
غزة- �لر�أي
تز�مًنا مع قدوم ف�ش��ل �ل�شتاء، �أنهت 
�لوطن��ي  و�لأم��ن  �لد�خلي��ة  وز�رة 
ل�ش��تقبال  �لالزم��ة  �ل�ش��تعد�د�ت 
هذ� �ملو�شم، يف �شبيل �شمان ��شتمر�ر 
عم��ل �أجهزته��ا وطو�قمه��ا �مليد�نية 
لتوفري �حلماي��ة �لالزمة للمو�طنني 

وممتلكاته��م �شم��ن خط��ة �لط��و�رئ 
�ملركزية �ملعدة ُم�شبقًا.

وَتزيد وز�رة �لد�خلية من �إجر�ء�ت 
م��ن  وترف��ع  و�لوقاي��ة،  �ل�شالم��ة 
�خلدماتي��ة  �أجهزته��ا  ��شتع��د�د�ت 
و�لأمنية �ملخت�ش��ة ل�شتقبال مو�شم 
وف��ق  �لعم��ل  يب��د�أ  حي��ث  �ل�شت��اء، 

�خلطة مع نهاية �شه��ر ت�شرين �أول/ 
�أكتوبر �جلاري وحت��ى �شهر ني�شان/ 

�إبريل �لقادم.
فاي��ق  �لعمي��د  ق��ال  �ل�شي��اق؛  ويف 
�لعملي��ات  ع��ام  مدي��ر  �ملبح��وح 
�ملركزية بوز�رة �لد�خلية �إن "خطة 
�لط��و�رئ ته��دف �إىل تن�شيق �لأدو�ر 

بني �لأجهزة �لأمني��ة و�جلهات ذ�ت 
�لعالق��ة للتخفيف من �آثار وخماطر 

ف�شل �ل�شتاء على قطاع غزة".
 – �خلط��ة  م��ن  �له��دف  �أن  و�أ�ش��اف 
�لت��ي ُت�ش��ارك فيه��ا جمي��ع �لأجهزة 
�شم��ان  ه��و   - �ملخت�ش��ة  و�جله��ات 
ب�شط �لنظام و�لأمن �لعام، وحماية 

�ملت�شرري��ن،  و�إغاث��ة  �ملو�طن��ني 
وحماية �ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة، 
ف�شاًل ع��ن تقليل �خل�شائ��ر �لناجتة 

عن �ملنخف�شات �جلوية".
�أن  �إىل  �ملبح��وح  �لعمي��د  ولف��ت 

مه��ام  ع��دة  لل�شرط��ة 
�ل�شت��اء  خط��ة  خ��الل 
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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 

عب��د  غزة-�لر�أي-فل�شط��ني 
�لكرمي

يف �لوق��ت �لذي تعت��ر فيه �ملياه 
�لعادم��ة �لغ��ري معاجلة م��ن �أهم 
ي�شتك��ي  �ملي��اه،  تل��وث  م�ش��ادر 
�ملز�رع��ني من ملوحة �ملي��اه �لتي 
مزروعاته��م  عل��ى  �شلب��ا  توؤث��ر 
�لأمر����ض  ببع���ض  و�إ�شابته��ا 

�ملوؤثرة يف جودة �ملحا�شيل.
ومن هذ� �ملنطل��ق، حر�شت وز�رة 
�لزر�عة بغزة على �إيجاد بد�ئل 
لعدم ق��درة �ملز�رعني على توفري 
�لت��ي ل  �ملي��اه ب�شب��ب تكاليفه��ا 
تتنا�ش��ب م��ع ظروفه��م �ل�شعبة، 
يف وقت ت�شع��ى فيه �إىل �حلفاظ 
على كميات �ملياه �جلوفية، وذلك 
م��ن خالل معاجلة �ملي��اه �لعادمة 
و�ل�شتفادة منها يف ري �ملحا�شيل 
تخفي��ف  وبالت��ايل  �لزر�عي��ة 
�ملز�رع��ني،  ه��وؤلء  ع��ن  �لع��بء 

و�حلد من �لتلوث �أي�شا.

مياه معالجة في 
الزراعة

�لزر�ع��ة  وز�رة  با�ش��م  �لناط��ق 
بغزة م.�أدهم �لب�شيوين �أو�شح �أن 
�ل��وز�رة خالل �ل�شن��و�ت �ملا�شية 
كانت يف قم��ة �لهتم��ام باأهمية 
�إعادة ��شتخد�م �ملياه �ملعاجلة يف 
�لزر�ع��ة، وذلك نتيج��ة لل�شحب 
�جلائر للمي��اه يف قطاع غزة �إىل 
جانب �رتفاع ن�شبة �مللوحة فيها.
حدي��ث  يف  �لب�شي��وين  وق��ال 
ل�"�لر�أي": �إن هذ� �مل�شروع �لذي 
�لزر�ع��ة،  وز�رة  علي��ه  �أ�شرف��ت 
يعمل على حماية �ملياه �جلوفية 
�لتي تعد م�شدر وع�شب �حلياة"، 
مت  م�شاري��ع  هن��اك  �أن  موؤك��د� 
تنفيذه��ا يف غ��زة ومدين��ة رفح، 
و�لنتيج��ة وج��ود مي��اه �شاحل��ة 

لري �ملحا�شيل �لزر�عية.
ووفق ما ذكره فاإن �مل�شروع يهدف 
للمي��اه  بديل��ة  م�ش��ادر  لإيج��اد 
تكون �شاحلة للزر�عة، وبالتايل 
�ملي��اه  عل��ى  �ل�شغ��ط  تخفي��ف 
�جلوفية، من خ��الل �لتو��شل مع 
بع�ض �ملوؤ�ش�ش��ات �ملانحة من �أجل 
�مل�شارك��ة ومتوي��ل تل��ك �مل�شاريع 
�لت��ي ته��دف �إىل �لتخفي��ف ع��ن 

�ملز�رعني.

أهمية المشاريع
وتعتر تل��ك �مل�شاري��ع و�حلديث 
للب�شي��وين، م�شاريع هامة ت�شرف 
عليه��ا وز�رة �لزر�ع��ة مع �لعديد 
ومن��ذ  �ملعني��ة،  �ملوؤ�ش�ش��ات  م��ن 
�شنو�ت تعمل �ل��وز�رة عن طريق 
�لإد�رة �لعام��ة للتخطيط بو�شع 
�خلط��ط �لالزم��ة ملي��اه �ل�ش��رف 
�ل�شح��ي و��شتيعاب باقي �ملناطق 

بغزة.
وغل��ى جان��ب ذل��ك عمل��ت وز�رة 
�لزر�ع��ة عل��ى تنمي��ة وتعزي��ز 
�لبنية �لتحتية، و�إعادة معاجلة 
بتكنولوجي��ا  �لعادم��ة  �ملي��اه 
��شتخد�مه��ا  لإع��ادة  متط��ورة 

لأغر��ض زر�عية.
�مل�شاري��ع  تل��ك  �أهمي��ة  ومتك��ن 
لل��ري  �شاحل��ة  مي��اه  توف��ري  يف 
للمز�رع��ني، حي��ث يج��د �مل��ز�رع 
�لفل�شطين��ي �شع��وب يف توفريه��ا 
�لأعب��اء  م��ن  تخفيف��ا  ويعت��ر 

�لقت�شادية عليه.
و�إىل جان��ب ذل��ك، تعت��ر تل��ك 
لإع��ادة  ته��دف  �لت��ي  �مل�شاري��ع 
ع��ر  �لعادم��ة  �ملي��اه  ��شتخ��د�م 
تنمي��ة  عل��ى  تعم��ل  معاجلته��ا، 
خ��الل  م��ن  �لزر�عي��ة  �ملناط��ق 
توف��ري مياه وتوف��ري بنية حتتية 
�شحي��ة، كم��ا تعمل عل��ى حماية 

�لبني��ة �لتحتي��ة نتيج��ة �لتلوث 
�حلا�شل بها.

مي��اه  ��شتخ��د�م  �أن  �إىل  ي�ش��ار 
�ل�شرف �ل�شحي �ملعالج، هي �أحد 
�أه��م ��شرت�تيجي��ات قط��اع �ملياه 
�خل��ز�ن  لتعزي��ز  علي��ه  �ملعتم��د 
�جل��ويف، فيما تعد �ملي��اه �لعادمة 
�لغ��ري معاجل��ة م��ن �أه��م م�ش��ادر 
تل��وث �ملي��اه يف قطاع غ��زة؛ ذلك 
لأنها تتدفق عر قنو�ت مك�شوفة 
بال�ش��كان  �لآهل��ة  �ملناط��ق  ع��ر 

و�ملناطق �لزر�عية.
 ويع��اين قط��اع غ��زة م��ن �أزم��ة 
مي��اه خانق��ة، حيث بلغ��ت ن�شبة 
لل�ش��رب  �ل�شاحل��ة  غ��ري  �ملي��اه 
�خل��ز�ن  يعت��ر  فيم��ا   ،97%
�جلويف �ل�شاحلي �مل�شدر �لوحيد 
للمي��اه يف قطاع غ��زة، حيث يتم 
��شته��الك م��ا ن�شبت��ه %43 منه 

لأغر��ض �لزر�عة فقط.

مشاريع تشرف عليها الزراعة

المياه المعالجة..تعزيز للخزان الجوفي وتخفيف عن المزارعين
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غزة-�لر�أي-فل�شطني عبد �لكرمي
م��ع حل��ول ف�ش��ل �ل�شت��اء، وحاج��ة 
�لكث��ري م��ن �لعائ��الت �لفق��رية بغزة 
�لتي تفاقمت معاناتها جر�ء �حل�شار 
�ملفرو�ض عل��ى �لقطاع من��ذ �أكرث من 
13 عاما، كان هناك حاجة ما�شة ملد 
يد �لعون و�مل�شاندة لهوؤلء �لفقر�ء.

وز�رة �لأوقاف بغزة نفذت جمموعة 
�لد�عم��ة  �لنوعي��ة  �مل�شاري��ع  م��ن 
�لعائ��الت  م��ن  للكث��ري  و�مل�شان��دة 
�لفق��رية و�ملحتاج��ة بغ��زة، يف ح��ني 
لت��ز�ل هناك م�شاريع قي��د �لتنفيذ 
�لظ��روف  وط��اأة  م��ن  للتخفي��ف 
�لقت�شادي��ة �ل�شعب��ة �لت��ي يع��اين 
منها �لقطاع �ملحا�شر، و�لتي �نعك�شت 

بال�شلب على معي�شة �ملو�طنني.

مشاريع إغاثية
�لعام��ة  �لعالق��ات  مدي��ر  رئي���ض 
و�لع��الم بال��وز�رة، حمم��ود �لبي��ك 
�ل��زكاة  جلن��ة  �إد�رة  �إن  ق��ال:" 
�لأ�شابي��ع  خ��الل  نف��ذت  بال��وز�رة 
�ملا�شية عدة م�شاريع �غاثية، تتمثل 
يف م�ش��روع �لط��رود �لغذ�ئية، حيث 
مت توزي��ع 600 ط��رد غذ�ئ��ي عل��ى 
�لعائالت �لفق��رية، �إىل جانب توزيع 

تنظيف". مو�د  طرد   600
و�أ�ش��اف �لبيك يف حديث ل�"�لر�أي": 

مت تنفي��ذ م�شروع �جلاكي��ت �ل�شتوي 
حي��ث  غ��زة،  قط��اع  م�شت��وى  عل��ى 
��شتفاد من هذ� �مل�شروع حو�يل 200 
طف��ل م��ن �لعائ��الت �ملحتاج��ة، �إىل 

جانب م�ش��روع �إطعام �لطعام، وهو ما 
يعرف ب�"�لتكية""، مو�شحا �أن جلنة 
زكاة �ل�شي��خ ر�شو�ن وجلنة زكاة دير 
�لبل��ح وجلن��ة زكاة ح��ي �ل��درج لكل 

و�ح��دة منه��م تكي��ة طع��ام خا�ش��ة 
بالفقر�ء.

كم��ا نفذت �إد�رة جلنة �لزكاة بوز�رة 
�لأوقاف م�ش��روع �شلة �خل�شار، حيث 

��شتفادت منه 1000 �أ�شرة فقرية يف 
غزة، فيم��ا تو��شل جلنة زكاة �ل�شيخ 

ر�شو�ن تنفيذ هذ� �مل�شروع.

مساعدات مالية
جلن��ة  �أن  حديث��ه  يف  �لبي��ك  و�أك��د 
بتق��دمي  قام��ت  بال��وز�رة  �ل��زكاة 
م�شاع��د�ت يومي��ة مالي��ة للعائ��الت 
�ملحتاج��ة، وم��ن بينهم مر�ش��ى كلى، 
و�أي�ش��ا كف��الت �أيت��ام وب��دل �يج��ار 
لأ�ش��ر فق��رية، �إىل جان��ب م�شاعد�ت 

مالية طارئة.
و�إىل جان��ب تل��ك �مل�شاري��ع، �أطلق��ت 
وز�رة �لأوق��اف ع��دة م�شاريع �أخرى 
�شم��ن خط��ة ف�ش��ل �ل�شت��اء، تتمث��ل 
يف تغطي��ة �أ�شق��ف �ملن��ازل باألو�ح من 
�لزينك��و، �إىل جان��ب م�ش��روع ك�ش��وة 
�ل�شت��اء  طع��ام  وم�ش��روع  �ل�شت��اء 
وم�شاريع �أخرى، وذلك بتمويل ودعم 

خارجي.
بغ��زة  �لقت�ش��ادي  �لو�ش��ع  ويعت��ر 
م��ن �أهم �لعقب��ات �لت��ي تو�جه عمل 
�إد�رة جلنة �ل��زكاة بغزة، �إىل جانب 
�ل�شعوبة يف �إيج��اد متويل للم�شاريع 
�لت��ي تطلقه��ا �لإد�رة، حي��ث يلع��ب 
�حل�ش��ار �ملفرو���ض عل��ى قط��اع غزة 
دور� كبري�، وينعك�ض بال�شلب على كل 

مقومات �حلياة.
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غزة- �لر�أي
وز�رة  يف  �لقد���ض  وح��دة  �أ�ش��درت 
�لديني��ة،  و�ل�ش��وؤون  �لأوق��اف 
م��ن  �لأخ��ري  �لأ�شبوع��ي  تقريره��ا 
�لعت��د�ء�ت  ح��ول  �أكتوب��ر  �شه��ر 
و�مل�شج��د  �لقد���ض  يف  �ل�شر�ئيلي��ة 

�لق�شى.
وح��دة  يف  �لوح��دة:" �إنن��ا  وقال��ت 
عل��ى  نطلعك��م  �أن  ي�شرن��ا  �لقد���ض 
�آخ��ر م��ا ح��دث ويح��دث؛ يف �لقد�ض 
ممار�ش��ات  م��ن  �لأق�ش��ى  و�مل�شج��د 
قب��ل  م��ن  و�إج��ر�ء�ت  و�قتحام��ات 

�لحتالل وم�شتوطنيه".
وتابع��ت:" فما ح��دث خ��الل �لأيام 
�أن  يف  تلخي�ش��ه  ميك��ن  �ملا�شي��ة؛ 
م�شتم��رة  �لأق�ش��ى  �قتحام��ات 
و�لحت��الل ي�شع��د م��ن ه��دم منازل 

�ملقد�شيني"، وهي كالتايل:
ففي ي��وم �لأربع��اء 23/10 �قتحم 
م�شتوطًن��ا،   59 �مل�شج��د  باح��ات 
ق��و�ت  م��ن  م�ش��ددة  بحر��ش��ة 
جر�ف��ات  هدم��ت  كم��ا  �لحت��الل، 
�لحت��الل يف ذ�ت �ليوم منزل عائلة 
�ل�شهي��د عل��ي ح�ش��ن خليف��ة، وه��و 
مك��وٌن م��ن طبقت��ني �شكنيت��ني، يق��ع 
ق��رب حاج��ز قلنديا، ومنع��ت قو�ت 
�لحت��الل �لطو�ق��م �ل�شحفي��ة من 

�لو�شول �إىل �ملبنى.
 �أم��ا ي��وم �خلمي���ض 24/10 �قتحم 

62 م�شتوطًنا باحات �لأق�شى، ونفذ 
يف  ��شتفز�زي��ة  ج��ولت  �ملقتحم��ون 
�أرج��اء �لأق�ش��ى، وتلق��و� �شروحات 

حول "�ملعبد".
�قتحم��ت   25/10 �جلمع��ة  وي��وم 
ق��و�ت �لحتالل �أح��د م�شاجد بلدة 
مالحقته��م  �أث��ر  عل��ى  �لعي�شوي��ة 

�إىل  �لتج��اأو�  �لبل��دة  م��ن  �أطف��اًل 
�لحت��الل  جن��ود  ودن���ض  �مل�شج��د، 

�مل�شجد باأحذيتهم.
�قتح��م   29/10 �لثالث��اء  �أم��ا   
غلي��ك  يه��ود�  �ملتط��رف  �حلاخ��ام 
�مل�شجد �لأق�شى على ر�أ�ض جمموعة 
م��ن ع�ش��ر�ت �مل�شتوطن��ني، بحر��شة 

م��ن �لوح��د�ت �خلا�ش��ة يف �شرط��ة 
�لحت��الل. و�أفادت د�ئ��رة �لأوقاف 
�لإ�شالمي��ة �أن عنا�ش��ر م��ن �شرط��ة 
ب��اب  م�شل��ى  �قتحم��ت  �لحت��الل 
�لرحم��ة، و�عتقل��ت �أح��د �حلر����ض 
�أث��ر  عل��ى  علي��ه،  �لعت��د�ء  بع��د 
ت�شوي��ره عنا�شر �لحتالل يف �أثناء 

�قتحامه��م �مل�شل��ى باأحذيته��م، كم��ا 
هدم��ت جر�ف��ات �لحت��الل يف ذ�ت 
�لي��وم من��زًل يف ح��ي �ل�شو�نة قرب 
�أ�شو�ر �لقد�ض �ملحتلة، بحجة �لبناء 
وحاول��ت  كم��ا  ترخي���ض،  دون  م��ن 
جر�فات بلدية �لحتالل هدم منزل 
يف ح��ي عبي��د يف �لعي�شوية، وهددت 
وحتميل��ه  بهدم��ه  �ملن��زل  �شاح��ب 
تكاليف �شخمة، فقام �شاحب �ملنزل 
تفادًي��ا  ذ�تًي��ا،  بهدم��ه  باملبا�ش��رة 
للغر�م��ات �لباهظ��ة. وفيم��ا يتعل��ق 
30/10�قتحم��ت  �لأربع��اء  بي��وم 
جمموع��ة م��ن �مل�شتوطن��ني �مل�شج��د 
�لأق�ش��ى �ملب��ارك، و�أدت يف �شاحاته 
و�ش��ط  تلمودي��ة،  و�شعائ��ر  �شل��و�ت 
حال��ة م��ن �لتوت��ر �ل�شدي��د �ش��ادت 
ت�شدي��د  جان��ب  �ىل  �مل�شج��د، 
�لحت��الل م��ن �إجر�ء�ت��ه �لقمعي��ة 
�ش��د �ملقد�شيني، فق��د �عتق��ل �أربعة 
�شب��ان م��ن قري��ة بي��ت دق��و �شم��ال 
غ��رب �لقد���ض، ويعتق��ل �ثن��ني عند 
ب��اب �ل�شاهرة، ويقتحم منزل �إحدى 

�ملر�بطات يف �مل�شجد �لأق�شى.
 و�أخ��رًي� يف ح��ي �ل�شو�ن��ة يف بل��دة 
بلدي��ة  جر�ف��ات  هدم��ت  �لط��ور 
�ملو�طن��ني،  �أح��د  من��زل  �لحت��الل 
وتبلغ م�شاحته نحو 100 مرت مربع، 
ويع��ود بن��اوؤه لع��ام 1966 �أي قب��ل 

�حتالل �ملدينة.

المشاريع االغاثية..أياِد خير تخفف آالم الفقراء

" األوقاف" تصدر تقريرها األسبوعي حول اعتداءات االحتالل على القدس
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غزة- �لر�أي- �آلء �لنمر
يف �إجم��اع وطن��ي و�شعب��ي كبريين 
م��ن  �لفل�شطين��ي  �ل�ش��ارع  �أر�ده 
خ��الل �ملطالب��ة بالجتم��اع حول 
وخو���ض  �لق��رت�ع،  �شن��دوق 
جدي��دة  دميقر�طي��ة  جترب��ة 
ب��اإر�دة فل�شطيني��ة بحت��ة، يختار 
و�لو�جه��ة  �ل�شع��ب ممثلي��ه  فيه��ا 
�لرئا�شي��ة و�ل�شيا�شية �لتي يريد، 
لكن ع��رث�ت �لطري��ق �ملوؤدية �إىل 
�ل�شندوق ما هي �إل دعو�ت خالية 
م��ن �لنو�ي��ا �جل��ادة، بح�ش��ب م��ا 

يخمن به حد�ض �ل�شارع.
وبالعودة �إل �لور�ء خطوة و�حدة 
�ملقاوم��ة  حرك��ة  �إع��الن  قب��ل 
��شتعد�ده��ا  حما���ض  �لإ�شالمي��ة 
رئا�شي��ة  �نتخاب��ات  خلو���ض 
وت�شريعي��ة، فق��د طال��ب �ل�ش��ارع 
�نتخاب��ات  باإقام��ة  �لفل�شطين��ي 
م�شوؤوليات��ه  �أم��ام  �ل�شع��ب  ت�ش��ع 
ممثلي��ه  �ختي��ار  مه��ام  وت�شليم��ه 

وذل��ك  �لق��رت�ع،  �شنادي��ق  ع��ر 
عر ع�ش��ر�ت �حلمالت و�ملطالبات 

�ملنادية بتنفيذ مطالبه.
وبح�ش��ب �لإع��الن �ل��ذي يت�ش��در 
�ملرحلة بجهوزي��ة حركة حما�ض 
خلو���ض �نتخاب��ات متك��ن �ل�شع��ب 
من �ختي��ار رئي�ض جديد وحكومة 
و�حدة متث��ل �ل�شع��ب �لفل�شطيني 
يف قط��اع غ��زة و�ل�شف��ة �ملحتل��ة 
و�لد�خ��ل �ملحت��ل، فق��د كان له��ذ� 
�لإعالن تاأكيدً� لحقًا باأن حما�ض 
�إع��الن جهوزيته��ا خلو���ض  وبع��د 
�لنتخابات، فاإنها �شت�شلم بالنتائج 
�شنادي��ق  ع��ن  �شتخ��رج  �لت��ي 

�لقرت�ع مهما كانت.
وبه��ذ� �ملوقف فاإن �لك��رة تتلقفها 
�ل�شلط��ة من جديد، بع��د �أن كانت 
باحتجازه��ا  متهم��ة  "حما���ض" 
د�خ��ل مربعه��ا، و�أن عل��ى �ل�شلطة 
�أن  �ملوق��ف  ه��ذ�  �لفل�شطيني��ة يف 
حل��م  وحتق��ق  �لورق��ة  تلتق��ط 

باإج��ر�ء  �لفل�شطين��ي  �ل�شع��ب 
�أو  تاأط��ري  نزيه��ة دون  �نتخاب��ات 

تعجيز �شروط حدوثها.
و�لأكادمي��ي  �ل�شيا�ش��ي  �ملحل��ل 
تي�ش��ري حمي�ش��ن يقول ب��اأن �إعالن 
حرك��ة حما���ض جهوزيتها خلو�ض 
جم��ار�ة  �إل  ه��ي  م��ا  �نتخاب��ات 
للو�ق��ع �ل�شيا�ش��ي �لر�ه��ن، ورغ��م 
�نتخاب��ات  لإج��ر�ء  �لطري��ق  �أن 
م�شدود ف��اإن كل طرف يح��اول �أل 
تك��ون �لك��رة يف ملعب��ه �أم��ام �لكل 

�لفل�شطيني.
وو�ش��ف حمي�ش��ن �حلال��ة �لعام��ة 
�ش��يء  ل  �ل�شيا�ش��ي  بال�شب��اب 
و��ش��ح عيان��ا، م�شبب��ًا ذل��ك بع��دة 
م��ن �لع��رث�ت �لت��ي تعي��ق ح��دوث 
�نتخاب��ات، وه��ي ملف��ات وق�شاي��ا 
متتل��ئ بالعقد �ملختل��ف عليها بني 
عبا���ض  حمم��ود  �ل�شلط��ة  رئي���ض 

وبني �لف�شائل �لفل�شطينية.
�لأكادمي��ي  قال��ه  م��ا  وبح�ش��ب 

حمي�شن فاإن قانون �لنتخابات من 
�لأ�شا�ض غري متفق عليه، فال�شلطة 
نتائ��ج  �أن  تعت��ر  �لفل�شطيني��ة 
�إل   ،100% ن�شبي��ة  �لنتخاب��ات 
�أن �لف�شائل تعتر �أن ن�شبة 25% 
تعتر من حق �لدو�ئر، و�أن حرية 
لي�ش��ت  �لأ�شا���ض  م��ن  �لنتخ��اب 
يف  خ�شو�ش��ًا  لأ�شحابه��ا  مكفول��ة 
�ل�شف��ة �ملحتلة �لر�هن��ة للتن�شيق 
�لأمني و�لعتقال �ل�شيا�شي، ف�شال 
عن ع��دم �شمانة حدوث �نتخابات 
د�خ��ل مناط��ق �خل��ط �لأخ�ش��ر. 
و�أكد حمي�شن على �أن كل �ملوؤ�شر�ت 
�ل�شبابي��ة يف حال��ة  نح��و  تتج��ه 
لل�ش��ارع  كب��ريً�  تف��اوؤل  حتم��ل  ل 
�لفل�شطين��ي، ول��و حدث��ت معجزة 
�شيا�شي��ة ونف��ذت �لنتخابات على 
�أر���ض �لو�ق��ع يف بيئة غ��ري موؤهلة 
للوحدة و�إنه��اء �لنق�شام �أن تزيد 

�لأو�شاع �ل�شيا�شية �شوء�.
�ملخ��رج  �أن  حمي�ش��ن  ويعت��ر 

لي���ض  �لأزم��ات  كل  م��ن  �لأ�شا���ض 
�شن��دوق �لق��رت�ع بدرج��ة �أوىل، 
�لوطن��ي ه��و �حل��ل  �لتو�ف��ق  ب��ل 
و�ملخ��رج من كل م��ا يعانيه �ل�شعب 
�لفل�شطين��ي ب��ني رئي���ض �ل�شلط��ة 
حمم��ود عبا���ض وب��ني قط��اع غزة 
وحرك��ة حما���ض، و�لتي حتمل من 
وجهة نظره قوة ع�شكرية معادية 
�ل�شيا�شي��ة  بر�جم��ه  تخال��ف 
و�لتفاقي��ات �ملوقع��ة بخ�شو���ض 

�لت�شوية و�ملفاو�شات.
�ل�شلط��ة  م��ن  كل  �إع��الن  وبرغ��م 
لعق��د  دعوته��ا  �لفل�شطيني��ة 
�نتخاب��ات عام��ة و�إع��الن حرك��ة 
حما���ض جهوزيته��ا خلو�شه��ا، ف��اإن 
ي�شع��ر  ل  �لفل�شطين��ي  �ل�ش��ارع 
بالطمئن��ان، ف��ال ميك��ن لل�شلط��ة 
�لورق��ة  تلتق��ط  �أن  �لفل�شطيني��ة 
ل�شال��ح �إج��ر�ء �نتخاب��ات تخ��دم 
�ل�شع��ب �لفل�شطين��ي وتخل�ش��ه من 

�أزماته �لتي تر�كمت وتنوعت.

هل تحدث معجزة ويحقق الفلسطيني 
حلمه داخل صندوق االقتراع؟
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غزة- �لر�أي
�لفل�شطيني��ون  102 عاًم��ا، كان  قب��ل 
عل��ى موع��ٍد م��ع تاري��خ ي�شفونه��م ب�” 
�لأك��رث �شوؤما” يف تاريخه��م، جت�شّد يف 
“وع��د بلفور”، �ل��ذي منحت مبوجبه 
حق��ا  �آن��ذ�ك  �لريطاني��ة  �حلكوم��ة 
لليه��ود باإقام��ة وط��ن قومي له��م على 

�أر�ض فل�شطني.
و”وع��د بلف��ور”، ه��و �ل�ش��م �ل�شائ��ع 
�ملطلق على �لر�شال��ة �لتي �أر�شلها وزير 
جيم���ض  “�آرث��ر  بريطاني��ا  خارجي��ة 
بلفور” بتاريخ 2 م��ن نوفمر/ ت�شرين 
زعم��اء  �أح��د  �إىل   ،1917 �لث��اين 
�حلرك��ة �ل�شهيوني��ة �لعاملي��ة �لل��ورد 
م��ن  تعه��د  روت�شيل��د،  و�ل��رت  ليوني��ل 
خالله��ا باإن�ش��اء “وط��ن قوم��ي لل�شعب 

�ليهودي يف فل�شطني”.
و��شتهرت �لر�شالة با�شم “وعد بلفور”، 
فيما �أطلق عليه��ا �لفل�شطينيون “وعد 
م��ن ل ميلك )يف �إ�ش��ارة لريطانيا( ملن 

ل ي�شتحق )�ليهود(”.
“عزي��زي  �لر�شال��ة:  ن���ض  يف  وج��اء 
حكوم��ة  �إن   )..( روت�شيل��د  �لل��ورد 
�شاح��ب �جلالل��ة تنظر بع��ني �لعطف 
لل�شع��ب  قوم��ي  وط��ن  تاأ�شي���ض  �إىل 
�ليه��ودي يف فل�شط��ني، و�شتب��ذل غاية 

جهدها لت�شهيل حتقيق هذه �لغاية”.
مفهوًم��ا  يك��ون  �أن  عل��ى  و�أ�ش��اف:” 
ب�ش��كل و��ش��ح �أنه ل��ن يوؤت��ى بعمل من 
�ملدني��ة  �حلق��وق  ينتق���ض  �أن  �شاأن��ه 
و�لديني��ة �لت��ي تتمت��ع به��ا �لطو�ئف 
غري �ليهودية �ملقيمة �لآن يف فل�شطني 
��ا �إذ� م��ا �أحطت��م  )..( و�شاأك��ون ممتًنّ
�حتاد �لهيئ��ات �ل�شهيوني��ة علًما بهذ� 

�لت�شريح”.
مفاو�ش��ات  بع��د  ج��اء  �لوع��د  وه��ذ� 
��شتم��رت ث��الث �شنو�ت ب��ني �حلكومة 
و�ليه��ود  جه��ة،  م��ن  �لريطاني��ة 
�ل�شهيوني��ة  و�ملنظم��ة  �لريطاني��ني 
�لعاملي��ة م��ن جه��ة �أخ��رى، و��شتط��اع 
من خالله��ا �ل�شهاينة �إقن��اع بريطانيا 
بقدرتهم على حتقيق �أهد�ف بريطانيا 

و�حلفاظ على م�شاحلها يف �ملنطقة.
وف��ور �إعالن ه��ذ� �لوع��د �شارعت دول 
�أوروب��ا، وعل��ى ر�أ�شه��ا �أمري��كا وفرن�شا 

و�إيطاليا باإعالن �لتاأييد له.
و�حتلت فل�شطني ب�ش��كل كامل من قبل 
 ،1917 ع��ام  يف  �لريط��اين  �جلي���ض 
ومت �نت��د�ب بريطاني��ا عليه��ا من قبل 
دولي��ة  )منظم��ة  �لأمم”،  “ع�شب��ة 
�إد�رة  ومت  �ملتح��دة(،  �لأمم  �شبق��ت 
�لنتد�ب يف فل�شطني بو��شطة �ملندوب 
مار���ض  �ل��ذي  �لريط��اين  �ل�شام��ي 
�لإد�ري��ة  �ل�شلط��ات  جمي��ع  بالكام��ل 

و�لت�شريعية فيها.
بريطاني��ا  خرج��ت   1948 ع��ام  ويف 
“منظم��ات  و��شتول��ت  فل�شط��ني،  م��ن 
�أر����ضٍ  عل��ى  م�شلح��ة”  �شهيوني��ة 
دول��ة  عليه��ا  �أقام��و�  فل�شطيني��ة 
فل�شطيني��ا  ع��رف  فيم��ا  �إ�شر�ئي��ل، 

ب�”�لنكبة”.
ووقع��ت ثالث��ة �أرب��اع فل�شط��ني حت��ت 
�ل�شيطرة �لإ�شر�ئيلية، يف حني حكمت 
�لأردن �ل�شف��ة �لغربي��ة ووق��ع قط��اع 

غزة حتت �ل�شلطة �مل�شرية.
ويف �لر�بع من يونيو/حزير�ن 1967، 
�حتل��ت �إ�شر�ئيل، �ل�شف��ة �لغربية مبا 
فيه��ا �لقد���ض �ل�شرقي��ة، وقط��اع غزة 

م��ع �شب��ه جزي��رة �شين��اء، ومرتفعات 
�جلولن �ل�شورية.

�أو�شل��و  �تفاقي��ة  توقي��ع  وبع��د 
�لتحري��ر  ومنظم��ة  �إ�شر�ئي��ل  ب��ني 
خ�شع��ت   ،1993 ع��ام  �لفل�شطيني��ة 
�لقد���ض(  )ب��دون  �لغربي��ة  �ل�شف��ة 
�لذ�ت��ي  للحك��م  غ��زة،  وقط��اع 

�لفل�شطيني.
ق��ال  �ملا�ش��ي،  �شبتمر/�أيل��ول  ويف 
�لرئي���ض �لفل�شطين��ي حمم��ود عبا�ض 
ع��ن  تعت��ذر  �أن  بريطاني��ا  عل��ى  �إن 
بالدول��ة  تع��رتف  و�أن  بلف��ور،  وع��د 

�لفل�شطينية.

دوافع وعد بلفور
 حر�شت بريطانيا عل��ى توطيد �شلتها 
باحلرك��ة �ل�شهيونية من��ذ وقت مبكر، 
ومل تنح�ش��ر تل��ك �لعالق��ة بحدودها 
�شيم��ا  ل  و�لتجاري��ة،  �لقت�شادي��ة 
�إب��ر�م وثيقة وعد بلفور �لتي ��شتندت 
على عدد من �لدو�فع و�ملرر�ت، ومنها

بن��زول  تتحّق��ق  �لع��امل  نهاي��ة    -  1
�مل�شي��ح يف �أر���ض فل�شط��ني كم��ا �أ�شارت 
�ملُعتق��دة،  �مل�شيحي��ة  �لتعالي��م  بع���ض 
م��ن  فيه��ا  �ليه��ود  ينتق��ل  �أن  بع��د 
�ليهودي��ة �إىل �مل�شيحي��ة، لذلك عملت 
�لقوى �لغربي��ة بالدرجة �لأوىل على 
�إنفاذ هذه �ملعتقد�ت �لدينية �لغربية 
�مل�شيحي��ة �خلا�شة به��ا، ولي�ض حبًا يف 

�ليهود.
2 -   حماباة �ليهود لك�شب تاأييدهم، 
�شن��ع  يف  �ملوؤّث��رون  �ليه��ود  خا�ش��ة 
�لق��ر�ر على م�شت��وى �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.

�ل��ر�أي  ك�ش��ب  عل��ى  �لتناف���ض     -  3
لتاأيي��د  �لأ�شلي��ني  و�ل�ش��كان  �لع��ام 
�لأر��ش��ي  يف  �خلارج��ي  �لنف��وذ 
ي��د  لفرن�ش��ا  ف��كان  �لفل�شطيني��ة، 
�لف�ش��ل على �مل�شيحي��ني �لكاثوليك يف 
فل�شط��ني، ورو�شي��ا عملت عل��ى ذلك مع 
�لأورثوذك���ض، ومل يك��ن لريطانيا من 
فر�شة �إل مع �ليهود، ف�شّهلت هجرتهم 
ومنحته��م وع��د بلف��ور لتوؤّم��ن نفوذها 
يف �ملنطق��ة من خ��الل �ليه��ود، ولتمنع 
�أي حماول��ة لال�شتي��الء عل��ى فل�شطني 
ملحوري��ة رمزيته��ا، ولالأهمي��ة �لبالغة 

ملوقعها �ل�شرت�تيجي. 
4 -  من��ع �نخ��ر�ط �ليهود �لرو�ض يف 
�حل��زب �ل�شيوع��ي، وح�ش��د تاأييده��م 
ل�شي��ادة و�إقام��ة "وطن قوم��ي لل�شعب 
�ليه��ودي" دون �إغف��ال �لق��وة �ملالي��ة 
�لعاملي��ة �لت��ي ت�شتح��وذ عليه��ا �لقوى 

�ليهودية حول �لعامل. 
�أول رئي���ض للكيان  5 -  تنفي��ذ طل��ب 
�ل�شهي��وين يف بريطاني��ا وه��و حايي��م 
و�يزم��ان، �لذي ب��اع ب��ر�ءة �خرت�عه 
�ملتفج��ر�ت  ت�شني��ع  ت�شهي��ل  يف 
لريطاني��ا، مقابل �أن ينف��ذو� له طلبًا 
و�حدً�، فكان طلب��ه �أن َتِعده بريطانيا 
بتخ�شي���ض وط��ن قوم��ي يف فل�شط��ني 
بلف��ور  جيم���ض  �آرث��ر  فُكّل��ف  لليه��ود، 

باإعالن هذ� �لوعد. 

آثار وعد بلفور
بع��دم  �شم��اٌن  بلف��ور  وع��د  يف  ج��اء   
غ��ري  �ملجتمع��ات  بحق��وق  �لإخ��الل 
�ليهودية يف فل�شطني، �إل �أن �ل�شتعمار 
�لريطاين �أر�شى لليه��ود �أدو�ت �إن�شاء 

حكمهم �لذ�تي، فكان ذلك على ح�شاب 
�ل�ش��كان �لعرب �لأ�شلي��ني يف فل�شطني، 
بتجاهل متعّمد مل�شائ��ر �لفل�شطينيني، 
وحقه��م �لأبدي يف �لأر�ض و�ملقد�شات، 
مّم��ا عزز يف ن�ض وعد بلف��ور ��شتخد�م 
م�شطل��ح وط��ن قوم��ي لليه��ود، وذل��ك 
جع��ل �ملعنى متاح��ًا للتاأوي��ل و�لتو�شع، 
عل��ى عك�ض م�شطل��ح )�لدولة( �ملحدد 

و�ملتعارف عليه �شيا�شيًا و�أكادمييًا.
ولي�ض غريبًا �أن يتم تنفيذ وعد بلفور 
عل��ى م��ر�أى وم�شم��ع �لع��امل، ول تز�ل 
فل�شطني و�شعبها يعانون من ويالت هذ� 
�لوع��د �ل��ذي جل��ب �لحت��الل و�ش��ّرع 

وجوده.
ع��دة  �لريطاني��ة  �لق��و�ت  دّرب��ت 
ن��و�ة  لي�شكل��و�  يهودي��ة  جمموع��ات 
ق�شي��ة  نق��ل  قب��ل  �ليه��ودي  �جلي���ض 
و�شمح��ت  �ملتح��دة،  ل��الأمم  فل�شط��ني 
يف  �ليهودي��ة  لالأقلي��ة  بريطاني��ا 
موؤ�ش�ش��ات  تاأ�شي���ض  �آن��ذ�ك  فل�شط��ني 
تدي��ر �شوؤونه��م لنيل حكمه��م �لذ�تي، 
�لريط��اين  �لنت��د�ب  من��ع  ح��ني  يف 
�لفل�شطيني��ني م��ن ذلك، وه��م �أ�شحاب 
و�لأب��دي  �لتاريخ��ي  و�حل��ق  �لأر���ض 
�ليهودي��ة  �لغطر�ش��ة  فم��ع  فيه��ا.  
ل�شتباح��ة �لأر���ض و�ملقد�ش��ات، �شنت 
جمموع��ات يهودي��ة م�شلح��ة حم��الت 
�لتطه��ري �لعرقي، و�لتهج��ري �لق�شري، 
�ل�شع��ب  بح��ق  �جلماعي��ة  و�لإب��ادة 
 750 م��ن  �أك��رث  ليهّج��ر  �لفل�شطين��ي، 
�أل��ف مو�ط��ن فل�شطين��ي م��ن بيوته��م 
ع��ام  وذل��ك  ووطنه��م،  و�أر��شيه��م 
1948م، وه��و عام �لنكبة عام �إعالن 

تاأ�شي�ض ما ي�شّمى "دولة �إ�شر�ئيل".

تقرير

05 w w w . a l r a y . p s

"وعد بلفور".. 102 عاما على سرقة فلسطين
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هونني قرية فل�شطينية حمتلة تبعد 28 كيلومرت �شمال مدينة 
�شفد.  من حدودها بلدة �ملنارة �لتي كانت ملك لآل �لأ�شعد و�آل 
�لأم��ني وبع���ض �أهايل مي�ض �جلب��ل وهي بلدة �شغ��رية تقع على 
تل��ة مقابل��ة لبلدة حول وتت�شل بالبلد �ملذك��ورة من خالل تلة 
�لعب��اد. كم��ا وجد بها �آب��ار وثغور يف �جلبال مما ي��دل على �نها 

كانت م�شكونة.
�شم��اًل  حدوده��ا  مرغلي��وت،  مو�ش��اف  م�شتعم��رة  �لآن  وه��ي 
م�شكاف عام وعدي�شة وجنوب��ًا مي�ض �جلبل و�لبويزية، و�شرقًا 
�خلال�ش��ة، وغرب��ًا �لأر��ش��ي �للبناني��ة، وم�شاحته��ا 14،300 

دومن.
 �أن�شئ��ت هونني يف �لطرف �جلنوبي �ل�شرقي من جبل عامل على 
�رتفاع 660 م عن �شطح �لبحر، على تل ميتد من �ل�شمال �لغربي 
�إىل �جلن��وب �ل�شرق��ي، وترتفع �جلبال يف غ��رب �لقرية لت�شل 
�إىل �أق�ش��ى �رتفاع له��ا يف قمة �ل�شيخ عباد �لت��ي يبلغ �رتفاعها 
902 م عن �شطح �لبحر، وتقع على بعد 1،5 كلم جنوب �شرق 
�لقري��ة.  وجت��د �إىل جان��ب هونني ع��دد� من �ملو�ق��ع �لأثرية، 
منه��ا تل عني �ل�شاب��ور، وفيه عدد م��ن �ملد�ف��ن �لرومانية، وتل 

�مل��روم �أو خرب��ة �شقور �ملل��يء بالفخاري��ات “�أ�شا�ش��ات” عائد 
جلدر�ن قدمية.

يف ني�ش��ان 1948 �شقط��ت باأيدي �لع�شاب��ات �ل�شهيونية، وطرد 
�أبناوؤها نحو لبنان.

�أن�ش��اأ �لحت��الل �ل�شر�ئيل��ي عل��ى �أر��شي �لقرية ع��ام 1951 
م�شتعمرة مو�شاف مرغيلوت، ومل تزل مدر�شة هونني �لبتد�ئية 
وقلعته��ا �ل�شليبي��ة ماثلتني للعيان حتى �لي��وم، و�لقلعة هي من 

�ملو�قع �لأثرية �لتي يق�شدها �ل�شياح و�لز�ئرون.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية هونين المهجرة 
قضاء صفد

�شمال غزة- �لر�أي
مّرة �أخرى، ��شتطاعت مدر�شة �لفالوجا 
�لثانوي��ة للبن��ات مبديرية �شم��ال غزة، 
�أن حتل��ق يف ف�ش��اء�ت �لتمي��ز و�لإبد�ع، 
لرت�ش��م لنا لوحة غّناء، مفعمة بامل�شاعر 
�آم��ال  تد�ع��ب  �لت��ي  و�لأحا�شي���ض 
�لت��ّو�ق  �لفل�شطين��ي  �ل�شع��ب  وتطلع��ات 
للحرية و�لنعتاق من بر�ثن �لحتالل.

فق��د متّكن��ت �لطالب��ة يف �ل�ش��ف �لثاين 
ع�ش��ر مبدر�ش��ة �لفالوج��ا، رو�ن حمم��د 
�إجن��از جدي��د  م��ن حتقي��ق  �ل�شعي��دي، 
ملدر�شته��ا من خ��الل م�شاركته��ا بلوحاتها 

�لفني��ة يف �لأ�شب��وع �لأوروب��ي للرجمة 
ع��ر من�ش��ة �لكرتوني��ة ع��ر �لنرتن��ت 
خا�شة بامل�ش��روع حتظى مبتابعة و��شعة 
يف �أوروب��ا وذل��ك حت��ت �إ�ش��ر�ف معلم��ة 

�للغة �لجنليزية �إميان �لرعي.
وم��ن ب��ني �لر�شوم��ات �لت��ي �شارك��ت به��ا 
�لطالبة �ل�شعيدي يف �لأ�شبوع �لأوروبي 
�حل�ش��ار  حتاك��ي  لوح��ة  للرجم��ة، 
�لإ�شر�ئيل��ي �ملطب��ق �ل��ذي يع��اين من��ه 
�شعبنا �لفل�شطيني، و�أخرى جت�ّشد �ملر�أة 
وه��ي  باأر�شه��ا  �ملت�شّبث��ة  �لفل�شطيني��ة 
ترتدي عل��م فل�شطني، وثالث��ة تناغمت 

فيها �لأل��و�ن لتوؤكد على �أن �شالح �لدين 
�آت ل حمالة و�أن فل�شطني حتما �شتعود.

�لطالب��ة  �أك��دت  موهبته��ا  وح��ول 
من��ذ  ت�شكل��ت  مالحمه��ا  �أن  �ل�شعي��دي، 
�لرقيق��ة  باأنامله��ا  لرت�ش��م  طفولته��ا 
لوحات فنّية ر�ئع��ة، بالإ�شافة لت�شميم 

�لأزياء.
�ملوهب��ة  تل��ك  حتول��ت  �أن  تلب��ث  ومل 
�لفطري��ة �إىل طاق��ة هائل��ة م��ن خ��الل 
ب�ش��ري  ره��ام  �لفني��ة  �لرتبي��ة  معلم��ة 
تنميته��ا  عل��ى  عمل��ت  �لت��ي  �لبيط��ار 
بالتدري��ب �مل�شتم��ر و�إعطائه��ا �أ�شا�شيات 

دم��ج  وكيفي��ة  و�لن��ور  و�لظ��ل  �لر�ش��م 
�لألو�ن.

وخا�ش��ت �لطالبة �ل�شعي��دي �لعديد من 
�مل�شابقات على م�شتوى �ملديرية، وكذلك 
عل��ى  وح�شل��ت  �ل��وز�رة  م�شت��وى  عل��ى 

�لعديد من �جلو�ئز.
مدير �لرتبية و�لتعليم �أ. نبيل �لعر�بيد، 
وطالباته��ا،  �ملدر�ش��ة  جله��ود  وتقدي��رً� 
توجه على ر�أ�ض وفد من �ملديرية ليكّرم 
�لطالب��ة �ل�شعيدي، ويثني على جهودها 
و�إبد�عاته��ا �لت��ي رفع��ت ��ش��م فل�شط��ني 

عاليًا يف تلك �لفعالية �لأوروبية.

كم��ا �أ�ش��اد �أ. �لعر�بيد مبدي��رة �ملدر�شة 
�أ. رج��اء ر�ش��و�ن ومعلماته��ا �ملتمي��ز�ت 
�لطالب��ات  ق��در�ت  تنمي��ة  يف  لدوره��ن 
فعالي��ات  يف  للم�شارك��ة  وحتفيزه��ّن 

ومبادر�ت تربوية فاعلة.
و�لأ�شب��وع �لأوروب��ي للرجمة هو حدث 
تعليم��ي عامل��ي يعق��د �شنوي��ا م��ن خ��الل 
�لأزرق،  �لف�ش��اء  ع��ر  تربوي��ة  من�ش��ة 
وت�ش��ارك فيه جمي��ع دول �لع��امل، وكان 
لفل�شط��ني ه��ذ� �لع��ام ن�شي��ب �مل�شارك��ة 
ن�شاط��ًا   )11( منه��ا  ن�شاط��ًا،  ب���)17( 

ملدر�شة �لفالوجا لوحدها.

في األسبوع األوروبي للبرمجة

الطالبة "الصعيدي" تبدع “برسومات حول فلسطين” 
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غزة- �لر�أي
ر�شدت وز�رة �لإعالم- �ملكتب �لإعالمي �حلكومي- 
و�لعت��د�ء  "�لإ�شر�ئيل��ي"  �لحت��الل  �نته��اكات 
عل��ى حرية �ل�شحفي��ني �لفل�شطيني��ني خالل �شهر 

�أكتوبر/ ت�شرين �أول 2019 �ملن�شرم.
وبح�ش��ب �لتقري��ر -�ل��ذي �شدر عن ق�ش��م �ملتابعة 
ت�شري��ن  �أكتوب��ر/  �شه��ر  �إن  بال��وز�رة،  و�لر�ش��د- 
�لحت��الل  ق��و�ت  قب��ل  م��ن  ت�شعي��دً�  �شه��د  �أول 
بح��ق �ل�شحفي��ني و�زد�دت ممار�ش��ة �لحتالل مع 
��شته��د�ف �ل�شحفي��ني و�مل�شورين خ��الل تغطيتهم 
�لتظاه��ر�ت �ل�شلمية، من جانب وحماربة �ملحتوى 
�شفح��ات  م��ن  �لع�ش��ر�ت  باإغ��الق  �لفل�شطين��ي 
وح�شاب��ات �لإعالميني و�ملو�ق��ع �لإعالمية، حيث 
بلغ ع��دد �لنتهاكات �ل�شر�ئيلي��ة �أكرث من )80( 
�نته��اكًا، يقابل��ه) 67( �نته��اكًا من قب��ل �لأجهزة 

�لأمنية يف �ل�شفة �ملحتلة.
�ل�شحفي��ني  عل��ى  �لعت��د�ِء  �أ�ش��كاُل  وتنوع��ْت 
�لفل�شطيني��ني م��ا ب��ني �عتق��اٍل و�حتج��اٍز و�شرٍب 
خ��الل  �لتغطي��ة  م��ن  ومن��ع  وتهدي��د  و�إ�شاب��ٍة 
�ملو�جه��ات و�لقتحام��ات �ملنظم��ة �لت��ي ينفذه��ا 
جي���ض �لحت��الل �لإ�شر�ئيل��ي لثنيه��م ع��ن ف�ش��ح 
�لفل�شطين��ي  �ل�شع��ب  جت��اه  �لحت��الل  جر�ئ��م 

ومقد�شاته.

االعتداء الجسدي14
ووثق تقرير وحدة �لر�شد و�ملتابعة ) 14( حالة 
م��ن �لعت��د�ء �جل�شدي على �ل�شحفي��ني، بينهم 3 
�شحفي��ني يف قطاع غ��زة خالل تغطيته��م م�شري�ت 
�لعودة على �حلدود �ل�شرقية وهم فاطمة ح�شونة 
و �ي��اد قدي��ح و حمم��ود �خلطي��ب، و��شتهد�فه��م 
باإ�شاب��ات مبا�ش��رة وغ��ري مبا�ش��رة ج��ر�ء �إط��الق 
�لر�شا���ض وقناب��ل �ل�ش��وت و�لغ��از �ل�ش��ام، فيم��ا 
��شتهدف��ت و�عتدت على 11 �شحفي��ني �آخرين من 
�ل�شف��ة و�لقد���ض �ملحتلتني وه��م �ل�شحفي حممد 
ر��ش��ي، و �لعت��د�ء عل��ى �ل�شحف��ي معت�شم �شقف 
�حلي��ط 3 م��ر�ت، وديال جويح��ان، و�شامر حب�ض، 
ن��و�ل حج��ازي، فايز �ب��و رميل��ة، حمم��ود عليان ، 
�مري �شاهني، وع��دد من �ل�شحفيني �لآخرين خالل 
�ملحتل��ة  �لقد���ض  يف  �شلمي��ة  تظاه��رة  تغطيته��م 

و�لغو�ر �ل�شمالية.

االعتقال والتقديم للمحاكمات13
و�لتق��دمي  �لعتق��ال  ح��الت  ع��دد  بل��غ  كم��ا 
للمحاكم��ات م��ا يق��ارب ) 9 ( ح��الت، توزع��ت ما 
ب��ني �عتقال �شحفي��ني �ثنني وهما قي���ض للقي�شي، 
ور��ش��ي �شالح، و�حتج��از 5، و��شتدعاء 5، وفر�ض 

حب�ض منزيل 1.
منع من �لتغطية10

وعن منع �لتغطية وعرقلة عمل �ل�شحفيني، �شجل 
�لتقري��ر ) 10( ح��الت، مار���ض خاللها �لحتالل 
و�ل��ركل و�لحتج��از وت�شوي��ب  و�ل�ش��رب  �لقم��ع 
نري�ن �أ�شلحته جتاه �ل�شحفيني وحتطيم وم�شادرة 
لثنيه��م ع��ن تغطي��ة وك�ش��ف  مع��د�ت وكام��ري�ت 

جر�ئم �لحتالل بحق �ل�شعب �لفل�شطيني.
ت�شوي�ض و�غالق37

�إىل ذل��ك ك�ش��ف �لتقرير �ل�شه��ري �كرث من ) 37( 
حال��ة م��ن �أ�شاليب �لغ��الق و�لت�شوي���ض و�حلذف 
و�حلظ��ر و�ملن��ع م��ن �لن�ش��ر م��ن قب��ل �إد�رة مو�قع 
�لتو��ش��ل �لجتماع��ي" �لفي���ض ب��وك" وبالتاآم��ر 
�ملحت��وى  عل��ى  �لت�شيي��ق  به��دف  �لحت��الل،  م��ع 

�لفل�شطيني.
�قتحام ومد�همة وحتطيم وم�شادرة6

كم��ا بلغ ع��دد ح��الت �لقتح��ام و�ملد�هم��ة)1 ( 
لفندق �ل��د�ر يف مدين��ة �لقد�ض ومنع��ت ��شتكمال 

ن��دوة ثقافي��ة ، وم�ش��ادرة معد�ت و�جه��زة عدد ) 
عدد)1(. وتهديد   ،)4

انتهاكات فلسطينية:
في��ه �لحت��الل عل��ى  يعت��دي  �ل��ذي  �لوق��ت  ويف 
فر�ش��ان �لكلم��ة و�ل�ش��ورة، �شج��ل �لتقري��ر �قد�م 
�لأجهزة �لأمني��ة �لفل�شطينية على �رتكاب)67( 
�نته��اكًا بحق �ل�شحفي��ني يف �ل�شفة �ملحتلة، و�لتي 
ج��اءت ج��ر�ء ق��ر�ر �حلج��ب �ل�ش��ادر بتاريخ 17 
ت�شري��ن �أول �ملن�شرم ع��ن حمكمة �ل�شلح- ر�م �هلل 
و�ل��ذي �شدر حلجب59 موقعا بتهمة تهديد �لمن 
�لقومي و�ل�شلم �لأهلي، و�لذي يتعار�ض مع �لقانون 
�لأ�شا�ش��ي �لفل�شطين��ي وحري��ة �ل��ر�أي و�لتعب��ري، 
وحري��ة �لعم��ل �ل�شح��ايف و�لتفاقي��ات �لدولي��ة 

�لتي وقعت عليها دولة فل�شطني.
و�شج��ل تقرير وح��دة �لر�ش��د و�ملتابع��ة يف وز�رة 
�لع��الم- �ملكت��ب �لإعالمي �حلكوم��ي، )2( حالة 
�عتقال من قبل �أجهزة �لمن �لوقائي �لفل�شطيني 
بح��ق �ل�شحفي��ني حمم��ود �أب��و �حل�ش��ن، و ر�شو�ن 
قط��اين، ومتدي��د �عتقالهم��ا لت�شجي��ل )2( حالة 
متدي��د �عتق��ال، وم�ش��ادرة هات��ف )1(، منع لقاء 
خ��الل  �حل�ش��ن  �أب��و  حمم��ود  �ل�شحف��ي  حمام��ي 
�عتقال��ه)1(، وتاأجيل حمكمة)1( ب�ش��اأن ق�شية 
�إغالق مكتب �شحيفة "�لعربي �جلديد" وهي �ملرة 

�ل�شابعة.
ع��د� ع��ن حجب )59( موقع��ًا و�شفح��ة �إعالمية، 
�إىل  �إ�شاف��ة  �لقوم��ي،  �لم��ن  بتهدي��د  و�تهامه��م 
�حلج��ب  رف��ع  يف  �لد�شتوري��ة  �ملحكم��ة  مماطل��ة 

لت�شجل حالة)1(.
تفا�شيل �لنتهاكات �لإ�شر�ئيلية بحق �ل�شحفيني 

خالل �شهر �أكتوبر/ ت�شرين ثاين 2019
�لحت��الل  ق��و�ت  منع��ت   :1-10-2019
�ل�شحافي��ة �حل��رة دي��ال جويح��ان م��ن ت�شوي��ر 
وقف��ة ت�شامني��ة م��ع �لأ�شري �شام��ر �لعربي��د �أمام 
بق��وة  ودفعته��ا  �لقد���ض  يف  هد��ش��ا  م�شت�شف��ى 

لإبعادها عن �لت�شوير.
�لحت��الل  ق��و�ت  منع��ت   :1-10-2019
�ل�شحفي��ني و�مل�شوري��ن ودفعته��م بق��وة لإبعادهم 
وقف��ة  تغطيته��م  �أثن��اء  �مل��كان،  ع��ن  بالق��وة 
ت�شامنية مع �لأ�شري �شام��ر �لعربيد �أمام م�شت�شفى 

هد��شا يف �لقد�ض.
ب��وك  �لفي���ض  �إد�رة  �أغلق��ت   :1-10-2019
�شفح��ة �لكات��ب و�لإعالم��ي مدي��ر وكال��ة �لر�ي 
يف  �لثو�بت��ة  �إ�شماعي��ل  �ل�شحف��ي  �حلكومي��ة 

حماربة للمحتوى �لفل�شطيني.
ر��شي،  �ل�شحف��ي حممد  �إ�شاب��ة   :3-10-2019
قدم��ه،  يف  باملط��اط  مغلف��ة  معدني��ة  بر�شا�ش��ة 
�لط��رية  ح��ي  �لحت��الل،  ق��و�ت  �قتح��ام  خ��الل 
م��ن مدين��ة ر�م �هلل، ويعم��ل م�ش��ور� يف تلفزي��ون 

فل�شطني .
�قتحم��ت قو�ت �لحتالل فندق   :3-10-2019

�ل��د�ر يف مدين��ة �لقد���ض ومنع��ت ��شتكم��ال ندوة 
ثقافي��ة حتت عن��و�ن "�مل�شه��د �لثق��ايف يف �لقد�ض 
- �ل��رت�ث منوذجًا" م��ن تنظيم �لهيئ��ة �لإ�شالمية 

�لعليا، بحجة �نها "من تنظيم حركة حما�ض".
م�ش��ور  �لحت��الل  ق��و�ت  منع��ت   :3-10-2019
تلفزي��ون فل�شط��ني �ل�شحف��ي �أم��ري عب��د رب��ه م��ن 
تغطي��ة �لن��دوة �لثقافية يف فندق �ل��د�ر بالقد�ض 
�ملحتل��ة، و�ش��ادرو� كامريته، كما �شلم��وه ��شتدعاء 
للتحقي��ق مع��ه يف مرك��ز �ل�شرط��ة ي��وم �لثنني 7 

ت�شرين �لأول .
�مل�ش��وؤول  متن��ع  �لحت��الل  ق��و�ت   3-10-2019
�لإعالم��ي للهيئ��ة �لإ�شالمي��ة �لعليا عزي��ز �لع�شا 
�ل��د�ر،  فن��دق  يف  ثقافي��ة  ن��دوة  ��شتكم��ال  م��ن 
و�ش��ادرت ما يحمله مع��ه وهاتفه و�ش��ط �لتفتي�ض 
و��شتدع��وه للتحقي��ق معه و�قت��ادوه ملركز �شرطة 
�مل�شكوبي��ة م��ن �ل�شاع��ة �ل�شاد�ش��ة و�لن�شف حتى 

�لتا�شعة و�لن�شف م�شاًء".
2019-10-5: �إ�شاب��ة �ل�شحف��ي معت�ش��م �شمري 
�شق��ف �حلي��ط، 31 عام��ًا، ويعم��ل مر��ش��اًل ملوق��ع 
�لبط��ن،  يف  مع��دين  بعي��ار  �لأخب��اري،  �لقد���ض 
�طلقه��ا جن��ود �لحت��الل علي��ه خ��الل تغطيت��ه 
�قتحامات �مل�شتوطنني �شرق مدينة نابل�ض و�لذين 

جاءو� لتاأدية طقو�شهم �لدينية.
من�شق  �لحتالل  قو�ت  ��شتدعت   :7-10-2019
�م��ري  �ل�شبابي��ة  �لبت�شام��ة"  �شّن��اع  "جمموع��ة 
زع��رتة يف مرك��ز �شرط��ة �لنبي بالقد���ض وحققت 
مع��ه ملدة �ش��ت �شاع��ات، ع��ن �لن�شاط��ات �لثقافية 
و�لفني��ة �لت��ي تقوم به��ا �ملجموع��ة، ومت حتذيره 
ب��اأي ن�شاط��ات تتز�م��ن م��ع �لأعي��اد  م��ن �لقي��ام 

�ليهودية".
عل��ى  �لحت��الل  ق��و�ت  �عت��دت   :6-10-2019
�ل�شحف��ي معت�ش��م �شق��ف �حلي��ط مر��ش��ل �شبك��ة 
قد���ض بال�ش��رب �مل��رح خ��الل تغطيت��ه مل�شرية يف 

ترم�شعيا .
�لحت��الل،  ق��و�ت  ��شتدع��ت   :8-10-2019
مر��شلة وكال��ة "معًا" مي�شاء �أب��و غز�لة ومر��شلة 
�إىل �لتحقيق  "�جلزي��رة مبا�شر" �شند���ض عوي�ض 
يف مرك��ز �شرط��ة �لق�شل��ة يف مدين��ة �لقد�ض، بعد 
�أن قام��و� بت�شوي��ر �قتح��ام �مل�شتوطن��ني للم�شجد 

�لأق�شى ع�شية عيد �لغفر�ن.
�شفحة  "في�شبوك" حتظر  �إد�رة   :9-10-2019
�لفل�شطين��ي  و�ملرك��ز  �لي��وم،  فل�شط��ني  وكال��ة 

لالإعالم يف �إطار مالحقتها للمحتوى �لفل�شطيني.
�ملحت��وى  حمارب��ة  �ط��ار  يف   :10-10-2019
وحتظ��ر  تغل��ق  ب��وك  �لفي���ض  �إد�رة  �لفل�شطين��ي 
وحتذف �أك��رث من 32 �شفح��ة �إعالمية وح�شابات 

ل�شحفيني و�إعالميني.
�لحت��الل  ق��و�ت  �عتقل��ت   :10-10-2019
ور��ش��ي عب��د  �لقي�ش��ي  قي���ض عم��اد  �ل�شحفي��ني 
�حلكي��م �شالح خ��الل ت�شوريهما ق��و�ت �لحتالل 
�ثن��اء ه��دم �ملن��ازل يف قري��ة كي�ش��ان �ش��رق بي��ت 

حلم. ويعمالن يف ر�ديو بلدنا يف بيت حلم.

متن��ع  �لحت��الل  ق��و�ت   :16-10-2019
�ل�شحفي��ني و طاقم قناة �لغ��د من بينهم �ل�شحفي 
�ل�ش��ور  و�لتق��اط  تغطي��ة  م��ن  �ل�شري��ف  ر�ئ��د 
لل�شحفي��ني �لذي��ن يقتحم��ون منطق��ة �لز�وية يف 

�شارع بئر �ل�شبع باخلليل.
�شامر حب�ض،  �ل�شحفي  �إ�شاب��ة   :17-10-2019
م��ن مدين��ة نابل���ض، وهو م�ش��ور ف�شائي��ة �لنجاح، 
جن��ود  �طلقه��ا  �لبط��ن،  �أ�شف��ل  مع��دين  بعي��ار 
�لحت��الل خ��الل تغطيت��ه �قتحام��ات �لحت��الل 
و�مل�شتوطن��ني لقر يو�شف يف �جله��ة �ل�شرقية من 

مدينة نابل�ض.
تعت��دي  �لحت��الل  ق��و�ت   :17-10-2019
م�ش��ور  �حلي��ط،  �شق��ف  معت�ش��م  �ل�شحف��ي  عل��ى 
و�ل�ش��ر�خ  بالدف��ع  �لإخباري��ة  قد���ض  �شبك��ة 
م��ن  �ل�شحفي��ني  متن��ع  كم��ا  �ل�شتائ��م،  وتوجي��ه 
تغطي��ة �قتحامات �لحت��الل وم�شتوطنيه لقرية 

ترم�شعيا، �شرق مدينة ر�م �هلل.
فاطم��ة  �ل�شحفي��ة  �إ�شاب��ة   :18-10-2019
تغطيته��ا  �أتن��اء  �ل�شدي��د،  بالختن��اق  ح�شون��ة 

مل�شري�ت �لعودة �لكرى �شرق رفح .
ت�شته��دف  �لحت��الل  ق��و�ت   :18-10-2019
وكال��ة  م�ش��ور  دح��الن  حمم��د  �مل�ش��ور  كام��ري� 
�لنا�ش��ول �لرتكي��ة بعي��ار مط��اط مم��ا �أدى �ىل 

تلفها .
�مل�ش��ور  ع��ن  يف��رج  �لحت��الل   :23-10-2019
�ل�شحف��ي �أحم��د �خلطي��ب من بل��دة قف��ني �شمال 
�لإد�ري،  �لعتق��ال  يف  �شه��رً�   11 بع��د  طولك��رم 
عل��ى  ��شتقبال��ه  �أثن��اء  حمم��د  �شقيق��ه  ويعتق��ل 

حاجز �لظاهرية..
�حتج��زت   :26-10-2019  :24-10-2019
ق��و�ت �لحت��الل �ل�شحف��ي �أم��ري �شاه��ني، مر��شل 
علي��ه  و�عت��دت  طوبا���ض،  يف  فل�شط��ني  تلفزي��ون 
، كم��ا �حتج��زت �مل�ش��ور خال��د بدي��ر،  بال�ش��رب 
وح��ازم نا�شر، وز�ه��ر �أبو ح�شني، وحمم��ود فوزي، 
و�عت��دت عليهم خالل تغطيتهم م�ش��رية �شلمية يف 
منطق��ة �حلمة بالأغ��و�ر �ل�شمالي��ة، ونقلتهم �إىل 

مركز �ل�شرطة يف م�شتوطنة " �آر�ئيل"
�لحت��الل  ق��و�ت  فر�ش��ت   :24-10-2019
�ل�شحف��ي  عل��ى  �ملن��زيل  �حلب���ض  �لإ�شر�ئيل��ي 
م�شطف��ى �خل��اروف، بع��د �عتق��ال ��شتم��ر ع�ش��رة 
�أ�شه��ر، وحم��اولت لإبع��اده ع��ن فل�شط��ني ب��اءت 

بالف�شل.
2019-10-25: �إ�شاب��ة �ل�شحف��ي �ي��اد قدي��ح 

بر�شا�ض مطاطي �شرق خان يون�ض.
2019-10-25: �إ�شابة �مل�شور �ل�شحفي حممود 
خال��د حمم��د خط��اب، 26 عام��ا، م��ن �ش��كان دي��ر 
�لبل��ح، و�أ�شي��ب بعي��ار مطاط��ي يف �لكت��ف �لأي�شر 

من �خللف وعولج ميد�نيا.
تخ��ذف  ب��وك  �لفي���ض  �إد�رة   :25-10-2019
�شفح��ة �لر�شال��ة لالإعالم بع��د حذفه��ا لأكرث من 

مرة.
�لحت��الل  �شرط��ة  منع��ت   :26-10-2019

�ل�شحفي��ني من ت�شوير وتغطي��ة تظاهرة يف �شارع 
�ش��الح �لدي��ن يف مدينة �لقد���ض ُتد�فع عن حقوق 

�لأ�شرى �لفل�شطينّيني يف �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية.
2019-10-26: �أ�شي��ب كل من �ل�شحافية نو�ل 
حج��ازي، و�مل�شّوَري��ن فاي��ز �أب��و رميل��ة وحمم��ود 
ب��ركالت  ح��ّر،  ب�ش��كل  يعمل��ون  �لذي��ن  علي��ان، 
وخدو���ض ج��ر�ء �عتد�ء ق��و�ت �لحت��الل عليهم 
بال�ش��رف و�لدف��ع و�ل��ركل، ومنعته��م بعن��ف م��ن 
خ��الل  كامري�ته��م،  ك�ش��ر  وحماول��ة  �لت�شوي��ر 
تغطيته��م تظاهرة يف �شارع �شالح �لدين يف مدينة 

�لقد�ض ُتد�فع عن حقوق �لأ�شرى �لفل�شطينّيني .
وبالتاآم��ر  ب��وك  �لفي���ض  2019-10-30:�إد�رة 
بو�ش��ت  فل�شط��ني  �شفح��ة  تغل��ق  �لحت��الل  م��ع 
�لإعالمي��ة و�لت��ي يتابعها ما يق��ارب ن�شف مليون، 

ومت ��شتعادتها فيما بعد.
تفا�شي��ل �نته��اكات �لأجه��زة �لأمني��ة يف �ل�شف��ة 

�ملحتلة ل�شهر �أكتوبر/ ت�شرين �ول 2019
2019-10-14: �عتق��ل جه��از �لأم��ن �لوقائ��ي 
�لفل�شطين��ي �ل�شحف��ي حمم��ود �أب��و �حل�ش��ن ، م��ن 
مدين��ة طوبا�ض �شم��ال �ل�شف��ة �لغربية، حيث مت 
�عتقال��ه عل��ى خلفي��ة عمل��ه �ل�شح��ايف يف �شبك��ة 
فل�شط��ني بو�شت، وبتهم متنوعة ما بني تلقي �أمو�ل 
م��ن جهات خارجية رغم �أن هذه �جلهات هي ر�تبه 

�لذي يتالقاه مقابل عمله �ل�شحايف.
بال�شف��ة  حمكم��ة  م��ددت   :15-10-2019
�ملحتل��ة، �عتق��ال �ل�شحف��ي حمم��ود �أب��و �حل�ش��ن 
مل��دة 15 يومًا بعد �أن �عتقله جه��از �لأمن �لوقائي 
�لتاب��ع لل�شلطة، يوم 14 �أكتوب��ر دون �أن يوجه له 
�أية تهم كما منع �لمن �لوقائي من لقاء حماميه.

2019-10-17: ق��ّررت حمكم��ة �شل��ح ر�م �هلل 
برئا�ش��ة �لقا�شي حممد ح�ش��ني، حجب 59 موقعًا 
و�شفح��ة �إعالمية فل�شطينية، بتهم "تهديد �لأمن 
�لقوم��ي و�ل�شلم �لأهل��ي و�لإخالل بالنظ��ام �لعام 
و�لآد�ب �لعامة و�إثارة �ل��ر�أي �لعام �لفل�شطيني"، 
�إ�شتنادً� �إىل قان��ون �جلر�ئم �لإلكرتونية رقم 10 

ل�شنة 2018.
2019-10-21: �عتق��ل جه��از �لأم��ن �لوقائ��ي 
�ل�شحف��ي ر�ش��و�ن قطن��اين م��ن مكتب��ة يف خمي��م 

ع�شكر يف مدينة نابل�ض.
2019-10-24: م��دد �لم��ن �لوقائ��ي �عتق��ال 
�ل�شحف��ي ر�ش��و�ن قط��اين دون �أن يت��م تقدمي �أي 
مل��ف حتقيق��ي يحت��وي على تهم��ا بحقه م��ا جعل 
 27 �لأح��د  ي��وم  حت��ى  �لنياب��ة  ميه��ل  �لقا�ش��ي 
ت�شري��ن �لأول ، وعندما مل تقدم �لنيابة �أي تهمة 
قرر �لقا�شي �لإفر�ج عنه بعد �عتقال �شبعة �أيام، 

وم�شادرة هاتفه �ملحمول من ِقبل �لأمن �لوقائي.
2019-10-24: �أجل��ت حمكم��ة �شل��ح ر�م �هلل، 
ق�ش��ي �لنظ��ر يف ق�شي��ة �إغ��الق مكت��ب �شحيف��ة 
"�لعرب��ي �جلديد" �إىل �لثام��ن من كانون �لأول/ 
�ل�شاه��د  ح�ش��ور  ع��دم  ب�شب��ب  �ملقب��ل.  دي�شم��ر 
و�ل��ذي �ر�شل ل��ه �شبع تبليغ��ات باحل�شور و�دعائه 

�نه مل يبلغ.
2019-10-24: مماطل��ة �ملحكم��ة �لد�شتوري��ة 
�لفل�شطيني��ة للبّت يف د�شتورية �مل��ادة �لتي ��شتند 
59 موقع��ًا  �إليه��ا ق��ر�ر حمكم��ة �ل�شل��ح بحج��ب 
و�شفح��ة �إلكرتوني��ة قب��ل �أ�شب��وع، يف 17 ت�شرين 
�لأول/�أكتوب��ر �حل��ايل، بع��د �ن ق��ّررت حمكم��ة 
�ل�شل��ح يف ر�م �هلل، �إحال��ة �مل��ادة 39 م��ن قان��ون 
�جلر�ئم �لإلكرتوني��ة للمحكمة �لد�شتورية، بتهم 
"، وذل��ك بعد �أن  "تهدي��د �ل�شل��م �لأهل��ي و�لأمن 
تق��ّدم موق��ع "�ألرت� �ش��وت فل�شطني" ع��ر حمامي 
�لهيئة �مل�شتقلة حلق��وق �لإن�شان �أحمد ن�شرة يوم 
�لأربع��اء 23 ت�شري��ن �لأول �حل��ايل، بطل��ب �إىل 

حمكمة �شلح ر�م �هلل لرفع �حلجب عنه.

اإلعالم: أكثر من 147 انتهاكًا بحق الحريات 
اإلعالمية خالل أكتوبر المنصرم
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البصل األحمر أم األبيض. أيهما أفضل لصحة اإلنسان؟

تتنوع �ألو�ن �لب�شل، فمنه ما هو �أحمر 
�أو �أ�شفر �أو �أبي�ض �أو حتى �أخ�شر، فهل 
ه��ذ� �لتن��وع يف �لأل��و�ن يعك�ض طبيعة 

خمتلفة يف �لقيمة �لغذ�ئية لها؟
نوع��ني  ب��ني  �لتقري��ر  ه��ذ�  يف  نق��ارن 
�شائع��ني م��ن �لب�ش��ل، هم��ا �لأحمر من 
�لد�خل و�خلارج، و�لأ�شفر ذو �لق�شرة 
يك��ون  �لد�خ��ل  م��ن  لكن��ه  �لذهبي��ة، 
�أبي�ض �لل��ون، وكذلك �لب�شل �لأمريكي 

�لأبي�ض من �لد�خل و�خلارج.

وي�شاع��د �لب�ش��ل �لأحم��ر يف مكافحة 
تعم��ل  كم��ا  و�للتهاب��ات،  �جلر�ثي��م 
�لزيوت فيه على �حلد من �شدة �ل�شعال 

و�ل�شفاء من نزلت �لرد.
�لب�ش��ل  م��ن  �لن��وع  ه��ذ�  ويخف��ف 
�جل�ش��م،  ت�شي��ب  �لت��ي  �حل�شا�شي��ة 
لحتو�ئه على مادة ت�شاعد يف تثبيط 
عمل �لهرمون��ات �ملن�شط��ة للح�شا�شية 
�لت��ي ير�فقه��ا �حلكة و�شي��الن �لأنف. 
�لقل��ب  �شح��ة  عل��ى  يحاف��ظ  كم��ا 

و�لأوعية و�ل�شر�يني.
ويعم��ل �لب�ش��ل �لأحم��ر عل��ى خف���ض 
كم��ا  �ل��دم،  يف  �لكول�ش��رتول  كمي��ة 
مينع جتل��ط �ل��دم وت�شل��ب �ل�شر�يني، 
�خلالي��ا  تك��ون  من��ع  يف  وي�شاه��م 

�ل�شرطانية، ويدعم جهاز �ملناعة.
�أم��ا �لب�ش��ل �لأبي���ض فيعت��ر مطه��ر� 
مهم��ا للف��م م��ن �لبكتريي��ا و�جلر�ثيم، 
كم��ا يعالج م�ش��كالت �جله��از �لتنف�شي، 
مثل �لتهابات �لرئت��ني و�لأنف و�حللق 

وكذلك �لق�شبة �لهو�ئية.
ويعمل �لب�ش��ل �لأبي�ض على �لتخفيف 
من �شدة �أعر��ض �لربو، ويعالج حالت 
�لر�شح وي�شاع��د يف �ل�شفاء من �ل�شعال 

و�لتخل�ض من �لبلغم �مل�شاحب لها.
يف  دور�  �لأبي���ض  �لب�ش��ل  ويلع��ب 
�خل�شوب��ة ل��دى �لرج��ال، وذل��ك م��ن 
�ل��دورة  تن�شي��ط  عل��ى  �لعم��ل  خ��الل 
�لدموي��ة، ف�ش��ال ع��ن �أن��ه ي�شاع��د يف 
�حلفاظ على خاليا �جل�شم من �لتلف.

ويحت��وي �لب�ش��ل، �أي كان لون��ه، عل��ى 
معادن عدة وفيتامينات خمتلفة مهمة 
جل�شم �لإن�شان، ويع��د من �خل�شر�و�ت 

ذ�ت �ل�شعر�ت �حلر�رية �ملنخف�شة.
وم��ن خ��الل م��ا �شبق ذك��ره م��ن فو�ئد 
�لب�ش��ل  �أو  �لأحم��ر  للب�ش��ل  �ش��و�ء 
�لأبي���ض، فاإنه من �ل�شع��ب �لتخلي عن 
�أي منهم��ا، لحتو�ئهم��ا عل��ى عنا�ش��ر 
غذ�ئي��ة كب��رية، و�إن �ختلف��ت بدرجة 

قليلة من و�حد �إىل �لآخر.

خانيون�ض- �لر�أي-�شامي جاد �هلل 
يف  �لإجنليزي��ة  �للغ��ة  معلم��ة  تنف��ذ   
مدر�شة د�لية �لكرمل �لأ�شا�شية للبنات 
مبديرية �شرق خانيون�ض رهام �لب�شيتي 

مبادرة �لتلعيب يف �لتعليم.
وتهت��م �ملب��ادرة بتحفي��ز �لطالبات على 
�لتعل��م با�شتخ��د�م عنا�ش��ر �لألع��اب يف 
بيئات �لتعلم وذلك بهدف حتقيق �أق�شى 
قدر من �ملتعة و�مل�شاركة من خالل جذب 
�هتمام �لطالب��ات ملو��شلة �لتعلم وبقاء 
�أث��ر �لتعل��م، فالتلعيب يحق��ق �لأهد�ف 
�ملرجوه وتتغري ب��ه �ل�شلوكيات وتثار به 

�لدو�فع.
م�شت��وى  �إىل حت�ش��ني  �ملب��ادرة  وته��دف 

�لطالب��ات،  ل��دى  �لدر��ش��ي  �لتح�شي��ل 
وتاأهيلهن لالندماج �لجتماعي وتنمية 
مهار�ت �لت�ش��ال �للفظي وغري �للفظي، 
�لقي��م  وغر���ض  �ل�شلوكي��ات،  وتعدي��ل 
�ليجابي��ة مث��ل �لتعاون و�لعم��ل بروح 
يف  �لنف���ض  عل��ى  و�لعتم��اد  �لفري��ق، 
تخط��ي �لعقب��ات وجع��ل �ملدر�ش��ة بيئة 
حمف��زة وممتع��ة ُتقبل عليه��ا �لطالبات 
�شفي��ة  بيئ��ة  وخل��ق  و�شغ��ف،  برغب��ة 
مفعم��ة باملناف�شة و�لتح��دي و�حلما�شة 

مع �ل�شعور بالفخر بالإجناز.
مت  �لت��ي  �لتلعي��ب  عنا�ش��ر  وم��ن 
�شم��ن  �لتعليمي��ة  �لعملي��ة  يف  دجمه��ا 
�ل�شرت�تيجي��ات و�لأه��د�ف ه��ي: �ملرح 

و�لتقدير و�لتمكن و�لإجناز و�لتعاون.
�ش��يء  �شن��ع  �ملب��ادرة  ن�شاط��ات  وم��ن 
مع��ني حي��ث يتم تق�شي��م �لطالب��ات �إىل 
فريق��ني كل فري��ق يختار طالب��ة لتكون 
مبثاب��ة �أمه��م �لتي ت�شاعده��م و�لفريق 
�ل��ذي ي�شن��ع �أول يكون ه��و �لفائز، كما 
مت تنفي��ذ لعب��ة �حلجلة د�خ��ل �لغرف 
�ل�شفي��ة و�ملدر�ش��ة، و�أثن��اء �للع��ب يتم 
و�ش��ع بطاقات وبها �أ�شئل��ة على مربعات 
�حلجلة، وهن��اك ولعبة �كمال �حلروف 
�لناق�ش��ة، و�لكلم��ات �لناق�ش��ة، ولعبة 
�لمالء و�لر�شوم��ات، كما ُتدخل �ملعلمة 

�لألعاب يف �أور�ق �لعمل و�لتدريبات.
وم��ن عو�م��ل �لق��وة �لت��ي �شاع��دت على 

تنفي��ذ �ملب��ادرة �إعد�د و�شائ��ل تعليمية 
نوعي��ة لتنفيذ �للعب يف �لتعليم و�إعد�د 
دليل خا���ض للو�شائل �لتعليمية وتنفيذ 

�لعديد من �لدرو�ض �لتو�شيحية.
ويالح��ظ قي��ام �ملعلم��ة باإنت��اج و�شائ��ل 
�ملزي��د  �إىل  تق��ود  جذ�ب��ة  تعليمي��ة 
م��ن �لمت��اع و�لن�ش��اط د�خ��ل �لغرف��ة 
�شن��ع  �لو�شائ��ل  ه��ذه  وم��ن  �ل�شفي��ة، 
جي��وب،  لوح��ة  ب��ه  عرو���ض  جم�ش��م 
متنوع��ة  تعليمي��ة  جم�شم��ات  و�إع��د�د 
ت��رثي مع��ارف �لطلب��ة وتعلمه��م منهاج 
�للغ��ة �لإجنليزية ومن هذه �ملج�شمات: 
�لأل��و�ن ومعانيه��ا باللغ��ة �لإجنليزي��ة، 
�لعائل��ة،  �شج��رة  ع��ن  �آخ��ر  وجم�ش��م 

وجم�شم ع��ن حمتويات �لبيوت، وجم�شم 
�لكائن��ات  ع��ن  وجم�ش��م  �ملالب���ض  ع��ن 
�حلي��ة، وجم�ش��م �لف��رن، و�لبئ��ر وغري 

ذلك..
وق��د حقق��ت مب��ادرة �ملعلم��ة �لب�شيت��ي 
�لف��وز  منه��ا  �لإجن��از�ت  م��ن  �لعدي��د 
و�شيلت��ي  م�شابق��ة  يف  �لأول  باملرك��ز 
3 و�شائ��ل  م��ن �شن��ع ي��دي، كم��ا ف��ازت 
وه��ي  �لرتبوي��ة  �لألع��اب  مب�شابق��ة 
و�لف��رن،  �شندري��ال،  �لعرو�ش��ة  و�شيل��ة 
و�لبئر، كما �أعدت �ملعلمة معر�ض خا�ض 
بالو�شائل �لتعليمية و�شاركت يف �لعديد 
�ملد�ر���ض  يف  �لتعليمي��ة  �ملعار���ض  م��ن 

و�جلامعات.

مبادرون مبدعون..

 المعلمة رهام البشيتي تنفذ مبادرة “التلعيب في التعليم”
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غزة-�لر�أي-فل�شطني عبد �لكرمي
ت�ش��ع وز�رة �لثقاف��ة بغ��زة ن�ش��ب �أعينها، 
�لثق��ايف  �مل�شه��د  يف  �ل�شب��اب  م�شارك��ة 
�لفل�شطين��ي يف حماولة لالرتقاء باملو�هب 
و�لبد�ع��ات �خلفي��ة ل��دى �لكث��ري منه��م، 
وفت��ح �ملجالت للتعبري عن �آر�ئهم وحتقيق 
حال��ت  �لت��ي  و�أحالمه��م  طموحاته��م 
�لظروف �لقا�شي��ة بغزة جر�ء �حل�شار من 

حتقيقها.
بر�م��ج تدريبي��ة متع��ددة م��ا ب��ني دور�ت 
و�لإد�رة  و�لإر�ش��اد  و�لآد�ب  �لفن��ون  يف 
ودور�ت متخ�ش�شة ملجموعات �شبابية جل 
هدفها تاأهي��ل وبناء �شباب و�ع مثقف قادر 

على �ل�شتقالل بذ�ته.
مهرجان �لبد�ع �ل�شبابي

�مل�ش��رح و�ل�شب��اب  �ل�شاع��ر مدي��ر  �أح��الم 
�أن وز�رة  �أك��دت  يف وز�رة �لثقاف��ة بغ��زة، 
بال�شب��اب  �هتمامه��ا  كل  و�شع��ت  �لثقاف��ة 
�شم��ن �أولوياتها يف خط��ة 2020 لل�شباب، 
و�لت��ي تتمث��ل يف بر�م��ج ثقافي��ة وفني��ة، 
وكذل��ك �لتدريب، مو�شح��ة �أنه مت �عتماد 

مهرجان �لبد�ع �ل�شبابي �لثقايف.

خا���ض  حدي��ث  يف  �ل�شاع��ر  و�أعرب��ت 
ه��ذ�  ي��رى  �أن  يف  �أمله��ا  ع��ن  ل�"�ل��ر�أي"، 
�ملهرج��ان �لن��ور �لع��ام �لقادم، موؤك��دة �أنه 
مهرجان �شامل ل��كل �لبد�عات �ل�شبابية، 
وكذل��ك مهرجان م�ش��رح �ل�شب��اب، وكذلك 
�لر�م��ج �لتدريبي��ة �ملختلف��ة يف �لفن��ون 

و�لآد�ب و�لرت�ث.

برامج تدريبية
وح��ول طبيع��ة �لر�م��ج �لتدريبي��ة �لت��ي 
و�شعتها �ل��وز�رة و�لتي ت�شته��دف �ل�شباب، 
قال��ت �ل�شاع��ر:" �إن��ه عل��ى خ��ط �لر�مج 
�لتنمي��ة  �إط��ار  يف  �ل��وز�رة  نفذته��ا  �لت��ي 
�لفن��ون  يف  دور�ت  حي��ث  م��ن  �لثقافي��ة، 
و�لآد�ب وكذلك �لإر�شاد �لإد�ري، ودور�ت 
متخ�ش�شة ملجموعات �شبابية، ويتم توفري 
�لفعاليات و�للوج�شتي��ات �ملنا�شبة لإقامة 
�ل��وز�رة  �أن  �إىل  لفت��ة  �ل��دور�ت"،  ه��ذه 
تب��ذل جه��د� يف �لهتم��ام ببن��اء �ل��كادر 
�ل�شباب��ي �ملوؤهل يف كل �ملج��الت �لثقافية 

و�لد�رية.
مت  �لت��ي  �لعمري��ة  �لفئ��ات  ع��ن  �أم��ا 

��شتهد�فه��ا، �أ�شاف��ت:" مت فتح �ملجالت يف 
�لر�م��ج �لتي رعته��ا وز�رة �لثقافة جلميع 
�لفئ��ات �لعمري��ة �خلا�ش��ة بال�شباب وبني 
�جلن�ش��ني، دون �لنظ��ر �يل �أي مالحظ��ات 

وذلك من مبد�أ �تاحة �لفر�ض للجميع".

إشراك الشباب بالمشهد 
الثقافي

و�أ�ش��ارت �إىل �أن �له��دف �لرئي�ش��ي من هذه 
�لر�م��ج، ه��و م�شارك��ة �ل�شب��اب يف �مل�شه��د 
�لثقايف، و�لرتق��اء باملو�هب و�لبد�عات، 
وفت��ح �ملجالت للتعبري عن �آر�ئهم وحتقيق 

طموحاتهم و�أحالمهم.
�أن  يعل��م  �ل��كل  قوله��ا:"  و��شتط��ردت 
جمتمعن��ا �لفل�شطيني جمتم��ع �شاب، ميثل 
�ل�شب��اب �لن�شبة �لأكر وه��م بحاجة �ىل 
�هتم��ام وت�شلي��ط �ل�ش��وء عل��ى ق�شاياهم، 
وتوف��ري �ملن��اخ �ليجاب��ي لالرتق��اء ب��ه"، 
موؤك��دة �أن �ل��وز�رة تعم��ل عل��ى م��د ج�شور 
و�مل�شارك��ة  �لتفاع��ل  وزي��ادة  �لتع��اون، 
للتغل��ب  لل�شب��اب،  �ليجابي��ة  �ملجتمعي��ة 

عل��ى �مل�شكالت و�ل�شلبيات �لت��ي تطر�أ على 
جمتمعنا �لفل�شطيني.

وتعم��ل �ل��وز�رة على �يج��اد تو��شل ثقايف 
مع �ل�شب��اب وت�شجيع �لبد�ع، حيث يوجد 
تهت��م  خا�ش��ة  د�ئ��رة  �لثقاف��ة  وز�رة  يف 
بال�شب��اب، وتعم��ل عل��ى توف��ري �ملناخ��ات 
�ليجابي��ة وح��ل �مل�ش��كالت، و�مل�شاركة يف 
كثري م��ن �لر�مج �ل�شبابية، كما مت موؤخر� 
�إقر�ر ترخي�ض �ملجموعات �لثقافية، وهي 
خط��وة من �أج��ل توف��ري �لغط��اء �لقانوين 
�أج��ل  م��ن  �ل�شبابي��ة  للطاق��ات  و�لد�ري 
�لعم��ل بحري��ة ودون عو�ئ��ق، كم��ا ت�شجع 

�لوز�رة �ملبادر�ت �ل�شبابية و�لبد�عية.
ووف��ق م��ا ذكرت��ه �ل�شاع��ر، فق��د متكن��ت 
ممي��ز  �شباب��ي  كادر  �ع��د�د  م��ن  �ل��وز�رة 
م��ن خ��الل تل��ك �ل��دور�ت، حي��ث �شاعدت 
�ل��دور�ت �ملتع��ددة يف �إيج��اد كادر �شباب��ي 
موؤث��ر وموؤه��ل، كم��ا مكن��ت هذه �ل��دور�ت 
�حلي��اة،  يف  �لطري��ق  �ش��ق  م��ن  �ل�شبابي��ة 
�أو  �لثقافي��ة  �ملوؤ�ش�ش��ات  �إط��ار  و�لعم��ل يف 
�ملب��ادر�ت، يف ح��ني �أ�شبحت ه��ذه �لدور�ت 

�شالح مهم يف مو�جهة �حلياة.

ضمن خطة وزارة الثقافة في2020

البرامج التدريبية..سالح الشباب لشق طريق الحياة



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

االثنين  07 ربيع أول 1441هـ / 04  نوفمبر  2019م
Monday - 04 Novemper 2019 

تقرير

10

غزة- �لر�أي
تز�مًن��ا م��ع ق��دوم ف�ش��ل �ل�شتاء، 
و�لأم��ن  �لد�خلي��ة  وز�رة  �أنه��ت 
�لالزم��ة  �ل�شتع��د�د�ت  �لوطن��ي 
ل�شتقب��ال ه��ذ� �ملو�ش��م، يف �شبيل 
�شم��ان ��شتم��ر�ر عم��ل �أجهزته��ا 
لتوف��ري  �مليد�ني��ة  وطو�قمه��ا 
للمو�طن��ني  �لالزم��ة  �حلماي��ة 
وممتلكاتهم �شمن خطة �لطو�رئ 

�ملركزية �ملعدة ُم�شبقًا.
م��ن  �لد�خلي��ة  وز�رة  وَتزي��د 
و�لوقاي��ة،  �ل�شالم��ة  �إج��ر�ء�ت 
وترفع م��ن ��شتع��د�د�ت �أجهزتها 
�خلدماتي��ة و�لأمني��ة �ملخت�ش��ة 
ل�شتقب��ال مو�ش��م �ل�شت��اء، حيث 
م��ع  �خلط��ة  وف��ق  �لعم��ل  يب��د�أ 
نهاي��ة �شهر ت�شري��ن �أول/ �أكتوبر 
ني�ش��ان/  �شه��ر  وحت��ى  �جل��اري 

�إبريل �لقادم.

خطة الطوارئ
ويف �ل�شي��اق؛ ق��ال �لعمي��د فاي��ق 
�لعملي��ات  ع��ام  مدي��ر  �ملبح��وح 

�إن  �لد�خلي��ة  ب��وز�رة  �ملركزي��ة 
�إىل  ته��دف  �لط��و�رئ  "خط��ة 
�لأجه��زة  ب��ني  �لأدو�ر  تن�شي��ق 
�لأمني��ة و�جله��ات ذ�ت �لعالق��ة 
للتخفي��ف من �آثار وخماطر ف�شل 

�ل�شتاء على قطاع غزة".
و�أ�ش��اف �أن �له��دف م��ن �خلطة – 
�لتي ُت�شارك فيها جميع �لأجهزة 
و�جله��ات �ملخت�ش��ة - ه��و �شم��ان 
�لع��ام،  و�لأم��ن  �لنظ��ام  ب�ش��ط 
و�إغاث��ة  �ملو�طن��ني  وحماي��ة 
�ملمتل��كات  وحماي��ة  �ملت�شرري��ن، 
ع��ن  ف�ش��اًل  و�خلا�ش��ة،  �لعام��ة 
ع��ن  �لناجت��ة  �خل�شائ��ر  تقلي��ل 

�ملنخف�شات �جلوية".
�أن  �إىل  �ملبح��وح  �لعمي��د  ولف��ت 
لل�شرط��ة عدة مه��ام خالل خطة 
�ل�شت��اء م��ن �أبرزه��ا ن�ش��ر �أف��ر�د 
�مل��رور عل��ى �ملفرتق��ات �ملحيط��ة 
بالأماك��ن �لت��ي تتعر���ض لل�شرر، 
وت�شهي��ل حرك��ة �ل�ش��ري و�إيج��اد 
ط��رق بديلة عن �لط��رق �لتي قد 
ُتغل��ق، بالإ�شاف��ة لتاأم��ني مين��اء 

غزة و�لأل�شنة �لبحرية.

الدفاع المدني
ويف هذ� �ل�شدد، رفع جهاز �لدفاع 
طو�قم��ه  جهوزي��ة  م��ن  �مل��دين 
ومعد�ته؛ من �أجل �لتعامل مع �أي 

�أحد�ث طارئة.
و�أكد �ملقدم ر�ئ��د �لده�شان مدير 
�إد�رة �لعمليات �ملركزية يف �لدفاع 
�مل��دين �أن �لطو�قم �ملخت�شة على 
جهوزية كاملة ل�شتقبال �ل�شتاء، 
وف��ق  جوي��ة  منخف�ش��ات  و�أي 

�لإمكانيات �ملتاحة لديه.
وق��ال �لده�ش��ان يف حديث "ملوقع 
للتعامل  "م�شتع��دون  �لد�خلية": 
مع �أي تاأثري�ت �أو �أحد�ث طارئة، 
قد تنجم خالل ف�ش��ل �ل�شتاء مع 

قدوم �ملنخف�شات �جلوية".
و�أ�شار مدير عمليات �لدفاع �ملدين 
�إىل �أن �ملديري��ة �أع��دت منذ �شهر 
�شبتم��ر �ملا�ش��ي خط��ة متكامل��ة 
للعمل خالل ف�شل �ل�شتاء، م�شيفًا 
"�لدفاع �ملدين يعمل �شمن �خلطة 
�ملركزية للوز�رة، حيُث مت �تخاذ 
عدد من �خلطو�ت �لعملية يف هذ� 

�ل�شاأن".

غرفة مشتركة
و�أو�ش��ح �ملق��دم �لده�ش��ان �أنه مت 
�لجتماع مع �لوز�ر�ت و�لبلديات، 
وت�شكي��ل غرفة ط��و�رئ م�شرتكة 
وتفعي��ل  �ملو�طن��ني،  مل�شان��دة 
�ل�شاخن��ة؛  �لتو��ش��ل  خط��وط 
لتوحيد �جلهود وتقدمي �خلدمة 

�لالزمة.
و�أ�ش��اف: "�أج��رى �لدف��اع �ملدين 
للمركب��ات  تفق��د  عملي��ات 
�مليد�نية، وم�شخ��ات �ملياه للتاأكد 
من جهوزيتها، كما عقد �لعديد من 
�ل��دور�ت �لتاأهيلي��ة و�ملحا�شر�ت 
�مليد�نية،  و�لتن�شيطية لطو�قمه 
بالإ�شاف��ة �إىل حتدي��د �لأماك��ن 
�ملحتم��ل تعر�شه��ا لتجم��ع �ملي��اه 

وح�شرها".
�لدف��اع  جه��از  �أن  �إىل  ولف��ت 
ف�ش��ل  ل�شتقب��ال  جاه��ز  �مل��دين 
�ل�شت��اء، وف��ق �إمكانياته �ملتاحة، 
�مليد�ني��ة،  طو�قم��ه  بجه��ود 

د�عًي��ا �ملو�طن��ني يف ح��ال طل��ب 
بالرق��م  �لت�ش��ال  �ل�شتغاث��ة 
 ،"102" �مل��دين  �ملج��اين للدف��اع 
�أو �لرقم �لوطني �ملجاين "109" 

�خلا�ض بالعمليات �ملركزية.
"�لطو�ق��م  �لده�ش��ان:  وتاب��ع 
�مل��دين  �لدف��اع  يف  �مليد�ني��ة 
عل��ى خ��رة كافي��ة للتعام��ل م��ع 
�ملنخف�ش��ات �جلوي��ة وتاأثري�تها، 
يف  عمله��م  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
�حلو�دث �مل�شابهة خالل �ل�شنو�ت 

�ملا�شية".
جّه��ز  �مل��دين  �لدف��اع  �أن  وب��نَيّ 
خطة �إعالمي��ة تت�شمن �إر�شاد�ت 
للمو�طن��ني  و�ل�شالم��ة  �لوقاي��ة 
�تخ��اذ  به��دف  تعميمه��ا؛  �شيت��م 
تفادًي��ا  �ل�شالم��ة  �إج��ر�ء�ت 
تق��ع،  ح��و�دث  �أي��ة  لأ�ش��ر�ر 
وحفاًظ��ا عل��ى �شالمته��م، ُمع��رً� 
عن �أمل��ه بال�شالمة �لتامة جلميع 

�ملو�طنني.

خطة الشتاء.. إجراءات للسالمة والوقاية وحماية المواطنين

العمليات المركزية: الخطة تهدف لتنسيق األدوار بين الجهات المختصة
الدفاع المدني: طواقمنا على أتم الجهوزية للتعامل مع أي منخفض جوي
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حنان �لطب�ض- مديرية خانيون�ض
من��ذ  �خلان��ق  �حل�ش��ار  م��ن  غ��زة  تع��اين 
�شن��و�ت، �نعك�شت �آث��اره على جميع مناحي 
�حلي��اة، وتاأث��رت �لعملي��ة �لتعليمية بهذ� 
�حل�شار وخا�شة �ملخت��ر�ت �لعلمية فاأدى 
ذل��ك �إىل نق���ض يف �لأدو�ت وفقر يف �ملو�د 
�لكيميائي��ة �لت��ي تعت��ر عم��اد �لتجرب��ة 

�لعلمية.
قام��ت  �لإ�شكالي��ة  ه��ذه  م��ن  وللخ��روج 
و�أ.  �جلب��ور  �شه��ا  �أ.  �ملبادرت��ان  �ملعلمت��ان 
ن�شري��ن ق��دورة م��ن مدر�ش��ة خ��ان يون���ض 
�لثانوي��ة للبنات، بتوجي��ه طالبات �ل�شف 
�حلادي ع�شر علوم �إىل �ملختر �لفرت��شي 
و�لذي يوظف برنامج “�لتم�شاح �لكيميائي 
�إجر�ء  Crocodile Chemistry“يف 
�لعدي��د م��ن �لتج��ارب �لعلمي��ة ولتتح��ول 
ف��ن  �إىل  �لكيمي��اء  مبح��ث  بذل��ك ح�ش��ة 

ومتعة و�إبد�ع.
�لعام��ة  و�لإد�رة  �لتعلي��م  وز�رة  وكان��ت 
ع��دة  عق��دت  ق��د  �لرتبوي��ة  للتقني��ات 
دور�ت تدريبي��ة يف �آلي��ات توظيف برنامج 
�لعملي��ة  يف  �ملحو�ش��ب  �لكروكود�ي��ل 

�لتعليمية.
يف  وق��دورة  �جلب��ور  �ملعلمت��ان  و�نطلق��ت 
تطبيق �لرنامج وو�شع��ه �شمن مبادرتهما 
خ��الل  م��ن  �لفك��رة  ون�ش��ر  فاع��ل  ب�ش��كل 
و�لزي��ار�ت  �ل�شيفي��ة،  �لعلمي��ة  �لأندي��ة 

�لتبادلية يف �ملد�ر�ض.

مميزات المختبرات 
االفتراضية

ممي��ز�ت  �أه��م  �إىل  �جلب��ور  �أ.  و�أ�ش��ارت 
�ملخت��ر �لفرت��ش��ي قائل��ة: ” يقلل وقت 
�لتعل��م �ل��ذي يق�شي��ه �لطال��ب يف �ملختر 

�لتقليدي، ويتم من خالله �إجر�ء �لتجارب 
�لت��ي ي�شعب �إجر�وؤها يف �ملختر �لتقليدي 
�ملادي��ة  تكلفته��ا  ب�شب��ب  �أو  خلطورته��ا 
�لعالي��ة، �أو لع��دم توف��ر �مل��و�د و�لأدو�ت، 
بالإ�شاف��ة �إىل مرونة �ل�شتخد�م من قبل 
�لطلب��ة حي��ث ميكنه��م م��ن �أد�ء �لأن�شطة 
�ملعملي��ة يف �أي وق��ت ويف �أي م��كان و ب��اأي 
�شرع��ة وبالت��ايل مُيكن �لطالب م��ن �لقيام 
بالأن�شط��ة �لعملي��ة �لت��ي فاتت��ه، كذل��ك 
�حت��و�ء برنام��ج �ملخت��ر�ت �لفرت��شي��ة 
عل��ى �أدو�ت ت�شاع��د عل��ى دع��م �لتجرب��ة 
مث��ل �لر�ش��وم �لبيانية و�ملتحرك��ة، وتهيئ 
�لفر�ش��ة للطالب لعمل تقيي��م ذ�تي �أثناء 

�أد�ئهم �لفردي”.

 أهداف المبادرة
وع��ن �أه��د�ف �ملب��ادرة حتدث��ت �أ. ق��دورة 

�أن �ملب��ادرة ته��دف �إىل تنمي��ة �لطاق��ات 
و�مله��ار�ت  �لطلب��ة  ل��دى  �لإبد�عي��ة 
�لقيادية، وتن�شئة جيل يتحمل �مل�شوؤولية 
م��ن خ��الل ن�ش��ر �لفك��رة لكاف��ة �ملعني��ني، 
ورفع �مل�شت��وى �لتح�شيلي للطلبة، وت�شهيل 
�ملعلوم��ات ب�ش��كل �أف�ش��ل وتر�شيخها لوقت 
�أط��ول، وتوظي��ف �لتكنولوجي��ا يف خدمة 
مبح��ث �لكيمي��اء، وتوف��ري منهجية علمية 
ينف��ذ من خاللها �لطلب��ة �لتجربة و�شوًل 
�إىل �مل�شاه��د�ت و�ل�شتنتاج��ات �ل�شليم��ة، 
كذلك تنمية مهار�ت �للغة �لجنليزية من 

خالل ��شتخد�م �لرنامج.

الخطوات واالجراءات
مت  �لت��ي  و�لإج��ر�ء�ت  �خلط��و�ت  وع��ن 
�لعم��ل  يف  �لرنام��ج  تفعي��ل  يف  �إتباعه��ا 
فاأ�ش��ارت �ملعلمت��ان �إىل �أن��ه مت �أخ��ذ �آر�ء 

�لطالب��ات قب��ل �لتجرب��ة و�لتطبي��ق، ثم 
مت عق��د دورة للطالب��ات وتدريبه��ن عل��ى 
�لعلمي��ة  مهار�ته��ن  تنمي��ة  و  �لرنام��ج 
و�لقيادي��ة، وتنفي��ذ جت��ارب منهجي��ة ول 
وعق��د  �لرنام��ج،  با�شتخ��د�م  منهجي��ة 
ن��دو�ت تثقيفي��ة حتاكي �أهمي��ة �لرنامج 
وكيفي��ة ن�ش��ره عل��ى فئ��ات خمتلف��ة م��ن 
�ملجتم��ع مث��ل طلب��ة �ملد�ر���ض �حلكومي��ة 
و�خلا�شة و�ملد�ر�ض �لتابعة لوكالة �لغوث، 
و�مل�شاركني يف �ملوؤ�ش�ش��ات مثل موؤ�ش�شة بناة 
�لغد وموؤ�ش�شة �لقط��ان، وطلبة �جلامعات، 
فيديوه��ات  فيه��ا  تعر���ض  قن��اة  و�إط��الق 
ت�شم��ل كيفي��ة تثبيت �لرنام��ج على جهاز 
�حلا�شوب وتنفيذ �لتجارب و�آر�ء �لطلبة و 
�أولياء �لأمور و�ملعلمني وبع�ض �ل�شخ�شيات 
�لأخرى،  وتعر�ض �لقناة ن�شاطات �لطالب 

و�أثر �لرنامج على �ملجتمع �ملحلي.

المعلمتان المبادرتان الجبور وقدورة تتحديان الحصار 
بالمختبرات االفتراضية

غزة - �لر�أي
قال �ملكتب �لإعالم��ي �حلكومي �إن �شعبنا 
�لفل�شطين��ي ل��ه �حلق �لكام��ل يف مقاومة 
�لحت��الل بكاف��ة �لو�شائ��ل �لت��ي ميلكها، 
و�أن��ه ل خي��ار �أمام��ه يف �حلري��ة و�إعادة 
�حلقوق �إل عر �لوحدة �لوطنية �ملبنية 
عل��ى �لتم�شك بالثو�ب��ت و�للتفاف خلف 

خيار مقاومة �ملحتل ب�شتى �لو�شائل.
�لي��وم  �ش��در  ل��ه  بي��ان  يف  ذل��ك  ج��اء 
�خلمي���ض، مبنا�شب��ة م��رور 102 عام��ني 
عل��ى وعد بلف��ور �مل�ش��وؤوم، يف ظ��ل جتدد 
�لع��ودة  يف  بحقوق��ه  �شعبن��ا  مطالب��ات 
و�إنه��اء �لحتالل ورف��ع �حل�شار عن غزة 
وف��ق �ملو�ثيق و�لأع��ر�ف �لدولية، و�لتي 

جت�شدت �ليوم يف م�شرية �لعودة.
وق��ال �ملكت��ب يف بيان��ه �إن �أف�ش��ل رد على 
ه��ذه �لذك��رى �مل�شوؤوم��ة، ه��و �لإ�شر�ع يف 
��شتع��ادة �لوح��دة �لوطني��ة حت��ى ن�ش��ع 
�ملجتم��ع �لدويل �أم��ام م�شئولياته يف جلم 

غطر�شة وعنجهية �لحتالل.
خلفه��ا  وم��ن  بريطاني��ا  �ملكت��ب  وحم��ل 
�ملجتم��ع �ل��دويل كام��ل �مل�شئولي��ة عل��ى 
و�لعن�شري��ة  �ل�شيا�شي��ة  بلف��ور  جرمي��ة 
بح��ق �ل�شع��ب �لفل�شطين��ي �لأع��زل على 
م��د�ر �لتاريخ، وتبعات هذه �جلرمية على 
�لبع��د �ل�شيا�ش��ي و�لقان��وين و�لأخالق��ي 
بالإع��الن  بريطاني��ا  مطالب��ا  و�مل��ادي، 
ه��ذه  جت��اه  م�شئوليته��ا  ع��ن  �شر�ح��ة 

�جلرمية، وبالت��ايل �لعتذ�ر �إىل �ل�شعب 
�لفل�شطيني و�لعمل �جلاد لإعادة �حلقوق 
لكافة �لفل�شطينيني �لذين فقدو� منازلهم 

وقتل �أبنائهم دون �أدين ذنب.
�أكد �لبيان، عل��ى حق �ل�شعب �لفل�شطيني 
1948 ودون �أن  يف �أر�ش��ه �ملحتل��ة ع��ام 
ينتق���ض منه��ا �ش��ر� و�ح��د�، وعلى حقه 
يف �لتعوي�ض عن كافة �خل�شائر �لب�شرية 
و�ملادي��ة و�ملعنوية �لتي حلق��ت به جّر�ء 
تلك �جلرمي��ة مع �لحتفاظ بحقوقه يف 

�لعودة �لكاملة.
و�ش��دد على �أن �ملقاوم��ة �لفل�شطينية هي 
�لحت��الل  مو�جه��ة  يف  �لأق��وى  �ل��ذر�ع 
مرحل��ة  كل  يف  قدرته��ا  �أثبت��ت  حي��ث 

عل��ى حتقي��ق �لنتائج خ��الل �ملو�جهة مع 
�لحتالل عل��ى عك�ض م�ش��رية �ملفاو�شات 
�لهزيل��ة �لت��ي �مت��دت عل��ى م��د�ر �أك��رث 
�إجن��از�  حتق��ق  �أن  دون  عام��ا  ع�شري��ن 
و�ح��د� ب��ل �أرجع��ت �لق�شي��ة �إىل �لور�ء 

وخ�ّشرت �شعبنا �لكثري �لكثري.

�حل��ر  �لع��امل  دول  �ملكت��ب،  طال��ب  كم��ا 
و�لدول �لعربية لإعادة �لعتبار لق�شية 
خا�ش��ة  وحقوق��ه،  �لفل�شطين��ي  �ل�شع��ب 
ح��ق عودة �لالجئ��ني يف �ملحافل �لدولية 
ليكون على �شلم �أولوي��ات عملها وجد�ول 
�أعماله��ا، باعتبار �أن هذه �جلرمية دولية 
ويج��ب عل��ى �جلمي��ع حتم��ل م�شئولياته 

جتاه فل�شطني و�شعبها �ملحتل.
لتكثي��ف  �لع��الم  و�شائ��ل  دع��ا  كم��ا 
��شتح�ش��ار ه��ذ� �لغ��ن �لتاريخ��ي �ل��ذي 
حل��ق بن��ا كفل�شطينيني وربط��ه مبا تقدم 
ب��ه �شعبنا من مقاومة �ملحت��ل و��شتح�شار 
كل �ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي ت�شبب��ت بالتغريب��ة 

�لفل�شطينية.

ويف نهاي��ة �لبي��ان دع��ا �ملكت��ب �لإعالمي 
لتفعي��ل �مل�شارك��ة �جلماهريي��ة يف ه��ذه 
�جلمعة م��ن م�شري�ت �لع��ودة �لتي جعلت 
�لظ��امل  �لوع��د  ه��ذ�  رف���ض  عنو�نه��ا 
ب��كل  �لع��رت�ف  ع��دم  عل��ى  و�لتاأكي��د 

تد�عياته.

في ذكراه المشؤوم

وزارة اإلعالم: الوحدة والتمسك بالثوابت الرد األمثل على "وعد بلفور"



غزة- �لر�أي -�شامي جاد �هلل
يف  و�لأحي��اء  �لعل��وم  معل��م  ينف��ذ   
�لنج��ار  يو�ش��ف  حمم��د  مدر�ش��ة 
ه��اين  رف��ح  مبديري��ة  �لثانوي��ة 
“�لتحقي��ق  مب��ادرة  �ل�شع��ود  �أب��و 
�لعلم��ي” وتوظيفه��ا باعتب��ار �أنها من 
��شرت�تيجي��ات �لتعلم �لن�شط ، وذلك 
بع��د جناحه يف تطبيقه��ا يف مدر�شته 
�لقبن��دي  �أ�ش��ر�ر  مدر�ش��ة  �ل�شابق��ة 

�لثانوية للبنات.
وُيالحظ �لتفاعل �لقوي يف �حل�ش�ض 
�ل�شفي��ة للمعلم �أبو �ل�شعود من خالل 
وح��ب  و�ل�شتق�ش��اء  �لبح��ث  روح 

�ملعرفة لدى �لطلبة.

و�نطلق��ت فك��رة �ملب��ادرة عندما كان 
�لقبن��دي  مدر�ش��ة  يف  يعم��ل  �ملعل��م 
بع���ض  بتكلي��ف  ق��ام  حي��ث  للبن��ات 
مو�ش��وع  ع��ن  بالبح��ث  �لطالب��ات 
فل�شط��ني  يف  �لطبي��ة  �لنبات��ات 
�لن�ش��اط  تقيي��م  وبع��د  وفو�ئده��ا 
مت  �لت��ي  �ملعلوم��ات  بك��م  فوج��يء 

جمعها.
�شف��وف  عل��ى  �ملب��ادرة  تطبي��ق  ومت 
�ل�شاد�ض و�لتا�ش��ع و�لعا�شر و �حلادي 

ع�شر و�لثاين ع�شر .
حيث دع��ا �لطالب��ات �إىل �لبحث عن 
مو�شوع��ات ث��م �تاح��ة �لفر�شة لهن 

ب�شرح �لنتائج يف �لغرفة �ل�شفية.

ويتك��ون ف��رق �لبحث �إم��ا جمموعات 
�شغرية �أو بحث فردي.

وللبحث ع��ن �ملعلومات و�ملعرفة تقوم 
�لطالب��ات مبطالع��ة كت��ب �أو �لبح��ث 
�أو  �أو زي��ار�ت ميد�ني��ة  يف �لنرتن��ت 
�لتوجه لأ�شح��اب �خلرة من معلمني 
حرفي��ني  �أو  مز�رع��ني  �أو  �أطب��اء  �أو 
بالتن�شيق مع �إد�رة �ملدر�شة و�ملوؤ�ش�شة 

�أو �ل�شخ�ض هدف �لدر��شة.
وكان��ت �ملفاج��اأة �أن �لنتائ��ج ج��اءت 
ف��وق �ملتوقع وقام �ملعلم باطالع �إد�رة 
�ملدر�شة و�ملعلمات على ما مت �لتو�شل 

�إليه من �لنتائج.
و�شع��ى �ملعلم ملعرف��ة �آر�ء �خلر�ء يف 

طريقة �لتحقي��ق �لعلمي �لتدري�شية 
ه��ذ�  وم��ن  وتطويره��ا،  وتقييمه��ا 
�جلامع��ة  باط��الع  ق��ام  �ملنطل��ق 
م��ن  �لفك��رة  ه��ذه  عل��ى  �لإ�شالمي��ة 
خ��الل تنفيذ در�ض تو�شيحي بح�شور 
بالأ�شت��اذ �لدكت��ور �ش��الح �لناقة من 
كلي��ة �لرتبي��ة وع��دد م��ن �لأ�شاتذة 
وح�شور طلبة �لدكتور�ه يف �لرتبية.

ويف خت��ام �للق��اء مت �لتاأكيد من قبل 
�جلامع��ة  م��ن  و�ملخت�ش��ني  �حل�ش��ور 
�لتحقي��ق  مب��ادرة  �أن��ه  �ل�شالمي��ة 
م��ن  ��شرت�تيجي��ة  تعت��ر  �لعلم��ي 
��شرت�تيجي��ات �لتعلم �لن�شط وهناك 
�ش��رورة لتعميمه��ا يف �ملي��د�ن �إ�شافة 

لتعميمها على طلبة �لتدريب �مليد�ين 
يف �جلامعة.

وفو�ئ��د  �أه��د�ف  ع��دة  وللمب��ادرة 
منه��ا �أن �لطلب��ة عندم��ا يبحثون عن 
�ملعرفة يولد لديهم قدرة على �لتعلم 
�لذ�ت��ي و�إنت��اج �ملعرف��ة، وبق��اء �أثر 
�لتعل��م فرت�ت طويلة ج��دً� من �ملمكن 
�أن متت��د ل�شن��و�ت، كما ميك��ن للطالب 
�أن يق��وم ب��دور �ملعلم �لبدي��ل لتعليم 

�أقر�نه.
وتنم��ي �ملبادرة ل��دى �لطلب��ة �لتعلم 
بال�شتك�ش��اف  و�لتعل��م  �لتع��اوين 
و�ل�شتق�ش��اء وهي نق��اط رئي�شية يف 

�لتعلم �لن�شط.
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غزة - �لر�أي
�لعام��ة  �لأ�شغ��ال  وز�رة  وكي��ل  �أعل��ن 
و�لإ�ش��كان ناج��ي �شرح��ان ع��ن �عتم��اد 
دفعة مالية جدي��دة للم�شروع �لإيطايل 
يف ح��ي �لندى �شم��ال قطاع غ��زة �ملمول 

بقر�ض ح�شن من �حلكومة �لإيطالية .
�شحف��ي،  ت�شري��ح  يف  �شرح��ان  وق��ال 
�لت��ي  �جلدي��دة  �ملالي��ة  �لدفع��ة  �إن 
مت �عتماده��ا م��ن روم��ا ه��ي خم�ش�ش��ة 
لإع��ادة تاأهي��ل �أربع عم��ار�ت �شكنية يف 
�حل��ي، م�ش��ري� �إىل �أن �مل�ش��روع �لإيطايل 
ت�شلي��م  و�شيت��م  �لأخ��رية  مر�حل��ه  يف 

�لوحد�ت �ل�شكنية للمو�طنني قريبا.
و�شك��ر �حلكوم��ة �لإيطالي��ة و�أ�شدق��اء 
�ل�شعب �لفل�شطيني، مثمنا جهود طو�قم 

�لوز�رة و�ملقاولني �لعاملني يف �مل�شروع.

األشغال: اعتماد 
دفعة مالية 

جديدة للمشروع 
اإليطالي شمال 
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