
غزة- الرأي- أالء النمر
لم يكد يمضــى يومًا في عام 
الــزوارق  وأطلقــت  إال   2020
البحرية اإلسرائيلية النار على 
صيادي غزة الذي ال حول لهم 
وال قــوة، وال ذنب ســوى أنهم 
يبحثون عن قوت يومهم بين 
البحر المطالطمة وبين  أمواج 
المتربصة  االحتــالل  طلقــات 

بهم ضمن المســاحة المحددة 
لهم أيضا.

واستهداف الصيادين في قطاع 
غــزة بات سياســة عســكرية 
منــذ  ممنهجــة  إســرائيلية 
ســنوات طويلة لم يــذق فيها 
آالف الصيادييــن طعم الراحة 
واألمــن من رصــاص وقذائف 
التــي تســتهدفهم  االحتــالل 

يوميًا في عرض البحر وتدمّر  
مركباتهــم وتعتقــل وتصيب 

وتقتل بعضهم.
مسؤول لجان الصيادين زكريا 
بكر ذكر أنَّ عام 2020 شَــِهدَ 
322 عمليــة إطالق نــار على 
الصيادين بشــكٍل مباشــر، ما 
نتــج عنــه إصابــة 13 صيادًا 
بجــروح مختلفــة، إلــى جانب 

صياديــن،  تســعة  اعتقــال 
قــوارب،  أربعــة  ومصــادرة 
مــن  األمتــار  آالف  وتخريــب 

شباك الصيد.
ووفــق بكــر قــد شــهد عــام 
2020 عشــر عمليــات تالعب 
بالمساحات البحرية للصيادين 
 8 شــهر  فــي  أطولهــا  كان 
التــي  الماضــي،  أغســطس 

قاربــت 16 يومًــا، وهــو أمرٌ 
جيــش  علــى  جديــدًا  ليــس 
الــذي  اإلســرائيلي  االحتــالل 
يالحق الصيادين منذ احتالله 
كمــا  الفلســطينية،  لــأرض 

يشير بكر.
غيــر  االنتهــاكات  أن  وبيــن  

بحــق  المرصــودة 
أضعاف  الصيادين، 
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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- الرأي-عبد الحميد خضير
تمر علينا ذكــرى معركة الفرقان 
والتــي قصفــت خاللهــا طائرات 
مقــرات  الصهيونــي  االحتــالل 
وأجهــزة وزارة الداخليــة ومقرات 
الشــرطة, وقدّمت خاللهــا وزارة 
الداخليــة واألمــن الوطني المئات 
من خيرة كوادرها شــهداء, وعلى 
رأســهم مؤســس وزارة الداخلية 

الشهيد الوزير سعيد صيام .
مصعــب .. النجل األكبــر متحدثًا 
عــن ســيرة والــده :” الحديث عن 
الوالــد الشــهيد الوزيــر, حديــٌث 
يمتــزج فيه الفخــر باأللم, يمتزج 
فيه الفقــدان لوالدٍ عطوف محبٌ 

حنون رقيق القلب, مع ألم الفراق 
علــى هذا الوالد رحمــة اهلل عليه, 
حقيقــة هي ذكــرى تتجــدد فيها 
اآلالم ويتجــدد فيهــا الفخر, وفي 
كل لحظــة ما زال طيفــه الحاني 
يحوم في أرجاء البيت وفي ســماء 

قطاعنا الحبيب”.
حقيقًة نحن أمام نموذج فريد في 
جميع مناحي حياة الوالد الشــهيد 
سعيد صيام, حتى في تعامله مع 
أســرته فــي بيته, وفــي مجتمعه 
وعمله, وفــي كل مناحــي الحياة 
كان إنســانًا مميــزًا راقيــًا, وفــي 
نفــس الوقــت كان إداريــًا فريدًا 
وكان منّظمــًا وإنســانًا لــه جدول 

خــاص بــه لــه ورده اليومــي, له 
مطالعاته .

لعل من أهم اللحظات الفارقة في 
التاريخ وفي القضية الفلسطينية 
هــي اللحظة التي كان فيها الوالد 
وزيــرًا للداخلية, حيــث كان هناك 
اقتتال داخلي, وكان البد من قرار, 
وكان هــذا القــرار بمثابة معالجة 
حالــة أمنية فــكان قــرارا صعبًا, 
حيث تم تشكيل القوة التنفيذية . 
في ذكرى الفرقــان نتّذكر األوائل 
الســبق  الفضل, أصحاب  أصحــاب 
نتذكر الشهيد توفيق جبر والشهيد 
القائد اســماعيل الجعبري وإخوانه 
الذين أسســوا بنيان وأعمدة وزارة 

الداخليــة, فلهــم منــا كل الحــب 
تُســطر  هــؤالء  ومثــل  والوفــاء 
أســماؤهم فــي صفحــات التاريخ 
ألنهــم من أصحــاب الفضــل فيما 

وصل إليه القطاع من أمن وأمان.
وتحيــًة إلــى الجنــود المجهولين 
إلــى  وحرّاســه  الوطــن  حمــاة 
وإلــى  الفلســطينية  الشــرطة 
جميع أفــراد األمن في قطاع غزة 
الحبيــب الذين ما بخلوا بأرواحهم 
وبأوقاتهم لكي يصل القطاع إلى 
ما وصــل إليه ونســأل اهلل تعالى 
أن يعيــن قيــادة وزارة الداخليــة 
والشــرطة في الحفــاظ على هذا 
اإلرث العظيم الذي ما وصلنا إليه 

الشــهداء وتضحياتهم  بدمــاء  إال 
ونسأل اهلل العظيم أن يعينهم .

في آخر أيامه كان والدي رحمه اهلل 
على يقيٍن بأنه اقترب استشهاده, 
وكان يقــول “نحن نتسلســل في 
التنظيم و نتسلســل فــي اإلدارة 
لكي نصل إلى القيادة, لكي نصل 
إلــى مبتغانــا وهي الشــهادة في 

سبيل اهلل”.
فكان الهدف األســمى من وصوله 
إلى القيادة وإلى ما وصل إليه هو 
االلتحــاق بركب الشــهادة وحصل 
على ما تمنى وأسال اهلل تعالى أن 
يسكنه فســيح الجنان وأن يلحقنا 

به شهداء .

الشهيد الوزير سعيد صيام ...
 جمــع بيـن حســـم المواقــف وحكـمـة القــرار
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غــزة- الرأي-عبــد الحميــد 
خضير

 أن تكــون الناجــي الوحيــد 
تــروي تفاصيــل الراحليــن 
الســهل  باألمــر  ليــس 
،جراحات ينكؤها الزمان مع 
كل لحظة يتذكر فيها المرء 
خالنــه الذين قضــى معهم 
، لحظــات  األوقــات  أجمــل 
عصيبة مرت على مســاعد 
أول عبــد ربــه الغفــري في 
العــام 8002 حيث تعرضت 
الخيالة لالســتهداف  وحــدة 

الغاشم. 
كنــت   “ الغفــري:  يقــول 
الخيالة  مــن وحــدة  الناجي 

بعــد أن فرقتنا آلــة الحرب 
الســابع  فــي  اإلســرائيلية 
والعشرين من شهر ديسمبر 
لعــام 2008 ، كانت الوحدة 
مكونة مــن 20 عنصر بدأنا 
وأداء  يومنا بممارسة عملنا 
التدريبــات االعتيادية وكان 
يومهــا  الحربــي  الطيــران 
كثيفــًا لكننا مارســنا عملنا 
مــع أخــذ الحيطــة والحــذر 
هــو  كان  اهلل  قــدر  ولكــن 

النافذ” . 
وتابع الغفري عند الســاعة 
الحاديــة عشــرة وعشــرون 
دقيقة شــاهد أحــد عناصر 
وحدة الخيالة شــيئا يسقط 

من السماء ففوجئنا بصاروخ 
االســتطالع،  طائــرة  مــن 
ســقط على إثره عــددًا من 
أن  واســتطعت  الشــهداء 
أبتعــد عــن المــكان قليــال 
الطائــرات  عــاودت  حتــى 
االستهداف وسقط عددًا آخر 

من الشهداء . 
المشــهد  الغفــري  ويصــف 
عــدت   “ االســتهداف  بعــد 
لتفقد  الغــارة  انتهــاء  بعــد 
فوجدتهــم  المصابيــن 
والدمــاء  أشــالء  مقطعيــن 
مــكان  كل  فــي  متناثــرة 
وحاولت إسعاف اثنين منهم 
لكن اصابتهــم كانت بالغة 

،كان المشــهد مهواًل مخيفًا 
ال يمحــى مــن الذاكرة رغم 
مرور أكثر من عشر سنوات 
لكن المشــهد محفــورًا في 

الوجدان لقساوة ما رأيت “.
للهجمة  الثانــي  اليــوم  في 
إال  الحــرب  ورغــم ضــراوة 
أننــي ذهبت للمــكان الذي 
تم اســتهدافه لتفقد الخيل 
الطعــام  لهــم  وقدمــت 
أيــام قمت  والشــراب وبعد 
آخــر  مــكان  الــى  بنقلهــا 

لخطورة المكان .
أراد العدو باستهداف العنصر 
اإلرادة  اســتهداف  البشــري 
والعزيمة لكن رغم ما ألمًّ بنا 

إال أننا الزلنا على رأس عملنا 
بعــد حــروب ثــالث طاحنــة 
اســتهدفت خاللها آلة الحرب 
والشــجر  البشــر  الصهيونية 
والحجــر وكل مقومات الحياة 

في قطاع غزة . 
وفــي الذكرى الثانية عشــر 
لرحيــل الشــهداء العظمــاء 
الزالــت الغصة فــي قلوبنا 
على أشــخاص عايشــناهم 
ورأينــا لحظاتهــم األخيــرة 
قبــل المــوت ، لكــن مازلنا 
علــى عهدهم باقــون فهم 
عــز محفــورة في  شــامات 
الوطــن  وذاكــرة  ذاكرتنــا 

فلهم منا كل اإلخالص .

الضابط عبد ربه الغفري : الناجي الوحيد من وحدة الخيالة 
يروي اللحظات األولى للحرب
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غزة-الرأي- عبد الحميد خضير
تتوالــى الشــهادات الحيّــة مــن 
ذاكرة األحياء الذين عاشوا فصول 
القصــف والتدميــر التي شــهدته 
والشــرطية  األمنيــة    المقــرات 
إبان الحرب التي شــنتها طائرات 
الصهيونــي على قطاع  االحتالل 
غزة قبل اثني عشر عامًا, وبقيت 
كطيفٍ ال يُنسى من ذاكرة الذين 
عاشــوا ووثّقــوا لحظــات المــوت 
وفقدانهم لأحبة من رجال األمن 
والشرطة الميامين والذين عبّدوا 
التضحيــة  طريــق  بتضحياتهــم 

والفداء.
المتحدث  البطنيجي  أيمن  العقيد 
باســم الشــرطة يروي بشهادته 
اللحظــات األولى لقصف االحتالل 
مقرات الشرطة واألجهزة األمنية 
واصفًا المشــهد األوّلــي للقصف 
بأنهــا لحظات غيّــب فيها الموت 

والظالم أرجاء قطاع غزة .
ويروي العقيــد البطنيجي قائاًل:” 
باســتهدافه  الصهيوني  العدو  أن 
أراد  تحديــدًا  األمنيــة  لأجهــزة 
كســر شــوكتها وتحطيم الجبهة 
تحمــي  كانــت  التــي  الداخليــة 

المواطن وتحمي المقاومة”.
ويٌضيــف “ أن الشــرطة قدّمــت 
مئــات الشــهداء والجرحــى خالل 
أجســاد  وارت  وبعدمــا  دقائــق 
الثرى, استنهضت الهمة  الشهداء 
من جديد واســتطاعت أن تُلملم 
جراحاتها وأن تقف دفاعًا عن أبناء 
شعبنا  ضاربًة بذلك أروع األمثلة 
فــي الثبات فــي هــذه اللحظات؛ 
والتي من بعض مشاهدها قصف 
اســتهداف مركز شــرطة بأكمله 
من مديــره إلى أصغر فــرد فيه, 
باإلضافة إلى استهداف مدير عام 
الشــرطة الشــهيد اللــواء توفيق 
جبر والذي كان على رأس عمله” .

العقيد عبد اللطيف:كان 
همي األول إخالء 

الموقوفين والحفاظ على 
أرواحهم

علــى وقع الذكرى الثانية عشــرة 
لحــرب الفرقان علــى قطاع غزة 
والتــي اســتهدفت فــي لحظاتها 
التدريبيــة  الــدورات  األولــى 
فــي مدينــة عرفــات للشــرطة ، 
وخلفت ورائها مئات من الشــهداء 

والجرحى من أبناء جهاز الشرطة 
على رأسهم مدير الشرطة اللواء 

توفيق جبر .
يروي ســامي عبــد اللطيف وهو 
أحد  المصابيــن الناجين من تلك 
الحرب  مستذكرًا اللحظات األولى 
فيقــول :” فــي يوم الســبت -72

11 صباحــًا  الســاعة    21-8002
كنت متوجهــًا إلى مركــز الرمال 
التحقيق  للتفتيــش على مكتــب 
بالمركز  يتواجــد  بالمركــز وكان 
عناصر الشرطة وكذلك مواطنين 
جــاءوا لتقديــم الشــكاوي ، كمــا 
كان يتواجــد فــي نظــارة المركز 

موقوفين”.
ويتابــع عبــد اللطيــف روايته : “ 
في زخم العمل والحياة الطبيعية 
ســمعنا صوت انفجــارات وقصف 
مــن الطائــرات بــدأت األصــوات 
تتعالى وبدأنا بإخالء المركز ،وأنا 
مباشرة توجهت إلى نظارة المركز 
إلخــراج الموقوفيــن الموجودين 
هممــت  وعندمــا  النظــارة  فــي 
داهمنــا  المركــز  مــن  بالخــروج 
صاروخ وهنا غبت عن الوعي ولم 
أســتيقظ إال علــى صــوت انفجار 

آخــر بجــوار المستشــفى أصبت 
على إثره بوجهي” .

يقــول عبد اللطيــف عندما عدت 
للوعي لم يخبروني بأنني فقدت 
بــدأت  وعندهــا  قدمــي  إحــدى 
أشعر باأللم الشــديد في أطرفي 
وتحسســت موقع اإلصابة حينها 
علمت أني قدمي سبقتني إن شاء 

اهلل إلى الجنة .
وعند عودتي من رحلة العالج في 
الخارج طلب منــي قادتي متابعة 
العمل من خــالل المنزل ولكنني 
ذهبــت إلــى العمــل بعكازيــن ، 
إلى أن تمكنــت من تركيب طرف 
صناعــي وبــدأت بالحركــة بكل 
ســهولة ويســر وأنا اليوم  أباشر 

عملي وبكل قوة .
ويؤكــد عبــد اللطيــف أن العــدو 
أراد باســتهداف المركــز القضــاء 
علــى كل مــن كان فيه لكن خاب 
ظنهم صحيح أننا قدمنا شــهداء 
على راسهم قائد الشرطة توفيق 
جبــر لكن ما وهًنًّا وال ضعفنا وال 

خارت عزائمنا .
ويختم عبــد اللطيف روايته قائاًل 
ولكننــا  بطائراتهــم  :”حاربونــا 

تصدينــا بعزمنا وإصرارنــا ؛ فما 
كان لإلصابــة أن تمنعنــي عــن 
العمــل أو تصيبنــي باليأس ، وما 
كان لنا أن تتخلف عن قيادتنا وال 
أن نُقدم بين أيديهم  نحن جنود 
وسنبقى نعمل حتى نُسلم الروح 

لخالقها .

المقدم الكريري : االحتالل 
تعمد استهداف قيادة 
الشرطة وقتل عناصرها

شــهدت مدينة عرفات للشــرطة 
في اليوم الســابع والعشرين من 
ديسمبر عام 8002م يومًا مُفعمًا 
بالحيوية والنشاط عبر احتضانها 
للعديــد مــن الــدورات التدريبية 
والميدانية لضباط وأفراد مختلف 
اإلدارات في جهاز الشرطة, والتي 
تأتي بعد اســتقرار هيكلية جهاز 
الشــرطة على مدار عــاٍم ونصف 
مــن إعادة بنــاء مقدراتها بعد أن 
غادرها جميع العاملين فيها خالل 

أحداث عام 7002م.
وخالل شــهادته .. يــروي المقدم 
أحمــد الكريّري الذي شــغل في 
تلــك الفترة منصــب مدير مكتب 

مدير عام الشــرطة اللواء توفيق 
جبــر أحــداث يــوم الســبت الذي 
تخلله انعقاد سلسلة من الدورات 
شــملت تدريب عددٍ من الضباط 
تأهيــل  دورة  الســيما  واألفــراد 
الضبــاط التي كانت تضــم أكثر 

من 054ضابط .
الكريــري  المقــدم  ويســتذكر 
اللحظــات العصيبــة التــي صّب 
فيها االحتالل حممه من القذائف 
والصواريخ التي استهدفت أركان 
للشــرطة, وخرج  مدينة عرفــات 
حينهــا برفقة اللــواء توفيق جبر 
من مكتبه إلى مكان الحدث لتفقد 
الضبــاط واألفــراد فــي دوراتهم 
واالطمئنــان عليهــم, مُبينــًا أن 
همّه الشــاغل كان عــدم ارتباك 
القيادة, واصفًا المشهد بالصدمة 
والكارثة من هول الدماء واألشالء 
لمئات الشهداء من رجال الشرطة 
والتــي روت دمائهــم الزكية ثرى 

ميادين التدريب .
وفــي التفاصيــل المؤلمــة خالل 
شــهادته تحــدث الكريــري قائاًل 
:” بــدأ اللواء توفيــق جبر يعطي 
تعليماتــه بفتح جميــع البوابات, 
وأمر بإدخال ســيارات اإلسعافات 
وبدأ  والشــهداء,  المصابين  لنقل 
بالتحــرك إلــى الميــدان بخُطى 
ســريعة وكان برفقته المســاعد 
منتصر مشتهى, وأثناء تنقله بين 
المبانــي داخل مقر الجــوازات, إذ 
بصاروخ استطالع يستهدف اللواء 
أبو جبر ويرتقي شــهيدا وُيصاب 
مرافقه منتصــر إصابة بالغة في 

هذا الموقف”.
يســتذكر المقدم الكريري مقولة 
الشــهيد اللواء توفيــق جبر قبل 
استشــهاده بحق الشــهيد الوزير 
ســعيد صيام حينما قــال “ الزمن 
التقــى معــي بعــد صــالح خلف 
بشــخص ســعيد صيام” قائاًل :” 
فهمي لهــذه العبارة يقــول بأن” 
توفيق جبر لم يستشــعر بوجود 
قائــد همه هم وطني وهم ديني 
متجردًا لهذا الهــم بحجم ما كان 

بعد صالح خلف .
الكريــري   المقــدم  ويختــم 
باســتذكار مواقــف للــواء توفيق 
جبــر مع عناصــر الشــرطة حيث 
اســتطاع “اللواء أبو جبر في عام 
ونصــف أن يُحبــه 8 آالف عنصر 

من عناصر الشرطة .

ضمن سلسلة شاهد على عدوان 2008

“البطنيجي”: االحتالل حاول تغييب دور الشرطة
 من خالل استهداف عناصرها
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غزة- الرأي
أصــدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
أهم إنجازاتهــا وإضاءاتهــا خالل عام 

.2020
وأوضحــت الوزارة مســاء اليــوم، أنها 
حافظــت على اســتمرار تقديــم كافة 
الحصــار  رغــم  الصحيــة  الخدمــات 

االسرائيلي ونقص الموارد.
 وذكــرت أنهــا كونت اللجــان الصحية 
لمواجهــة  والوطنيــة  واالستشــارية 
جائحة "كورونا"، وساهمت في تخفيف 
وطــأة الوبــاء علــى قطاع غــزة حتى 
اللحظة. كما اســتطاعت وزارة الصحة 
بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة 
تأخير دخــول الفيروس الى قطاع غزة 
طيلــة 7 شــهور، جعلتهــا أكثــر قدرة 
وجهوزيــة علــى التعامــل مــع لحظة 

دخوله بإجراءات مخططة دون ارباك.
واالستعداد  الجهوزية  لتعظيم  وسعت 
لموجهة الجائحــة باإلمكانيات المتاحة 

ومنعت انهيار المنظومة الصحية.
وزارة  عملــت   ،2020 عــام  وخــالل 
ووضعــت  جيــد  بتخطيــط  الصحــة، 
واالجراءات  والبرتوكوالت  السياســات 
المنسجمة مع تطورات الحالة الوبائية 

دوليًا ومحليًا.
وقالــت وفــق إنجازاتهــا إنهــا تمكنت 
بشــري  كادر  الــف   14 تدريــب  مــن 
والشــرطية  الصحيــة  الطواقــم  مــن 
والخدماتية للتعامل مع جائحة كورونا.
فيما عززت قدراتهــا في انتاج وتوفير 
االكسجين من 800 لتر الى 4 االف لتر 
في الدقيقة الواحــدة لمرضى كورونا 
في مستشــفى غــزة االوروبي و2000 

لتر في باقي المستشفيات.
المصابين  بالمرضى  االهتمام  وبشأن 
بفيروس "كورونا"، قالت إنها خصصت 
مستشــفى غزة االوروبي ومستشــفى 
الصداقــة التركي لمرضــى كوفيد 19 
وبســعة 500 ســرير، دون أن توقــف 
أي خدمــة وخاصــة االورام والعمليات 

والقلب والوالدة والحضانة.

تطوير المنظومة
فــي حيــن، طــورت منظومــة العناية 
المخصصــة لمرضــى كوفيــد19 من 
50 ســرير الى 200 سرير ولديها قدرة 
للتمدد الى 250 سرير عناية في باقي 

المستشفيات.
فيما عززت منظومة العمل المشــترك 

مع المؤسسات الحكومية واالهلية في 
إطار مواجهة الوباء وتقديم الخدمات.

وتمكنــت الــوزارة مــن دعم قــدرات 
المختبر المركــزي باألجهزة والطواقم 
ليســتطيع فحص 3000 عينــة يوميا 
لفيــروس  فحــص  ألــف   254 وانجــز 

كورونا حتى اللحظة.
وأوضحــت أنها جهــزت فريق التقصي 
الوبائــي المشــترك ودربــت عشــرات 
الكوادر للتواصل مــع االصابات وتتبع 
الخارطــة الوبائية في قطاع غزة، كما 
جهزت فرق االستجابة السريع ودربت 
عشــرات الكوادر على ســحب العينات 
بشــكل آمــن. وأكــدت وزارة الصحــة 
على أنهــا نجحت فــي تقليص معدل 
االنتشــار والوفيات المتعلقة بالجائحة 
ومؤشراتنا الصحية تعتبر االفضل في 

المنطقة.
وأفــادت أنهــا حافظت علــى مأمونية 
المرافــق والخدمــات الصحيــة خــالل 
جائحة كورونا ولم تغلق اي مستشفى 
او خدمــة طبية ووفــرت الدعم إلجراء 
العمليات الجراحية في المستشــفيات 
االهلية والخاصة، كمــا حافظت وزارة 
الصحــة على حمايــة الطواقم العاملة 

في المستشفيات واالقسام المخصصة 
لمرضى كورونا بسلســة من اجراءات 
السالمة وتوفير المستلزمات الوقائية.

وفيما يخص العمليات الجراحية، قالت 
إن طواقمهــا الطبية أجــرت 90 عملية 
جراحيــة طارئــة و145 والدة طبيعية 
اقسام ومستشفيات  داخل  وقيصيرية 
العزل. كما قدمت 788 جلســة غسيل 
كلــى لعشــرات المرضــى المصابيــن 

بفيروس كورونا. 
ألــف   385 الصحــة  وزارة  وقدمــت 
استشــارة وخدمة طبية عبــر برنامج 
بمشــاركة  بعــد(  عــن  )التطبيــب 
المؤسســات الصحيــة ونفــذت 8000 

زيارة منزلية خالل جائحة كورونا.
وحــول الرعايــة الطبية لفتــت إلى أن 
مراكزهــا قدمــت لـــ 33 ألــف مصاب 
ومخالط في العزل المنزلي بمشــاركة 
المؤسســات الصحيــة، فيمــا قدمــت 
بالتعــاون مــع المؤسســات الحكومية 
خدماتها لنحــو 10 االف مواطن داخل 

23 مركز حجر صحي.

تعزيز الرقابة الداخلية
ونوهت إلــى أن وزارة الصحة، عززت 

مــن  الداخليــة  الرقابــة  منظومــة 
المطلوبة  أجــل تحقيــق االســتجابة 
للطــوارئ، الى جانب ضمــان تقديم 
الخدمــات الصحية غيــر الطارئة من 
خــالل 650 جولــة متابعــة ميدانية،  
كما حافظت  علــى تدفق المعلومات 
المتعلقــة بجائحــة كورونا ونشــرت 
وتحديــث  احصائــي  تقريــر   1200
للخارطــة الوبائية باللغتيــن العربية 

واإلنجليزية.
وقدمت وزارة الصحة 3058 تســهيل 
والفــرق  للصحفييــن  عمــل  مهمــة 
الشــبابية خالل جائحــة كورونا، عدا 
عــن تقديــم 12422 مــادة اعالمية 

وتوعوية خالل جائحة كورونا.
وأكدت أنها عززت الطواقم البشــرية 
العاملة في مواجهة الجائحة ب 3500 
كادر جديــد عبــر برامــج التشــغيل 

المختلفة.
ونوهت إلى أنها   شــكلت خط الدفاع 
االول فــي مواجهــة الجائحــة ودعت 
خاللهــا اثنيــن مــن ابنائهــا االفــذاذ 
واســتمرت  كادر   1500 وأصيــب 
كوادرهــا بتأديــة واجبها فــي حماية 

شعبها ورعاية مرضاها.

إضاءات وزارة الصحة خالل عام 2020
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غزة- الرأي
أصــدر المكتــب اإلعالمــي الحكومــي-
وزارة اإلعالم-فــي غــزة اليــوم التقرير 
يرصــد  الــذي   ،2020 للعــام  الســنوي 
االنتهاكات التي تعــرض لها الصحفيون 
الفلســطينيون، إضافة للظروف الصعبة 
التــي يعمل بهــا هؤالء في ظل انتشــار 

جائحة كورونا.
وأضــاف المكتب فــي تقريره بمناســبة 
يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، والذي 
يصادف الحادي والثالثين من ديســمبر، 
أن هــذا اليوم جاء فــي ظل ظروف بالغة 
الخصوصيــة يعايشــها كل الصحفييــن 
الناشــطين فــي األراضي الفلســطينية 
بيــن  يقعــون  فالصحفيــون  المحتلــة، 
اإلسرائيلي،  االحتالل  انتهاكات  ســندان 
وما ترتكبه جهات فلسطينية في الضفة 
الغربية المحتلة بحقهم، عدا عن عملهم 
في بيئة ينتشــر فيها وباء "كورونا"، مما 
يزيد من صعوبة عملهم مع ذلك الثالوث 
الذي يعترض مهنتهم ويحد من نشر ما 
يرتكبــه االحتالل من جرائــم بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني.
إســماعيل  برئاســة  الحكومــة  وكانــت 
هنيــة فــي ديســمبر ٢٠٠٩م اتخــذت 
قرارًا وزاريًّــا باالحتفال الســنوي بيوم 
فــي  الفلســطيني(  للصحفــي  )الوفــاء 
القــرار  كان  منــه.  والثالثيــن  الحــادي 
بإجمــاع الحكومــة اعتراًفــا منهــا بدور 
الصحفي الفلسطيني في نصرة القضية 

الفلسطينية وقضايا األمة العربية.
هــذه  فــي  اإلعالمــي  المكتــب  وحــذر 
المناســبة، من خطورة اســتمرار انتهاك 
االحتالل اإلسرائيلي الصحفيين دون أي 
رادع له دوليًا وعربيًا ودون محاسبة على 

جرائمه بحق الحريات اإلعالمية.
 كما طالــب مجلس حقوق اإلنســان في 
األمــم المتحدة باإلســراع في تشــكيل 
لجنة تحقيق لتسجيل وتوثيق انتهاكات 
اإلنســاني  والقانــون  اإلنســان  حقــوق 
الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة.

وناشد المكتب منظمة الصحة العالمية، 
الدولــي،  األحمــر  الصليــب  ومؤسســة 
الصحيــة  األوضــاع  متابعــة  بضــرورة 
لأســرى الصحفييــن، فــي ظــل هــذه 
الجائحة، وادخال طاقم طبي فلسطيني 
وتعييــن لجنة طبيــة محايدة لإلشــراف 
على اعطاء األســرى لقاح كورونا، وعدم 
ترك االحتالل التفرد باألسرى دون تدخل 
سريع وعاجل من قبل هذه المؤسسات.

 وأكد على المساءلة والمحاسبة ومالحقة 
جرائــم االحتــالل التــي يرتكبهــا بحق 
الصحفييــن وهــم يمارســون مهامهــم 

الــذي  االحتــالل  ومالحقــة  ومهنتهــم 
يختــرق القوانين، وعدم تطبيقه قرارات 
مجلــس األمــن )2222(، الــذي يضمــن 
توفيــر الحماية للصحفييــن، وإجبارهم 
على تنفيذ اتفاقية جنيف 1949 لحماية 
المدنييــن بالنزاعــات العســكرية والتي 
نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين 
يــؤدون مهماتهم في مناطــق النزاعات 
المســلحة يجــب احترامهــم ومعاملتهم 
كمدنيين، وحمايتهم من كل شــكل من 
أشــكال الهجــوم المتعمــد، شــريطة أال 
يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين
وذكر المكتــب أن يوم الوفــاء للصحفي 
الفلســطيني، جــاء فــي أوضــاع كارثية 
لما آلــت إليه ظــروف الصحفييــن، جراء 
تفاقــم ظاهــرة االعتــداءات عليهم كمًا 
ونوعًا خالل تغطيتهم وممارسة عملهم 
المهنــي، من قبل االحتالل اإلســرائيلي 
مســتخدمين  المســتوطنين،  وقطعــان 
الرصــاص الحــي وقنابــل الغاز الســام، 
ومهاجمتهــم بالــكالب الشرســة بهدف 
الصحفييــن عــن توثيــق ونشــر  منــع 
حقيقة جرائــم االحتالل بحــق األراضي 
الفلسطينية المحتلة ومصادرتها لصالح 

االستيطان.

27 صحفيًا معتقاًل بسجون 
االحتالل

وأشــار إلى أن عدد األســرى الصحفيين 
واإلعالمييــن المعتقليــن فــي ســجون 
االحتــالل بلغ )27( منهــم )8( صحفيين 
معتقليــن بأحــكام فعليــة، و)8( آخرين 
معتقليــن إداريــًا، في حين يقبــع )11( 
مــن الصحفييــن موقوفين في ســجون 
االحتــالل دون محاكمــة مــع اســتمرار 

تأجيل محاكتهم دون تهمة تذكر.
 واســتهجن المكتب اســتغالل االحتالل 
فــرض واقع اعتقالي جديــد منذ جائحة 
كورونــا فــي مــارس الماضــي، تمثــل 
بحرمانهــم مــن أولويــات اللقــاح ضــد 
وبــاء كورونــا، ومنع إعطاءهم وســائل 
الوقاية والمعقمــات وغير ذلك من هذه 
االجــراءات والعقوبات التي تمارس بحق 
األســرى وحقهــم بالعــالج، واســتمرار 
سياســة االهمال الطبي التــي ينتهجها 

االحتالل على مدار األعوام السابقة.
وأظهر المكتب اإلعالم الحكومي، خالل 
التقريــر الســنوي للعــام 2020 أن عدد 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بلغ )561( 
انتهــاكًا، يقابلــه )110( حــاالت انتهاك 
من قبــل األجهزة األمنية الفلســطينية 
فــي الضفــة المحتلــة ومجهولين، بحق 

اإلعالمية في  والمؤسســات  الصحفيين 
األراضي الفلسطينية.

 وأكد التقرير اســتخدام القوة المباشرة 
الصحافييــن/ت  لقمــع  والمفرطــة 
ووســائل االعــالم مــن أجــل اقصائهم 
وإبعادهــم عــن الميدان ومنــع عمليات 
منازلهم  ومداهمة  واعتقالهم  التغطية، 
معداتهــم  ومصــادرة  ومؤسســاتهم 
الصحافييــن  جعــل  مــا  الصحفيــة، 
الميدانيين والمصــورون في مقدمتهم، 
يدفعــون أثمانــًا باهظــة للتمكــن من 
االســتمرار في القيام بأعمالهم المهنية 

ونقل الحقيقة.

كمــا بيــن التقريــر انتهــاكات االحتالل 
وبتآمــره مــع إدارات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي في شــن حمــالت لمحاربة 
مــا  لطمــس  الفلســطيني  المحتــوى 
ينشــر وما يكتب وما يــدون على مواقع 
مخالــف  وهــو  االجتماعــي،  التواصــل 
المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي 
تكفــل لأفــراد حريــة الــرأي والتعبير، 
وعلــى رأســها اإلعالن العالمــي لحقوق 
اإلنسان، وميثاق روما للمحكمة الجنائية 
الدولية واتفاقية جنيــف الرابعة، ومواد 
العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.

اإلنتهاكات باألرقام

جــّل  الســنوي  التقريــر  واســتعرض 
االنتهاكات اإلســرائيلية باألشــهر خالل 
عــام 2020 وهــي كاآلتي: ينايــر)33 (، 
فبرايــر)90(، مــارس )30(، إبريل )14(، 
مايــو )53(، يونيــو )49(، يوليــو )32(، 
أغسطس )26(، ســبتمبر )61(، ألكتوبر 

)43(، نوفمبر)48(، ديسمبر )82(.
وأشــار التقريــر إلــى أن شــهر فبرايــر 
المنصرم شــهد أعلــى نســبة انتهاكات 
بحق الصحفيين تمثلت غالبيتها بارتفاع 
نسبة االعتداءات واالصابات واالعتقاالت 

تقرير
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تغطيتهــم  خــالل  الصحفييــن  بحــق 
الفعاليــات فــي األراضــي الفلســطينية 

المحتلة.

)96( اعتداء وإصابة
وبلــغ عدد االصابــات واالعتــداءات التي 
ارتكبتهــا قــوات االحتــالل خــالل عــام 
2020 بحــق الصحفييــن فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلــة وفقــًا للتقريــر، 
)96( حالــة اعتداء وإصابــة في األراضي 
الفلســطينية المحتلة، جــراء إطالق نار 
على الصحفيين، واســتهدافهم بشــكل 
المغلــف  او  الحــي  بالرصــاص  مباشــر 

بالمطاط، أو بالضــرب والركل ومهاجمة 
بالــكالب  للصحفييــن  المســتوطنين 
الشرســة واإلهانــة والمعاملــة الحاطــة 
جــراء  باالختنــاق  واالصابــة  بالكرامــة 

استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل.

132 حالة اعتقال ومحاكمة
ووفقــًا للتقريــر فــإن دائــرة المالحقات 
واعتقالهــم  للصحفييــن  اإلســرائيلية 
خلفيــة  علــى  اتســعت،  ومحاكمتهــم 
التواصــل  مواقــع  علــى  كتاباتهــم 
االجتماعي بعد إقرار مشروع قانون حول 
“الفيــس بوك” يلــزم شــبكات التواصل 

برصــد وشــطب أي منشــورات تعدهــا 
إسرائيل ذات طابع "تحريضي" ضدهم، 
ووفقا حيث بلغ عدد االعتقاالت والتقديم 

للمحاكمات )132( حالة.

)122( منع من التغطية 
وممارسة العمل

وذكر المكتب من خالل التقرير الســنوي 
اســتخدم  اإلســرائيلي  االحتــالل  أن 
الصحافــة  إلســكات  ممنهــج  أســلوب 
ومنعها من نشــر وتوثيق جرائمها بحق 
الفلســطينيين، مــن خــالل منعهم من 
ممارســة عملهــم وعرقلــة تغطياتهــم 

وإبعادهــم بالقوة وتحت تهديد الســالح 
ومحاصرتهــم، ومنــع عقــد العديــد من 
المؤتمــرات تحت حجــج واهيــة، والتي 
بلغــت )122( حالــة منــع مــن التغطية 
إلبعادهم عن ممارســة عملهم المهني 
وتغطية األحداث تخلله الشــتم والســب 
واالهانة والدفع والركل والضرب بأعقاب 

الهراوات.

)91( تهديد وإغالق مؤسسات 
وتحريض

كما اســتخدم االحتالل أساليب الضغوط 
والمالحقــات التــي تســتخدم بطريقــة 
ممنهجة إلخافة الصحافيين واســكاتهم، 
شــملت أكثر)91( حالــة تحريض واتهام 
وبالتآمــر مــع إدارات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، والتي تنوعت ما بين اغالق 
وتهديد بإغالق وتشويش على مؤسسات 
اعالميــة ومواقــع وحســابات وصفحات 
على شــبكات التواصــل االجتماعي، في 
إطار محاربة المحتوى الفلسطيني غالبًا.

وتنوعت غالبــًا ما بين حــذف الصفحات 
والحســابات والحظر ومنع النشــر وحذف 
وتقييــد  التعليــق  ومنــع  المنشــورات 
الوصــول للصفحات ومنع البث المباشــر 
وحــذف منشــورات قديمــة تعــود إلــى 
ســنوات.  من ضمنها منــع وتجديد منع 
باللغتيــن  فلســطين"  تلفزيــون  عمــل 
العربيــة والعبريــة داخل أراضــي الـ48، 
لمــدة ســتة أشــهر3مرات متتالية على 

مدار العام.

 )33( اقتحام ومداهمة وتحطيم
وأقدمــت قوات االحتالل منذ بداية العام 
الحالي على اقتحــام ومداهمة ما يقارب 
)33( حالــة اقتحــام ومداهمــة لمنــازل 
ومؤسســات إعالميــة ومكاتــب ثقافية، 
وتحطيم وتخريب خالل عمليات التفتيش 
والذي يتم فيها مصادرة وتحطيم أجهزة 
ومعــدات ومواد صحفية، وســرقة أموال 
وأجهزة شــخصية من منازل الصحفيين 
والمؤسســات اإلعالمية، كان من ضمنها 
هدم منــزل اإلعالميــة وداد البرغوثي، 
واقتحــام مكتب تلفزيون فلســطين في 
القــدس المحتلــة ومصــادرة معداتهــا، 
واقتحام مركز "يابوس" الثقافي والمعهد 
الوطني ومركز البحوث والدراســات في 

القدس المحتلة، وفقًا للتقرير.

)46( منع من السفر وسحب 
الهويات ومصادرة معدات

واســتخدم االحتــالل أســلوب ســحب 
الهويــات والمنع من الســفر ومصادرة 

معداتهــم  أو  الصحفييــن  ممتلــكات 
التــي يمارســون عملهــم بهــا بهدف 
تعطيلهم ومنعهم عن أداء رســالتهم 
وتوثيق جرائم االحتالل بحق الشــعب 
الفلســطيني والتي بلغت خالل 2020 

ما يقارب )46( حالة.

 )41( مضايقات وتعذيب 
داخل السجون

وركــز التقريــر علــى ما يتعــرض له 
الصحفيــون األســرى المعتقلــون في 
ســجون االحتــالل وســط مضايقــات 
وتعذيب مســجاًل ) 41( انتهاكًا  تمثلت 
فــي االعتــداء والتعذيــب والمعاملــة 
التحقيــق  خــالل  وربطهــم  القاســية 
معهم وشــبحهم، ومنــع بعضهم من 
زيارة محاميهــم وعائلتهم، وتعريض 
حياتهــم للخطر جــراء االهمال الطبي 
وتدهور حالتهم الصحية بشكل خطير 
كالصحافية األســيرة ميس أبو غوش 
التي تم االفــراج عنها في نوفمبر من 
هــذا العــام، وتدهور صحــة الصحفي 
مجاهد السعدي،  عدا عن تحويل ملف 
األســير يحيى صالح لقضيــة، و إجبار  
آخريــن منهم على دفــع غرامة مالية  

قبل أن يفرج عن بعضهم.

 110 انتهاكات فلسطينية
الداخليــة  االنتهــاكات  وبشــأن 
الفلســطينية، ســجل التقرير ســنوي 
وحــدة  عــن  الصــادر   2020 للعــام 
الرصد والمتابعــة في المكتب اإلعالم 
الحكومــي، مــا يقــارب)110 (  حالــة 
انتهــاك مــن قبــل األجهــزة األمنيــة 
المحتلــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
ومجهولين، تمثل في اعتقال واحتجاز 
واســتدعاء وتمديد اعتقال) 45 ( حالة 
فــي الضفة المحتلة مــن قبل االجهزة 
االمنيــة الفلســطينية ومجهولين كان 
آخرهــا فــي شــهر نوفمبر اســتدعاء 
الصحفي لأسير طارق أبو زيد للمثول 
امــام المحكمــة رغم أنه في ســجون 
االحتــالل منذ أكتوبــر 2020، وتأجيل 
جلســة الصحفيين نائلة خليل ورامي 
ســمارة  مرات عــدة منذ بدايــة العام 
لعدم حضور الشــهود،  كما تم رصد) 
 ) و)11  واصابــة،  اعتــداء  ( حالــة   15
حاالت اقتحام ومداهمــة وتحطيم، و) 
17( حالة  منــع من التغطية ومصادرة 
معــدات وأدوات اعالمية، في حين تم 
توثيق)22 ( حاالت فرض غرامة مالية 
ومضايقــات وتعذيب  خــالل التحقيق 

معهم وسجنهم.

تقرير

07

بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

اإلعالم الحكومي يصدر تقـــــــــــرير الحــريات لعام 2020
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غزة-الرأي
في صباح يوم السبت السابع والعشرين 
ديســمبر   / األول  كانــون  شــهر  مــن 
عــام 8002، قصفــت قرابــة 80 طائرة 
إســرائيلية من مختلف األشكال عشرات 
واألمنية  المدنية  الفلســطينية  األهداف 
في مختلــف محافظات القطــاع، ما أدى 
إلى استشــهاد 652 عنصر مــن عناصر 
فيهــم  بمــن  الفلســطينية،  الشــرطة 

مديرها العام اللواء توفيق جبر.
ويروي العقيد تامر شــحادة أنه في ذلك 
اليوم كنت متواجدًا فــي مكتبي أمارس 
عملــي الشــرطي في مقر إدارة شــرطة 
الحراســات، وفــي لحظة غادرة ســمعنا 
صوت انفجــارات ضخمة فــي كل مكان 
مــن حولنــا، علــى الفــور قمنــا بإخالء 
الضباط واألفراد بشــكل موســع وموزع 

خارج مقر مدينة عرفات للشرطة.
عنــد خروجــي مــن مقــر إدارة شــرطة 
الحراســات تفاجئــت بوجــود مدير عام 
الشرطة الشــهيد اللواء توفيق جبر وهو 
يهرول مســرعًا لتفقد مكان انعقاد دورة 
تدريب النجدة في ظــل القصف المكثف 
والشديد، حاولت اإلشارة إليه بأخذ مكان 

آمــن تفاديــًا للقصف، لكنــه كان مُصرًا 
للوصــول لمكان انعقاد الــدورة لتفقدها 
، لكن طائــرات االحتالل باغتته بصاروخ 

أدى إلى ارتقائه شهيدًا.
اســتكملنا عملية إخالء الضباط واألفراد 
وتأمينهــم خــارج مقــر الجــوازات لحين 
انتهــاء القصــف، وفــور انتهــاء الضربة 
الجوية ، عدنا إلخالء الشــهداء والجرحى 
مــن مختلــف جوانــب مقــر الجــوازات، 
ويكمل العقيد شحادة لحظات الحدث لقد 
شاهدت جريمة بشــعة مكتملة األركان، 
شــاهدت رفاقــي وزمالئــي وقــد غطت 
الدماء واألشــالء،  الطاهــرة  أجســادهم 
لقــد كان يومًا عصيبًا مؤلمــًا دفعنا فيه 
ثمنــًا باهظًا من دماء رجالنا وأبطالنا في 

الشرطة.
ويقــول رغم هــول الصدمــة والضريبة 
الكبيــرة التي دفعناهــا إال أننا مُصرين 
على اســتكمال مسيرة شــهداء وجرحى 
الشرطة الفلســطينية في حماية شعبنا 

والسهر على أمنه وراحته.
في ختام شــهادتي على معركة الفرقان 
أقول “ منذ اليوم األول الذي انتسبنا فيه 
لهذه المؤسســة الشرطية العريقة أخذنا 

علــى عاتقنــا حماية مشــروعنا الوطني 
وأمن شعبنا والســهر على راحته، ونحن 
نعلم أننا ســندفع ضريبة ذلك غاليًا من 

دمائنا وأشالئنا.
نحن على موعد مع يوم الحرية المنشود 
الذي سننتزعه انتزاع، فالحرية ال تُمنح 
بل تُنتزع وثمنها الدماء واألشالء ونحن 

جاهزون.
الفرقــان  معركــة  ذكــرى  علينــا  تمــر 
والتــي قصفت خاللها طائــرات االحتالل 
الصهيوني مقرات وأجهزة وزارة الداخلية 
ومقرات الشــرطة، وقدّمت خاللها وزارة 
الداخليــة واألمــن الوطنــي المئــات من 
خيــرة كوادرها شــهداء، وعلى رأســهم 
مؤســس وزارة الداخلية الشــهيد الوزير 

سعيد صيام.
مصعــب .. النجــل األكبــر متحدثــًا عن 
سيرة والده :” الحديث عن الوالد الشهيد 
الوزير, حديٌث يمتــزج فيه الفخر باأللم, 
يمتــزج فيه الفقدان لوالدٍ عطوف محبٌ 
حنون رقيق القلب, مــع ألم الفراق على 
هــذا الوالد رحمــة اهلل عليه, حقيقة هي 
ذكرى تتجــدد فيهــا اآلالم ويتجدد فيها 
الفخــر, وفــي كل لحظــة مــا زال طيفه 

الحاني يحوم في أرجاء البيت وفي سماء 
قطاعنا الحبيب”.

حقيقــًة نحن أمام نموذج فريد في جميع 
مناحي حياة الوالد الشــهيد سعيد صيام, 
حتى فــي تعامله مع أســرته فــي بيته, 
وفــي مجتمعه وعمله, وفــي كل مناحي 
الحيــاة كان إنســانًا مميــزًا راقيــًا, وفي 
نفــس الوقــت كان إداريــًا فريــدًا وكان 
منّظمــًا وإنســانًا له جدول خــاص به له 

ورده اليومي, له مطالعاته .
لعــل مــن أهــم اللحظــات الفارقــة في 
التاريــخ وفي القضية الفلســطينية هي 
اللحظــة التــي كان فيهــا الوالــد وزيــرًا 
للداخلية, حيث كان هناك اقتتال داخلي, 
وكان البــد من قــرار, وكان هــذا القرار 
بمثابة معالجــة حالة أمنية فــكان قرارا 
صعبًا, حيث تم تشكيل القوة التنفيذية .

في ذكرى الفرقان نتّذكر األوائل أصحاب 
الفضل, أصحاب الســبق نتذكر الشــهيد 
توفيــق جبر والشــهيد القائد اســماعيل 
الجعبــري وإخوانــه الذين أسســوا بنيان 
وأعمــدة وزارة الداخليــة, فلهــم منا كل 
الحــب والوفــاء ومثــل هــؤالء تُســطر 
أسماؤهم في صفحات التاريخ ألنهم من 

أصحاب الفضل فيمــا وصل إليه القطاع 
من أمن وأمان.

المجهوليــن  الجنــود  إلــى  وتحيــًة 
حمــاة الوطــن وحرّاســه إلى الشــرطة 
الفلســطينية وإلــى جميــع أفــراد األمن 
في قطاع غــزة الحبيب الذيــن ما بخلوا 
بأرواحهــم وبأوقاتهم لكي يصل القطاع 
إلى مــا وصل إليه ونســأل اهلل تعالى أن 
يعيــن قيــادة وزارة الداخلية والشــرطة 
فــي الحفــاظ علــى هــذا اإلرث العظيم 
الــذي ما وصلنــا إليه إال بدماء الشــهداء 
أن  العظيــم  اهلل  ونســأل  وتضحياتهــم 

يعينهم .
فــي آخر أيامه كان والدي رحمه اهلل على 
يقيٍن بأنه اقترب استشهاده, وكان يقول 
“نحن نتسلســل في التنظيم و نتسلسل 
في اإلدارة لكي نصــل إلى القيادة, لكي 
نصــل إلــى مبتغانــا وهي الشــهادة في 

سبيل اهلل”.
فــكان الهدف األســمى مــن وصوله إلى 
القيــادة وإلى ما وصل إليــه هو االلتحاق 
بركــب الشــهادة وحصل على مــا تمنى 
وأســال اهلل تعالــى أن يســكنه فســيح 

الجنان وأن يلحقنا به شهداء.

ضمن سلسلة شاهد على مجزرة 2008

العقيد شحادة :أخذنا على عاتقنا حماية أبناء شعبنا وحفظ 
أمنهم رغم استهداف عناصرنا
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غزة- بسام العطار- الرأي:
دور ريــادي تلعبــه مراكــز التدريــب 
العمــل  لــوزارة  التابعــة  المهنــي 
الفلســطينية والمنتشــرة فــي كافــة 
محافظــات قطاع غــزة، حيــث أخذت 
علــى عاتقهــا تدريــب وتأهيــل بــل 
وتطوير مئات الشباب سنويًا، ومن كال 
الجنســين، لتصبح أرضيــة صلبة لهم 
لالنطالق واالنخراط في ســوق العمل 

المحلي.
الطالبــة مها األغا من قســم التجميل 
وقــص الشــعر -مركز تدريــب مهني 

خانيونس
 اختــارت أن تشــق طريقها نحو توفير 
مصــدر دخل لها وألســرتها، من خالل 
تطوير ذاتها ومهاراتها في مجال قص 

الشعر والتجميل.
مها وخالل حديثها لـ"الرأي"، أكدت أن 
لديها اإلصــرار والعزيمة على المضي 
قدمًا فــي عملها الــدؤوب نحو مراحل 
متقدمة واكتساب مهارات وأسس هذه 
المهنة، التي من خاللها ستصبح قادرة 
على اقتحام سوق العمل بل ومنافسة 

من لهن الخبرة في هذا المجال.
مها أوضحت أن التحاقها بهذا القســم 
جاء لتعزيز خبرتها وتوســيع معرفتها 
بهــذا المجال، الــذي يعتبــر طموحها 
ومســتقبلها، باعتباره إبداعًا وتطويرًا 
لما تحبه، حيث استطاعت أن تخصص 
لهــا صفحــة الكترونيــة علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي، ووجــدت عليها 
إقبــااًل كبيرًا من الفتيــات الالتي بدأن 
بزيارتها بعد ســماعهن أنهــا التحقت 
خانيونــس،  مهنــي  تدريــب  بمركــز 
وأصبــح لديها كما تقــول مصدر دخل 
لها بعد أن نجحت في جلب زبائن جدد، 
وتخصيص غرفة الســتقبالهن وعمل 
مايطلبن من تســريحات وقصات شعر 

تتالئم وكافة المناسبات االجتماعية.
هذا النجاح الذي تحقق لمها خلق لدى 
قريناتهــا مــن الفتيات الحافــز القوي 
لالتجاه الــى مجال التدريــب المهني، 
خاصــة أن التعليــم األكاديمي لم يعد 
كافيــًا للحصــول علــى فرصــة عمل 
بســبب كثرة أعداد الخريجين سنويًا، 
وانعدام األفق بحصولهم على وظائف 
بسبب الحصار الظالم على قطاع غزة.

الشــعر  قــص  قســم  فــي  المدربــة 
مهنــي  تدريــب  والتجميل-مركــز 
أوضحــت  صبــح  نهيــل  خانيونــس 
لـ"الــرأي" أن وزارة العمــل وفــرت كل 
الالزمــة  اإلمكانيــات  وكافــة  األدوات 
لعمل هذا القســم، لتحصل الطالبات 
على كل ما من شــأنه تعزيز قدراتهم 
لديهــم،  الخبــرة  وزيــادة  العمليــة، 
هــذه  وأســس  مفاهيــم  وتعلمهــم 

المهنية وبشــكل مجاني، والتي كانت 
غائبــة عنهــم قبــل االلتحــاق بهــذا 

المركز.
صبــح أضافت أن هذا القســم يدرس 
ثالثة مســاقات تتعلق بــكل مفاهيم 
والتجميــل  وعالجــه  الشــعر  قــص 
والصبغــات والتســريحات المختلفــة، 
مؤكدة أنهــا دائمًا تحث الطالبات على 
البحــث والتعمــق فــي هــذا المجال، 
ومتابعــة كل ماهــو جديد في ســوق 

العمل.

رؤية وتطوير
هــذا النموذج لهــذه الطالبة يدل على 
الرؤيــة الصحيحــة التي تســير عليها 
وزارة العمل الفلســطينية، التي تعتبر 
الواجهــة الحكوميــة الرســمية التــي 
تسعها لمواجهة اإلعداد المتزايدة في 
صفوف البطالة، مديــر دائرة التدريب 
المهني بــوزارة العمــل عبداهلل كالب 
يوضــح لـ"الــرأي"، أن الوزارة أنشــأت 
خمســة مراكز، تحتوي على 42 قسم 
من مختلف التخصصــات المهنية، في 
كافــة محافظــات قطــاع غــزة، تعنى 
بمنظومة التدريــب المهني، وتالمس 
ومواكبــة  العمــل  ســوق  احتياجــات 
التطــور العلمي والتكنلوجــي بالرغم 
من شــح اإلمكانيات فــي ظل الحصار 

وقلة الموارد ومواد الخام
واســتقبلت مراكــز التدريــب المهني 
كمــا يقــول كالب فــي العــام -2020

2021، 700 طالب وبالرغم من جائحة 
كورونا، مــن أصل 2500 تقدموا لهذه 
المراكــز، الذين يرغبــون بتعلم مهنة 
تساعدهم بااللتحاق في سوق العمل، 
حيــث بــات التوجــه لتعزيــز دور هذه 
المراكز والعمــل على تطويرها والتي 
أصبحــت سياســية ثابتــة لــدى وزارة 
العمل سعيًا منها للقضاء على البطالة 

المتفشية والتي تزداد يوما بعد يوم.
كالب أضاف أن هناك مخططات لكافة 
المراكــز بهدف تطويرها وتوســعتها، 

حيــث لــدى الــوزارة مركــز مخصص 
للفتيــات برفح، وهنــاك خطة لتطوير 
مركز تدريب مهني خانيونس، وإعادة 
بنــاء مركز الشــافعي بغــزة، وإضافة 
طابــق جديــد فــي مركــز ديرالبلــح، 
واســتكمال بنــاء مركز الشــمال، كل 
ذلــك سيســاهم فــي زيــادة الطاقــة 
االســتيعابية لهذه المراكز، خاصة في 
ظــل األقبــال الكبيــر عليها مــن قبل 

الشباب الفلسطيني.
الطالــب يحصــل علــى درجــة دبلوم 
التدريــب المهنــي مدتــه عــام واحــد 
بفصلين دراسيين وهو مجاني، بحيث 
يــدرس الطالــب ما نســبته ســبعون 
في المائــة كجانب عملــي وتطبيقي، 
بينما يحتل الجانب النظري ما نســبته 

ثالثون في المائة فقط".

شابات مهنيات
القطاع المهني لــم يعد مقتصرًا على 
الشــباب فقط، حيث أولت وزارة العمل 

أولوية من
الشــابات  قــدرات  أجــل تنميــة  مــن 
المجــال  هــذا  فــي  الفلســطينيات 
وإكســابهم المهــارات الالزمــة لشــق 

طريقهم نحو سوق العمل المحلي.
الطالبــة إيمان أبوشــمالة من قســم 
تدريــب  والمونتاج-مركــز  التصويــر 
مهنــي خانيونس أكــدت لـ"الرأي"، أن 
مجــال العمل يحتاج لتوفــر خبرة أكثر 
من الجانب النظــري، مبينة أنها لجأت 
لتحقيــق هــذه الهــدف لهــذا المركــز 
الذي فتــح المجال للفتيــات من خالل 
اســتحداث أقســام تالئــم طبيعتهم، 
وتلبي كافة مايحتاجــون من مفاهيم 
ومصطلحات علمية، وتطبيقها بشكل 

عملي.
بــأن  تامــة  أبوشــمالة علــى قناعــة 
الطريــق  هــي  العمليــة  الممارســة 
ســوق  القتحــام  والصحيــح  الســليم 
بمهنية  اآلخريــن  ومنافســة  العمــل، 
عاليــة، مقدرة حجــم المعلومات التي 

يحاول المدرب أن يزودهن بها لتوسيع 
مداركهــم ومعلوماتهــم فــي مجــال 

التصوير والمونتاج.
المدرب زياد دحالن - قســم التصوير 
مهنــي  تدريــب  والمونتاج-مركــز 
خايونس- يقول لـ" الــرأي" أن المركز 
يرغبــن  الالتــي  الطالبــات  يــدرس 

االلتحاق بهذا القسم،
عدة مســاقات نظرية وأخــرى عملية، 
مــن خــالل فصليــن دراســيين، حيث 
يشــمل الفصل األول تعليمهن مبادئ 
والفصــل  الفوتوغرافــي،  التصويــر 
مفاهيــم  تدريــس  يشــمل  الثانــي، 
المونتــاج وصناعة األفــالم، مبينًا أن 
غالبيــة الفتيــات يرغبــن بالحصــول 
على كل مايلزم ســوق العمل لذا يتم 
التركيــز على الجانب العملي، وتطوير 
أداهــم وخبراتهــم الســابقة، ليصبح 
عندهم القدرة على تســويق أنفسهن 
واالندماج في ســوق العمــل، وبالتالي 

تحقيق مصدر رزق لهم لغيرهم.

التخصصات وسوق العمل
مركــز تدريب ديرالبلح هــو اآلخر تم 
رفــده بالعديــد من المتدربيــن الذين 
يملكون العديد من الخبرات المتطورة 
أحــداث  مــع  والمتصلــة  والمتجــددة 

التكنولوجيا العالمية،
فالعمــل مســتمر علــى قــدم وســاق 
فــي  والمعــدات  المناهــج  لتطويــر 
التدريــب المهنــي لهذا المركــز... وما 
قسم الطاقة الشمسية خير مثال على 

ذلك..
مدرب القسم م. محمد الشاعر، يقول 
إن هذا القســم مزود بأحــدث األجهزة 
العمــل  ســوق  حســب  واإلمكانيــات 
واحتياجاتــه، حيــث أنــه موجــه غالبًا 
لفئــة الفنييــن ومهندســي الكهرباء، 
اللذين بادروا الى االلتحاق بهذا القسم 
الــذي يعتبر منــارة لهم لمســتقبلهم 
لمايمثلــه مــن أهمية كبيــرة في ظل 
اعتماد المواطنين سواء في المنازل أو 

المصانع على الطاقــة البديلة، خاصة 
مع انقطاع الكهرباء لســاعات طويلة، 
ولمــا لهــا من انعــكاس إيجابــي على 

تلبية كافة احتياجاتهم.   
الطالب جميــل أبوحمدة ذكر لـ"الرأي" 
أن الســبب الرئيســي لاللتحــاق بهذا 
القســم هــو حاجتــه لتطويــر وتعلم 
بشــكل  الكهربــاء  وأســس  مفاهيــم 
نظــري وعملي، والعمــل على تطوير 
خبرته السابقة في هذا المجال، بهدف 
تقديــم خدمــة كاملــة للزبائــن وفق 
المعايير المحليــة والعالمية، وتحقيق 
دخــل مــادي كغايــة أخيرة وتحســين 
المســتوى االقتصادي خاصة في ظل 
الظروف الصعبة التي يعيشــها سكان 

قطاع غزة.
ويتم توزيع الطلبة في هذا القســم كما 
يقــول المهندس الشــاعر، علــى فئتين 
مختلفتيــن، منهــم من عمل بشــركات 
أو مؤسســات لتركيــب وصيانــة أجهــزة 
الطاقة الشمســية، ومنهم من لم يعمل 
بهذا المجال سابقًا وبالتالي يتم التعامل 

معهم بشكل مختلف عن الفئة األخرى.
حيث يتم تزويدهــم بكل مايحتاجون 
علميــة  ومعــادالت  مفاهيــم  مــن 
وكهربائيــة، وتزويدهــم بالمعلومات 
التي والحســابات الدقيقــة التي كانت 
غائبة عنهم سابقًا، بما يتعلق بأجهزة 
الطاقة الشمســية ســواء البطاريات أو 
األلواح الشمســية أو أجهزة اإلنفيرتر، 
كمنظومة متكاملــة مرتبطة ببعضها 
البعض وليــس ببعيد عن هذا المركز 
تــم العمل على تطويــر مركز تدريب 
مهنــي رفح ليصبــح مركــز تميز في 
قطــاع االنشــاءات يضم ثالثــة مهن 
وهــم القصارة والبالط والدهان تقدم 
فيــه التدريبات وفقــًا للمنهاج الحديث 
المطور وبالطرق العملية وعلى أحدث 

األجهزة التدريبية
هــذا الصــرح الجديد المــزود بطاقات 
بشــرية عالية وبرؤية منهجية حديثة، 
وبأحدث األجهــزة كما يقول مدير عام 
اإلدارة العامة للتدريب المهني عبداهلل 
كالب، يعتبــر منــارة أضيفــت لمراكز 
التدريــب المهنــي والــذي يعمل على 
تخريج عمال مهرة على مســتوى عاٍل 
من الكفاءة المهنية والجودة. وتطوير 
قطــاع اإلنشــاءات مــن أجــل تطوير 
قــدرات الكادر المهنــي لتخريج عمال 

مهرة قادرين على اإلبداع.
إنها جهود كبيــرة تبذل ومازالت تبذل 
من قبــل وزارة العمل وإدارات المراكز 
النهــوض  منهــا  الهــدف  وموظفيهــا 
بمســتوى الطلبــة لفتح آفــاق جديدة 
أمامهم بما يضمــن في النهاية توفير 

حياة كريمة لهم.

مراكز التدريب المهني .. انطالقة واعدة نحو سوق العمل
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غزة- الرأي- أالء النمر
لــم يكد يمضى يومــًا في عام 
الــزوارق  وأطلقــت  إال   2020
البحرية اإلســرائيلية النار على 
صيادي غــزة الذي ال حول لهم 
وال قــوة، وال ذنب ســوى أنهم 
يبحثون عن قــوت يومهم بين 
أمواج البحــر المطالطمة وبين 
طلقــات االحتــالل المتربصــة 
بهم ضمن المســاحة المحددة 

لهم أيضا.
واستهداف الصيادين في قطاع 
غــزة بــات سياســة عســكرية 
منــذ  ممنهجــة  إســرائيلية 
ســنوات طويلة لم يــذق فيها 
آالف الصيادييــن طعــم الراحة 
واألمن مــن رصــاص وقذائف 
تســتهدفهم  التــي  االحتــالل 
يوميــًا في عرض البحر وتدمّر  
مركباتهــم وتعتقــل وتصيــب 

وتقتل بعضهم.
الصيادين زكريا  مسؤول لجان 
بكر ذكر أنَّ عام 2020 شَــِهدَ 
322 عمليــة إطــالق نــار على 
الصيادين بشــكٍل مباشــر، ما 
نتــج عنــه إصابــة 13 صيادًا 
بجــروح مختلفــة، إلــى جانــب 
صياديــن،  تســعة  اعتقــال 
قــوارب،  أربعــة  ومصــادرة 

وتخريب آالف األمتار من شباك 
الصيد.

ووفــق بكــر قــد شــهد عــام 
2020 عشــر عمليــات تالعــب 
للصيادين  البحرية  بالمساحات 
 8 شــهر  فــي  أطولهــا  كان 
أغسطس الماضي، التي قاربت 
16 يومًــا، وهــو أمــرٌ ليــس 
االحتالل  جيــش  جديــدًا على 
يالحــق  الــذي  اإلســرائيلي 
الصيادين منذ احتالله لأرض 

الفلسطينية، كما يشير بكر.
غيــر  االنتهــاكات  أن  وبيــن  
المرصــودة بحــق الصياديــن، 
أضعــاف ما رُصــدت خالل عام 
2020، مشيرًا إلى أنَّ االحتالل 
تذرع بـ"جائحة كورونا" إلغالق 
البحر، وحرم عشرات الصيادين 
مــن اســترجاع شــباكهم مــن 
البحر، ما كبدهم خسائر مالية 

كبيرة.
وذكر أنَّ االحتــالل كان يُطلق 
النــار متعمــدًا علــى محركات 
اعطابهــا،  بهــدف  القــوارب 
مــع علــم االحتــالل أن تلــك 
المحركات ليس لهــا بدياًل في 
قطاع غزة، بســبب منع دخول 
قطــاع  إلــى  الصيــد  معــدات 
غزة منذ ســنوات، ما يعني أنَّ 

االحتــالل كان يســتهدف لقمة 
الصياديــن األبريــاء، ويتفنــن 

ويتلذذ على معاناتهم.
وقال: " يوجــد 100 قارٍب كبير 
بحــري  محــرك  دون  يعملــون 
إدخالها  االحتــالل  منــع  نتيجة 
للقطــاع"، مشــيرًا إلــى أنهــا 
تعمل بمحركات الشاحنات ذات 
الــوزن الثقيــل، ويطــرأ عليها 
تعدياًل لتصبــح موائمة للعمل 

في البحر.
تحويــل  أن  علــى  وشــدد 
المحرك البــري للبحري، يُكلف 
الصياد كثيــرًا، كما أن عمرها 
االفتراضــي قصير جدًا يتراوح 
مــن عامين إلــى ثالثة، إضافة 
إلى أنها تستهلك وقودًا بشكل 
كبيــر، ومعظم رحــالت الصيد 
يتكبــد الصياد خســائر فادحة، 
الفتًــا إلــى أن قطــاع الصيــد 
يحتــاج 300 محــرك، وال يوجد 
واحد منها في األسواق الغزية.

وحســب بكر فإنَّ قطاع الصيد 
يُعــدُ أحــد أهــم المهــن التي 
يعمل بها ســكان غزة، مشيرًا 
إلــى أن نحــو 4 آالف صياد في 
القطــاع يعيلون أكثــر من 50 
ألــف شــخص يعيشــون الفقر 
تلبيــة  يمكنهــم  وال  المدقــع، 

أدنى احتياجات أفراد أســرهم، 
بســبب االنتهاكات اإلسرائيلية 

اليومية بحقهم.
االحتــالل  جرائــم  أن  وذكــر، 
بحــق  يوميًــا  المتواصلــة 
وتمدير  الصيادين من مالحقة 
الشــباك، وإطــالق الرصــاص، 
مســتوى  انخفــاض  إلــى  أدت 
دخل الصياد من 1500 شيكل 
شــهريًا إلى 500 شيكل فقط، 
الفتًا إلى أن 2020 يعد األسوأ 

على الصيادين.
مــن   90%" القــول:  وتابــع 
الصيادين يعيشــون تحت خط 
الفقــر المدقــع، وأنَّ معظمهم 
إْن عمل بمهنته أطعم عائلته، 
وإن لم يعمــل ال يجد ما يجلبه 
لهم من طعام وشــراب". وذكر 
أّن نحو 1050 قاربًا يشــتغلون 
يعملــون  ومثلهــم  بمحــرك 
األخيــرة  واألنــواع  بمجــداف، 

يمتلكها صغار الصيادين.
وأكد بكر، أنــه منذ عام 2012 
لــم يُصنع أي قــارب صيد في 
قطاع غزة، كون مواد تصنيعها 

غير متوفرة في األسواق.

احتجاز واعتقال
الصيادين  نقيــب  أكــد  بدوره، 

نزار عياش، أن بحرية االحتالل 
ترتكــب عــدة انتهــاكات بحق 
الفلسطينيين بغزة،  الصيادين 
وأبرزهــا تقليــص المســاحات 
المخصصــة للصيــد، ومالحقة 
النيــران  وإطــالق  الصياديــن 
المتكــرر، وازاحتهم عن مراكز 
ومنــع  واعتقالهــم،  عملهــم 
دخول جميع مستلزمات الصيد 
عبر المعابر التي تسيطر عليها 

)إسرائيل(. 
وبين عياش أن االحتالل يحتجز 
قرابة 30 قــارب صيد صادرها 
من بحر غزة، وقرابة 63 محرًكا 
منــذ ســنوات، فيما بلــغ عدد 
بنيران  المصابيــن  الصياديــن 
االحتــالل منــذ بدايــة الحالي، 
10 صياديــن، بينما اعتقل 14 
آخريــن، فــي حين وصــل عدد 
في  الصيادين  مــن  المعتقلين 
الســنوات الماضية إلى المئات. 
وفــي العــادة تفــرج ســلطات 
االحتالل عنهم بعد ســاعات أو 

في األيام التالية.
 وذكر أن النقابة توثق انتهاكات 
وتخاطب  باستمرار،  الصيادين 
بها مؤسســات حقوقية محلية 
ودوليــة منها الصليــب األحمر 

واألمم المتحدة.

شباك صيادي غزة ُقطرت دمًا في 2020
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غزة- الرأي
يروي العميد إيهاب مهنا الذي 
إدارة  مديــر  منصــب  شــغل 
آنــذاك  المركزيــة  العمليــات 
األولــى  اللحظــات  تفاصيــل 
للعــدوان علــى قطــاع غــزة 
وقصــف مقــر مدينــة عرفات 
للشــرطة قائــاًل :” كنــت في 
لحظــة القصــف األولــى فــي 
مكتبــي باجتماع ضم األجهزة 
الشــرطة  وجهــاز  األمنيــة 
األعمــال  لبعــض  للتنســيق 
وفــي  مســتقبال,  المطلوبــة 
هــذه الفتــرة ســمعنا أصوات 

االنفجارات
بشــكل متتالــي، حيــث قمت 
مــن مكاني وفتحت الباب وبدأ 
الجميــع باإلخــالء والمغــادرة 
واســتلمت جهازي علــى الفور 
اإلشــارات  إلــى  واســتمعت 
الالســلكية فكان الذي يعطي 
اإلشارة على الجهاز الالسلكي 
في هذا الوقت مدير الشــرطة 
اللواء توفيق جبر رحمه اهلل “.

ويُضيف العميــد مهنا “وبينما 
إشــارة  إلــى  أســتمع  كنــت 
العمليات في الجهاز كان اللواء 
توفيــق جبــر يعطي اإلشــارة 
المركزيــة  العمليــات  لغرفــة 
“باإلخالء بهــدوء ونظام بدون 
خوف, وعلى الجميع أن يضبط 

أعصابــه “ كل هــذه الكلمات 
أتذكرها إلى اآلن “.

ويقول العميــد مهنا “ توجهت 
إلــى إدارة التدريب لالطمئنان 
الــدورة  أفــراد وضباط  علــى 
الوقــت  ذاك  فــي  المنعقــدة 
الحائط  إلــى  وعندمــا وصلت 
المقابــل للبوابــة الغربية وإذ 
بصــاروخ ينــزل علينــا وكان 
هنــاك أربعــة مــن الشــهداء 
رأيتهــم أمامي ومــن ضمنهم 
الشــهيد فــارس العشــي كان 
فــي الجهة الشــرقية المقابلة 
إدارة  مقابــل  للمســجد 
الهندســة, الفتًا إلــى أن أعداد 
داخل  الشــهداء كانت كبيــرة 

مديرية عرفات للشرطة“.
يّصور العميــد مهنا اللحظات 
التي تلت القصف، ووقوفه أمام 
ومباشــرتهم  الجوازات,  بوابة 
في انتشــال جثامين الشهداء 
وإخــالء الجرحى عبر ســيارات 
اإلسعاف وسيارات المواطنين, 
واصفًا المشهد في هذا الوقت 
بأنه وقت عصيب, وقتٌ يعجز 
عنه التفكير من هول المشهد 
بالتزامــن مع االنفجــارات في 
قطاع غــزة, واالتصاالت التي 
كانت ترد من كل المحافظات 
بوجــود قصف فــي كل أنحاء 

القطاع“.

ويُبيّن العميــد مهنا “أنه في 
تلــك اللحظــات قمنــا بإعطاء 
الجهــاز  علــى  التعليمــات 
للمحافظــة علــى  الالســلكي 
األماكن التــي قصفت لحماية 
المواطنين من الخطر، وبقينا 
ونعطــي  جراحاتنــا  نُلملــم 
معنويــات  لتكــون  اإلشــارات 
عساكرنا وضباطنا عالية وأننا 

ال زلنا في الميدان”.
إدارات  كافــة  قامــت  حيــث 
ومراكز الشرطة بأداء واجباتها 
علــى أكمــل وجــه فــي كافة 

محافظات قطاع غزة.

العقيد بنات: اللواء 
توفيق جبر شكل 

نموذجًا قياديًا يحتذى 
به

الشــرطة  جهــازُ  تعــرض 
الضربــات  مــن  للعديــدِ 
واألزمــات الصعبــة، ففي عام 
2008 شــنت قــواتُ االحتالِل 
اإلسرائيلي حربًا ضروسًا على 
قطــاع غزة , وتلقت الشــرطة 
الضربــَة األولــى فيهــا حيــث 
استشــهدَ فــي آنِ واحد 652 
عنصــر مــن عناصرهــا كانوا 
يتلقون الدورات التدريبية من 
بينهــم مدير الشــرطة آنذاك 

اللواء توفيق جبر”.

ويتذكــر العقيــد كمــال بنات 
ذلك اليوم فيقول : “ كان يومًا 
اعتياديًا من أيام نشــاط جهاز 
الشــرطة كنــت أقــوم بعملي 
إلدارة شــرطة النجــدة لفرقة 
الخيالة وكانــت تتركز مهامها 
على حفظ األمن على ســاحل 

القطاع “.
وكان هنــاك طابــور صباحي 
واســتعدت  العمــل  الســتالم 
القوة ألداء مهامها وأثناء ذلك 
سُــمع صوت القصــف فقمت 
بإخالء المكان وتفريق األفراد 
مجموعــات مجموعــات حتــى 
خاصة  لالستهداف  اليتعرضوا 
أنه تم استهداف أفراد الخيالة 

جميعهم .
ويذكــر بنات أنه قام بإرســال 
رســالة من الجهاز الالســلكي 
يطلب فيــه نجــدة المصابين 
فتلقى اإلشــارة اللــواء توفيق 
اآلن  بأنــه  عليهــا  ورد  جبــر 
سيتم توجيه سيارات اإلسعاف 
للمــكان ، وأنــا قمــت بدوري 
بإخــالء المــكان وكنــت آخــر 
شــخص انســحب مــن مكان 

االستهداف .
وبعــد ذلك قابلــت  اللواء جبر 
عنــد المباحــث العامة وطلبت 
منــه الرجــوع فرفــض وكان 
يــردد “أوالد كمــال انضربوا”  

ومن شــدة قلقه علــى الدورة 
لم ينتبه أنني الشــخص الذي 
يعنيــه وتوجــه مســرعًا إلــى 

مكان االستهداف .
أســتطيع أن أجــزم أن اللــواء 
توفيــق جبــر كان فــي ذلــك 
اليــوم فــي حالة شــهيد فكم 
مــرة ألحينا عليــه بالرجوع أنا 
والمرافق الشــخصي له  لكنه 
رفض وتوجه حينها إلى مبنى 
واســتهدفته طائرات  النجــدة 
الغــدر فــي الزاوية الشــمالية 
لمبنــى النجدة الــذي هو اآلن 

مبنى التدخل .
في اليــوم األول للعــدوان تم 
استهداف كافة مواقع الشرطة 
فقمــت بعــد انتهــاء القصــف 
بســحب كافــة أفراد شــرطة 
قيادة  مقر  لتأمين  الحراســات 
الشــرطة  ومنــع أي أحــد من 
الدخول إال لسيارات اإلسعاف ، 
وبدأنــا في  عملية اإلنقاذ كان 
المشــهد مؤلمــًا لــم ينجُ من 
فرقــة الخيالة ســوى الضابط 

الغفري  .
ضبــط الحالــة األمنيــة أغاظ 
اســتهداف  فتــم  االحتــالل 
الشــرطة لكن بفضل  عناصر 
اهلل تــم إعــادة تشــكيل إدارة 
النجــدة  لممارســة عملها في 

حفظ األمن وضبط الساحل .

ضمن سلسلة شاهد على مجزرة عدوان 2008

العميــد مهنا: “استطعنا تجاوز الضربة األولى
 وتابعنا عملنا بعزيمة وإصرار”
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غزة- الرأي:
أعلــن نائــب مديــر الرعايــة األوليــة بــوزارة 
الصحــة بغــزة، “مجــدي ضهيــر”، أن الــوزارة 
تجهز الترتيبات اللوجســتية للتعامل مع اللقاح 
وســيتم اعطاؤه فــي البداية للكــوادر الطبية 
وكبار الســن حســب األولويات وصــواًل لباقي 

المواطنين.
إلــى  اللقــاح  وصــول  ضهير:”ننتظــر  وقــال 
فلســطين ونتابــع مع وزارة الصحــة برام اهلل، 
وهنــاك وعودات بذلك حــال وصول اللقاح في 

شهر فبراير المقبل”.
وأضــاف “نتابع عن كثــب التطــورات العالمية 
حــول اللقاح وحــول مصادقة منظمــة الصحة 
العالميــة على لقــاح فايــزر”، مشــيرًا لوجود 
توصية من قبل منظمة الصحة العالمية حول 
لقاح فايــزر ويتــم العمل علي أكثــر من جهة 
لتوفيــر اللقاحاتوتابع ضهير “ال زلنا نعاني من 
ذروة كورونا في فصل الشــتاء بالرغم من أننا 
نلمــس تراجع في معــدل اإلصابــات، وهناك 
مؤشــرات حول انخفاضها جــراء اإلغالق ومنع 
التجول والتــزام عديد المواطنيــن باإلجراءات 

الوقائية”.

الصحة: نجهز ترتيبات 
للتعامل مع اللقاح 
حال وصوله في فبراير

غزة- الرأي
ودع المجلس األعلى للقضاء العام القضائي 
اإلنجــازات  مــن  بجملــة   )2019/2020(
واستشرف العام )2020/2021( بإعداد خطة 
عام ٢٠٢١ وإقرارها اســتمرارًا في النهوض 
بقطــاع العدالــة بشــكل مهني ومؤسســي 
واعتماد الهيكل التنظيمي اإلداري للمحاكم 

ألول مرة.
الناطق اإلعالمي باســم الســلطة القضائية 
المستشــار إيهاب عرفات قال “رُغمَ ما ألمَّ 
بقطــاع غزة ِبداية العَام الَقضائي وتعرُّضه 
ألخطار جائحــة فيروس كورونــا فضْاًل عن 
يَفِرضــه  زال  واَل  َفرضــه  ي  الــذِّ الحِصــار 
الَكياُن الغَاصب منذ )14( أربعة عشــر سَنة 
؛ إالَّ أنَّ المَجلس اأَلعلى للَقضاء ومِن وَرائه 
ــادة القضــاة  والموظفيــن اســتَثمروا  السَّ
وَقلبُوا عَواقِب الجائحة إلى ثماٍر أينعت نحو 
ــة  ِإنجاز العَديد مِن الَقضايا العَالقة والماسَّ
بالــرأي العَام لِيكون هذا العام وبحقّْ عامًا 
يات،  تجَــاوزت فيه اإِلنجــازات حجْــم التحدِّ
ل خُطــوة رافعًة ودَافعًــا نحو عاٍم  وليشــكِّ
َقابــًل تنجــز فيــه تطلُّعاتُه بقضاٍء شَــامٍخ 

راسٍِخ “
القضــاء  بــأن  الناطــق اإلعالمــي  وأوضــح 
وضَــع نُصْــبَ عيْنيه النُّهــوض واالرتِقاء 

ناتهــا  مكوِّ ــة  بكافَّ الَقضائيــة  بالمنظومــة 
ووحدَاتها القضَائيــة واإلدارية والفنِّية عبر 
صِياغتة ألهدافٍ وخطِّ سياســات وتشكيل 
رؤى تــدور كلُّها حول تحقيق رســالة العدالة 
الَقضَائيــة  الخِدمــة  مــن خِــالل جَــوْدَة 
مة وسُــرعةِ آدائها. وأشار المستشار  المُقدَّ
عرفات بــأن القضاء عمل على توطيد الثِّقة 
والمُواطِنيــن  المُتقاضيــن  بيــن جمْهــور 
على اختــالف مواقعهم ومراكزهــم باللُّجوء 
المَنيــع  الحِصــن  باعتبــاره  القضــاء  إلــى 
ودِ  كيــن لصَوْن الحُقــوِق والذَّ والرُّكن الرَّ
ــة وردِّ المَظالم أَلهْلِها  يات العامَّ عن الحرِّ
ونهَجَ َفي ســبيل ذلك سِياســة مدِّ جُسور 
ة  التَّعــاون وتعزيز َأواصِر الشّــراكة مع كافَّ
أْقَطــاب العَدالة. وعرض المستشــار عرفات 
أهــم مالمــح التطــور القضائي علــى عدة 
أصعدة ومنها الجغرافــي للمحاكم النظامية 
حيــث بين بــأن مُحافظة رَفح شَــِهدت في 
عــام )2020( ِوالدة )محكمــة بدايــة رفــح( 
تيْســيرًا عَلى َأهالي المُحافظــة وجُمهور 
المُحاميــن لمتابعة قضاياهم وبما يُجنِّبهم 
صُعوبة التَّنقل وبُعد المســافة ويُســهًل 

عليهم الوصول إلى محراب العدالة.
وأضــاف ” تابــع القضاء عمــل المحاكم التي 
نشــأت عام )2019( في المحافظة الوسطى 

) محكمة بداية دير البلح( وفي شمال قطاع 
غزة) محكمة بداية شــمال غزة( وعمل على 
تطويــر المحكمتيــن عبر رفدهمــا بالكوادر 
القضائية واإلدارية لحسن سير العمل فيهما، 
وتم نقل مقر فــرع دائرة محكمة صلح غزة 
مــن المكان القديم إلى جوار ملعب اليرموك 
وتجهيز وإعداد المكان بمــا يتواءم ويتوافق 

مع طبيعة القضايا الجزائية المنظورة”.

استحداث موقع الناطق القضائي
أن  أكــد  القضائــي  العمــل  وعلــى صعيــد 
رئيس المجلــس عمل على تفعيــل األمانة 
العامــة للمجلــس األعلى للقضــاء وتوضيح 
االختصاصات المنوطة بهــا وحدود تواصلها 
مــع األجســام القضائيــة المختلفــة، إضافة 
اإلعالمــي  الناطــق  موقــع  الســتحداثه 
بيــن  تواصــل  كأداة  القضائيــة  للســلطة 
الســلطة القضائية والمســتويات الحكومية 
واإلعالمية، مشيرًا إلى التنسيق بين المكتب 
الفنــي والمعهد العالي للقضاء الفلســطيني 
نحو تدريب وتطوير مســتوى السادة القضاة 

والطاقم اإلداري في المحاكم.
أمــا على صعيــد البيئة اإلداريــة أوضح بأن 
القضاء عمل على إنشــاء الوحــدات اإلدارية 
المتخصصة وتفعيلها وهي )وحدة التخطيط 

واإلشراف المؤسسي، وحدة الرقابة الداخلية 
والمتابعة، وحدة الشــكاوي( وأرشفة األعمال 
اإلدارية الخاصة بها، وتشــكيل لجان إلجراء 
عمليات الجــرد للعُهد والممتلكات،  وتفعيل 
وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم ونشــر 
اإلنجــازات القضائيــة عبر الموقع الرســمي 
تقاريــر  عبــر  للقضــاء  األعلــى  للمجلــس 

انفوجرافيك يومية وأسبوعية وشهرية.
وعلــى صعيــد العالقــة مــع أركان العدالــة 
أوضــح بــأن القضــاء عمــد علــى توطيــد 
العالقــة معهــم لتقديــم أفضــل الخدمات 
للمواطن الفلسطيني حيث عمل على تنفيذ 
البرتوكول الموقع مع نقابة المحامين وعقد 
اجتماعات دورية مع كافــة أطياف المحامين 

لتجاوز العقبات وتطوير العالقة،
إضافة للتواصل المســتمر مع النيابة العامة 
والمثمر على مســتوى إنجاز القضايا العالقة 
والنوعية وكذلك عمــل القضاء على الوقوف 
هــات الحكوميــة فــي مواجهــة  علــى التوجُّ
الجائحة بالخصــوص ومعالجة تعطيل عمل 
المحاكم وتدشين العودة القضائية بالتنسيق 
مــع لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ونقل 
االحتياجــات القضائيــة المتعلقــة بترقيــات 
الســادة القضاة واإلعالن عن مسابقة قضاة 

بداية والتعاون األمثل في هذا الخصوص.
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