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اتفاق�لم�تنفذ�إسرائيل�معظم�بنوده
بحق� االتفاقية،� بموجب� حينه� ��� اع��فت� �انت� التحر�ر� منظمة� أن� ُيذكر�
"إسرائيل"�بالوجود،�ع���ما��س�ته�٧٨٪ من�أرا����فلسط�ن�التار�خية،�فيما�
أقرت�إسرائيل�بأن�منظمة�التحر�ر����املمثل�الشر���للشعب�الفلسطي��،�
ووافقت�ع���إقامة�سلطة�حكم�ذا�ي�انتقا���فلسطي�ية،�ومجلس��شر����
منتخب�للفلسطي�ي�ن�بالضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�لف��ة�انتقالية�ال�تتجاوز�
الـ٥�سنوات،�للوصول�إ����سو�ة�دائمة�بناء�ع���قراري�األمم�املتحدة�السالفي�

الذكر،�بما�ال�يتعدى�بداية�السنة�الثالثة�من�الف��ة�االنتقالية.
� وأمام�ما�نصت�عليه�اتفاقية�أوسلو،�وما�تم�تطبيقه�ع���أرض�الواقع،�وما�بقيَّ
ح���اآلن�داخل�األدراج�املغلقة����انتظار�التطبيق،��ان�أل��اب�الرأي�والفكر�
من�الساسة�وقادة�التنظيمات،�وممثلو��عض�املنظمات�األ�لية،�رأي�����ذا�
املوضوع�ما�ب�ن�غاضب�ومعارض�ومنتقد�ورافض�لتطبيق�أٍي�من�بنود��ذه�

ا�وا�ً�ا�بإسرائيل،�
ً

�عل��ا�٢٥�عاًما،��و��م�اعت��و�ا�اع��اف التفاقية،�ال���مرّ
�عن�جزء�كب���من�األرا����الفلسطي�ية.

ً
وتنازال

حل�ال��اع�ع���أساس�اح��ام�ا��قوق�املشروعة�ل��ميع
و���السياق،�قال�ا��لل�السيا����إبرا�يم�إبراش،�إن�أية�محاولة�ملقار�ة�
يجري،� ما� ف�م� إ��� للوصول� األوسط� الشرق� ��� السالم� عملية� مفاوضات�
مرجعي��ا� ت�ون� أن� يجب� املعلنة،� أ�دافه� تحقيق� ��� طرف� �ل� وحظوظ�
األرضية�ال���انطلقت�م��ا�عملية�السالم،�أو�بصيغة�أخرى�معرفة�ما�إذا��انت�
الصراع،� ألطراف� وصادقة� مبدئيه� قناعة� بفعل� جاءت� السالم� مفاوضات�
بضرورة�حل�ال��اع�ع���أساس�اح��ام�ا��قوق�املشروعة�ل��ميع،�وع���أساس�

قناعة�نفسية�وعقلية،�بإم�انية�وضرورة�الشرعية�الدولية�وقرارا��ا.
وأضاف�إبراش،�أم�أن�املفاوضات����من�نوع�املفاوضات�
ال����عقب�أي�حرب،��س���من�خالل�ا�املنتصر�لتوظيف�
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بالرغم�من�أن�منظمة�التحر�ر�الفلسطي�ية�ال��مت�بما�وقعت�عليه�مع�دولة�االحتالل�اإلسرائي���قبل�٢٥�عاًما�من�اآلن،�
رفت�بـ"أوسلو"،�برعاية�أم��كية����الب�ت�األبيض،�أي����الثالث�عشر�من�أيلول/

ُ
من�اتفاقية�إعالن�املبادئ،�ال���ع

ا�عام�١٩٩١����العاصمة�ال��و�جية�"أوسلو"،�إال�أن�إسرائيل�لم�تل��م� س�تم���عام�١٩٩٣،�وال����انت�قد�انطلقت�سرً
فيما��عد�بتطبيق�معظم�بنود��ذه�االتفاقية،�باست�ناء�الت�سيق�األم��.

ا�بتطبيق�بند�ا���اب�القوات�اإلسرائيلية�ع���مراحل�من�الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�الذي�نصت�
ً

كما�لم�تل��م�أيض
توج�

ُ
عليه�االتفاقية،�وإ�شاء�"سلطة�حكم�ذا�ي�فلسطي�ية�مؤقتة"�ملرحلة�انتقالية��ستغرق�خمس�سنوات،�ع���أن�ت

ب�سو�ة�دائمة�بناء�ع���القرار�رقم�٢٤٢،�والقرار�رقم�٣٣٨. 
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�
ً

نصره�واختالل�مواز�ن�القوى�لصا��ه�ليفرض�شروطه�ع���ا��صم،�قائال
ا�مع�األو�ام،�وح���ال�نبقى�أسرى�الشعارات�واملواقف�

ً
"ح���ال�ن�ساق��عيد

ت�سواعدنا�طوال�عقود،�يجب�
ً
ا��املة�والطو�او�ة�ال���خدرت�عقولنا�وأفل

ا�قبله�و�عده،� االع��اف�بأن�املفاوضات�ال���انطلقت�علنا�منذ�مدر�د�وسرً
���مفاوضات�ب�ن�قوى�غ���مت�افئة،�ب�ن�طرف�منتصر�ذو�قوة�متصاعدة�
وتحالفات�قو�ة�و�و�الكيان�الص�يو�ي،�و��ن�طرف�م��زم�ذو�قوة����حالة�

انحسار�وتراجع�و�و�الطرف�العر�ي".

ال�شروط�للم��زم
ولفت�إ���أن�الطرف�اإلسرائي���فاوض�بنفسية�وعقلية�املنتصر�الواثق�من�
قوته�وقدرته�ع���فرض�شروطه،�أو�ع���األقل�عدم�تقديم�تنازالت�م�مة�
ل��صم،�والطرف�العر�ي�فاوض�بنفسية�وعقلية�امل��زم�الذي�ي�ابر�و�و�م�

ا��ما����أنه�يفاوض،�وأنه�يفرض�شروطه.
تقييم� أو� محاكمة� أي� أن� القول� يمكن� سلف،� ملا� "خالصة� إبراش،� وتا�ع�
التفاقية�أوسلو��عد�عقدين�ونصف�من�الزمن،�يجب�أن�ال�تقتصر�ع���ما�
ا�من�ظروف�ومعطيات�تلك�ا��قبة،�

ً
ا�انطالق

ً
ا،�بل�أيض

ً
آلت�إليه�األمور�الحق

ا�ملا�جرى،�ولكن�سعًيا�ألن��ستفيد�من�التار�خ،�ح���ال�نكرر� ل�س�دفاًعا�أو�ت��يرً
األخطاء�السابقة".

املقارنة�ب�ن�األوضاع�القائمة�واتفاقية�أوسلو
الزراعية� التنمية� ��معية� التنفيذي� املدير� مح�سن� ت�س��� قال� جانبه� من�
ع��� عاًما� �٢٥ �عد� أوسلو� اتفاقية� مقار�ة� فقه� ��� إنه� الزراعية"،� "اإلغاثة�
ب�ن� والتباين� ا��الف� جو�ر� ��ص�

ُ
ت ت�اد� سياسية� عبارات� تتكرر� توقيع�ا،�

الفرقاء�الفلسطي�ي�ن�اتجاه��ذه�االتفاقية�وتداعيا��ا����الواقع،�مثل�فشل�
أوسلو،�التخلص�من�أوسلو،�االنقسام�السيا�����س�ب�أوسلو.

وأشار�مح�سن�إ���أن�الالفت�للنظر�أن�ا��ميع�تقر�ًبا�ُيقارن�ب�ن�ما�آلت�إليه�
أوضاع�الفلسطي�ي�ن�و��ن��ذه�االتفاقية،�متناس�ن�آفات�وعلل�ب�يو�ة�سابقة�
عل��ا�لم�ينقطع�تأث���ا�ع���مجرى�ا��ياة�السياسية�الفلسطي�ية�ح���يومنا�

�ذا،�ر�ما�ي���القول�أن�"أوسلو"�فاقم�ا�وزادت�عل��ا.
وأضاف،�أما�بخصوص�العبارة�األو��،�لن�أتحدث�عن�مظا�ر�الفشل،�ف���
الفشل� �ان� �ل� السؤال� لكن� جلده،� ع��� ال�ل� ��ا� و�شعر� للعيان،� بادية�
محتوًما؟،�ألم�يكن�باإلم�ان�أن�تأخذنا��ذه�االتفاقية�وما�تال�ا�إ���م�ان�
آخر�غ���الذي�وصلنا�إليه؟،�بالتأكيد�يحتاج�األمر�إ���مراجعة�شاملة�وعميقة�
لإلجابة�واستخالص�الدروس،�ومع�ذلك�نؤكد�����ذه�ال��الة�أن��عض�أسباب�
ا����سلوك�دولة�االحتالل�املتوقع�

ً
الفشل��انت��امنة����االتفاقية�ذا��ا،�وأيض

.
ً

واملف�وم�ع���أي�حال،�ومن�اعتقد�غ���ذلك�فقد��ان�إما�حاملـــًا�وإما�غافال
أن� السلطة،� �شأة� منذ� املنصرمة� السنوات� أظ�رت� لقد� مح�سن،� وتا�ع�
�عض�أسباب�الفشل�ور�ما�الكث���م��ا،�يتحمل�مسؤوليته�بالتأكيد�الطرف�
الفلسطي��،�املؤ�دون�والرافضون�ع���حد�سواء،�ولعل�أك���دليل�ع���ذلك�
استخدام�العبارة�الثانية�"التخلص�من�أوسلو"،�ال���باتت�شا�عة����أدبيات�
����ا��قل�السيا����الذي�أوجدته�

ً
ا��ميع�تقر�ًبا،�ب�نما�ال�ل�منخرط�فعال

أوسلو�ذا��ا.
�

ً
عت���"السلطة"�أحد�أ�م�نتاجات�أوسلو،�وفشلت�فشال

ُ
وذكر،�مثال�ذلك�ب�نما�ت

ا����أن�تتحول�إ���دولة،�غ���أن�الفلسطي�ي�ن�ال��ستطيعون�التخلص�م��ا،� كب��ً
بل�إ��م�انقسموا�عل��ا�وتقاتلوا�ع���منافع�ا�ح���وإن�دعا��عض�م�إ���حل�ا�أو�

تحو�ل�ا.
ا�بذلك،�يت���مع���العبارة�الثالثة�مع��عديل�طفيف،�

ً
ا،�وارتباط وقال،�أخ��ً

االنقسام�السيا����سابق�ع���أوسلو،�حيث��ان�يحمل�مضام�ن�سياسية�
ل�إ���انقسام�حول�"منتجا��ا"�ول�س�إ��� وأيديولوجية،�لكنه��عد�أوسلو�تحوَّ
وأضاف�مح�سن،����حوارات�املصا��ة�و�نود�ا،�يدور�األمر�ع��� موقف�م��ا.
إعادة�موضعه�سياسية�وفصائلية�ضمن�ذات�الفضاء�الذي�رسمته�أوسلو�
ا�يحتاج�إ���إقرار�حقيقي�بأن�

ً
ول�س�حول�كيفية�ا��روج�م��ا،�ولكن��ذا�أيض

املص��ة�الوطنية�تقت����بالضرورة��ذا�ا��روج�م�ما��لف�الثمن،�
وم�ما�ترتب�عليه�من�تداعيات�مؤملة�بالتأكيد.

أوسلو�قتلت�سقف�األحالم�الفلسطي�ية
من�ج�ته�أشار�مدير�ا��معية�الوطنية�لتأ�يل�املعاق�ن،�القيادي����املبادرة�
الوطنية�جمال�الرزي،�إ���أن��ل�املعطيات�القائمة�أثب�ت�أن�اتفاقية��أوسلو�
قتلت�سقف�األحالم�الفلسطي�ية�وا��قوق�بإقامة�دولة�فلسطي�ية�مستقلة�
وعاصم��ا�القدس�الشر�ف��املة�السيادة�ع���حدود�السا�ع�من�حز�ران/

يونيو�عام�١٩٦٧،�كما�وأج�ضت�حق�عودة�الالجئ�ن�الفلسطي�ي�ن��إ���ديار�م�
جروا�م��ا�عام�١٩٤٨.

ُ
ال����

وقال�الرزي،�إن��ل�ذلك�وغ��ه،�جاء�من�خالل�سلسلة�من�املفاوضات�العب�ية�
ع���مدار�٢٥�عاًما�من�ناحية،�ومن�ناحية�أخرى�التبعية�االقتصادية�والسيطرة�
ع���املعابر�وا��دود�من�قبل�االحتالل،�ومن�ثم�حصر�الس�ان����الضفة�ب�ن�
كنتونات�ومعازل�وتآ�ل�أرا����الضفة�من�خالل�سيطرة�املستوطن�ن�عل��ا�
ل��ل� لصا���إقامة�املستوطنات�وجدار�الفصل�العنصري،�األمر�الذي�حوَّ
الفلسطي�ي�ن�أ��اب�األرض�األصلي�ن�إ���عمال����املستوطنات�أو�مزارع�ن�

���أراض��م�لصا���املستوطن�ن.
وأشار�إ���أن�إقامة�ا��دار،�وإ�شاء�الطرق�االلتفافية،�وتقسيم�األرا���،�أدى�
ا�إ���قتل�ما�تبقى�من�أحالم�الفلسطي�ي�ن����دولة�ممتدة�ذات�سيادة،�

ً
أيض

ا�أن�ما�ساعد����تفت�ت�ا��الة�الفلسطي�ية،��و�االنقسام�السيا����
ً

مضيف
الذي�بدأ�جغرافًيا�من�قبل�االحتالل،�واستمر�سياسًيا�من�قبل�الفلسطي�ي�ن�

أنفس�م.

عدم�العودة�للمفاوضات�ورفض�الت�سيق�األم��
من�ج�ته�دعا�مسؤول�املبادرة�الوطنية�الفلسطي�ية����قطاع�غزة�الدكتور�
عائد�يا��،�جما����شعب�نا�الفلسطي���ا���رفض�املفاوضات�وملا��س���باتفاق�
االطار�والذي�يتضمن�االع��اف�ب��ودية�الدولة�وتب���املوقف�االسرائي���فيما�

يتعلق�باالمن�وا��دود�والقدس�والالجئ�ن
وجاء�ذلك�خالل��لمة�القا�ا�باسم��القوى�ا��مس�(حزب�الشعب�الفلسطي��،�
ا����ة�الديمقراطية�لتحر�ر�فلسط�ن�،�حزب�فدا،�ا����ة�الشعبية�لتحر�ر�
فلسط�ن�،�حركة�املبادرة�الوطنية�الفلسطي�ية)����الوقفة�االحتجاجية�ال���
نظم��ا�أمام�مقر�األمم�املتحدة�بمدينة�غزة�ظ�ر��الثالثاء�تحت�شعار"�معا�
إلفشال�ا��لول�اإلنتقالية�ومز�دا�من�النضال�لتطبيق�قرارات�األمم�املتحدة".

وقال�يا���ان�ما�يطرح�من�اف�ار�وخطط�تصفو�ة�من�قبل�وز�ر�ا��ارجية�
وا��زئية� االنتقالية� االتفاقات� مبدأ� باعتماد� أوسلو� أخطاء� يكرر� االمر��ي�
بناء� ع��� األرض� ع��� الوقا�ع� فرض� سياسة� بمواصلة� السرائيل� و�سمح�
االس�يطان�وجدار�الفصل�العنصري�و��و�د�القدس�وعزل�وحصار�قطاع�غزة.

وناشد�يا���الدول�العر�ية�أن�تقف�بجانب�القيادة�الفلسطي�ية�برفض�جميع�
الضغوط�ا��ارجيةال���تمارس�عل��ا،�وأن�تقف����وجه�جميع�ال��ديدات�ال���
تطلق���دف�القبول�با��طة�املطروحة،�وان��عمل�ع����شكيل�مظلة�أمان�

للشعب�الفلسطي���وقيادته.
ودعا�يا���إ���تب���بديل�كفا���ع���اعتماد�شعبنا�ع���نفسه،�و�لقد�بات�مطلو�ا�
العمل�ع���اعادة�بناء�ا��ركة�الوطنية�الفلسطي�ية�ع���تحقيق�املصا��ة�وإ��اء�
االنقسام�وإعادة�بناء�وتفعيل�منظمة�التحر�ر�الفلسطي�ية�وتصعيد�املقاومة�
الشعبية�وفرض�املقاطعة�والعقو�ات�ع���اسرائيل�واستكمال�عضو�ة�دولة�
وقال�إن�أي� فلسط�ن�با��افل�الدولية�بما����ذلك�محكمة�ا��نايات�الدولية.
حل�للقضية�الفلسطي�ية�يجب�أن�يضمن�تنفيذ�قرارات�األمم�املتحدة�كخيار�
إل��اء�االحتالل�واإلس�يطان�وسياسة�التمي���العنصري�،�وتأم�ن�حق�الشعب�

الفلسطي���با��ر�ة�واالستقالل�والعودة.
�شار�إ���مشاركة�عدد�من�قيادات�و��وادر��و�أعضاء�حركة�املبادرة�الوطنية�

الفلسطي�ية����تلك�الوقفة�االحتجاجية�.
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الصوت� وملفات� والصور� النصوص� يتضمن� �
ً

مت�امال ا�
ً

مش�د �ش�ل� بما�
ولقطات�الفيديو��و�بدو�من�الو�لة��األو���أن�تجا�ل��ذه�املنصات��و�
ع���مفا�ي��،�نأت�الكث���من�ا���ات�عن�التغا����عنه،�بما�ف��ا�منظمات�
ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي�الفلسطي���ال���أدركت�أ�مية��ذه�القفزة����

وسائل�اإلعالم�ا��ديد،�و�دأت�بخطى�حث�ثة����مواكبة��ذه�التطورات.
فاملش�د�للمطالع�يتمثل�بقيام�املؤسسات�األ�لية�بدور�ا�كما�السابق،�إال�
أن�ا�تمام�ا�بتقديم�ذات�ا��توى�بطرق�تواكب�التطورات�التكنولوجية،�
بدًء�من�إ�شاء�صفحات�الف�س�بوك�للمؤسسة،�إ���تأس�س�مجموعات�ع���
الوا�ساب�والتو���،�وإ�شاء�قنوات�خاصة���ا�ع���اليوتيوب،�باإلضافة�إ���
حمالت�التغر�د�ال���تمثل�قضايا�محددة����عمق�عمل�ا�ا��قو���وال�سوي�

واالجتما��،�واال�تمام�با��توى�الرق���والنصوص�والصور.
عِمد�ع���تنفيذ�ا�دورً�ا،��عمل�ع���مراعاة�اال�تمام�

َ
ففي�املؤتمرات�ال���ت

��ذه�الوسائل�لتحقيق�الوصول�األفضل�ل��م�ور�املس��دف،�والذي�يتا�ع�
�ذه�الوسائل�يومًيا�أك���من�الوسائل�اإلعالمية�األخرى�ال���باتت�تأ�ي����

املرتبة�الثانية.
و�ذلك،�فقد�قرأت�املنظمات�األ�لية�ال�سارع����اال�تمام���ذه�الوسائل،�
ا،�

ً
واس�ثمرت��ذه�القنوات�اإلعالمية�ا��ديدة�ال���وصلت�ل�ل�ب�ت�جيد

ا�
ً

حيث�باتت�جزًء�ال�يتجزأ�من�وصول�ا،�وان�شار�رسائل�ا،�وال�سو�ق�أيض
لألف�ار�واملضام�ن�ال����عمل�عل��ا،�كرؤ�ة�ورسالة�سواء����مجال�العمل�

الزرا���أو�ا��قو���أو�الط���أو�غ���ذلك.
وعملت�العديد�من�املؤسسات����القطاعات�ا��تلفة،�سواء�شبابية�أو�
�سو�ة،�إ���ت�و�ن�مجموعات�وا�س�وغ���ا،�تمكنت�من�كسر�العديد�من�
لت��ش�ل�كب���للتواصل� ا��واجز�ب�ن�ا��م�ور�و��ن��ذه�املؤسسات،�وس�َّ
املطلو�ة� السرعة� وحققت� باملؤسسات،� والعامالت� العامل�ن� �ل� مع�
نت�الكث��ين�من�إيصال�ش�وا�م�أو�آراء�م�

َّ
با��صول�ع���املعلومات،�ومك

ل���ات�ذات�العالقة،�كما�أ��ا�وظفت�ا��موعات����التعر�ف�باملؤسسة�
وأ�شط��ا��ش�ل�دائم�ودوري،�ورغم�أن��ناك�الكث���من�اإليجابيات�ال���
تحققت�من�استخدام��ذه�الوسائل،�إال�أننا�ال�نتجا�ل����قراءتنا�للمش�د،�
ا��انب�السل���الذي�قد�ي�ون�بحاجة�إ���مقالة�أخرى�بذات�السياق�لتجن��ا�

وتوظيف�ا�إيجابًيا.
ا�أن��ذه�الوسائل�تضمن�

ً
كما�أن�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�تدرك�جيد

ل�ا�ا��شد�املناسب�من�جم�ور�وفئات�مس��دفة،�كما�أ��ا�وسيلة�مثالية�
ل��شد�واملناصرة�وإعداد�حمالت�ضغط�ومناصرة����القضايا�ال����عمل�
عل��ا�وال���ال�يمكن�تجا�ل�ا،�ف�ناك�قضايا�للرأي�العام��س�ثمر�املؤسسات�
حقق�جزء�من�رؤ���ا�الشاملة�بتغي���

ُ
ا�ت

ً
قدر��ا�ع���الوصول�والتأث��،�وأيض

النظرة�النمطية�ا��تمعية�لبعض�النماذج،��التعامل�مع�ذوي�اإلعاقة،�
و�عز�ز�صورة�املرأة�الفلسطي�ية�الشر�كة،�و�عز�ز�مبادئ�ا��كم�الصا���

والديمقراطية�وحقوق�اإل�سان.
�اشتاقات� ع��� ا��مالت� أ�مية� إ��� املد�ي� ا��تمع� منظمات� ووعيت�
التغي��� ��� للمسا�مة� القدر�األك��� للتضامن�مع�قضية�محددة،�وحشد�
ا�لتنفيذ�وإعداد�

ً
اإليجا�ي�والتأث���ع���ا���ات�ذات�العالقة،�والو���أيض

حمالت�مت�املة،�تحمل�رؤ�ة�ورسالة�محددة،�و�عتمد�ع���إس��اتيجية�
املنظمات� قبل� من� واس�ثمار�ا� الوسائل� �ذه� ساعدت� ولقد� مسبقة،�
األ�لية�ع���تقديم�الرسائل�اإليجابية�للمجتمع،�والوصول�لفئات�محددة�

�انت�م�مشة�فيما�سبق.
ال�يمكن�ألحد�أن�يتجا�ل�دور�وأ�مية�وسائل�اإلعالم�ع���تنوع�ا،�وخاصة�
وسائل�ومنصات�اإلعالم�االجتما������التأث���ع���الرأي�العام�وقضايانا�
اليومية،�و�ذا�ما�أخذته�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي��ع�ن�االعتبار،�وأخذت�
ع���عاتق�ا�التح���باملسؤولية�ال�املة�الستخدامات�"السوشيل�ميديا"�

كأداة��غي���حقيقية�إيجابية�بذات�الوقت.
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�
ً
�ومحليا

ً
أحدثت�وسائل�التواصل�االجتما���عاملًيا�وعر�يا

ثورة�من�نوع�خاص،�وقفزة�نوعية����املضام�ن�وا��توى�
واالتصال�متعدد�الوسائط،

�داية�شمعون
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انتفاضة

املطلوبة  السياسية والثمار العودة

ل�التحرك�الشع���الواسع�ع���ا��دود����قطاع�غزة،�والذي�شارك�
َّ

شك
فيه�مئات�اآلالف�من��افة�الفئات�والقطاعات�السياسية�واالجتماعية،�
حيث�أعادت� االحتالل،� دولة� الصراع�مع� مس��ة� ��� ل�نو��� حوُّ

َ
ت نقطة�

ا��ما����املنتفضة�االعتبار�لو���القضية�وصياغة�الصراع�ع���أصوله،�
�من�أجل�ا��ر�ة�والكرامة.

ً
بوصفه�صراعا

محسن�أبو�رمضان
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من� املمارس� الو��� و�ي� والتأي�س،� اإلحباط� محاوالت� �ل� فشلت� لقد�
قبل�االحتالل�بحق�قطاع�غزة،�وتبددت��ل�محاوالت�اإلل�اء�حول�سبل�
الع�ش،��س�ب�معدالت�الفقر�والبطالة�الناتجة�عن�ا��صار�واالنقسام،�
كما�تحطم�ر�ان�االحتالل�ع����سيان�القضية�الوطنية�واعتماد�األولو�ات�

�م��ا.
ً

املع�شية�وا��ياتية�بدال
أدرك�الشعب�بالقطاع�بأنه�من�الضروري�التصدي�ألسباب�األزمة،�ول�س�
أسباب� تتمثل� حيث� واملع�شية،� االقتصادية� وارتدادا��ا� تداعيا��ا� إ���
األزمة�باالحتالل�والعدوان،�كما�أبرز�مدى�تقاعس�ا��تمع�الدو���ع���
إلزام�إسرائيل�ب�نفيذ�قرارات�الشرعية�الدولية،�خاصة�قرار�حق�عودة�

�من�اآلن.
ً
الالجئ�ن�١٩٤،�الذي�صدر�قبل�سبع�ن�عاما

لقد�أثب�ت�غزة�أ��ا�والدة�لل�و�ة�الوطنية،�وإ��ا�عصية�ع���االنكسار،�
كما�أثب�ت�انتفاضة�يوم�ا��معة����٣/٣٠�مدى�قدرة�شعبنا�ع���الوحدة�
والتالحم����خندق�الكفاح�الواحد،����مواج�ة�جنود�االحتالل�ومن�أجل�

ا��ر�ة�والكرامة.
إن�انخراط��افة�القوى�والفعاليات�ا��تمعية�����ذا�ا��دث�االنتفا����
الكب���والرا�ع،�ترابط�مع�أعمال�املقاومة�الشعبية�السلمية�����ل�من�
الضفة�والشتات�ومناطق�٤٨،�وإن��انت�بدرجات�أقل�عن�ا��دث�األبرز�
الذي�تم�بالقطاع��س�ب�درجة�املعاناة�الشديدة�ال����ع�ش�ا�الشعب�
مليون� �٢ حوا��� وضع� والذي� والطو�ل� املديد� ا��صار� حيث� بالقطاع،�

إ�سان����معتقل�كب��.
ع��� شعبنا� وإرادة� إصرار� مدى� الواسع،� االنتفا���� الفعل� �ذا� عكس�
االستمرار����مس��ة�الكفاح،�حيث�أثب�ت�األجيال�الصاعدة�من�الشباب�
والذين�ُولدوا��عد�توقيع�اتفاق�أوسلو�أ��م��عيدين�عن�اليأس�والقنوط،�
الشعبية� و�املقاومة� باإلرادة� وم�س��ون� شع��م،� بحقوق� ومتمس�ون�
والسلمية،�ال����س�ند�إ���القانون�الدو��،�وذلك�رغم�ظروف�املع�شية�
الصعبة�ال���يحيو�ا،�حيث�وصلت�معدالت�البطالة�ب�ن�صفوف�الشباب�

و���األع���بالعالم. ���قطاع�غزة�إ���٦٠٪
�من�املفاوضات،�وال���استغل��ا�إسرائيل�

ً
�عد�أك���من�خمسة�وعشر�ن�عاما

لفرض�املز�د�من�الوقا�ع�ع���األرض،�سواء�ع���مصادرة�مساحات�واسعة�
من�األرا����بالضفة،�و�ناء�آالف�الوحدات�االس�يطانية�عل��ا،�أو�ع�����و�د�
القدس،�أو�ع���فرض�ا��صار�وأعمال�العدوان�ع���قطاع�غزة،�فقد�بات�
�قوته�من�زخم�وو���

ً
��غي����ذا�املسار�باتجا�ات�جديدة،�مستمدا

ً
مطلو�ا

�
ً
الفعل�االنتفا����الكب���الذي�تم����يوم�األرض�ا��الد�وما�زال�مستمرا

�إ���يوم�النكبة����٥/١٤،�و�و�املوعد�الذي�قررت�
ً

بأش�ال�مختلفة،�وصوال
به�إدارة�ترامب�نقل�السفارة�األم��كية�إ���القدس.

القدس،� بخصوص� ترامب� قرارات� �عد� املتحدة� الواليات� انتقلت� لقد�
واألونروا�والالجئ�ن،�وعدم�االع��اض�ع���االس�يطان�من�موقع�ا��ليف�
الداعم�إ���الشر�ك�ال�امل�مع�دولة�االحتالل،�باالعتداء�ع���حقوق�شبعنا�

و���تجاوز�للقانون�الدو���وقرارات�الشرعية�الدولية،�
�باستخدام�ا�حق�النقض�الفيتو�ع���قرار�من�

ً
وقد�أكدت�ذلك�مؤخرا

مجلس�األمن�الذي�يدين�االحتالل�و�طالب�ب��نة�تحقيق�دولية�نز��ة�
تجاه�ان��ا�اته،�و�اح��ام�القانون�الدو���اإل�سا�ي.

من�غ���ا��دي�البحث�عن�آليات�جديدة�للتفاوض،�دون�القدرة�ع���
�عديل�مواز�ن�القوى�لصا���حقوق�شعبنا،�وذلك�باالس�ناد�إ���الزخم�

االنتفا����الكب��،�وإرادة�التحدي�ال���ُعكست����يوم�األرض�ا��الد.

لقد�أعادت�موجة�االنتفاضة�الرا�نة،�الزخم�للقضية�الفلسطي�ية��عدما�
�عرضت�إ���محاولة�ال��م�ش�واإلقصاء�والشطب،��س�ب�األحداث�ال���
تتم�باإلقليم،�و�عد�أن�اعتقدت��ل�من�الواليات�واملتحدة�وإسرائيل�بأن�
ال��ظة�أصبحت�مواتية�لإلج�از�ع���القضية�ع���ما��س���بصفقة�القرن�
وغ���ا�من�املشار�ع�ال����س�ند�إ���فلسفة�السالم�االقتصادي،�وتحس�ن�
�من�حقنا����تقر�ر�املص���

ً
مستوى�املع�شة،�وا��كم�الذا�ي،�وذلك�بدال

�للقانون�الدو��.
ً
تنفيذا

إن�االس�ثمار�األفضل�النتفاضة�يوم�األرض�والعودة،�يكمن�بالقدرة�ع���
إ��اء�االنقسام�وإعادة�بناء�املؤسسة�التمثيلية�ا��امعة�وا��سدة�بـ�"م.ت�
.ف"�ع���قاعدة�من�الشراكة،�بما��شمل�بذل��ل�ا���ود�لعقد�دورة�
توحيدية�للمجلس�الوط���وفق�مخرجات�ب��وت�٢٠١٧،�و�ما��سا�م����
�شكيل�قيادة�وطنية�موحدة�قادرة�ع���إدارة�الصراع�الوط������مواج�ة�
االحتالل،�ع���املقاومة������الشعبية�والسلمية�وال���أصبحت�ثقافة�واسعة�
االن�شار����مجتمعنا،�بوصف�ا�قادرة�ع���تحقيق�االنجاز�واملراكمة�عل��ا،�

وع���حملة�املقاطعة،�وكذلك�تدو�ل�القضية�با��افل�الدولية.
لقد�فشل�الر�ان�ع���تحو�ل�السلطة�إ���دولة،�حيث�تر�د�ا�إسرائيل�
أداة�للت�سيق�األم��،�وإلدارة�شؤون�الس�ان،�األمر�الذي�يتطلب�إعادة�
صياغ��ا�ل�ي�تصبح�أحد�أدوات�املنظمة�ال���من�امل�م�بناؤ�ا�ع���قاعدة�
وحدو�ة�وديمقراطية��شاركية،�بوصف�ا�الب�ت�املعنوي�لشعبنا،�والقادرة�
ع���التعب���عن��و�ته�الوطنية�ا��امعة�����ل�من�غزة�والضفة�والقدس�
والتفت�ت� التجزئة� سياسة� مواج�ة� ��� وذلك� والشتات،� �٤٨ ومناطق�
املمارس�من�قبل�االحتالل،�وال�����دف�إ���تبديد�مقومات�ال�و�ة�الوطنية�

ا��امعة.
ر�ما�ت��أ�الواليات�املتحدة�وإسرائيل�إ���محاوالت�المتصاص��ذا�الزخم�
االنتفا����الكب���الذي�تم����غزة،�وذلك�باتجاه�التقدم�بمشار�ع�ذات�
عالقة�بالسالم�االقتصادي،����دو�لة�غزة�ع���أن�تمتد�والي��ا�اإلدار�ة�
��ططات� �

ً
تنفيذا الغر�ية،� بالضفة� املأ�ولة� املناطق� �عض� إ��� �

ً
الحقا

الثابتة� حقوقنا� تقو�ض� ��دف� إسرائيل،� ��� املتطرف� اليم�ن� ح�ومة�
واملشروعة.

االس�ثمار�ة� املشار�ع� تنفيذ� قبل� من� االق��احات� �عض� س�سمع� ور�ما�
�من�السياسية،�

ً
واإل�عاشية�لقطاع�غزة،�إلعادته�إ���الدائرة�اإل�سانية�بدال

ا��ياتية� والظروف� املع�شة� مستوى� تد�ور� حالة� استغالل� ع��� وذلك�
اإل�سانية�الصعبة�ال����ع�ش�ا�الناس�بالقطاع.

ال��ع���ذلك�أن�نرفض�تنفيذ�أية�مشار�ع�غ���مشروطة�بحاجة�ل�ا�الناس�
بالقطاع،�ولكن�مع�االن�باه�إ���أن�ذلك�ال�يم�د�إ���أ�عاد�سياسية��ش�ل�

مقدمات�باتجاه�فصل�القطاع�عن�الضفة.
من�امل�م�إبداء�اليقظة����املرحلة�القادمة،�حيث�ست�شط�برأ�ي�املق��حات�
الرامية�إ���تنف�س�االنفجار�أو�االحتقان����قطاع�غزة،�ع���مشار�ع�مب�ية�
�للمؤتمرات�ال���عقدت�

ً
ع���فلسفة�السالم�االقتصادي،�وذلك�امتدادا

����ل�من�الب�ت�األبيض�و�روكسل،�وال���بحثت�خطورة�تد�ور�األوضاع�
االقتصادية�بالقطاع،�وتقدمت�بمق��حات�ذات�طا�ع�تنموي�واس�ثماري�

واقتصادي�بالقطاع.
يجب�أن�تبقى�البوصلة�محددة�باتجاه�املوضوعات�الوطنية�والسياسية،�
وذلك�ع���اإلصرار�ع���إ��اء�االحتالل،�وضمان�تنفيذ�حقوق�شعبنا�با��ر�ة�

واالستقالل�والعودة.



والثوابت� املطالب� من� جزء� �و� أنه� كما� بالتقادم،� �سقط� ال� حق� و�ذا�
الوطنية،�حيث�أن�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�تنظر�بأ�مية�كب��ة�ملس��ة�
صعبة،� ومع�شية� إ�سانية� ظروف� من� القطاع� �عانيه� ملا� ا� نظرً العودة،�

باإلضافة�الرتفاع��سبة�البطالة�والفقر،�واألزمات�املستعصية�األخرى.

و�انطالق��ذه�الفعاليات�وا��فاظ�ع���استمرار���ا،�رغب�املنظمون�من�
مختلف�أطياف�الشعب�الفلسطي���تذك���ا��تمع�الدو���بواجبه�القانو�ي�
واألخال���تجاه�القرار�١٩٤�الذي�أصدرته�ا��معية�العامة�لألمم�املتحدة�
جروا�ع��ا�

ُ
،�و�و�عودة�الالجئ�ن�الفلسطي�ي�ن�إ���ديار�م�ال����

ً
منذ�٧٠�عاما

ا. قسرً

مس��ة�العودة�الك��ى
أن� املركزي،� الدم� بنك� جمعية� مدير� شعت� ز�اد� د. أكد� السياق،� و���
انطالق�مس��ة�العودة�الك��ى�ُيع���عن�تطلعات�وآمال�الشعب�الفلسطي���
���العودة�وتقر�ر�املص���وإقامة�الدولة�الفلسطي�ية�املستقلة�ع����امل�
يتم� أن� �شرط� ولكن� الشر�فة،� القدس� وعاصم��ا� الفلسطي��� ال��اب�
السيطرة�ال�املة�عل��ا�من�خالل�ال��نة�املنظمة،�ل�ي�ال�ت�س�ب����إيقاع�
خسائر��شر�ة�كب��ة،�كأن��سقط�ش�داء�ومصابون،�مو�ً�ا�أن�الشعب�
الفلسطي����ستطيع�أن�ُيطالب�بحقوقه�رغم�قلة�اإلم�انيات،�دون�وقوع�

خسائر.
"البد�من�دعم��ذا�ا��راك�وع���مستو�ات�عدة،�ولكن��يتطلب� وقال�شعت:
من�ا��انب�السيا���،�السيما�الفصائل�والقوى�واألحزاب�الفلسطي�ية،�

تقديم�الدعم�املطلق�الستمرار�ا�ع���اعتبار�أ��ا�نوع�

��� انطلقت� ال��� الك��ى� العودة�
مارس�املا���،� الثالث�ن�من�آذار/
���الذكرى�٤٢�ليوم�األرض،�وفعاليا��ا�املم��ة�
ال���انطلقت�من�عدة�مناطق����قطاع�غزة،�
ل�ا�من�ا��قائق�وا��لفيات�والصدى�املدوي،�
اإلسرائيلية،� السياسية� الساحة� أر�ك� ما�
كو��ا�فعل�كفا���جديد�ر�ما�ي�ت����عد�عودة�
الالجئ�ن�الفلسطي�ي�ن�إ���أراض��م�ال���احتلت�
عام�١٩٤٨،�وأ�شأت�عل��ا�إسرائيل�قبل�سبع�ن�
ورفعت�ال��نة� ،�ما�ُيسمى�بدولة�إسرائيل.

ً
عاما

الوطنية�العليا�ملس��ات�العودة،�شعار�"مس��ة�
العودة�الك��ى،�أعادت�الصراع�إ���طبيعته"،�
متنازع� أراٍض� ��� فلسط�ن� �ل� أن� نت� بيَّ كما�

عل��ا.
٦
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كفا���جديد�له��عده�الشع��،�ول�ذا�يجب��غي�ب�املصا���الفصائلية�
أ�داف� يخدم� أنه� اعتبار� ع��� الشع��� ا��راك� دعم� ��ساب� الضيقة�

النضال�الفلسطي��.
وأو���أن���معية�بنك�الدم�دور�كب���وإسناد�دائم�ملس��ة�العودة،�خاصة�
وأننا����حالة�طوارئ�دائمة�من�أجل�توف���أي�كميات�من�الدم�ملس�شفيات�
القطاع�جميع�ا،�م�ما��انت،�كب��ة�أم�صغ��ة،�و�مواصفات�وضع��ا�منظمة�
ال��ة�العاملية،�وذلك�ملواج�ة�ما�يتعرض�له�أبناء�شعبنا�من�إصابات�

تحتاج�إ���دم�آمن.
وأشار�شعت�إ���أن�مس��ة�العودة�الك��ى��عت������واحدة�من�ك��ى�مالحم�
املقاومة�السلمية،�سيخلد�ا�تار�خ�الشعوب�املناضلة�والباحثة�عن�التحرر�
واال�عتاق����صفحة�من�صفحات�االلتفاف�الشع���العارم�والعام�نحو�
فكرة�املطالبة�با��ر�ة�والعودة�إ���الديار�وإ��اء�االحتالل�ا��اثم�ع���صدر�

الشعب�الفلسطي���منذ�عشرات�السن�ن.

ا��ق����التظا�ر�واالحتجاج�السلمي
بدوره�أكد�نائل�العمور�من�جمعية�الفخاري�للتنمية�الر�فية�أن�رؤ��نا�ملس��ة�
العودة�تحمل�رسائل�عدة�ألطراٍف�مختلفة،�السيما�وأنه�من�حق�الشعب�
�للقرار�١٩٤،�كما�أنه�

ً
الفلسطي���أن�يحقق�مص��ه،�وأن��عود�لدياره�وفقا

ا�أن��عامل�بإ�سانية�وكرامة،�وأن�ُيرفع�عنه�ا��صار��ش�ل�
ً

من�حقه�أيض
�امل،�وأن�ُيمارس�حقه����التظا�ر�واالحتجاج�السل���وا��شد�واملناصرة�

لقض�ته�عن�جدارة�واقتدار�من�خالل�مس��ة�العودة�السلمية.
وأضاف�العمور،�"إن�دورنا�يتمثل����ا��افظة�ع���الو���ا��ما���ي�بحق�
و��� السلمية� التظا�رات� املشاركة� و�أن� إضافة� املص��،� وتقر�ر� العودة�
مس��ات�العودة�ع���طول�الشر�ط�ا��دودي،��و�حق�أصيل�كفلته��افة�
الشرا�ع�والقوان�ن�الدولية،�مع�ا��رص�ع���توعية�الناس�بأ�مية��ذه�

املس��ات".
الفلسطي�ية� بالقضية� العودة� االحتالل� عند� �ع��� املس��ة� أن� إ��� وأشار�
إ���مر�ع�ا�األول،�و�و�"مر�ع�العودة"،�األمر�الذي�يفسره�العقل�الباط���
اإلسرائي��،�أن�الشعب�الفلسطي���ال��ع��ف�بقيام�دولة�إسرائيل،�وأن�
املنطق�اإلسرائي�������ذه�ا��الة�سي�ون�منطق�إقصا�ي�ومنطق�إجرامي�

�العادة.

مواج�ة�عدو�واحد
من�ج���ا�أكدت�إسالم���ور��من�جمعية�مجموعة�غزة�للثقافة�والتنمية،�
أن�مس��ة�العودة�تحمل����طيا��ا�انبعاث�األمل�بالعودة�وتقر�ر�املص��،�
و�التحام�أبناء�الشعب�الفلسطي���الواحد����مواج�ة�عدو�واحد�وإعادة�
القضية�الفلسطي�ية�وقضية�العودة�إ���صدار��ا،�كما�وتفرض�معادلة�

جديدة�مع�االحتالل�للمقاومة�واملطالبة�با��ق�الثابت.
وتا�عت���ور،�إن�عمل�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�واملؤسسات�ا��قوقية،�
وجميع�فئات�الشعب�الفلسطي���جنًبا�إ���جنب�����ذه�املس��ات�السلمية،�
يؤكد�وحدانية�القرار�الفلسطي��،�وأنه�من�املمكن�ان��اع�حق�عودة�جميع�
جروا�ع��ا�و�عو�ض�من�ال�يرغب�

ُ
الالجئ�ن�الفلسطي�ي�ن�إ���ديار�م�ال����

بالعودة،�السيما�وأن�املؤسسات�الدولية�ال�شة�صاحبة�القرارات�ا���فة�
بحق�شعبنا�لم�تنصفنا�بالرغم�من�مرور�عشرات�السن�ن�ع���القرار�١٩٤�

الصادر�عن�األمم�املتحدة.
وأكدت�أن�دور�جمعية�مجموعة�غزة�للثقافة�والتنمية�����ذه�املس��ة،��و�
متا�عة�اإلصابات�من�خالل�عمل�ا�كمؤسسة�لتأ�يل�املعاق�ن،�مو��ة�أن�
�ذا�الدور�يقتصر�حالًيا�ع���جمع�البيانات�حول�املصاب�ن�واحتياجا��م،�
ل�ؤالء� االحتياجات� لتلبيه� تمو�ل� عن� بالبحث� بدور�ا� القيام� ثم� ومن�

املصاب�ن�وذو��م.

شاملة� سلمية� وطنية� مس��ة� ��� العودة� مس��ة� أن� إ��� ��ور� وأشارت�
�س��دف��ل�أبناء�الشعب�الفلسطي���ومن�يناصره�من�شعوب�املنطقة�
بجميع�أطيافه�الدي�ية�والسياسية،�مطالبة��ل�م�ونات�ا��تمع�املد�ي�
باملشاركة�الفاعلة�ف��ا�إلنجاح�ا��ي�تحقق��دف�ا�بالعودة�بطر�قة�سلمية�

�املة.
ووج�ت�رسالة�إ����ل�أحرار�العالم�للمشاركة�����ذه�املس��ات،�والضغط�
ع���ا��تمع�الدو���للوقوف�بجانب�حق�الشعب�الفلسطي������تحرره�
كبا���شعوب�املنطقة،�خاصة�وأن�السالم�واالستقرار����العالم�مشروط�
بإ��اء�مأساة�الالجئ�ن�الفلسطي�ي�ن�التار�خية�وعود��م�إ���ديار�م�وقرا�م،�
ا�اإلدارة�األم��كية،�بإرجاع�ا��ق�

ً
داعية�دولة�االحتالل�وا��تمع�الدو��،�وأيض

،�وأن�أطفالنا�وشبابنا�
ً
املسلوب�إ���أ��ابه،�ألن��ذا�ا��ق�ما�زال�قائما

صر.
ُ

و�ساءنا�لم�ولن�ي�سوا�أرض�اآلباء�واألجداد�م�ما�طال�الزمن�أم�ق

ا��ق����العودة
من�جانبه،�قال�محمد�حمدان�من�جمعية�جباليا�للتأ�يل،�"إن�من�حق�
شعبنا�الفلسطي���إرسال�رسالة�وا��ة�للعالم�أنه�يوجد�شعب�مازال�

تحت�االحتالل�وأن�لديه�ا��ق����العودة�لدياره".
وأكد�حمدان�أن���م�ا��شود�ال�ائلة�ال���شاركت�أماكن�تجمع�مس��ات�
العودة�ع���ا��دود�الشرقية�لقطاع�غزة،�فاقت��ل�التوقعات�ال���وضع�ا�
محاوالت� �ل� ورغم� أنه� إ��� �

ً
مش��ا ا��سبان،� ��� املس��ة� ع��� القائمون�

االحتالل�إفشال��ذه�املس��ة،�فإ��ا�جاءت�كحراك�وط���سل���شاركت�
فيه�جميع�فصائل�وقوى،�ومؤسسات�رسمية�وأ�لية،�وشباب�وشيوخ،�

ورجال�و�ساء�وأطفال،����الوطن�والشتات.
ودعا�حمدان��مختلف�القوى�إ���املشاركة�الفاعلة����مس��ة�العودة�الك��ى�
مايو�املا���،�مع�ا��فاظ�ع���طا�ع�ا� أيار/ ���ا��امس�عشر�من�ش�ر�

الشع���العام�وتحت�راية�واحدة����علم�فلسط�ن.

�عُمد�اس��داف�املدني�ن�العزل
للديمقراطية� الوطنية� ا��معية� من� ال��يم� ألفت� أكدت� ناحي��ا،� من�
والقانون،�أن�مس��ة�العودة�ات��ت�رؤ���ا��ش�ل�ج��،�السيما�وأن�قوات�
االحتالل�اإلسرائي����عمد�إ���اس��داف�املدني�ن�العزل�دون�أن��ش�لوا�أي�
خطر�ع���جنود�ا،�و�����ظة�يرى�ا��ميع�أن�املظا�رات�السلمية،����
أفضل�الوسائل�والطرق�ال���تحرج�االحتالل�اإلسرائي���وتظ�ره�للعالم�
بمظ�ره�ا��قيقي�الذي�يخالف��ل�املعا�دات�واملواثيق�واألعراف�الدولية�

ال���جاءت�لتفرض�حماية�خاصة�للمدني�ن.
وأو��ت�ال��يم�أن�دور�م�يتمثل����رصد�وتوثيق�االن��ا�ات�ال���ترتك��ا�
واألطفال� ال�ساء� خاصة� املدني�ن� بحق� اإلسرائي��� االحتالل� قوات�
وال��في�ن�وطواقم�اإلسعاف،�وذلك�من�خالل�إصدار�العديد�من�البيانات�
ع���الصعيد�ا����،�ومن�خالل��ذه�البيانات�يتم�توثيق�وإدانة�االن��ا�ات�

املرتكبة�ضد�املدني�ن�العزل.

وأكدت�أن�ال�دف�من�مس��ة�العودة،��و�تث�يت�حق�الشعب�الفلسطي���
بالعودة�إ���دياره،�وحقه����تقر�ر�مص��ه�حسب�ما�نصت�عليه�العديد�
من�القرارات�واملعا�دات�واملواثيق�الدولية،�مو��ة�أن�من�ضمن�أ�داف�
مس��ة�العودة��و�لفت�نظر�ا��تمع�الدو���بجميع�م�وناته�إ���القضية�
الفلسطي�ية�وأحقي��ا،�وإ���ظلم�وعدوان�االحتالل�اإلسرائي���ع���شعب�

أعزل.

نت�ال��يم�أن�من�أ�داف�املس��ة،�التأكيد�ع���أن�حق�العودة�ال�ولن� و�يَّ
�سقط�بالتقادم،�موج�ة�رسالة�للمجتمع�الدو���بجميع�م�وناته�مطالبة�
إياه�بضرورة�التحرك�العاجل�و�وضع�حد�لالن��ا�ات�الصارخة�ال���ترتك��ا�

قوات�االحتالل�اإلسرائي���بحق�املدني�ن�العزل.
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أ�مية� ع��� التأكيد� الفلسطي�ية� األ�لية� املنظمات� شبكة� جددت�
ع��� واإلصرار� مغايرة،� جديدة� وطنية� إس��اتيجية� لبناء� التوجه�
التمسك�ال�امل�با��قوق�الوطنية�املتمثلة�بحق�العودة�وتقر�ر�املص���
واالستقالل�الوط������دولة��املة�السيادة�وعاصم��ا�القدس،�مؤكدة�
رفض�ا�ألي�أف�ار�أو�مق��حات�من�شأ��ا�االنتقاص�من��ذه�ا��قوق�أو�

القفز�عل��ا،�بما�ف��ا�ما��شاع�عن�صفقة�القرن�املزعومة.
وقالت�الشبكة����بيان�ل�ا،�إن�الذكرى�الثانية�واألر�ع�ن�ليوم�األرض�
الشعب� يواج��ا� كب��ة� تحديات� ظل� ��� العام� �ذا� تمر� ا��الد،�
الفلسطي���ع����افة�املستو�ات�الداخلية،�أو�تلك�ال���ل�ا�عالقة�
�ش�ل�مباشر�باملواج�ة�مع�االحتالل�اإلسرائي���الذي��س���لتكر�س�
سياسة�األمر�الواقع،�وفرض�ا��ل�أحادي�ا��انب�الذي�ي�تقص�من�
ومواصلة� الدولية� الشرعية� قرارات� أقر��ا� ال��� املشروعة� ا��قوق�

سياسات�التوسع�االس�يطا�ي.
وأضافت�إن�ما�ت�ت��ه�دولة�االحتالل�من�سياسة��دم�للبيوت،�ضمن�
من��ية�تقوم�ع���تفر�غ�األرض�من�س�ا��ا�األصلي�ن،��و�تقو�ض�
ألي�إم�انية�لقيام�دولة�فلسطي�ية�مستقلة�متواصلة�جغرافيا،�األمر�
الذي��غلق�مسار�ال�سو�ة��ش�ل��امل�أمام�ا�سداد�األفق����إحداث�
�

ً
أي�اخ��اق�من�شأنه�تحقيق�أسس�ال�سو�ة�العادلة�والشاملة�وفقا

للقانون�الدو��.
وطالبت�الشبكة�ا���ومة�الفلسطي�ية،�وا���ات�الرسمية،�بتضافر�
��ماية� واأل�لية� والرسمية� الشعبية� املستو�ات� �افة� ع��� ا���ود�
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�
ً
رفضا وذلك� ف��ا،� املواطن�ن� صمود� و�عز�ز� ع��ا،� والدفاع� األرض�

��اوالت�الت�����القسري،�ومد�م�بمقومات�الصمود�والبقاء�ملواج�ة�
ا��اطر�ال�����دد�وجود�م.

لالحتالل،� املنحازة� املتحدة� الواليات� لسياسات� رفض�ا� وأكدت�
األم���ي� االع��اف� خالل� من� الوطنية� القضية� لتصفية� وال�ادفة�
الغوث� بالقدس�عاصمة�لدولة�االحتالل،�ومحاوالت�تصفية�و�الة�
االس�يطانية،� الكتل� �س��� ما� بضم� لالع��اف� والتوجه� "أونروا"،�
وفرض�السيادة�االحتاللية�عل��ا،�و���محاوالت�لن�تف���ولن�تن������

ث���الشعب�الفلسطي���عن�تمسكه�ا��ازم�بمواقفه���ذا�الشأن.
ودعت�الشبكة�لتعز�ز�ثقافة�املقاطعة�لبضا�ع�ومنتجات�االحتالل�
االقتصاد� وحماية� م��ا،� و�يوتنا� أسواقنا� وتنظيف� أنواع�ا،� ب�ل�
الفلسطي���ع���توسيع�حمالت�املقاطعة�ا��لية�ع����افة�املستو�ات،�
ووضع�اآلليات�املباشرة�وا��ددة�لبدء�تطبيق�قرارات�ا��لس�املركزي�
ملنظمة�التحر�ر�الفلسطي�ية����التحلل�من�االتفاقات�االقتصادية�مع�

االحتالل.
وشددت�ع���أ�مية�املشاركة�ا��لية�الواسعة����األ�شطة�والفعاليات�
املقررة�إلحياء�مس��ات�العودة،�من�خالل�التواجد�����افة�األماكن،�
�عن�وحدة�الشعب�الفلسطي�������افة�أماكن�تواجده،�

ً
وذلك��عب��ا

���رسالة�وا��ة�للعالم�أن�محاوالت�القفز�عن�ا��قوق�الوطنية�
ستفشل.
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�بحق�أبناء�
ً
طالبت�شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية�ا��تمع�الدو���بمحاسبة�قوات�االحتالل�اإلسرائي���ع���جرائم�ا�ال���ترتك��ا�يوميا

�ع���ضرورة�بذل��افة�ا���ود�من�أجل��عز�ز�صموده،�و���مقدمة�ذلك�انجاز�
ً

الشعب�الفلسطي���األعزل،�و�توف���ا��ماية�الدولية�له،�مشددة
املصا��ة�الوطنية،�وتجاوز��ل�ا��الفات،�وتوف����ل�الدعم�ملس��ات�العودة.

وع��ت�الشبكة�عن�اس�ن�ار�ا�الشديد�العتداءات�االحتالل�اإلسرائي���املتواصلة�ع���أبناء�شعبنا،�بما�ف��ا�استخدام�القوة�املميتة�بحق�
التظا�رات�السلمية�ضمن�مس��ة�العودة�شرق�قطاع�غزة،�وال���أسفرت�عن�اس�ش�اد�وجرح�مئات�املواطن�ن�الفلسطي�ي�ن.

�للمطالبة�بحقوقه�الثابتة�واملشروعة�بالعودة�وإ��اء�االحتالل�وإقامة�
ً
وتوج�ت�بالتحية�ألبناء�شعبنا�الفلسطي���البطل�الذي�خرج�موحدا

دولته�الفلسطي�ية�املستقلة�وعاصم��ا�القدس�الشر�ف،�ورفض�قرارات�الرئ�س�األم���ي�دوالند�ترامب�ا��ائرة،�والتأكيد�ع���مطالبه����إ��اء�
ا��صار�وتحقيق�الوحدة�الوطنية.

�
ً
�لدولة�االحتالل�اإلسرائي��،�وان��ا�ا

ً
�وا��ا

ً
وأدانت�الشبكة�املوقف�األم���ي�����عطيل�قرار�إدانة�االحتالل�اإلسرائي���والذي��ش�ل�انحيازا

�لالحتالل�لالستمرار����عدوانه�ع���شعبنا�الفلسطي��.
ً
�أخضرا

ً
�ملبادئ�حقوق�اإل�سان�والقانون�الدو��،�األمر�الذي�قد��ش�ل�ضوءا

ً
فا��ا

ع��ت�مؤسسة�الضم�����قوق�اإل�سان،�ومركز�امل��ان���قوق�اإل�سان����بيان�ن�منفصل�ن�عن�اس�ن�ار�ما�الشديد�ملا�ترتكبه�دولة�االحتالل�
اإلسرائي���من�جرائم�تن��ك�ف��ا�أ�سط�القواعد�األخالقية�والقانونية�الدولية،�مشددة�ع���ضرورة�أن��سارع�الدول�األطراف�السامية�املوقعة�
ع���اتفاقية�جنيف�الرا�عة�لعام�١٩٤٩،�للتحرك�الفوري�لضمان�إلزام�دولة�االحتالل�باح��ام�نصوص��ذه�االتفاقية،�السيما�القواعد�

القانونية�واألخالقية�ف��ا.
ومن�جان��ا�أو��ت�مؤسسة�الضم���أ��ا�تنظر�بخطورة�بالغة���الة�التصعيد�املتواصل�من�جانب�قوات�االحتالل�اإلسرائي��،�خاصة�تصعيد�
عمليات�قتل�املدني�ن�واس��داف�م،�باستخدام�القوة�املفرطة�واملميتة�غ���املتناسبة�ضد�املدني�ن�العزل�ودون�تمي��،�مجددة�إدان��ا�ل�افة��ذه�
�
ً
�حركيا

ً
ا��رائم�ال���باتت��عكس�درجة�اس��تار�القوات�اإلسرائيلية�بأرواح�املواطن�ن�الفلسطي�ي�ن�وممتل�ا��م،��و��ا�وصلت�إ���اس��داف�معاقا

�ش�ل�متعمد�دون�أن��ش�ل�أي�خطر�عل��ا،����مخالفة�ل�افة�األعراف�واملواثيق�الدولية.
ودعت،�ا��تمع�الدو���للتحرك�الفوري�لوقف�ا��رائم�اإلسرائيلية��افة،�مطالبة����الوقت�نفسه�األطراف�السامية�املتعاقدة�ع���اتفاقية�
جنيف�الرا�عة،�بالوفاء�بال��اما��ا�الواردة����املادة�األو���من�اتفاقية�جنيف�الرا�عة�لعام�١٩٤٩،�وال���تتع�د�بموج��ا�بأن�تح��م�االتفاقية�وأن�

تكفل�اح��ام�ا����جميع�األحوال.
وقالت�الضم��،�إن�ما�تقوم�به�قوات�االحتالل�اإلسرائي���املتمركزة�ع���طول�ا��دود�مع�قطاع�غزة،�من�فتح�ن��ان�أس����ا�الرشاشة�واملتنوعة�
ع���املتظا�ر�ن،�وإطالق�عشرات�القنابل�املسيلة�للدموع،����استخدام�مفرط�للقوة،�والذي�أدى�إ���مقتل�وإصابة�املئات�من�املواطن�ن�
املشارك�ن����التظا�رات�السلمية����مس��ات�العودة،�وخاصة�األطفال�وال�ساء�م��م،�يدلل�ع����عمد��ذه�القوات�إيقاع�أك���عدد�من�

ال��ايا،�دون�تمي���واس��تار�بأرواح�املدني�ن�العزل.

بدوره�ع���مركز�امل��ان���قوق�اإل�سان�عن�اس�ن�اره�الشديد�الستخدام�قوات�االحتالل�القوة�املفرطة�واملميتة�����عامل�ا�مع�املدني�ن�من�
األطفال�والشبان�وال�ساء�املشارك�ن����مس��ات�العودة�السلمية�ع���طول�املناطق�الشرقية���افظات�قطاع�غزة،�حيث�قتلت�بالرصاص�
،�وأصابت����اليوم�نفسه�ما�يز�د�عن�١٠٠٠�آخر�ن،�م��م�١٢٩�من�األطفال،�و٢٩�سيدة،�و��ا��،�وما�يز�د�

ً
ال������اليوم�األول،�١٨�مواطنا

عن�٥٧٧�أص�بوا�باألع��ة�النار�ة،�٢٠�م��م����حالة�ا��طر.
وأكد�مركز�امل��ان،�أن�ما�تمارسه�قوات�االحتالل�من�استخدام�ا�للقوة�املفرطة�واملميتة����سياق��عامل�ا�مع�املدني�ن�العزل�من�ال�ساء�واألطفال�
�من�خالل�أعداد�ال��ايا،�سواء�من�القت���أو�املصاب�ن،�السيما�وأن�

ً
والشبان،�و�عمد�ا�إيقاع�األذى����صفوف�املدني�ن،�حيث�بدا�وا��ا

معظم�اإلصابات�بالرصاص�ال���وتركزت����املناطق�العلو�ة�من�أجسام�املصاب�ن،�يأ�ي����ظل�صمت�ا��تمع�الدو��.
����الوقت�نفسه�من�إقدام�قوات�

ً
وطالب�املركز،�ا��تمع�الدو���بالتدخل�العاجل�وحماية�املدني�ن����األرا����الفلسطي�ية�ا��تلة،�محذرا

االحتالل�ع���إيقاع�مز�د�من�القتل�واألعمال�االنتقامية�بحق�املدني�ن�السلمي�ن�املعتصم�ن،����وقت�يجب�أن�يمارس�فيه�الشعب�الفلسطي���
حقه����تقر�ر�مص��ه�وحقوقه�األخرى�غ���القابلة�للتصرف،�إلعادة�االعتبار�للعدالة�الدولية�املغيبة����األرا����الفلسطي�ية�ا��تلة،�وإعمال�

مبدأ�ا��اسبة،�الذي����غيابه�أعطى�قوات�االحتالل�رخصة�لقتل�املدني�ن�وتدم���ممتل�ا��م.
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دعا�متحدثون����دورة�تدر��ية��عنوان�"دور�األسرة����
البناء�النف����للطفل"،�نظم��ا�جمعية�خدمات�الطفولة�
ا��امعات� خر���� من� لعدد� الفلسطي�ية،� واألسرة�
الطفولة،� دائرة� والر�اضة� الشباب� وزارة� مع� بالتعاون�
إ���تطو�ر�قدرات�ا��ر�ج�ن�والرفع�من�املستوى�الثقا���

لد��م.
و�انت�الدورة�التنمو�ة�ال���افتتحت����مقر�ا��معية�ب���
الدرج�شرق�مدينة�غزة،�بحضور�امل�سقة�وسام�املد�ون،�
واملدر�ة�إسالم�الديب،�تناولت�العديد�من�ا��اور�ال���
البناء� ومعا�ي� مف�وم� ع��� األطفال� �عر�ف� ��� �سا�م�

النف����لد��م،�والبحث����آلية�دمج�م�با��تمع.
عن� ا��ديث� تحتوي� الدورة� أن� املد�ون،� وأو��ت�
ا��يدة،� الب�ئة� وعناصر� ال��يحة،� ال��بية� مف�وم�

باإلضافة�ملف�وم�ومعا�ي�البناء�النف���،�مشددة�ع���ضرورة�توف���ا�وزرع�ا����الطفل،�باإلضافة�إ���آلية�دمج�م�با��تمع.
وعرضت��عض�املشا�ل�ال���تواجه�الطفل�داخل�وخارج�األسرة�وكيفية�مواج���ا،�مش��ة�إ���أن�الدورة�تأ�ي�ضمن�ا��طة�ال���أعد��ا�ا��معية�للعام�

ا�أل�داف�ا�ال���تصبو�من�خالل�ا�إ���تطو�ر�قدرات�ا��ر�ج�ن�والرفع�من�مستوا�م�الثقا��.
ً

ا��اري�٢٠١٨،�وفق

Ì÷ÁÀ�÷]<l^⁄Ç} ÌÈ√∂ ^„j€øfi ÌÈfËÖÇi ÏÖÊÅ ª
€‚ÁÅ’ ∫]Œm’\ ÓÊiâ∏\;flŸ √…Ö’\Â Ø™Ö£\;k\ÑÅÕ ÖÁÊ�i’ ÎÊ¡Å’\

شدد�مركز�شؤون�املرأة�ع���ضرورة�اال�تمام�بفئة�الشباب�
من�كال�ا���س�ن،�لتعز�ز�ثقافة�املساواة�ب�ن�ا���س�ن،�
والس���نحو�توعية�وتثقيف�خر����وخر�جات�ا��امعات�
ال��� امل�ارات� بمختلف� ورفد�م� وا��ندر،� املرأة� بقضايا�

تمك��م�من�إكمال�حيا��م�امل�نية�والعملية.
وأكد�املركز�خالل�حفل�اختتام�دورة�تدر��ية�نظم�ا��عنوان�
ع��� وا��ندر"،� املرأة� قضايا� ��� ا��ر�ج�ن� قدرات� "بناء�
لفئة� خاصة� التدر��ية� الدورات� �ذا� مثل� تكرار� ضرورة�
الشباب�من�كال�ا���س�ن،�للتعرف�ع���حقوق�وواجبات�
ا�إ���أن�التدر�ب�سا�م�����عر�ف�الكث���من� املرأة،�مش��ً
الشباب�والشابات�الذين�يحملون�ال�م�والفكر�ال�سوي�
الداعم�للمرأة�و��قوق�ا�ا��تلفة،�ع���املصط��ات�مثل�

ا��ندر�واملناصرة�واتفاقية�سيداو.
من�ج���ا�أشارت�م�سقة�التدر�ب�باملركز�ش��ين�ر�يع،�إ���أن�املركز��س���
ورفد�م� وا��ندر،� املرأة� بقضايا� ا��امعات� خر���� وتثقيف� لتوعية�
بمختلف�امل�ارات�ال���تمك��م�من�إكمال�حيا��م�امل�نية�والعملية،�أل��م�
يحملون�ال�م�والفكر�ال�سوي�الداعم�للمرأة�و��قوق�ا�ا��تلفة،�الفتة�
إ���أن��ذه�الدورة�ل�ست����األو���من�نوع�ا،�بل�أعد�املركز�العديد�من�
ا�بذلك�املز�د�من�ا��ر�ج�ن�

ً
النوع،�مس��دف التدر��ية�من��ذا� الدورات�

وا��ر�جات�والشباب�والشابات.
وأو��ت�ر�يع�أن�الدورة�التدر��ية�ال���مد��ا�٢٠�ساعة�تدر��ية�ع���مدار�
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خمسة�أيام�تدر��ية،�مس��دفة�٢٧�خر�ًجا�وخر�جة�جامعي�ن�من�مختلف�
التخصصات�ومن�مختلف�ا��امعات،�تناولت�عدة�مواضيع�م�مة�م��ا،�
ا��ندر،�واملرأة�واالتفاقيات�الدولية�ا��اصة�باملرأة،�والقوان�ن�ا��لية،�

واملرأة�واإلعالم،�والعنف�املب���ع���النوع�االجتما��.
بدور�ا�ع��ت�إحدى�املشار�ات�عن�شعور�ا�بأ�مية�التدر�ب،�مطالبة�بتكرار�
مثل��ذه�الدورات�التدر��ية،�خاصة�لفئة�الشباب�والشابات�للتعرف�ع���
� حقوق�وواجبات�املرأة�ال���أعت���ا�ا��تمع�م�مشة،�مش��ة�إ���أ��ّن��عرفنَّ
�مثل� من�خالل�التدر�ب�ع���الكث���من�املصط��ات�ا��ديدة�بال�سبة�ل�نَّ

ا��ندر،�واملناصرة،�واتفاقية�سيداو.
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طالب�القطاع�الص������شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية،�ا��تمع�
الدو���ومؤسساته�ا��قوقية،�بمساءلة�ومحاسبة�االحتالل�اإلسرائي���وقادته�
ع���ما�يرتكبه�من�جرائم�بحق�شعبنا،�خاصة�االعتداءات�ال���ارتكبت�بحق�
املشارك�ن�املدني�ن����مس��ات�العودة�السلمية،�و�توف���ا��ماية�للطواقم�

الطبية،�وكذلك�للمتظا�ر�ن�املدني�ن�املشارك�ن����املس��ات.
ول�سلم� السيا���،� االنقسام� إل��اء� الداعية� اليافطات� املشار�ون� ورفع�
ح�ومة�الوفاق�الوط���مسؤوليا��ا����قطاع�غزة،�و���مقدم��ا�وزارة�ال��ة،�

لتوحيد�املنظومة�ال��ية�وال��وض���ا.
جاء�ذلك�خالل�الوقفة�واملؤتمر�ال��في�الذي�نظمه�القطاع�الص������
الشبكة����مخيم�العودة�شرق�غزة�"دوار�ملكة"�إلحياء�يوم�ال��ة�العاملي�

الذي�يأ�ي��ذا�العام�تحت�عنوان�"التغطية�ال��ية�الشاملة".
من�ج�ته،�أكد�مدير�شبكة�املنظمات�األ�لية�أمجد�الشوا،�أن�العالم�يح���

يوم�ال��ة�العاملي����وقت��عا�ي�فيه�أبناء�شعبنا�الفلسطي���األمر�ن�جراء�ممارسات�االحتالل�اإلسرائي��،����ظل�فشل�ا��تمع�الدو���ح���اآلن����محاسبة�ومساءلة�
االحتالل�ع���ان��ا�اته�بحق�املدني�ن�الفلسطي�ي�ن����مس��ة�العودة�السلمية.

وذكر�الشوا�أن�اليوم�العاملي�لل��ة،�يأ�ي����ظل�استمرار�االن��ا�ات�واالعتداءات�ال���تمارس�ا�قوات�االحتالل�بحق�املتظا�ر�ن�السلمي�ن�الذين�جاءوا�إ����ذه�
ا�عن�إدانة�الشبكة�الستخدام�االحتالل�القوة�

ً
املنطقة�للمطالبة�بحقوق�م�األساسية�ال���نص�عل��ا�القانون�الدو���اإل�سا�ي،�ومنظومة�حقوق�اإل�سان�بأكمل�ا،�معلن

املفرطة�واملميتة����اس��داف�املدني�ن�والطواقم�الطبية�وال��في�ن.
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اختتمت�جمعية�املرأة�العاملة�الفلسطي�ية�للتنمية،�دورة�تدر��ية�لعدد�١٣�متدر�ة�من�الطالبات�وا��ر�جات�من�طلبة�قسم�العلوم�اإل�سانية�من�
جامعات�مختلفة�من�قطاع�غزة،�مد��ا�٩�أيام�بواقع�٣٦�ساعة�تدر��ية،�وذلك����مقر�ا��معية�بمدينة�غزة.

ا�عن�ا��معية�وأ�داف�ا�وأ�شط��ا،�مو��ة�أن�أ�داف�التدر�ب� ا�مختصرً
ً

�و���بداية�اللقاء�قدمت�املسئولة�اإلدار�ة����مكتب�غزة�رنا�أبو�شعبان،��عر�ف
�و�تطو�ر�قدرات�املشار�ات�امل�نية�والعملية����امليدان،�و�عر�ف�ن�كيفية�إدارة�ا��لسات،�والتعامل�مع�الفئات�ال���يتم�العمل�مع�ا،�وكيفية�ال��ول�

للميدان�وتنفيذ�لقاءات�توعو�ة�وجلسات�داعمة�لفئات�ا��تمع�وجمعيات�ا��تمع�املد�ي.
و�انت�الدورة�بدأت�بمداخلة�تناولت�ف��ا�األخصائية�االجتماعية�رانية�ال����،�األ�شطة�ال�ادفة�لكسر�حاجز�ا���ل�لدى�الطالبات،�وكسر�ا��مود�من�

خالل�األ�شطة�املنفذة،�كما�تطرقت�إ���موضوع�االتصال�والتواصل،�وم�اراته�ومعوقاته�وشروط�االتصال�ا��يد.
�وتم��عر�ف�املشار�ات�ع���املصط��ات�واملفا�يم�ا��اصة�بموضوع�االتصال�والتواصل،�وكيفية�مساعدة�املشار�ات����التعرف�ع���كيفية�ال��ول�

�من�إتقا��ا. للميدان�والتعامل�مع�الفئات،�حيث�تم�تطبيق�م�ارات�عملية�ل�ن�ح���يتمكنَّ
من�ج���ا�تناولت�األخصائية�النفسية�سوسن�عليان،�تقنيات�دراسة�ا��الة،�وال�����دف�إ���تطو�ر�قدرات�املتدر�ات����التعامل�مع�ا��االت�الفردية،�

ة�عالجية�سليمة.
ّ

�ع���مجموعة�من�ا��قائق�االجتماعّية�والنفسّية،���دف�التوصيل�إ������يص�دقيق،�يؤّدي�إ���عمل�خط و�عر�ف�نَّ
دم����الدورة�خ��ة�عملية�للمتدر�ات،�وإعطا��ن�فرصة�للبحث�عن�حاالت�فردية،�وعمل�خطط�عالجية�وفق�من��ية�علمية��ستطيع�من�خالل�ا�

ُ
و�ان�ق

ا�فنًيا�ل��االت�الفردية�اللوا�ي�تم�البحث�
ً

خوض�تجر�ة�أولية�م�نية�مع�ذوا��ن،��ي�يتم�تقيم�ن�ألعمال�ن،�األمر�الذي�سا�م����تقديم�املتدر�ات�عرض
ع��ا.

بدور�ا،�تطرقت�األخصائية�إ���مم��ات�وخصائص�املرشد�النف���،�باإلضافة�إ���معرفة�آلية�الت�سيق�ب�ن�املؤسسات�لعقد�جلسات�داخل�ا،�وما�ية�
األدوات�ال���ع���املرشد�اصطحا��ا�أثناء�عقد�ا��لسة،�وكيفية�التطرق�إ���املفا�يم�والفرق�ب�ن�التحو�ل�واإلحالة.

و�ان�األخصا�ي�محمود�إسماعيل،�قد�قام�بتدر�ب�املشار�ات�ع���األ�داف�وكيفية�صناع��ا،�وكيفية�تطو�ر�القدرات�للوصول�إ���األ�داف�املطلو�ة،�
وا��افظة�ع���س���ال�دف�وتخطي�العقبات.

،�أعر�ت�املتدر�ات�عن�مدى�استفاد��ن�من�األ�شطة�واملواضيع�املقدمة����مجاالت�العمل�مع�ا��موعات،�حيث�تحدثن�عن�شعور�م�بالتم��� من�ج���نَّ
وذلك�النضمام�ن�للدورة�التدر��ية�مع�طاقم�جمعية�املرأة�العاملة�الفلسطي�ية�للتنمية،�وذلك�ملدى�االستفادة�ع���الصعيد�املباشر�وغ���املباشر�والذي�

أدى�لتطو�ر�قدرا��ن�العلمية�والعملية.
�با��ضور�واالل��ام�باملواعيد،�ما�يدل�ع���مدى�رغب��ن����التعلم�وحس� و�����اية�التدر�ب�أعرب�طاقم�ا��معية�عن�شكره�للمتدر�ات�اللوا�ي�ال��منَّ

املبادرة�ا��تمعية.
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طالب�أخصائيون�نفسيون�واجتماعيون،�وممثلو�مؤسسات�ح�ومية�
ومنظمات�أ�لية�وخاصة�عاملة����ا��ال�النف���،�إ���إعادة�النظر����
ا��دمات�النفسية�واالجتماعية�املقدمة�للفئات�ا��تاجة،�والعمل�
ع���تحس�ن�جود��ا�من�خالل�إدخال�برامج�وخطط�تتواكب�وا��الة�
الفلسطي�ية،�وما�يتعرض�له�الشعب�الفلسطي���من�حصار�خانق،�

وز�ادة����سوء�األوضاع�االقتصادية�املعاشة.
للفئات� املقدمة� النفسية� ا��دمات� تأخذ� أن� أ�مية� ع��� وشددوا�
�أك���من�قبل�وزارة�ال��ة،�

ً
ا��تاجة����القطاع�ا���ومي�ا�تماما

ووضع�خطط�و�رامج�وسياسات�يتم�تطو�ر�ا�باستمرار،�مع�اال�تمام�
مباشر� �ش�ل� واملسا�مة� تأ�يل�م،� وإعادة� اإلدمان،� حاالت� �عالج�

وفعال����ا��د�من�العنف�املب���ع���النوع�االجتما���"ا��ندر".
جاء�ذلك�خالل�ورشة�عمل�نظم�ا�برنامج�غزة�لل��ة�النفسية،�تحت�

عنوان�"واقع�ال��ة�النفسية����ظل�الظروف�الرا�نة".
و�دأت�الورشة�ب�لمة�مدير�عام�ال��نامج�الدكتور�ياسر�أبو�جامع،�استعرض�ف��ا�األوضاع�املع�شية�الصعبة�لس�ان�قطاع�غزة�ن�يجة�ا��صار�والفقر�
ا�إ���الز�ادة�امل��وظة����مستو�ات�ا��وف�والقلق�واالكتئاب�وحاالت�اإلدمان�

ً
والبطالة،�وكذلك�ا��روب�املتتالية�ال���شن��ا�قوات�االحتالل�ع���غزة،�الفت

ن�يجة��ذه�الظروف،�وما�يقدمه�ال��نامج�من�خدمات����مجال�ال��ة�النفسية�للمجتمع�الفلسطي��.
وأكد�أبو�جامع�ع���اال�تمام�الكب���الذي�يوليه�ال��نامج�لتنمية�قدرات�العامل�ن����املؤسسات�األ�لية،�خاصة�املؤسسات�العاملة����مجال�الرعاية�

ال��ية�األولية.
ا� ا�كب��ً عاش����فلسط�ن،�أثرً

ُ
من�ج�ته�أو���مدير�برنامج�ال��ة�النفسية�ا��تمعية����و�الة�الغوث�ديفيد��تون،�أن�للواقع�السيا����واالقتصادي�امل

من�األطفال����غزة� يتحدثون�عن�رفاه�نف����ض�يل،�و٣٠٪ ع���واقع�الناس����غزة،�وأن�الو�الة�قامت��عمل�است�يان�ات���من�خالله�أن�ما��س�ته�٦٠٪
ن�أن�أغلب�التحديات�للواقع�املعاش،����عند�السيدات. ا�إ���أنه�ت�يَّ �م�بحاجة�إ���دعم�نف���،�مش��ً

بدوره�تحدث�مدير�عام�ال��ة�النفسية�بوزارة�ال��ة�الدكتور�يح���خضر،�عن�واقع�ال��ة�النفسية�بالوزارة،�والنقص�ا��اد�����عض�املعدات�
ا�إ���أن�لدى�وزارة�ال��ة�

ً
واألدو�ة�الضرور�ة�للتعامل�مع��ذه�ا��االت،�خاصة�حاالت�االكتئاب�والصدمات�النفسية�وكرب�ما��عد�الصدمة،�الفت

بالقطاع�مس�شفى�نف����واحد،�و٦�مراكز�تقدم�ا��دمات�النفسية�ال����شمل�العديد�من�األزمات�والتحديات.
من�جانبه�ع���مدير�مركز�امل��ان���قوق�اإل�سان�عصام�يو�س،�عن�استغرابه�من�القدرة�ال��يبة�للمواطن�ن����القطاع�ع���التكيف�مع�االنقسام�
ا�أنه�ون�يجة�ل�ل�ما�سبق،��ناك�أك���من�١٠٠�

ً
وا��صار�الذي�طال�أمده،�ومع�عدم�وجود�فرص�عمل،�ومع�ا��صومات�من�الرواتب�والتقاعد�املبكر،�مب�ن

ألف�أمر�ح�س�لدى�الشرطة����غزة�ألناس�لم��ستطيع�أ��ا��ا��سديد�ما�عل��م�من�مستحقات�ن�يجة�الظروف�القائمة.
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ظمت�شرق�أرض�املطار����محافظة�رفح�جنوب�قطاع�غزة�بالعشرات�من�املزارعات�واملزارع�ن،�
ُ
شارك�اتحاد���ان�العمل�الزرا������الفعالية�ال���ن

و�مس��ة�تضامنية�مع�املزارع�ن����املناطق�الشرقية�ا��دودية،�وذلك�ضمن�سلسلة�فعاليات�إحياء�يوم�األرض�ا��الد.
من�جانبه�قال�مدير�دائرة�الضغط�واملناصرة����العمل�الزرا���سعد�الدين�ز�ادة،�"إن�العمل�الزرا���يؤكد����ذكرى�يوم�األرض�ع���استمرار�دعمه�

لعموم�املزارع�ن،�و�عز�ز�صمود�م�من�خالل�تقديم��ل�ما��ستطيع�من�مشار�ع�و�رامج��عزز�حقنا����أرضنا�وتز�د�من�تمسك�املزارع����أرضه".
وأضاف�ز�ادة،�"إن�العمل�الزرا���س�بقى�يناضل�ع���أك���من�مستوى�من�أجل�دعم�حقوق�املزارع�ن����الوصول�إ���أراض��م�وميا��م�ومصادر�رزق�م،�

ا". مطالًبا�ا��تمع�الدو���ومجلس�األمن�بضرورة�تنفيذ�القرار�١٩٤�ا��اص��عودة�الالجئ�ن�إ���قرا�م�ومد��م�ال�����روا�م��ا�قصرً
ا����املس��ة����خيمة�العودة�شرق�محافظة�رفح،�ورفعوا�األعالم�الفلسطي�ية،�والشعارات�

ً
و�ان�املشار�ون����فعالية�إحياء�يوم�األرض،�قد�شار�وا�أيض

املنددة�باالحتالل�اإلسرائي��،�والداعية�إ���رفع�ا��صار�الظالم�عن�قطاع�غزة،�مطالب�ن�ب�نفيذ�القرار�١٩٤�ا��اص��عودة�الالجئ�ن�إ���أراض��م�وقرا�م�
ال�����روا�م��ا.

وتخلل�الفعالية�زراعة�أراٍض�زراعية�بأ��ار�الز�تون����املنطقة�ا��ظور�الوصول�إل��ا،�السيما�ال���سبق�أن��عرضت�وأ��ا��ا�من�املزارع�ن�العتداءات�
متكررة�من�قبل�االحتالل�اإلسرائي��.
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ع��� ا���سية� "االعتداءات� �عنوان� املوسع،� ا��تم��� اللقاء� خالل� دمت�
ُ

ق
الفلسطي��� املركز� عقده� الذي� مسؤولياته"،� عند� منا� �

ّ
�ل ليقف� األطفال.. 

الستقالل�ا��اماة�والقضاء�"مساواة"����مدينة�غزة،�٧�أوراق�عمل،�تناولت�
األسباب�ال�امنة�وراء�حوادث�االعتداء�ا�������ع���األطفال،�واآلثار�وا��اطر�
امل��تبة�عل��ا،�واإلجراءات�الواجب�اتخاذ�ا�ع���املستوى�الوط���العام�ملواج���ا�
��� الطفولة� حقوق� ان��اك� أو� ا������� االعتداء� من� خاٍل� مجتمع� إ��� �

ً
وصوال

فلسط�ن.
م�األوراق،�عدد�من�ا��تص�ن�من�مؤسسات�ح�ومية�وأ�لية�ذات�عالقة،�

ّ
وقد

و��صيات�مجتمعية،�حيث�تضمنت�األوراق�استعراض�وتقييم�واقع�الطفولة�
���قطاع�غزة،�ومتطلبات�ا��فاظ�ع���سالم��م�ا��سدية�والنفسية�والعقلية�
ا�ملقولة�ال��وة�

ً
بوصف�م�األجيال�املع��ة�عن�القيم�ا��ضار�ة�لشعبنا،�وتجسيد

وشارك����اللقاء�الذي�أدارته�ا��امية�إصالح� ا��قيقية�ألي�كيان��و�اإل�سان.
تح�ب�لمة�ترحي�ية�قدم�ا�عضو�مجلس�إدارة�"مساواة"�ا��امي�شرحبيل�الزعيم. 

ُ
ا�من�بي��م�٤١�سيدة،�حيث�افت

ً
حس�ية،�١٥٦�مواطن

وتناول�املتحدثون�جملة�من�ا��اور،�م��ا�دور�القضاء����معا��ة�االعتداءات�ا���سية�ع���األطفال،�قدم�ا�القا����محمد�أبو�مصبح،�تاله�محور�دور�النيابة�العامة����
معا��ة�حاالت�االعتداءات�ا���سية�ع���األطفال�والتعامل�القانو�ي�مع�ا،�قدم�ا�األستاذ�ز�اد�النمرة،�حيث�دار�ا��ور�الثالث�الذي�تحدث�فيه�نائب�نقيب�ا��ام�ن�
ا��امي�صا���الدحدوح،�حول�"دور�نقابة�ا��ام�ن����ا��د�من�ان�شار��ذه�ا��االت"،�ومدى�مسا�م��ا����التوعية�القانونية،�وأدوات�املساءلة�وا��اسبة�ال���من�شأ��ا�

�ب�ن�ال��ية�وا��ا�ي. منع�تحول�ا��االت�املذ�ورة�إ���ظا�رة،�فيما�تناول�ا��تار�سيف�الدين�أبو�رمضان�رئ�س�جمعية�مخات���فلسط�ن،�دور�ا��تار�كساٍع�عر�ّ�ٍ
اختتم�املؤتمر��باإلعالن�عن��شكيل�ائتالف�أ����مجتم���يضم�١٠٩�من�ال��صيات�وممث���املؤسسات�املشاركة�باملؤتمر�من�ضم��ا�"مساواة"،�وذلك�لرصد�أي�ان��اك�

أو�مساس�بالطفولة����فلسط�ن�وتوثيقه�ومتا�عته�ومعا��ته،�ُبغية�الوصول�إ���مجتمع�خاٍل�من�االعتداء�ع���الطفولة.
من�ناحيته�قال�أشرف���و�ل�رئ�س�مجلس�إدارة�مركز�غزة�للثقافة�والفنون�"إن�االحتفال�باملناسبات�الوطنية�وم��ا�يوم�األرض����من�صلب�ا�تمامات�مراكزنا�
الثقافية�وتوج�ا��ا،�ال����سا�م��ش�ل�بناء����ا��فاظ�ع���املشروع�الوط���الفلسطي��،�ع����عز�ز�الثقافة�الوطنية�وترسيخ�الرواية�الفلسطي�ية،�وحماية�تراثنا�

املتجدد،�وإرثنا�األد�ي�املتواصل.
وأضاف�أن�الثقافة��عد�من�أ�م�روافد�الصمود�والثبات����املعركة�السياسية�الفلسطي�ية�نحو�التحر�ر�واالستقالل�يوم�األرض،�وأكد�أن�شعبنا�سيواصل�مس��ة�
كفاحه�الوط���م�ما�غلت�الت��يات�ح���يحقق�ال�ز�مة�ال�املة�للمشروع�الص�يو�ي�االستعماري�االس�يطا�ي،�و�ن��ع�حر�ته�وخالصه�الوط���و�قيم�دولته�الفلسطي�ية�
ا�

ً
ا�أننا��نا�باقون�ع����ذه�األرض،�مغروس�ن����ترا��ا�ك��ر�الز�تون�وال��تقال�والليمون،�وسنقيم�عل��ا�مجد

ً
املستقلة��املة�السيادة�وعاصم��ا�القدس،�مؤكد

فلسطي�ًيا�يخلد�الذكرى�ألرواح�الش�داء�األبطال،�وصمود�األسرى�البواسل،�و�جسد�حقوق�شعبنا�الوطنية����ا��ر�ة�والعودة�واالستقالل�
الوط��.
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أكدت�شبكة�املنظمات�األ�لية�ع���أ�مية�استعادة�الوحدة�الوطنية،�والعمل�ع���إ��اء�االنقسام،�بما��سا�م�����عز�ز�مقومات�صمود�الشعب�الفلسطي��،�والتصدي�
لسياسات�دولة�االحتالل�ال�ولونيالية،�ومواج�ة�املشار�ع�ال�ادفة�لتصفية�القضية�الفلسطي�ية�و���مقدم��ا�املشروع�األم���ي�املس���"بصفقة�القرن".

وشددت�ال��نة�الت�سيقية�للشبكة����اجتماع�ا�الذي�عقدته����مكتب��ا����مدين���رام�هللا�وغزة،�وناقشت�فيه�األوضاع�السياسية�ع���املستوى�الوط���العام،�وخاصة�
ا��رائم�اليومية�املن��ية�املنظمة�واملستمرة�من�قبل�دولة�االحتالل�ضد�شعبنا�الفلسطي���ال���تن��ك���ا�مبادئ�حقوق�اإل�سان�وقواعد�القانون�الدو��،�ع���أ�مية�

�انون�ثا�ي�٢٠١٧. عقد�مجلس�وط���توحيدي،�وذلك�ال��اًما�بقرارات�ال��نة�التحض��ية�ال���اتخذ��ا����د�سم��/
وأطلقت�نداًء�لل�ل�الفلسطي���لتوحيد�ا���ود�من�خالل�خلق�حالة�جما���ية�شعبية�مقاومة�لالحتالل،��عيد�االعتبار�للدور�الشع���للمواج�ة،�وتب���وتراكم�ع���
ا����قطاع�غزة�وال���أعادت�االعتبار�للمقاومة�الشعبية��ش�ل�ا�ا��ما���ي�الواسع،�من�أجل�ان��اع�حقوق�الشعب�الفلسطي��� ا��الة�ا��ما���ية�ال����ش�لت�مؤخرً

���العودة�وتقر�ر�املص���وإقامة�دولته�املستقلة.
ا�عن�وحدة�الوطن�واألرض� وأكدت�الشبكة�ع���أ�مية�ترابط�الفعل�الشع���الذي�تم�بقطاع�غزة�مع�با���أجزاء�الوطن�بالضفة�الغر�ية�والقدس�والشتات،�وذلك��عب��ً
ا�من�مجازر����غزة. وال�و�ة،�مشددة�ع���ضرورة�التحرك�ا��دي���اسبة�مجرمي�ا��رب�اإلسرائيلي�ن�ع���ا��رائم�ال���ارتكبو�ا�بحق�شعبنا�وخاصة�ما�ارتكب�مؤخرً

وأصدرت�الشبكة�نداًء�دولًيا�أكدت�فيه�ع���ضرورة�توف���حماية�دولية�للشعب�الفلسطي���الذي�يتعرض�يومًيا���رائم�حرب�منظمة�تتمثل�بالقتل�العمد،�واالعتقال�
التعسفي،�ومصادرة�األرا���،�واستمرار�االستعمار�االس�يطا�ي�لألرض�الفلسطي�ية،�مطالبة�األمم�املتحدة�باح��ام�قرارا��ا��شأن�القضية�الفلسطي�ية،�والعمل�ع���

تطبيق�ا�بما�يضمن�تحقيق��افة�ا��قوق�الوطنية�الثابتة�واملشروعة�للشعب�الفلسطي��،�و���مقدم��ا�حق�العودة�وتقر�ر�املص��.
ودعت�إ���إطالق�حملة�لتوف���األدو�ة�واملستلزمات�الطبية�ال����عا�ي�مس�شفيات�ومراكز�قطاع�غزة�من�نقص�ف��ا،�حيث�س�تو�����نة�القطاع�الص������الشبكة�

مسؤولية�جمع�وإيصال�األدو�ة�واملستلزمات�إ���القطاع.
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غزة – فلسطني
عبد العزيز (عايدية) عمر بن شارع

الدين القسام عز شارع املتفرع من
األول الطابق – النفار عمارة

(٠٠٩٧٢) ٢٨٤٧٥١٨ ٠٨ تليفون:
(٠٠٩٧٢) ٢٨٣٥٨٨٩ ٠٨ فاكس:

pngoportal.org

/pngoportal

pngoportal@gmail.com

/pngoGaza

/user/pngoportal١

الفلسطينية األهلية املنظمات عن موقف شبكة ال تعبر بالضرورة النشرة هذه في الواردة اآلراء
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