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"تحسين األداء الحكومي" ٌ ..
قوم
عين ُتراقب ويدٌ ُت ّ

غزة  -الر�أي � -آالء النمر:
يف مهم��ة جدي��دة �أوكلته��ا احلكومة
لنف�س��ها حفظ�� ًا حلق��وق املواط��ن
الفل�س��طيني واحل��د من ال�س��لوكيات
اخلاطئة التي من املمكن �أن يتعر�ض
له��ا ،وذل��ك به��دف حت�س�ين اخلدمة
املرتبطة باجلمهور ب�ش��كلها املبا�شر،
والعم��ل عل��ى م�س��توى �أعل��ى م��ن

البزم :مكافحة التخابر
عملية تكاملية بين
العمل األمني والوعي

02

الأخالقي��ة وامل�س���ؤولية املجتمعي��ة
للو�صول �إىل مرحلة تر�ضي املواطن؛
فقد تبنت اللجن��ة الوطنية لتعزيز
ال�سل��وك القيمي  -الت��ي ا�ستحدثت
احلكوم��ة ت�أ�سي�سه��ا �ضمن جمموعة
م��ن اللج��ان  -م�ش��روع �أطلق��ت عليه
"�أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية" ،والذي
يت�ضمن العم��ل على تقومي �سلوكيات

الإدارات اخلا�ص��ة بالعم��ل الوزاري
ال��ذي يحت��ك ب�ش��كل مبا�ش��ر م��ع
اجلمهور الع��ام ،مبا يخ��دم امل�صلحة
العامة.
"الر�أي" حتدثت �إىل رئي�س م�شروع
�أداء امل�ؤ�س�س��ات احلكوم��ي حم��دي
�شع��ت ،والذي يت�ص��ل ب�ش��كل مبا�شر
م��ع ال��وزارات والدوائ��ر اخلا�ص��ة

بلديات القطاع..
استعدادات كبيرة
الستقبال الشتاء

03

با�ستقب��ال اجلمه��ور ،حي��ث ع�بر
�سعي��ه اجل��اد يف م�ش��روع لتح�س�ين
�أداء احلكوم��ة وجتوي��د اخلدم��ات
الت��ي يرغ��ب يف �إجنازاه��ا املواط��ن
الفل�سطيني.
وقال �شع��ت� :إن امل�ش��روع يهدف �إىل
جت��اوز كل م��ا هو �سلبي ويت���أذى منه
جم��وع املواطن�ين ب�ش��كل ملح��وظ،

وزارة األسرى تصدر تقريرًا
حول أوضاع األطفال
األسرى في سجون االحتالل

04

حيث ت�أ�س�س امل�شروع خ�صي�صا لو�ضح
ح��د للتج��اوزات ال�سلبي��ة الت��ي من
املمك��ن �أن ميار�سها بع�ض املوظفني �أو
حتى دوائر االحتكاك مع النا�س.
و�أو�ض��ح �أن عم��ل امل�ش��روع ي�شم��ل
القط��اع احلكومي ب�شكل عام ،ويركز
عمل��ه عل��ى ال��وزارات
اخلدماتي��ة كال�صح��ة

07

المعلمة “ أبو ماضي:
تطلق مبادرة رقمنة
مناهج التكنولوجيا

05
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البزم :مكافحة التخابر عملية تكاملية بين العمل
األمني والوعي المجتمعي
غزة -الر�أي
ال تتوق��ف �سلط��ات االحت�لال الإ�سرائيل��ي ع��ن
ابتكار طرق خمتلفة وا�ستغ�لال الظروف الإن�سانية
ال�صعب��ة الت��ي يعي�شها الفل�سطيني��ون يف قطاع غزة،
لإ�سقاطه��م يف م�ستنق��ع التخاب��ر معه��ا ،يف �إط��ار
حماوالته��ا املتوا�صل��ة جلم��ع معلوم��ات ع��ن �أن�شطة
املقاومة.
ويف املقاب��ل ،تعم��ل الأجه��زة الأمني��ة والأجنح��ة
الع�سكري��ة للف�صائ��ل الفل�سطيني��ة يف القط��اع
عل��ى �إف�ش��ال كاف��ة حم��اوالت �أجه��زة املخاب��رات
الإ�سرائيلي��ة ،ع�بر مالحق��ة العم�لاء واجلوا�سي�س
و�إطالق حمالت "للتوبة" يف فرتات متقاربة.
الناط��ق با�سم وزارة الداخلية والأم��ن الوطني �إياد
الب��زم ق��ال� :إن مكافح��ة التخاب��ر م��ع االحت�لال
عملية تكاملية بني العمل الأمني والوعي املجتمعي،
الأمر الذي �أثر على االحتالل وبات ُيواجه �صعوبة
كبرية يف �إ�سقاط العمالء.
وب�ين البزم �أن االحتالل ي�ستميت يف حماولة النفاذ
ملجتمعن��ا الفل�سطين��ي يف ظ��ل وج��ود حال��ة رف���ض
جمتمعي �إ�ضافة للعمل الأمني الذي نقوم به".

جمع المعلومات

و�أ�ش��ار يف مقابل��ة متلف��زة لقناة "اجلزي��رة مبا�شر"
م�ساء �أم�س ال�سب��ت� " :إىل �أن االحتالل الإ�سرائيلي
ال يتوق��ف عن عملي��ة جمع املعلوم��ات عن جمتمعنا

الفل�سطين��ي ب�شكل ع��ام وعن املقاوم��ة الفل�سطينية
ب�شكل خا�ص.
و�أ�ضاف" :وزارة الداخلي��ة بكافة �أجهزتها الأمنية
ت�سع��ى دائم�� ًا للت�ص��دي له��ذه العملي��ات وحت�ص�ين
اجلبه��ة الداخلي��ة الفل�سطيني��ة وحماي��ة ظه��ر
املقاومة مما يقوم به االحتالل ،وبالتايل هذا هدف
دائ��م لوزارة الداخلي��ة ونوا�صل العم��ل منذ �سنوات
طويلة".
ولف��ت �إىل �أن ال�سن��وات الأخرية �شهدت تقدم ًا كبري ًا
يف مواجهة التخابر مع االحتالل ومواجهة العمالء
عل��ى الأر�ض ،وا�ستطاعت الأجهزة الأمنية يف قطاع
غزة من حتجيم دور العمالء وتوجيه �ضربات �أمنية
قوية لهم.
وتاب��ع" :ب��ات االحتالل ي�شع��ر ب�أن هن��اك عجز يف
حتقيق �أهدافه من خالل العمالء بعد العمل الأمني
الكب�ير ال��ذي تق��وم ب��ه الأجه��زة الأمني��ة ،وظه��ر
ذل��ك جلي�� ًا يف الع��دوان الإ�سرائيل��ي ع��ام ،2014
وم��ا بعد ذل��ك يف �أوقات الت�صعيد عل��ى غزة ،بعجزه
ع��ن الو�ص��ول �إىل �أه��داف حقيقي��ة داخ��ل القطاع،
م��ا يدفعه الرت��كاب اجلرائ��م �ضد املدني�ين وق�صف
املن�ش�آت املدنية لأبناء �شعبنا".
و�أك��د املتحدث با�سم الداخلي��ة �أن �أجهزة خمابرات
االحتالل جل���أت �إىل و�سائل جدي��دة يف االت�صاالت
ومواقع التوا�ص��ل االجتماعي على وجه اخل�صو�ص،
نتيجة حالة العجز والعمى التي و�صل �إليها.

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

و�أ�ض��اف" :ا�ستخ��دم االحتالل العديد م��ن الو�سائل
خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة ،وترك��زت ه��ذه الو�سائ��ل
بالأ�سا���س عل��ى ممار�س��ة عملي��ة اخل��داع والت�ضليل
بالدرج��ة الأوىل ،و�أ�صب��ح االحتالل م��ن خالل هذا
الأم��ر يح��اول جم��ع املعلوم��ات بن��وع م��ن الب�ساطة
وال�سهولة ،لك��ن يف النهاية ُيريد �أن ي�صل للمعلومات
بعد ال�صعوبة التي بات ُيواجهها على الأر�ض".

عمل مستمر
ويف ه��ذا ال�ص��دد� ،أكد الب��زم �أن الن�ش��اط الأمني يف
وزارة الداخلية "ال يتوقف وهناك عمل م�ستمر على
مدار ال�ساعة يف هذا امللف لأهميته وح�سا�سيته".
ون��وه �إىل �أن الأجه��زة الأمني��ة ُتطور عمله��ا ب�شكل
دائ��م وم�ستمر ،و ُتقيم كل مرحلة تقوم بالعمل فيها،
م�ستطرد ًا ":من خالل هذا العمل ن�صل ال�ستخال�صات
بناء عليها على الأر�ض".
ومالحظات نتحرك ً
وفيم��ا يتعلق بحملة مواجهة التخابر مع االحتالل،
�أو�ض��ح الب��زم �أن ه��ذه احلمل��ة ه��ي نت��اج لعملي��ات
حتقيق قدمية وحديثة ،قامت بها الأجهزة الأمنية
ولن�شاط مت ر�صده من قبل االحتالل ب�شكل حمموم.
ولف��ت �إىل �أن العام�ين الأخريي��ن �شه��دا ت�ضاع��ف
ه��ذا الن�شاط ب�ش��كل كب�ير ،م�ضيف ًا "هن��اك عمليات
ب�ش��كل مكثف يقوم به��ا االحتالل وات�ص��االت كثرية
ُيجريه��ا م��ع املواطن�ين وينتح��ل �صف��ات متع��ددة،
منه��ا "م�ؤ�س�سات طبي��ة ،وجمعيات خريي��ة ،ومراكز

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

ريا�ضية ،وم�ساع��دات طالبية" ،يف حماولة للو�صول
�إىل املعلومات بالتدريج وخداع املواطنني".

استدراج المواطنين
ون َّب��ه املتح��دث با�س��م الداخلي��ة �إىل �أن االحت�لال
�أن�ش���أ م�ؤخ��ر ًا ع��دة �صفح��ات عل��ى مواق��ع التوا�صل
االجتماع��ي بعناوي��ن خمتلف��ة ،يف حماول��ة من��ه
ال�ست��دراج املواطن�ين م��ن خ�لال بع���ض املن�ش��ورات،
والإدالء ب��الآراء واملعلوم��ات وخا�ص��ة يف �أوق��ات
الت�صعيد.
وتاب��ع�" :إدراك ًا منا خلطورة هذا الأمر كان ال ُبد �أن
نقوم به��ذه التوعية لأبناء �شعبن��ا وف�ضح الأ�ساليب
التي يقوم بها االحتالل".
و�أ�ش��ار �إىل �أن �أي �إن�س��ان يف قط��اع غزة ب��ات ُمعر�ضاً
لعملي��ات اال�ستهداف الإ�سرائيلي م��ن �أي �شريحة �أو
�أي فئ��ة م��ن �أبناء �شعبن��ا�" ،سواء املر�ض��ى �أو التجار
�أو ال�صحفي�ين �أو الطلب��ة ،م�ست��درك ًا "كل ال�شرائ��ح
�أ�صبحت معر�ضة لال�ستهداف وما عر�ضناه هي مناذج
فقط ولدينا مناذج كثرية �أخرى".
و�ش��دد الب��زم عل��ى �أن �شعبن��ا الفل�سطين��ي يرف���ض
العم�لاء ويلف��ظ ه��ذه الآف��ة ،و�أن هن��اك حال��ة
رف���ض جمتمعي ب�ش��كل كامل لهذا ال�سل��وك ،وعمالء
االحت�لال يف جمتمعنا الفل�سطين��ي "قلة و�شرذمة"
وال توجد لهم حا�ضنة يف غزة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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بلديات القطاع ..استعدادات كبيرة الستقبال الشتاء
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
كعادته��ا يف كل ع��ام ،ت�ستعد بلديات غزة
ال�ستقب��ال ف�ص��ل ال�شت��اء ومواجه��ة �أي
منخف�ض��ات جوي��ة ،حيث كن���س ال�شوارع
والطرق��ات وتنظي��ف م�ص��ارف مي��اه
الأمط��ار ،من �أج��ل احلفاظ عل��ى �سالمة
املواطن�ين وممتلكاته��م ،رغ��م �ضع��ف
الإمكانيات والظروف.
كانت البداية م��ن بلدية غزة التي بد�أت
حمل��ة لكن���س ال�ش��وارع م��ن الأترب��ة،
وت�شم��ل احلمل��ة كن���س ع��دة �ش��وارع،
�أبرزها� :شارع �صالح الدين ،و�شارع جمال
عب��د النا�ص��ر (الثالثين��ي) ،و�شارع جنم
الدي��ن العرب��ي ،وبور�سعي��د ،وال�صحابة،
و�أم الليمون ،و�شارع العواميد ،والب�ساتني،
والده�شان.

استعدادات بلدية غزة
رئي�س بلدية غ��زة يحيى ال�سراج� ،أكد �أن
البلدي��ة �شكلت جلن��ة ط��وارئ ا�ستعدادا
ال�ستقب��ال ف�ص��ل ال�شت��اء ومواجه��ة �أي
منخف�ض��ات جوي��ة ،مو�ضح��ا �أن اللجن��ة
تتك��ون م��ن  20ع�ض��و م��ن �أ�صح��اب
االخت�صا���ص وذوي اخل�برة والكف��اءة،
ومت اعتم��اد خطة الط��وارئ والتي تعمل
عل��ى تق�سي��م املدين��ة �إىل � 4أق�سام ،فيما
�سيتم توزيع طواق��م وفرق الطوارئ على

ورديات خمتلفة.
وق��ال ال�س��راج خ�لال لق��اء برنام��ج م��ع
م�س���ؤول ،والذي تنظم��ه وزارة الإعالم –
املكتب الإعالمي احلكومي� :"،إن البلدية
�شرع��ت بتنظي��ف نح��و  4400م�ص��رف
للمي��اه يف كافة مناط��ق و�أحي��اء املدينة
به��دف تهيئته��ا ال�ستقب��ال مي��اه الأمطار
والتي يتم ت�صريفها عرب �أنابيب وم�صارف
خا�صة ،وت�صب يف برك لتجميع وتر�شيح
املياه الرئي�سة ،وهي بركة ال�شيخ ر�ضوان،
وبرك��ة ع�سقوله بحي الزيتون ،وحديقة
ال�صداقة يف حي التفاح".
وفيم��ا يتعل��ق بتوعية املواطن�ين بكيفية
التعام��ل م��ع املنخف�ضات اجلوي��ة� ،أ�ضاف
ال�س��راج� ":إن البلدي��ة �ستن�ش��ر �إر�شادات
توعوي��ة للمواطن�ين يف املدين��ة ع�بر
و�سائ��ل الإع�لام املختلف��ة وفات��ورة
اخلدم��ات التي ت�ص��ل للمواطن�ين تو�ضح
فيه��ا كيفي��ة التعام��ل م��ع املنخف���ض
اجلوي��ة ،و�أهمية احلف��اظ على النظافة
ومن��ع �إلقاء النفاي��ات يف ال�شوارع العامة،
وكذل��ك التوا�ص��ل عل��ى رق��م وح��دة
املعلومات وال�ش��كاوى  115يف حالة وقوع
�أي م�شاكل نتيجة ت�ساقط الأمطار".
و�أ�ش��ار �إىل �أن البلدي��ة نف��ذت  8م�شاريع
للم�ساهم��ة يف معاجل��ة وتقلي��ل غ��رق
املناط��ق املنخف�ضة ،ومن��ع ارتفاع من�سوب

املياه فيها ،واجراء �أعمال �صيانة وجتهيز
متطلب��ات عم��ل مراف��ق املي��اه وال�ص��رف
ال�صحي واملركبات والآليات الثقيلة.
وتاب��ع قول��ه ":مت ت�شغي��ل  100عام��ل
نظاف��ة يف حمافظت��ي غ��زة وال�شم��ال
لتنظي��ف ال�ش��وارع و�إزال��ة الأو�س��اخ
والنفايات ال�صلبة يف املناطق املنخف�ضة،
كم��ا مت جتهي��ز فرق��ة ط��وارئ للتعام��ل
م��ع ح��االت �سق��وط الأ�شج��ار واللوحات
الإعالني��ة والأعم��دة يف ال�ش��وارع عن��د
ا�شتداد الرياح".

بلدية خان يونس
م��ن جهته ق��ال رئي�س جلنة الط��وارئ يف
بلدية خ��ان يون�س حمم��د الأ�سطل� ":إن
بلديت��ه قامت بتنظيف حمطات ا�ستقبال
مي��اه الأمطار م��ن الع��واق وخا�صة بركة
ح��ي الأم��ل" ،م�ؤك��دا �أن البلدي��ة انته��ت
تقريبا من تنظي��ف م�صائد مياه الأمطار
يف املدينة بالكامل.
و�أ�ضاف يف حديث لـ"الر�أي"� :إن البلدية
قام��ت بتنظي��ف مناط��ق الودي��ان ب�سبب
و�ضع بع�ض املواطن�ين خملفات فيها ،وهو
ما من �ش�أنه �أن يغل��ق �أماكن ا�ستقبال مياه
الأمطار� ،إىل جان��ب تنظيف ال�شوارع من
جانب��ي الط��رق ،والتي ت�شه��د كمية رمال
كبرية خا�صة يف ال�شوارع الفرعية".

وذك��ر الأ�سط��ل �أن البلدي��ة م��زودة
ب��الأدوات الالزم��ة �ضم��ن الإمكاني��ات
املتوف��رة و�ستعم��ل عل��ى م��دار ال�ساع��ة،
الفتا يف ال�سياق ذات��ه �إىل �أن الإمكانيات
من ال�صعب �أن تغطي �أي خلل بالكامل.
وفيم��ا يتعل��ق ب���أي حتدي��ات تواجهه��م
خ�لال عمله��م� ،أك��د الأ�سط��ل� ،أن��ه مت
ا�ستيع��اب املناطق ال�ساخنة خالل الثالث
�سن��وات املا�ضي��ة خا�ص��ة يف املناط��ق
املخف�ض��ة ،مو�ضح��ا �أن��ه مل يح��دث �أي
ك��وارث خ�لال املو�سم�ين ال�سابق�ين ،و�أن
بع���ض الإ�شكاليات التي حدث��ت هي �أمور
ب�سيط��ة مت التغل��ب عليه��ا و�إيجاد حلول
له��ا .م��ن جهته��ا� ،شرع��ت بلدي��ة جباليا
النزل��ة بتنظي��ف م�ص��ارف مي��اه الأمطار
يف املدين��ة ،ا�ستع��داد ًا ال�ستقب��ال ف�ص��ل
ال�شت��اء �ضمن جهوده��ا الهادفة للحفاظ
عل��ى �سالم��ة املدين��ة ،واحلد م��ن حاالت
غ��رق ال�شوارع والأحي��اء ال�سكنية خالل
املنخف�ضات اجلوي��ة التي قد تتعر�ض لها
املدينة.

بلدية جباليا
و�أف��اد رئي���س ق�س��م ال�ص��رف ال�صح��ي
م.حمم��د �أبو ريال��ة� ،أن طواق��م البلدية
ب��د�أت بتنظيف م�صارف مي��اه الأمطار يف
املناط��ق املنخف�ضة والتي ي��زداد ال�ضغط

عليه��ا يف �أوق��ات الت�ساق��ط الكثي��ف
للأمط��ار مثل �شارع غ��زة القدمي ،و�سيتم
خالل الأي��ام القادم��ة ا�ستكمال تنظيف
باقي املناطق وامل�صارف الأخرى .
و�أو�ضح �أن الأعمال ت�شمل تنظيف جميع
م�ص��ارف مي��اه االمط��ار يف كاف��ة مناط��ق
و�أحياء املدين��ة بهدف تهيئتها ال�ستقبال
مي��اه الأمط��ار والت��ي يت��م ت�صريفها عرب
�أنابي��ب وم�صارف خا�ص��ة وت�صب يف برك
لتجمي��ع وتر�شي��ح املي��اه الرئي�سة وهي :
بركة �أبو را�شد ،وحو�ض النزلة ،وحو�ض
العلمي.
ودع��ا املواطنني يف املدين��ة للحفاظ على
نظافة م�ص��ارف مياه الأمط��ار وعدم رمي
القمام��ة يف ال�ش��وارع حت��ى ال تنج��رف
�إىل امل�صارف وت���ؤدي الن�سدادها ،وكذلك
�إتب��اع الن�شرات والإر�ش��ادات التي ت�صدر
ع��ن البلدي��ة قبي��ل و�أثن��اء املنخف�ض��ات
اجلوية وت�ساقط الأمطار.
وب�ين �أن �أعم��ال تنظي��ف م�ص��ارف مي��اه
الأمط��ار �ست�ستم��ر وت�شمل كاف��ة مناطق
و�ش��وارع املدين��ة ال�سيم��ا املنخف�ضة منها
الت��ي ت��زاد كمي��ة املياه الت��ي ت��رد �إليها،
وه��ي �أعم��ال ا�ستباقي��ة قب��ل ت�ساق��ط
مياه الأمطار ،كم��ا �سيتم متابعة امل�صارف
وتنظيفه��ا م��ن �أي �أو�س��اخ خ�لال ف�ترة
ت�ساقط الأمطار.
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وزارة األسرى تصدر تقريرًا حول أوضاع األطفال
األسرى في سجون االحتالل

غزة -الر�أي
يف الوقت ال��ذي يتمتع فيه �أطفال العامل
بحقوقه��م وحرياته��م ،يقب��ع ع�ش��رات
الأطف��ال الفل�سطيني�ين داخ��ل �سج��ون
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،فطفولته��م مل
ت�شف��ع له��م م��ن البط���ش والقم��ع ال��ذي
ميار�س��ه ال�سجان� ،ضارب�� ًا بعر�ض احلائط
كل املواثي��ق والقوان�ين الدولي��ة الت��ي
تن�ص على حقوق الطفل.
وال ي��زال االحت�لال الإ�سرائيل��ي يعتقل
ح��وايل  190طف ًال فل�سطيني ًا يتواجدون
داخ��ل الأ�س��ر موزع�ين على �سج��ن عوفر
وجم��دو ،ومراك��ز التوقي��ف والتحقي��ق
املختلف��ة ،م��ن بينهم  20طف� ً
لا حتت �سن
الـ 16عام ،طم���س االحتالل الإ�سرائيلي
�أحالمهم وحرمهم من �أب�سط حقوقهم يف
التعليم.
ويوا�ص��ل االحت�لال اعتق��ال الع�ش��رات
م��ن الأطف��ال دون �س��ن � ،18سعي�� ًا من��ه
لب��ث اخلوف والذع��ر يف نفو�سه��م ،وك�سر
�إرادتهم ومقاومتهم وقتل م�ستقبلهم.
وزارة الأ�س��رى واملحرري��ن االحت�لال
ميار���س �ض��د ه���ؤالء الأطف��ال انته��اكات
�صارخ��ة وخمالف��ة لكاف��ة للقوان�ين
واملواثي��ق اخلا�صة بالطف��ل الفل�سطيني،
حي��ث يت��م معاملته��م معاملة �سيئ��ة جد ًا
كغريهم من الأ�سرى البالغني.
وذك��رت �أن ا�ستم��رارا اعتق��ال االحتالل
للأطف��ال ي�شكل انته��اك ًا حلقوق الأطفال
الأ�س��رى ويخال��ف القان��ون ال��دويل،
وخ�صو�ص�� ًا اتفاقية الطفل امل��ادة ()16
الت��ي تن�ص على" :ال يج��وز �أن يجري �أي
تعر���ض تع�سفي �أو غ�ير قانوين للطفل يف
حيات��ه اخلا�ص��ة� ،أو �أ�سرت��ه �أو منزله �أو
مرا�سالت��ه وال �أي م�سا���س غ�ير قان��وين
ب�شرف��ه �أو �سمعته" وتن���ص �أي�ض ًا على �إن
"للطفل احل��ق يف �أن يحميه القانون من
مثل هذا التعر�ض �أو امل�سا�س".
و�ش��ددت وزارة الأ�س��رى يف تقري��ر له��ا
�أن االحت�لال ال يراع��ي حداث��ة �س��ن
الأطف��ال �أثناء تقدميه��م للمحاكمة ،وال
ت�شكل لهم حماكم خا�صة ،بالإ�ضافة �إىل
�أن االحت�لال يح��دد �سن الطف��ل مبا دون
ال 16عام�� ًا ،وذلك وف��ق اجلهاز الق�ضائي

الإ�سرائيل��ي ال��ذي ي�ستن��د يف ا�ست�ص��دار و�شب��ح ،وحرمان م��ن النوم وم��ن الطعام ،غرامات المالية:

الأحكام �ضد الأ�س��رى الأطفال �إىل لأمر
الع�سك��ري رق��م " ،"132وال��ذي ح��دد
في��ه �س��ن الطفل ،مب��ن ه��و دون ال�ساد�سة
ع�ش��ر ،وفى ه��ذا خمالف��ة �صريحة لن�ص
امل��ادة رقم " "1من اتفاقية الطفل والتي
عرف��ت الطفل ب�أنه(كل �إن�سان مل يتجاوز
الثامنة ع�شر.
حرمان مطلق من احلقوق:
وب�ين التقري��ر �أن �سلط��ات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي حت��رم الأطف��ال الأ�س��رى
م��ن �أب�سط احلق��وق الت��ي كفله��ا القانون
ال��دويل والإن�س��اين واتفاقي��ة حق��وق
الطفل والتي ت�شتمل التايل :
 احل��ق يف ع��دم التعر���ض لالعتق��الالع�شوائي
 احل��ق يف معرفة �سب��ب االعتقال ،احلقيف احل�صول على حمامي
 ح��ق الأ�س��رة يف معرف��ة �سب��ب وم��كاناعتقال الطفل
 احلق يف املثول �أمام قا�ضي احل��ق يف االعرتا���ض عل��ى التهم��ةوالطعن بها
 احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي احل��ق يف معاملة �إن�سانية حتفظ كرامةالطفل املعتقل.
اعتقال الأطفال املالذ الأول:
وعلى الرغم م��ن �أن االتفاقيات الدولية
حلق��وق الإن�س��ان وحتدي��د ًا اتفاقي��ة
حق��وق الطف��ل� ،ش��ددت وزارة اال�س��رى
واملحرري��ن عل��ى �ضرورة توف�ير احلماية
للأطف��ال وحلياته��م ولفر�صه��م يف النمو
والتط��ور ،وق ّي��دت ه��ذه املواثي��ق �سل��ب
الأطف��ال حريته��م ،وجعل��ت من��ه "املالذ
الأخ�ير ولأق�ص��ر ف�ترة ممكن��ة"� ،إال �أن
�سلطات االحت�لال الإ�سرائيلي جعلت من
قت��ل الأطف��ال الفل�سطيني�ين واعتقالهم
املالذ الأول.
ونوه��ت �إىل �أن �سلط��ات االحت�لال
الع�سك��ري الإ�سرائيل��ي �ضرب��ت بعر���ض
احلائ��ط حق��وق الأطف��ال املحروم�ين
م��ن حريته��م ،وتعامل��ت معه��م "كم�شروع
خمرب�ين" ،و�أذاقته��م �أ�صن��اف الع��ذاب
واملعامل��ة القا�سي��ة واملهين��ة ،م��ن �ض��رب

وتهدي��د و�شتائ��م وحتر���ش جن�س��ي،
وحرمان م��ن الزي��ارة ،وا�ستخدمت معهم
�أب�ش��ع الو�سائ��ل النف�سي��ة والبدني��ة؛
النت��زاع االعرتاف��ات وال�ضغ��ط عليه��م
لتجنيده��م للعم��ل ل�صال��ح املخاب��رات
الإ�سرائيلية.
ظروف ال�سجون ومراكز االعتقال:
وب�ش���أن ظ��روف ال�سج��ون ومراك��ز
االعتقال ،يع��اين الأطفال الفل�سطينيون
الأ�س��رى يف ال�سج��ون واملعتق�لات
الإ�سرائيلي��ة من ظ��روف احتجاز قا�سية
وغ�ير �إن�ساني��ة ،تفتق��ر للح��د الأدنى من
املعايري الدولية حلقوق الأطفال وحقوق
الأ�سرى.
فه��م يعانون م��ن نق�ص الطع��ام ورداءته،
وانع��دام النظاف��ة ،وانت�ش��ار احل�ش��رات،
واالكتظ��اظ ،واالحتج��از يف غ��رف ال
يتوف��ر فيه��ا تهوي��ة و�إن��ارة منا�سبت�ين،
والإهم��ال الطب��ي وانع��دام الرعاي��ة
ال�صحي��ة ،نق���ص املالب���س ،ع��دم توف��ر
و�سائ��ل اللع��ب والرتفي��ه والت�سلي��ة،
االنقط��اع عن الع��امل اخلارجي ،احلرمان
من زي��ارة الأه��ايل ،عدم توف��ر مر�شدين
و�أخ�صائي�ين نف�سي�ين ،االحتج��از م��ع
البالغ�ين ،االحتجاز مع �أطف��ال جنائيني
�إ�سرائيلي�ين ،الإ�س��اءة اللفظية وال�ضرب
والع��زل والتحر�ش اجلن�س��ي ،والعقوبات
اجلماعية ،وتف�شي الأمرا�ض.
�أحكام عالية:
وت�صدر قوات االحتالل �أحكام علية على
الأطف��ال ( الأ�س��رى) وبع�ضه��م قد �صدر
بحقه��م احلك��م امل�ؤب��د ،وبالإ�ضاف��ة �إىل
وجود ثالث��ة �أطفال حمكوم�ين بال�سجن
م��دة  15عام ًا ،و�أربع��ة �أطفال حمكومني
م��ن � 5-9سن��وات .و�أطف��ال حكم��وا م��ن
� 1-3سنوات بتهمة االنتماء للتنظيمات
الفل�سطينية.
كم��ا �شرع��ت �سلط��ات االحت�لال قوان�ين
ت�ستهدف ت�شديد الأح��كام على الأطفال
را�شق��ي احلجارة لت�ص��ل �إىل ال�سجن مدة
 20عام ًا ،بالإ�ضافة �إىل فر�ض الغرامات
املالية الكبرية عليهم.

وبجان��ب الغرام��ات املالية ،ف��ان �سلطات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي تتخذ م��ن ق�ضية
الأ�س��رى الفل�سطينيني م��ورد دخل دائم،
�س��واء كانوا �أطفا ًال �أم ال ،وذلك من خالل
فر���ض غرام��ات مالية جائ��رة وباهظة؛
فق��د حتولت قاع��ات املحاك��م الع�سكرية
الإ�سرائيلي��ة �إىل �س��وق البت��زاز ونه��ب
الأ�س��رى وذويهم؛ الأمر الذي �أرهق كاهل
عائالته��م يف ظ��ل الأو�ض��اع االقت�صادية
املتده��ورة يف الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة
املحتل��ة ،فغالبي��ة الأ�سرى يحك��م عليهم
بدف��ع غرامات مالي��ة ،م�صحوبة ب�أحكام
بال�سج��ن ،خا�ص��ة يف حمكمت��ي عوف��ر
و�سامل الع�سكريتني.

أطفال مرضى بدون عالج:
وب�ش���أن الأطفال املر�ض��ى  ،ف�أن الأطفال
الأ�س��رى حمرومون من الرعاية ال�صحية
والع�لاج الطبي املنا�س��ب .وعادة ما تكون
�أقرا�ص امل�سكنات هي العالج ملختلف �أنواع
الأمرا�ض.
ووفق�� ًا لإف��ادات الأطف��ال الأ�س��رى ،ف�إن
�سلط��ات و�إدارات ال�سجون ترف�ض �إخراج
الأطف��ال املر�ض��ى �إىل عي��ادات ال�سج��ن،
وحت��ى �إن �أخرجته��م ف�إنه��م يتعر�ض��ون
لل�ض��رب وال�شتائ��م وامل�ضايق��ات حتى من
الأطب��اء واملمر�ضني .كذل��ك ،ف�إن �إدارات
ال�سج��ون ال توف��ر طبيب�� ًا مقيم�� ًا ب�ش��كل
دائ��م يف عيادة ال�سجن .وال تزال �سلطات
االحتالل متاطل ،و�أحيان ًا ترف�ض �إجراء
عملي��ات جراحي��ة للأطف��ال امل�صاب�ين
ب�أمرا���ض ت�ستدع��ي عملي��ات جراحي��ة
فورية.
وذك��ر التقرير �أن هن��اك �أطفال بحاجة
�إىل عمليات لإزال��ة �شظايا �أو ر�صا�ص من
�أج�ساده��م ،وهن��اك �أطف��ال يعان��ون م��ن
�أمرا�ض نف�سية ،ومن �أمرا�ض عيون و�أذن.
وتفي��د �إح�صائي��ات وزارة الأ�س��رى �أن
ح��وايل  40%من الأمرا���ض التي يعاين
منه��ا الأطف��ال الأ�س��رى ه��ي ناجت��ة عن
ظ��روف اعتقاله��م غ�ير ال�صحي��ة ،وع��ن
نوعي��ة الأكل املق��دم له��م ،وناجت��ة ع��ن

انعدام النظافة.
وقالت ال��وزارة ":برغم م��ن �أن القوانني
الدولي��ة تن���ص ب�صراح��ة عل��ى �ضرورة
الرعاي��ة الطبي��ة للأ�س��رى وق��د جاء يف
املادت�ين  91و 92م��ن اتفاقي��ة جني��ف
الرابع��ة "يج��ب �أن تتوف��ر يف كل معتق��ل
عي��ادة منا�سب��ة ،ي�ش��رف عليه��ا طبي��ب
م�ؤه��ل ،و�أن يح�ص��ل املعتقل��ون عل��ى م��ا
يحتاجون��ه م��ن رعاي��ة طبي��ة ،وكذل��ك
تركي��ب �أي �أجه��زة طبي��ة �ضروري��ة
للمحافظة عل��ى �صحتهم يف حالة جيدة،
وب�ش��كل جماين ويج��ب �أن جترى فحو�ص
طبي��ة للمعتقلني مرة واح��دة على الأقل
�شهري�� ًا ،والغر���ض منه��ا مراقب��ة احلالة
ال�صحي��ة والتغذي��ة العام��ة ،والنظافة،
وكذل��ك اكت�ش��اف الأمرا���ض املعدي��ة،
ويت�ضمن الفح�ص بوج��ه خا�ص مراجعة
وزن كل �شخ�ص معتقل ،وفح�ص ًا بالت�صوير
بالأ�شعة مرة واحدة على الأقل �سنويا".
و�أ�شارت الوزارة يف تقريرها �إىل �أن �إدارة
ال�سج��ون الإ�سرائيلي��ة �س��واء التابع��ة
للجي���ش �أو مل�صلحة ال�سجون ت�ضرب بتلك
القواعد الدولية ذات العالقة بالرعاية
الطبي��ة وال�صحي��ة للمعتقل�ين املر�ض��ى
عر���ض احلائ��ط ،وخ�صو�ص�� ًا الأطف��ال
الأ�س��رى ،حي��ث يوج��د ب�ين الأطف��ال
الأ�س��رى ،م��ن يعان��ون �أمرا���ض خمتلفة،
وحمروم��ون م��ن الرعاي��ة ال�صحي��ة
والعالج املنا�سب ،وغالب ًا ما تكون �أقرا�ص
امل�سكن��ات (الأكام��ول) هي الع�لاج ل�شتى
�أن��واع املر���ض ،وال توف��ر �إدارة ال�سج��ون
طبيب ًا خمت�ص ًا لعيادات ال�سجون.
وتابع��ت الق��ول �أن��ه ":ع��ادة م��ا يتوف��ر
ممر���ض فق��ط ،ومتاط��ل �إدارات ال�سجون
يف مو�ض��وع �إخ��راج الأطف��ال املر�ضى �إىل
العي��ادة الطبي��ة ،يف ظل �إهم��ال متعمد؛
مم��ا ينذر بزي��ادة احل��االت املر�ضية بني
الأطفال".
وذك��ر التقري��ر �أن��ه م��ن �أه��م العوام��ل
الت��ي ت�ساعد عل��ى انت�ش��ار الإمرا�ض قلة
النظاف��ة وانت�ش��ار احل�ش��رات ،والفئ��ران
يف الأق�س��ام وال�سج��ون الت��ي يحتجز بها
الأطفال؛ الأمر الذي �ساعد ب�شكل خا�ص
على انت�شار الأمرا�ض اجللدية املعدية.
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المعلمة " أبو ماضي :تطلق مبادرة رقمنة مناهج التكنولوجيا
الو�سطى-الر�أي� -أحمد دلول
فر�ضت تداعيات العلوم وتقنيات الع�صر
حتدي��ات كب�يرة و�أدت �إىل �إح��داث
تغ�يرات �سريع��ة ومتتابع��ة ،و�أملت على
املعلم�ين التنوي��ع يف �أ�سالي��ب وطرائ��ق
التدري�س و�آليات نقل املنهاج للطلبة.
وظه��رت العديد من املب��ادرات التعليمية
الت��ي ت�ستع�ين بالتكنولوجي��ا وتفعله��ا
ومنه��ا مبادرة املعلم��ة �ساجدة �أبو ما�ضي
م��ن مدر�س��ة �ص�برا و�شاتي�لا الثانوي��ة
للبن��ات مبديرية الو�سط��ى حول رقمنة
مناه��ج التكنولوجي��ا ل�صف��وف املرحل��ة
الثانوية.
وتتمث��ل فك��رة املب��ادرة يف �ش��رح املناهج

مبقاط��ع فيدي��و يت��م ن�شرها ع�بر �شبكة
االنرتن��ت ،وتوظيف املن�ص��ات التعليمية
العاملي��ة يف التعلي��م الإلك�تروين ملبح��ث
تكنولوجي��ا ال�صف الثاين ع�شر ،وتفعيل
االختب��ارات الإلكرتوني��ة للمناه��ج،
و�إنت��اج تطبيق��ات هاتف ذك��ي تعليمية،
و�إتاح��ة فر�ص��ة التوا�صل م��ع الطالبات
يف �أي وقت ،وتوظيف الرحالت املعرفية
ع�بر الوي��ب ،وتب��ادل خ�برات رقمن��ة
املناهج مع معلمات ومعلمي التكنولوجيا،
ونقل �أثر املبادرة للمباحث الأخرى.
وتق��ول املعلم��ة �أب��و ما�ض��ي�“ :أن املنهج
الرقم��ي ميث��ل �ش��ك ً
ال جديد ًا م��ن �أ�شكال
االت�ص��ال ب�ين معرف��ة اخلب�ير واملتعلم،

من خ�لال االت�صال بال�شبكة املعلوماتية
�أو م��ن خ�لال و�سي��ط رقم��ي �آخ��ر مث��ل
الأقرا�ص املدجمة.
وبينّ��ت املعلم��ة �ساج��دة �أن مفه��وم
( الرقمن��ة ) ه��و حتوي��ل املعلوم��ات
واملفاهي��م العلمي��ة والتعميم��ات
والنظري��ات والقوان�ين والن�صو���ص
والأ�شكال والأ�ص��وات والتجارب وغريها
م��ن مكون��ات املنه��اج �إىل عنا�ص��ر رقمية
تت��م معاجلته��ا وان�صهاره��ا ودجمه��ا يف
الو�سائط املتعددة املختلفة.
و�أ�ضافت ”:املب��ادرة تعتمد على عنا�صر
�أ�سا�سي��ة وه��ي (اجلان��ب الب�ش��ري املعلم
واملتعل��م وو�سيل��ة االت�ص��ال ،وكذل��ك

اجلان��ب النظ��ري نظري��ات التعلي��م
والتعل��م احلديث��ة والأه��داف واملحتوى
واال�سرتاتيجيات والأن�شطة واخلربات،
بالإ�ضاف��ة �إىل الأجه��زة واملع��دات
التعليمي��ة :وه��ي �أدوات مكمل��ة ل��دور
املعل��م ك�أجه��زة احلا�س��وب وال�سب��ورة
الذكية…
و�أو�ضح��ت �أن الهدف م��ن املنهج الرقمي:
ه��و ت�صمي��م مناه��ج درا�سي��ة بطريق��ة
الوح��دات الدرا�سي��ة وو�ضعه��ا عل��ى
موق��ع االنرتن��ت وذل��ك لن�ش��ر الثقاف��ة
احلا�سوبي��ة ب�ين الط�لاب و�إتاح��ة
الفر�ص��ة للمتعل��م للع��ودة �إىل الدرو���س
ال�سابقة ومتابعة تقدمه بالإ�ضافة �إىل

ح��ل م�شكلة الغياب لدى املتعلمني وفوات
احل�ص�ص عليهم وو�ضع �أن�شطة م�صاحبة
للمنهج والأ�سئلة وحلولها.
مدي��رة املدر�سة نعمة الطوي��ل �أو�ضحت
�أن �إدارة املدر�سة �أطلقت العنان ملعلماتها
لإط�لاق مب��ادرات جماعي��ة �أو فردي��ة
به��دف االرتق��اء مب�ستوي��ات الطلب��ة
مب��ا يتنا�س��ب م��ع التط��ور التكنولوج��ي
ال�سريع.
و�أ�ضافت �أن مبادرة رقمنة املناهج تعترب
من املبادرات النوعية من حيث امل�ضمون،
مثمنة جهود املعلمة �أبو ما�ضي يف �إخراج
ه��ذه املب��ادرة �إىل املي��دان الرتب��وي مبا
يخدم امل�سرية التعليمية والرتبوية.

"اإلعالم" تنشر تقرير اإلنجازات للربع الثالث من العام 2019
غزة -الر�أي
ن�ش��رت وزارة الإع�لام – املكت��ب الإعالمي احلكومي
تقري��ر الإجن��ازات للرب��ع الثال��ث من الع��ام احلايل
 ،2019حي��ث مت ا�ستعرا���ض عم��ل الدوائر داخل
ال��وزارة وخدماته��ا املقدم��ة لل�صحفي�ين وو�سائ��ل
الإع�لام وللم�ؤ�س�س��ات يف كاف��ة املج��االت التي تقوم
بها الوزارة .
وب�ش�أن عمل دائ��رة الرتاخي�ص واملتابعة الإعالمية
قامت الدائرة ب�إعداد  5خماطبات للوزارات املعنية
لإمت��ام �إج��راءات ترخي���ص امل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة،
ومن��ح � 6إفادة مل�ؤ�س�ستني ب�أنه��ا مرخ�صة لديها ،ومنح
رخ�ص��ة م�ؤقت��ة لوكال��ة كنعاني��ات ،وا�ستقبال طلب
ترخي�ص للفل�سطينية للدعاية والإعالن ،وا�ستقبال
طلب تغيري ا�سم ترخي�ص ملكتب احلدث لل�صحافة.
ويف جم��ال ال��دورات التدريب��ة ،فق��د عق��دت دائرة
التدري��ب بالوزارة  7دورات تدريبي��ة متخ�ص�صة يف
املج��ال الإعالمي �شارك فيه��ا  151متدرب ومتدربة
من طلبة الإعالم وعدد من ال�صحفيني.
ونظم��ت الوزارة ع��دد تنظيم  11حلق��ة من برنامج
لق��اء م��ع م�سئول حكومي ،والذي ُيعق��د كل يوم �أحد
مبق��ر وزارة الإع�لام مع �أح��د ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومي��ة للحدي��ث ع��ن ق�ضايا حكومي��ة خمتلفة،

وتنظي��م  3م�ؤمت��رات �صحفي��ة و�إقام��ة  3ن��دوات
وور���ش عم��ل ،وتنظي��م ع��دد  2لق��اء نخب��وي م��ع
ال�صحفي�ين لوكي��ل وزارة الأوق��اف ووكي��ل وزارة
التنمي��ة االجتماعي��ة ،و توقي��ع مذك��رة تفاهم مع
مركز الدرا�سات التنموية .
و�أ�ص��درت ال��وزارة  3تقاري��ر خا�ص��ة االنته��اكات
وحال��ة احلري��ات الإعالمي��ة  ،وا�ست�ضاف��ة رئي���س
املكت��ب ع�بر و�سائ��ل الإع�لام بع��دد  18ا�ست�ضاف��ة
للحدي��ث ح��ول ع��دة ق�ضايا خمتلف��ة ،و�إ�ص��دار12
تقرير ر�صد نب���ض ال�سو�شيال ميديا  ،وكذلك �إ�صدار
 12تقري��ر ر�ص��د للأخب��ار احلكومية ع�بر و�سائل
الإعالم  ،و�إعداد  3تقارير ر�صد خا�صة حول ما يتم
تداوله عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي.
وعل��ى �صعيد الزي��ارات امليدانية وا�ستقب��ال الوفود،
فق��د ا�ستقبلت الوزارة  8وف��ود  ،كما وقامت بتنظيم
 69زيارة للوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
ال�صحفي��ة ،وتنظي��م جول��ة لل�صحفي�ين بالتع��اون
مع وزارت��ي االقت�ص��اد الوطني واملالية عل��ى م�صانع
ومعابر غزة..
وعلى �صعيد احلا�س��وب وتكنولوجيا املعلومات ،بلغت
زي��ارات املوق��ع الإلك�تروين ل��وزارة الإع�لام ع��دد
الزي��ارات للموقع الإلكرتوين ل��وزارة الإعالم خالل

الرب��ع الثال��ث من الع��ام  198541زي��ارة ،مبتو�سط
 2158زي��ارة يف الي��وم ،فيم��ا كان ع��دد الزي��ارات
للموق��ع الإلك�تروين لوكال��ة ال��ر�أي خ�لال الرب��ع
الثال��ث  869282زيارة ،مبتو�س��ط  9449زيارة يف
اليوم.
�أم��ا اجن��ازات �إذاع��ة ال��ر�أي الفل�سطيني��ة خ�لال
الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام احل��ايل ،فق��د ا�ستمرت يف
اخلط��ة الرباجمي��ة ال�صيفي��ة لإذاع��ة ال��ر�أي ،
وب��ث 517حلق��ة �إذاعي��ة م��ن الربامج ع�بر �إذاعة
ال��ر�أي الفل�سطينية  ،كم��ا ومت بث  307ن�شرة �أخبار
حكومية عرب �إذاعة الر�أي الفل�سطينية  ،وبث 207
تقري��ر �إذاع��ي ع�بر �إذاع��ة ال��ر�أي الفل�سطيني��ة و
م�شارك��ة �إذاع��ة الر�أي يف ع��دد 2موجة بث موحدة
م��ع الإذاع��ات املحلي��ة  ،واخل��روج يف  14موج��ة
�إذاعي��ة وتغطيات خا�صة لأح��داث م�سريات العودة
كل يوم جمعة.
كم��ا وقام��ت وكال��ة و�صحيف��ة ال��ر�أي بن�ش��ر امل��واد
الإخباري��ة والإعالمية املختلف��ة يف  13زاوية عرب
املوقع الإلك�تروين للوكالة و�إ�ص��دار �صحيفة الر�أي
احلكومية عدد  25ع��دد من �صحيفة الر�أي PDF
ع�بر املوق��ع الإلك�تروين لوكال��ة ال��ر�أي ،وتغطي��ة
الفعالي��ات احلكومي��ة بالت�صوي��ر الفوت��و والفيديو

بعدد .108
وبل��غ ع��دد ال�ص��ور الت��ي مت ن�شره��ا  ، 414والعم��ل
عل��ى معاجل��ة م��واد الفيدي��و باملونت��اج بع��دد ، 91
وعم��ل تقري��ر فيديو عن فكرة حكومي��ة بعدد ، 43
و�إنت��اج انفوجرافيك  +برومو�ش��ن بعدد  ، 20وعمل
جمموع��ة م��ن الت�صامي��م والب�نرات عدده��ا ، 60
والعم��ل عل��ى معاجل��ة م��واد �صوتية لإذاع��ة الر�أي
بع��دد  ، 28و�إنت��اج الن�ش��رة احلكومي��ة الأ�سبوعي��ة
بع��دد  9ن�ش��رات  ،و�إنت��اج  3حلقات م��ن برنامج ر�أي
النا���س  ،و�إنت��اج فيل��م ع��ن عم��ل الق�ض��اء بعن��وان
"يومي��ات قا�ض��ي حمكم��ة"  ،وامل�شارك��ة يف جوالت
�إعالمية وتغطيتها عدد  3جوالت.
فيم��ا بلغ �إنت��اج طاقم الوكال��ة باللغ��ة الإجنليزية
بالأخب��ار والفن��ون ال�صحفي��ة الأخ��رى م��ع دق��ة
وجودة العمل بدرج��ة ملحوظة خالل الربع الثالث
من العام  414عمل �إخباري  ،ون�شر  11فيديو يوثق
جرائ��م االحت�لال �ض��د الفل�سطيني�ين يف ال�ضف��ة
املحتلة وقطاع غزة على �صفحة الفي�س بوك باللغة
الإجنليزي��ة  ،والعمل على ر�صد ما تتناوله ال�صحف
الأجنبي��ة والعربية عن ال�ش�أن الفل�سطينية و�إعداد
ن�ش��رة �أ�سبوعي��ة مل��ا مت ن�ش��ره عل��ى الوكال��ة خ�لال
�أ�سبوع بعدد  31ن�شرة.
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المعلم " عماد" يستخدم األناشيد والدراما في تدريس اللغة اإلنجليزية
غزة -الر�أي�-سامي جاد اهلل
طب��ق املعل��م حممد عم��اد مدر�س
ّ
اللغ��ة الإجنليزي��ة يف مدر�س��ة
الع��ز ب��ن عب��د ال�س�لام الثانوي��ة
للبن�ين مبديرية الو�سطى مبادرة
تعليمي��ة بعن��وان ”:ا�ستخ��دام
الأنا�شي��د والدرام��ا يف تدري���س
مادة اللغ��ة الإجنليزي��ة” لل�صف
العا�شر الأ�سا�سي.
وهدف��ت املب��ادرة �إىل ترغي��ب
الطلب��ة يف امل��ادة وتب�سي��ط
ق�ص���ص وقط��ع الفه��م يف املنه��اج
وت�شجي��ع الط�لاب عل��ى العم��ل

التمثيل��ي وك�س��ر حاج��ز اخل��وف
م��ن اللغ��ة االجنليزي��ة وتطبي��ق
ا�سرتاتيجي��ات حديث��ة يف
التدري�س.
و�أو�ض��ح املعل��م عم��اد �أن��ه م��ن
خ�لال عمل��ه يف املدار���س الح��ظ
بع���ض ال�ضع��ف والنفور م��ن تعلم
الإجنليزي��ة و�شغ��ف الطلبة بكل
�أ�سل��وب تدري�س��ي جدي��د ،لذل��ك
ج��اءت فكرة تدري���س الطلبة من
خ�لال الن�شي��د و�إ�ضف��اء ج��و م��ن
املرح يف احل�ص�ص ال�صفية.
وحت��دث املعلم حمم��د عماد الذي

قرية النهر المهجرة
قضاء عكا
قري��ة النه��ر املهج��رة ق�ضاء ع��كا كان موقعها يف الق�س��م ال�شرقي
م��ن ال�سهل ال�ساحل��ي يف منطقة اجلليل ،وعل��ى الطريق العام بني
تر�شيح��ا ونهاريا وعكا .وكان لها �شكل م�ستطيل يتجه من اجلنوب
ال�شرق��ي �إىل ال�شم��ال الغربي .وكانت منازله��ا مبينة من ت�شكيلة
من امل��واد كاحلجارة واال�سمنت والط�ين واال�سمنت امل�سلح ،وكانت
متقاربة بع�ضها من بع�ض.
وكان �سكانه��ا جميعه��م م��ن امل�سلم�ين ,وكان��ت الزراع��ة وتربي��ة
املوا�شي هما امل�صدران الرئي�سيان لعي�ش �سكان القرية.
يف  1944/1945كان م��ا جمموع��ه  2066دومن��ا خم�ص�ص��ا
للحم�ضي��ات وامل��وز و 1094دومن��ا للحب��وب و 1937دومنا مرويا
�أو م�ستخدما للب�ساتني منها  30دومنا مزروعا ب�أ�شجار الزيتون.
احت��ل االحت�لال الإ�سرائيل��ي القري��ة م��ع جمموع��ة �أخ��رى من
الق��رى تق��ع يف اجلليل الغرب��ي �إىل ال�شمال من ع��كا ,يف 21 20-
�أي��ار \ ماي��و  1948خ�لال املرحلة الثانية م��ن عملية بن عمي
(�أنظر الغاب�سية ,ق�ضاء عكا).
وقب��ل االجتي��اح بي��وم واح��د �أ�ص��در قائ��د ل��واء كرمل��ي التاب��ع
للهاغان��ا �أوام��ره اىل �ضباط��ه بالهج��وم م��ن �أج��ل الفت��ح ،وبقتل

له مهارات يف كتابة ال�شعر باللغة
االجنليزي��ة ع��ن مراح��ل عم��ل
مبادرت��ه قائ�لاً ”:يف املرحل��ة
الأوىل مت االطالع على الن�ص من
الكتاب ودرا�سته جيد ًا ال�ستخراج
الكلم��ات الت��ي يج��ب ت�ضمينها يف
الن�شيد� ،أما املرحل��ة الثانية فهي
�صياغت��ه كلم��ات الن�شي��د ب�ش��كل
�شي��ق ومب�س��ط ومع��د بطريق��ة
مرح��ة و�سهل��ة تراع��ي بيئ��ة
الف�ص��ل من حيث الع��دد ومراعاة
الفروق الفردية بني الطالب".
وتاب��ع بالق��ول� ":أم��ا املرحل��ة

الثالث��ة فه��ي تنفي��ذ الدرو���س
بطريق��ة الن�شيد والأغاين وذلك
يف الغ��رف ال�صفي��ة �أو املكتب��ة �أو
�ساح��ة املدر�س��ة  ،ويف املرحل��ة
اخلام�س��ة جرى انت��اج فيديوهات
ت�برز العمل وتو�ضح��ه من خالل
جتمي��ع امل�شاهد للح�ص�ص امل�صورة
ودجمه��ا يف فيدي��و واح��د بغر�ض
توثي��ق وتعمي��م ون�ش��ر الفك��رة،
كم��ا ج��رى عر���ض الن�ش��اط على
املعلمني الآخري��ن و�أولياء االمور
واال�ستفادة من مقرتحاتهم.
وق��د �أحدث��ت املب��ادرة �آث��ار ًا

رائع��ة عل��ى �صعي��د الطلب��ة م��ن
حي��ث التج��اوب الكب�ير وال�شغف
وانتظار احل�صة الدرا�سية �إ�ضافة
�إىل وج��ود حت�س��ن ملح��وظ يف
التح�صيل الدرا�سي.
ي�شار �إىل �أنه �شارك يف تنفيذ هذه
املب��ادرة املعل��م �أحمد �أب��و �سويرح
معلم مادة التكنولوجيا يف مدر�سة
خال��د ب��ن الولي��د الثانوي��ة م��ن
خ�لال املونت��اج ودبلج��ة ال�صوت
و�إ�ضاف��ة امل�ؤث��رات ال�صوتي��ة
واملو�سيقي��ة وانت��اج مقاط��ع
الفيديو.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

الرجال ،وبتدمري قرى الكابري و�أم الفرج والنهر وحرقها”.
ي�ش�ير موري���س �إىل �أن امل�ستعمرة الإ�سرائيلي��ة التي احتلت حمل
القري��ة �سنة  1949هي م�ستعمرة بن عمي ,التي ُ�سميت با�سم بن
عم��ي ِبخرت قائد الهاغانا الذي ُقت��ل يف ا�شتباك وقع قرب نهاريا

يف �آذار \ مار�س .1948
كم��ا �أن العملي��ة الع�سكري��ة الت��ي �سقط��ت قري��ة النه��ر خالله��ا
�سميت �أي�ض��ا با�سمه وثمة م�ستعمرة �أخرى ه��ي م�ستعمرة كابري
ت�ستخدم �أرا�ضي القرية.
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"تحسين األداء الحكومي" ٌ ..
قوم
عين ُتراقب ويدٌ ُت ّ
غزة  -الر�أي � -آالء النمر:
يف مهم��ة جدي��دة �أوكلته��ا
احلكوم��ة لنف�سه��ا حفظ�� ًا
حلق��وق املواط��ن الفل�سطين��ي
واحلد من ال�سلوكيات اخلاطئة
الت��ي م��ن املمك��ن �أن يتعر���ض
له��ا ،وذل��ك به��دف حت�س�ين
اخلدم��ة املرتبط��ة باجلمه��ور
ب�شكله��ا املبا�ش��ر ،والعم��ل على
م�ست��وى �أعل��ى م��ن الأخالقية
وامل�س�ؤولية املجتمعية للو�صول
�إىل مرحل��ة تر�ض��ي املواط��ن؛
فق��د تبن��ت اللجن��ة الوطني��ة
لتعزيز ال�سلوك القيمي  -التي
ا�ستحدثت احلكوم��ة ت�أ�سي�سها
�ضم��ن جمموع��ة م��ن اللج��ان
 م�ش��روع �أطلق��ت علي��ه "�أداءامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة" ،والذي
يت�ضم��ن العم��ل عل��ى تق��ومي
�سلوكي��ات الإدارات اخلا�ص��ة

بالعم��ل ال��وزاري ال��ذي يحتك
ب�ش��كل مبا�ش��ر م��ع اجلمه��ور
الع��ام ،مب��ا يخ��دم امل�صلح��ة
العامة.
"ال��ر�أي" حتدث��ت �إىل رئي���س
م�ش��روع �أداء امل�ؤ�س�س��ات
احلكوم��ي حم��دي �شع��ت،
وال��ذي يت�ص��ل ب�ش��كل مبا�ش��ر
م��ع ال��وزارات والدوائ��ر
اخلا�ص��ة با�ستقب��ال اجلمه��ور،
حي��ث ع�بر �سعي��ه اجل��اد يف
م�شروع لتح�سني �أداء احلكومة
وجتوي��د اخلدم��ات الت��ي
يرغ��ب يف �إجنازاه��ا املواط��ن
الفل�سطيني.
وقال �شع��ت� :إن امل�شروع يهدف
�إىل جت��اوز كل م��ا ه��و �سلب��ي
ويت���أذى من��ه جم��وع املواطنني
ب�ش��كل ملح��وظ ،حي��ث ت�أ�س�س
امل�ش��روع خ�صي�ص��ا لو�ض��ح حد

للتج��اوزات ال�سلبي��ة الت��ي
م��ن املمك��ن �أن ميار�سه��ا بع���ض
املوظف�ين �أو حت��ى دوائ��ر
االحتكاك مع النا�س.
و�أو�ض��ح �أن عمل امل�شروع ي�شمل
القط��اع احلكوم��ي ب�ش��كل عام،
ويرك��ز عمل��ه عل��ى ال��وزارات
اخلدماتي��ة كال�صحة والتعليم
والداخلي��ة  ،..و�سيك��ون دور
امل�شروع رقابي لتعزيز ال�سلوك
والقي��م الأخالقي��ة ب�ش��كل
ع��ام مبا يع��زز م�صلحة املواطن
ويق��در ت�ضحيات��ه الوطني��ة
الت��ي يعي�شها يف كن��ف احل�صار
املطبق على القطاع.
وذك��ر �شع��ت ان امل�ش��روع يع��زز
يف م�ضمون��ه خدم��ة املواطن يف
اخت�ص��ار م�ساعي��ه الت��ي متت��د
�أحيان��ا لإجنازها ب�ين عدد من
ال��وزارات و�سل�سلة من اجلوالت

عل��ى امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة
املرتابط��ة ،حي��ث �سيك��ون
امل�شروع معزز ًا لتقدمي اخلدمة
له ب�شكل �أ�سرع و�أكرث راحة.
و�أكد عل��ى �أن امل�ش��روع ال يلغي
ب��دوره وج��ود دي��وان املظ��امل
لأنه لن يفت��ح الباب ال�ستقبال
ال�شك��وى ،ب��ل يع��زز تواج��ده
ويفت��ح الب��اب �أم املواطن�ين
بعزي��ز دور ال�شك��وى و�سيا�س��ة
تق��دمي ال�شك��وى ب�ش��كل �أك�ثر
ق��وة ،مبين�� ًا �أن هن��اك بع���ض
ال�سلوكي��ات اخلاطئ��ة والت��ي
من الواج��ب معاجلتها والوقف
عندها مل�صلحة املواطن.
وق��ال رئي���س م�ش��روع "متابع��ة
�أداء امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة":
�إن القط��اع احلكوم��ي يج��ب
�أن يط��وع نف�س��ه للمواطن�ين،
و�سيق��وم امل�شروع برفع التقارير

والتو�صي��ات الالزم��ة تزامن��ا
مع ال��دور القائم علي��ه امل�شروع
وف��ق �أهداف��ه وت�صورات��ه التي
و�ض��ع لأجله��ا .اجلدي��ر ذك��ره
�أن امل�ش��روع منبث��ق ع��ن اللجنة
الوطني��ة لتعزي��ز ال�سل��وك
القيم��ي ،حي��ث مت الإعالن عن
ت�أ�سي���س عمله��ا به��دف معاجلة
الظواه��ر ال�سلبي��ة باملجتم��ع
يف قط��اع غ��زة كاف��ة ،حي��ث
تتك��ون اللجن��ة م��ن جمي��ع
وزارات احلكوم��ة "مب�ست��وى
مدي��ر ع��ام ع��ن كل وزارة"
وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين،
ونخب جمتمعية نا�شطة ،وتهتم
بتبنّ��ي م�شاري��ع وبرامج ملعاجلة
امل�شكالت املجتمعي��ة ،من خالل
توظيف اجلهود كافّ��ة ،وتعاون
جهات االخت�صا�ص على امل�ستوى
الر�سمي وغري الر�سمي.
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"المعلمة أبو عيطة" تستخدم تقنية “الواقع المعزز” في تدريس الكيمياء
غزة -الر�أي� -سامي جاد اهلل
كم مر بنا من معلومات جمردة يف الكتاب
املدر�س��ي  ،كن��ا نتمن��ى ل��و جت�س��دت هذه
املعلوم��ات يف �ص��ورة �أو فيدي��و �أو �أ�شكال
ثالثي��ة الأبع��اد لر�ؤيته��ا �أو فهمه��ا �أو
معرف��ة املزي��د عنها ؟ كم م��ر بنا يف مادة
الكيمي��اء م��ن مع��ادالت وجت��ارب ،كم مر
بن��ا يف الأحياء واجلغرافي��ا والتاريخ من
كائنات حي��ة ومواقع جغرافي��ة و�أماكن
تراثي��ة و تاريخي��ة ورغبن��ا يف معرف��ة
املزيد عنها..
لق��د حتقق��ت الأمني��ات بفع��ل التق��دم
التكنولوج��ي الكب�ير و�أ�صب��ح جت�سي��د
املعلوم��ات الكتابي��ة والواقعي��ة ممكن�� ًا
بو�سائ��ط متع��ددة و�أ�ش��كال افرتا�ضي��ة
ثالثي��ة الأبع��اد ،م��ن خالل دم��ج الواقع

االفرتا�ض��ي م��ع الواق��ع احلقيق��ي �أو ما
يع��رف” الواق��ع املع��زز ” و�أُدخل��ت هذه
التقنيات �إىل عامل التدري�س والرتبية و
وجدت لها مكان ًا يف املدار�س الفل�سطينية
يف قطاع غزة.
واملعلمة رمي �أبو عيطة من مدر�سة زهرة
املدائ��ن الثانوي��ة مبديري��ة غ��رب غ��زة
م��ن املعلمني الذي��ن �أبدع��وا يف ا�ستخدام
ه��ذه التقني��ة حي��ث نف��ذت مب��ادرة يف
ه��ذا املجال بعن��وان ”:ا�ستخدام الواقع
املعزز يف تدري�س الكيمياء” لطالباتها يف
ال�صف احلادي ع�شر علمي.
وتتمث��ل الفك��رة الأ�سا�سي��ة ملبادرتها يف
ا�ستخ��دام الهات��ف املحم��ول وا�ستخ��دام
برجم��ة التعزي��ز وتوجي��ه الهاتف على
الأ�شكال واملعلوم��ات املوجودة يف الكتاب

املدر�س��ي فتظه��ر ب�ش��كل ثالث��ي الأبعاد
وبها تو�ضيح للمعارف العلمية.
وتق��ول املعلمة رمي ”:م��ادة الكيمياء من
املواد العلمية التي ي�صعب على الطالبات
درا�ستها وفه��م م�صطلحاتها عند التعامل
معه��ا نظري�� ًا ،لذل��ك جل���أت ال�ستخ��دام
تقني��ة الواق��ع املع��زز يف التعلي��م م��ن
خ�لال �إث��راء الكت��اب املدر�س��ي بال�ص��ور
ثالثية الأبع��اد والفيديوهات وم�شاهدة
التج��ارب الت��ي مل يت��ح لن��ا تنفيذه��ا يف
املخت�بر املدر�س��ي ب�سب��ب نق���ص امل��واد
الكيميائي��ة وبالت��ايل فتقني��ة الواق��ع
املع��زز حتق��ق تعل��م �أك�ثر فعالي��ة ل��دى
الطالبات وتزيد م��ن دافعتيهن و�إقبالهن
نحو املادة”.
وتو�ض��ح �أن فك��رة الواق��ع املع��زز تتمثل

يف �إ�ضاف��ة م�ستوى �أو طبق��ة �إ�ضافية من
املعلومات للبيئ��ة احلقيقية لدمج الواقع
احلقيق��ي بالواق��ع االفرتا�ض��ي حي��ث
يت��م �إ�سقاط البيئ��ة االفرتا�ضية ال�صور
والفيديوه��ات واملعلوم��ات عل��ى بيئ��ة
امل�ستخ��دم احلقيقي��ة الكت��اب املدر�س��ي
لتوفري معلومات �إ�ضافية.
وفيم��ا يتعلق مب�بررات املب��ادرة �أو�ضحت
�أنه��ا تتمث��ل يف جانب�ين :الأول ع��دم
القدرة على تنفيذ بع�ض التجارب ب�سبب
نق���ص امل��واد املخربي��ة نتيج��ة احل�صار،
والث��اين �أن الع�ص��ر احلايل ي�شه��د تقدم
علم��ي رهي��ب لذل��ك الب��د م��ن جم��اراة
ه��ذا التق��دم وا�ستخدام �شت��ى الأ�ساليب
التقني��ة والعلمي��ة والتكنولوجي��ة يف
التدري���س ومنه��ا تقني��ة دم��ج الواق��ع

االفرتا�ضي مع الواقع احلقيقي.
وتق��وم املعلم��ة رمي با�ستخ��دام الواق��ع
املع��زز �ضم��ن احل�ص���ص ال�صفي��ة بجانب
�أ�سالي��ب وو�سائ��ل تدري�سي��ة �أخ��رى
كالبطاق��ات التعليمي��ة والتجرب��ة
العملي��ة واملعل��م ال�صغ�ير وتفعي��ل نظ��ام
املجموع��ات والتنويع يف �أ�ساليب التقومي
ك�أوراق العم��ل والتدريب��ات و�أ�سئل��ة
التفكري الناقد وغري ذلك..
واملعلم��ة رمي خريجة تربي��ة كيمياء من
اجلامع��ة الإ�سالمي��ة بغ��زة  ،والتحق��ت
للعم��ل يف املدار���س احلكومي��ة من��ذ العام
 2004وله��ا ع��دة اهتمام��ات ون�شاطات
و�إجنازات تعليمية منها املعار�ض العلمية
والدرو�س التو�ضيحية و�إدخال تطبيقات
الواقع املعزز ومكعبات الكيمياء.

ال تكذب على الطفل حتى في أتفه األمور
مييل الكثري من الأهل �إىل تخويف
�أطفاله��م ب�أنه��م “�سيعطونه��م �إىل
ذل��ك ال�شب��ح” �إذا ا�ستمروا بالبكاء
�أو ع��دم الهدوء وم��ا �شابه ذلك من
التهديدات التي ن�سمعها عادة.
يك��ذب الوال��دان عل��ى الأطفال من
�أج��ل تهدئته��م و�ضب��ط �سلوكه��م
وان�صياعهم .وينتقل ذلك الأ�سلوب
م��ن جي��ل �إىل جي��ل با�ستم��رار ،مع
�أنه غري جمد.

بالطب��ع يخت��ار الوال��دان طريق��ة
تربي��ة طفلهم��ا ،لذل��ك ال ميك��ن
لأي �شخ���ص �إجبارهم��ا عل��ى ع��دم
ممار�سته��ا �أو فر���ض طريقة معينة
عليهم��ا لرتبي��ة طفلهم��ا .ولك��ن
ميك��ن �أن ن�ش�ير �إىل نتائ��ج درا�س��ة
علمي��ة �أجريت يف �سنغافورة ،بينت
�أن ك��ذب الوالدي��ن عل��ى الطف��ل
ل��ه عواق��ب بعي��دة الأج��ل عل��ى
�صغريهما.

ا�ستطل��ع علم��اء جامع��ة نانيان��غ
التكنولوجي��ة يف �سنغاف��ورة ر�أي
� 379شاب��ا حول عدد املرات التي
ك��ذب عليه��م ذووه��م يف طفولتهم،
وكي��ف يكذب��ون ه��م بدوره��م يف
الوق��ت احلا�ض��ر ،ومتكن��وا م��ن
التكيف مع حياة البالغني� .أظهرت
نتائج هذا اال�ستطالع ،ب�أن الأطفال
الذين كان والداهم يكذبان عليهم،
مييلون �إىل الكذب على الكبار.

واعرتف��ت ه��ذه املجموع��ة ،ب�أنه��ا
تواج��ه بانتظ��ام �صعوب��ات يف حل
امل�شكالت النف�سي��ة واالجتماعية،
حي��ث ت�شع��ر يف �أغل��ب الأحي��ان
بالذن��ب والع��ار وهي �أك�ثر عر�ضة
لل�سل��وك الأن��اين والتالع��ب جتاه
الآخرين.
يق��ول الباحث��ون�“ ،أظه��رت نتائج
درا�ستن��ا ،ب���أن تربي��ة الأطف��ال
بالأكاذي��ب ،هي ممار�س��ة لها نتائج

�سلبي��ة يف امل�ستقب��ل عل��ى الطف��ل.
لذلك يج��ب على الوالدي��ن �إدراك
ه��ذا الأمر ،لكي يبحث��ا عن بدائل،
مث��ل االع�تراف مب�شاع��ر الطف��ل
والتكل��م مع��ه بجدي��ة والبح��ث
�سوية عن حل للم�شكالت”.
وم��ع �أن��ه ال ميك��ن اعتب��ار ه��ذه
اال�ستنتاج��ات نهائي��ة� ،إال �أنه على
الوالدين ال�شباب �أخذها باالعتبار
يف تربية �أطفالهما.
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 �إن الق�سيمة رقم  5من القطعة رقم 92والق�سيمة رقم  2+11+17من
القطعة رق��م  88م�سجلة يف �سجالت
الطابو با�س��م �سيادة احلاكم الإداري
الع��ام �س��واء يف ال�سج�لات اجلدي��دة
والت��ي بد�أ العمل بها منذ عام 1956
مبوج��ب الأم��ر رق��م 575/1957
�أو ال�سج�لات الإجنلي��زي والت��ي كان
معم��و ًال به��ا قب��ل �إع��ادة الت�سجي��ل
حي��ث بالرج��وع �إىل ال�سج�لات
الإجنلي��زي تب�ين �أن تل��ك الق�سائ��م
م�سجل��ة با�س��م املن��دوب ال�سام��ي
بالنياب��ة ع��ن حكوم��ة فل�سطني منذ
عام .1934
 �إن التعديات القائمة على الق�سائماملذك��ورة �أع�لاه ج��اءت خمالف��ة
للقان��ون رق��م  5ل�سن��ة  2017والتي
حظر القانون التع��دي على الأرا�ضي
احلكومي��ة والت��ي �أعط��ى للجه��ة
املخت�ص��ة �إزال��ة التع��دي �إداري ًا على
نفق��ة املتعدي ,كما ال يقب��ل الإدعاء
بالتقادم يف متلك تلك الأرا�ضي.
 لي���س �صحيح�� ًا م��ا ورد ذك��ره يفالطل��ب امل�ستعجل م��ن �أن امل�ستدعي/
حممد يحي��ي الفرا ه��و املالك ح�سب
الأوراق الر�سمية ,فالأوراق الر�سمية
ه��ي �سج�لات الطابو وجميعه��ا ت�شري
�إىل �أنها حكومية بحتة.
 �أما بخ�صو�ص ما �أبرزته عائلة الفرام��ن �إع�لان ر�سمي �ص��ادر يف اجلريدة
الر�سمي��ة بتاري��خ 26/8/1936
فه��و ال ي�صلح دلي ًال للإدع��اء بامللكية
وال �أحقيتهم يف تل��ك الأرا�ضي نظر ًا
لأن وال��د امل�ستدعون مل ينفذ ما جاء
يف الإع�لان م��ن ا�ست�ص�لاح الأر���ض
وزراعته��ا قبل �ص��دور القانون رقم 5
ل�سن��ة  1960والذي يج��رم التعدي

على الأرا�ضي احلكومية.
 لق��د ا�ستدعت ال�ض��رورة وامل�صلحةالعام��ة ا�ستغ�لال ج��زء م��ن تل��ك
الق�سائ��م لإقام��ة م�شاري��ع عليه��ا
ح�س��ب الأ�صول وك��ون �أن هذا اجلزء
مل��ك احلكومة فق��د �أخط��رت �سلطة
الأرا�ض��ي جمي��ع املتعدي��ن بوج��وب
�إزال��ة تعديه��م ,حي��ث �أن هذا اجلزء
ه��و عبارة عن �أرا�ض��ي ف�ضاء و�أرا�ضي
زراعية.
 �إن الق�سيم��ة رق��م 2+11+17م��ن القطع��ة رق��م  88ه��ي الت��ي مت
�إزالة التعدي فعلي�� ًا عليها وهي �أر�ض
حكومي��ة بحت��ة م�سجل��ة يف �سجالت
الطابو با�س��م �سيادة احلاكم الإداري
العام وال يوج��د �أي �شبهة ب�أنها �أر�ض
من��دوب �أو حملول ,وم��ا �أبرز من قبل
عائل��ة الف��را م��ن م�ستن��دات ت��دل
عل��ى دف��ع ال�ضريبة ع��ن الق�سائم يف
�ضريب��ة الأم�لاك فه��و ال يع��د دليل
ملكية ب�أي حال م��ن الأحوال فهناك
الكثري م��ن الأرا�ض��ي احلكومية التي
ي�ضع املواطنون يدهم عليها ويقومون
بدف��ع ال�ضريب��ة يف �ضريبة الأمالك
وه��ي �أرا�ض��ي حكومي��ة بحت��ة يت��م
بعده��ا �إزال��ة تعديهم وت�ض��ع �سلطة
الأرا�ض��ي يدها عليها فدفع ال�ضرائب
قانون�� ًا ال يع��د دلي��ل قطع��ي عل��ى
�إثب��ات امللكية ب�أي حال من الأحوال
ف�سجالت الطابو هي �أقوى دليل على
امللكي��ة وهي الدلي��ل القطع��ي الأول
يف �إثب��ات امللكية وكما ه��و م�سجل يف
�سج�لات الطاب��و ف���إن الق�سائ��م رقم
 2+11+17م��ن القطع��ة رق��م 88
ه��ي �أرا�ض��ي حكومية بحت��ة م�سجلة
با�سم �سيادة احلاكم الإداري العام.
 -بتاري��خ� 10/06/2019 /أق��ام
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امل�ستدع��ي /حمم��د يحي��ى عب��د
الرحم��ن الف��را اال�ستدع��اء رق��م
� 74/2019أم��ام املحكمة الإدارية
بغ��زة ومو�ضوع��ه �إلغ��اء الق��رار
ال�صادر عن امل�ستدعي �ضدها� /سلطة
الأرا�ضي والقا�ض��ي ب�إخالء جزء من
�أر���ض الق�سيم��ة رق��م 17+11+2
م��ن القطع��ة رق��م ( )88والق�سيم��ة
( )5م��ن القطع��ة رق��م ( )92ف��ور ًا
م��ن تاريخ��ه و�إال ف�سنتخ��ذ �ضدك��م
الإج��راءات القانونية م��ع نزع يدكم
عل��ى الأر���ض بالق��وة اجلربي��ة م��ع
حتميلكم نفقات الإزالة.
 وق��د مت رفع طلب م�ستعجل يحملالرق��م  99/2019لوق��ف تنفي��ذ
الق��رار ال�صادر ع��ن �سلط��ة الأرا�ضي
بالإخ�لاء وق��د �ص��در ق��رار بتاري��خ
 17/06/2019بوق��ف تنفي��ذ
الق��رار ال�صادر ع��ن �سلط��ة الأرا�ضي
وق��د قامت �سلط��ة الأرا�ض��ي بدورها
باح�ترام ق��رار املحكم��ة والأخذ به
حيث �أوقفت تنفيذ قرار الإخالء.
 ث��م بتاري��خ11/07/2019 /ق��ررت املحكم��ة رف���ض الطل��ب رق��م
 99/2019النع��دام ال�صف��ة
وامل�صلح��ة ،حيث �إن الأر�ض حكومية
مملوك��ة للدول��ة ولي�س��ت حم� ً
لا لأي
عالق��ة تعاقدي��ة ،و�أن م��ا قام��ت
ب��ه �سلط��ة الأرا�ض��ي م��ن �إج��راءات
مت��ت وف��ق القان��ون و�صالحياته��ا
املق��ررة بن�صو�ص امل��واد  1+2+5من
قان��ون حظ��ر التعدي عل��ى الأرا�ضي
احلكومية.
 ث��م بتاري��خ 11/7/2019ق��ررت املحكم��ة رف���ض الطل��ب رق��م
 99/2019النع��دام ال�صف��ة
وامل�صلح��ة حي��ث �إن الأر�ض حكومية

مملوك��ة للدول��ة ولي�س��ت حم� ً
لا لأي
عالق��ة تعاقدي��ة ,و�أن م��ا قام��ت
ب��ه �سلط��ة الأرا�ض��ي م��ن �إج��راءات
مت��ت وف��ق القان��ون و�صالحياته��ا
املق��ررة بن�صو�ص امل��واد  1+2+5من
قان��ون حظ��ر التعدي عل��ى الأرا�ضي
احلكومية.
 بتاري��خ  14/9/2019وبع��د�أن �ص��در ق��رار برف���ض الطل��ب رق��م
 99/2019وع��دم وج��ود �أي مان��ع
م��ن �إزالة التع��دي فقد قام��ت دائرة
التفتي�ش واملتابعة ب�إزالة التعدي عن
ج��زء من الق�سائم رق��م 17+11+2
م��ن القطعة رق��م  88والق�سيمة رقم
 5من القطعة رقم  , 92مع العلم �أن
�أي تع��دي كان يتم على تلك الق�سائم
كان يتم �إزالته وحتويل املتعدين على
النياب��ة العامة و�إن دائ��رة التفتي�ش
واملتابع��ة تق��وم ب�ش��كل م�ستم��ر
بالتح��ري ومتابع��ة التعدي��ات الت��ي
تت��م عل��ى الأرا�ض��ي احلكومي��ة ومن
�ضمنها تل��ك الق�سائم ,وتعم��ل حالي ًا
على �إزالة تلك التعديات.
 �إن الق�سيم��ة رق��م  5م��ن القطع��ةرق��م  92ه��ي الت��ي عليه��ا ق�ضاي��ا يف
املحاك��م وم�ساحتها كب�يرة جد ًا تبلغ
324764م 2ويوج��د م�ساح��ات
قليل��ة منها م�ؤج��رة لبع�ض املواطنني
وم��ن بينه��م �أ�سم��اء من عائل��ة الفرا
وه��ذا مثب��ت يف �سج�لات �أم�لاك
احلكوم��ة وه��ذا �أك�بر دليل عل��ى �أن
تلك الق�سيم��ة حكومية فهناك و�ضع
ي��د قان��وين عليه��ا م��ن قب��ل البع�ض
بعالق��ة قانوني��ة بينهم وب�ين �سلطة
الأرا�ض��ي بوا�سط��ة عق��ود �إيج��ار
وهن��اك من ي�ضع ي��ده عليها بالتعدي
وب��دون �أي �صف��ة قانوني��ة .وهي من
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الق�سائم املتعارف عليها بني املواطنني
باملن��دوب وتق��ع �ضم��ن موا�ص��ي خان
يون���س ومتتد م��ا بني �ش��ارع املحررات
�إىل ق�سيم��ة �شاط��ئ البح��ر بخ��ان
يون���س ب�ش��كل غ�ير منظم مق��ام على
جزء منه��ا بيوت وزراع��ة قدمية من
عهد االحتالل وقبله.
 �إن الدع��وى املرفوع��ة يف الق�سيمةرق��م  5م��ن القطع��ة رق��م  92ه��ي
الدعوى رقم 361/1999
ل��دى حمكم��ة �صل��ح خ��ان يون���س
ومو�ضوعه��ا رف��ع ي��د ب�ين املدع��ي/
حممد يحي��ى وم�صطفى كام��ل �أبناء
عب��د الرحم��ن الفرا واملدع��ى عليهم
وه��م �سلط��ة الأرا�ض��ي و�أ�شخا���ص
م��ن عائل��ة اللح��ام و�آخري��ن� ،أي �أنها
من دع��اوى احلي��ازة ولي�س��ت دعاوى
تتعر���ض للملكي��ة ،فامللكي��ة ثابت��ة
للحكومة وفق ًا ل�سجالت الطابو.
 مع العلم �أنه بتاريخ 2/8/1995ممت �إخط��ار املذك��ور /حمم��د يحي��ى
الف��را لتعدي��ه عل��ى �أر���ض الق�سيمة
املذكورة �أعاله بالتجريف.
ق�ض��ت املحكم��ة بتاري��خ
 17/6/2014برد دعوى املدعيني
وبن��اء عليه قام��ا با�ستئن��اف احلكم
ً
ل��دى حمكم��ة بداي��ة خ��ان يون�س يف
اال�ستئناف رقم  363/2014وحتى
يومنا هذا مل يتم الف�صل فيه.
 وعليه ن�ؤكد على �أن الق�سائم �أعالهه��ي �أر�ض��ي حكومية و�سنبق��ى ندافع
ع��ن موقفنا ه��ذا �أمام كاف��ة املحاكم
يف كل الق�ضاي��ا املرفوع��ة �أو املن��وي
رفعها.
 و�أن �سلط��ة الأرا�ض��ي ملتزم��ةو�ستبق��ى ملتزمة ب�أي قرار قد ي�صدر
من املحاكم املخت�صة باخل�صو�ص.
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لجنة الغاز
لـ"الرأي":
ملتزمون
بالتسعيرة
الرسمية لهيئة
البترول

"الخارجية" ،المجتمع الدولي يتعامل مع هدم
المنازل كأرقام وإحصائيات
رام اهلل  -الر�أي
قال��ت وزارة اخلارجي��ة واملغرتب�ين� ،إن ه��دم من��ازل
املواطن�ين الفل�سطينيني ومن�ش�آته��م جرمية مركبة ،وفقا
للقان��ون ال��دويل ،واتفاقي��ات جني��ف ،والإع�لان العاملي
حلق��وق االن�س��ان ،حم��ذرة من مغب��ة التعامل ال��دويل مع
ه��دم املنازل ك�أرق��ام و�إح�صائيات روتيني��ة باتت م�ألوفة
واعتيادي��ة وتتكرر يوميا ،وال تثري حفيظة وردود �أفعال
مالئم��ة م��ن املجتم��ع ال��دويل وال��دول والأمم املتح��دة
وجمال�سها ومنظماتها املختلفة.
و�أ�ضاف��ت الوزارة يف بيان لها ،الي��وم اخلمي�س� ،إن �سلطات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ت�ص ّعد من حربه��ا املفتوحة على
الوجود الفل�سطين��ي يف املناطق املحتلة امل�صنفة "ج" ،من
خ�لال عمليات اال�ستيالء التدريجي عل��ى �أجزاء وا�سعة
منه��ا ،وعملي��ات الط��رد والتهج�ير الق�س��ري ،ومالحق��ة
املواطن�ين لرتحيله��م عنه��ا ع�بر تو�سي��ع نط��اق جرمي��ة
ه��دم من��ازل املواطن�ين ومن�ش�آته��م يف ع��دد م��ن املواق��ع
بال�ضفة الغربية املحتلة مبا فيها القد�س ال�شرقية.
وتطرق��ت "اخلارجية" �إىل ه��دم االحتالل م�ساكن �شرق
يط��ا جن��وب اخللي��ل ،وجتري��ف الأرا�ض��ي املحيط��ة ب��ه
واملزروع��ة ب�أ�شجار الزيتون ،وه��دم منزلني قيد الإن�شاء
يف قري��ة كي�سان �شرق بيت حل��م ،وتوزيع �إخطارات بهدم
خيمت�ين وبرك���س يف بري��ة ال�سواح��رة �ش��رق القد���س،
بالإ�ضاف��ة اىل عملي��ات التهجري الق�سري��ة املتوا�صلة من
مناط��ق االغوار املحتلة كاف��ة ،والتي كان �آخرها اقتحام
خلة مكحول من جديد وت�صوير من�ش�آت متهيدا لهدمها.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن��ه وفق��ا لإح�صائي��ات منظم��ة "بت�سيلم"
حلق��وق الإن�س��ان ،فقد هدم��ت �سلط��ات االحتالل 1450
من��زال فل�سطيني��ا من��ذ ع��ام  2006ولغاي��ة � 31آب/
�أغ�سط���س  2019غ�ير �شامل��ة لعملي��ات اله��دم وا�سع��ة
النط��اق يف القد�س ال�شرقية املحتل��ة وحميطها ،ما يعني

ت�شريد �أكرث من  6345مواطنا من بينهم  3192قا�صرا.
و�أو�ضح��ت ال��وزارة �أن��ه وفق��ا للمنظم��ة ف���إن �سلط��ات
االحت�لال هدم��ت منذ بداي��ة العام احل��ايل ،وحتى �شهر
مت��وز /يولي��و املن�صرم �أكرث من  137من��زال فل�سطينيا يف
القد�س ال�شرقي��ة املحتلة وحدها ،وهذه الإح�صائيات ال
ت�شمل عمليات هدم املن�ش�آت واملرافق احليوية الأخرى.
وذك��رت �أن مث��ل ه��ذا التعامل غ�ير املحاي��د يخفي حجم
املعان��اة والأمل والدمار االقت�صادي ال��ذي تخلفه عملية
ه��دم املنازل على اال�سر والعائ�لات واملجتمع الفل�سطيني
برمت��ه ،حيث يت��م يف الغال��ب ت�شريد الأطف��ال والن�ساء
وال�شي��وخ واال�س��ر بكامله��ا ،ويت��م �إلقا�ؤه��م يف الع��راء
واملجه��ول وبال م�أوى ،م�ضيفة ان الأ�سر تعمل مدة طويلة
م��ن �أجل بن��اء منازلها ،وتعي�ش عل��ى من�ش�آتها التي ت�شكل
اقت�صادياتها املتوا�ضعة.
و�أك��دت "اخلارجي��ة" �أنه��ا تتاب��ع باهتم��ام جرمية هدم

من��ازل املواطن�ين ومن�ش�آته��م م��ع اجله��ات كاف��ة خا�ص��ة
اجلنائية الدولية.
وع�برت عن ا�ستغرابه��ا من �صم��ت الأمم املتحدة والدول
الت��ي تدع��ي احلر���ص عل��ى ح��ل الدولت�ين ،وتتبج��ح
بالدع��وة الح�ترام حق��وق االن�س��ان عام��ة ،وال حت��رك
�ساكن��ا يف الوقت نف�سه �إزاء جرائم االحتالل يف فل�سطني
املحتلة.
واعت�برت ال��وزارة �أن خوف الدول م��ن ردة فعل �إ�سرائيل
�إزاء �أي انتق��اد يوج��ه جلرائمها غري م�برر ،ويعد توط�ؤا
يرتق��ي مل�ست��وى التغطية على جرائ��م االحتالل مبا فيها
ه��دم املن��ازل واملن�ش���آت الت��ي مت متوي��ل ج��زء منه��ا م��ن
االحتاد االوروبي ودول �أخرى.
واختتم��ت "اخلارجية" بالق��ول :من حقن��ا �أن نت�ساءل:
كم عدد املنازل واملن�ش�آت املطلوب هدمها لإقناع اجلنائية
الدولية لفتح حتقيق يف جرائم االحتالل؟

غزة -الر�أي
طالب��ت جمعي��ة �أ�صح��اب
�شركات البرتول يف قطاع غزة
ب�ضرورة االلت��زام بالت�سعرية
املعلنة من قبل الهيئة العامة
للب�ترول التابع��ة ل��وزارة
املالية.
وق��ال م�س���ؤول جلن��ة الغ��از
يف جمعي��ة �ش��ركات حمط��ات
الب�ترول بغ��زة �سم�ير حمادة
لـ"ال��ر�أي" � ،إن اجلمعي��ة
طالب��ت وزارة االقت�ص��اد
ب�ض��رورة التدخ��ل و�ضب��ط
�س��وق البرتول والغاز يف قطاع
غ��زة ،خا�ص��ة بع��د انت�ش��ار
نقاط التوزي��ع الع�شوائية من
قبل بع���ض املوزعني ،ما ي�شكل
خط��را حقيقي��ا عل��ى حي��اة
املواطن�ين نظرا لوجودها بني
املناطق ال�سكنية.
و�أ�ض��اف حم��اده �أن وزارة
االقت�ص��اد ب��د�أت بالفعل منذ
ي��وم �أم���س الأربع��اء ،بتنفيذ
حمل��ة ل�ضب��ط �أ�سع��ار الغ��از
يف قط��اع غ��زة بالتع��اون م��ع
مباح��ث التموي��ن والدف��اع
امل��دين ،ومنع انت�ش��ار النقاط
الع�شوائي��ة الغ�ير مرخ�ص��ة
والت��ي كب��دت املحط��ات
الرئي�سي��ة خ�سائ��ر كب�يرة،
م�ش��ددا عل��ى ال��زام �ش��ركات
الغ��از اح�ترام القان��ون،
وبالت�سع�يرة املعلن��ة فقط من
قبل هيئ��ة البرتول ،وهي 54
�شي��كل لال�سطوان��ة يف حم��ل
املوزع ،و� 59شيكل للمواطن.
ووجه حمادة ر�سالة للمواطن
�أو امل�ستهلك ،بعدم التعامل مع
املوزعني الغ�ير معتمدين لدى
وزارة االقت�صاد ،حفاظا على
حياته��م ،مبين��ا �أن جمعيت��ه
ال دخل له��ا يف عملية حتديد
الأ�سع��ار ب�ش��كل �شه��ري ،و�أن
مايح��دث ه��و م�ضارب��ات بني
ال�ش��ركات وحمط��ات التوزيع
الأم��ر ال��ذي ي�سب��ب تذب��ذب
يف الأ�سع��ار ،م�ؤك��دا الت��زام
�شركات الب�ترول مبا هو معلن
فقط من وزارة املالية.

