن�ص��وية حتت منظم��ة التحرير 
ال��ذي  "اأو�ص��لو"،  اتفاقي��ة  اإلغ��اء  اإىل 
التزامات��ه،  م��ن  االحت��الل  ��ل  تن�صّ
واإ�ص��الح  بن��اء  اإع��ادة  عل��ى  والعم��ل 
منظم��ة التحري��ر الفل�ص��طينية عل��ى 
اأ�ص�س وطنية، بعيدة عن هذا االتفاق.
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الوق��ود  نق���س  اأزم��ة  تتوا�ص��ل 
يف  الكهربائي��ة  للمول��دات  امل�ص��غل 
امل�صت�ص��فيات واملراك��ز ال�ص��حية يف 
قط��اع غ��زة، مما يزي��د م��ن معاناة 
املر�ص��ى الذي��ن يحي��ط به��م املوت 
م��ن كل جان��ب والذي��ن ي�ص��طرون 
لالنتق��ال اإىل م�صت�ص��فيات ومراكز 

طبية بعيدة عن مناطق �صكناهم.
اإال  ه��ي  م��ا  الوق��ود  نق���س  اأزم��ة 
�صل�ص��لة من �صال�ص��ل العقوبات التي 
هلل"  احلم��د   " حكوم��ة  تفر�ص��ها 
باأم��ر م��ن رئي���س ال�ص��لطة حممود 
الأنه��ا  تركعيه��ا  اأج��ل  م��ن  عبا���س 
رف�ص��ت اخلنوع الأهوائه التي ت�صر 
برمته��ا  الفل�ص��طينية  بالق�ص��ية 

ومت�صكت بثوابتها. 
الأزم��ات  ال�ص��حة  وزارة  وتتعر���س 
متتالية وكبرة على �صعيد الوقود 
واالأدوي��ة يف الف��رة االأخرة بعد 
ت�ص��ديد احل�ص��ار والعقوب��ات عل��ى 

غزة موؤخًرا.
وبالرغم من توا�ص��ل وزارة ال�صحة 
لتطوي��ق  املعني��ة  االأط��راف  م��ع 

اخلدم��ات  ته��دد  الت��ي  االأزم��ة 
واملراف��ق ال�ص��حية اإال اأنها مل تتلَق 
لوج��ود  لذل��ك  ا�ص��تعدادات  اأي 
قرار �صيا�ص��ي مبحارب��ة قطاع غزة 
مبر�ص��اه املنهكن وع��دم تقدمي اأي 
م�صاعدات ولو كانت اإن�صانية اإال من 
خ��الل ال�ص��لطة الفل�ص��طينية التي 
تتن�ص��ل م��ن دوره��ا ع��رب حكومتها 

برئا�صة "احلمد هلل".
اأ�ص��رف  ال��وزارة  با�ص��م  الناط��ق 
الق��درة اأ�ص��ار يف  تغري��دة ل��ه عرب 
وزارت��ه  اأن  اإىل  "توي��ر،  ح�ص��ابه 
رغم توا�ص��لها امل�ص��تمر م��ع اجلهات 
اأي  تتلق��ى  مل  ال  اأنه��ا  اإال  املعني��ة 
ا�ص��تعدادات لتطوي��ق االأزم��ة التي 
ته��دد اخلدمات واملرافق ال�ص��حية 

يف القطاع.
وزارة ال�صحة الفل�صطينية، حذرت 
م�صت�ص��فى  يف  العم��ل  توق��ف  م��ن 
"بي��ت حان��ون" احلكوم��ي �ص��مايل 
قط��اع غ��زة، خ��الل ثماني��ة اأي��ام، 
ج��ّراء نفاد كميات الوقود امل�ص��غلة 

ملولداته الكهربائية.

مدي��ر امل�صت�ص��فى، جميل �ص��ليمان، 
ق��ال خ��الل موؤمت��ر �ص��حفي عقده 
اأم��ام امل�ص��فى:" نح��ذر م��ن توق��ف 
امل�صت�ص��فى  ال�ص��حية يف  اخلدم��ات 
خالل 8 اأيام، ما يعني حرمان 350 
األف ن�ص��مة من اخلدم��ة والرعاية 

ال�صحية".
واأ�ص��اف:" يحتوي امل�صت�ص��فى على 
اأق�ص��ام  65 �ص��ريرا موزع��ن عل��ى 
واالأن��ف  واجلراح��ة  الباطن��ة 
وجراح��ة  واحلنج��رة  واالأذن 
والط��وارئ  والعملي��ات  االأطف��ال 
والعي��ادات  واالأ�ص��عة  واملخت��رب 

اخلارجية" .
"كمي��ة الوق��ود  اأن  �ص��ليمان  وب��ن 
مول��دات   3 لت�ص��غيل  الالزم��ة 
كهربائي��ة داخ��ل امل�صت�ص��فى تبل��غ 
حوايل 18 األف لر �صوالر �صهريا".
" ب��داأت  ال�ص��حة  وزارة  اأن  وذك��ر 
واإع��ادة  تق�ص��فية  باإج��راءات 
جدول��ة كميات الوق��ود واالعتماد 
بغر���س  االأ�ص��غر؛  املول��دات  عل��ى 

تاأجيل حدوث االأ�صواأ".

لكن م��ع تفاقم اأزم��ة انقطاع التيار 
الكهربائ��ي الأك��ر م��ن 16 �ص��اعة 
يومي��ا، فاإن تلك االإج��راءات قد ال 

تكون جمدية، وفق �صليمان.
و�ص��دد عل��ى اأن "ا�ص��تمرار االأزم��ة 
يوؤث��ر عل��ى عمل الطواق��م الطبية 
م��ن  حال��ة  يفر���س  امل�صت�ص��فى  يف 

االإرباك".
وتاب��ع قائ��ال:" ذلك يعن��ي تاأجيل 
اجلراحي��ة  العملي��ات  اإج��راء 
والفحو�ص��ات املخربية وفحو�صات 
ال��دم وتوق��ف عمل ق�ص��م اال�ص��عة 
كخدم��ات  امل�ص��اندة  واخلدم��ات 

الغ�صيل والتعقيم".
وطال��ب اجلهات املانحة ب�"�ص��رورة 
االإ�ص��راع يف توف��ر كمي��ات الوقود 
يف  الكهربائي��ة  املول��دات  لت�ص��غيل 

امل�صت�صفى ب�صكل ثابت ومنتظم".
وح��ّذرت وزارة ال�ص��حة بغ��زة م��ن 
توقف عم��ل املول��دات الكهربائية 
داخل كربى م�صت�صفيات قطاع غزة 
ج��ّراء نفاد كميات الوقود امل�ص��ّغلة 

لها.

ووفق الوزارة، فاإن قطاع غزة ي�صم 
13 م�صت�صفًى حكوميا، و54 مركًزا 
�ص��حيا لتق��دمي الرعاي��ة االأولية، 
تغّطي ح��وايل %95 من اخلدمات 
الطبي��ة املقدمة الأكر من 2 مليون 
مواط��ن بغ��زة، فيم��ا تغط��ي بقي��ة 
غ��وث  وكال��ة  عي��ادات  اخلدم��ات 

وت�صغيل الالجئن )اأونروا(.
ل��وزارة  �ص��ابقة  بيان��ات  وح�ص��ب 
ف��اإن  الفل�ص��طينية،  ال�ص��حة 
اإىل  بحاج��ة  غ��زة  م�صت�ص��فيات 
450 األ��ف لر من الوقود �ص��هرًيا، 
يف  الكهربائي��ة  املول��دات  لت�ص��غيل 
حال انقطاع التي��ار الكهربائي ملدة 
ت��راوح ب��ن 12-8�ص��اعة يومًي��ا، 
بينم��ا حتتاج حوايل 950 األف لر 
�ص��هرًيا حال انقط��اع الكهرباء ملدة 

يومًيا. �صاعة   20
ويعاين قطاع غزة من اأزمة كهرباء 
ح��ادة عمره��ا يزيد ع��ن 11 عاما، 
التي��ار  قط��ع  �ص��اعات  ت�ص��ل  اإذ 
الكهربائ��ي يف الوق��ت الراه��ن م��ن 

يوميا. �صاعة   18-20

450 ألف لتر تحتاجها من الوقود شهرًيا

حكومة "الحمد هلل"  تشدد الحصار على مشافي قطاع غزة 
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غزة- الراأي
مل يحمل ال�ص��الح  جت��اه املحتل بل كان 
ي�ص��ارك يف امل�صرات ال�ص��لمية املطالبة 
بالعودة وا�صتعادة احلقوق الفل�صطينية 
لكن قنا�ص��ة االحتالل اال�صرائيلي اأبت 

اإال اأن تقتله وتعدمه بدم بارد .
م�ص��طفى  ب��الل  الطال��ب  ال�ص��هيد  اإن��ه 
م،   8/12/2001 موالي��د  خفاج��ة 
من ال�ص��ف العا�ص��ر االأ�صا�ص��ي مبدر�ص��ة 
الدوحة االأ�صا�صية مبديرية رفح الذي 
ا�صت�صهد بنران االحتالل �صرق املدينة 

اجلمعة املا�صي.
�ص��اهد عل��ى جرائ��م االحت��الل  ب��الل 
بح��ق االأطف��ال الفل�ص��طينين، الذي��ن 
يعان��ون من وي��الت االحت��الل منذ زمن 
اأو يلعب��ون كم��ا غره��م  وال يفرح��ون 
م��ن اأطف��ال العامل، كم��ا اأن بالل منوذج 
للطف��ل والفت��ى الواعي �ص��احب احل�س 
الوطني ب��اأن فل�ص��طن اأر�س مغت�ص��به، 
له��ا  ينت�ص��ر  ب��اأن  للجمي��ع  والواج��ب 
وا�ص��ح  ح��ق  الع��ودة  واأن  وملقد�ص��اتها 

كال�صم�س.
يتح��دث الطلب��ة واملعلم��ن يف مدر�ص��ة 
الدوحة عن ال�ص��هيد ب��الل اأروع حديث 
عن �ص��فاته النبيلة اجلميلة فهو الفتى 
املهذب املتفوق الناجح �صاحب االأخالق 
العالي��ة، االجتماعي املحب��وب  وجتده 

يف املنا�صبات املدر�صية املتنوعة.
اأم��ا والدته فق��د بكت كثرًا واأو�ص��حت 
اأن بالل نوارة البيت فهو االبن االأ�ص��غر 
، حمب��وب من والديه واإخوانه، اأكر من 
يطيعه��م ويلب��ي احتياجاتهم، ملتزم يف 
درا�ص��ته فيحر���س اأن يذهب للمدر�ص��ة 
مبك��رًا واأال ت�ص��يع علي��ه اأي ح�ص��ة اأو 

در�س من درو�صه.
وتت�ص��اءل الوال��دة : ه��ل ي�ص��كل ب��الل 
خط��رًا عل��ى اجلي���س ال�ص��هيوين، مل��اذا 
قتلوه؟لكنه��ا بعد الت�ص��اوؤل تق��ول بكل 
�ص��رب: بالرغم م��ن احلزن فاإن ال�ص��يء 
املطمئ��ن اأن بالل يف اجلن��ة ..يف اجلنة 

باإذن اهلل عز وجل.

الشهيد الطالب بالل 
خفاجة ..شاهد جديد 
على جرائم االحتالل 

بحق الطفولة

غزة- الراأي
ب��داأت بلدي��ة غ��زة بتنظيف م�ص��ارف مياه 
االأمط��ار يف املدين��ة ا�ص��تعدادًا ال�ص��تقبال 
ف�صل ال�صتاء القادم �صمن جهودها الهادفة 
اأي  املدين��ة ومن��ع  �ص��المة  للحف��اظ عل��ى 
ح��االت غرق لل�ص��وارع واالأحياء ال�ص��كنية 
خ��الل املنخف�ص��ات اجلوي��ة الت��ي تتعر�س 

لها املدينة .
واأف��اد مدير ع��ام املياه وال�ص��رف ال�ص��حي 
م. رم��زي اأه��ل اأن طواق��م البلدي��ة ب��داأت 
بتنظيف م�ص��ارف مياه االأمط��ار يف املناطق 
املنخف�ص��ة والتي ي��زداد ال�ص��غط عليها يف 
اأوقات الت�ص��اقط الكثي��ف لالأمطار ومنها : 
�صارع �ص��الح الدين على طول نفوذ املدينة، 
و�ص��ارع ياف��ا بح��ي التف��اح، و�ص��يتم خ��الل 
االأيام القادم��ة ا�ص��تكمال تنظيف املناطق 

وامل�صارف االأخرى .
واأو�ص��ح اأن االأعم��ال ت�ص��مل تنظي��ف نح��و 
) 4( اأالف م�ص��رٍف للمي��اه يف كاف��ة مناطق 
واأحي��اء املدين��ة بهدف تهيئتها ال�ص��تقبال 
مي��اه االأمط��ار والت��ي يت��م ت�ص��ريفها ع��رب 
اأنابي��ب وم�ص��ارف خا�ص��ة وت�ص��ب يف برك 
لتجمي��ع وتر�ص��يح املي��اه الرئي�ص��ة وه��ي : 
ر�ص��وان، وبرك��ة ع�ص��قولة  ال�ص��يخ  برك��ة 
بح��ي الزيتون، وحديقة ال�ص��داقة يف حي 

التفاح.
ودع��ا املواطن��ن يف املدين��ة للحف��اظ على 
نظاف��ة م�ص��ارف مي��اه االأمطار وع��دم رمي 
القمام��ة يف ال�ص��وارع حتى التنج��رف اإىل 
امل�ص��ارف وتوؤدي الن�ص��دادها وكذلك اإتباع 
ع��ن  ت�ص��در  الت��ي  واالإر�ص��ادات  الن�ص��رات 
البلدي��ة قبيل واأثناء املنخف�ص��ات اجلوية 

وت�صاقط االأمطار . 
مي��اه  م�ص��ارف  تنظي��ف  اأعم��ال  اأن  وب��ن 
االأمط��ار �صت�ص��تمر وت�ص��مل كاف��ة مناط��ق 
و�صوارع املدينة ال�صيما املنخف�صة منها التي 
تزاد كمية املياه التي ترد اإليها وهي اأعمال 
ا�ص��تباقية قبل ت�ص��اقط مياه االأمطار، كما 
�ص��يتم متابع��ة امل�ص��ارف وتنظيفه��ا من اأي 

اأو�صاخ خالل فرة ت�صاقط االأمطار . 
ولفت النظر اإىل اأن رئي�س البلدية م . نزار 
حجازي �صي�صدر قرارا خالل ال�صهر احلايل 
ال�ص��تاء  ط��وارئ  جلن��ة  ت�ص��كيل  الإع��ادة 
اأ�ص��وة باالأعوام املا�ص��ية ودعوتها لالنعقاد 
الإدارة جه��ود طواق��م البلدي��ة والتعام��ل 
م��ع املنخف�ص��ات اجلوي��ة الت��ي تتعر�س لها 

املدينة.
العام��ة  العالق��ات  دائ��رة  �صتن�ص��ر  كم��ا 

اإر�ص��ادات توعوي��ة  واالإع��الم يف البلدي��ة 
للمواطن��ن يف املدينة عرب و�ص��ائل االإعالم 
املختلف��ة وفات��ورة اخلدم��ات الت��ي ت�ص��ل 
للمواطنن تو�ص��ح فيها كيفي��ة التعامل مع 
املنخف���س اجلوي��ة، واأهمي��ة احلفاظ على 
النظافة ومن��ع اإلقاء النفايات يف ال�ص��وارع 
الط��وارئ  جلن��ة  اأرق��ام  وكذل��ك  العام��ة، 
للتوا�ص��ل يف حالة وقوع اأي م�ص��اكل نتيجة 

ت�صاقط االأمطار.
حال��ة  اأعلن��ت  ق��د  غ��زة  بلدي��ة  وكان��ت 
الطوارئ وقّل�ص��ت اخلدمات بن�ص��بة 50 % 
من��ذ بداي��ة الع��ام احل��ايل ب�ص��بب النق�س 
احلاد يف الوقود وا�صتداد احل�صار املفرو�س 
عل��ى قط��اع غ��زة وتوق��ف غالبي��ة املن��ح 
وامل�ص��اعدات وامل�ص��اريع التي تقدم للبلدية 

لال�صتمرار يف تقدمي اخلدمات.

غزة- الراأي
العام��ة  لل�ص��ون  العام��ة  االإدارة  اأطلع��ت 
واملنظم��ات غ��ر احلكومي��ة التابع��ة ل��وزارة 
والهيئ��ات  اخلري��ة  اجلمعي��ات  الداخلي��ة 
االأهلي��ة العامل��ة يف حمافظ��ات قط��اع غ��زة 
عل��ى اآلي��ات عمل النظ��ام االإلك��روين، وذلك 
بهدف تطوير االت�صال والتوا�صل بن الوزارة 
واجلمعي��ات اخلرية و�ص��واًل اإىل اال�ص��تغناء 

عن املعامالت الورقية.

متك��ن  اإىل  االإلك��روين  النظ��ام  ويه��دف 
اجلمعيات اخلرية والهيئات االأهلية وتطوير 
اآلي��ات العم��ل مبا يخ��دم قطاع العم��ل االأهلي 

واملجتمع الفل�صطيني.
ج��اء ذلك، خالل �صل�ص��لة ور�س عم��ل عقدتها 
غ��ر  واملنظم��ات  العام��ة  ال�ص��وؤون  اإدارة 
احلكومية بوزارة الداخلية ا�صت�صافت خاللها 
اأك��ر من 800 جمعي��ة خرية وهيئ��ة اأهلية 
تعمل يف حمافظات "غزة ، ال�ص��مال، الو�صطى، 

ورف��ح "، بواقع 70 �ص��اعة عمل تدريبية على 
مدار ال�صهرين املا�صين.

ويف ه��ذا ال�ص��دد، قال اأمين عاي���س مدير عام 
ال�ص��وؤون العام��ة واملنظم��ات غ��ر احلكومي��ة 
تاأت��ي  الور���س  ه��ذه  "اإن  الداخلي��ة  ب��وزارة 
يف اإط��ار تعزي��ز عملي��ة االت�ص��ال والتوا�ص��ل 
الداخلي��ة واالأجه��زة احلكومي��ة  ب��ن وزارة 
اخلري��ة  واجلمعي��ات  جه��ة  م��ن  املختلف��ة 
والهيئ��ات االأهلية م��ن جهة اأخ��رى مبا ُيعظم 

من الفائدة العائدة على املجتمع املحلي".
بدوره، اأك��د اإيهاب اأبو مهادي امل�ص��رف التقني 
عل��ى النظ��ام االإلك��روين يف االإدارة العام��ة 
لل�ص��ون العام��ة اأن ه��ذه الور���س هدف��ت اإىل 
النظ��ام  عل��ى  اجلمعي��ات"  "اأرب��اب  تدري��ب 
والهيئ��ات  اخلري��ة  للجمعي��ات  االإلك��روين 

االأهلية.
وكان��ت وزارة الداخلي��ة ق��د اأطلقت احل�ص��اب 
اخلري��ة  للجمعي��ات  املوح��د  االإلك��روين 

تعزي��ز  اإط��ار  يف  وذل��ك  االأهلي��ة،  والهيئ��ات 
عملي��ة االت�ص��ال والتوا�ص��ل م��ع اجلمعي��ات، 
حيث مت اإعداد )م�ص��روع النظ��ام االإلكروين 
للمنظم��ات غ��ر احلكومي��ة( مب�ص��اركة كافة 
اجلهات ذات العالقة مبا فيها )االإدارة العامة 
لل�ص��ئون العام��ة واملنظم��ات غ��ر احلكومي��ة، 
االإدارة العام��ة للحا�ص��وب ونظ��م املعلوم��ات، 
جمي��ع ال��وزارات املخت�ص��ة، قط��اع وا�ص��ع م��ن 

اجلمعيات اخلرية والهيئات االأهلية(.

خالل ورش عمل استضافت 800 جمعية

الداخلية ُتطلع الجمعيات على آليات عمل "النظام اإللكتروني"

إستعدادا لفصل الشتاء 

البلدية تبدأ بتنظيف مصارف مياه األمطار


