
غزة- الرأي
اتجه بعض التجار الفلســطينيين 
في قطــاع غــزة إلى االســتزراع 
الســمكي )بــرك الســمك( لســدّ 
النقــص فــي الثــروة الســمكية، 
بســبب الحصار اإلســرائيلي على 
الصيادين منذ سنوات ومحدودية 
المساحة التي يُسمح لهم الصيد 
فيها. وشــكلت تجربة االســتزراع 

السمكي المفتوح في عرض بحر 
قطاع غــزة، تحديا كبيــرا لوزارة 
الزراعة، في ظــل ظروف الحصار 
وضعف اإلمكانيات، ومنع االحتالل 
المعــدات  دخــول  اإلســرائيلي 
الالزمة لتلك المشــاريع لسنوات، 
مــا أخر دخــول تلــك التجربة إلى 
القطاع، بالرغم من أنها تنفذ منذ 

سنوات في دول عدة.

حسن الشاعر صاحب بحيرة “فش 
فريش” لالســتزراع السمكي قال 
إنه بدأ مشــروعه السنوات األولى 
من الحصار المشدد الذي فرضته 
إســرائيل علــى قطاع غــزة عام 
2007، وشــمل الحصــار البحري، 
وعانــى األمرين من أجــل توفير 
بســبب  المشــروع  مســتلزمات 
القيــود التــي فرضتهــا ســلطات 

االحتالل على المعابر التجارية.
وأكــد الشــاعر”للرأي” أنــه لــوال 
مشــاريع االســتزراع السمكي لما 
كان هنــاك أســماك في أســواق 
قطــاع غزة، خصوصــا الدينيس، 
الصيادين  لمنع سلطات االحتالل 
مــن الوصول إلــى أعمــاق توجد 
فيها هذا النوع من األســماك في 

بحر القطاع.

معوقــات  يواجــه  أنــه  وأوضــح 
كثيرة في الوقــت الحالي، أهمها 
أزمــة انقطــاع التيــار الكهربائي 
ســاعات طويلة، األمر الذي يرفع 
تكلفــة اســتهالك الكهربــاء التي 
تصــل لنحــو مئتــي ألف شــيكل 
شــهريا )حوالي سبعين ألف دوالر 

أميركي(.
نائــب المديــر العــام 
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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:
a l raygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
في الوقت الــذي يهدد فيــه الحصار، 
الواقــع  كورونــا،  فيــروس  وتفشــي 
المعيشــي لآلالف من األسر في قطاع 
غزة، جــاء قرار وكالة الغوث" األونروا" 
بتقليص الحصــص الغذائية المقدمة 
لالجئين الفلســطينيين، ليزيد الطين 
بلة، مرجعة ذلــك لألزمة المالية التي 
تعيشــها بســبب عــدم إيفــاء الــدول 
المانحــة بتعهداتهــا الماليــة، وتوقف 

الدعم من الكثير من الدول. 
ومــع مطلــع العــام الجاري، ســتطال 
التقليصات 300 ألف الجئ فلسطيني، 
حيــث ســتتوقف المســاعدات عنهــم 
بشــكل كامل، باإلضافة إلى تقليص 
كميــة الحصص الغذائيــة مقارنة بما 

يتم صرفه حاليًا.
ويعيش فــي قطــاع غــزة المحاصر، 
أكثــر من %85 تحت خــط الفقر، فيما 
ارتفعــت معــدالت البطالــة إلــى مــا 
نسبته %60، فيما يزيد عدد العاملين 
المُعَطلين عــن العمل عن 350 ألفًا، 
وفق أرقام اللجنة الشــعبية لمواجهة 

الحصار.

حجب بدعوى موظف
الكثيــر مــن الالجئين فــي المخيمات 
باتــت أشــبه بعلبــة ســردين  التــي 
جــراء تكدس الســكان، يعتبــرون أن 
المصدر الوحيد لتوفيــر لقمة العيش 

هــي كوبونــة الوكالة التــي يتلقونها 
كل ثالثة أشــهر، ويرون فيها الســند 
الوحيــد فــي وقــت يعجــز اآلالف من 
أرباب األســر على إيجاد لقمة العيش 
في ظل قلة فــرص العمل، وصعوبة 

الوضع االقتصادي والمادي بغزة.
"أبــو إيــاد" لديــه عائلــة مكونــة من 
خمسة أفراد، حجبت وكالة الغوث عنه 
الكوبونــة الغذائية التي كان يتلقاها، 
وكان يعتمــد عليهــا فــي توفير لقمة 

يومه ألطفاله.
أبــو إيــاد الــذي يعيــش فــي مخيــم 
النصيــرات بغــزة، قــال فــي حديــث 
لـ"الــرأي":" قطعــوا عنــي الكوبونــة 
الغذائيــة تــارة بدعوى أننــي موظف 
وتارة أخرى بحجة أن زوجتي موظفة، 
فــي وقت كانت تســد تلــك الكوبونة 
أن  موضحــا  كثيــرا"،  العائلــة  رمــق 
الحصة الغذائية التي كان يتلقاها كل 
ثالثة أشــهر كانت تحل أزمــة الخبز، 
مــن حيــث توفيــر الدقيق الــى حين 

استالم الحصة التالية.

حرمان من الكوبونة
أم الســعيد بكــر تعيش في معســكر 
الشــاطئ بغــزة، وزوجهــا يعمل على 
عربة لبيع الشاي والقهوة على شاطئ 
بحــر غــزة، وال يعــود ســوى ببعض 
الشواكل، في حين يسكنان في منزل 
باإليجار يذهب ريع عمله كله لصاحب 

المنزل.
وقالت أم السعيد في حديث لـ"الرأي":" 
كوبونــة  علــى  الحصــول  نســتحق 
غذائيــة، في ظــل الظــروف الصعبة 
التي نعيشها، وبالكاد نستطيع توفير 
لقمــة العيش ألطفالي أســوة بغيرنا، 
ولكننــا رغــم ذلــك ال نحصــل علــى 
مســاعدة مــن الوكالة"، مؤكــدة أنها 
تقوم بشــراء بعض المواد التموينية 
والغذائية مــن بعض المحال التجارية 

وبسعر أقل.
وتتجــه وكالــة الغوث "األونــروا"، إلى 
توحيد المســاعدات المقدمة لالجئين 
الفلســطينيين، وحرمان عدد آخر من 
الحصــول، أغلبهم موظفيــن بالرغم 

من كونهم الجئين.
وعزت "األونــروا" تلك الخطوة إلى أن 
اآلالف من ســكان قطاع غزة هاجروا، 
ومنهــم متوفــون ولــم يتــم التبليغ 
عنهــم وال زالــوا يتلقــون "الكوبونة" 
ويســتلمون المواد الغذائية، في حين 
تعاني مــن أزمة مالية رغــم أن عدد 

الفقراء في ازدياد.
أحاديث كثيرة تدور بين الالجئين في 
عــدة مناطق بقطاع غزة، يتضح منها 
ســريان القلــق والغضــب لديهم من 
إمكانيــة توحيد الكوبونــة التي تكاد 
تكفيهــم كل ثالثة شــهور متواصلة، 
فــي حيــن يرتفع فيــه معــدل الفقر 
والبطالــة الــى أعلى مســتوياته، في 

ظل تفشي فيروس كورونا بغزة. 

رفض وغضب
تقليــص  األونــروا  قــرار  وعقــب 
المساعدات، دارت فعاليات شعبية في 
غزة تابعة للجان الالجئين، حيث دعت 
األونروا للتراجع عــن قرارها، والبحث 
عن مصــادر تمويــل جديــدة، وعدم 
المساس برغيف خبز األطفال والنساء 

والشيوخ في المخيمات.
وقالــت اللجان الشــعبيّة لالجئين في 
جميــع مُخيّمــات غــزّة:" إّن حقــوق 
حقــوق  الفلســطينيين  الالجئيــن 
األعــراف  كافــة  كفلتهــا  مشــروعة 
عليــه  وبنــاًء  الدُوليــة،  والقوانيــن 
ُأسست وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلســطينيين "أونروا"، مــن أجل أن 
تكــون ســندًا وداعمــًا حقيقيــًا لهذه 
الحقــوق، وأن تلبي تطلعات الشــعب 
الفلســطيني وآمالــه بحيــاة كريمــة 
ومستقرة وآمنة، لحين العودة وتقرير 
المصيــر". وتابعت اللجــان قولها في 
بيــان مشــترك:" إدارة "أونــروا" فــي 
قطــاع غــزة تأبــى إاّل أن تواصل من 
سياســتها المنتهجة عبثًا وُظلمًا بحق 
التقليصات بل  الالجئيــن، بمواصلــة 
وتوســيع رقعتهــا لتطــال المزيد من 
الالجئين، مما يفاقم من أزمات الفقر 
وإيجــاد مجتمعــي الجئين  والبطالــة 
هــش دون أدنى مقومــات الصمود". 

وأشــارت إلى أّن األســر التــي ال يوجد 
لهــا مصدر دخل ومصنفــه حاليًا على 
فئــة الفقــر المُدقــع ســوف تســتلم 
مســاعدة غذائية أقل من احتياجاتها، 
وتمّ مساواتها مع فئة الفقر المطلق، 
وسوف يتم قطع المساعدات الغذائية 
عن كل األسر التي يوجد لديها مصدر 

دخل شهري ثابت.

توحيد الكوبونة
وكان المستشــار اإلعالمــي لـ"أونروا" 
بغــزة عدنــان أبــو حســنة قــال، في 
تصريــٍح ســابق:" إّن الوكالــة تُجري 
حاليًّــا تحديث بيانات عشــرات اآلالف 
ممــن يتلقــون المســاعدات الغذائية 
الموظفيــن  شــاملة  "الكوبونــة"، 
والمتقاعديــن وكل من يتلقــى راتبًا 
شــهريًّا"، مرجعًا ذلك إلى أّن الوكالة 
تريد إعادة تقييم هذه الحاالت ومدى 

استحقاقها لتلقي "الكوبونة".
وأّكــد أبــو حســنة أنّــه وبعــد انتهاء 
الدراســة ســتكون الكوبونــة واحــدة 
بيضاء وموحــدة، وســيتم إضافة 10 
كيلوجرامــات مــن الدقيــق على كل 
كوبونــة، ولــن يكون هنــاك تصنيف 
زرقــاء، عازيًــا  أو  لكوبونــة صفــراء 
توحيدهــا إلــى أّن أهالي قطــاع غزة 
أصبحوا متســاوين في الفقر؛ بســبب 
حجــم االنهيــار فــي مســتوى الدخل 

الحاصل بغزة.

الحصار وكورونا وتقليصات األونروا..عناوين تحبس أنفاس الجئي غزة 
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غزة- الرأي
واصلــت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
التنكيــل  سياســة   2020 عــام  خــالل 
لحقوق  المنظمة  وانتهاكاتهــا  الممنهــج 
األسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق 
واألعراف الدوليــة، كجزء من بنية العنف 
التــي تفرضها على الواقع الفلســطيني، 
حيث تصدّرت جملة من االنتهاكات واقع 
قضية المعتقلين واألســرى في السجون 
اإلسرائيلية، وال سيما مع انتشار فيروس 
كورونــا والتحــوالت التي رافقــت الوباء، 
عبر جملة مــن اإلجراءات التــي فرضتها 
إدارة ســجون االحتــالل وســاهمت فــي 

تفاقم ظروف االعتقال.
وسُــجل 2020 العام األكثر انتهاكا بحق 
الســجون  فــي  الفلســطينيين  األســرى 
اإلســرائيلية، فــي ظــل تصاعــد وتيرة 
اإلهمال الطبــي المتعمد، والتي أدت إلى 

استشهاد أربعة أسرى داخل السجون.
واستشــهد خالل عام 2020 األســير نور 
البرغوثــي، واألســير ســعدي الغرابلي، 
واألســير داوود الخطيب، واألســير كمال 
أبــو وعر داخل ســجون االحتــالل نتيجة 

اإلهمال الطبي اإلسرائيلي المتعمد.
وذكــر مركز األســرى للدراســات أن عدد 
األســرى المرضى داخل سجون االحتالل 
ارتفــع فــي 2020 إلى 700 أســير ممن 
يعانون أمراضًا مختلفة، منهم 13 أســيرًا 
يقبعــون فــي مستشــفى ســجن "مراج" 
فــي الرملة.وفــي ظــل انتشــار فيروس 
كورونا، لم تتخذ إدارة مصلحة الســجون 
اإلســرائيلية أي إجراءات تحمي األســرى 
من اإلصابة بكورونا، بل اتخذت إجراءات 
تساعد في انتشار الفيروس بين األسرى 
فصــادرت مواد التعقيم مــن "الكانتين"، 
وامتنعــت عــن توفيــر مــواد التنظيــف 
لألســرى، أو تعقيــم األقســام والزنازين 

كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.
الســجون  مصلحــة  إلهمــال  ونتيجــة 
اإلســرائيلية المتعمد، أصيب 139 أسيرًا 
داخــل  كورونــا  بفيــروس  فلســطينيًا 
الســجون، بينهم األســير كمــال أبو وعر 
والذي استشــهد نتيجة إصابته بفيروس 

كورونا.
ويعتقــل االحتالل 39 أســيرة في ســجن 
يتعرضــون  طفــاًل  و160  الدامــون، 
النتهــاكات صارخــة تخالــف كل األعراف 

والمواثيق الدولية.

أرقام مخيفة
ووفقــا لمتابعــة المؤسســات الحقوقيــة 
الخاصــة بشــؤون األســرى، فــإن قوات 
االحتالل اإلســرائيلي اعتقلت نحو 4634 
فلســطيني خالل عام 2020، من بينهم 
543 طفــال و128 مــن النســاء، ووصــل 

عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة إلى 
1114 أمرا.

وتشير مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان 
)هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي 
األســير الفلســطيني، ومؤسسة الضمير 
لرعاية األســير وحقوق اإلنســان، ومركز 
معلومات وادي حلوة-سلوان(، في تقرير 
سنوي صدر عنها اليوم الخميس ووصلت 
الجزيــرة نــت نســخة منه، إلــى أن عدد 
األســرى والمعتقلين الفلســطينيين في 
سجون االحتالل بلغ حتى نهاية ديسمبر/

كانون األول نحو 4400 أســير، منهم 40 
أسيرة.

بينمــا بلــغ عــدد المعتقليــن األطفــال 
والقاصريــن في ســجون االحتــالل نحو 
170 طفــال، وعدد المعتقليــن اإلداريين 
نحــو 380 معتقــال، بينمــا وصــل عــدد 
شهداء الحركة األسيرة إلى 226 شهيدا، 
حيث استشــهد 4 أســرى داخل ســجون 
االحتالل في هذا العام، وهم: نور الدين 
وداود  الغرابلــي،  وســعدي  البرغوثــي، 

الخطيب، وكمال أبو وعر.
ووصــل عــدد األســرى الذيــن صــدرت 
بحقهــم أحــكام بالسّــجن المؤبــد إلى 
543 أســيرا، منهــم 5 أســرى خالل عام 
2020، علمــا بأن أعلــى حكم من بينهم 
هو لألسير عبد اهلل البرغوثي ومدته 67 

مؤبدا.
بينما وصل عدد األســرى المرضى قرابة 
إلى 700 أســير، منهم قرابــة 300 حالة 
مرضيــة مزمنة وخطيــرة وبحاجة لعالج 
مناســب ورعاية مســتمرة، وهناك على 
األقــل 10 حــاالت لمصابين بالســرطان 
وبأورام ذات درجات متفاوتة، من بينهم 
األســير فؤاد الشــوبكي )81 عاما(، وهو 

أكبر األسرى سنّا.
وأبرز األسرى المرضى في سجن "عيادة 

الرملة" هــم: خالد الشــاويش، ومنصور 
موقــدة، ومعتصم رداد، وناهض األقرع، 
وصالــح صالح، وموفق العروق. علما بأن 
غالبيتهم في عيادة الرملة منذ ســنوات 
اعتقالهــم، وقــد استشــهد لهــم رفــاق 
احتجزوا لســنوات معهم، منهم: ســامي 
أبو دياك، وبسام السايح، وكمال أبو وعر.

وعدد األسرى الذين قتلهم االحتالل عبر 
إجراءات اإلهمــال الطبي المتعمد )القتل 
البطــيء( -وهو جــزء من سياســة ثابتة 
وممنهجة- وصل إلى 71، وذلك منذ عام 

.1967
ويواصــل االحتــالل احتجــاز جثاميــن 8 
أسرى استشــهدوا داخل السجون، وهم: 
أنيــس دولة الذي استُشــهد في ســجن 
عســقالن عــام 1980، وعزيز عويســات 
منذ عــام 2018، وفارس بــارود، ونصار 
طقاطقــة، وبســام الســايح، وأربعتهــم 
استُشــهدوا خالل عام 2019، وســعدي 
الغرابلــي، وداوود الخطيــب، وكمــال أبو 

وعر الذين استشهدوا خالل عام 2020.
وبلــغ عدد األســرى القدامــى المعتقلين 
قبل توقيــع اتفاقية أوســلو 26 أســيرا، 
أقدمهم األســيران: كريم يونس، وماهر 
المعتقــالن منــذ يناير/كانــون  يونــس 
الثاني 1983 بشــكل متواصل، واألســير 
نائــل البرغوثي الذي قضــى أطول فترة 
اعتقــال فــي تاريــخ الحركــة األســيرة 
مجموعهــا أكثــر 40 عامــا، قضــى منها 
34 عامــا بشــكل متواصل، وتحــرر عام 
2011 في صفقة "وفاء األحرار"، ثم ُأعيد 
اعتقالــه عــام 2014 مع عدد مــن نواب 
المجلس التشــريعي في دورته األخيرة، 

وبلغ عدد المعتقلين 9 نواب.

قراءة عمليات االعتقال على مدى 
عام 2020

وســجلت أعلى نسبة اعتقاالت في يناير/

كانون الثانــي 2020، إذ بلغت 496 حالة 
اعتقال، وكانت أدنى نســبة قد سُــجلت 
فــي أبريل/نيســان 2020، وبلغت 197 
حالة اعتقال، إال أنه ومنذ مايو/أيار صعّد 
االحتالل من عمليات االعتقال الممنهجة 
رغم تصاعــد انتشــار وبــاء كورونا منذ 
وتؤكــد مؤسســات   .2020 مــارس/آذار 
األســرى علــى أن أعلى نســبة اعتقاالت 
فــي المحافظــات هذا العام سُــجلت في 
القدس وبلداتها ووصلت إلى 1975 حالة 
اعتقال، كانت أعالها في بلدة العيسوية، 
حيث سُجلت 642 حالة اعتقال، من بينها 
363 قاصــرا، و100 من النســاء بينهن 3 
قاصــرات. وصعّــدت ســلطات االحتالل 
والمخيمــات  للبلــدات  اســتهدافها  مــن 
التــي تشــهد مواجهــة مســتمرة معــه، 
خاصة البلــدات والمخيمــات القريبة من 
المستوطنات المُقامة على أجزاء واسعة 

من األراضي الفلسطينية.
كما اســتهدفت عمليــات االعتقال طالب 
أي  لتقويــض  محاولــة  فــي  الجامعــات 
مســاهمة اجتماعية أو نضالية يمكن أن 
الفلســطيني،  تُشــكل رافعــة للمجتمع 
وتُســاهم فــي بــث الوعــي الوطنــي، 
فــكان طلبة جامعــة بير زيــت على وجه 
الخصوص في بؤرة االستهداف، ووصلت 
حــاالت االعتقــال بيــن صفــوف طلبــة 
الجامعات خــالل العــام 2020 ألكثر من 

70 حالة.

3600 اعتقال منذ بداية كورونا
ويتضمن تقرير المؤسسات أبرز القضايا 
التي فرضت نفسها على واقع المعتقلين 
واألسرى، حيث شكلت قضية وباء كورونا 
نقطــة تحول جذرية على واقع األســرى، 
بمــا رافقها من إجــراءات فرضتهــا إدارة 
ســجون االحتالل، وحوّلت الوباء إلى أداة 
قمع وتنكيل، وضاعفت من عزل األسرى، 

فضال عن اســتمرار قوات االحتالل -رغم 
انتشــار الوبــاء- فــي عمليــات االعتقال 
الممنهجــة، واقتحامات منازل المواطنين 
والتنكيل بهم، حيــث وصلت عدد حاالت 
االعتقال منذ بداية انتشار الوباء أكثر من 

3600 حالة.
وتنــاول التقرير قضية اعتقــال األطفال 
والنســاء الممنهج، والذي اســتهدف على 
وجه الخصــوص أطفال ونســاء القدس، 
فقد سُــجلت أعلى نســبة اعتقاالت بين 
صفــوف األطفال والنســاء فــي القدس، 
إضافة إلى بعض المناطق والبلدات التي 
تشــهد مواجهة مســتمرة مــع االحتالل. 
ويوضــح التقريــر أبــرز عمليات الســلب 
واالنتهاكات التــي نفذها جيش االحتالل 
بحــق المعتقليــن منذ لحظــة اعتقالهم، 
مرورا بمرحلــة التحقيق والظــروف التي 
يواجهونهــا الحقــا بعــد زجّهــم داخــل 

السجون.
جملــة  كذلــك  التقريــر  ويســتعرض 
السياسات التي واصلت سلطات االحتالل 
األســرى،  بحــق  تنفيذهــا  اإلســرائيلي 
وأبرزهــا: التعذيــب، واإلهمــال الطبــي 
المتعمــد )القتــل البطــيء(، والتــي أدت 
إلى استشــهاد 4 أسرى خالل عام 2020، 
والعــزل االنفــرادي الــذي صعّــدت من 
تنفيــذه، واالقتحامــات وعمليــات القمع 

الممنهجة ألقسام األسرى وغرفهم.
إضافــة إلى عمليــات االقتحامــات الليلة 
لمنــازل المواطنيــن، بمــا يرافقهــا من 
تنكيــل، وهــو ما ينــدرج ضمن سياســة 
العقــاب الجماعــي، إضافة إلى سياســة 
هدم المنازل وحرمان المئات من عائالت 
األســرى مــن الزيــارة، والتحــوالت التي 
فرضتها إجــراءات الوباء علــى الحق في 

الزيارة، وال سيما أسرى غزة وعائالتهم.

حقوق األسرى وعائالتهم
التــي  السياســات  وفــي إطــار تصاعــد 
وعائالتهم،  األســرى  تســتهدف حقــوق 
تناول التقريــر الحــرب المتصاعدة على 
القضيــة بمجملها، والتي تمــس الوجود 
فــي  الفلســطيني  وحــق  الفلســطيني، 
النضــال وتقريــر المصير، حيث شــكلت 
قضية الحــرب على مخصصات األســرى 
وعائالتهــم أبــرز القضايا التــي فرضت 
نفســها خالل عام 2020، بما حملته من 

أبعاد مختلفة.
وفي مواجهة سياســات االحتالل وأبرزها 
اســتعرض  اإلداري،  االعتقــال  قضيــة 
التقريــر اإلضــراب عن الطعام كوســيلة 
تاريخية للمواجهة، والفاعلية التي فرضها 
األســرى، مــن خــالل التعليــم والنطــف 
المحررة التي فرضت معادلة جديدة على 

صعيد حياة األسرى وعائالتهم.

تقرير
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
بهــا  تمــر  التــي  األزمــات  مــن  بالرغــم 
المؤسســات والوزارات الحكومية بغزة من 
حصار وحروب وأزمة رواتــب، إال أن ديوان 
الموظفين العام حرص أشــد الحرص على 
اســتقرار الحالــة الوظيفيــة، وعمــل على 
توفيــر الموارد البشــرية وســد احتياجات 

الدوائر الحكومية وفق ما هو متاح. 
ويســعى الديوان إلى تطوير نظام الخدمة 
المدنيــة، وضمــان تقديــم خدمــة نوعية 
للمواطــن الفلســطيني، حيــث العديد من 
اإلدارات التي تضع جــل همها العمل على 
التطوير وتقديم الخدمات بشــكل أفضل، 

ولكل إدارة مهمات كثيرة.

تطوير نظام الهياكل التنظيمية
مديــر اإلدارة العامــة لتطويــر سياســات 
المــوارد البشــرية إياد أبو صفيــة، أوضح 
أن إدارتــه تعمــل على التخطيــط للموارد 
البشــرية الحكومية بشكل كامل، وتطوير 
الهيــاكل التنظيميــة، حيــث يوجــد دائرة 
تختص بإجراء الدراســات الخاصة بالموارد 
البشــرية وتطويرها، وفــي مجال الهياكل 
التنظيمية ودراســتها وملــف تقييم األداء 

الحكومي. 
وقال أبو صفية في حديث لبرنامج "أروقة 
الــوزارات" الذي يقدمــه المكتب اإلعالمي 
الحكومــي التابع لــوزارة االعــالم:" يوجد 
لــدى الديــوان قاعــدة بيانات نــدرس من 
خاللهــا االختصاصات والســمات الوظيفية 
لموظفينا الموجودين، حيث نتلقى طلبات 
ابتــداء من شــهر أكتوبر مــن كل عام عن 
للدوائــر  البشــرية  للمــوارد  االحتياجــات 
الحكومية، ونســتقبل الطلبــات تحت عدد 
من العناوين أهمها عملية النمو الوظيفي 

والنمو في الخدمات الحكومية".
وتابــع قولــه:" ما يقــارب مــن 10 الى 14 
مدرســة تدخل الى الخدمة سنويا، ويوجد 
توســع في الخدمــات الصحية ســواء كان 
أفقيا أو عموديا، كذلــك يوجد لدينا حراك 
وظيفــي ينتج عنــه شــواغر وظيفية يتم 
إعــادة دراســتها وفــق اإلمكانــات المالية 

للحكومة".
عــام  بشــكل  نقاشــات  اإلدارة  وتعقــد 
مــع الــوزارات المعنيــة لدراســة طلباتها 
مــع األشــخاص المختصيــن فــي الموارد 
البشرية، حيث يتم االتفاق وفق التوجهات 
والسياســات الحكوميــة المرتبطة بعملية 
التوظيــف على االعــداد المخصصة، ويتم 
إدراجهــا في جداول التشــكيالت الوظيفية 
تمهيــدا لرفعهــا للجنــة متابعــة العمــل 
الحكومــي للمصادقــة عليهــا، ومــن ثــم 
االحالــة إلــى المجلــس التشــريعي ضمن 
جدول تشــكيالت متكامل كبنــد من بنود 
الموازنــة العامــة، ومن بعدهــا يحال الى 

ديوان الموظفين للبدء في التنفيذ.
وحــول االســتراتيجية المعمــول بها على 

تحديد الهيــاكل التنظيمية، أكد أبو صفية 
أنه منذ بداية عام 2019 كان هناك توجه 
حكومي واضح إلعادة هيكلة المؤسســات 
الحكوميــة، وترشــيق الجســم الحكومي، 
الفتــا إلــى أن مــا يتــم العمــل عليــه هو 
دراســة الهياكل التنظيميــة ضمن اللجنة 
الحكوميــة المختصــة بموضــوع دراســة 
الهيــاكل التنظيمية، حيث تــم إنجاز أكثر 
مــن %70 مــن الهيــاكل التنظيمية خالل 
العــام الحالــي، وجــاري من خــالل اللجنة 
الحكوميــة المختصــة إنجاز مــا تبقى من 

الهياكل التنظيمية.
وأعــد الديــوان خــالل الســنوات الماضية 
نظام محوســب لتقييــم األداء، بحيث تتم 
العمليــة بشــكل محوســب بالكامل، حيث 
يوجــد مجموعة مــن النماذج التــي تمثل 
الغالبيــة العظمى مــن الوظائف الحكومية 
تم اعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية 

المختصة.
وأشــار أبــو صفية إلــى أن إدارتــه قدمت 
العديــد مــن الحلــول لمشــاكل مرتبطــة 
باألطبــاء، وتوفيــر الكادر وقدمــت العديد 
مــن الحلــول لمعالجة الكثير مــن القضايا 
المرتبطــة بالــكادر الوظيفــي ومعالجتها 
على البعد االستراتيجي، فيما يوجد لديهم 
توجــه بتفعيــل ملــف االقتصــاد الصحي 
بــوزارة الصحــة، والعديــد مــن االنجازات 
الحكوميــة  بالسياســات  بملفــات خاصــة 

المرتبطة بالموارد البشرية.

الشؤون اإلدارية وتطوير 
الخدمات 

مــن جهتــه أكد مديــر عــام اإلدارة العامة 
للشــؤون اإلدارية والمالية أحمد أبو سيدو، 
اإلدارات  أهــم  إحــدى  تعتبــر  إدارتــه  أن 
العامــة، وهــي تمثــل حلقة الوصــل بين 
جميع اإلدارات داخل الديــوان، وهي إدارة 
عامة مســاندة تدعم أعمال جميع اإلدارات 
بالديــوان، وتســعى لتطبيــق السياســات 
والنظــم واللوائح المالية واإلدارية حســب 
والمعتمــدة  المتبعــة  الماليــة  اإلجــراءات 
فــي وزارة المالية، وحســب قانون الخدمة 
المدنيــة كما أنها تقوم بمســاندة عمليات 

الوحدات اإلدارية والمهنية المختلفة.
وحــول أبــرز اإلنجــازات، قــال أبو ســيدو 
فــي حديــث لبرنامــج "أروقة الــوزارات":" 
أهــم اإلنجازات هــو تطوير مركــز خدمة 
الجمهور لالستقبال، حيث تم إعادة تأهيل 
المركــز وتطويره وتوفير كافة االحتياجات 
الضرورية، وهذا األمر ســاهم في تحسين 
مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين 
مستوى رضا متلقي الخدمات، وتوفير بيئة 
مالئمــة لمتلقــي الخدمة وتوفيــر الوقت 

والجهد".
ومن أبــرز اإلنجــازات أيضا، عمــل صيانة 
عامــة لمبنى الديوان، حيث شــملت جميع 
مرافقه والمداخــل والبوابات، وهو ما خلق 
بيئــة عمل مناســبة للموظفين وتســهيل 

عملهم.
والى جانــب ذلك عملت الشــؤون اإلدارية 
علــى تلبيــة احتياجــات اإلدارات، وتدعيم 
احتياجات ومســتلزمات الدعم اللوجســتي 
شــملت أجهزة حاسوب وشــبكات، وتوفير 
كافة االحتياجات التشــغيلية والرأســمالية 

بعملهم بكفاءة.
ويشــار إلــى أن ديــوان الموظفيــن حاليــا 
بصــدد إنجــاز مشــروعين هاميــن خالل 
الفتــرة المقبلــة، أوال إنشــاء مركز تدريب 
حكومي يخــدم جميع موظفــي الحكومة، 
وهو نقلــة نوعية لعمل الديــوان وتخريج 
كــوادر ممتــازة تفيــد العمــل الحكومــي، 
ثانيا مشــروع انجــاز مبني جديــد لديوان 

الموظفين يحتوي على مواصفات أفضل.

العالقات العامة..دور حيوي
مديــر وحــدة العالقــات العامــة واالعالم 
زكريــا جــودة، قــال:" إن الوحــدة تعمــل 
جنبــا الى جنــب اإلدارات المختلفة العاملة 
بديوان الموظفين، فقد كان لها دورا بارزا 
وحيويا فــي مجال االمتحانات المحوســبة 
والتحريريــة التي عقدها ديوان الموظفين 
على مــدار الســنوات الماضيــة، وقد كان 
دورا فعاال ومهمــا في تحقيق النزاهة لدى 

المتقدمين وخاصة في ظل كورونا".
وحول ملف الشــكاوى والتظلمــات، أوضح 
جــودة لبرنامج فــي أروقة الــوزارات"، أنه 

يوجد وحدة مختصة بالشــكاوى في ديوان 
الموظفيــن العام يتم تحويــل المتقدمين 
بالشــكاوى إليهــا، حيــث يقوم المشــتكي 
بتعبئــة نموذج ومــن ثم يتــم التأكد من 

صحة الشكوى وأحقية المتظلم.
وعملــت وحــدة العالقات العامــة بالتعاون 
العامــة  اإلدارة  وحــدة  مــع  والتنســيق 
إعــداد  علــى  والتخطيــط  للسياســات 
اســتبيانات خاصــة لقيــاس رضــا الخدمة 
المقدمــة لــدى موظفي الديــوان ومتلقي 
الخدمة أيضا، وتم تحليل هذه االستبيانات 
والتعــرف على بعــض اإلشــكاليات واجراء 
بعــض المعالجــات عليها، ومــن أهم هذه 
االشكاليات تحسين جودة الجمهور ومركز 
خدمة الجمهور. ويحتوي قســم األرشــيف 
الورقــي والحديــث لـ"جــودة" علــى كافة 
ملفــات موظفي الخدمــة المدنية من قبل 
مجيء السلطة الفلسطينية عام 94 ويوجد 
به قرابة 50 ألف ملف في ديوان الموظفين 
العــام، وهذه الملفات تم عمل أرشــفة لها 

في عام 2012 و2013.

اإلدارة العامة لشؤون الموظفين
مديــر اإلدارة العامــة لشــئون الموظفين 
جــالل الســعودي، ذكــر أن إدارته تختص 
بالمتابعــة واالشــراف اإلداري علــى كافة 
الدوائــر الحكومية والــوزارات فيما يتعلق 
بتنفيــذ قانــون الخدمة المدنيــة ولوائحه 

التنفيذية. 
وتختــص االدارة أيضــا بالمتابعة وتطوير 
وتبســيط إجراءات العمل داخــل الوزارات 
فيما يتعلق بتنفيذ القانــون، حيث تتكون 
اإلدارة العامة لشــئون الموظفين من أربع 
دوائر رئيسية، هي دائرة التغيرات ودائرة 
االســتحقاق ودائرة انهاء الخدمــة، ودائرة 

الدوام الرسمي ومتابعة الدوام.
وقــال الســعودي لـ"برنامــج فــي أروقــة 
الــوزارات:" كل دائــرة لها مهــام مركزية 
الــوزارات  مــع  تواصــل  ولهــا  وأساســية 
والمؤسسات الحكومية، حيث تتعلق دائرة 
التغيــرات بموضــوع التغيــر الــذي يطــرأ 
على حالــة الموظــف فيما يتعلــق بصرف 
المواصالت واالجازات بكافة أنوعها ســواء 

إجازة براتب أو بدون راتب أو إجازات امومة 
أو حج أو مرض".

اما دائرة االســتحقاقات، فهي تختص فيما 
يتعلق بكافة االستحقاقات والعالوات التي 
يســتحقها الموظــف، خاصة فيمــا يتعلق 
بعالوة الترقية المســتحقة أو عالوة إضافة 
المؤهــل العلمــي، أو فيمــا يتعلق بصرف 
الســاعات اإلضافية للموظفين خالل فترة 

الدوام الرسمي.
وفــي العــام الماضي، تــم انجــاز 47 ألف 
معاملــة، تتنوع مــا بين اجــازات وترقيات 
ومستحقات وانهاء خدمة، وفي ظل جائحة 
كورونــا تــم إنجاز مــا يقارب مــن 30 ألف 
معاملــة متنوعة حســب المهــام الموكلة، 

وفق حديث السعودي.

تطوير نظام االبتعاث
اإلدارة العامــة للتدريــب والتطوير، إحدى 
دوائــر ديــوان الموظفين العــام، وتحتوي 
علــى 3 دوائــر رئيســية، األولــى تتعلــق 
بالبرامج التدريبيــة والتي تهتم بالتدريب 
الوجاهي، والثانية دائرة البعثات الخارجية 
والتــي تنظــم عمــل البعثــات الدراســية 
والثالثــة  العمــل،  ومهمــات  والتدريبيــة 
هي اســتراتيجيات التدريــب، والتي تهتم 
بتطويــر وإعداد الدراســات واألبحاث حول 

النهوض بالعملية التدريبية.
وقــال نائــب مديــر اإلدارة هانــي حســونة 
لبرنامج في "أروقــة الوزارات":" تقوم دائرة 
البعثات والمهمــات الخارجية بتنظيم العمل 
داخــل البعثات حســب ما نص عليــه قانون 
الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية باإلضافة 
الــى الالئحة الناظمة لعمليــة االبتعاث، من 
حيــث التأكــد مــن كافــة األوراق الثبوتيــة 
الالزمــة لمنــح أو تمديد االيفاد فــي البعثة 
الدراســية من حيث توفر القبــول الجامعي، 
ووجود شــهادة القيد وما يفيــد بنجاحه في 
الســنوات الســابقة، وتقرير مفصل حول ما 
حدث معه خــالل البعثة في العــام الماضي 

ليتم الموافقة عليه للعام الحالي".
إطــالق  علــى  قريبيــن  نحــن  وأضــاف:" 
اســتراتيجية التدريــب الحكومــي والتــي 
ســيكون لها بصمة حقيقيــة نحو النهوض 
بالعملية التدريبية، الى جانب إطالق نافذة 
الكترونية لمتابعــة المبتعثين خارج البلد، 
مــن حيث تســجيل التغيــرات التــي تطرأ 
على حياتهم خالل االبتعاث، وأيضا إطالق 
نافذة الكترونية عبر بوابة الديوان لعرض 
مصفوفــة البرامــج للعــام 2021 و2022 
المرتبطة باستراتيجية التدريب الحكومي 
التي سيتم اطالقها". الى ذلك سيتم إعادة 
تفعيــل المعهــد الوطنــي لــإدارة العامة 
والقيــادة من حيث إنشــاء مبنــى دائم له 
مجهز بكافة التجهيزات الالزمة والوســائل 
للنهــوض بالعمليــة التدريبية، وتحســين 
األداء الوظيفي للمؤسســات الحكومية بما 

يعزز االصالح اإلداري الحكومي.

تقرير
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غزة- الرأي
عندما شــارف عام 2020 على 
البدايــة لــم تكن هنــاك آمال 
إال أن تكــون األوضــاع القضية 
الفلســطينية إال بحالــة جيــدة 
أو بقاءها علــى ما هي دون ان 
تزداد سوء؛ ويبدو أن التطلعات 
بشــأن العام الحالــي 2021 لن 

تكون أفضل حاال.
تميــز عــام 2020 فلســطينيًا 
بانتشــار لفايروس كورونا في 
فلسطين وخصوصًا قطاع غزة 
الــذي أنهكته األزمــات وتزداد 
شــدتها كل عام؛ فكانت األنباء 
القادمة مــن بعيد عن فيروس 
غامض بمدينة ووهان شــرقي 
الصين تــزداد تواتــرًا، لتعلن 
منظمــة الصحــة العالمية في 
نهاية كانــون الثاني / يناير أن 
الجديد يمثل  فيروس كورونــا 
"حالة طوارئ صحية عامة تثير 

قلقا عالميا". 
هــذا  انتقــل  رويــدًا  ورويــدًا 
الفيــروس إلى كل دول العالم، 
ومــن بينهــا الــدول العربيــة؛ 
وســارعت مختلــف الــدول إلى 
إغــالق حدودهــا لمنــع دخول 
إصابــات إليهــا؛ كمــا اضطرت 
الــدول إلى إغــالق دور العبادة 

ووقــف  الدراســة  وتعليــق 
وحتى  االقتصاديــة  األنشــطة 
حظــر التجوال للســيطرة على 

تفشي الفيروس.
علــى  الحــرب  تشــكل  ولــم   
ضغوطــا  العالميــة  الجائحــة 
هائلة على الحكومات واألعمال 
األفــراد  واجــه  فقــد  فقــط، 
ضغوطا لم يسبق أن عاشوها، 
فلم يعد هناك بيت أو شارع إال 
وفيه من أصيب أو فقد عزيزا أو 

ربما فقد عمله.
وحتى األطفال لم يســلموا من 
هذه الضغــوط، حيث اضطروا 
بيــن  طويلــة  ألشــهر  للبقــاء 
جدران منازلهم دون أن يذهبوا 
يقومــوا  أن  أو  لمدارســهم 
التي كانوا معتادين  باألنشطة 

عليها. 
ذاكــرة  تنســى  لــن  وربمــا 
والمســلمين  الفلســطينيين 
في بقــاع األرض أجمــع  صور 
المســجد الحرام وهو فارغ من 
المــؤذن  صــوت  أو  المصليــن 
وهو يقول "صلوا في رحالكم" 
أو كيف مر شــهر رمضان على 
المســلمين دون الصــالة فــي 

المساجد.

نوع جديد من التطبيع 
مع الدولة العبرية

وعلــى صعيــد مختلــف تماما، 
ولكــن ربمــا ال يقــل أهميــة، 
شهدت "قضية الشرق األوسط" 
وخاصــة القضية الفلســطينية 
خذلنًا لها؛ ربما كان بدايتها مع 
الوزراء  ورئيــس  ترامب  إعالن 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو 
فــي كانون الثاني / يناير خطة 
البيــت األبيــض للســالم فــي 
الشرق األوسط، والتي تعرض 
إقامة دولة فلسطينية، وتعطي 
الضــوء  نفســه  الوقــت  فــي 
األخضــر إلســرائيل لضم غور 
المســتوطنات  وأراضي  األردن 
اليهوديــة المقامــة في الضفة 

الغربية.
 وطــوال أشــهر، ظــل نتنياهو 
يلــوح بتنفيذ الضم، إلى أن تم 
اإلعالن فجأة في آب/ أغسطس 
عن اتفاق إســرائيل واإلمارات 
على مباشرة العالقات الثنائية 

الكاملة بينهما. 
وأكــدت اإلمــارات فــي بيانهــا 
الرســمي بهــذا الشــأن علــى 
االنفــراج  لهــذا  نتيجــة  أنــه 
ســتتوقف  الدبلوماســي، 
إســرائيل عن خطة ضم أراض 

فلســطينية وفقا لخطة ترامب 
للسالم، على أن تركز جهودها 
العالقــات  توطيــد  علــى  اآلن 
مع الــدول األخرى فــي العالم 

العربي واإلسالمي.
وبعــد انطالق مســار التطبيع، 
انضــم إليــه كل مــن البحرين 
وســط  والمغــرب،  والســودان 
تأكيــدات مــن نتنياهــو علــى 
أن المســار لــن يتوقــف قريبا 
وســتنضم إليــه المزيــد مــن 

الدول العربية واإلسالمية. 

المصالحة المتعثرة
للمــرة األولــى منــذ 14 عامــًا 
تقــوى  االنقســام  عمــر  مــن 
عضــالت وجوه الفلســطينيين 
على االبتســام تفــاؤاًل بدوران 
عجلــة المصالحة لألمــام لكن 
ما ذكرتــه البيانــات الصحفية 
يكذبــه  الحــوارات  لختــام 
الواقــع السياســي والميدانــي 

الفلسطيني.
ويعدّ اجتمــاع األمناء العامّين 
فــي "بيــروت ورام اهلل" ولقــاء 
حمــاس وفتــح في اســطنبول 
وجــوالت الحــوار فــي القاهرة 
والضفة وغزة من أهم محطات 
الحوار الفلســطيني خالل عام 

2020م التي ُذكــر فيها الكثير 
المبهج ولم تر النور بعد.

الســلطة  إعــالن  فمــع 
العالقــة  قطــع  الفلســطينية 
مــع إســرائيل، فــي مايو/أيار 
الماضي بسبب خطة الضم في 
حينــه، الحت أفق تقــارب بين 
الفصائل الفلســطينية سرعان 
مــا تُرجمــت فــي الثالــث من 
ســبتمبر، بعقد اجتماع لألمناء 
العامين للفصائل الفلسطينية 
عبر الفيديو كونفراس بين رام 

اهلل وبيروت.
تــال ذلــك لقــاءات بيــن فتــح 
انتهــت باالتفاق على  وحماس 
إجراء االنتخابات، قبل أن تتأزم 
واالختــالف على تفاصيل إجراء 
تراشــق  وعــودة  االنتخابــات 

االتهامات.
 ومع انطالق عام 2021 تنازلت 
حركــة حمــاس عــن موضــوع 
إجراء االنتخابات كرزمة واحدة؛ 
مما دفع رئيس السلطة محمود 
عبــاس باالجتمــاع مــع رئيس 
لجنــة االنتخابــات حنــا ناصــر 
االنتخابات  إجــراء  لتحديد مــع 
الفلســطينية وهو مــا ينتظره 
بفارغ  الفلســطيني  المواطــن 

الصبر.

حصاد عام 2020 فلسطينيًا ـ كورونا وموجة 
تطبيع ومصالحة متعثرة
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غزة- الرأي- سامي جاد اهلل
والتعليــم  التربيــة  وزارة  نشــرت 
العالــي بغــزة تقريــرًا حــول أبــرز 

إنجازاتها خالل العام 2020.
وأوضحت أنه رغــم التحديات وآثار 
اإلســرائيلي  والعــدوان  الحصــار 
الغاشــم وآثــار جائحــة كوفيد 19، 
فقد تم تحقيق عدة إنجازات أبرزها 
التعليميــة  روافــد  افتتــاح مرئيــة 
لتكــون رافــدًا نوعيــًا فــي تقديم 

الخدمة التعليمية ألبناء شعبنا.
وتم تدشــين 6 مدارس جديدة في 
عــدة مناطق بمحافظات قطاع غزة 
لتخدم الزيــادة الطبيعية في أعداد 

الطلبة.
وفيما يخص جائحة كورونا تمكنت 
الوزارة مــن إدارة العملية التعليمية 
بــكل اقتــدار وفق تخطيط ســليم 
بحيــث  متنوعــة،  وســيناريوهات 
أتمــت العــام الدراســي الماضــي، 
والفصــل الدراســي األول من العام 
الدراســي الحالي بالرغــم من هذا 

الظرف االستثنائي.
وفي هذا اإلطار بذلت وزارة التعليم 
جهودها فــي عدة جوانــب أبرزها: 
المحافظــة علــى حيــاة الطلبة من 

فايــروس كورونا وتنفيــذ القرارات 
الحكومية بوقــف التعليم الوجاهي 
عدة أشهر، والتوسع في التعليم عن 
بُعد والوصول لجميع الطلبة ، حيث 
يشــمل التعليــم عن بُعــد التعليم 
االفتراضية  والصفــوف  اإللكتروني 
وبطاقــات التعلم الذاتي ، وتوظيف 
اإلذاعــة التعليميــة، ومرئية روافد، 
وموقــع روافد، وتواصــل المعلمين 
مــع الطلبــة عبــر أدوات االتصــال 
المتنوعة، و إعــداد خطط للمناهج 
الدراســية بمــا يتــالءم مــع ســير 
التعليم فــي ظل الجائحة ، وتحديد 
المهــارات المطلــوب مــن الطلبــة 
اكتســابها، وتقديم الدعم النفسي 
واإلرشــادي للطلبــة عــن بُعد في 

الحجر المنزلي.
الصحية  الظروف  وعندما تحســنت 
تنفيــذ  تــم   2020 العــام  خــالل 
خطــة متكاملــة في العــودة اآلمنة 
دوري  تطهيــر  وســط  للمــدارس 
التعليمية  للمــدارس والمؤسســات 
ونشــر التوعيــة وخلــق جــو وبيئة 
مدرســية آمنــة وصحيــة للطلبــة، 
وتنفيذ التعليم المدمج الذي يوازن 
بين التعليم الوجاهي والتعليم عن 

بُعد.
ومــع اإلعــالن الجديد عن تفشــي 
الوباء تم وقف التعليم الوجاهي من 
جديــدة مع إبقــاء التعليم الوجاهي 
لطلبة الثانوية العامة كونها مرحلة 
التعليم  تعليمة فاصلة، واســتمرار 
عن بُعد لباقي المراحل الدراســية 

بكل فعالية.

الصفوف االفتراضية
وفيما يخص الصفــوف االفتراضية 
وبلغة األرقام فتم إنشــاء 14,373 
صف افتراضي وانتســاب 117,960 
االفتراضيــة  للصفــوف  طالــب/ة 
وتدريب 11,000 معلم وموظف في 
مجــال الصفــوف االفتراضية، حيث 
يجــري اســتثمار ذلــك فــي تقديم 
وتم  للطلبــة،  التعليميــة  الخدمــة 
المجال  فــي  تدريــب1319 موظفًا 

اإلداري والتنموي.
وخــالل العــام 2020 تــم تطبيــق 
عدة برامج مدرســية تفيــد الطلبة 
منهــا تمكين الطالئــع، قادة العالم 
العاطفــي  التعليــم  االفتراضــي، 

االجتماعي، نحو تعلم أفضل.
وُأطلقــت مســابقة “معــًا لمواجهة 

دور  لتفعيــل  الهادفــة  كورونــا” 
المدرسة كمؤسسة مجتمعية تؤثر 
في المجتمــع وتتأثر به، حيث تتيح 
المســابقة لــكل مدرســة أن تنفذ 
مبــادرة مجتمعيــة إبداعيــة بهدف 
وتوعيتهــم  األفــراد  فــي  التأثيــر 
وتعديل ســلوكهم بما يســاعد في 
تقليــل عــدد اإلصابــات بفايروس 
وزارتــي  جهــود  ويدعــم  كورونــا 

الصحة والداخلية بهذا الشأن.
وعقــدت الــوزارة مع بدايــة العالم 
مجتمعيــة  لقــاءات  ســبعة   2020
مركزية في محافظــات قطاع غزة 
الشــخصيات  خاللهــا  اســتضافت 
الرســمية والشــعبية بهــدف تعزيز 

التواصل.

حمالت وابداعات
ونفذت الوزارة حملة محلية وعالمية 
بعنوان ” فلســطين أمانة والتطبيع 
خيانة” بهدف حشــد التأييد المحلي 
والثوابت  والدولي لصالح فلسطين 
الفلســطينية ورفض التطبيع، كما 
نفــذت باقة متنوعة من األنشــطة 
والمســابقات عن بُعــد في مجاالت 

تربوية متنوعة.

واســتأنفت وزارة التعليــم تقديــم 
الخدمة للجمهور في مجال تصديق 
الدراســية وفق  والمنح  الشــهادات 
وتم  الصحية  والتعليمات  اإلجراءات 
إعــداد برنامــج محوســب لخدمــة 
تســديد المعامالت من المستحقات 

للموظفين.
وخالل العام 2020 اســتمر المعلم 
الفلســطيني في تقديــم إبداعاته، 
إبداعاتهم،  فــي  الطلبــة  واســتمر 
وشــاهدنا الكثير من صــور التميز، 
المعلميــن  مــن  العديــد  وحصــل 
والطلبــة علــى جوائز  والمعلمــات 
محلية وعالمية وظهروا في منصات 

التتويج.
وثمنــت وزارة التعليم في تقريرها 
الخاص باإلنجازات كل من ســاهم 
العمليــة  إنجــاح  فــي  ويســاهم 
بــدور  أشــادت  حيــث  التعليميــة 
هيئــة متابعــة العمــل الحكومــي 
ووزارة الصحــة والداخليــة وجميــع 
المؤسســات الشــريكة، وثمنت دور 
أولياء األمور واألســرة الفلسطينية 
والمشــرفين  للمعلميــن  والشــكر 
ومديري المدارس وموظفي التعليم 

واألسرة التربوية بصفة عامة.

تنفيذ خطة العودة اآلمنة للمدارس والتوسع في التعليم عن ُبعد

التعليم بغزة: إطالق مرئية روافد التعليمية 
وافتتاح 6 مدارس من إنجازات 2020
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غزة- الرأي
سعت وزارة الصحة في قطاع غزة على مدار 
14 عام من الحصار اإلسرائيلي ومنعها من 
الحصــول على كافة حقوقهــا من نظيرتها 
في رام اهلل إلى تحقيق إنجازات في مختلف 

المجالت والقطاعات.
فعلــي صعيــد قطــاع الهندســة والصيانة 
فــي وزارة الصحــة قال مديرهــا المهندس 
بســام الحمادين إن وزارته نفذت مشــاريع 
تطويرية في المرافــق الصحية بقيمة نحو 

)52( مليون دوالر خالل العام 2020.
وأوضح الحمادين  إن وزارة الصحة تســعى 
لتطويــر الخدمات الصحية بما يتناســب مع 
حجــم الخدمة المقدمــة، وتعزيــز القدرات 
الصحية مشــيرا أن خدمــات الوالدة حظيت 
باهتمــام ورعاية كبيرة، حيث قامت الوزارة 
باســتكمال مشــروع مبنى الــوالدة بمجمع 
الشــفاء الطبــي بتمويــل مــن الصنــدوق 
الكويتي للتنمية بتكلفــة )4( مليون دوالر، 
فيما بلغت تكلفة مشروع إعادة تأهيل قسم 
الوالدة في مستشفى الهالل االماراتي )15( 

ألف دوالر.
وذكر المهندس الحمادين أنه تم اســتكمال 
لمستشــفى  الشمســية  الطاقــة  مشــروع 
الوالدة بمجمع الشــفاء الطبــي بقيمة )90( 
ألف دوالر، فيما بلغ قيمة استكمال مشروع 
الطاقة الشمســية بمستشــفى الوالدة في 
مستشــفى شــهداء األقصى بتكلفة )130( 

ألف دوالر.
وثمن المهنــدس الحماديــن الداعمين من 

شــركاء العمــل الصحــي والذيــن أســهموا 
فــي تطوير المرافق الصحيــة، وأهل الخير 
الذين كان لهــم دور بارز في تقديم الدعم 

للمشاريع التي تنفذها وزارة الصحة.
49 ألف عملية جراحية خالل العام 2020

وعلى صعيد إجــاء العمليات الجراحية قالت 
كوادرهــا  إن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
الجراحيــة فــي مستشــفيات قطــاع غــزة 
تمكنت مــن إجراء أكثر مــن 49 ألف عملية 
جراحية خالل العام 2020 في مستشــفيات 
قطاع غــزة، مــن بينهــا 2770 عملية ذات 

مهارة عالية.
وذكــر تقرير صــادر عــن دائــرة العمليات 
العامــة  بــاإلدارة  الخارجيــة  والعيــادات 
للمستشــفيات فــي الــوزارة، أن العمليــات 
الطارئــة بلغت 18911 عمليــة جراحية من 
مجمل العمليات، فيما بلغت أعداد العمليات 

المجدولة 21911.
كمــا أشــار التقرير إلــى أن عــدد العمليات 
الكبــرى بلغت نحو 14 ألــف عملية جراحية، 
في حين بلغــت عدد العمليات المتوســطة 
نحــو 10569 عمليــة، وبلغ عــدد العمليات 

الصغرى 13633 عملية جراحية.
وبلــغ عدد العمليات القيصرية وفقًا للتقرير 

نحو 8188 عملية جراحية.
كمــا لفت التقريــر إلى أن مشــافي القطاع 
تميــزت خالل العام 2020 بإضافة وتحديث 
خدمــات جراحيــة مميزة مثــل جراحة قلب 
األطفــال وجراحة ترميــم العظام وجراحات 

األورام والتروما.

وأشــار التقرير إلــى أن العــام 2020 وعلى 
الرغم مما شــهده قطــاع غزة من انتشــار 
لجائحة كوفيد 19، إال أن العمليات الجراحية 
لم تتوقف وذلك في ضــوء االلتزام الكامل 

بإجراءات الوقاية والسالمة.
وتجدر االشــارة إلى أن مستشــفيات قطاع 
غــزة تضــم نخبــة مــن الكــوادر الجراحية 
المميزة، والتي كان لهــا الدور في التخفيف 
من أزمــة التحويالت الطبية إلى الخارج في 
ظل صعوبة السفر بسبب إجراءات االحتالل 

وأزمة كورونا الحالية.

استقبال مليون و 139 ألف 
مواطن

وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن أقسام 
الطوارئ والحوادث في مستشــفيات قطاع 
غزة اســتقبلت أكثر من مليــون و 139 ألف 

مواطن خالل العام الماضي 2020.
وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات في 
وزارة الصحة، أن عدد دخول المستشــفيات 
فــي القطــاع خــالل عــام 2020 بلــغ نحو 
154.4 ألــف مواطن، في حيــن بلغت أعداد 
المترددين على العيادات الخارجية في ذات 

العام نحو 404 ألف مواطن.
ويعتمــد المواطنون في قطاع غزة بشــكل 
أساســي على الخدمات الصحية الحكومية، 
وعمدت وزارة الصحة على اســتمرار تقديم 
خدماتها الصحية األساســية خــالل جائحة 
إجــراءات  كورونــا وذلــك ضمــن سلســلة 
فرضتها للحفــاظ على المستشــفيات آمنة 

خالل الجائحة.

بعثات خارجية
وعلى صعيد تطوير القوى البشــرية أوضح 
مدير عــام تنمية القــوى البشــرية بوزارة 
الصحة د. رامــي العبادلــة أن وزارته تولي 
اهتمامــا كبيــرًا لتدريب كوادرهــا الصحية 
وصقــل مهاراتهــا فــي الجوانــب المختلفة 
 2020 العــام  أن  الفتــًا  مســتمر  وبشــكل 
شــهد ايفاد)23( طبيبا في بعثــات خارجية 
بتخصصات مختلفة، و)42( طبيبا في بعثات 
داخلية في عــدة برامج تخصصيــة أبرزها 
طــب األســرة، وبرنامــج العنايــة المركزة 
والتخدير، باإلضافة إلى العديد من الدورات 
المختلفــة منها التدريــب اإلجرائي الخاص 
 )3000( اســتهدف  الــذي  بالمستشــفيات 

متدربا للتعامل مع مصابي “كورونا”.
وبيّــن د. العبادلــة انه تم عقــد امتحانات 
البورد الفلســطيني ل)68( طبيبا، ومتابعة 
امتحانات التخصــص لطب وجراحة العظام 
األوروبي،  والمستشــفى  الشــفاء،  بمجمــع 
وكذلك التخدير والعناية المركزة باألوربي، 

وطب األطفال في مستشفى النصر.
وذكــر العبادلــة أنــه تــم متابعــة التدريب 
االلزامــي لنحــو ألف مــن خريجــي الكوادر 
الصحيــة والطبية، والذي يتم خالله تحويل 
معلوماتهم النظرية الى تطبيقية في مجال 
تخصصاتهــم التي ضمت الطب البشــري، 
والتحاليــل  والصيدلــة،  األســنان،  وطــب 

الطبية، والعالج الطبيعي.

الصحة بغزة.. جوانب تطويرية وإنجازات رغم ضعف 
ومحدودية اإلمكانيات
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بيــن  جديــدة  دراســة  ربطــت 
أعراض معينة لـفيروس كورونا 
وبيــن المناعــة التي قــد يصاب 
بهــا المرضــى بعــد النجــاة من 
الفيروس القاتل، وفًقا للباحثين، 
يمكــن أن تكــون المعانــاة مــن 
أثنــاء مســار  محــددة  أعــراض 
المرض عالمة على أن الشخص 
أكثرعرضة لتطوير مناعة أطول 

“دائمة” ضد فيروس كورونا.
ووفقــا لتقرير لشــبكة تايمز ناو 
نيــوز time now news اقتــرح 
جامعــة  أجرتــه  الــذي  البحــث 
أن  األمريكيــة  ويسكونســن 
مرضى كورونا في المستشــفى 
أعلــى مــن  لديهــم مســتويات 
المضادة ضد فيروس  األجســام 
كورونا الجديد مقارنة بالمرضى 

غيــر المقيمين في المستشــفى 
تم نشر نتائج الدراسة كطباعة 
مسبقة ولم تخضع بعد لمراجعة 

النظراء.
أعــراض كورونا التــي يمكن أن 
تشــير إلى أن لديك مناعة تدوم 

لفترة أطول/
الحمــى: تعــد اإلصابــة بالحمى 
أحد أكثر أعراض كورونا شيوعًا 
فــي بعــض الحــاالت ، يصــاب 
األشخاص المصابون بـــفيروس 
كورونا بأعــراض أكثر حدة مثل 
ارتفــاع درجة الحرارة والســعال 
التنفــس. وفًقا  الشــديد وضيق 
للبحث الجديــد ، يمكن أن تكون 
الحمــى المرتفعــة عالمــة على 
تولــد  المناعيــة  اســتجابتك  أن 
مســتويات عاليــة من األجســام 

المضادة.
“الحمى  الدراســة:  مؤلفــو  كتب 
اســتجابة  علــى  عالمــة  هــي 
التهابيــة جهازيــة ، ممــا يشــير 
إلــى أن مثــل هــذه االســتجابة 
االلتهابيــة قــد تكــون مفتاحًــا 
استجابة قوية لألجسام  لتطوير 

المضادة لـكورونا.
أن  تبيــن  الشــهية:  فقــدان 
فيــروس كورونــا الجديــد يؤثر 
أشــخاص مختلفين بطرق  على 
مــن  العديــد  يعانــي  مختلفــة 
يصابــون  الذيــن  األشــخاص 
بـــفيروس كورونــا مــن فقدان 
الشــهية وفقدان حاســة الشــم 
وغيرهــا أشــار مؤلفو الدراســة 
إلى أن الشــعور بفقدان الشهية 
يتماشى مع الحمى كعالمة على 

“االســتجابة االلتهابية الجهازية” 
، مما يشــير إلى حدوث استجابة 

مناعية كبيرة في الجسم.
بعــض  يصــاب  اإلســهال: 
األشــخاص المصابيــن بعــدوى 
كورونــا باإلســهال إلــى جانــب 
األخرى  الهضمي  الجهاز  أعراض 
مثل القيء والغثيان على الرغم 
من أن أعــراض الجهاز الهضمي 
ترتبــط بمســار المــرض األكثر 
شــدة ، قــال الباحثــون إنهم لم 
يــروا زيــادة فــي اإلســهال لدى 
مرضى كورونا في المستشــفى 
الحــظ المؤلفــون أن األعــراض 
ظهرت فــي المرضــى الذين لم 
يدخلوا المستشــفى مع استجابة 

أعلى لألجسام المضادة.
يعتقــد الباحثون أنه في حين أن 

اإلســهال قد يكــون عالمة على 
مــرض خطيــر، فــإن التعــرض 
لألعراض خالل اإلصابة بكوفيد 
19قد يعنــي أن الفيروس يعمل 
الجســم  علــى تعزيز اســتجابة 
المضــاد عــن طريــق تنشــيط 
الخاليا االلتهابية في جميع أنحاء 

القناة الهضمية.
تشنجات البطن: يُنظر إلى آالم 
البطــن على أنها عالمة شــائعة 
الهضمــي  الجهــاز  لمضاعفــات 
المرتبطة بـفيروس كورونا ومع 
ذلك ، الحظ مؤلفو الدراســة أن 
مرضــى كورونــا الذيــن أصيبوا 
بألم فــي المعدة أثنــاء المرض 
أكثــر  لديهــم أجســام مضــادة 
ومناعة أطول مــن أولئك الذين 

لم يصابوا بها.

4 أعراض لكورونا تؤكد حصول الجسم على مناعة طويلة من الفيروس

غزة- الرأي
أوصــى مشــاركون فــي اللقــاء 
بعنــوان:  الدولــي  اإللكترونــي 
فــي  الدينيــة  )المؤسســات 
مواجهــة كورونــا "نمــاذج رائدة 
وآفاق تطويريــة"(، الذي نظمته 
وزارة األوقاف والشــئون الدينية 
المؤسســات  تكاتــف  بضــرورة 
فــي  والدعويــة  اإلســالمية 
مواجهــة جائحــة كورونــا والحد 
من انتشــار الوباء، والعمل على 
اإلســالمية،  التوجيهات  مراعــاة 
وااللتــزام باآلداب الشــرعية بما 
يحفظ لإنســان صحتــه البدنية 

والنفسية.
اللقاء حضور ومشــاركة  وشــهد 
عبــد  د.  األوقــاف  وزارة  وكيــل 
لجنــة  ورئيــس  األغــا،  الهــادي 
د.  بالــوزارة  كورونــا  اســتثمار 

يوســف فرحــات، ونائــب مديــر 
عام الوعظ واإلرشــاد د. عبد اهلل 
أبو عليــان، ومديــر دائرة بحوث 

الدعوة أ. وفا عياد.
ودعا المشــاركون في اللقاء الى 
تعزيز تطبيق األحكام الشــرعية 
في كل مناحي الحياة االجتماعية 
الخير  واالقتصادية ألنهــا تحمل 
للبشــرية والســعادة لإنسانية، 
والتركيــز علــى بناء الشــخصية 
االرتقــاء  خــالل  مــن  الدعويــة 
باألداء سواء عن طريق المجالس 
العلمية وورش العمل والملتقيات 

الدعوية أو غيرها من المجاالت.
إظهــار  بتجنــب  وطالبــوا  كمــا 
الشــماتة، وتغذية روح التشــفي 
ممن ابتلوا بالوباء، والتركيز على 
دور العلماء في مواجهة الجائحة، 
ونشــر الوعــي بين النــاس من 

خالل الــدورات والبرامج العلمية 
والدعويــة، واالبتعــاد عند طرح 
الموضوعــات الخالفية المتعلقة 
بالمذاهب العقديــة، أو الفقهية، 

أو الفكرية.
وأوصوا كذلــك باعتمــاد بإعادة 
تصويــب العــادات االجتماعيــة، 
اإلباحيــة،  فــي  أســرفت  التــي 
الشــهوانية  النــزوات  ومطــاردة 
علــى حســاب القيم اإلنســانية، 
واألعراف  األخالقيــة،  والمبــادئ 
ومحــاذرة  النبيلــة،  المجتمعيــة 
المؤامرة،  فــي جدليــة  الوقــوع 
نشــر  فــي  البشــري  والتدخــل 
الفايــروس، وبــث روح التفــاؤل 
وهجــر الســلبية، والتشــاؤم من 

المستقبل.
مناقشــة  اللقــاء  وتنــاول  هــذا 
محورين متخصصين جاء المحور 

األول بعنوان: )تجارب مؤسســية 
وفردية رائدة في المجال الديني(، 
والذي تحدث فيــه د. عبد الهادي 
األغــا وكيــل وزارة األوقاف حول 
تجربــة وزارة األوقاف كمؤسســة 
رســمية في غزة، في حين تحدث 
د. محمـــد همـــام ملحــم رئيس 
مركز معراج للبحوث والدراســات 
عن تجربة البنــاء العلمي للمركز 
معراج، و تحدث د. محمد ســعيد 
بكر عضــو رابطة علمــاء األردن 
حول تجربــة الدعوة اإللكترونية، 
واســتعرض د. مســعود صبــري 
أستاذ مقاصد الشريعة اإلسالمية 
والخبيــر الفقهي تجربــة التأليف 
والرصــد الفقهي. وناقش المحور 
الثاني والذي جــاء بعنوان: )آفاق 
فــي  الشــرعي  العمــل  تطويــر 
الجوائــح واألزمات(، والذي تحدث 

فيه د. يوسف فرحات رئيس لجنة 
اســتثمار كورونا حــول التحديات 
الفكريــة والســلوكية والحضارية 
التــي كشــفتها جائحــة كورونــا، 
وتحــدث د. عبــد الحليــم زيدان 
التنميــة  برامــج  رئيــس معهــد 
امكانيــة  –لبنــان-  الحضاريــة 
المجــال  االزمــات فــي  توظيــف 
حيــن  فــي  والعلمــي،  الدعــوي 
اســتعرض د. محمــد المدهــون 
رئيــس مركــز غــزة للدراســات 
اســتراتيجيات  واالســتراتيجيات 
تطويــر دور المؤسســات الدينية 
في الجوائــح واألزمــات، وتحدث 
الشــيخ د. عمــر نوفــل قاضــي 
حــول  بغــزة  العليــا  المحكمــة 
اســتثمار الجوائــح فــي ترشــيد 
)الــزواج  المجتمعيــة  العــادات 

نموذجًا(.

توصيات بضرورة تكاثف المؤسسات اإلسالمية 
والدعوية في مواجهة جائحة كورونا



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

االثنين 19 جمادى الثاني 1442هـ/01 فبراير 2021م
Monday - 01 february 2021

تقرير

09

غزة- الرأي-زكريا المدهون 
هم أولئك الذيــن تتجمد دماؤهم 
ببــرد الشــتاء ليمنحــوا لآلخريــن 
وجوههــم  وتلحــف  الــدفء، 
وأجسادهم ألســنة النيران، لكيال 
يكتــوي بها اآلخرين، يعملون دون 
كلل أو ملل ليحيى المواطنون في 

قطاع غزة حياة آمنة هانئة.
هم رجال الدفاع المدني العاملين 
فــي قطــاع غــزة، ينتمــون ألحد 
األجهــزة المهمــة التابعة لــوزارة 
الوطني، يعملون  الداخلية واألمن 
المواطنيــن  حمايــة  أجــل  مــن 
وممتلكاتهــم من الكــوارث بحالة 

السلم والحرب.
وعن الدفــاع المدني في محافظة 
غــزة، يتحــدث مديــر المحافظــة 
المقــدم/ رائــد الدهشــان، قائاًل: 
المدنــي  الدفــاع  طواقــم  إن 
تقــدم خدماتها داخــل اختصاص 
المحافظة لنحو خمســة وســبعين 
ألــف نســمة تمتــد مــن منطقــة 
"محــررة نيتســاريم" حتى مدخل 
بلدة جباليا ومن شــرق الشجاعية 

حتى شاطئ البحر"

هيكلية المحافظة
محافظتــه  أن  الدهشــان  وبيــن 
تحتضن أربعة مراكز إطفاء وإنقاذ 
هــم مركــز إطفــاء تل اإلســالم 
المحافظــة  ومركــز  "شــمس" 
"الرمــال" ومركز "التفــاح" ومركز 

"الشيخ رضوان"، الفتا إلى أن هذا 
العدد من المراكز غير كافِ لتلبية 
احتياجــات ونــداءات المواطنيــن، 
مضيفا أنه ثالثة عشــرة مركبة ما 
بيــن إطفاء وإنقاذ وإســعاف تخدم 
فــي هــذه المراكز، لكــن جميعها 
حالتها ضعيفة مضــى عليها أكثر 

من 25 عاما من الخدمة.
وأردف الدهشان قائال: "في بعض 
المهمــات تتعطل مركبات اإلطفاء 
فنستعين بمراكز أخرى بعيدة في 
الزمن والمسافة، مما يعطي فارق 
زمني، األمر الذي قد يحدث كارثة 
و يصعــب علــى الطواقــم القدرة 

على السيطرة".
وأشــار الدهشــان أنهم يتطلعون 
ألن يكــون لديهم عــدد كبير من 
مركبات اإلطفــاء واإلنقاذ الحديثة 
لســد العجــز الموجــود حاليــا في 

جميع محافظات القطاع.
وشــدد الدهشــان علــى أنهــم ال 
يدخرون جهدا في ســبيل تحقيق 
أمن وسالمة المواطنين، والسعي 
قدمــا مــن أجــل االرتقــاء بعمل 

الدفاع المدني.
وأعرب عــن اعتــزازه بوجود كادر 
بشــري ذي خبرة كبيــرة ومعرفة 
في عمله، اكتســبها عبر السنوات 
الماضيــة، وأصبح لديه قدرة على 
التعامــل والتصــرف فــي األحداث 

الكبيرة باإلمكانيات المتاحة.
ورغــم قلــة وضعــف اإلمكانيــات 

والموارد، أكــد مدير محافظة غزة 
أن محافظته وبدعم وإشــراف من 
قيــادة الجهــاز حققــت العديد من 
االنجــازات، التــي كان أبرزها بناء 
المدني  الدفــاع  وتأهيــل مراكــز 
بالمحافظــة، وحفر آبــار مياه في 
علــى  للتغلــب  المراكــز  بعــض 
مشــاكل الحصــول علــى الميــاه 
لمركبات اإلطفاء في ظل استمرار 

مشكلة انقطاع الكهرباء.

أبرز اإلنجازات
أبــرز  الدهشــان  واســتعرض 
اإلنجازات التــي حققتها محافظته 
خالل العام الماضي، موضحا أنهم 
نفــذوا )33( نشــاطا تدريبيــا في 
علــوم ومهــارات الدفــاع المدني، 
اســتفاد منها )6209( متدرب من 
والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع 

الرسمية.
وأضاف أن قســم األمن والسالمة 
بمحافظته يواصل عمله في الليل 
النهار، وقد أصــدر )952( تصريح 
لمنشــآت مختلفــة، باإلضافة إلى 
منــح )310( تصريح لحرف خطرة 
األمــن  شــروط  اســتيفائها  بعــد 

والسالمة.
وأردف أن فــرق األمــن والســالمة 
نفذت خالل العام الماضي جوالت 
)908( منشأة  تفتيشية استهدفت 
خالل )135( جولة، وأصدرت )61( 
مخالفة لمنشأة وحرفة منهما )30( 

منشاة تم إحالتها للنيابة العامة.
وأضاف الدهشان أنهم تعاملوا مع 
)2163( حادثــة مختلفــة، توزعت 
)748( حادثة إطفاء و)408( حادثة 

إنقاذ و)1007( حادثة إسعاف .
أن  إلــى  الدهشــان  وتطــرق 
محافظتــه عقــدت وشــاركت في 
عــدة اجتماعــات وورش عمل مع 
الجهــات ذات العالقــة والشــركاء 
مثــل البلديــات والشــرطة وهيئة 
البتــرول ووزارات العمــل والصحة 
والحكــم المحلــي واألشــغال، كما 
نفذت بعض المنــاورات والدورات 
الظــروف  الســتقراء  التدريبيــة 
ولمعرفة كيفية التعامل في أوقات 

الطوارئ.
وأشــار إلــى أن محافظتــه تضــع 
مــع  للتعامــل  الالزمــة  الخطــط 
األزمــات واألحــداث التــي تحاكي 
جميع الســيناريوهات في الســلم 
الحرب، واالســتفادة من مخرجات 

الخطط السابقة.
”أن  قائــال:  الدهشــان  وأردف 
محافظته وضعت خطة مدروســة 
مــع إدارة العمليــات للتعامــل مع 
التعاطي  الكبيرة وكيفية  الحوادث 
معها بمساندة المحافظات األخرى 

وبعض األجهزة ذات العالقة".

مطالب ومناشدات
في هذا الســياق، أكد مدير الدفاع 
علــى  غــزة  بمحافظــة  المدنــي 

ضــرورة تطويــر الكادر البشــري 
يتــم  خارجيــة  دورات  تنظيــم  و 
ليزدادوا خبرة للتعامل مع األحدث 
األدوات  علــى  وللتعلــم  الكبيــرة 
الحديثــة المتداولــة فــي العالــم 

إلخماد الحرائق.
المدنــي  الدفــاع  أن  وأضــاف 
بالمحافظة يعانــي من عجز كبير 
البشــري والمركبات  الــكادر  فــي 
الخاصة لإطفــاء واإلنقاذ ليتمكن 
من تغطية عمله ضمن المســاحة 

الجغرافية لمحافظة غزة.
وناشد الدهشان جهات االختصاص 
والمؤسسات الدولية و دول العالم 
بالتدخل  باإلنســانية  تهتــم  التي 
المدني،  الدفــاع  العاجــل إلنقــاذ 
وإدخــال مركبــات إطفــاء وإنقــاذ 
حديثة و بواقر وجرافات ليستطيع 
النهــوض بنفســه مــن جديد في 
ظل األوضاع الصعبة التي يمر بها 

القطاع .
وطالــب الدهشــان بعــدم وضــع 
العراقيــل إلدخــال كل مــا يلــزم 
العمــل  لســير  المدنــي  للدفــاع 
وتقديم خدمة أفضل ألبناء شعبنا 

في قطاع غزة.
مــا  المطــروح،  الســؤال  ليبقــى 
الوجــه القانونــي لمنــع االحتالل 
معــدات  إدخــال  اإلســرائيلي 
ومركبــات الدفاع المدنــي لقطاع 
غزة، مع اســتمرار تهالك مركبات 

ومعدات اإلطفاء واإلنقاذ؟

رغم قلة اإلمكانيات.. الدفاع المدني إنجازات 
وصمام األمان وقت الكوارث
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غزة- الرأي
الفلســطينيين  التجار  اتجه بعض 
فــي قطاع غــزة إلــى االســتزراع 
الســمكي )بــرك الســمك( لســدّ 
الســمكية،  الثــروة  فــي  النقــص 
بســبب الحصار اإلســرائيلي على 
الصيادين منذ ســنوات ومحدودية 
المســاحة التي يُسمح لهم الصيد 

فيها.
وشكلت تجربة االستزراع السمكي 
المفتــوح في عــرض بحــر قطاع 
غزة، تحديا كبيــرا لوزارة الزراعة، 
فــي ظل ظــروف الحصــار وضعف 
االحتــالل  ومنــع  اإلمكانيــات، 
اإلسرائيلي دخول المعدات الالزمة 
لتلك المشــاريع لســنوات، ما أخر 
دخــول تلك التجربة إلــى القطاع، 
بالرغم من أنها تنفذ منذ ســنوات 

في دول عدة.
حسن الشاعر صاحب بحيرة "فش 
السمكي قال  فريش" لالســتزراع 
إنه بدأ مشــروعه السنوات األولى 
من الحصار المشــدد الذي فرضته 
إســرائيل علــى قطــاع غــزة عام 
البحري،  الحصــار  2007، وشــمل 
وعانــى األمريــن من أجــل توفير 
مستلزمات المشروع بسبب القيود 
التــي فرضتهــا ســلطات االحتالل 

على المعابر التجارية.
لــوال  أنــه  الشــاعر"للرأي"  وأكــد 
مشــاريع االستزراع الســمكي لما 
كان هنــاك أســماك فــي أســواق 
الدينيس،  قطاع غــزة، خصوصــا 
لمنع ســلطات االحتالل الصيادين 
من الوصول إلى أعماق توجد فيها 
هذا النــوع من األســماك في بحر 

القطاع.
وأوضح أنه يواجــه معوقات كثيرة 
فــي الوقــت الحالي، أهمهــا أزمة 
انقطــاع التيار الكهربائي ســاعات 
طويلــة، األمــر الذي يرفــع تكلفة 
استهالك الكهرباء التي تصل لنحو 
مئتي ألف شــيكل شــهريا )حوالي 

سبعين ألف دوالر أميركي(.

إنتاج 600 طن عام 2020
نائب المدير العام للثروة السمكية 
في وزارة الزراعة وليد ثابت، أعلن 
أن إنتــاج المــزارع الســمكية فــي 
ا العام  قطاع غزة سجل )600( طنًّ
المنصــرم، وهو يغطي )%20( من 
االحتيــاج الســكاني من الســمك، 
معــواًل علــى أن ترفــع “األقفاص 
التجربة-  البحرية” -مشــاريع قيد 

من حجم اإلنتاج وخفض األســعار 
للمستهلكين.

وبيــن ثابــت أنهــم بصــدد البدء 
مركــز  إنشــاء  مشــروع  بتنفيــذ 
أبحاث بحريــة قيمته ربــع مليون 
دوالر، واســتئناف الجزء األخير من 
مشــروع الحديقة البحرية، مشيرًا 
إلــى أن مواني الصياديــن بحاجة 
إلى وضع شــعب صناعيــة “لتكاثر 
األســماك”، وتزويدها بإنارة طاقة 
شمسية، فضاًل عن حاجة المواني 
اإلســعاف  لمراكــب مخصصة في 
الطبــي وإطفــاء الحرائــق، داعيًا 
وزارة الماليــة إلــى خفض أســعار 
المحروقات المخصصة في تشغيل 
االســتزراع  الصياديــن.  مراكــب 

السمكي .
 وقــال ثابــت”: إن إنتــاج المــزارع 
الســمكية فــي قطاع غزة يشــهد 
نمــوًّا، حيث ارتفع مــن )10( طن 
في عام 2010 إلى )600( طن في 

عام 2020.
 وبيَّــن أن ســمك الدنيــس يأخذ 
نصيب األســد فــي إنتــاج المزارع 
الســمكية، نظرًا لكثــرة طلبه من 
المطاعــم والفنــادق، وهو مقبول 
شعبيًّا، مشــيرًا إلى إيقافهم منذ 
أربــع ســنوات مــن إدخال ســمك 
الدنيس من الســوق اإلســرائيلية 
إلتاحــة المجــال لتســويق المنتج 

الوطني.
وأضــاف ثابــت فــي هــذا الصدد 
بالتعاون  الســمكية  الثروة  إنشــاء 
مع القطاع الخاص مفرخًا لســمك 

الدنيس، قدرته إنتاج )3-2( مليون 
بــذرة، وأنهم يبحثــون عن تمويل 
لمشــروع إنشاء خط أعالف لسمك 
الدنيس حسب المواصفات الدولية 
قيمته مليون دوالر. وحسب ثابت، 
يوجــد ثالث مزارع ســمكية تابعة 
للقطــاع الخــاص بغــزة، يغطــي 
إنتاجهــا %20 من احتياج الســكان 
للســمك وقيمة االستثمار بها نحو 

)4( مليون دوالر.
وأشــار إلى أن إنتاج الصيد البحري 
يتراوح من )4-3( آالف طن سنويًّا، 

يغطي )%40( من احتياج السكان.
وذكر ثابت أن لديهم رؤية لتطوير 
االستزراع الســمكي في غزة، عبر 
عدة وســائل من أهمها “األقفاص 

البحرية”.
 وقال ثابت: “إن مؤسســة منظمة 
المتحدة  لألمم  والزراعــة  األغذية 
“الفاو”، دعمت مشروع إنشاء ثالثة 
أقفاص بحرية، وهذا المشروع تم 
العمــل عليــه مدة ثالث ســنوات، 
حيث انتهينا قبل نحو الشــهر من 
المرحلة األولــى، وهي وضع أرجل 
أســمنتية فــي مينــاء خانيونس، 
والمرحلة الثانيــة، وضع األقفاص 
الحديديــة فوق تلــك األرجل، من 
المرجح أن تبدأ في فبراير المقبل. 
مــارس  فــي  الثالثــة  والمرحلــة 
-كما يقول ثابت- وتشــتمل على 
وضع بــذرة ســمك الدنيس داخل 
األقفــاص، مشــيرًا إلــى أن دورة 

النمو تستغرق نحو العام. 
والقفص البحــري: قفص مصنوع 

مــن قضبــان وشِــباك حديديــة، 
يوضــع على عمــق 10 كيلــو متر 
داخــل البحــر، قطــره )20( مترًا، 
وارتفاعــه )30( متــرًا، يوفر بيئًة 
الســمك،  بــذرة  لنمــو  مناســبًة 
ويســاهم في التقليل مــن تكلفة 

اإلنتاج.
 وعن الجهة المســتفيدة من عائد 
بيع ســمك األقفاص، قــال ثابت: 
“إن الفاو في إطار المشــروع أنشأ 
شــركة تضــم نقابــة الصياديــن 
ومؤسســات  الصيادين،  وجمعيــة 
لها عالقة بقطــاع الصيد، والعائد 
ســيكون لهــم مع تخصيــص جزء 
منه لتطوير البنية التحتية لقطاع 

الصيد”.
وأشــار ثابت إلى تأجيلهــم إعطاء 
الموافقــة لشــركات تقدمــت من 
أجل الحصول على رخصة لتركيب 
أقفاص بحرية جديدة داخل البحر، 
مبينًــا أنهم في الثروة الســمكية 
يرغبــون فــي بادئ األمــر بتقييم 
نتائــج تجربــة األقفــاص البحرية 
التراخيــص  منــح  قبــل  الثــالث 

للراغبين في خوض المجال.

 عقبات
 واســتعرض ثابــت فــي حديثــه 
أيضًــا أن ثمة مشــكالت يواجهها 
الصيادون بغزة، من بينها مواصلة 
االحتــالل منــع إدخــال محــركات 
المراكــب، وقطــع الغيــار، ومــادة 

الفيبر جالس، والشباك .
وعــن مــدى متابعتهــم ألوضــاع 

موانــي الصيد في قطاع غزة، قال 
ثابت: قطعنا شوًطا ال بأس به في 
للموانئ،  التحتيــة  البنيــة  تطوير 
حيث أنشــأنا الغرف اإلسمنتية في 
مختلــف الموانــئ، ونتابــع عملية 
الصيــد، وبخاصــة فــي المناطــق 
الممنــوع الصيد فيهــا، كما نمنح 
التراخيــص ونراقب البيع، ونحاول 
جاهديــن تذليــل العقبــات التــي 

تعترض العمل.
وأضــاف ثابت: “ال شــك أننا نواجه 
تحديــات عــدة، منهــا الحاجة إلى 
إزالــة الرمال الزائدة فــي الموانئ 
المراكــب،  حركــة  تُعــوق  التــي 
وبخاصة فــي ميناء غزة، والموانئ 
عامة تحتاج إلى تزويدها بشــعب 
صناعيــة لزيادة تكاثر األســماك، 
ورفدهــا بإنــارة طاقــة شمســية، 
فضــاًل عــن حاجــة الموانــئ إلى 
مراكب طــوارئ مخصصة لتقديم 
اإلسعافات الطبية وإطفاء الحرائق.
وأهاب ثابت بــوزارة المالية بغزة، 
خفض أســعار الوقود المســتخدم 
في تشغيل مراكب الصيادين، في 
النفقات التشــغيلية،  إطار تخفيف 
المحروقات  مقترحًا رفع ضرائــب 
المــوردة إلى المحطــات الموجودة 

داخل الموانئ.

زيادة األيدي العاملة
بدوره؛ أشــاد زكريا بكر مســؤول 
لجــان الصيادين في اتحــاد لجان 
العمــل الزراعي بفكــرة األقفاص 
البحريــة، موضحــا أن الهدف منها 

ادخال طرق حديثة للصيد.
ويرى بأن قطاع غزة بحاجة سنويا 
إلى 15 ألف طن من األســماك، وما 
يتــم تأمينــه ال يتجاوز الـــ 4 آالف 

طن.
وقال بكــر "األقفاص ســتزيد من 
أيدي  وســتدخل  الصيادين  عمــل 
عاملــة جديــدة للعمــل، وكذلــك 
تأمين مصدر آخر للغذاء في قطاع 

غزة".
العاليــة  التكلفــة  أن  إلــى  ولفــت 
ســتحافظ  الســمكي  لالســتزراع 
علــى أســعار الدنيــس مرتفعــة، 
"وستســتمر خــالل الفتــرة األولى 

وذلك حسب العرض والطلب".
وأوضــح أن نقل اآلليــة إلى قطاع 
غزة سيزيد من الفائدة لالستزراع 
عــدة  قريبــا  وســنجد  الســمكي، 
مشــاريع مشــابهة تزيد اإلنتاجية 

واأليدي العاملة.

بسبب الحصار البحري اإلسرائيلي

االستزراع السمكي بغزة: خطوة لتعويض محدودية الصيد
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رام اهلل- الرأي
حــروق وجــراح غائــرة مألت 
جســد األســير عاهد النتشة 
مــن القــدس المحتلــة حين 
تم اعتقالــه؛ هو ظن أنه في 
طريــق الشــهادة ولكــن اهلل 
شــاء أن تُكتب له الحياة من 

جديد.
خــرج عاهد )٢١ عامــا(  في 
الثالث من أيلول/ سبتمبر من 
عــام ٢٠٠١  مــن منزله في 
بلدة بيت حنينا شــمال غرب 
القدس المحتلة؛ كان متوجها 
لتنفيذ عمليــة فدائية؛ وبدال 
بتفجير  أصيب  الشــهادة  من 
التي كانــت بحوزته  العبــوة 
والتي سببت له جراحا بالغة.

تقول والدته أم علي لـ مكتب 
إعالم األسرى إن نجلها خرج 
مــن المنزل كعادتــه دون أن 
يعرف أحــد إلى أيــن يتوجه؛ 
وبعد ســاعات هاجم عشرات 
بوحشــية  المنــزل  الجنــود 
محتوياته،  وخربوا  وفتشــوه 
وحينهــا تم إبــالغ العائلة أن 

عاهد معتقل ومصاب.
والتوتــر  القلــق  مــن  حالــة 
الزمــت عائلتــه خوفــا عليه 
وســط تكتم االحتــالل على 
الصحــي، وهناك في  وضعه 
كان  المستشــفيات  إحــدى 
يرقــد مكبــال بالســرير مــن 
يديــه وقدميــه، أمــا إصابته 
فكانت بالغة حيث اســتقرت 
مســامير العبــوة التــي كان 
يحملها في أحشائه؛ وتسببت 
واســتئصاله  الطحال  بتفتت 
وإصابته بحروق شــديدة في 
الوجه والصدر وكذلك تضرر 

إحدى عينيه.
وتوضــح الوالــدة بأنــه رغم 
المستشفى بهذه  وجوده في 
الحالة إال أنه تعرض لتحقيق 

قــاس؛ حيــث كان االحتــالل 
الصحيــة  حالتــه  يســتغل 
النوم  الخطيرة ويحرمــه من 
ويحــاول إجباره علــى اإلدالء 

باعترافات.
وبعــد شــهر مــن مكوثه في 
تحويــل  تــم  المستشــفى 
األســير للمحاكــم وتمكنــت 
عائلتــه مــن رؤيتــه بعد ٤٥ 
يومــا مــن اعتقالــه؛ وهناك 
كانــت المفاجــأة لهــم، حيث 
كان شــخصا آخر لم يتعرفوا 

عليه إال من صوته.
وتضيف والدتــه:” كان عاهد 
ال  شــخصا  المحكمــة  فــي 
نعرفه؛ فقد من وزنه أكثر من 

٣٠ كيلوغراما وكانت الحروق 
تمــأل وجهــه وجلده مقشــر؛ 
كمــا كان بطيء الحركة ومن 
الظاهر أنــه يعاني.. ال يمكن 
أن أنســى هــذا المنظــر مــا 

حييت”.
بعد عدة أشــهر صدر الحكم 
علــى عاهــد، كان المحامون 
يتوقعون أن يكون في أقصاه 
١٥ عاما؛ ولكــن المفاجأة أنه 
تم الحكم عليه بالسجن لمدة 
٢٥ عامــا، لتكــون الصدمــة 
التي وقعت  األكبر والصاعقة 

على العائلة.
ابنهــا  بــأن  والدتــه  وتبيــن 
باالســتغفار  الحكــم  تلقــى 

والتســبيح؛ ولكنهــا شــعرت 
بأن قلبها ينفطــر وكأنها لن 
تراه مجــددا، وبدأت بعد ذلك 
دوامــة االنتظــار والقهــر مع 

السجون القاتمة.

األمل ال يتوقف
أما والده فكان يشــعر بالقهر 
الشــديد ألن عاهد دائما كان 
يــده اليمنــى، وبعــد عامين 
مــن اعتقالــه زاره فــي يوم 
أحــد وبكــى من شــدة قهره، 
وحين عاد لمنزله قال للوالدة 
هــذه آخر زيارة لي لعاهد فال 
أقــوى على رؤيته مكبال خلف 
القضبان، وفي يوم الخميس 

فاضــت روحه لبارئها تشــكو 
ظلم الظالمين وهو في عمر 

٤٩ عاما فقط.
ومن أشكال الضغط النفسي 
التــي تعرضــت لهــا العائلة 
االحتــالل  محــاوالت  كانــت 
إلغــالق منزلهــا باألســمنت 
بــاءت  ولكنهــا  المســلح؛ 
بالفشــل ألن المنزل لم يكن 

مسجال باسمها.
وعاهــد  الســنوات  ومــرت 
يعاني األمرّين جراء اإلهمال 
الطبــي المتعمــد؛ حيث بقي 
لفترة طويلــة يعاني من آثار 
اإلصابة دون االكتراث بحالته 
الصحية، وبــدأ بعدها يعاني 
وآالم  الكوليســترول  مــن 
األســنان واللثــة وغيرها من 
األمــراض التــي يخفيها عن 

عائلته كي ال تشعر بالقلق.
حياتنــا  والدتــه:”  وتضيــف 
ناقصــة تمامــا فــال نشــعر 
بطعــم الفــرح؛ تــزوج جميع 
ولكنني غير ســعيدة  أبنائي 
أبــدا، كلمــا دخلــت المطبخ 
ألطهو الطعام تذكرت عاهد 
وكلمــا اســتيقظت تذكرتــه 
وكلمــا خلــدت للنــوم كانت 
صورته في مخيلتي، ال يغيب 
عنا أبدا وننتظر لحظة الفرج 

بشوق وبفارغ الصبر”.
الخيالــي  الحكــم  ورغــم 
واإلصابة القاســية والظروف 
الســيئة وفقدان  االعتقاليــة 
الوالد إال أن األســير لم يفقد 
أمال بالحرية؛ بل حوّل سجنه 
إلى منحة وشــرع بالدراســة 
الثانوية  وحصل على شهادة 
البكالوريــوس  ثــم  العامــة 
العليــا،  الدراســات  وبعدهــا 
وحصل على شــهادات كثيرة 
وتعانــق  عــدة  دورات  فــي 

معنوياته السماء.

األسير عاهد النتشة..
 الشهيد الحي!
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غزة-الرأي
الســنوية  اإلحصائيــة  أظهــرت 
الصادرة عن اإلدارة العامة لألحوال 
الداخلية-الشــق  بــوزارة  المدنيــة 
المدني، أن عدد ســكان قطاع غزة 
بلغ مليونين و254 ألفًا و61 نسمة، 

حتى نهاية عام 2020 الماضي.
وحسب اإلحصائية فإن عدد الذكور 
بلغ مليونًا و143 ألفًا و437 نســمة 
بنســبة 50.7 %، فيمــا بلــغ عــدد 
و624  آالف  و110  مليونــًا  اإلنــاث 

نسمة، بنسبة 49.3%.
وبيّنت اإلحصائية أن محافظة غزة 
تحتل المرتبة األولى من حيث عدد 
الســكان بمجموع 847 ألفــًا و712 
نســمة، تليها محافظــة خانيونس 

بمجموع 439 ألفًا و729 نسمة.
وتأتــي محافظــة شــمال غــزة في 
المرتبــة الثالثة بمجمــوع 368 ألفًا 
المحافظــة  تليهــا  نســمة،  و721 
الوســطى بمجموع 316 ألفًا و144 

نسمة.
بحســب  رفــح،  محافظــة  وتأتــي 
اإلحصائيــة، فــي المرتبــة األخيرة 
حيث يبلــغ إجمالي تعداد ســكانها 

281 ألفًا و755 نسمة.
المواليــد  أعــداد  وبخصــوص 
والوفيات، فقد شــهدَ خــالل العام 
و490  ألفــًا   53 والدة  المُنصــرم 
مولودًا جديدًا في غزة، بمعدل 148 

مولودًا في اليوم الواحد.
كما بلغ عدد الوفيات في قطاع غزة 
خــالل العــام الماضــي 5143 حالة 

وفاة.
وأظهرت اإلحصائية أن عدد الذكور 
مــن إجمالــي المواليد بلــغ 27 ألفًا 
و450 مولــودًا بنســبة 51 % ، بينما 
بلغت نســبة المواليــد اإلناث 49% 

بواقع 26 ألفًا و40 مولودة.
وبيَّنت اإلحصائيــة أن عدد الذكور 
مــن إجمالــي الوفيــات بلــغ 2845 
بنســبة %55، فــي حيــن بلــغ عدد 

الوفيات االناث 2298 بنسبة 45%.

كم بلغ عدد 
سكان قطاع 

غزة بنهاية عام 
2020؟

أكثر من 53 ألف 
مولود جديد

غزة – الرأي:
اســتأنفت وزارة التربيــة والتعليــم بقطاع 
غزة، أمس األربعاء، الدراســة لطلبة الصف 
األول وحتــى الســادس األساســي لمقاعد 
الدراســة، وذلــك وفق قــرار خليــة األزمة 

الحكومية.
وكان مديــر عام العالقــات الدولية والعامة 
بوزارة التعليــم  معتصم الميناوي، قال إن 
الوزارة استكملت االستعدادات والتجهيزات 
الستئناف تدريس طلبة الصفوف من األول 

حتى السادس األساسي  اليوم.

وقــال إن اســتئناف الدراســة ســيجر وفق 
بالبروتوكول  والمشــدد  الكامــل  االلتــزام 
الصحــي، وخطــة العــودة اآلمنــة الهادفة 
لتوفيــر البيئة المدرســية الصحيــة  اآلمنة 
والتــي مــن شــأنها أن تحمــي طلبتنــا من 

مخاطر فايروس كورونا.
ولفــت المينــاوي إلــى أن التجهيــزات التي 
نفذتها الوزارة  الســتئناف الدراســة شملت 
تنظيــف وتطهير كامل لألبنية المدرســية 
والغرف الصفية والساحات والممرات إضافة 
إلى تجهيــز المــواد التعليميــة األكاديمية 

الزمنيــة  الفتــرة  فــي  المــراد تدريســها  
المتبقية من الفصل الدراسي الحالي.

وأوضــح أنــه تم تقســيم الطلبــة في كل 
مدرســة إلــى مجموعتيــن بحيــث يكــون 
دوام كل مجموعــة مــن الطلبة يومين في 

األسبوع.
وأبرق الميناوي تحيات وشكر وزارة التعليم 
للطلبــة والعامليــن في القطــاع التعليمي 
وأوليــاء األمــور  وأبناء شــعبنا والــوزارات 
والمؤسســات وجميع من يتعاون و يساهم 

في  سبيل إنجاح المسيرة التعليمية.

استئناف الدراسة لطلبة المرحلة األساسية بقطاع غزة


