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العالقات الدولية في منظمة التحرير: 

107 شهداء وهدم 145 منزال ومصادرة 4826 دومناً خالل العام املاضي
رام الله - مراسل ے اخلاص- أفاد تقرير صادر عن 
دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، 
وحدة   16479 بناء  اق��ر  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  جيش  ان 
استيطانية وقتل 107 مواطنني ودمر 145 منزال واعتقل 

4000 مواطن، خالل العام 2010.
واستعرضت الدائرة في تقريرها االنتهاكات واملمارسات 
وممتلكاتهم  الفلسطيني  الشعب  أب��ن��اء  لها  تعرض  التي 

ومقدساتهم على أيدي جنود االحتالل واملستوطنني . 

تهويد القدس .. خطوات متسارعة
القدس  تهويد  عمليات  من  االحتالل  سلطات  صعدت 
من خالل عديد القرارات واإلجراءات على األرض، متثلت 
في مواصلة سياسة هدم املنازل الفلسطينية والتي أسفرت 
العام 2010 عن ه��دم 63 منزال داخ��ل وف��ي محيط  خ��الل 
مدينة القدس منها 15 منزال اجبر أصحابها على هدمها 
بأيديهم حتت التهديد من قبل االحتالل، وتوجيه إنذارات 
بهدم 1334 منزال آخر، خاصة في حي سلوان في القدس 
أصحابها  وط��رد  املنازل  عشرات  على  واالستيالء  احملتلة، 

الشرعيني مبساعدة شرطة االحتالل.
وخالل العام 2010 أقرت جلنة وزارية إسرائيلية، قانونا 
يعتبر القدس منطقة ذات أولوية وطنية، ووضعها ضمن 
اإلسكان  مجاالت  في  'أ'  التطوير  مبناطق  املسماة  املناطق 
والتوظيف والتعليم، وعليه فقد أقرت سلطات االحتالل 
فندقية  وغرفة  استيطانية  وحدة  االف  عشرة  نحو  بناء 
في املستوطنات داخل وفي محيط القدس احملتلة، وباشرت 
املدينة  ف��ي  استيطانية  وح��دة   1200 ف��ي  بالبناء  فعليا 
ال���دوالرات ألح��داث تغيرات في  ورص��دت عشرات ماليني 

البنية التحتية في حائط البراق ووادي اجلوز.
التابعة  احمللية'  والبناء  التنظيم  'جلنة  صادقت  كما 
الشامل  الهيكلي  املخطط  على  احملتلة  ال��ق��دس  لبلدية 
مركز  توسيع  تضمن  ال��ذي  البراق،  حائط  لباحة  اجلديد 
'دفيدسون' ليستوعب نحو 400 ألف زائر سنويا، ويشمل 
دينية  مراكز  وبناء  البراق  ساحة  حتت  أنفاق  حفر  أيضا 
مداخل  وتغيير  األرض،  حتت  'ُشرطية'،  ومراكز  يهودية 
ساحة البراق، وحفر أنفاق جديدة تصل بني حائط البراق 
والسيارات  للحافالت  عامة  مواقف  وبناء  س��ل��وان،  وبلدة 

فوق األرض.
وفي سياق آخر، أصبح 125 ألف مقدسي مهددين بفقدان 
أدى  الذي  الفاصل  القدس، بفعل اجل��دار  إقامتهم في  حق 
حقوق  بال  باتوا  حيث  مدينتهم،  عن  فصلهم  إل��ى  بناؤه 

مدنية او خدمات، يقطنون أالن في أحياء خارج اجلدار.
االحتالل عمليات  واصلت سلطات  العام 2010  وخالل 
احلفر في البلدة القدمية وأسفل املسجد األقصى ما أدى الى 
أربعة انهيارات أرضية في شارع وادي حلوة في بلدة سلوان، 

مما يهدد ايضا أساسات املسجد االقصى.
وف���ي س��ي��اق آخ����ر، واص���ل���ت س��ل��ط��ات االح���ت���الل إغالق 
العديد من املؤسسات املقدسية منها بيت الشرق وجمعية 
الدراسات العربية وجمعية القدس األهلية "إيالف" لدعم 
التعليم في القدس، وعددا من املراكز الصحية والثقافية 

والشبابية.

غزة حتت احلصار 
واصلت سلطات االحتالل حصارها الظالم املفروض على 
قطاع غزة منذ ثالثة أعوام، مانعة إدخال املواد الغذائية 
والطبية، فيما جهود إعادة اإلعمار ما زالت محدودة بسبب 
القيود املفروضة على إدخال مواد البناء، مما جعل عشرات 
ممن  مسكن  دون  أخر  شتاًء  يقضون  املواطنني  من  اآلالف 
االح��ت��الل في  ال��ذي شنه  ال��ع��دوان  هدمت منازلهم خ��الل 

نهاية العام 2008، كذلك تواصل سلطات االحتالل إعاقة 
والطلبة  املرضى  خاصة  القطاع  وال��ى  من  املواطنني  تنقل 
واملوظفني خارج القطاع، األمر الذي أدى إلى فقدان الكثير 

منهم أعمالهم ومقاعدهم الدراسية.

انتهاكات دينية
وأوضح التقرير أن املستوطنني احرقوا خالل العام 2010 
مدينة  ف��ي  األنبياء  ش��ارع  امل��ق��دس"ف��ي  "الكتاب  كنيسة 
القدس، واملسجد الرئيسي في قرية اللنب الشرقية/ نابلس، 
بيت  محافظة  في  فجار  بيت  قرية  في  األنبياء  ومسجد 
حلم، ومسجد قرية "يرزا" باألغوار، فيما وجه االحتالل 
إخطارات بهدم مسجد الهدى في مخيم اجللزون في محافظة 
رام الله، ومسجد قرية بورين في محافظة نابلس، بحجة 

عدم الترخيص.
وأش����ار ال���ى ال���ق���رار اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ق��اض��ي ب��ض��م احلرم 
االبراهيمي في اخلليل ومسجد بالل بن رباح في بيت حلم 
الى قائمة التراث الوطني اليهودي، والذي اعربت اليونسكو 
عن رفضها له، واعتبرت كافة اإلجراءات اإلسرائيلية في 

هذين املوقعني منافية للقانون الدولي.
وفي إطار متصل واصل االحتالل أعمال تدمير مقبرة 
مأمن الله في القدس احملتلة بنبش 150 قبرا إسالميا بهدف 
إقامة مراكز يهودية فوقها ،فيما حطم املستوطنون  شواهد 
القبور في مقبرة قرية عورتا/ نابلس، خالل عملية اقتحام 

للقرية حتت حماية جيش االحتالل.
كنيس  االح��ت��الل  سلطات  افتتحت  آخ���ر،  س��ي��اق  وف��ي 
اخلراب "املقبب" بجوار املسجد األقصى، فوق عقار إسالمي 

تابع لألوقاف اإلسالمية كانت قد استولت عليه سابقا.

االستيطان ومصادرة األراضي  
وتوسيع  االستيطان  وتيرة  تصاعد  الى  التقرير  وأش��ار 
الفلسطينية  األراض���ي  من  املزيد  مب��ص��ادرة  املستوطنات 
واستصدار قرارات ببناء اآلالف من الوحدات االستيطانية 

بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية احملتلة.
االح��ت��الل 4826 دومن��ا في  ال��ع��ام 2010 ص��ادر  فخالل 
ففي  احملتلة،  الفلسطينية  األراض���ي  من  مختلفة  مواقع 
أراضي  من  دومن��ا   760 االح��ت��الل  ص��ادر  القدس  محافظة 
قرية العيسوية وبيت اكسا وعناتا، وفي محافظة نابلس 
أراض��ي جالود وقريوت  ص��ادر االح��ت��الل 1660 دومن��ا من 

وعورتا ويانون.
وفي محافظة اخلليل صادر االحتالل 1580 دومنا، فيما 
صادر 230 دومنا من أراضي قرية مسحة ودير بلوط وكفر 
الديك في محافظة سلفيت، و 11 دومنا من أراضي قرية 
أراضي  و60 دومن��ا من  قلقيلية،  ق��دوم شرقي مدينة  كفر 
من  دومن��ا  و325  ال��ل��ه،  رام  محافظة  ف��ي  وسنجل  بيتونيا 
أراضي بيت جاال ونحالني في محافظة بيت حلم، إضافة 

ل��200 دومن في األغوار.
بناء 16479  أقرت  االحتالل  ان سلطات  التقرير  وذكر 
القدس  محيط  وف��ي  داخ��ل  معظمها  استيطانية،  وح��دة 

الشرقية، وباشرت فعليا أعمال البناء في 1300 وحدة.

قتل واغتياالت 
قوات  أيدي  ان 107 شهداء سقطوا على  التقرير  وبني 
ال���ع���ام 2010، ب��ي��ن��ه��م 9  االح���ت���الل وامل��س��ت��وط��ن��ني خ���الل 
اعتدائه  خالل  االحتالل  جيش  قتلهم  أتراك  متضامنني 
أب��ن��اء شعبنا  م��ع  للتضامن  احل��ري��ة  أس��ط��ول  ق��واف��ل  على 

احملاصر في قطاع غزة.
وأضاف ان من بني الشهداء 10 اطفال و4 نساء، وأسيرين 
في سجون االحتالل، وصحفي و2 برصاص املستوطنني، و2 
أماكن عملهم في  الى  الوصول  أثناء محاولتهم  العمال  من 

القدس احملتلة على احلواجز العسكرية اإلسرائيلية، فيما 
أصيب خالل العام 967 فلسطينيا ومتضامنا دوليا برصاص 

االحتالل ومستوطنيه. 
القرار  1650

ب��ال��ق��ان��ون العنصري  ال��ع��م��ل  وأع����اد ج��ي��ش االح���ت���الل 
ونفي  واعتقال  مالحقة  ل��ه  يتيح  وال���ذي  تعديالته،  م��ع 
أراضي  ف��وق  إقامة  إذن  يحملون  ال  الذين  الفلسطينيني 
الضفة الغربية والقدس أو ممن يحملون هوية صادرة من 
قطاع غزة، والذي مبوجبه مت اعتقال وترحيل العشرات 
م��ن أب��ن��اء شعبنا إل���ى ق��ط��اع غ���زة أو إل���ى خ���ارج األراض���ي 
الفلسطينية احملتلة، األمر الذي نتج عنه فصل عائالت 

عن بعضها.

انتهاكات بحق الصحافة والصحافيني
وخالل العام 2010 واصل االحتالل مالحقة الصحفيني 
الفلسطينيني واألجانب العاملني في األراضي الفلسطينية 
ملنعهم من نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات إسرائيلية 
 31 اعتقل  حيث  وممتلكاته،  الفلسطيني  الشعب  بحق 
فيما  آخ��ر،  صحفيا   41 مختلفة  بجراح  وأصيب  صحفيا 
أبعدت سلطات االحتالل الصحفي "جاريد مسلني " رئيس 
قسم حترير اللغة االجنليزية في وكالة معا الفلسطينية، 

بعد احتجازه في مطار بن غوريون.

هدم املنازل سياسة تطهير عرقي 
ال���ع���ام 2010 ص��ع��دت س��ل��ط��ات االح���ت���الل من  وخ����الل 
عمليات هدم منازل الفلسطينيني في إطار سياسة التطهير 
العرقي والتهجير ألقسري الذي متارسه بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني، فقد مت هدم 145 منزال إضافة ل� 190 عبارة 
وتوجيه  وم��خ��ازن  ماشية  وحظائر  م��ي��اه  وآب���ار  خ��ي��ام  ع��ن 
إخطارات بهدم 1334 منزال ومسكنا في مناطق مختلفة، 
تركزت في القدس احملتلة حيث مت هدم نحو 63 منزال، 
وعشرات املنازل في األغوار حيث يالحق جيش االحتالل 
الفلسطينيني في تلك املناطق ويدمر ممتلكاتهم إلجبارهم 
على الرحيل لالستيالء عليها، وفي خربة طانا القريبة من 
نابلس دمر االحتالل جميع منازل اخلربة مبا فيها مدرسته 

بهدف توسيع املستوطنات القريبة.

انتهاكات بحق األسرى 
وأشار التقرير الى أن عدد األسرى في سجون االحتالل 
بلغ في نهاية العام 2010 )6800( أسير، بينهم 34 أسيرة 
فلسطينية، و 300 طفل، أعمارهم أقل من 18 عاما، و210 
معتقاًل إداريا دون تهمة أو محاكمة، و 21 أسيرا معزوال في 
زنازين انفرادية و1500 أسير مريض يعانون من اإلهمال 
الطبي املتعمد، حيث استشهد أسيران في سجون االحتالل 

نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد خالل العام 2010.
وخالل العام 2010 اعتقل االحتالل نحو 4000 مواطن، 
فيما واصلت سلطات االحتالل حرمان 800 أسير فلسطيني 
من قطاع غزة و 250 أسير من الضفة الغربية من الزيارة، 
سلطات  تنتهجها  التي  اجلماعي  العقاب  سياسة  إط��ار  في 
االحتالل ضدهم. وأشار التقرير إلى تزايد معاناة األسرى في 
سجون االحتالل خاصة في معتقل النقب الصحراوي، حيث 
مفاعل  مخلفات  من  السامة  النفايات  دفن  عمليات  تتم 
دميونا النووي ما يهدد بانتشار مرض السرطان في صفوف 
األس��رى. وأوض��ح أن أس��رى القدس يعانون ظ��روف اعتقال 
وأسرى  إدراج��ه��م  االح��ت��الل  سلطات  ترفض  فيما  قاسية، 
ال�48 من أي صفقة تبادل لألسرى. وفي إطار املضايقات التي 
يتعرض لها االسرى، أفاد التقرير استصدار قانون جديد 
مُينع مبوجبه األسرى من االلتقاء مبحاميهم مدة 6 اشهر 

من تاريخ االعتقال.

"شمس" والشرطة ينظمان ورشة عمل
حول "مساوئ استخدام االنترنت" 

جنني - علي سمودي - عقد مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" 
ودائرة العالقات العامة في جهاز الشرطة الفلسطينية املقر العام، ورشة عمل 
بعنوان "كيفية جتنب مساوئ استخدام االنترنت" وذلك مبدرسة األوائل 

في مدينة رام الله .
وحضر الورشة عدد كبير من طالبات املدرسة ومدرساتها، وشارك فيها 
بشار الديك عن مركز "شمس" والنقيب وفاء سليمان عن دائرة العالقات 
العامة في الشرطة، وقد مت التطرق إلى كيفية جتنب املخاطر التي تعكسها 
الشبكة العنكبوتية على زوراها وباألخص الشباب والشابات في سن املراهقة، 

محذرين من خطورتها ومن التبعات واألضرار التي قد تلحق بهم.

الشبكة العنكبوتية ليست مكانا آمنا
من جانبه، دعا املدرب بشار الديك طالبات مدرسة األوائ��ل احلذر من 
استخدام االنترنت بشكل سلبي ودعا إلى إن ينخرطن في مجتمعهن بشكل 
الصحيح دون االعتماد فقط على املواقع االلكترونية، مؤكدا على أن الوقت 
مهم بنسبة ألي شخص وبالتالي احلفاظ عليه من خالل التقسيم الصحيح 

للوقت ضمن منهجية متبعة بشكل الصحيح. 
وحذر من الوقوع في شباك هذه الشبكة من خالل نشر معلومات خاصة 
بهن قد تؤدي إلى قيام أشخاص باستخدام هذه املعلومات على أنها معلومات 
تخصهن، مؤكدا على أن املواقع االلكترونية ليست أمنة وان معظم من يجوبون 
هذه املواقع هي شخصيات وهمية حتاول االحتيال على بعض األشخاص الذين 
يجهلون خطورة هذه املواقع، داعيا الطلبات االشتراك بخدمات االنترنت 

اآلمنة التي تقوم بحجب وفلترت املواقع احملظورة. 

النقيب وفاء سليمان
واوضحت النقيب وفاء سليمان إن جهاز الشرطة الفلسطينية يراقب هذا 
املوضوع عن كثب وان هناك العديد من األشخاص وقعوا في فخ هذه الشبكة، 
محذرة الطالبات من الوقوع في ذلك، وذكرت أن عمل جهاز الشرطة هو امن 
وحماية للمواطن الفلسطيني، وان عمله ليس فقط تنفيذ القانون وإمنا 
العديد من احملاضرات  وإرشادية من خالل عقد  إنسانية وتوعية  وظيفة 
التي قد  املخاطر  الطالب من  زي��ادة معرفة  التي من شأنها  العمل  وورش��ات 

حتدق وكيفية جتنبها بطرق السليمة.
وأكدت على أن الهدف من هذه الورشة هو توعية الطالبات من مخاطر 
الشبكة العنكبوتية وحتذيرهن من دخول املواقع غير املرغوب بها وأكدت 
على إن جهاز الشرطة على أمت االستعداد ملساعدة أية طالبة قد تقع في 

مثل هذه اإلشكاليات.

مديرة املدرسة
من جهة أخرى، عبرت مديرة املدرسة عن شكرها وامتنانها ملركز "شمس" 
وجلهاز الشرطة الفلسطينية على ما قدموه من جهد إلجناح هذه الورشة 
التي تهدف إلى زيادة الوعي واحلذر للطالبات من مغبة الوقوع في مخاطر 

الشبكة العنكبوتية.
معرفة  اجل  من  للطالبات  استبانه خاصة  بتوزيع  أنها ستقوم  وأك��دت 
التي  النسبة  تغير  م��دى  ومعرفة  الورشة  ه��ذه  عقد  من  استفادتهن  م��دى 
كانت جتهل مساوئ استخدام االنترنت ملا يعود بذلك على النفع لطالبات، 
النصح  تقدمي  واجبنا  ومن  أعناقنا  في  أمانة  وأبنائنا  طالبنا  أن  معتبرة 
نتاج  هي  التي  العنكبوتية  الشبكة  فخ  في  الوقع  من  وتوعيتهم  واإلرش��اد 
في  وسلبيات  االيجابيات  قدمت  التي  والتكنولوجية  الصناعية  الثورة 

إطار واحد.

طالبات املدرسة 
وثمنت الطالبات املبادرة املشتركة بني جهاز الشرطة ومركز شمس، وشددن 
اث��راء ثقافتهن  التي تساهم في  املزيد من هذه االنشطة  على اهمية عقد 
ووعيهن وحمايتهن من املخاطر مثلما في مسالة الشبكة العنكبوتية التي 
جتهلها الكثير منهن ومدى معرفتهن كيفية االستخدام اجليد لالنترنت من 
خالل جتنب املواقع احملظورة واحلفاظ على اخلصوصيات وعدم نشرها عبر 
املواقع االلكترونية ومعرفتهن في حال الوقع في مغبة مخاطر هذه الشبكة 

التوجه للجهات املختصة.
األوائ��ل درع رمزية  الطلبة في مدرسة  ومن جانب أخر، قدم مجلس 
ملركز شمس تعبيرا عن امتنانهم للجهود التي بذلها املركز لإلجناح هذه 

الورشة.

العالقات العامة في األجهزة 
األمنية تكرم "الهالل 
األحمر" في طوباس

طوباس -علي سمودي - زار امس وفد من جلنة 
العالقات العامة واإلعالم في املؤسسة األمنية في 
األحمر  الهالل  جمعية  مقر  طوباس،  محافظة 
الفلسطيني - فرع طوباس، وكان في استقبالهم 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  دراغمه  جمال  الدكتور 

وأعضاء وعدد من موظفي اجلمعية.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في 
الشرطة إن الزيارة تأتي مبناسبة مرور 42 عاما 
على تأسيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 
قسم  الفتتاحها  للجمعية  ال��ت��ه��ان��ي  ول��ت��ق��دمي 
ال����ط����وارئ اجل���دي���د ال�����ذي س��ي��ق��دم اخل���دم���ات 

للمواطنني على مدار الساعة.
وق��ام��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��ق��دمي ش��ه��ادت��ي تقدير 
في  ال��ط��وارئ  قسم  ول��رئ��ي��س  دراغ��م��ه  للدكتور 

جمعية الهالل، تقديرا جلهودهم.
وف��ي إط���ار ال��ت��واص��ل م��ع م��ؤس��س��ات املجتمع 
بني  املشترك  ال��ت��ع��اون  اللجنة  ناقشت  امل��دن��ي، 
األجهزة األمنية واجلمعية، وأشاد الوفد بجهود 
ف��ي احملافظة مؤكدين  األح��م��ر  ال��ه��الل  ط��واق��م 
في الوقت نفسه استعدادهم لتقدمي يد العون 

للجمعية في أي وقت.
م��دي��ر شرطة  م��ق��داد سليمان  امل��ق��دم  وق���ال 
بكافة  األمنية  "املؤسسة  ان  طوباس:  محافظة 
األحمر  ال��ه��الل  م��ع جمعية  ت��ش��ت��رك  أج��ه��زت��ه��ا 
للمواطن  ال��ع��ون  ي��د  ت��ق��دمي  ف��ي  الفلسطيني 
اي��ن��م��ا وج����د، وأش����ار ال���ى ال����دور ال���ري���ادي الذي 
اإلسعافات  مجال  في  خاصة  اجلمعية  به  تقوم 

والطوارئ".

التقى عدة فعاليات   

احملافظ طوباسي يندد باإلخطارات 
اإلسرائيلية بحق مواطني "خربة ابزيق"  
 طوباس- علي سمودي - ندد الدكتور مروان طوباسي محافظ طوباس واالغوار الشمالية باالخطارات 
االسرائيلية التي صدرت بحق مجموعة من املواطنني في خربة ابزيق شرق طوباس.  وخالل لقائه اهالي 
القرية ممن اخطرتهم قوات االحتالل االسرائيلي امس بضرورة اخالء مساكنهم والرحيل عن اخلربة في 
مدة اقصاها اثنتان وسبعني ساعة، قال احملافظ طوباسي: ان "هذا االجراء االسرائيلي يندرج ضمن سياسة 
اسرائيلية تهدف الى افراغ منطقة محافظة طوباس واالغوار الشمالية منها حتديدا من سكانها االصليني 

وعبر وسائل شتى تتمثل في الترحيل واملصادرة لصالح توسيع املستوطنات واالخطارات بالهدم".
العاملني في  ان هذه االخطارات طالت ستة عشر مواطنا من مواطني اخلربة  وبني احملافظ طوباسي 

الزراعة ورعي املاشية يشكلون في مجملهم الغالبية العظمى من سكان اخلربة.
وأكد على ان توجيهات الرئيس محمود عباس توصي بتعزيز الصمود والبقاء للسكان في املناطق وذلك 

بتقدمي كل ما هو ممكن ومتاح لهم لتعزيز صمودهم وثباتهم.
كما اكد ان منطقة االغوار لن تكون اال جزءا من الدولة الفلسطينية العتيدة. 

وأشار إلى أن احملافظة تعمل وفق مسارات ثالثة ملواجهة هذه السياسة اإلسرائيلية التي تتزايد وتيرتها 
يوما بعد يوم وفضح هذه السياسة اإلسرائيلية وتعزيز صمود السكان فيها.

ونوه الى ان اجزاء عديدة اخرى من احملافظة شهدت احداثا مماثلة متثلت في قيام سلطات االحتالل 
االسرائيلي باخطار مواطني الفارسية الكثر من مرة وهو االمر ذاته الذي تكرر مع مواطني عني احللوة حيث 

اخطروا مرات عدة بالرحيل عن مساكنهم. 
واشار احملافظ طوباسي الى ان العمل جار ايضا لالتصال مع املؤسسات واملنظمات الدولية العاملة في املنطقة 

لتقوم بدورها باظهار الصورة واضحة جلية عما يجري في املنطقة من ممارسات اسرائيلية.
بدورهم، استعرض سكان اخلربة املضايقات االسرائيلية التي يتعرضون لها بشكل مستمر، مشيرين الى 
ان هذه املضايقات واالجراءات تهدف الى ترحيلهم عن ارضهم. وعلى صعيد اخر، التقى احملافظ طوباسي 
مصطفى فقهاء رئيس مجلس قروي عني البيضا وبحث معه واقع القرية واهم العقبات والنشاطات التي 
ينفذها املجلس. كما التقى احملافظ طوباسي في وقت اخر مبكتبه املالزم اول نايف مشاقي رئيس االدعاء 

العسكري باحملافظة واستمع منه الى شرح عن سير العمل ومتطلباته.

"الصحة النفسية" تستقبل وفدا من مركز 
فلسطني لرعاية ضحايا الصدمات ببريطانيا

غزة – ملراسل ے اخلاص - استقبل برنامج غزة للصحة النفسية، وفدًا من مركز فلسطني لرعاية 
ضحايا الصدمات النفسية – بريطانيا ضم كاًل من اندرو اينفر وديفيد هارود.

 التقى الوفد الدكتور أحمد أبو طواحينة مدير عام البرنامج، وحسام النونو نائب املدير للشؤون اإلدارية 
في مكتبه باملقر الرئيسي للبرنامج بغزة. تهدف الزيارة بحث سبل التعاون املشترك بني مركز فلسطني 
البرنامج على أسلوب تسكني حركة العني "EMDR " الذي  املهنيني في  والبرنامج حول إمكانية تدريب 
يعتبر أحد األساليب احلديثة والسريعة املستخدمة في عالج حاالت القلق واملخاوف وأعراض كرب ما بعد 
الصدمة والصدمات احلادة. وحتدث الدكتور أبو طواحينة، عن األوضاع الراهنة التي يعيشها قطاع غزة 
وتأثيراتها النفسية على السكان وخاصة فئة األطفال األمر الذي يتطلب من البرنامج عمل التدخل الالزم 

واستخدام كافة األساليب املمكنة للتخفيف من حدة هذه اآلثار.
واستعرض أبو طواحينة، نشاطات البرنامج واخلدمات التي يقدمها في مجال الصحة النفسية وحقوق 
اإلنسان، مشيرًا إلى سعيه الدائم إلى تبني تقنيات وآليات جديدة في التعامل مع الصدمة وآثارها، مؤكدًا 
على اهتمام البرنامج ببناء وتطوير الطرق واألساليب التي يستخدمها من خالل نقل اخلبرة في التعامل مع 

الصدمة وآثارها إلى غيره من املراكز واملؤسسات ذات الصلة على املستوى احمللي والدولي.
وأشار أبو طواحينة، إلى توجه البرنامج اجلديد التباع آلية جديدة في التعامل مع املشاكل السلوكية 
عند األطفال من خالل تدريب اآلباء على كيفية التعامل معها لكي يعتمدوا على أنفسهم في التعامل مع 
أبنائهم، ويأتي اطار التثقيف املجتمعي حول كيفية تعامل اآلباء مع املشاكل السلوكية عند األطفال، مستعرضًا 
اخلدمات التي يقدمها البرنامج للمعلمني في املدارس ورياض األطفال من تدريب وتثقيف للتخفيف من 
املشاكل السلوكية عند األطفال. وشدد أبو طواحينة، على أهمية التعاون املشترك بني البرنامج وغيره من 
املؤسسات احمللية حيث يساهم ذلك في تسهيل نقل اخلدمات إلى أكبر عدد ممكن من املستفيدين، مؤكدُا على 
سعي البرنامج للمساهمة في تطوير خطة الصحة النفسية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة في احلكومة 
املقالة، ومنظمة الصحة العاملية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا كذلك إلى اهتمام البرنامج بدمج 
خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية األولية بالتعاون مع وزارة الصحة واألونروا حيث سيتم تدريب 

األطباء واملمرضني على كيفية حتديد األشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.
واالشراف  النفسي  العالج  في  البرنامج  يتلقاها  التي  التدريبية  البرامج  عن  طواحينة،  أبو  وحتدث 
االكلينيكي وفي التعامل مع ضحايا التعذيب وغيرها من التدريبات األخرى ذات الصلة على املستوى احمللي 
والدولي، مرحبًا بأي تعاون بني البرنامج واملركز مؤكدا االستعداد الكامل لبحث وتسهيل أي تعاون قد يتم 

بني  مقدمي هذه اخلدمات على املستوى احمللي والدولي.


