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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- اإبراهيم عبد الهادي:
اأكد اللواء ماهر بنات رئي�س هيئة التنظيم 
والإدارة اأن "الهيئ��ة ل��ن تدخ��ر جه��دًا يف 
�صبي��ل موا�صل��ة عمله��ا عل��ى اأكم��ل وج��ه، 
متحدية كافة ال�صعاب والعقبات، يف �صبيل 
تطوي��ر وتنظي��م املوارد الب�ص��رية التابعة 

للوزارة.
بن��ات يف ت�صري��ح مقت�ص��ب  الل��واء  وق��ال 
"ملوق��ع الداخلي��ة" "اأن الهيئة تهدف اإىل 
تطوير العمل الإداري لوزارة الداخلية من 
خ��ال اإعداد الدرا�صات العلمية واحلديثة 
الت��ي ته��دف لارتق��اء بالك��وادر الب�صرية 

العاملة بالوزارة".
واأ�صاف: "اإن عم��ل الهيئة ريادي ور�صالتها 
�صامية رغم قلة الإمكانيات والحتياجات 
اأنن��ا م�صتم��رون يف النهو���س  اإل  الكب��رة، 
وزارة  منت�صب��ي  خلدم��ة  ال��وزارة  بعم��ل 

الداخلية يف كافة املجالت ".

ال�ص��وؤون  بكاف��ة  التنظي��م  هيئ��ة  وُتعن��ى 
الإدارية ملنت�صب��ي وزارة الداخلية، وتقدم 
وفعالي��ة  بكف��اءة  للموظف��ن  خدماته��ا 
كب��رة، لتطوير عمليات الهند�صة الإدارية 
يف كاف��ة املوؤ�ص�ص��ات التابع��ة لق��وي الأم��ن 

الفل�صطينية.

وعل��ى �صعيد اإجن��ازات الهيئ��ة خال عام 
رقمي��ة  "اإح�صائي��ة  اأو�صح��ت  م   2016
�ص��ادرة عنه��ا" اأنه��ا اأجن��زت اأك��ر من 19 

األف معاملة اإدارية خمتلفة.
�صئ��ون  اإدارة  اأن  الإح�صائي��ة  واأو�صح��ت 
ال�صباط والأفراد اأجنزت اأكر من 3662 
معامل��ة ترقيات وت�صويات، بالإ�صافة اإىل 
اإجن��از 3879 معاملة نق��ل، و131 معاملة 

اإنهاء خدمة، و165 طلبًا اإجازة.
ت الهيئة م��ا يق��ارب 3775 �صابطًا  و�ص��ررّ
وف��ردًا اإىل ال��دورات التدريبية املختلفة، 
�صاب��ط   3395 ت�صي��ر  اإىل  بالإ�صاف��ة 
وفرد للخدمات الطبية الع�صكرية لإجراء 

الفحو�صات الطبية الازمة.
واأمتت الهيئ��ة 218 معاملة وق��ف واإعادة 
خم�ص�صات، وفرز ون��دب 25 �صابطًا وفردًا 
على الأجهزة الأمنية املختلفة، بالإ�صافة 

اإىل اإعادة خدمات 16 �صابطًا وفردًا.

وذك��رت الهيئ��ة يف تقريره��ا الإح�صائ��ي 
اأنها اأكمل��ت 178 معاملة اإيفاد للدرا�صة يف 
اجلامعات املختلفة، واإجناز خم�س معامات 
تقاعد، بالإ�صاف��ة اإىل اإجناز 406 معاملة 
اإ�ص��دار واإلغ��اء عقوب��ات خمتلف��ة وذل��ك 

ح�صب النظام والقانون.
وي�صر التقري��ر الإح�صائ��ي اإىل اأن وحدة 
عق��ود  معامل��ة   725 اأنه��ت  التعيين��ات 
وتعيين��ات، يف حن قامت وح��دة العاقات 
العام��ة والإع��ام باإجن��از اأك��ر م��ن 355 
اإ�ص��دار  اإىل  بالإ�صاف��ة  خمتلف��ة  معامل��ة 
اأكر م��ن 1403 بطاقة ع�صكرية لل�صباط 

والأفراد.
وعقدت الهيئة خال العام املا�صي اأكر من 
ع�صر دورات تدريبي��ة خمتلفة، بالإ�صافة 
مت  اإىل عق��د 12 ور�صة عمل متنوعة، وقدرّ
درا�ص��ة  و25  قانوني��ة،  ا�صت�ص��ارة   414

وبحث.

وتاب��ع عدوان اأما عن اإيجابياته يكمن يف 
التوا�صل مع املخاتر وكبار العائات حلل 
امل�صاكل التي حتدث يف البلدة وهذا �صاعد 

يف حل العديد من النزاعات .
اإىل  دائم��ا  ن�صع��ى  اأنن��ا  ع��دوان  واأو�ص��ح 
راأب ال�ص��دع وح��ل امل�ص��اكل الت��ي حت��دث 
ب��ن العائ��ات يف اأ�صرع وق��ت ممكن حتى 
ل يتفاق��م الأم��ر وي�صب��ح غ��ر م�صيط��ر 
علي��ه ، وه��ذا يع��ود اإىل جه��ود �صب��اط 
واأفراد �صرطة بيت حانون الذين يعملون 
املواط��ن  خدم��ة  اأج��ل  م��ن  ونه��ارا  لي��ا 

الفل�صطيني.
وبن عدوان اأن �صرطته تتوا�صل مع كافة 
�صرائح املجتمع الفل�صطيني بكافة ف�صائله 
واأطيافه ال�صيا�صي��ة والجتماعية وعلى 
عاق��ة دائم��ة م��ع املنظم��ات والهيئ��ات 
الت��ي ت��زور املركز وه��ذا ي�صاع��د يف بناء 

الن�صي��ج الجتماعي لأنن��ا يف هدف واحد 
مرك��زه  اأن  ع��دوان  .واأ�ص��ار  واح��د  وه��م 
ي�صتقب��ل املواطنن على مدار ال�صاعة حلل 
ق�صاياه��م وم�صاكلهم العائلية التي حتدث 
اأخط��اء  اأن هن��اك  مبين��ًا  العائ��ات  ب��ن 
حتدث اأحيان��ا يف الإجراءات نتيجة �صوء 

فهم من كا الأطراف.
حان��ون  بي��ت  مدين��ة  اأن  ع��دوان  ون��وه 
كانت تع��اين من امل�ص��اكل وفو�ص��ى ال�صاح 
كان  حت��ى  العائ��ات  ب��ن  والقتت��ال 
الأم��ر ي�ص��ل اإىل اأع��داد كب��رة يف القتلى 
وامل�صاب��ن ولكن منذ �صيط��رة حما�س على 

القط��اع عملنا يف مدينة بي��ت حانون على 
منع الفو�صى و�صبط ال�صاح الغر مرخ�س 
وق�صين��ا على الفلتان الذي كان يحدث بن 

التنظيمات والعائات .
واأ�ص��ار ع��دوان اأن مرك��زه خ��ال الف��رة 
فبع��د   ، وا�ص��ح  اجن��از  ل��ه  كان  الأخ��رة 

انته��اء احل��رب ال�صهيوني��ة الأخ��رة على 
قط��اع غ��زة، قمن��ا ببن��اء واإع��ادة ترميم 
املرك��ز وعدن��ا اإلي��ه بهم��ة جدي��دة وروح 
عالي��ة ومار�صن��ا عملن��ا عل��ى اأكم��ل وج��ه 
و�صاعدن��ا العائ��ات املنكوبة مب��ا ن�صتطيع 
عمل��ه. واأ�صاف ع��دوان اأن اأق�ص��ام ودوائر 
املرك��ز لها اجنازات ملمو�ص��ة يف اأداء املهام 
ال�صرطية ووفق القانون املتبع الذي ي�صري 
على جمي��ع املراكز من اإج��راءات قانونية 

وعملية .
وح�ص��ب الإح�صائي��ة ال�ص��ادرة ع��ن ق�صم 
الإح�صاء يف �صرط��ة حمافظة �صمال غزة 
اأك��د اأن حتقي��ق مرك��ز بيت حان��ون اأجنز 
خ��ال �صه��ر دي�صم��ر "137" ق�صي��ة م��ن 
اأ�ص��ل "149" ق�صية بن�صب��ة 92 % ،فيما 
اأجن��ز ق�صم التنفيذ يف املركز "278" اأمرَا 

بالذمة ،
 من اأ�ص��ل "315" ولزال حتت العمل " 4" 

اأوامر ، ومرجع " 33" اأمر .
وتاب��ع ع��دوان اأن اأوام��ر بالغرام��ة بل��غ " 
اأوام��ر  وبل��غ   ، كامل��ة  اأجن��زت  48" اأم��ر 
القب�س "70" اأمر نفذ منها " 55" واأرجع " 
12" ولزال حتت العمل "3" اأومر قب�س .

أنجزت هيئة التنظيم واإلدارة أكثر من 19 ألف معاملة إدارية خالل 2016

اللواء بنات: مستمرون في تطوير العمل
 اإلداري  لالرتقاء بكوادر الوزارة

مركز شرطة بيت حانون ينجز 92 %من قضاياه خالل شهر ديسمبر
�صمال غزة- الراأي- حممد عاي�س

م��ن  بي��ت حان��ون  �صرط��ة  يع��د مرك��ز 
البل��دة  ال��ذي يخ��دم  الهام��ة،  املراك��ز 
م��ن  الإ�صرائيل��ي  لاحت��ال  املحاي��دة 

ال�صم��ال ال�صرق��ي ملحافظ��ة �صمال غزة 
 32187 " ، ويق��دم خدمات��ه لقراب��ة 
"مواط��ن ومواطنة .واأك��د املقدم ماهر 
عدوان اأن مدينة بيت حانون يغلب فيها 

طابع العائات والع�صائر وهذا الأمر له 
ايجابي��ات وله �صلبي��ات فم��ن املمكن اأن 
تكون هذه العائ��ات خطرا اإذا ت�صلحت 

وحكمت لغة القوة ولغة الثاأر.
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اهلل  عب��د  ال��راأي-  املحتل��ة-  القد���س 
كر�صوع

ل �صك اأن قطاع التعليم يف مدينة القد�س 
املحتل��ة يع��اين كما تعاين القد���س الأم ، 
فف��ي الوق��ت الذي ي�صارع في��ه الحتال 
الإ�صرائيل��ي بتهوي��د مدين��ة القد�س من 
باطنه��ا م��ن خ��ال فح��ر الأنف��اق وتغر 
للمع��امل والت�صييق عل��ى امل�صلين، ي�صعى 
الحتال من خال موؤ�ص�صاته بال�صيطرة 

على التعليم يف هذه املدينة.
بفر���س  ق��ام  الإ�صرائيل��ي  الحت��ال 
عل��ى  الإ�صرائيلي��ة  التعليمي��ة  املناه��ج 
املدار���س البتدائي��ة العربي��ة من��ذ عام 
ا�صتبدال كلمة  1968، وتبع��ًا لذلك مت 
فل�صطن بكلمة اإ�صرائيل والقد�س بكلمة 

اأور�صليم.
 كم��ا وتق��وم وزارة املع��ارف الإ�صرائيلية 
بتزوير حقائ��ق التاري��خ واجلغرافيا من 
للط��اب  تعليمي��ة  مناه��ج  و�ص��ع  خ��ال 
الع��رب يف القد���س، فمث��ل ه��ذه املناه��ج 
ت�ص��ف الإ�ص��ام جم��رد تربي��ة روحي��ة 

وتاريخ الإ�صام هو تاريخ فنت وكوارث.
الحت��ال فر���س موؤخ��رًا  عل��ى مدين��ة 
القد���س م��ا ي�صم��ى بعطل��ة الربي��ع على 
مدار���س القد���س باإل��زام تل��ك املدار���س 
تعطيل ال�صفوف الثانوية وهو ما �صيوؤدي 
اإىل تاأخر امتحان��ات طلبة "التوجيهي" 
التعليمي��ة  امل�ص��رة  �ص��ر  عل��ى  ويوؤث��ر 
برمته��ا، وذلك يف حماول��ة من الحتال 
لفر���س �صيطرت��ه عل��ى �ص��وؤون التعلي��م 

واملدار�س يف مدينة القد�س.
وزير الربية والتعليم �صري �صيدم اأكد 
اأن الهجم��ة التي و�صفها ب� "ال�صعواء" من 
قبل الحت��ال على التعلي��م يف القد�س، 
اإمن��ا ه��ي نت��اج ال�صم��ت ال��دويل والعاملي 

على ممار�صات الحتال يف املدينة.
وق��ال �صي��دم  اإن" الحت��ال ي�صعى بكل 
م��ا اأوت��ي م��ن ق��وة لل�صيط��رة والتحك��م 
يف كل �ص��يء يخ���س التعلي��م يف املدين��ة، 
الهوي��ة  لطم���س  وا�صح��ة  حماول��ة  يف 
الفل�صطيني��ة الأ�صيل��ة فيه��ا وعزلها عن 
حميطه��ا الفل�صطيني؛ من خال القوانن 

اجلائرة و�صعيه املتوا�صل لفر�س منهاجه 
الدرا�صي على الطلبة الفل�صطينين خللق 
جيل فل�صطيني يجهل ق�صيته الوطنية".
م��ع  وبالتن�صي��ق  �صيت��م  اأن��ه  اإىل  واأ�ص��ار 
امل�صتوي��ات  اأعل��ى  كاف��ة اجله��ات وعل��ى 
بحث اإج��راءات الحت��ال الظاملة بحق 
حماي��ًة  لإبطاله��ا،  املدين��ة  يف  التعلي��م 
للم�ص��رة التعليمي��ة املقد�ص��ة، وم�صتقبل 
والعم��ل عل��ى  العام��ة،  الثانوي��ة  طلب��ة 
عق��د امتحان��ات التوجيه��ي يف موعده��ا 
بالقد���س، بالتزامن مع كاف��ة حمافظات 

الوطن.
وج��دد �صي��دم دعوت��ه لكاف��ة املوؤ�ص�صات 
والإعامي��ة  واحلقوقي��ة  الدولي��ة 
للوق��وف وقف��ة ج��ادة للج��م الحت��ال 
وممار�صات��ه بح��ق التعلي��م يف فل�صط��ن، 
وخا�ص��ة بالقد�س الت��ي يتخذ الحتال 
فيه��ا اإج��راءات تدم��ر التعلي��م وحت��رم 
يف  املقد���س  حقه��م  م��ن  الفل�صطيني��ن 

التعليم.
والغ��ايل  اجله��ود  كاف��ة  ب��ذل  واأك��د 
والنفي�س لردع اإجراءات الحتال هذه، 
داعًي��ا الأهايل واأولياء الأمور اإىل العمل 
اإج��راءات  واإف�ص��ال  اإبط��ال  عل��ى  بق��وة 
الحت��ال العن�صري��ة الرامي��ة لتدم��ر 

امل�صرة التعليمية يف املدينة املقد�صة.
وختم بالقول:" التزام املدار�س الثانوية 
الع��ام  انته��اء  اأن  يعن��ي  العطل��ة  به��ذه 
الدرا�ص��ي �صيك��ون يف بداي��ة مت��وز، وه��و 
م��ا �صيمن��ع طلب��ة الثانوي��ة العام��ة م��ن 
تقدمي امتحاناتهم يف مدار�صهم، لنتظام 
الطلب��ة من ال�صفوف الأخ��رى فيها، ذلك 
واأن تق��دمي المتحان��ات يتطل��ب اأجواًء 

هادئة.
جمي��ع  يف  الواق��ع  الأم��ر  اأن  اإىل  ي�ص��ار 
الحت��ال  لبلدي��ة  التابع��ة  املدار���س 
تعط��ل  الإ�صرائيلي��ة  املع��ارف  ووزارة 
"عطل��ة الربيع" خال اآذار من كل عام، 
با�صتثن��اء املدار���س الثانوي��ة يف القد�س، 
ليتمكن طلبة التوجيه��ي الذين يدر�صون 
فيه��ا م��ن اإنه��اء امل��واد املق��ررة لتق��دمي 
التوجيه��ي  نظ��ام  ح�ص��ب  المتحان��ات 

الفل�صطيني اجلديد.
كم��ا يتطلب توف��ر ح��وايل 150 قاعة، 
اإ�صافًة اإىل اأن املعلمن املكلفن باملراقبة 
عل��ى امتحانات التوجيهي ل��ن ي�صتطيعوا 
ت��رك �صف��وف التدري���س اخلا�ص��ة به��م، 
ف��اإن  وبذل��ك  المتحان��ات،  ملراقب��ة 
الحت��ال ي�صع��ى لل�صغ��ط عل��ى الطلبة 
"البجروت"  واأهاليه��م للقبول بامتح��ان 
به��ذا  تعليماته��ا  وتطبي��ق  الإ�صرائيل��ي 
اخل�صو���س، دون اأن تظه��ر تطبي��ق ذلك 

ق�صًرا.
تنقيح للمنهج

املتخ�ص���س يف �ص��وؤون التعلي��م بالقد���س 
الحت��ال  اإن   يق��ول   خوي���س  ح��امت 
املنه��اج  الإ�صرائيل��ي عم��ل عل��ى تنقي��ح 
و�صع��ف  �صعف��ه  بحج��ة  الفل�صطين��ي، 
امل�صت��وى التعليم��ي يف مدار���س القد���س، 
ع��ن  بدي��ل  اإعط��اء  م��ن  لب��د  كان  ل��ذا 
املنه��اج  تدري���س  وه��و  األ  املنه��اج،  ه��ذا 

الإ�صرائيلي".
ونوه خوي�س اإىل اأن الحتال ي�صعى اإىل 
ت�صجي��ع بن��اء مدار���س باملدين��ة ُتدر�س 
ه��ذا املنه��اج، يف مقاب��ل ع��دم وج��ود اأي 
حت��رك �صيا�ص��ي فل�صطين��ي يجاب��ه تلك 

ال�صيا�صة الإ�صرائيلية. 
الفل�صطيني��ة،  ال�صلط��ة  دور  وانتق��د 
اإزاء  والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  وخا�ص��ة 
القد���س،  مبدار���س  املنه��اج  ه��ذا  فر���س 
وع��دم اإيجاد احلل��ول املنا�صب��ة ملواجهة 
هذه ال�صيا�صة الحتالية، حممًا اإياهم 

امل�صوؤولية عن ذلك.
واأكد اأن ما يقوم به الحتال بحق قطاع 
التعلي��م يف القد���س ميث��ل جرمي��ة كرى 
وانته��اكًا �صارخًا لكافة القوانن الدولية 
اأبع��اد  م��ن  والتحك��م  التدخ��ل  له��ذا  مل��ا 
خط��رة على واقع بنية املجتمع املقد�صي 
والتاأث��ر ال�صلبي على وعي وتربية وفكر 

و�صلوكيات اأفراده �صيما النا�صئة منها.

تحويل المدارس
رئي���س جلن��ة اأولي��اء الأم��ور يف املدار�س 

التابع��ة للمعارف والبلدية،  عبد الكرمي 
ق��د  كان��ت  الحت��ال  "بلدي��ة  اإن  ليف، 
لت قبل اأكر من عام مدر�صة �صعفاط  حورّ
ال�صه��ل البتدائية اإىل مدر�صة اإعدادية 
واأج��رت  الإ�صرائيل��ي،  املنه��اج  لتعلي��م 
الأهايل عل��ى ت�صجيل اأبنائه��م فيها بعد 

اإغاق اإحدى املدار�س املقد�صية". 
وب��ن اأن بلدي��ة الحتال فتح��ت  ق�صمًا 
كام��ًا لتدري���س املنه��اج الإ�صرائيل��ي يف 
مدر�ص��ة ابن خلدون يف ح��يرّ بيت حنينا، 
ووا�صل��ت تدري�س هذا املنه��اج يف مدار�س 

�صور باهر للذكور وابن ر�صد".
واأك��د عل��ى اأن بلدية الحت��ال  اأدخلت 
نظ��ام "البج��روت" املطب��ق يف مدار�صه��ا 
للمرحل��ة الثانوي��ة، "اإىل بع���س مدار�س 
املدين��ة املقد�صة ع��ر املراك��ز والكليات 
الت��ي اأن�صاأتها على مدى الأع��وام القليلة 
املا�صية، بالإ�صافة اإىل �صطب واإلغاء كل 

ما هو وطني من جميع الكتب املدر�صية.
باأنه��ا  الحت��ال  �صلط��ات  ليف  ويته��م 
"تعم��ل وف��ق ا�صراتيجي��ة تق��وم عل��ى 
وال�صيط��رة  الإ�صرائيل��ي  الفك��ر  اإح��ال 
على الوعي الفل�صطين��ي، وطم�س الهوية 
العربي��ة الإ�صامي��ة وامل�صيحي��ة ملدينة 
اأخ��رى  خط��وات  اإىل  م�ص��رًا  القد���س"، 
فت  ب��داأت بفر�صه��ا منذ عاَمن ح��ن حررّ
املنهاج الفل�صطيني واألغت فقرات ودرو�صًا 

عديدة من مواد درا�صية خمتلفة.

معيقات
الأمن العام للهيئة الإ�صامية امل�صيحية 
لن�ص��رة القد���س واملقد�صات حن��ا عي�صى 
القد���س  مدين��ة  يف  "التعلي��م  اإن  ،ق��ال  
ل�صلط��ات  رئي�ص��ًا  هدف��ًا  ميث��ل  املحتل��ة 
لتدم��ره  الإ�صرائيلي��ة  الحت��ال 

واإ�صعافه.
م��ن  يع��اين  التعلي��م  اأن  عي�ص��ى  و�ص��دد 
�صيا�ص��ات الحتال كغره من القطاعات، 
حي��ث الآلف م��ن الط��اب دون مقاع��د 
درا�صي��ة، والعدي��د م��ن املدار���س تفتق��ر 
لأدين املقوم��ات والأ�صا�صي��ات من معلمن 

وقرطا�صية وخدم��ات، ناهيك عن تهويد 
اإ�صاف��ة  وحتريفه��ا،  الدرا�صي��ة  املناه��ج 
لو�صع معيقات اأم��ام عملية بناء املدار�س 

وترميمها".
واأ�صاف بالقول، "من اأبرز معيقات التعليم 
وتط��وره يف القد���س املحتل��ة ه��و افتق��ار 
املدينة ملرجعي��ة موحدة لإدارة العملية 
الربوي��ة، فم��ن جه��ة تفر���س �صلط��ات 
مدار���س  خ��ال  م��ن  نف�صه��ا  الحت��ال 
املعارف والبلدي��ة ومن خال الت�صييقات 
الت��ي متار�صه��ا عل��ى املدار���س  املختلف��ة 
الأخرى، ومن خال �صمها �صرقي القد�س 
اإداري��ًا اإىل دول��ة الحت��ال، وم��ن جهة 
الفل�صطيني��ة  ال�صلط��ة  تعت��ر  ثاني��ة، 
�صرق��ي القد�س ج��زءًا اإداريًا م��ن ال�صفة 
الغربي��ة، ولك��ن وزارة الربي��ة والتعليم 
الفل�صطيني��ة ل تدي��ر فعلي��ًا اإل مدار�س 

الأوقاف".
ولفت عي�صى، "يعت��ر عدم وجود م�صادر 
وميزاني��ات  وم�صتق��رة  ثابت��ة  متويلي��ة 
احتياج��ات  تغط��ي  وم�صتم��رة  كافي��ة 
التعلي��م  التعليم��ي م��ن م�ص��اكل  القط��اع 
ال�صا�صي��ة يف القد�س املحتل��ة، ومن اأبرز 
نتائ��ج ه��ذه امل�صكل��ة هو النق���س يف عدد 
املدار���س وعدم كفايتها لأع��داد الطاب 
تو�صي��ع  اأو  �صيان��ة  وع��دم  املتزاي��دة، 
القائ��م فيها، مم��ا اأدى اىل ا�صتئجار مبان 
غ��ر موؤهل��ة، وحاوي��ات واأبني��ة متنقلة 
وماجئ وخمازن ومم��رات، وا�صتخدامها 
اأماك��ن للدرا�ص��ة تفتقر للح��د الأدنى من 
الظروف ال�صحية والت�صميمية واملرافق 

التعليمية املنا�صبة".
ثانوي��ة  مدر�ص��ة   18 ح��وايل  اأن  يذك��ر 
يف مدين��ة القد���س يدر���س فيه��ا حوايل 
الثانوي��ة  طلب��ة  م��ن   2000-2500
العام��ة تتب��ع لبلدي��ة الحت��ال ووزارة 
مدر�ص��ة   70 هن��اك  اأن  كم��ا  املع��ارف، 
تتب��ع البلدي��ة يدر���س فيه��ا ح��وايل 70 
األ��ف طالب، مب��ا ن�صبت��ه %40 من طلبة 
اإجم��ايل  والبال��غ  املدين��ة،  يف  املدار���س 

عددهم ما بن -110 120 األف.

االحتالل كثف من حربه

قطاع التعليم بالقدس..
 تهويد للمنهاج وتزويُر للتاريخ لفرض السيطرة على القدس 
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م��ن جانبه��ا اأو�صحت حرك��ة حما�س اأن 
م�صاركته��ا تاأت��ي انطاق��ًا م��ن احلر�س 
عل��ى تعزيز الوحدة الوطنية، وتطبيق 
اتفاقات امل�صاحل��ة الفل�صطينية لإنهاء 
النق�ص��ام وحتقيق امل�صاحل��ة الوطنية 

بكل ملفاتها.
ي�صم��ى  م��ا  بعق��د  احلرك��ة  وطالب��ت 
املوؤق��ت" حلل ق�صايا  "الإط��ار القيادي 
ال�صعب الفل�صطين��ي، وي�صم هذا الإطار 
اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر 
الف�صائ��ل  وممثل��ي  الفل�صطيني��ة 
الفل�صطيني��ة، مبا فيه��ا حما�س واجلهاد 

الإ�صامي.
ي�ص��ار اإىل اأن حركتي حما�س والتحرير 
الوطن��ي فت��ح اتفقت��ا يف القاه��رة ع��ام 
على  امل�صاحلة  تفاهم��ات  �صمن   2011

عق��د "الإط��ار املوؤق��ت"، اإل اأن��ه مل ي��ر 
النور حتى الآن.

ب��دوره، اأك��د  مدي��ر املكت��ب الإعام��ي 
للحرك��ة، داوود �صه��اب، يف ت�صريح��ات 
�صابق��ه م�صارك��ة حركت��ه  يف الجتماع 
امل�صلح��ة  عل��ى  منه��ا  "حر�ص��ًا  ياأت��ي 
الوطني��ة"، بعد عملي��ة درا�صة وتبادل 

لاآراء مع الف�صائل الفل�صطينية.
واأع��رب �صه��اب ع��ن اأمل��ه اأن توفر هذه 
اجلل�ص��ة فر�ص��ة للبح��ث والتوافق على 
خط��وات اإع��ادة بناء منظم��ة التحرير 
الف�صائ��ل  كاف��ة  لت�ص��م  وتطويره��ا؛ 
حركت��ي  راأ�صه��ا  وعل��ى  الفل�صطيني��ة، 
"حما���س" و"اجله��اد ال�صام��ي"، كم��ا 
تق��رر يف اتف��اق امل�صاحل��ة الوطني��ة يف 

القاهرة 2005.

أسباب....؟
فاي��ز  ال�صيا�ص��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
حما���س  ح�ص��ور  اأن  اأك��د  �صمال��ة  اأب��و 
لجتماع��ات املجل���س الوطن��ي حماولة 
يف  اإيجاب��ي  تغي��ر  اأي  لإح��داث  منه��ا 

تركيبة املجل�س الوطني
وق��ال اأب��و �صمال��ة لل��راأي "اإن حما���س 
لل�صع��ب  من��وذج  تق��دمي  اإىل  ته��دف 
الفل�صطين��ي يف حر�صه��ا عل��ى امل�صاحلة 
ن�صق��ت  وق��د  الأخ��رة  اللحظ��ة  حت��ى 
وبع���س  اجله��اد  حرك��ة  م��ع  موقفه��ا 

التنظيمات الوازنة".
وع��درّ م�صارك��ة حما�س واجله��اد مبثابة 
خط��وة على طريق اإعادة ترتيب البيت 
الفل�صطيني، ف��اإن جنحت تكون الق�صية 

الفل�صطيني��ة ق��د �ص��ارت عل��ى الطريق 
النق�ص��ام  ف��اإن  ف�صل��ت  واإن  ال�صحي��ح 
�صيتعم��ق ورمب��ا يح��دث تكت��ل تنظيمي 

كبر �صد املت�صلطن على القرار.
واأ�صاف اأب��و �صمالة "اإن حركتي حما�س 
واجلهاد تعدان مكون رئي�صي من مكونات 
ال�صيا�صة الفل�صطينية، ول ت�صر الأمور 
والتنظيم��ات  دونهم��ا،  �صحي��ح  ب�ص��كل 
ن�صب��ة منا�صب��ة  الل��ذات ا�صرط��ا  هم��ا 
م��ن التمثي��ل وا�صرطا ع��دم العراف 
ك��ي  املجل���س  واإع��ادة ت�صكي��ل  باأو�صل��و 

يوافقا على الن�صمام له"
وتابع "املجل���س الوطني دون اأن تدخله 
حركت��ا حما���س واجله��اد الإ�صامي، لن 
يعر ع��ن ال��كل الفل�صطين��ي، ولن يكون 
مرجعية موثوقة لل�صعب الفل�صطيني".

ولفت اأبو �صمالة اإىل اأن اجلهاد وحما�س 
ق��د يتو�صا لتفاق م��ع بع�صها ب�صرورة 
فائ��دة،  دون  احل��وار  مهزل��ة  وق��ف 
ول�صيم��ا اأن اله��دف م��ن عق��د اللجن��ة 
التح�صري��ة ه��و عق��د جل�ص��ة جمل���س 
يف رام اهلل وه��دف اجلل�ص��ة ه��و اختيار 
قي��ادة جدي��دة م��ن القدم��اء اأنف�صه��م 
وادع��اء اأن اجلل�ص��ة �صرعي��ة، و�صتعقد 
يف رام اهلل ،ع��ادًا اإياه��ا  غط��اء ملحمود 

عبا�س كي يوا�صل التفاو�س.
�صيك��ون  الف�ص��ل  اأن  �صمال��ة  اأب��و  واأك��د 
حلي��ف الجتم��اع ف��ا ني��ة لعبا���س يف 
رئي�ص��ا  ظ��ل  وطامل��ا  �صيا�صت��ه،  تغي��ر 
لل�صلط��ة، ومتحكم��ا بالق��رار ال�صيا�ص��ي 
ف��ا اأم��ل يف م�صاحلة اأو تواف��ق اأو حتى 

لقاءات جدية.

بعد القطيعة... حماس والجهاد تشاركان في اجتماع الوطني
غزة- الراأي- �صمر العرعر

اأ�ص��رت حركت��ي حما�س واجله��اد الإ�صامي 
على امل�صاركة يف افتت��اح اجتماعات اللجنة 
التح�صري��ة للمجل�س الوطن��ي الفل�صطيني 
يف العا�صم��ة اللبناني��ة ب��روت يوم��ي 10 و 
11 من يناير/ كانون الثاين احلايل، وذلك 
عل��ى الرغم من القطيع��ة وال�صتثناء.ي�صار 

اإىل اأن��ه يع��د املجل�س الوطن��ي الفل�صطيني، 
التحري��ر  منظم��ة  برمل��ان  مبثاب��ة 
يف  ل��ه  دورة  اآخ��ر  وُعق��دت  الفل�صطيني��ة، 
غ��زة ع��ام 1996، تبعته��ا جل�ص��ة تكميلية 
2009.اجلدي��ر  ع��ام  اهلل  رام  مدين��ة  يف 
ذك��ره  اأن حما���س واجله��اد غ��ر من�صويتن 
حت��ت ل��واء منظم��ة التحري��ر، وتطالب��ان 

بعق��د "الإط��ار القي��ادي املوؤق��ت للمنظمة" 
كم��ا اتف��ق على ذل��ك يف ح��وارات امل�صاحلة 
، غ��ر اأن ه��ذا الإطار عطل عمل��ه بقرار من 
الرئي���س، وتطال��ب كل من حما���س واجلهاد 
بالتح�ص��ر  بواجبات��ه  ليق��وم  بتفعيل��ه 
لعق��د جل�ص��ة الوطن��ي، والكثر م��ن امللفات 

ال�صيا�صية الأخرى.
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معدالت الجريمة
واأ�ص��ار اإىل اأن الإح�صائي��ات ُتظهر 
اجلرمي��ة  مع��دلت  يف  تذب��ذب 
ال�صن��وات  م��دار  عل��ى  القط��اع  يف 
القط��اع  اأن  م�صتط��ردًا   املا�صي��ة، 
دول��ة  اأي  م��رت  ول��و  م�صته��دف، 
جم��اورة بالظ��روف الت��ي تعر�صت 
لها غزة لن تكون م�صتقرة ولن جتد 

ذرة لاأمن فيها.
وع��َدرّ البط�س كثرًا من الإ�صكاليات 
التي ُيع��اين منها القط��اع مق�صودة 
ا�صتق��راره،  لزعزع��ة  وته��دف 
م�صيف��ًا كل م��ا يح��دث يف غ��زة هو 
ناجت عن العوامل ال�صعبة التي مير 
به��ا �صعبنا م��ن ح�صار وم��ن بطالة 
وفق��ر و�صغ��ط اأمن��ي وت�صعي��د من 

الحتال.
الت��ي  الإج��راءات  �صعي��د  وعل��ى 
م��ن  للح��د  ال�صرط��ة  تتخذه��ا 
اجلرائ��م، ق��ال البط���س ل يوج��د 
جمتمع خال من اجلرمية .. ُيوجد 
يف غ��زة خمالفات وجن��ح وجرائم 

وهذا اأمر طبيعي.
ُتنف��ذ  ال�صرط��ة  اأن  عل��ى  و�ص��دَدرّ 
�صل�صلة اإج��راءات اأمني��ة للحد من 
اجلرائ��م م��ن خ��ال خط��ط ب�صط 
ه��ذه  اأن  اإىل  لفت��ًا  ال�صيط��رة، 
الإج��راءات ته��دف لتعزي��ز حالة 

الأمن وال�صتقرار.

أفراد جدد
عل��ى �صعي��د منف�ص��ل، وبخ�صو���س 
عمل ال�صرطة يف ظل نق�س الكوادر 
الب�صري��ة وامليزاني��ات الت�صغيلي��ة 
البط���س  الل��واء  اأو�ص��ح  الازم��ة، 
اأَنرّ ال�صرط��ة ُتع��اين م��ن نق���س يف 
ال��كادر الب�صري وتق��دم �صن الكادر 
 2006 ع��ام  من��ذ  منت�صبيه��ا  م��ن 
وحتى يومنا وهي بحاجة لتجديد 

الدماء وتعوي�س النق�س.
ولف��ت اإىل ق��رار الداخلية بتعين 
500 ف��رد جدي��د ل ي�ُص��د عج��ز 
ال��كادر الب�ص��ري يف ال��وزارة لكنه��ا 
حتقي��ق  طري��ق  عل��ى  خط��وة 
الكتف��اء للوزارة ومعاجلة النق�س 

املوجود.
واأع��رب ع��ن اأمل��ه اأن يك��ون ه��ذا 
الع��دد ج��زء م��ن ع��دد اأك��ر ُيلبي 
حاج��ة الداخلية وال�صرطة خال 
الف��رة املقبل��ة، مبين��ًا اأن ال��وزارة 
بحاجة ل�2300 فرد جديد خال 

عام 2017.
واأ�ص��اف جهاز ال�صرطة مُيثل ن�صف 
 %  70 ن�صب��ة  الداخلي��ة وُيحق��ق 

من اإجنازات ال��وزارة لذلك اأعددنا 
درا�ص��ة ح��ول ال��كادر الب�ص��ري يف 
اأن  وناأم��ل  واحتياجه��ا  ال�صرط��ة 
ُيخ�ص���س لل�صرط��ة ع��دد كاف م��ن 
�ص��د  يف  ُي�صاع��د  اجل��دد  الأف��راد 

احلاجة.

اختراقات كبيرة
يف �صياق اآخر، ك�صف اللواء البط�س 
عن امتاك اإدارة الأدلة اجلنائية 
اإمكاني��ات وو�صائ��ل ُتع��ن ال�صرطة 
كب��رة  اخراق��ات  حتقي��ق  عل��ى 
ُت�صاه��م يف ك�صف كثر من اجلرائم، 
م�صيفًا لدينا تطور تقني وتطور يف 
كادر الأدل��ة اجلنائية الذي ح�صل 
عل��ى دورات يف التزيي��ف والتزوير 

والب�صمات وغرها.
حقق��ت  ال�صرط��ة  اأن  اإىل  ه  ون��َورّ
ذاتي��ًا  وابت��كارًا  حملي��ًا  اإبداع��ًا 
لاإمكانيات وباتت الأدلة اجلنائية 
الأدوات  م��ن  كث��ر  متتل��ك  لديه��ا 
والإمكاني��ات الازم��ة للعم��ل رغم 

احل�صار و�صح امليزانيات.
وم�ص��ى البط���س يق��ول : ُيعد عمل 
يف  ج��دًا  مه��م  اجلنائي��ة  الأدل��ة 
متابعة اجلرمية للو�ص��ول للجناة، 
م��ن  اجلرمي��ة  م�ص��رح  ور�صي��د 
املعلوم��ات ي��كاد يتج��اوز ن�صبة 70 
% اإذا وظ��ف بطريق��ة �صحيح��ة 
املباح��ث  يف  التحقي��ق  مكات��ب  يف 
مم��ا ُيعن ال�صب��اط واملحققن على 

الك�صف ال�صريع لأي جرمية.
واأ�صاد مدير عام ال�صرطة بالكفاءة 
الأدل��ة  �صب��اط  ميتلكه��ا  الت��ي 
اجلنائي��ة، م�ص��رًا اإىل اأن معظمهم 
م��ن اأ�صح��اب التخ�ص�ص��ات العلمية 

العقلي��ة  قدراته��م  يف  ومميزي��ن 
واإمكاني��ات  خ��رات  وميتلك��ون 

متخ�ص�صة وكبرة.
ه��وؤلء  متك��ن  حديث��ه  يف  وزاد 
يف  متر�صه��م  خ��ال  م��ن  ال�صب��اط 
و�صائ��ل  عل��ى  وح�صوله��م  العم��ل 
تقنية من ا�صتن�صاخ و�صائل جديدة 
وتطوي��ر و�صناع��ة اأدوات حملي��ة 
واإب��داع و�صائ��ل جدي��دة واأ�صبحنا 
منل��ك كثر م��ن الإمكانيات الازمة 

لعمل املعمل اجلنائي.

تقشف وترشيد
ويف معر�س رده عل��ى ت�صاوؤل يتعلق 
بن�صبة ال��كادر الب�صري وامليزانيات 
الت�صغيلية لل�صرطة مقارنة بحجم 
العم��ل وامله��ام امللقاة عل��ى عاتقها، 
ق��ال البط���س : لدين��ا تق�ص��ف يف 
ا�صتخ��دام  يف  وتر�صي��د  النفق��ات 
للمهم��ات  و�صغ��ط  الإمكاني��ات 
امليزاني��ات  ب�صع��ف  لإدراكن��ا 
الت�صغيلي��ة، لكن هذا الأمر ل ُيعيق 

العمل.
واأك��د الل��واء البط���س اأن ال�صرطة 
تعمل يف ظروف �صعبة وا�صتثنائية 
لكنن��ا م�ص��رون للم�ص��ي يف خدم��ة 
الأم��ن  وتوف��ر  وحمايت��ه  �صعبن��ا 
وال�صتق��رار، م�صيف��ًا ُنراه��ن عل��ى 
واأف��راد  ل�صب��اط  النتم��اء  �ص��دق 

ال�صرطة.
وزاد يف حديث��ه :" الي��وم لدين��ا 
مه��ام  ع��دد  يف  وازدي��اد  تو�ص��ع 
ال�صرطة يف ظ��ل الزيادة امل�صتمرة 
لل�ص��كان واملن�صئ��ات واملركب��ات، يف 
املقاب��ل لدين��ا تراج��ع وانعدام يف 
الإمكاني��ات يف ظ��ل تنك��ر حكومة 

التوافق.

تأهيل وتطوير
تطوي��ر  يف  ال�صرط��ة  دور  وح��ول 
املختلف��ة  اإداراته��ا  وتاأهي��ل 
وكوادره��ا خ��ال الف��رة املقبل��ة، 
ق��ال البط���س حققن��ا ن�ص��ب عالية 
ت��كاد ت�ص��ل ل���75 % م��ن اخلطط 
والأهداف املو�صوعة رغم املعيقات 

ونق�س الإمكانيات واملوازنات.
م�ص��رة  اأن  عل��ى  البط���س  و�ص��دَدرّ 
ال�صرط��ة  يف  والتطوي��ر  التدري��ب 
م�صتم��رة ولن تتوقف، لفتًا اإىل اأن 
خطط اجلهاز وعمل اإدارة التدريب 

ُيركز على تطوير الكادر.

الرقابة والشكاوى
الرقاب��ي  العم��ل  وبخ�صو���س 
لل�صرطة عل��ى ال�صعيدين الداخلي 
واخلارج��ي، اأكد الل��واء البط�س اأن 
عم��ل ال�صرطة يت�صع يومًا بعد اآخر 
وهي عل��ى متا�س دائم م��ع اجلمهور 
يف تنفيذ القانون لذلك يتخلل هذا 
العم��ل الوا�ص��ع اأخط��اء وجتاوزات 
�صواء من املواطن اأو رجل ال�صرطة.
وقال مدير ع��ام ال�صرطة : يخ�صع 
عملن��ا لنظ��ام الرقاب��ة والتفتي�س 
العم��ل  اأو  املي��داين  العم��ل  �ص��واء 
الإداري اأو حت��ى اجلان��ب ال�صلوكي 
والأف��راد  لل�صب��اط  والن�صباط��ي 

يخ�صع ملبداأ الرقابة واملحا�صبة.
واأ�ص��ار اإىل اأن اأي �صاب��ط اأو عن�صر 
جت��اوزات  اأو  باأخط��اء  يت�صب��ب 
وتفتي���س  رقاب��ة  لنظ��ام  يخ�ص��ع 
�ص��واء مي��داين اأو اإداري اأو �صلوك��ي 
اأو ان�صباط��ي ولدين��ا يف ال�صرط��ة 

اإدارت��ن متخ�ص�صت��ن يف العملي��ة 
الرقاب��ة هم��ا اإدارة اأم��ن ال�صرطة 

واإدارة الرقابة والتفتي�س.
وجدد البط�س التاأكيد اأن ال�صرطة 
تقف عند م�صوؤولياتها يف حما�صبة 
جت��اوزوا  اإذا  والأف��راد  ال�صب��اط 
�صاحياتهم يف التعامل مع املواطن 

اأو الإ�صاءة له.
�ص��كاوى  ن�صتقب��ل  يق��ول  واأردف 
املواطن��ن ويت��م التحقي��ق يف هذه 
الإج��راءات  واتخ��اذ  ال�ص��كاوى 
وال�ص��كاوى  الازم��ة،  القانوني��ة 
تقل�ص��ت وهام�س اخلط��اأ وم�صاحة 
اخلل��ل تقل���س ب�صكل كب��ر نتيجة 
�صب��اط  ل��دى  اخل��رة  تراك��م 
ال�صرطة واح��رام املواطن لعملهم 

وحتقيق عاقة احرام متبادل.
جه��ات  م��ع  توا�صله��م  اإىل  ��ه  ونَبرّ
رقابي��ة اأخ��رى يف وزارة الداخلية 
مثل مكتب املراق��ب العام باعتباره 
بال��وزارة،  رقابي��ة  �صلط��ة  اأعل��ى 
بالإ�صافة لدائرة حق��وق الإن�صان 
مراقب��ة  جان��ب  اإىل  ال��وزارة،  يف 
جلنة الأم��ن والداخلية يف املجل�س 

الت�صريعي لعمل وزارة الداخلية.
وو�صف عاقة ال�صرطة باملوؤ�ص�صات 
الدولي��ة  اأو  املحلي��ة  احلقوقي��ة 
بالدائمة والوثيق��ة، م�صيفًا لدينا 
توا�ص��ل م�صتمر مع هيئ��ات رقابية 
حملي��ة كالهيئ��ة امل�صتقل��ة حلقوق 
الإن�ص��ان وموؤ�ص�صة ال�صمر وهيئات 
دولي��ة كاللجنة الدولي��ة لل�صليب 
الأحم��ر وموؤ�ص�ص��ات دولي��ة اأخرى 

مُتار�س عملها ب�صكل طبيعي.

مسيرة 10 أعوام
ع��ام  مدي��ر  حت��دث  ذل��ك،  اإىل 
ال�صرط��ة ع��ن عم��ل اجله��از عل��ى 
املا�صي��ة  الع�ص��رة  الأع��وام  م��دار 
اأن  اإىل  م�ص��رًا   ،2006 ع��ام  من��ذ 
ال�صرط��ة �صه��دت حمط��ات �صعب��ة 
ومهم��ة وحتديات كبرة واإمكانيات 

�صحيحة.
وبعد مرور ع�صرة اأعوام على اإعادة 
هيكلي��ة ال�صرط��ة وم��ا �صم��ل هذه 
املرحل��ة م��ن حمط��ات كث��رة، قال 
الل��واء البط���س : مل يتوق��ف عمل 
ال�صرطة رغم الع��دوان وا�صتهداف 
والأف��راد  وال�صب��اط  املق��رات 
ونق�س الإمكانيات ووا�صلنا تقدمي 
وحت�ص��ن  للمواطن��ن  اخلدم��ات 
احل��روب  يف  الداخلي��ة  اجلبه��ة 
الثاث��ة التي �صنه��ا الحتال على 

القطاع.

نعمل في ظروف صعبة ومهامنا تتسع وإمكانياتنا تتضاءل

اللواء البطش: الجريمة في غزة "َعَرضية" وغير ُمنظمة
غزة- الراأي- رائد اأبوجراد

د مدير عام ال�صرطة الفل�صطينية  جَدرّ
الل��واء تي�ص��ر البط���س نفي��ه وج��ود 
اأي ع�صاب��ات اإجرامية منظم��ة اأو اأي 

جرمي��ة منظمة يف غ��زة، مو�صح��ًا اأن 
البع���س  دفع��ت  القط��اع  يف  الأو�ص��اع 
عر�ص��ي  ب�ص��كل  جرائ��م  لرت��كاب 
ولي���س ب�صكل منظم.وق��ال البط�س :" 

اجلرائ��م يف غ��زة غ��ر منظم��ة لذلك 
ب��دون  طويل��ة  �صه��ور  مت��ر  اأن  ممك��ن 
ح�ص��ول اأي جرمية وممك��ن اأن حت�صل 

جرائم يف فرة معينة.
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ولف��ت اإىل اأن ذل��ك ينعك���س اإيجابيًا على 
م�صتويات الأداء وج��ودة اخلدمة، وذلك 
�صعبن��ا  ت�صحي��ات  ا�صتحقاق��ات  كاأح��د 
الفل�صطين��ي، وتر�صيخ منجزاته الوطنية 
يف بناء دولة املوؤ�ص�صات على كامل الراب 

الفل�صطيني.

المجلس األعلى للعشائر
�صق��ف  يف  الداخلي��ة  وزارة  وو�صع��ت 
اأولوياتها تعزيز الن�صيج املجتمعي، وفيما 
يخ���س ذل��ك اأ�ص��ار الوكي��ل امل�صاع��د اأب��و 
اأن وزرارة الداخلي��ة تق��وم  اإىل  �صبح��ة 
ب��كل ما من �صاأنه اإحال ال�صلم الأهلي بن 
كاف��ة اأف��راد املجتمع والتدخ��ل يف جميع 
الق�صايا واخلافات الع�صائرية فاأوجدت 
كم��ا  الع�صائ��ر،  ل�ص��وؤون  العام��ة  الإدارة 
�صكل��ت موؤخرًا املجل���س الأعل��ى لاإ�صاح 

بعد جهود كبرة
بدوره��ا؛   ترع��ى وزارة الداخلي��ة نح��و 
600 جلن��ة اإ�ص��اح ن�صفها يتبع لاإدارة 
والإ�ص��اح  الع�صائ��ر  ل�ص��وؤون  العام��ة 
والن�ص��ف الآخ��ر يتب��ع لرابط��ة علم��اء 
فل�صط��ن موزع��ن عل��ى كاف��ة حمافظات 

قطاع غزة.
ت�صكي��ل  فك��رة  اأن  �صبح��ة  اأب��و  واأو�ص��ح 
املجل���س الأعل��ى لاإ�ص��اح نبع��ت يف ظ��ل 
وج��ود م�صاكل كبرة كق�صاي��ا القتل التي 
مل ت�صل اللج��ان الفرعية حلٍل لها، الأمر 
ال��ذي اأوجب وجود جه��ة تخت�س يف حل 

تلك الق�صايا العالقة.
فك��رة  بتطبي��ق  بداأن��ا  يق��ول:  وم�ص��ى 
املجل���س باختي��ار خم�صة اأع�ص��اء ممثلن 
الع�صائ��ر  ل�ص��وؤون  التابع��ة  اللج��ان  ع��ن 
فل�صط��ن،  علم��اء  م��ن  اآخري��ن  وخم�ص��ة 
م�ص��رًا  حمافظ��ة_،  كل  م��ن  _اثن��ان 
اإىل اأن اأمر اختي��ار الأع�صاء ُترك للجان 
الإ�ص��اح يف كل حمافظ��ة ليقدموا مناذج 

من الكفاءات.
وب��نرّ الوكي��ل امل�صاعد اأنه ج��رى انتخاب 
اأم��ن �ص��ر املجل�س وناط��ق اإعامي، ونائب 
لرئي���س املجل���س، كم��ا ومت و�ص��ع وثيق��ة 
ناظم��ة للمجل���س ت�ص��م لوائ��ح وقوان��ن 
ومدت��ه  اأع�صائ��ه  وبع��دد  ب��ه  خا�ص��ة 
القانوني��ة و�ص��وًل ل�صيغ��ة نهائي��ة له��ذه 

الوثيقة.
ون��وه اإىل وزارة الداخلي��ة حر�ص��ت على 
اأن يك��ون اأع�ص��اء املجل�س م��ن اأماكن �صكن 
قط��اع  حمافظ��ات  جمي��ع  م��ن  خمتلف��ة 
غ��زة اخلم�صة كما وحر�ص��ت على اختيار 
اأ�صحاب الكف��اءات وال�صخ�صي��ات الأقدر 
على حل النزاعات بن النا�س ولهم مكانة 
وم��ن  الفل�صطين��ي  وال�ص��ارع  املجتم��ع  يف 

نخبة املجتمع مع مراعاة البعد العائلي.
ووقوف��ًا اأم��ام م�صوؤولياتها، و�صع��ت وزارة 
اإمكانياته��ا  الوطن��ي،  والأم��ن  الداخلي��ة 
ودعمه��ا اللوج�صتي حت��ت ت�صرف املجل�س 
عل��ى  املجل���س  لتع��ن  لاإ�ص��اح،  الأعل��ى 

ال يف املجتمع. القيام بدوره الفعرّ
وكخط��وة اأوىل م��ن عم��ل املجل���س، ذك��ر 
اأب��و �صبحة اأن��ه مت ح�صد ور�ص��د امل�صاكل 
العالقة خا�صة ق�صاي��ا القتل ليتم اإيجاد 
احلل��ول املنا�صبة لها من قبل املجل�س؛ اآمًا 
اأن يج��دوا اإجن��ازات ونتائ��ج عل��ى اأر���س 

الواقع.

خدمات الجمهور
املقدم��ة  اخلدم��ات  تطوي��ر  اإط��ار  ويف 
للجمه��ور، اأ�ص�ص��ت الداخلي��ة ال�صق املدين 
م�ص��روع الأر�صف��ة الإلكرونية للمعامات 
واأحدث��ت تط��ورًا على �صعي��د الإمكانيات 
التكنولوجي��ة  الو�صائ��ل  م��ع  والتعام��ل 

املتطورة وزيادة كفاءة العن�صر الب�صري.
و�ص��رب اأب��و �صبح��ة مث��اًل عل��ى �صرع��ة 
اإجن��از املعام��ات، حيث اأو�ص��ح اأن بطاقة 
الهوي��ة كانت يف العه��د ال�صاب��ق ت�صتغرق 
�صه��رًا يف بع���س الأحي��ان؛ مرجع��ًا ذل��ك 
اإىل ع��دم ا�صتثم��ار الإمكاني��ات بال�ص��كل 
اإداري  �ص��كل  وج��ود  وع��دم  ال�صحي��ح 
يف  التعقي��د  اإىل  بالإ�صاف��ة  م�صب��وط 
املعام��ات، اإل اأنها حالي��ًا تتم خال فرة 

وجيزة.
وم��ن ب��اب الت�صهيل عل��ى املواط��ن، اأن�صاأت 
امل��دين_  _ال�ص��ق  الداخلي��ة  وزارة 

مكات��ب له��ا داخ��ل ع��دد م��ن امل�صت�صفيات 
يف قط��اع غ��زة ك�ال�صف��اء بغ��زة، و�صهداء 
الأق�ص��ى بالو�صطى، ونا�ص��ر يف خانيون�س 
وذلك ل�صهولة ح�صول املواطن على �صهادة 

املياد خال دقائق معدودة.
وبع��د ا�صتن��كاف ع��دد كبر م��ن املوظفن 
وقطع الروات��ب خال ال�صنوات ال�صابقة، 
واحل�ص��ار اأ�صبح من ال�صع��ب اأن ت�صتوعب 
التح��دي  وكان  ج��دد  موظف��ن  ال��وزارة 
_ح�صب ما قال اأبو �صبحة_ هو القيام 
بالأع��داد  الوظيفي��ة،  الأعب��اء  بكاف��ة 
تق��دمي  ا�صتمراري��ة  ل�صم��ان  القليل��ة 
خ��ال  م��ن  وذل��ك  للمواطن��ن،  اخلدم��ة 
اإدخال العن�ص��ر التكنولوجي لذلك ركزنا 
على ال��دورات اخلا�صة يف ف��ن التعامل مع 

اجلمهور ودورات اإدارية متنوعة.

عالقة وطيدة
ولف��ت اأب��و �صبح��ة اإىل اأن هن��اك عاقة 
وطيدة بن اجلمهور ومديريات الداخلية 
املنت�ص��رة يف املحافظ��ات، وه��ي ناجتة عن 
الحت��كاك اليومي، وقد �صع��ت الداخلية 
من خال تقدمي �صهادات خا�صة للمواليد 
وتك��رمي م��ن يول��د يف ذك��رى اأو منا�صب��ة 
وتعزي��ز  التوا�ص��ل  تعزي��ز  اإىل  معين��ة 
ثقافة املواطن وربطه بتاريخه الإ�صامي 

والوطني.
وت�صع��ى وزارة الداخلي��ة القط��اع امل��دين 
خ��ال ع��ام 2017 اجل��اري اإىل حتقي��ق 
اأعل��ى م�صت��وى ر�ص��ا للجمه��ور م��ن خ��ال 
اخلدم��ة،  تق��دمي  يف  والتمي��ز  الري��ادة 

�ص��ورة  تق��دمي  عل��ى  ال��وزارة  وحتر���س 
جيدة من خال جتويد وتطوير خدماتها 

املقدمة.
وفيم��ا يخت���س ب�ص��وؤون الأجان��ب؛ اأو�صح 
اأب��و �صبح��ة اأن الإدارة العام��ة لاإقامات 
و�ص��وؤون الأجان��ب واملغرب��ن ه��ي اجلهة 
املخول��ة بتنظيم اإقامة الأجانب من اأ�صل 
عربي اأو اأجنبي يف الأرا�صي الفل�صطينية 

اخلا�صعن ل�صروط الإقامة املحددة.
وب��نرّ اأنه��ا اجله��ة امل�صوؤول��ة ع��ن اإ�ص��دار 
الراغب��ن  الأجان��ب  واإقام��ات  دخ��ول 
بالتواج��د داخل قط��اع غزة عل��ى كفالة 
املوؤ�ص�ص��ات العامل��ة في��ه، بالإ�صاف��ة اإىل 
اإ�ص��دار اإف��ادات للفل�صطيني��ن املقيمن يف 
الداخل واخلارج والتي تام�س حاجاتهم 
املخت�ص��ة،  اجله��ات  اإىل  تقدميه��ا  يف 
وه��ي تعم��ل اأي�صًا عل��ى اإ�ص��دار الت�صاريح 
للراغبن يف املرور عر حاجز بيت حانون 
من موظفي املوؤ�ص�صات الدولية والأجنبية 

واملحلية.
واأكد اأب��و �صبحة اأن لهذه الإدارة اهتمامًا 
كبرًا من قبل وزارة الداخلية حيث قامت 
باختي��ار املوظف��ن العامل��ن فيه��ا ب�ص��كل 
خا���س ممن ينطبق عليه��م �صروط معينة 
ك� تع��دد اللغ��ات والق��درة عل��ى الت�صال 

والتوا�صل مع الغر.

الشؤون العامة
العام��ة  لل�ص��وؤون  العام��ة  الإدارة  وتع��د 
م��ن  اجله��ة  احلكومي��ة  غ��ر  واملنظم��ات 
اإدارات قط��اع ال�ص��ق امل��دين املهم��ة وه��ي 

اجله��ة امل�صرفة عل��ى اجلمعيات اخلرية 
العام��ة  وال�ص��ون  الأهلي��ة  والهيئ��ات 

للمواطن الفل�صطيني.
ويف هذا ال�صياق اأو�صح اأبو �صبحة اأن هذه 
الإدارة ت�صع��ى اإىل تنمية وتطوير قطاع 
العم��ل الأهل��ي الفل�صطين��ي مب��ا ي�صم��ن 
اأن  اإىل  م�ص��رًا  امل��دين،  املجتم��ع  متك��ن 
الداخلي��ة ت�صرف على ما يق��ارب من األف 
جمعي��ة معظمه��ا حملي��ة وهن��اك اأخرى 
دولي��ة واأجنبي��ة، حي��ث مت ت�صجي��ل 46 

جمعية خال العام املن�صرم 2016.
ولفت اإىل اأن اإدارة ال�صوؤون العامة ت�صرف 
عل��ى ه��ذه اجلمعي��ات من��ذ تاأ�صي�صه��ا من 
خ��ال الرقابة عليه��ا واملتابعة امل�صتمرة 
لها، وذلك حر�صًا م��ن الوزارة على و�صول 
امل��ال والدع��م اإىل م�صتحقي��ه بطريق��ة 

�صليمة و�صحيحة وعادلة.
لل�ص��وؤون  العام��ة  الإدارة  وت�ص��رف  كم��ا 
العام��ة عل��ى اإ�صدار الراخي���س الازمة 
املوؤ�ص�ص��ات  وباق��ي  العرائ���س  لكتب��ة 
اإىل  بالإ�صاف��ة  والق�صائي��ة،  احلكومي��ة 
واإ�ص��دار  اجلنائ��ي  البح��ث  مل��ف  اإدارة 

�صهادات ح�صن ال�صرة وال�صلوك.

وحدة الرقابة
امل��دين_  _ال�ص��ق  الداخلي��ة  وت�صع��ى 
الداخلي��ة  الرقاب��ة  وح��دة  خ��ال  م��ن 
وال�ص��كاوى اإىل التاأك��د م��ن اأن الأعم��ال 
بال��وزارة تتواف��ق م��ع القوان��ن واللوائح 
والأنظمة والتعليم��ات ال�صادرة الناظمة 

لعملها.
ويف ه��ذا ال�ص��دد يقول الوكي��ل امل�صاعد: 
نهدف من خال هذه الوحدة اإىل متابعة 
عم��ل اإدارات ال��وزارة املختلف��ة وتعقي��ب 
على ما هو اإيجاب��ي لتعزيزه ور�صد بع�س 
الإخفاقات ليتم معاجلتها والرتقاء بها، 

فهي مراآة حقيقية لعمل الوزارة.
واأردف: قمن��ا بتطوي��ر مفه��وم الرقاب��ة 
ل��دى موظف��ي ال�صق امل��دين لت�صب��ح نوعًا 
م��ن اأنواع تطوي��ر الذات لديه��م مبا يعود 
الكف��اءة  كرف��ع  اإيجابي��ة  مب��ردودات 

مة. وجودة اخلدمة املقدرّ
وختت��م حديثه بر�صال��ة موجهة ملوظفي 
اإدارات ال�ص��ق امل��دين قائ��ًا: لق��د اأثبتم 
اأنك��م عل��ى ق��در م��ن امل�صوؤولي��ة وحم��ل 
الأمان��ة، فعل��ى الرغ��م من قل��ة الرواتب 
وانقطاعه��ا ا�صتمريت��م يف تق��دمي اأف�صل 
اخلدم��ات لأبن��اء �صعبك��م دون انقط��اع، 
التط��ور  م��ن  املزي��د  اإىل  اإياه��م  داعي��ًا 
والرتق��اء بالعم��ل للو�ص��ول اإىل اأف�ص��ل 
لأبن��اء  اخلدم��ات  تق��دمي  م��ن  م�صت��وى 

�صعبهم ال�صامد.

ندفع لتجويد مسيرة العمل المهني وتحسين خدماتنا للمواطنين

الداخلية "الشق المدني"...
 تثبيت كيان وهوية المواطن الفلسطيني

غزة- الراأي- حممد الزرد
اأك��د الأ�صتاذ ماهر اأب��و �صبحة وكيل وزارة 
الداخلي��ة امل�صاع��د اأن قط��اع ال�صق املدين 
يف ال��وزارة، ميتلك اأهمية �صيادية ووطنية 
عالية يف حي��اة املواط��ن الفل�صطيني، وهو 

ميثل عن�صرًا اأ�صا�صيًا يف تثبيت حقه وكيانه 
وهويت��ه يف ظل مواجهة احتال عن�صري.
وزارة  ب��ن  العاق��ة  �صبح��ة  اأب��و  وع��دًّ 
الداخلي��ة واملواط��ن الفل�صطين��ي باحللقة 
امل�صتمرة منذ مي��اده وحتى وفاته، م�صرًا 

اإىل اأن ال��وزارة ُتعطي انطاق��ًا من مكانتها 
واأهميته��ا قدرًا كبرًا م��ن اهتمامها يف دفع 
ف�ص��ًا  العم��ل مبهني��ة واح��راف  م�ص��رة 
ع��ن التجوي��د والتطوير ومواكب��ة معاير 

التميز العاملية.
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غزة- الراأي
قائد ا�صتثنائي ا�صتط��اع اأن يبني اأجهزة اأمنية 
بعقي��دة وطنية حم��ت ظهر املقاوم��ة وحفظت 
اجلبه��ة الداخلي��ة وفر�صت الأم��ن الذي فقده 
�صعبن��ا من��ذ �صن��وات ط��وال، مل يختب��ئ خل��ف 
�صعب��ه ومل يعم��ل م��ن وراء املكات��ب، ب��ل تقدم 
ال�صفوف و�صحى بروحه ليكون بذلك اأول وزير 

داخلية يف العامل �صهيدًا.
املتاب��ع للمرحل��ة الت��ي عا�صه��ا ال�صهي��د �صي��ام 
يلح��ظ م��دى �صعوبته��ا حي��ث �صه��دت تاأ�صي���س 
اأجه��زة اأمنية متكاملة، لذلك فاإن الكلمات على 
كرته��ا ل��ن تفي ح��ق ه��ذا القائ��د ال�صتثنائي 
يف تاري��خ الق�صية الفل�صطيني��ة ورجل املرحلة 

الأمنية و�صاحب القرارات احلا�صمة.
تضحية وعطاء

خم�صون عامًا ق�صاها �صيام كانت عامرة 
بالعطاء واملقاومة وخدمة �صعبه، فقد ولد يف 

غزة،  غرب  ال�صاطئ  مبع�صكر  22/7/1959م 
وتعود اأ�صوله لقرية اجلورة ق�صاء ع�صقان 

املحتلة.
تخرج ال�صهيد �صيام عام 1980 من دار املعلمن 
يف رام اهلل وح�ص��ل عل��ى دبل��وم تدري�س العلوم 
والريا�صي��ات، ث��م اأكم��ل درا�صت��ه اجلامعية يف 
جامع��ة القد���س املفتوح��ة وتخ��رج منه��ا �صنة 
2000م، وح�ص��ل على بكالوريو�س يف الربية 
الإ�صامي��ة، كم��ا عمل يف مدار���س وكالة الغوث 
الدولي��ة من الع��ام 1980م، حت��ى نهاية العام 
2003م، لكن��ه ت��رك العمل ب�صب��ب م�صايقات 
انتمائ��ه  خلفي��ة  عل��ى  الغ��وث  وكال��ة  اإدارة 
ال�صيا�ص��ي كم��ا عم��ل خطيب��ًا واإمام��ًا، كم��ا كان 
ل��ه دور ب��ارز يف حل النزاع��ات وال�صجارات بن 

النا�س كرجل اإ�صاح.

مناصب ُكّلف بها
ُكل��ف الوزي��ر ال�صهي��د يف حيات��ه بالعدي��د م��ن 
املنا�ص��ب، ف��كان رئي�ص��ًا للجن��ة قط��اع املعلمن، 

وع�ص��و احت��اد املوظف��ن العرب بوكال��ة الغوث 
الدولية، وم�صوؤوًل لدائرة العاقات اخلارجية 
يف حركة حما�س، وع�صوًا يف القيادة ال�صيا�صية 

للحركة بغزة.
كما عمل �صيام ع�صوًا يف جمل�س اأمناء اجلامعة 
الإ�صامي��ة، وع�ص��وًا للهيئ��ة التاأ�صي�صي��ة ملركز 
اأبح��اث امل�صتقب��ل، ويف الع��ام 1980 كان �صيام 
ع�ص��وًا يف احت��اد الط��اب ب��دار املعلم��ن ب��رام 

اهلل.
انتخ��ب ع�ص��ًوا للمجل�س الت�صريع��ي عن قائمة 
حرك��ة حما���س يف دائ��رة غ��زة ، والت��ي ح�صل 
فيه��ا على اأعل��ى اأ�صوات الناخب��ن على م�صتوى 
غ��زة وال�صف��ة والقد���س، كما مت تكليف��ه كاأول 
وزير داخلية يف احلكومة العا�صرة ليجد نف�صه 

يف حتدٍّ مع اأجهزة اأمنية متار�س الفلتان.

قرارات حكيمة
ات�صم الوزير �صيام بجراأته يف اتخاذ القرارات 
احلكيم��ة واحلا�صم��ة، فعندم��ا ت��ويل من�ص��ب 
وزارة الداخلية اأ�صدر قرارًا باإعادة املطرودين 
م��ن ال�صرط��ة ب�صب��ب ق��رارات تع�صفي��ة تطال 
حريتهم ال�صخ�صية، كما ُعرف عن الوزير �صيام 
اإدارت��ه احلكيم��ة ملل��ف جلن��ة املتابع��ة العلي��ا 
يف الف�صائ��ل وكان ي�صه��د له اجلمي��ع بالعاقة 

احل�صنة مع كل الأطراف التي يتعامل معها.
وقد �صكل توليه ل��وزارة الداخلية نقطة تغير 
فا�صلة يف بناء املوؤ�ص�ص��ة الأمنية الفل�صطينية، 
فالرج��ل �ص��رع بع��د اأي��ام م��ن تولي��ه ال��وزارة 
يف اإنه��اء الفو�ص��ى الت��ي �ص��ادت حينه��ا وتغول 

العائات وانت�صار ال�صاح.

بسط األمن
�صه��دت ف��رة تويل �صي��ام ل��وزارة الداخلية يف 
الأمني��ة  الأجه��زة  مت��رد  العا�ص��رة  احلكوم��ة 
لق��رارات  الن�صي��اع  وع��دم  لل�صلط��ة  التابع��ة 
الوزي��ر، وب��داأ املد واجل��زر حول ع��دة قرارات 
اتخذه��ا �صي��ام بالقي��ادة احلكيم��ة اأن يفر�س 

دوره يف حف��ظ اأم��ن املواط��ن رغ��م كل ال�صعاب 
والعقب��ات الت��ي و�صع��ت اأمام��ه، مم��ا ا�صط��ره 
لت�صكيل قوة و�صرطية واأمنية يف مار�س 2006 
وف��ق القان��ون فكان��ت مبثاب��ة الن��واة ال�صلبة، 
لُت�صح��ي تلك القوة التي �صكله��ا الوزير ال�صهيد 
من عدة مئ��ات من الأفراد الي��وم اأجهزًة اأمنية 

منظمة.
الفلت��ان  عل��ى  الق�ص��اء  مرحل��ة  �صكل��ت  كم��ا 
الداخل��ي اجلهد الأكر امللق��ى على عاتق �صيام 
يف تل��ك املرحل��ة ال�صعب��ة، كم��ا ح�ص��م الوزي��ر 
�صي��ام ق�صية تغول العائات ومن��ع �صاحها َثَمرّ 
كان �صي��ف 2007م الأك��ر اأمًن��ا واأماًن��ا بغزة؛ 
حيث ا�صتطاع الرجل القوي قيادة تلك املرحلة 

بنجاح.

هيكلية جديدة
ا�صتط��اع ال�صهي��د �صي��ام اأن ي�صن��ع وزارة كاملة 
بهيكلية جدي��دة �صربت مثاًل يف حتقيق الأمن 
والأم��ان واإع��ادة ال�صتق��رار حلي��اة املواطنن، 
و�صهد ال�صدي��ق والعدو قدرة الوزير �صيام على 

حتمل امل�صئولية عن كل فعل وقول.
اإىل  بنف�ص��ه  يخ��رج  الداخلي��ة  وزي��ر  كان  اإذ 
مراك��ز ال�صرط��ة يف جمي��ع املحافظ��ات ليتفقد 
�ص��ر العم��ل فيه��ا، كل ذل��ك جتل��ى م��ن حر�صه 
الكبر على اأن حُتقق الداخلية اآمال املواطنن، 
فاأن�ص��اأ ديوانًا للرقابة لي�ص��وب الأداء وُين�صف 

املواطنن.
ومم��ا يدلل عل��ى اهتمام الوزير �صي��ام بتطوير 
املنظوم��ة الأمني��ة على اأ�ص���س علمي��ة اإن�صاءه 
ملعه��د العل��وم الأمني��ة وحتفي��زه لطل��ب العل��م 
الأمن��ي والقان��وين، كم��ا مل يخف��ى عل��ى اأح��د 
واإر�صاده��م  الأم��ن  رج��ال  بتوجي��ه  اهتمام��ه 
فاأن�ص��اأ هيئ��ة التوجي��ه والإر�ص��اد والتي عكفت 
عل��ى تنظيم الرامج التدريبي��ة والتاأهيلية يف 

خمتلف املواقع الأمنية.
لقد امتلك �صعيد �صيام القدرة على العمل حتت 
ال�صغ��وط املختلفة، حي��ث عَمرّ اله��دوء والأمن 

اأرج��اء غ��زة خ��ال ف��رة تولي��ه ال��وزارة بعد 
�صنن خلت من الأمن وما زالت اآثار �صدى الأمان 

م�صتمرة بعد ا�صت�صهاده حتى يومنا هذا.

شهادته
الأمني��ة يف  لاأجه��زة  الأوىل  ال�صرب��ة  وبع��د 
حرب الفرقان يف ال�صابع والع�صرين من دي�صمر 
لع��ام 2008م ، عمل الوزير �صي��ام على ترتيب 
مل��ف الداخلي��ة فتوا�صل منذ اللحظ��ة الأوىل 
للعدوان مع كافة الأجهزة الأمنية وكلف قيادة 
جدي��دة لل�صرطة بعد ا�صت�صه��اد قائدها اللواء 
توفيق جر ودع��ا كافة الأجهزة لا�صتمرار يف 
اأداء ر�صالتها يف حفظ الأمن وال�صتقرار داخل 
املجتمع، وكان لقيادت��ه احلكيمة اأثرًا كبرًا يف 

ا�صتقرار اجلبهة الداخلية.
وعق��ب ق�ص��ف مكتب��ه نقل العم��ل لبيت��ه، فقد 
اأظه��رت املرا�ص��ات الداخلي��ة بخ��ط ال�صهي��د 
كتابات��ه لكاف��ة العامل��ن كٌل يف موقع��ه حجم 
الهتمام الت��ي اأبداها مما اأثر عل��ى رفع الروح 
يف  الأجه��زة  كاف��ة  اأداء  وا�صتق��رار  املعنوي��ة 
خمتل��ف امليادي��ن والعم��ل ب��كل جهده��ا رغ��م 
يف  عمل��وا  اأنه��م  اإل  البق��اء  ملقوم��ات  فقدانه��ا 
ال�ص��وارع والأزق��ة لقي��ادة اجلبه��ة الداخلي��ة 

وحتقيق ال�صمود والثبات.
ا�صت�صه��د الوزي��ر �صي��ام يف الي��وم الع�صري��ن من 
معركة الفرقان يف اخلام�س ع�صر من يناير عام 
2009م تاركًا ورائه اأبناء يوفون مب�صرته يف 
الذك��رى ال�صابع��ة ل�صت�صه��اده وي�ص��رون على 
خط��اه وتوجيهات��ه الت��ي ر�صمها لأف��راد وزارة 
الداخلي��ة يف حف��ظ الأم��ن وحماي��ة املقاومة 

وحتقيق كرامة ال�صعب والوطن.
فال�صهي��د �صيام مل يكن قائ��دًا حلركة �صيا�صية 
فق��ط، واإمن��ا ات�ص��ع قلب��ه وفك��ره وعقل��ه ل��كل 
الف�صائ��ل  كل  واإىل  الفل�صطين��ي  املجتم��ع 
الفل�صطيني��ة، واأثبت ع��ر �صخ�صيته الوطنية 
وتعامله مع كافة الف�صائل اأنه ربُّ الأ�صرة الذي 

احت�صن اجلميع.

في الذكرى الثامنة الستشهاده

الوزير صيام .. "ُمهندس" المؤسسة األمنية
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لماذا تحمل األمهات أطفالهن على الكتف األيسر؟

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
م��ن الطبيع��ي اأن حتمل الأمه��ات اأطفالهن، لك��ن حملهم على 
الكتف الأي�صر بالتحديد كان لغًزا يحر العلماء منذ �صنوات 
طويل��ة اإىل اأن ك�صف��ت درا�صة حديثة م��ا يخفيه هذا الفعل 

الب�صيط.
فق��د اأظهرت الدرا�صة اجلديدة اأن حم��ل الأمهات لأطفالهن 
على الكتف الأي�صر ي�صاعدهن على اإبقاء الر�صع يف و�صع اآمن 
ع��ن طريق ال�صماح للجانب الأمين من املخ مبعاجلة املعلومات 
عن حالته��م والتفاعل مع �صلوكياته��م ب�صرعة.وتعرف هذه 
الظاه��رة بال�صيطرة الدماغية، وقد اأظه��رت اأبحاث �صابقة 
تف�صيل ما بن %70 و%85 من الأمهات حمل اأطفالهن على 

الكتف الأي�صر.
وق��ام علماء م��ن جامعة �صان بطر�ص��رغ احلكومية يف رو�صيا 
ببح��ث م��دى تف�صي��ل الأمه��ات لو�ص��ع اأطفالهن عل��ى الكتف 
ب��ل �صمل��ت الدرا�ص��ة  ل��دى الإن�ص��ان  لي���س فق��ط  الأي�ص��ر، 
احليوان��ات اأي�ص��ا م��ن اأج��ل فه��م ج��دوى ه��ذا التف�صي��ل يف 

التفاعل بن الأم والطفل.
 Nature Ecology« ُن�ص��ر يف  ال��ذي  التقري��ر  وج��اء يف 
and Evolution« اأن حم��ل الطف��ل على الكتف الأي�صر 
ه��و �صمة مميزة ل�صلوك الأمهات ل��دى الب�صر والقَردة العليا، 

اإل اأن اأ�صل��ه التط��وري ما ي��زال جمهول.وق��ال الباحثون اإن 
و�ص��ع الطفل على الكتف الأي�صر ه��و اأف�صل و�صيلة جلعل الأم 
تاح��ظ ب�صرع��ة ردود اأفع��ال طفلها و�صلوكيات��ه مثل البكاء 
وال�صح��ك وحت��ى التث��اوؤب، وه��و الأم��ر ال��ذي ي�صاع��د عل��ى 
ال�صتجاب��ة �صريعًا للمواقف الطارئة حي��ث يتم اإر�صالها اإىل 
اجلان��ب الأمين من مخ الأم وتتم معاجلته بوا�صطة العاطفة. 
و�ص��دد الباحث��ون عل��ى اأن ه��ذه الطريق��ة ت�صه��ل الراب��ط 

احل�صي بن الأم وطفلها.
ودر���س الباحث��ون ع�ص��رة اأن��واع م��ن احليوان��ات فوج��دوا اأن 
بع�صه��ا يف�صل احلف��اظ على �صغاره على اجلان��ب الأي�صر مثل 
الدلف��ن وحيوان الكنغر، وهو ما يدع��م النتائج التي تو�صل 
اإليها الباحثون حيث اأن اجلانب الأي�صر يجعل من ال�صهل على 
امل��خ معاجل��ة املعلومات.وُي�صتخدم اجلانب الأي�ص��ر من الدماغ 
عموم��ا يف امله��ام املتعلق��ة باللغ��ة والتفكر التحلي��ل ويو�صف 

بتفوقه يف تنفيذ العملي��ات احل�صابية والتحليل املنطقي، اأما 
اجلان��ب الأمين من املخ فهو امل�صوؤول ع��ن التعرف على الوجوه 
والتعب��ر ع��ن ال�صعور وه��و اأي�صا امل�ص��وؤول عن الوع��ي باملكان 
واحلد�س و�صرعة البديهة وال�صتماع اإىل املو�صيقى وي�صاعدنا 
عل��ى اإدراك ما نراه وفه��م امل�صاعر، ولذلك ف��اإن اعتماد حمل 
الطف��ل على اجلان��ب الأي�صر ي�صاعد يف التع��رف ب�صهولة على 

ما يحتاجه الطفل وتف�صِره والتعامل معه ب�صرعة.

اإعداد/ خ�صرة حمدان

غزة- الراأي
اأك��د الدكتور زي��اد ثابت وكي��ل وزارة 
الربية والتعلي��م العايل اأن الهتمام 
باملبادري��ن واملبتكري��ن م��ن الطواق��م 
اأولوياتن��ا،  م��ن  والطلب��ة  التعليمي��ة 
ثقاف��ة  تر�صي��خ  اإط��ار  يف  وذل��ك 
املبادرات والري��ادة  وروؤيتنا الوطنية 

والتنموية.
جاء ذلك خال م�صاركته يف الحتفال 
الذي اأقامت��ه الوزارة وجمل�س �صركاء 
اإله��ام فل�صط��ن  يف مركز ر�ص��اد ال�صوا 
الثق��ايف بغ��زة لتك��رمي الفائزي��ن يف 
فل�صط��ن”  اإله��ام  “مب��ادرة  م�صابق��ة 

لدورتها ال�صاد�صة للعام2016 .
وف��ازت 11 مب��ادرة تربوية ملهمة  من 

قط��اع غزة ،  3 م��ن هذه املبادرات كان��ت هي الأوىل 
على م�صتوى فل�صطن، وهي مبادرة املعلمة منال مطر 
من مدر�صة القاهرة ب بغرب غزة بعنوان طفل يلعب 
طف��ل يبدع، ومبادرة مدر�ص��ة الفارابي الأ�صا�صية ب 
ملدي��رة املدر�ص��ة نعم��ة احلواج��ري واملعلم��ة عب��ر 
وحتري��ك  ال�صامت��ن  ا�صتنط��اق  بعن��وان  الن��ادي 
كع��ب  بن��ت  ن�صيب��ة  مدر�ص��ة  ومب��ادرة  الراكدي��ن، 
مبديرية �صمال غ��زة حول توظيف التكنولوجيا يف 

التعليم.

م وكي��ل ال��وزارة التهنئ��ة جلمي��ع الفائزي��ن يف  وق��درّ
اإله��ام فل�صط��ن م�صي��دًا بجه��ود جمي��ع العامل��ن يف 
ه��ذا امل�ص��روع، وموؤك��دًا اأن ميدانن��ا التعليم��ي يزخر 

باملبدعن رغم احل�صار والعدوان.
اإله��ام فل�صط��ن ين�صج��م  اأن ن�ص��اط  واأو�ص��ح ثاب��ت 
م��ع توجهاتن��ا الإ�صراتيجي��ة يف ت�صجي��ع الإب��داع 
واملب��ادرة يف مدار�صن��ا، مو�صح��ًا اأنن��ا اأطلقن��ا خال 
الع��ام الدرا�ص��ي احل��ايل م�صابق��ة مبادرت��ي جلمي��ع 
العامل��ن يف ال��وزارة به��دف الدف��ع قدم��ًا بتطوي��ر 

التعليم.

وب��ن ثابت اأنن��ا تلقينا خ��ال الأي��ام املا�صية 185 
مبادرة  وهذا يدل على الهتمام الكبر من الطواقم 
العامل��ة، حي��ث �صتخ�صع املب��ادرات للتقييم و�صيكون 

لنا موعد مع تكرمي الفائزين يف �صهر مايو املقبل.
ودع��ا ثاب��ت جميع مدي��ري املدار���س اإىل تقدمي كل 
الت�صهيات املمكنة جلميع املبادرين حتى ي�صتطيعوا 

تنفيذ مبادراتهم ح�صب ما مت التخطيط لها.
ويف كلم��ه له ع��ر الهاتف م��ن ال�صف��ة الفل�صطينية 
اأ�صاد اأ.اأحمد عمار امل�صت�صار الربوي لإلهام فل�صطن 
بجمي��ع الفائزين، موؤك��دًا اأن فوز ه��ذه املبادرات من 

غ��زة ل��ه بع��د خا���س فرغ��م املعان��اة 
هن��اك اإجن��از واإب��داع .من جهت��ه اأكد 
اأ.اأمي��ن العكلوك من�صق وم�صت�صار اإلهام 
فل�صط��ن يف قط��اع غ��زة اأن امل�صابق��ة 
حتق��ق الإجن��از يف دورته��ا ال�صاد�ص��ة، 
ويف ه��ذا ال�ص��اأن قمن��ا بطباع��ة كتاب 
خا���س بامل�صابق��ة واملب��ادرات امللهمة ، 
ويج��ري توزيع��ه على جمي��ع املدار�س 
�صيت��م تعميم��ه عل��ى  الوط��ن كم��ا  يف 

ال�صفارات يف خارج فل�صطن.
ون��وه العكل��وك اإىل اأن م�صابق��ة اإله��ام 
فل�صط��ن م�صتم��رة حيث فتحن��ا الباب 
للدورة ال�صابعة و �صينتهي الر�صيح لها 

بتاريخ 26 فراير 2017.
ي�ص��ار اإىل اأنه ح�صر الحتف��ال د. زياد 
ثاب��ت وكي��ل وزارة الربي��ة والتعلي��م الع��ايل ، و د. 
عب��د اهلل عب��د املنعم وكي��ل وزارة التعلي��م ال�صابق،  
واأ.حمم��د اجل��دي مدي��ر تعلي��م غ��زة ال�صاب��ق، واأ. 
توفي��ق احل��وراين النائ��ب الإداري لرئي���س برنامج 
مدي��ر  مط��ر  واأ.حمم��ود  الغ��وث،  بوكال��ة  التعلي��م 
ع��ام الإ�ص��راف الرب��وي، واأ. اأمي��ن العكل��وك من�صق 
وم�صت�ص��ار اإله��ام فل�صط��ن يف قط��اع غ��زة وع��دد من 
مدي��ري الربي��ة و امل�صوؤولن اإ�صاف��ة اإىل الفائزين 

وذويهم.

ثابت: االهتمام بالمبادرين في ميدان التعليم من أولوياتنا
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غزة- الراأي- �صمر العرعر
م��ن  اأقامه��م  وجف��ت  ال�صحفي��ن  كلم��ات  َخُل�ص��ت 
تن��اول مو�صوع اأزمتي الكهرب��اء والغاز واللتان ي�صر 
حلهم��ا كال�صلحف��اة دون اأي �صع��ور بالر�صى من قبل 

املواطنن.
اأزم��ة الغ��از م��ا تلب��ث اأن تنجل��ي  حت��ي تتك�صف من 
جدي��د، و�ص��ط وع��ودات من هن��ا واأخرى م��ن هناك 
باأن ثمة حلول قد تلوح بالأفق مبد خط ثاين للغاز 
الأم��ر الذي ق��د يحل لغز اأزمة الغ��از املوؤرق مل�صاجع 

املواطنن بقطاع غزة بن ع�صية  و�صحاها .
املواطن��ون يف غزة يف ظ��ل تزاحم الأزمات بن اأزمة 
كهرب��اء ومناف�صتها اأزمة الغ��از ل �صبيل لديهم �صوى 
اللج��وء اإىل الو�صائل البدائي��ة حيث موقد النار يف 

ظل غياب ال�صروريان الغاز والكهرباء .
املواطن��ة من��ى عب��د رب��ه دفعه��ا ع��دم توف��ر الغ��از 
وكذل��ك الكهرب��اء كبدي��ل اإىل �ص��راء موق��د للن��ار 
لإعداد الطعام وتلبية متطلبات اأ�صرتها فيما يخ�س 

املاأكل اأو امل�صرب وحتى ت�صخن مياه لا�صتحمام .
وتقول املواطنة ل� " الراأي" :" لقد فرغت اأ�صطوانة 
الغ��از املتوف��رة لدى وق��د ق��ام زوج��ي باإر�صالها اإىل 
موزع الغاز للتعبئة و نحن ننتظر قدومها منذ قرابة 
الث��اث اأ�صابي��ع  بف��ارغ ال�صر، معربة ع��ن خ�صيتها 
م��ن اأن تف��رغ ا�صطوان��ة الغ��از ال6 كيلو قب��ل قدوم 

ال�صطوانة الأويل "
وت�صي��ف عب��د رب��ه:" جل��اأت ملوق��د الن��ار يف النهار 
وحت��ى قرب حل��ول امل�صاء لتوفر م��ا يوجد لدى من 
غ��از لل�ص��رورة الق�ص��وة، الأم��ر ال��ذي يثق��ل كاهلي 
ويتعبن��ي ج��دًا اإىل جان��ب م��ا تخلف��ه الن��ران م��ن 
دخ��ان ومعان��اة لأن��ك �صتبق��ى بجانبه��ا خ�صية على 

ال�صغار من الحراق "
ومتنت عب��د ربه باأن حتل ه��ذه امل�صكلة واأن يتحمل 
اأ�صحاب القرار امل�صوؤولية جتاه الأزمات التي نعانيها 
حي��ث ل يوجد غاز ول يوجد البديل عنه الكهرباء 

الأمر الذي يزيد من معاناة املواطنن يف غزة .

استغالل واحتكار
فيم��ا جل��اأ املواطن هيث��م عب��د ال��روؤوف اإىل تعبئة 
الأ�صطوان��ة خا�صت��ه اإىل الثلث من الغ��از مببلغ 22 
�صي��كًا ، وذل��ك من قب��ل �صاحب حمل يحتك��ر الغاز 
لديه ويبيعه ب�صعر م�صاعف ا�صتغال لاأزمة، حيث 
يق��وم بتعبئ��ة اأ�صطوانة غاز كب��رة احلجم ويتاجر 

بها .
ويقول عبد الروؤوف :" �صو دفعك للمر اإىل اأمر منه، 
ع��دم توفر الغاز ل��دى دفعني لأن اأبح��ث عمن يقوم 
بتعبئ��ة اأ�صطوان��ة الغ��از ب�ص��كل �صري��ع خ�صية على 
ع��دم توفره يف البي��ت ، موؤكدًا اأن البيوت ل ميكن اأن 

تبا�صر اأعمالها احلياتية با كهرباء اأو غاز ".
وي�صي��ف:" اجلميع ل ي�صتطي��ع اأن ي�صرى موقد نار 
عو�صًا عن الغاز وذلك بحكم طبيعة �صكن املواطنن، 
يف �صق��ق ل تتواف��ر فيه��ا امل�صاحة التي ق��د ي�صتغلها 
لإ�صع��ال موق��د الن��ار الأمر ال��ذي يدفعن��ي لإيجاد 

حلول �صريعة ".

الحلول
ب��دوره،  اأك��د رئي���س جلنة الغ��از بجمعي��ة اأ�صحاب 
�ص��ركات الوق��ود بغ��زة �صم��ر حم��ادة، اأن اأزمة غاز 
الطهي يف قط��اع غزة �صتبقى ماثلة ولن حتل ، ما مل 

يت��م اإن�صاء خط غاز جدي��د، بالإ�صافة اإىل املوجود 
عن��د معر ك��رم اأب��و �ص��امل، وال��ذي ينقل الغ��از من 

الطرف الإ�صرائيلي اإىل الفل�صطيني.
وق��ال حمادة ل� " الراأي" :" م��ا نقوم به نحن ل يعد 
حًا للم�صكلة واإمن��ا اإدارة لأزمة تتجدد بن الفينة 
والأخرى، موؤكدًا اأن احلل يتمثل يف تركيب خط غاز 
جدي��د وم�صخة جديدة لتافى وج��ود اأزمة يف غاز 

الطهي فيما بعد ".
ب�ص��رورة  الر�صمي��ة  اجله��ات  طالبن��ا   ": واأ�ص��اف 
ال�صغ��ط عل��ى الحت��ال اإ�صرائيلي لزي��ادة الكمية 
املدخل��ة اإىل غ��زة من غ��از الطهى، لفت��ًا اأن اأعمال 
تركي��ب وجتهيز اخلط اجلديد م�صتمرة منذ قرابة 
ال�صهرين، لإمداد غ��زة بكميات كافية من الغاز على 
اأن يتم خال ال�صهر املقبل تركيب امل�صخة اجلديدة 

ما يعد حًا للم�صكلة القائمة .
وتابع:" حتتاج غزة من 350 _ 400 طن من الغاز 
يومي��ًا، وم��ا ي�صلنا فقط 220 ط��ن، واخلط املوجود 
عل��ى ك��رم اأب��و �ص��امل ل يتحم��ل الكمي��ة املطلوب��ة 
لأه��ايل القط��اع"، م�ص��ددًا على اأن حل ه��ذه الأزمة 

يكمن يف تنفيذ الوعود باإن�صاء اخلط الإ�صايف "

خط الغاز الجديد
وبن حم��ادة اأن امل�صكلة القائم��ة الآن تتعلق بخط 
الغ��از اجلدي��د ، فعل��ى الرغ��م م��ن زي��ادة ال�صعة اإل 
املطلوب��ة،  الكمي��ات  ق��وات الحت��ال ل ت�ص��خ  اأنَّ 
بحج��ة اأن امل�صخة القدمي��ة ل ت�صتطيع �صخ كميات 
كب��رة م��ن الغاز، عل��ى اأمل باأن يت��م  تركيب م�صخة 
جديدة ت�صخ كميات كب��رة تلبى حاجة القطاع من 

غ��از الطه��ي .ومن املتوق��ع اأن يغطي اخل��ط اجلديد 
احتياج��ات قط��اع غ��زة بالكام��ل، وم��ن املتوق��ع اأن 
ت��راوح الكمي��ات الت��ي �صتدخ��ل من خال��ه ما بن 

)500-450( طن يوميًا.

استهالك ملحوظ
ولف��ت حم��ادة اإىل م��ا ي�صتهلك��ه املواطن��ن م��ن غاز 
الطهي كبديل عن الكهرباء وخا�صة ملزارع الدواجن 
والدفيئ��ات وم��ا ي�صتهلك منه اأي�ص��ًا كبديل للبنزين 
لل�صي��ارات اإىل جان��ب ا�صتخدامات��ه يف امل�صت�صفيات 

وغره .
واأك��د اأن امل�صكلة تظهر وب�صكل كبر يف ف�صل ال�صتاء 
لأن الطلب يكون على غاز الطهي ب�صكل كبر يف حن 
اأن الكمي��ة املتوفرة ل تكفى احتياجات القطاع منه 

.
ويع��اين �صكان قطاع غ��زة منذ اأ�صه��ر نق�صا حادا يف 
كمي��ات غاز الطه��ي الازمة ل�ص��د احتياجات املنازل 
والقطاع��ات التجاري��ة وال�صناعي��ة، ب�صب��ب ع��دم 
�صم��اح الحتال مبد خط غاز جديد لتوريد كميات 
اأك��ر، والحتف��اظ مبخ��زون احتياط��ي لحت��واء 

الأزمة وعدم جتددها خال ال�صنوات القادمة.
جدي��ر بالذك��ر، اأن امل�صخة امل�صت��وردة من الوليات 
مين��اء  يف  حالي��ًا  -موج��ودة  الأمريكي��ة  املتح��دة 
اأ�صدود- حيث يت��واءم تركيبها مع تو�صعة الأنابيب 
يف خ��ط الغاز الناق��ل للقطاع، والت��ي انتهى اجلانب 
الفل�صطين��ي موؤخرًا من تهيئته��ا وتطويرها، فاأ�صبح 
قطره��ا 8 اإن�صات بدًل من 4، بهدف حت�صن الكميات 

الواردة.

الشهر المقبل

أزمة غاز الطهي.. تنتظر تركيب الخط الثاني إلنهائها
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي
اجلاعون��ة كان��ت قري��ة فل�صطينية تبع��د 5 كيلومر �ص��رق مدينة 
�صف��د وحتي��ط به��ا اأرا�صي ق��رى فرع��م، بري��ا ورو�س بين��ا �صارك 
�ص��كان القري��ة يف عدة معارك �ص��د ال�صهاينة وجت��در ال�صارة اإىل 
اأن ال�صهي��د عب��د اهلل الأ�صبح اأحد قادة ث��ورة 1936–1939 ولد 
يف اجلاعون��ة، يف اأعق��اب نكب��ة 48  اأجر �صكانها عل��ى اللجوء نحو 

�صوريا.
كان��ت اجلاعون��ة تق��ع عل��ى �صف��ح جب��ل كنع��ان وت�صرف عل��ى غور 
الأردن م��ن اجلهات كافة، ما عدا الغ��رب، وكانت قريبة من اجلانب 
الغربي لطريق عام يو�صل اإىل �صفد وطريا، يف �صنة 1596، كانت 
اجلاعونة قرية يف ناحي��ة جرة )لواء �صفد(، وعدد �صكانها 171 

ن�صمة. 

ال�صرائب  ت��وؤدي  كانت 
الغ��ال  م��ن  ع��دد  عل��ى 

والزيت��ون،  وال�صع��ر  كالقم��ح 
م��ن  اأُخ��رى  عنا�ص��ر  اإىل  بالإ�صاف��ة 
وخاي��ا  كاملاع��ز  وامل�صتغ��ات  النت��اج 
النح��ل وطاحونة تعم��ل بالقوة املائية، 
يف اأواخ��ر الق��رن التا�ص��ع ع�ص��ر، كان��ت 

اجلاعونة قري��ة مبنية باحلجارة، وكان 
ع��دد �صكانه��ا 140–200 ن�صمة يعملون 

يف زراع��ة التن والزيتون، وكانوا كلهم من 
امل�صلمن.

كان يف اجلاعون��ة مدر�صة ابتدائية للبنن 
الأزمن��ة  ويف  العثماني��ن،  اأي��ام  اأُ�ص�ص��ت 

احلديث��ة كان معظم �ص��كان القرية يعمل يف 
الزراع��ة، اأو يف البن��اء، وعل��ى الرغ��م 

م��ن قلة موارد املي��اه عندهم، 
فق��د كانوا يزرع��ون احلبوب 
الهن��دي  والت��ن  والزيت��ون 

 ،1945–1944 يف  والعن��ب، 
كان م��ا جمموع��ه 248 دومنًا 

خم�ص�صًا للحبوب، و172 دومنًا 
مرويًا اأو م�صتخدمًا للب�صاتن.

بات��ت م�صتعم��رة رو�س بين��ا حتتل موق��ع القرية، وق��د بقي الكثر 
من من��ازل القرية قائم��ًا؛ بع�صها ي�صغله �ص��كان امل�صتعمرة، وبع�صها 
ر، ولأح��د املنازل باب تعل��وه قنطرة،  الآخ��ر حج��ري مهجور ومدمرّ
ويق��در تعداد الاجئ��ن املبعدين عن القرية يف ع��ام 1998 بنحو 

.8،1922

الجاعونة قضاء صفد

غزة- الراأي
�صلط��ة  رئي���س  ما�ص��ي  اأب��و  كام��ل  د.  اأك��د 
الأرا�ص��ي، عل��ى اأهمي��ة منع التعدي��ات على 
بامل��ال  وال�صتهت��ار  احلكومي��ة  الأرا�ص��ي 
الع��ام ومق��درات ال�صع��ب الفل�صطين��ي، لفتًا 
احلكوم��ة  ب��ن  الأدوار  تكام��ل  اأهمي��ة  اإىل 
والف�صائ��ل م��ن اجل احلفاظ عل��ى الأرا�صي 

احلكومية.
ج��اء ذل��ك، خ��ال لق��اء د. اأب��و ما�ص��ي، يف 
مكتب��ه �صب��اح اخلمي���س، بوف��ٍد م��ن الق��وى 
الوطني��ة الإ�صامي��ة، �ص��م كُل م��ن الدكتور 
اإ�صماعي��ل ر�ص��وان ممث��ل حرك��ة حما���س، و 
القيادي خ��اد البط�س ممث��ل  حركة اجلهاد 
الإ�صام��ي والقي��ادي حمم��د طوم��ان ممث��ل 

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطن .
وتن��اول اللقاء الذي ح�ص��ره اأي�صًا ح�صن اأبو 
رياله نائب رئي�س �صلطة الأرا�صي، التعديات  
الأمريكي��ة  املدر�ص��ة  منطق��ة  يف  الواقع��ة 
�صم��ال بيت لهيا �صمال قطاع غزة، واحللول 
والآليات املطروح��ة للحل حيث طرح الوفد 

ال�صكوى املقدمة من طرف املواطنن
 املتعدين يف املنطقة واملطالبن فيها مبعاجلة 

اأو�صاعهم ا�صوه بالع�صوائيات الأخرى .
ورح��ب د. اأبو ما�صي، بوف��د القوى الوطنية 
والإ�صامية مثمنًا دورهم يف متابعة الق�صايا 
ق�صي��ة  يف  �صيم��ا  ل  املواطن��ن  مت���س  الت��ي 

ال�صكن.
الأرا�ص��ي  �صلط��ة  اأن  ما�ص��ي  اأب��و  د.  وب��ن 
حري�ص��ة عل��ى معاجل��ة التعدي��ات وتوف��ر 
وف��ق  الإن�صاني��ة  للح��الت  املائ��م  امل��اأوى 
الألي��ات املعتم��دة واأن��ه ل��ن يل��ق باأح��د يف 

ال�صارع.
وبدروه �ص��رح اأبو ريالة، الأنظم��ة والآليات 
الت��ي تتعام��ل به��ا �صلط��ة الأرا�ص��ي والت��ي 
اأقرها جمل���س الوزراء ملعاجل��ة الع�صوائيات 
بع��د اإع��ادة التخطي��ط والتنظي��م للمكان و 
بع��د ا�صتيفاء  عمليات  البح��ث  الجتماعي 

وامل�صح امليداين للمنطقة.
واأ�ص��ار اإىل اأن  معاجل��ة ع�صوائي��ة املنطق��ة 
الأمريكية تاأتي كمرحلة ثانية بعد معاجلة 

التعديات على اأر�س حي الفردو�س .
بتوف��ر  �صتك��ون  املعاجل��ة  اأن  عل��ى  و�ص��دد 
البدي��ل املنا�ص��ب ح�صب الإمكاني��ات املتاحة 

ووفقًا لنظام الع�صوائيات.

سلطة األراضي تبحث مع الفصائل الفلسطينية
 مشكلة التعديات في المنطقة األمريكية
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غزة- الراأي-فل�صطن عبد الكرمي
يوم��ًا بعد ي��وم تتفاق��م معان��اة مزارعو 
املناط��ق احلدودي��ة ج��راء اعت��داءات 
ن��ار  اإط��اق  م��ن  املتوا�صل��ة  الحت��ال 
الزراعي��ة  الأرا�ص��ي  جت��اه  م�صتم��رة 
ومنعهم م��ن الو�صول لأرا�صيه��م، اأو ر�س 
املحا�صيل واملزروع��ات مببيدات اأع�صاب 
ه��وؤلء  قل��وب  وحت��رق  عليه��ا  تق�ص��ي 

املزارعن على جهدهم وتعبهم.
ول تكتفي قوات الحت��ال بهذا الأمر، 
حيث تق��وم جراف��ات تابع��ة لاحتال 
والأخ��رى  الف��رة  ب��ن  الإ�صرائيل��ي 
بتجريف م�صاح��ات وا�صعة من الأرا�صي 
احلدودي��ة،  املناط��ق  ق��رب  الزراعي��ة 
وتدمر بذل��ك كل املحا�صيل واملنتوجات 

التي قام املزارعن بزرعها.

مشاكل مزدوجة
امل��زارع خال��د قدي��ح، اأك��د اأن املزارعن 
يعان��ون معان��اة كب��رة نتيج��ة تده��ور 
توف��ر  وع��دم  املعي�صي��ة،  اأو�صاعه��م 
�ص��روط احلي��اة الآمن��ة له��م، مو�صًح��ا 
اأنه��م يزرع��ون اأر�صهم ويق��وم الحتال 

بتدمرها وجتريفها. 
وق��ال قديح يف حدي��ث لل��راأي:" اأر�صي 
 300 احلدودي��ة  املنطق��ة  ع��ن  تبع��د 
م��ر ويف اآخ��ر م��رة قامت فيه��ا طائرات 
الزراعي��ة  املناط��ق  بر���س  الحت��ال 
مببي��دات اأع�صاب، ت�ص��ررت اأر�صي كثرًا 
نتيجة لذل��ك، حيث اأن الحتال يتفنن 

يف اإهدار تعبنا وتدمر جمهوداتنا ".
ول تتوق��ف معان��اة قدي��ح وغ��ره م��ن 

املزارعن عند �صيء معن، حيث تت�صبب 
الت��ي مي��ر به��ا قط��اع  اأزم��ة الكهرب��اء 
غ��زة املحا�ص��ر يف تاأخ��ر ري املحا�صي��ل 
الزراعية، ول يتمك��ن املزارع من �صقاية 

اأر�صه اإل بعد جميء التيار الكهربائي.
كما ميثل الزحف العمراين على املناطق 
الزراعية �صببًا رئي�صيًا ومن اأهم امل�صاكل 
الأرا�ص��ي  اأ�صح��اب  منه��ا  يع��اين  الت��ي 
املزارع��ن  يطال��ب  حي��ث  الزراعي��ة، 
ب�صرورة اإحي��اء املنتج الزراعي الوطني 
من خ��ال عدم ال�صم��اح بزحف املناطق 

يع��اين  نف�ص��ه  امل��زارع  لأن  ال�صكاني��ة 
نتيجة لذلك.

دور  اأن  اإىل  حديث��ه  يف  قدي��ح  ولف��ت 
وزارة الزراع��ة بغ��زة يقت�صر فقط على 
معاين��ة ال�ص��رر الواق��ع عل��ى املزارعن 
عق��ب اعت��داءات الحت��ال، وحتذي��ر 
املزارع��ن قب��ل ر���س املناط��ق الزراعية 

فقط من خال اأخذ احليطة واحلذر.
وتعمل املبيدات الإ�صرائيلية على حرق 
املجم��وع اخل�صري للنباتات، اإ�صافة اإىل 
اأن الأرا�ص��ي امل�صتهدف��ة حتت��اج لف��رة 

زمنية قبل اأن يتم اإعادة زراعتها.
وتتعم��د ق��وات الحتال اإط��اق نران 
املزارع��ن  �ص��وب  الر�صا�ص��ة  اأ�صلحته��ا 
وكل م��ن يحاول القراب م��ن ما ت�صمى 
باملنطق��ة العازل��ة الت��ي فر�صته��ا عل��ى 

طول احلدود مع القطاع.
وطال��ب قدي��ح كاف��ة و�صائ��ل الع��ام 
باإي�صال �صوت كافة املزارعن، وتو�صيح 
معاناتهم التي تفاقمت نتيجة انتهاكات 

الحتال املتوا�صلة.
باخل��وف  الفل�صطين��ي  امل��زارع  وي�صع��ر 

والقلق من مغبة قيام طائرات الحتال 
ال�صرائيلي��ة بر�س الأرا�ص��ي الزراعية 
ال�صري��ط  ط��ول  عل��ى  ب��ه  اخلا�ص��ة 
احل��دودي م��ع غ��زة، اإىل جان��ب اإطاق 

النار عليهم ب�صكل يومي.

ضعف االمكانيات
مدي��ر ع��ام الإر�ص��اد الزراع��ي يف وزارة 
الزراع��ة بغزة ن��زار الوحي��دي، اأكد اأن 
وزارت��ه ل متتل��ك ميزاني��ة واإمكاني��ات 
مادي��ة توؤهلها لدع��م املزارعن يف غزة، 
مو�صح��ًا اأنه يف ح��ال كان هناك م�صاريع 
تاأتي للوزارة فاإن الوزارة ت�صع على �صلم 
اأولوياته��ا دع��م املزارعن عل��ى املناطق 

احلدودية.
وق��ال الوحي��دي يف حديث لل��راأي:" اإن 
م��ا تقدم��ه ال��وزارة للمزارع��ن ت�صم��ل 
اإع��ادة تاأهيل و�صق ط��رق، وتاأهيل اآبار، 
وت�صهي��ل تق��دمي اخلدم��ات للمزارع��ن 
وتعبي��د ط��رق زراعي��ة"، لفت��ا اإىل اأن 
ال��وزارة تق��وم بت�صخ��ر كل خدماتها يف 
خدم��ة املزارع��ن وو�ص��ع احتياجاته��م 
كجزء ومكون اأ�صا�ص��ي لديها، اإىل جانب 
توجي��ه كل امل�صاريع الت��ي تخدم املزارع 
وزارة  ت�صلم��ت  الفل�صطيني.وموؤخ��را 
الزراع��ة بغ��زة م�صروع لتنمي��ة املناطق 
احلدودي��ة يف قط��اع غ��زة واملم��ول م��ن 
اللجن��ة القطري��ة لإعادة اعم��ار قطاع 
غ��زة والذي ت�صمن ع��ددا من الن�صطة، 
منها اإن�ص��اء خزانات مياه بحجم 1880 
كوب بالفخاري وال�صوكة، واإن�صاء خزان 

علوي حجم 100 كوب يف مراج.

اخبار

11

غزة- الراأي
اأكد مو�صى ال�صماك، الوكيل امل�صاعد 
لل�صئ��ون الإداري��ة واملالي��ة ب��وزارة 
ال�صح��ة، اأن وزارت��ه تدر�س اإمكانية 
خ�صخ�ص��ة خدم��ات الأم��ن مبجم��ع 
اإط��ار  يف  وذل��ك  الطب��ي،  ال�صف��اء 
حت�صن اخلدم��ات و�صب��ط الأمن يف 

مرافق الوزارة.
اجتم��اع  خ��ال  ذل��ك،  ج��اء 
لل�صئ��ون  العام��ة  ل��اإدارة  تن�صيق��ي 
الإداري��ة واملالي��ة والإدارة العام��ة 
للم�صت�صفي��ات واإدارة جممع ال�صفاء 

الطبي.
وحتدث د. عبد اللطيف احلاج مدير 
ع��ام الإدارة العام��ة للم�صت�صفي��ات، 
ع��ن الو�ص��ع الإداري يف م�صت�صفي��ات 
وزارة ال�صحة، وم��ا تبذله من جهود 
يف حتقيق حالة من ال�صبط الإداري 
تف��وق م��ا مت حتقيق��ه خ��ال الع��ام 

املن�صرم.
خ�صخ�ص��ة  اأن  احل��اج،  واأو�ص��ح 
خدمات الأم��ن يف مرافق الوزارة من 
�صاأنه��ا امل�صاهمة يف اإيجاد بيئة عمل 

منا�صب��ة تتي��ح خدمة طبي��ة اأف�صل 
للمر�ص��ى، م�ص��رًا اإىل ال��دور ال��ذي 
يلعب��ه الإدارين من ح�ص��ن العاقة 
املتكامل��ة م��ع الدوائ��ر املختلف��ة يف 
املناط��ق يف �صبي��ل حتقي��ق الأهداف 

املن�صودة .
كم��ا وا�صتعر���س د. مدح��ت عبا���س 
الحتياج��ات  املجم��ع،  ع��ام  مدي��ر 
العم��ل،  تواج��ه  الت��ي  والعقب��ات 
مت خاله��ا مناق�ص��ة  بن��ود ج��دول 
الأعم��ال وال��ذي ترك��ز عل��ي نق�س 
عدد الأم��ن واملرا�صل��ن وخ�صخ�صة 
املتطوع��ن  ومل��ف  الأم��ن  خدم��ات 
وكيفي��ة ت�صوي��ب اأو�صاعه��م وو�صع 
هيكلي��ة  عل��ي  الإداري��ن  امل�صرف��ن 
التدري��ب  دورات  عق��د  و  املجم��ع، 

والتطوير للكوادر الإدارية.
وثم��ن عبا���س، جه��ود الإداري��ن 
وم��ا يقوم��ون م��ن اأعم��ال واأعباء 
يف كافة مرافق املجمع، معترًا اأن 
العمل الإداري جزء مهم من اأجل 
حتقيق الأهداف املرجوة بكفاءة 

عالية .

األراضي الزراعية الحدودية..
 سلة غذائية ُيحرم منها أصحابها بفعل االحتالل

"الصحة" تبحث خصخصة خدمات األمن بمجمع الشفاء الطبي
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حملة على 
الدراجات النارية 

غير القانونية خالل 
األسبوع المقبل

غزة- الراأي
اأكد املتح��دث با�صم وزارة النق��ل واملوا�صات، 
م��ع  وبالتع��اون  وزارت��ه  اأن  يا�ص��ن،  حمم��ود 
الإدارة العام��ة ل�صرط��ة امل��رور �صتطلق خال 
الأ�صب��وع  اجل��اري حمل��ة مروري��ة ت�صته��دف 
جمي��ع الدراج��ات الناري��ة غ��ر القانونية يف 
كاف��ة املحافظات.واأو�ص��ح يا�ص��ن  اأن من اأهم 
اأهداف احلملة احلف��اظ على اأرواح املواطنن 
و�صب��ط الدراج��ات الت��ي ل يحم��ل اأ�صحابه��ا 
رخ�س قيادة بعد ر�صد عدد كبر من احلوادث 
املروري��ة الناجت��ة عنه��ا .واأو�صح اأن��ه يوجد 
ق��رار بتخفي���س ر�ص��وم اجلم��ارك اإىل 50 % 
الآن، داعي��ًا �صائق��ي الدراج��ات الناري��ة اإىل 
ت�صوية اأو�صاع دراجاته��م قبل بداية احلملة 

حتى ل يكونوا عر�صة للم�صائلة القانونية .

غزة- الراأي
املرك��زة  العناي��ة  ق�ص��م  رئي���س  اأك��د 
حلديث��ي ال��ولدة يف جمم��ع ال�صف��اء 
اأن  حام��دة،  اأب��و  م  ع��ارّ د.  الطب��ي 
افتت��اح ق�ص��م  ب�ص��دد  ال�صح��ة  وزارة 
جدي��د للح�صان��ة  مم��ا �صيخف��ف م��ن 
ال�صغ��ط الواقع على ح�صان��ة ال�صفاء 
الت��ي ي�صل ع��دد املواليد  فيه��ا  غالبا 
اأي م��ا يع��ادل �صع��ف عدد   ،  200%

الأ�صَرة املتوفرة.
وق��ال د.اأب��و حام��دة خ��ال تفق��ده 
لق�ص��م احل�صان��ة:" "م��ن اجلمي��ل اأن 
ترى زهرة تنم��و اأمامك ، والأجمل اأن 
ت��رى ان�صان��ا يكر ويحيا م��ن جديد"، 
مو�صح��ًا بع���س احل��الت التي جنحت 
م��ن  بالرغ��م  اإنقاذه��ا  يف  احل�صان��ة 

�صعوبتها، وكان م��ن اأهم تلك احلالت 
تواأم متت ولدته يف الأ�صبوع ال�صاد�س 
 900 ب��وزن  احلم��ل  م��ن  والع�صري��ن 
احل�صان��ة  اإدخالهم��ا  ومت  ج��رام،  
لي�صبح��ا بوزن 1500 ج��رام وب�صحة 

جيدة جدًا خال 33 يومًا.
واأ�ص��اف د. اأب��و حام��دة "كث��رة م��ن 
 ، خ��دج  ملوالي��د  امل�صابه��ة  احل��الت 
الفري��ق  وبرعاي��ة  بينن��ا  ترع��رع 
و�ص��ف  ن�صتطي��ع  ل  ونح��ن  الطب��ي، 
م�صاع��ر الفرح عندم��ا يزورنا الأهايل 
اإىل  اأطفاله��م  ي�صطحب��ون  وه��م 
احل�صان��ة بع��د �صن��وات اأو اأ�صه��ر على 

مغادرتهم للح�صانة".
حام��دة  اأب��و  الدكت��ور  واأ�ص��اد 
الق�ص��م  يحققه��ا  الت��ي  بالإجن��ازات 

بالرغ��م من ال�صعوب��ات التي يواجهها 
واملتمثلة بالزدح��ام ال�صديد  ونق�س 
الإمدادات والكوادر الطبية، وخا�صة 
اأن الق�ص��م يحت��وي عل��ى 16 حا�صنة 
 ، متو�صط��ة  حا�صن��ة  و14   ، مكثف��ة 
بينم��ا ع��دد الأطف��ال الذي��ن ي�صلون 
الق�ص��م يبل��غ -150 200 مولودا، اأي 

رة. �صعف عدد الأ�صرّ
كم��ا اأ�صار اإىل اأنه بف�ص��ل  جهود الق�صم 
يف تطوي��ر خدمات��ه وا�صتج��اب بع�س 
الأجه��زة وتدري��ب الطواق��م الطبية، 
انخف�صت  ن�صبة وفيات الأطفال اخلدج 
يف احل�صانة من 28 لكل األف  اإىل7 لكل 

األف خال الأعوام ال�صتة ال�صابقة .
واأف��اد اأن احل�صان��ة ت�صتقب��ل مواليد 
اإىل  بالإ�صاف��ة  ال�صف��اء  جمم��ع 
ا�صتقبال اأي ح��الت تتطلب تدخات 
جراحي��ة للجهاز الع�صب��ي اأو اله�صمي 
، اإ�صاف��ة اإىل احل��الت التي تعاين من 

الت�صوهات اخللقية قبل الولدة.
واأ�صاف اأن الق�ص��م يقوم بتقييم حالة 
كل طف��ل وو�ص��ع اخلط��ة العاجي��ة 
ذوي  اإط��اع  يت��م  كم��ا  ل��ه،  املائم��ة 
الطف��ل على حالت��ه واأخ��ذ موافقتهم 
عل��ى الب��دء بالعاج ال��ازم. يذكر اأن 
ح�صانة م�صت�صف��ى ال�صفاء التي تعتر 
الأكر على م�صت��وى فل�صطن ت�صتقبل 
م��ا  اأي  �صنوي��ا  طف��ل   2200 ح��وايل 
يعادل 180 طفل �صهريًا ويتم التعامل 
م��ع كل حال��ة بطريق��ة علمي��ة ووفق 

الروتوكولت املو�صوعة م�صبقًا.

غزة- الراأي
الوطن��ي،  والأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  اأطلق��ت 
ملوقعه��ا  اجلدي��دة  احلل��ة  الأح��د،  �صب��اح 
اللكروين على ال�صبك��ة العنكبوتية تزامنًا 
ل�صت�صه��اد  الثامن��ة  ال�صنوي��ة  الذك��رى  م��ع 
وزيره��ا ال�صاب��ق النائ��ب �صعي��د �صي��ام خال 
ح��رب الفرق��ان بتاري��خ اخلام���س ع�ص��ر م��ن 
كان��ون ثاين/يناي��ر ع��ام 2009 م.وي�صتم��ل 
املوق��ع اللك��روين اجلدي��د للداخلي��ة عل��ى 
زواي��ا جديدة بقال��ب مميز واأق�ص��ام متنوعة 
ت�صُم حال��ة املعابر واملوق��ف الر�صمي للوزارة 
ال�صحاف��ة  وخدم��ات  الإج��راءات  ودلي��ل 
واأخب��ار الأجه��زة الأمني��ة، وملف��ات خا�ص��ة 

واألبومات �صور وفيديوهات مميزة.
ويت��م م��ن خ��ال بواب��ة ال�صحفي��ن تق��دمي 
طلب��ات احل�ص��ول عل��ى ت�صاري��ح للت�صوير يف 
الأماك��ن العامة ومرافق ال��وزارة، فيما ت�صمل 
زاوي��ة الفيديوهات ن�صر مقاطع الفيديو التي 
يت��م اإنتاجها وت�صلي��ط ال�صوء عل��ى اإجنازات 
الأجه��زة والإدارات وطبيع��ة عمله��ا بقال��ب 

فني مرئي.
اأم��ا زاوي��ة حال��ة املعابر فيت��م فيه��ا تو�صيح 
حال��ة معاب��ر قطاع غ��زة الثاثة رف��ح وكرم 

اأب��و �صامل وحاجز بيت حانون من حيث الفتح 
والإغ��اق وكذلك اإح�صائي��ات عمل كل معر 

خال ال�صنوات املا�صية.
فيم��ا جتم��ع زاوي��ة املوق��ف الر�صم��ي كل م��ا 
�ص��در وي�صدر عن ال��وزارة اأو الناط��ق با�صمها 
وحمت��وى  ر�صمي��ة  وبيان��ات  ت�صريح��ات  م��ن 
زاوي��ة  ال�صحفية.بينم��ا تعر���س  املوؤمت��رات 
�صه��داء ال��وزارة بطاق��ة تعريفي��ة م�صمم��ة 
وجاه��زة ع��ن كل �صهيد من �صه��داء الداخلية 
يف �ص��كل جمي��ل وب��ارز، ويت��م ن�ص��ر بطاق��ات 
ال�صه��داء بح�صب تاري��خ ال�صت�صه��اد.يف حن 
تعر���س زاوي��ة اأخ��رى املحط��ات التاريخي��ة 
املهمة لوزارة الداخلية منذ تاأ�صي�صها وت�صكيل 
احلكوم��ة العا�ص��رة وم��ا بعده��ا، فيم��ا ت�ص��م 
زاوية امللفات اخلا�ص��ة التقارير والتحقيقات 
التي ت�ص��در عن موقع ال��وزارة وت�صمل ملفات 
توعوية وتوجيهية للمواطنن حول الق�صايا 

املهمة والأحداث الأمنية.
وج��اءت احللة اجلديدة للموق��ع اللكروين 
قال��ب  يف  وحداث��ة  ب�صاط��ة  للداخلي��ة 
اإبداع��ي تتنا�ص��ب م��ع التط��ور التكنولوج��ي 
والتقني املعا�صر ومتا�صي��ًا مع مواقع التوا�صل 

الجتماعي.

انطالق موقع الداخلية 
بحلته الجديدة

بصدد افتتاح قسم جديد للحضانة

حضانة الشفاء تستقبل
 ما يقارب 200 مولود خدج شهريًا


