
غزة- الرأي
االغتيال المعنوي، ربما يكون أقســى 
وأشــد وطأة مــن االغتيال الجســدي؛ 
فقد يُغتال الشخص جسديًا، فيصبح 
بطــًا في نظر النــاس، أو يتعاطفون 
معه ألي ســبب كان، ولكن في الحالة 
األخــرى، فالشــخص يظــل على قيد 
الحيــاة تاحقه صــورة ذهنيــة غاية 

في الســلبية والتشــويه، بــل يصبح 
مرفوضًا، أو منبوًذا بين مجتمعه.

فــي  وأعوانــه  االحتــال  أن  واضــح 
المنطقــة أصبحوا يدركون ذلك، ومع 
تطور أجيال الحــروب، ودخول الجيل 
الرابع علــى خط المواجهــة، وجوهر 
تعريف الجيــل الرابع من الحروب هو 
العمل على زعزعة اســتقرار الخصم 

وصــواًل إلفشــاله وذلك يتــم بأدوات 
قريبــة مــن الخصــم مثــل اإلعــام 
الجديــد، المجتمــع المدنــي، اإلعام 
االســتخبارات،  أجهــزة  التقليــدي، 

الطابور الخامس )العماء(.
وعليه بدأت تعمل أجهزة االستخبارات 
اإلســرائيلية على ممارسة هذا النوع 
من الحروب مع الشــعب الفلسطيني 

وقادتــه وفصائله، وهــذا يأتي ضمن 
اســتراتيجية كاملــة متكاملــة تقوم 
بدراجــات  الجميــع  اســتهداف  علــى 

مختلفة.
واألمــن  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
الوطني، أعلنت في 3 يوليو من العام 
الماضي، عن تمكــن األجهزة األمنية 
من اكتشــاف واعتقال خلية مُوجّهة 

من قبل االحتال اإلســرائيلي، خال 
قيامهــا بعمــل تخريبي ضــد عناصر 

المقاومة.
الكاتــب والمحلل السياســي حســام 
الدجني أوضح أن من أهم الوســائل 
التي يســتخدمها االحتــال حاليا ضد 

قطاع غزة هي سياســة 
المعنــوي  االغتيــال 
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تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي
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غزة- الرأي-أالء النمر
في الوقت األشد بردا على 
كل من يفقد جــزءا أصيا 
مــن حياتــه، علــى أطفال 
األسرى الذين يقبع آبائهم 
االحتال، في  في ســجون 
البرد  يكمن  آبائهــم  غياب 
أن  إال  نفســه،  القــارس 
بعضا من ســيرتهم تمثل 
مشــعل الــدفء ألرواحهم، 
كذلــك نيابة عــن غيابهم 
تحل وزارة األســرى وهيئة 
الشباب بشــكل رمزي عبر 

كسوتهم. 
للشــباب  العامــة  لهيئــة 
أطلقــت  بغــزة  والثقافــة 

بالتعاون مع وزارة شــؤون 
والمحرريــن،  األســرى 
وجمعيــة النــور الخيريــة، 
حملة "شــتاء دافئ"، والتي 
توزيع كســوة  تم خالهــا 
مــن  عــدد  علــى  الشــتاء 
أطفال الشــهداء واألســرى 
االحتــال  ســجون  فــي 

اإلسرائيلي.
بدوره؛ قــال رئيس الهيئة 
إن  أحمد محيسن  األســتاذ 
هذه الحملــة تأتي انطاقا 
من جهــود الهيئــة لتوفير 
حياة آمنة ورسم االبتسامة 
والفرح على وجوه األطفال 
فــي قطاع غــزة، وتكريمًا 

لشــريحة هامــة مــن أبناء 
الذين  الفلسطيني  الشعب 
ضحــوا بدمائهم وأرواحهم 
عــن  دفاعًــا  وأعمارهــم 
وشــعبها  فلســطين 

ومقدساتها.
وأشار محيســن "للرأي" أن 
أطفال  تســتهدف  الحملــة 
مــن  واألســرى  الشــهداء 
عام  العمريــة 6-15  الفئة 
من خــال توفير المابس 

الشتوية.
دعم أبناء األسرى

فــي ذات الســياق؛ أوضــح 
مديــر اإلعــام فــي وزارة 
عبــده  إســام  األســرى 

العاقــات أن هــذه الحملة 
تأتــي من منطلــق حرص 
الــوزارة الدائــم على دعم 
أبنــاء األســرى واالهتمــام 
كافــة  وتقديــم  بهــم 
الخدمات والتسهيات التي 
من شــأنها أن تخفــف ولو 
جزء بسيط من معاناتهم، 
رؤية  وهم محروميــن من 

آبائهم.
"للــرأي"  عبــده  وأكــد 
كل  تبــذل  الــوزارة  أن 
مــا بوســعها فــي ســبيل 
التخفيــف مــن معاناة ذوي 
وهي  وأبنائهــم،  األســرى 
تأتي لمســة وفــاء إلدخال 

خاصة  والســرور،  الفرحــة 
الذي  الحرمــان  فــي ظــل 

يعيشونه.
للهيئــة  بالشــكر  وتوجــه 
والثقافة  للشــباب  العامــة 
المبذولة،  جهودهــم  على 
والتي تأتي في إطار حرص 
الفلســطيني علــى  الــكل 

خدمة قضية األسرى.
مــن جانبهــا أثنــت مديرة 
إلهام  النور بغــزة  جمعيــة 
بلبل الجهات التي ساهمت 
فــي إنجــاح حملــة "شــتاء 
الفئة  وفــرت  التي  دافــئ" 
االســتفادة  تســتحق  التي 

من هذه الحملة.

"األسرى وهيئة الشباب" 
تدفئ أبناء األسرى والشهداء بكسوة الشتاء
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غزة-الرأي -آالء النمر
المكتبية  بعيدًا عــن األعمــال 
التــي يغلــب على  الحكوميــة 
االعتيادي،  الروتيــن  نظامهــا 
يختلــف نظــام العمل بــوزارة 
االقتصاد الوطني الذي يتصل 
المواطــن  بمصلحــة  عملــه 
الفلسطيني دون وساطة، غير 
أن األعمــال الرســمية تعتمــد 
علــى الجــوالت المفاجئة دون 
تنســيق مســبق مــع أصحاب 
لدقــة  التجاريــة،  المنشــآت 
وتجنــب  والتقييــم  الضبــط 

التاعب بالصاحيات.
هذه المرة كان لبرنامج أروقة 
الــوزارات الذي يعــده ويقدمه 
الحكومي  اإلعامــي  المكتــب 
جولــة برفقــة وزارة االقتصاد 
الوطني على عدة من المنشآت 
التــي  المتنوعــة،  التجاريــة 
يشــارك فيها خبراء ومختصين 
المســتهلك  في دائــرة حماية 

ودائرة المكاييل والموازيين.
مطلــع الجولة كانــت على أحد 
محطــات تعبئة الوقــود، حيث 

تُتابــع هــذه الجولــة من قبل 
الموازيــن  المكاييــل  دائــرة 
لإلشــراف على صحــة المكيال 
الحقيقي بين ما هو مدون على 
شاشــة الماكنة اآللية وبين ما 
يتــم تعبئتــه للمواطــن داخل 
محطات الوقود وصهاريج الغاز 

تحديدًا.
تعمــل  التــي  الدائــرة  مديــر 
ميدانيــا بيــن محطــات تعبئة 
الوقــود المختلفــة محمــد أبو 
محطــات  إن  قــال  ســليمان، 
تعبئة الوقــود تمتلك ماكينات 
آلية تشــرف على عملها دائرة 
المكاييل بشــكل دقيق، حيث 
يتــم إحضار مكيــال بواقع 20 
لتــر، ومــن خاله يتم ســكب 
هــذه الكميــة بداخــل الوعــاء 
المخصص وبحسب المعلومات 
المدخلــة إلى شاشــة الماكنة، 
ليتم التأكد مــن واقعية ودقة 
الماكنة وحماســة المســتهلك 

أوال وأخيرًا.
ونوه أبو سليمان إلى أن بعض 
لبعــض  تتعــرض  الماكينــات 

األعطــال، وهذا مــا يمكن من 
خالــه إعــادة تقييــم عملهــا 
بعد صيانتهــا وتجديد األختام 
الرسمية عليها للتأكد من دقة 

مكيالها.
وبالتــوازن مــع عمــل دائــرة 
المكاييــل والموازيــن بــوزارة 
الوطنــي فإن عملها  االقتصاد 
يمتد إلــى األســواق والموالت 
لحماية  التجاريــة،  والمحــات 
التاجر وحماية المســتهلك في 

آن واحد.
المــوكل  عبدالواحــد  طلعــت 
بمهمة اإلشراف على الموازين 
التجاريــة رافــق طاقــم أروقة 
الــوزارات إلــى أحــد المــوالت 
التجاريــة لإلشــراف على دقة 
الموازييــن المســتخدمة فــي 
وزن الحاجيــات التي يشــتريها 
المواطن من خضروات ولحوم 
ومخبوزات وأجبــان وكل ما له 

عاقة باألوزان.
يقتنــي المشــرف علــى هــذه 
المهمة صندوق خشبي صغير 
يحــوي علــى عيــارات معدنية 

المتعــارف عليها  وهي األوزان 
والدقيقــة جــدا، الختبار صحة 
وقبــل  الحســاس،  الميــزان 
االختبــار يتم فحــص الميزان 
إن كان يحمــل بعــض األوزان 
وهيئتــه  للقانــون  المخالفــة 
وصحــة عملــه، وكل ما يخالف 
الصحيــح  الميــزان  قانــون 
صاحــب  أو  التاجــر  يعــرض 

المنشأة للمسائلة القانونية.
ختــام الجولــة كانــت برفقــة 
المســتهلك في  دائــرة حماية 
خانيونس، حيــث يعتمد عمل 
الجوالت  علــى  الدائــرة  هــذه 
التفتيشية الميدانية المفاجئة، 
ســواء علــى المخابــز أو علــى 
المحــات  علــى  أو  المطاعــم 
التجاريــة الصغيــرة والكبيــرة 

منها.
مديــرة الدائــرة رباب عاشــور 
صحبــت الطاقــم فــي جولتها 
التــي شــملت مطعمــا ومخبزا 
وعــدد مــن محــات التموين، 
حيــث يعــرف التاجر بمــا يقع 
على عاتقه من التزام بقوانين 

الفلســطيني  الصاحيــات 
ومــا يجــب عليــه فعلــه تجاه 
المســتهلك بعيدًا عن عمليات 
والتاعــب  والخــداع  الغــش 

بأرقام الصاحيات الصحيحة.
المخالفــات القانونيــة تجــري 
وفق آليــة واضحة تعمل عليها 
دائــرة حماية المســتهلك، بما 
فــي ذلك عدم وضــوح المنتج 
ســواء عبر معلومــات التعريف 
على غــاف المنتــج أو تعريب 
والشــرح بالعربيــة على غاف 
القانــون  بحســب  المنتــج 
الفلســطيني، وهذا ما يعرض 
صاحب المنشأة إلى تلقي لفت 
نظر بشــأنها بحســب المديرة 
المشــرفة على حمات الرقابة 

المباشرة رباب عاشور.
عاشــور قالت إن دائــرة حماية 
المســتهلك التي ال تدخر جهدًا 
من وقتهــا إال وتبذله ما هو إال 
لحمايــة المواطــن أواًل، وهذه 
المهمــة بحســب تأكديها هي 
عصــب عمــل وزارة االقتصاد 

الوطني الفلسطيني. 

جولة ميدانية برفقة حماية المستهلك الفلسطيني

المعيار القانوني يحمي مكيال المواطن على عين “االقتصاد الوطني”
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
انخفاض الفت وملموس ظهر جليًا 
باآلونة األخيرة في أعداد اإلصابات 
بفيــروس كورونا فــي قطاع غزة، 
جــراء الجهود المتواصلــة لتحقيق 
إجراءات الســامة لكل من وزارتي 

الصحة والداخلية على حد سواء.
وســاهم االغــاق الكلــي يومــي 
الجمعة والسبت بشكل مباشر في 
الحد من ارتفاع اإلصابات بفيروس 
كورونــا، وتعزيز قــدرة المنظومة 
الحالــة  مواجهــة  علــى  الصحيــة 
الوبائيــة، بعــد تفشــي الفيروس 

بشكل كبير.
وفــي آخــر إحصائية لها، ســجلت 
وزارة الصحــة بغــزة )285( اصابة 
جديــدة بفيروس كورونا، في حين 
تخطــت األعــداد في وقت ســابق 

أكثر من 900 إصابة في يوم واحد.
وكانت خلية االزمة بغزة، اجتمعت 
قبــل عــدة أيــام وقــررت تخفيف 
اجــراءات اإلغــاق، حيث ســمحت 
فــي  المــدارس  طلبــة  بعــودة 
الصفوف من األول وحتى السادس 
االبتدائــي، باإلضافة الــى تمديد 
فترة الحظر لتبدأ الســاعة الثامنة، 

إضافة الى فتح المساجد.
قرار تخفيف اإلجراءات لم يشــمل 
رفع حظر التجول عــن قطاع غزة 
يومي الجمعة والســبت، في وقت 
يطالب فيه مواطنيــن بإلغاء قرار 
االغــاق يومي الجمعة والســبت، 
عقــب انخفــاض أعــداد االصابات 

والوفيات بكورونا.

تثبيط منحنى االصابات

مــن جهتــه، قــال الناطق باســم 
وزارة الصحــة د. أشــرف القــدرة:" 
إن اإلغاق الشــامل يومي الجمعة 
والســبت، أثبت نجاحه في خفض 
معــدل اإلصابة ومنحنى اإلصابات 
الخطيرة والحرجــة، وهي إجراءات 

مناسبة."
وأوضح القدرة في حديث صحفي، 
اســتمراره  يجــب  االغــاق  أن 
بالفتــرة المقبلــة، وتقييــم الحالة 
القرارات واإلجراءات  الوبائية ألخذ 

المناسبة.

قيود مثمرة
وزارة الداخليــة، أكدت هي األخرى 
على لسان المتحدث باسم الوزارة 
إياد البزم، أن اإلجــراءات الوقائية 
المفروضة منذ قرابة شهر أثمرت 

بمنع تفاقم الحالة الوبائية بشكل 
أكبــر، خاصة فــي هذه األســابيع 
األكثر خطــورة التي تشــهد ذروة 

انتشار الفيروس.
وأشار البزم في تصريحات إذاعية، 
إلى أن هنــاك التزاما بدرجة عالية 
مــن المواطنيــن باإلغــاق الكلي 
يومي الجمعة والســبت لألســبوع 
الرابــع علــى التوالي، وهــذا األمر 
حقــق نتائج إيجابيــة في الحد من 

انتشار الفيروس.
وقال البزم ": مســتمرون في هذه 
اإلجــراءات علــى األقل فــي هذه 
المرحلــة، وهناك تقييم مســتمر 
للحالة الوبائية مــع وزارة الصحة، 
وفي حال وجود ضرورة للتشــديد 
أو التخفيف يتــم ذلك وفقًا لتقييم 
الحالة". وتابع قولــه:" ال زلنا حاليًا 

فــي مرحلــة الخطر؛ لذلــك نؤكد 
بإجــراءات  التقيد  اســتمرار  علــى 
وخاصــة  والســامة،  الوقايــة 

اإلجراءات الشخصية".
ووفــق مــا ذكــره فإنه ال بــد من 
تظافــر كل الجهــود، فاإلجــراءات 
الحكوميــة وحدها لــن تحقق كل 
الجــدوى إذا لم يكن هنــاك التزام 

كامل من المواطنين.
وجــدد البــزم دعوتــه للمواطنين 
لالتــزام التام بإجراءات الســامة 
الكمامــة  وارتــداء  والوقايــة، 
الجســدي،  التباعــد  والمحافظــة 
خاصة مع تقديــرات وزارة الصحة 
بخطــورة األســابيع الحاليــة التي 
تشهد ذروة انتشــار الفيروس في 
ظــل المنخفضــات الجوية وفصل 

الشتاء.

الرأي _ آالء النمر
بعــد مغيــب الشــمس تغدو 
الطــرق الرئيســية بالضفــة 
لقطعــان  موطنــًا  المحتلــة 
الــكاب المتوحشــة، ولكــن 
هيهات ليســت تلــك الكاب 
التــي نعهدها، إنمــا من نوع 
يتشكل على هيئة مجموعات 
من المستوطنين المنتشرين 
على مفترقــات الطرق وبين 
القرى والمخيمات، يسخرّون 
من أشــكالهم وساحهم أداة 
إلشــعال الرعب والخوف في 

قلوب األطفال وعائاتهم.
حتى أن الطرق رغم أنوارها 
التــي ال تنطفــئ إال أنهــا لم 
تعد آمنة، فيمكن أن تحظى 
ال  بنصيــب  كاملــة  عائلــة 
بأس به مــن الخوف والرعب 
واإلصابــة بالجــروح، وحتــى 
يمكــن أن تقع في فخ الموت 
المحقــق إن لــم تتمكن من 

الهروب في لحظة واحدة.
كل هذا بســبب تخلي قوات 
االحتال عن قناع اإلنسانية 
وتقلــد دور االفتــراس لــكل 
ما يســمى فلســطيني، دون 

ذريعــة  ودون  مبــرر  ســبب 
مصطنعــة ودون مــا يظهــر 
الشــنيعة  فعلتهــم  أســباب 
بحق أي مركبة آمنة تمر عبر 
طريق مفتوح ال مشاكل فيه.

ليا  المســتوطنين  قطعــان 
يجدون المتعــة الخالصة في 
يصطادون  حينما  نفوســهم 
بالحجــارة رأس طفل أو وجه 
امرأة أو ســماع صراخ أبيهم 
خوفا على عائلته من مكروه 
وقتهــا  ســيصيبها،  محقــق 
وترتفع  الضحــك  يتضاعــف 
أصواتهــم بالســخرية علــى 
طفل بكى خوفًا ونزف وجهه 

دمًا.

صدمة عائلية لم 
تختفي

فــي الثامنة من مســاء يوم 
ســلكت  الماضي،  الخميــس 
طريــق  صوافطــة  عائلــة 
مدينــة رام اهلل حيــث تقيم، 
نحــو مدينــة طوبــاس حيث 
مسقط رأسها، عاشت خالها 
رعبــا حقيقيــا، لتنجــو مــن 

الموت بأعجوبة.
صوافطــة  وصــل  فعندمــا 

وطفليــه  زوجتــه  برفقــة 
جــاد )3 ســنوات( ومجــد )6 
ســنوات(، علــى مقربــة من 
قرية برقة شــمال شرق رام 
اهلل، فوجئوا بهجوم بالحجارة 
علــى  المســتوطنون  شــنه 
مركبتهــم، وأصابــوا الطفل 

جاد ووالدته بجروح.
أن  إلــى  صوافطــة  يقــول 
جميع مــن في المركبة كانوا 
ظاهرين لمن خارجها، كونها 
كانت مضاءة من الداخل في 
تلك اللحظــة، ألن طفله جاد 
كان يبحث أسفل المقعد عن 

كيس "البامبا" خاصته.
ويضيف صوافطة إن "األجواء 
كانت معتمة، وعندما وصلنا 
مفرق القرية، أضاء شــخص 
لنا من بعيد بكشاف، اعتقدت 
أنه شرطة إسرائيلية وبادرت 
للتخفيــف من الســرعة حتى 
الوقــوف، فإذا بمســتوطنين 
اثنيــن يحيطــان بالمركبــة، 
البــاب  فتــح  أحدهــم  أراد 
بقوة، بينما راح األخر يضرب 

بقدمه مقدمتها".
المســتوطنان  يتمكــن  لــم 

مــن فتح المركبــة، لتنصدم 
العائلة بمهاجمتها من قرابة 
آخرين  مســتوطنا  عشــرين 
بالحجــارة مــا أدى لتحطيــم 
المركبــة، وهذا بدوره  زجاج 
دفع صوافطــة للضغط على 
والهــروب  البنزيــن  دواســة 
مــن الموت المحقــق لعائلته 

بأعجوبة، وفق قوله.
ويؤكد أنه سار بالمركبة أثناء 
تساقط حجارة المستوطنين 
عليهــا أكثــر مــن 100 متر، 
حتــى وصــل تجمعــا لجيش 
وشــرطة االحتــال، فأوقــف 
المركبة وطلب إسعاف طفله 
جــاد الــذي أصيــب بوجهــه 
التــي أصيبت بحجر  وزوجته 

في يدها.
نســفوا  "المســتوطنون 
لاحتفــال  مخططاتنــا  كل 
بالذكــرى الســنوية الثالثــة 
لمياد جاد، كان المخطط أن 
نحتفــل بمياده مــع العائلة 
بطوباس يــوم الجمعة، لكن 
اضطررنــا للعودة إلى مدينة 
رام اهلل حيــث جرى إســعافه 
بمجمــع فلســطين الطبي"، 

يضيف صوافطة.
ويتابــع والد الطفــل: "للمرة 
األولى أشــعر بالرعــب على 
عائلتــي، لم أتعــرض لمثل 
هذا الهجوم مــن قبل، كانوا 
على قدر كبير من الوحشــية 
ضــد األطفــال، كان المــوت 
أمام أعيننا، هربت بســرعة 

من الموت أنا وعائلتي". 
تلــك الحادثة لم تكن األولى 
الوحيــدة  وال  األخيــرة  وال 
تكــرر  إنمــا  نوعهــا،  مــن 
ذات المشــهد مــع عــدد من 
عودتهــم  أثنــاء  العائــات 
وإال  بيوتهــم،  إلــى  اآلمنــة 
فكيف قتــل الطفل أحمد أبو 
خضيــر حرقًا؟، وكيــف قتلت 
عائلة الطفل أحمد الدوابشة 
وكيــف خطــف األطفــال من 
أمــام بيوتهــم فــي الضفــة 
المحتلة، دون محاسبة ودون 
تحقيــق دون ضبط لقطعان 
المستوطنين المنتشرين في 
شــوارع الضفــة المحتلة با 
لتنفيذ هجمات  سبب ســوى 
األطفــال  علــى  جنونيــة 

وعوائلهم العزل.

انخفاض ملموس في إصابات كورونا

بفضل جهود الصحة والداخلية..قيود االغالق تؤتي ثمارها

األطفال بالضفة .. فريسة االحتالل السهلة
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غزة- الرأي
القضائيــة  التعديــات  أثــارت 
والقانونيــة الصــادرة عــن رئيس 
محمــود  الفلســطينية  الســلطة 
عبــاس، قبيــل المصادقــة علــى 
لمواعيــد  الرئاســية  المراســيم 
االنتخابات التشــريعية والرئاسية 
الوطني، تساؤالت عدة  والمجلس 
حول أســبابها وأهدافها وتأثيرها 
على العملية االنتخابية المرتقبة.

أصــدر  القضــاء،  صعيــد  وعلــى 
عبــاس قــرارات تتعلق بتشــكيل 
محاكــم نظامية جديــدة، وقانون 
بإنشــاء قضاء إداري مستقل على 
درجتيــن، وقانــون ثالــث يتعلــق 
بإدخــال تعديــات علــى قانــون 
الســلطة القضائية رقم )1( لسنة 
2002، إلــى جانب ترقية عدد من 
قضاة البداية إلى قضاة استئناف، 
وإحالة ســتة قضــاة إلــى التقاعد 
المبكــر، بنــاء علــى تنســيب من 

مجلس القضاء األعلى االنتقالي.
وفــي 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 
الجاري، أصدر عباس القانون رقم 
1 لســنة 2021 بشأن تعديل قرار 
بقانون رقم 1 لســنة 2007 بشأن 
االنتخابات العامة، شــملت مسمى 
"الســلطة الفلســطينية" لتصبــح 
التي  والفترات  فلســطين"،  "دولة 
تعقد فيها االنتخابات التشــريعية 
والرئاســية، والمؤهلين للترشــح 

لسباق االنتخابات.
ووفقا لقرار قانون االنتخابات، فإن 
محكمــة االنتخابات )تتشــكل من 
تســعة قضاة( يتم تشكيلها بقرار 
صادر عن عباس، وتنســيب صادر 

من مجلس القضاء األعلى.
ولألســبوع الثانــي علــى التوالي، 
المحاميــن  نقابــة  تواصــل 
مــن  سلســلة  الفلســطينيين 
الفعاليــات االحتجاجيــة، وتعليــق 
العمــل أمــام المحاكــم ومقاطعة 
الجديد،  األعلــى  القضــاء  مجلس 
الخطــوات  فــي  تصاعــد  وســط 

االحتجاجية والتأييد الواسع لها.
قانونيــون  مختصــون  ورأى 
الرئيــس  أن  وسياســيون 
الفلســطيني قد تعدى بتغييراته 
ســيادة  مبــدأ  علــى  القضائيــة 
القانــون، وتجــاوز أيضــا النظــام 
األساســي في إجرائــه للتعديات 
بقانــون  الخاصــة  القانونيــة 
االنتخابات في ظل غياب المجلس 

التشريعي.

وقف الهيمنة
المستشــار  قــال  جانبــه؛  مــن 
إن  المدهــون،  نافــذ  القانونــي، 
اختصاصات المحكمة الدســتورية 
اختصاصــات وصلت  أنها تعطــي 

إلى حق حل المجلس التشريعي.
وأضاف المدهون أن رئيس السلطة 
جمع بين التشــريع والتنفيذ، وهو 
مــا يعنــي مخالفة واضحــة لمبدأ 
الفصــل بيــن الســلطات، كما أن 
صاحب االختصاص في هذا الملف 

هو المجلس التشريعي. 
وتابــع القــول:" الكارثــة عندمــا 
يصبــح رئيس الســلطة هو الذي 
يشــرع وينفــذ ويعيــن الحكومة، 
ويضــع قانونــا للقضــاء وتنظيم 
أعمال المحاكم، بما يشكل تعديا 
على حصانــات القضاء بأحكام لها 
عاقــة بالتقاعــد المبكــر، وإقالة 

بعض القضاة".
 وأشار إلى أن المجلس التشريعي 
القادم سينشــغل 4 سنوات، وهي 
مدتــه القانونيــة، فــي مراجعــة 
وتعديل قرارات بقوانين أصدرها 
رئيس السلطة تجاوزت 200 قرار 

بقانون.

قرارات رهينة 
قــال الباحث القانونــي والحقوقي 
القــرارات  إن  عابديــن،  عصــام 

األخيــرة التــي أصدرهــا محمــود 
كامــل  بشــكل  أطاحــت  عبــاس 
وجعلتهــا  القضائيــة  بالســلطة 

رهينة للسلطة التنفيذية.
وأكــدّ عابديــن في لقــاء نظمته 
إلكتروني نظمته مؤسسة الرسالة 
حــول "المســار القانونــي وأثــره 
علــى االنتخابــات: أن "االنتخابات 
ســتجري تحــت مقصلــة القضاء، 
أطاحــت  التنفيذيــة  والســلطة 
والقضائية"،  التشريعية  بالسلطة 

وفق تعبيره.
االنتخابات  "اذا حصلــت  وأضــاف: 
وافرزت مجلس تشــريعي منتخب 
فــإن هــذا المجلس ســيكون بين 
فكي كماشــة الســلطة التنفيذية 

والقضائية".
الســلطة  أن  عابديــن  وأوضــح 
التنفيذية تســتطيع عبر الغاء دور 
التشــريعي الحصول على قرارات 
القضــاء  وأن  خاصــة   ، قضائيــة 
مفصل على مقاس هذه السلطة، 

بحسب قوله.
وبيّن عابدين ّأن محكمة القضايا 
االنتخابيــة او القضــاء االنتخابــي 
يشــكل بكامل قضاتــه درجة اول 
وعليــا مــن الرئيس، وهــذا يعني 

أنها لن تكون مستقلة.
وأكمل يقول:"ال اســتبعد أن يحل 
ببيان  التشريعي  المجلس  القضاء 
وألول مــرة يحل البرلمــان بنص 

تفسيري".
ونبه عابديــن إلى "نزاهة العميلة 
بنزاهــة  مرتبطــة  االنتخابيــة 
القضــاء"، مكما: "مســار العملية 
االنتخابيــة تحت مقصلــة القضاء 
ســيكون  برلمــان  شــّكل  ولــو 
هشًــا وضعيًفــا يخضع للســلطة 
ألي  اجهــاض  وهــي  التنفيذيــة، 
عمليــة انتخابيــة ولمبــدأ ســيادة 

القانون".
وأكدّ أن المشكلة لم تكن بقانون 
الســلطة القضائيــة، بــل بعــدم 
احترام هذا القانون، وفي كل مرة 
يعين مجلس القضاء األعلى بدون 

قانون.

وقف تغول السلطة
بدورهــا؛ دعت شــبكة المنظمات 
ومجلــس  الفلســطينية  األهليــة 
اإلنســان  حقــوق  منظمــات 
القــوى  كافــة  الفلســطينية، 
واألحــزاب والشــخصيات الوطنية 
ومؤسســات وائتافــات المجتمــع 
المدني للوقوف عند مســؤولياتها 
الســلطة  تغــول  مواجهــة  فــي 

التنفيذية على القضاء.
وطالبت المنظمات الفلســطينية، 
الرئيــس  مشــترك،  بيــان  فــي 
الفلســطيني محمود عباس بإلغاء 
كافة القــرارات المتعلقة بالشــأن 
القضائــي، وإنهــاء كافــة آثارهــا 
بشــكل فوري، وطالبت بتشــكيل 

مجلــس قضــاء أعلى دائــم، وفق 
أحــكام قانون الســلطة القضائية 

قبل تعديله.
وأكــدت المنظمــات أن أي تعديل 
لقانــون الســلطة القضائية يجب 
أن يكون من خال برلمان منتخب 
وبالتشــاور  ديمقراطــي  بشــكل 
مــع مجلس القضــاء األعلى، فيما 
أكــدت أن المدخــل لتصحيــح مــا 
يجــري من مس وتدهــور داخلي، 
هــو باحترام مبدأ ســيادة القانون 
وفصــل الســلطات، خصوصًا في 
الرئاســي  المرســوم  ضوء إصدار 
بتحديد مواعيد االنتخابات العامة 
والمجلس  والرئاســية  التشريعية 
موضــع  كان  والــذي  الوطنــي، 
ترحيب من الجميع، وتأكيد أهمية 
الديمقراطيــة  الحالــة  اســتعادة 
فــي نظام سياســي موحد تُصان 
فيه الحريــات العامــة، والتعددية 
المدنيــة  والحقــوق  السياســية، 
اإلنســان،  وتحافظ علــى كرامته 
وتحقــق العدالــة للجميــع أفــرادًا 

وجماعات.
الفلســطينية  المنظمات  وأكــدت 
جانــب  إلــى  ووقوفهــا  دعمهــا 
الخطــوات المطلبيــة المشــروعة 
التي شــرعت بها نقابة المحامين، 
منذ صدور القرار بقانون، المعدل 
لقانون السلطة القضائية، بسبب 
تشــكيله مساســًا بمبــدأ الفصل 
بين الســلطات وتقويضــًا خطيرًا 
واســتقاليته،  القضاء  لمنظومــة 
وهــو إجــراء يتنافى مع األســس 
القانونيــة والدســتورية، بما فيها 
القانــون رقــم )1( للعــام 2002، 
القانونــي  األســاس  باعتبــاره 
لتوحيــد القضاء الفلســطيني في 
)الضفــة  الشــمالية  المحافظــات 
)قطــاع  والجنوبيــة  الغربيــة( 
غزة(، وتأكيــدًا على وحدة األرض 
الفلسطينية الجغرافية والسياسية 

والقانونية.
وجددت شــبكة المنظمات األهلية 
ومجلس منظمات حقوق اإلنســان 
المطالبــة بإلغــاء القــرار بقانون، 
محمــود  الرئيــس  عــن  الصــادر 
عباس، والقاضــي بتعديل قانون 
الســلطة القضائيــة، وغيرها من 
القــرارات بقانــون، التــي تمــس 
اســتقال القضــاء، ومــا يترتــب 
عليها من آثــار تمس عمل الجهاز 

القضائي.

تقرير
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غزة-الرأي-فلسطين عد الكريم
ال تألو سلطة األراضي بغزة أي جهد في 
الحفاظ على األراضي الحكومية، وإزالة 
التعديــات عليها، في وقــت تحفظ فيه 
للمواطنين، وحمايتهم  الخاصة  األماك 
مــن الوقــوع ضحيــة لعمليــات النصب 
واالحتيــال، ضمن شــعار" الطابــو أمان 

واستقرار".
رئيس سلطة األراضي ماهر أبو صبحة، 
أكد في حديث خاص ببرنامج في أروقة 
الــوزارات الذي يعــده المكتب اإلعامي 
الحكومــي التابــع لــوزارة االعــام، أنه 
ومن خال عملهم في ســلطة األراضي 
يشــاهدون ويتابعــون وقــوع عــدد من 
المواطنيــن ضحية لسماســرة األراضي 

الحكومية.

الطابو أمان واستقرار
وقــال أبــو صبحــة:" اخترنا هــذا العام 
شــعارنا "الطابو أمان واســتقرار"، ومن 
هــذا المنطلــق نعــرف الطابــو أنه حرز 
أمين متين"، موضحا أن سلطة األراضي 
لها دور مهــم في حفظ األماك الخاصة 
للمواطنيــن، مثلما تحافظ على األماك 

العامة والحكومية وإزالة التعديات.  
وحــول أهميــة األرض الحكوميــة ومنع 
التعديات عليها، أضاف:" خال السنوات 
الماضية تم وضع أيدي المواطنين على 
الكثير مــن األراضــي الحكومية، ونحن 
بحاجــة الــى بنــاء مؤسســات ومدارس 
ومستشفيات ومساجد وماعب وإسكان 

شبابي ". 
وبدأت سلطة األراضي في هذا المشروع 
العام الماضي، حيث ستستمر هذا العام 
في تخصيص أراضي لإلسكان الشبابي، 
في وقت تحتــاج الى هذه األراضي التي 
يوجــد كثير منهــا تحت أيدي أشــخاص 
يقومون بالشراء والبيع فيها وال تجدها.

وجدد أبو صبحة تأكيده على أن ســلطة 
األراضي تعمل علــى وقف التعدي على 
األرض الحكومية وهذا ال جدال فيه، وأن 
أي تعدي ســيتم إزالتــه دون تردد، وانه 

لن يتم السماح بأي تعد.
ووفــق مــا ذكره فــإن ســلطة األراضي 
تعمــل على اســتعادة ما تســتطيع من 
األراضــي الحكومية وتخصيصها لمنافع 
عامــة، وآخرهــا تخصيص ما مســاحته 
55 دونم لتوســعة معبر رفــح التجاري، 

باعتباره شريان الحياة لقطاع غزة.
أو  المحلــول  بــأرض  يتعلــق  وفيمــا 
المنــدوب، أوضح أن الســكان يدعوا أن 
هذه األرض تحت أيديهم من ســنوات، 
وفي الفترة األخيرة تــم البدء في إيجاد 
حلــول لهــذه المســألة، قائــا:" لكن ال 
نســقط حق الحكومة بهــذه األرض، وال 

نجحد وجود المواطن عليها".
وفتحــت ســلطة األراضي بــاب االدعاء 
على هــذه األرض فــي محافظتي رفح 
وخــان يونس علــى ارض المندوب وفي 
محافظــة غــزة علــى أرض المحلــول، 
وتوصلــت الى تكوين قاعــدة معلومات 
ممكــن البنــاء عليهــا، كما اســتطاعت 
أرشــفة مــا يفــوق %90 مــن الوثائــق 
والمســتندات ضمــن أرشــيف ورقي تم 

إدخاله وأصبح محوسبا.
وتابــع أبو صبحة:" هــذه المعلومات لم 
نبقيهــا حكــرا علــى ســلطة األراضي، 
حيث فتحنا للمواطن خدمة االستفســار 
والدخول على ســلطة األراضي والموقع 
لتعطيــه معلومات عــن طبيعة األرض 

التي يرغب بشرائها أو بيعها".
العــام  مــن  األراضــي  وبــدأت ســلطة 
لتوعيــة  إعاميــة  بخطــة  الماضــي 
المواطن بخصــوص األرض الحكومية، 
وعدم وقوعه فريســة لعمليات االحتيال 
والنصــب من قبــل سماســرة األراضي 

الحكومية.
وفي هذا الجانب، قامت بتعليق يافطات 
في مفترقات الطــرق العامة والمركزية 
فــي المحافظات تحــث المواطنين على 
واالستفســار  األرض،  علــى  الحفــاظ 
والتحقق من طبيعة األرض قبل الشراء 

والبناء.
كمــا التقــت بالعائــات فــي محافظتي 
خــان يونس ورفح والشــمال، وأيضا مع 
الوجهــاء والمخاتير حول الخطة للحفاظ 

على هذه األرض وطبيعة العمل.

حفظ حقوق المواطن
من جهته، قال عصام حمارنة مدير عام 
األراضي والعقارات "الطابو":" إن ادارته 
تقوم بتســجيل الملكيــات وتناقلها بناء 
على طلــب المالكيــن وتثبيتهــا، بحيث 
يكــون لدينا معلومة عقارية كاملة ومن 
ثــم لحفظ حقوق الناس مســتقبا لهم 

وألوالدهم ".
وتنقســم االدارة الى 3 دوائر رئيســية، 
منها دائرة االســتقبال ودائــرة التدقيق 

ودائرة التســجيل، وتقــوم مهمة دائرة 
االســتقبال حيــث يوجــد خمســة مــن 
والنظر  الموظفين  الموظفين الستقبال 
فــي احتياجاتهــم، وتقديــم الخدمــات 
لهــم، مثــل طلبــات ســندات الملكيــة 
ومستخرجات القيد للمالكين المسجلين 
لــدى االدارة، أو طلبــات خلــوات طــرف 
بالحصول  يرغبــون  الذين  للمواطنيــن 
علــى افــادة بانه ليــس لديهــم أماك 
مسجلة لدينا. وأضاف حمارنة في حديث 
لبرنامج "فــي أروقة الــوزارات":" يقوم 
االســتقبال بفتح المعاملــة والتأكد من 
األوراق المقدمة لديه ومن الشخصيات، 
ومن ثم تحويل هذه المعاملة الى دائرة 
التدقيــق، وبدورهــا يقــع عليهــا حمل 
كبير للتأكد من صحة األوراق المقدمة، 
والتأكد من أن األرض موضوع المعاملة 
ال يوجــد عليهــا أي موانــع أو حجــوزات 

تعيق انتقال الملكية".
ويعد الطابو والحديث لحمارنة، مرجعية 
أساسية للمعلومة العقارية بغزة، بحيث 
يرجــع اليها العديــد من الجهــات، ومن 
ضمنهــا المحاكم المختصــة للنظر في 
النزاعــات المقدمة طرف المحاكم، حيث 
تقوم المحكمة بمخاطبة دائرة األراضي 
والعقارات لاســتعام عن ملكية معينة 
أو إلعطائهــا مشــروحات عن تسلســل 
الملكيــة، وبهــذه الحالــة يكــون هناك 
المحكمــة،  أمــام  متنازعــان  طرفــان 
وبالتالــي القضاء ال ينظر ألي إجراءات او 

أوراق غير الطابو. 
وحول طبيعــة االجراءات المتعلقة بنقل 
الملكيــة بطريقة ســليمة، أكد أنه يجب 
الخــروج علــى رقبــة األرض واالطــاع 
عليها، والتأكد أنها ال تقع ضمن شــوارع 
أو منطقة واســعة ضمن حــدود معينة، 
كما يجــب التأكد مــن البلديــة أن هذه 
األرض مفــرزة، وال يوجد عليها شــوارع 

هيكلية. 
واستطرد قوله:" يوجد لدينا على موقع 
ســلطة األراضي لينك معين تتم ادخال 
رقم القطعة أو القســيمة المراد الشراء 
فيهــا، حيث يعطــي نوعيــة األرض إذا 

كانــت أرض حكومــة أو ملــك خالص أو 
أرض أوقاف، وبالتالي يستطيع المواطن 
أن يتأكــد مــن هذه األرض عــن طريق 

موقع سلطة األراضي".
وطالب حمارنــة، كل من لديــه عقار أو 
شــقة أو أرض أن يبادر بتســجيلها لدى 
والعقــارات،  لألراضــي  العامــة  اإلدارة 
مشــيرا إلى أن الطابو هــو الحرز األمين 
والمتين لهذه األرض، وضمان للمواطن 

ومستقبل أوالده.

أمالك الحكومة
وعلــى صعيد دور ومهــام اإلدارة العامة 
ألمــاك الحكومــة، توجد ثــاث دوائر، 
دائرة االنتفاع ودائرة التسجيل والتوثيق 

ودائرة التفتيش والمتابعة.
وتختــص دائــرة االنتفــاع بــإدارة ملف 
البيوع والتأجير واالنتفــاع من األراضي 
التأجيــر،  أو  بالبيــع  الحكوميــة، ســواء 
ومتابعة ملفات تخصيص هذه األراضي 

الحكومية للمنفعة العامة أو الخاصة.
وفي ملــف االيجار، هناك عدة أقســام، 
إيجار مشاريع للسكن والحاالت الخاصة، 

وايجارات قديمة للحاالت المهمشة.
وقال م.حسن السرحي مدير عام أماك 
الحكومــة:" هناك ملفات بيوع تنقســم 
الى بيوع أراضي حكومية، وهناك نظام 
قرعات وبيوع عبر مشــروع البراق بخان 
يونس وبيســان بالشــمال وتم تسوية 

األراضي وفق تسوية معينة".
فــي  التعاونــي  االســكان  إدارة  وحــول 
األماك الحكوميــة، أوضح أن إدارة هذا 
الملف تتم باالشتراك مع وزارة االشغال 

ووزارة العمل.
وأضاف فــي حديث لبرنامــج في أروقة 
الوزارات:" الهــدف من األرض الحكومية 
هــو تخصيصهــا للمنفعة العامة ســواء 
للمجتمع في توفير مدارس أو مشــاريع 
اســكانية أو مشــافي، مثــل األقصى 1 
واالقصــى 2 ومنطقة محررة نتســاريم 
ســابقا، وهذه األراضي يتم االســتفادة 
منهــا للمصلحة العامــة، ومنع أي تعدي 

عليها خدمة للمواطن".

خدمات المساحة
وفي جانب عمل اإلدارة العامة للمساحة 
في ســلطة األراضي، أكد م.عمر زايد:" 
إن طبيعــة عملها خدماتيــة تقوم على 
فصــل الحدود بيــن المواطنين، وإظهار 
الملكيات بشكل دقيق أي بمثابة قاضي 

على األرض".
وتتكــون اإلدارة مــن 4 دوائــر، دائــرة 
المســح الميدانــى، دائــرة المخططات، 

دائرة التخصيص، دائرة التسوية.
وهــذه الدوائــر وفــق زايــد، خدماتيــة 
متكاملة فيمــا بينها، حيث تقوم بإخراج 
مخططات مســاحية دقيقــة تعمل على 
اظهار الملكيــات بيــن المواطنين وحل 

الخافات بينهم.
ولفــت فــي حديــث لبرنامج فــي أروقة 
الــوزارات، أن هــذه اإلدارة هــي الجهة 
المخططــات  تمتلــك  التــي  الوحيــدة 
العقارية التــي تفصل ما بين الملكيات، 
وهــي مخططــات تمــت إبــان المســح 
اإلنجليزي وتظهر جميع الحدود الفاصلة 
بين الملكيــات، وبموجبها تم تســجيل 
الملكيــات فــي ســجات الطابــو، حيث 
تظهر هذه الخرائط األبعاد والمســاحات 

التي تحدد ملكية المواطن.
وحــول القاعدة التــي يســتندون عليها 
فــي الفصل بين األراضــي، أكد أنه يتم 
االستناد على مســتخرج القيد والطابو، 
وســجل الملكية للمواطــن وكذلك على 

الخريطة المناظرة لهذا التسجيل.
وتســوية  بتخصيــص  يتعلــق  وفيمــا 
األراضي فــي عمليات ترســيم الحدود، 
بيــن أن المســح اإلنجليــزي فــي أواخر 
العشــرينات ترك خلفه حوالــي 70 ألف 
دونم لم يتم تســويتها وتســجيلها في 
ســجات الطابو، منواه إلى أن الملكيات 
هي ملكيــات للمواطنين، ولكن ال يوجد 
بها أي مخططات أو ســجات أو تفاصيل 
عقارية تساعد على الفصل بين الحدود.
ووفق ما ذكره فإن دائرة التسوية تقوم 
على تســوية وحفظ حقــوق المواطنين 
بآلية تكون سهلة ممتنعة، سهلة بحيث 
أن المدعي بملكية أرض ما يقوم بإبراز 
مــا لديــه مــن أوراق قليلــة، ولكن هذه 
األوراق يتــم البــدء مــن خالهــا بحصر 
األرض ومــن بعــض جيرانــه وبعــض 

اإلجراءات المكملة.
وحــول تطوير المســح الميدانــي، ذكر 
أن علــم المســاحة تطور منذ عشــرات 
السنين، وحاليا يملكون أجهزة متقدمة، 
وهذه األجهزة ليســت كافية لتغطي كل 
جوانــب عملهــم، وأنــه ال يمكــن زيادة 
الكميــة منها جــراء الحصــار المفروض 

على غزة.

تقرير
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رفعت شعار” الطابو أمان واستقرار”

سلطة األراضي.. درع حماية لحق المواطن وحفظ أمالك الحكومة
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غزة- الرأي
االحتــال  ســلطات  تكتــف  لــم 
اإلســرائيلي بانتهاكاتها المتواصلة 
بحــق الصياديــن في عــرض بحر 
قطــاع غزة بــل طالت منــع إدخال 
محــركات المراكــب وأســاك الجر 
وقطع الغيار الازمة لصيانة مراكب 

الصيد
الصياديــن  نقابــة  ووفــق 
4 آالف  الفلســطينيين، فــإن نحــو 
صيــاد يملكون نحــو 1000 مركب 
صيد بشــتى أشــكاله، يعملون في 
مهنة الصيــد البحري ويعيلون أكثر 

من 50 ألف فرد. 
فيما تراجعت مهنة صيد األســماك 
بشكل غير مســبوق، خال سنوات 
الحصار اإلســرائيلي المفروض منذ 
العام 2006، والتي تزايدت وتيرتها 
مــا بيــن األعــوام )2008-2013(، 
جــراء تراجع حجم الصيــد اليومي، 
والقيود التي يفرضها االحتال على 
المســاحات المســموحة بالصيد ما 

بين )15-6( ميًا بحريًا.
تنوع أساليب الجرائم 

مســؤول لجان الصيادين في اتحاد 
لجان العمل الزراعي، أكد اســتمرار 
انتهاكات االحتال اإلسرائيلي بحق 

الصيادين في بحر غزة.
وقــال بكــر: "مجمل الجرائــم التي 
الصهيونيــة  الــزوارق  ارتكبتهــا 
بحــق  عــام ٢٠٢٠  فــي  الحربيــة 
مراكــب الصيادين المنتشــرة على 
شــواطئ قطــاع غــزة لهــا دالالت 

خاصة تؤكد على استمرار االحتال 
المزيــد من  بارتــكاب  الصهيونــي 

الجرائم".
وأضاف، أن عملية مصادرة القوارب 
العــام  فــي  الصياديــن  واعتقــال 
٢٠٢٠م كانــت أقــل مــن األعوام 
الماضية، إال أن االحتال اإلسرائيلي 
مســتمر في هذه االنتهــاكات بحق 
الصياديــن، مشــيرًا إلــى أن العــام 
الماضــي شــهد أطول فتــرة إغاق 
للبحر ١٩ يوم، أي مــا يزيد يومين 

عن مدة العام الذي سبقه.
وأوضــح بكــر، أن االحتــال ا يغير 
وينوع فــي الجرائم التــي يرتكبها 
بحق الصياديــن، إذ تعمد في العام 
٢٠٢٠ أن يدمــر شــباك الصيادين 
والمحــركات، باإلضافة إلى عمليات 
والتضييــق  والتوســيع  اإلغــاق 
المتواصلة لمساحة الصيد، وبالتالي 
فقد عدد كبير من الصيادين شباكه 
داخــل البحر نتيجة لمنــع االحتال 

الصيادين من سحب شباك الصيد.
ولفت إلى أن االحتال اإلســرائيلي 
ال يــزال يحتجز ما يقارب ٢٨ مركب 
من مراكــب الصياديــن، باإلضافة 
إلى أن المراكب التي كان يصادرها 
أعادهــا وهي غير صالحــة للعمل، 
وقد ســرق منهــا المحــركات ومواد 
الصيــد، مبينــًا أن الخطــورة تكمن 
في عدم وجود محركات بديلة لهذه 

المراكب تباع في األسواق.
وتابــع بكــر، بــأن قطــاع الصيــد 
يحتــاج إلــى صيانــة ٢٥٠ مركب، 

إال أن المــواد الازمــة لصيانة هذه 
المراكــب غيــر متواجــدة، كما نوه 
إلى أن الزاورق البحرية اإلسرائيلية 
الحقــت الصيادين وقامــت بإطاق 
النــار عليهــم، وتعطيــل مراكبهم 
ممــا أجبــر العديــد مــن الصيادين 
علــى النــزول إلــى الماء فــي البرد 
القارس والسباحة للوصول إلى البر 
أمام وابــل الرصاص الــذي يطلقه 
االحتال عليهم، فيما اتتقلت قوات 

االحتال العديد من الصيادين.

ارتفاع ملحوظ
في ذات السياق كشف؛ تقرير التحاد 
لجــان العمل الزراعــي في غزة عن 
ارتــكاب االحتال اإلســرائيلي نحو 
320 انتهاًكا بحــق الصيادين خال 

العام 2020.
وأوضح االتحــاد، أن طرق االحتال 
علــى  االعتــداء  فــي  ووســائله 
تنوعــت  وترهيبهــم  الصياديــن 
مــا بين إطــاق نيــران رشاشــاته 
وقذائفــه، أو من خال ضــخ المياه 
مراكــب  ومصــادرة  والماحقــة 
الصياديــن وأدواتهــم، وفــي مرات 
عديدة من خــال اإلغاق المفاجئ 

للبحر.
وحذر االتحاد من االرتفاع الملحوظ 
في عــدد عمليات االعتــداءات على 
الصياديــن، بعد زيادتهــا بواقع 63 
اعتــداًء في عــام 2020 عــن العام 

الذي سبقه.
وســجل االتحاد إصابــة 18 صيادًا 

بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة 
صياديــن   9 واعتقــال  وطفيفــة، 
بظــروف قاســية وطريقــة مهينة، 
وفق إفــادات الصيادين بعد اإلفراج 

عنهم.
أما على صعيد ممتلكات الصيادين 
وقواربهــم؛ وثقت لجــان الصيادين 
تدميــر وتخريــب 12 قــارب صيــد 
بعضها تضرر بشدة، والبعض اآلخر 
جزئيا، فيما سرقت بحرية االحتال 
4 قــوارب أخــرى بكامــل معداتها، 
باإلضافــة إلى إتاف وســرقة مئات 

شباك الصيد.
وبخصــوص مســاحات الصيد التي 
يســمح للصيادين بالوصــول إليها، 
قــال االتحــاد إن االحتــال اســتمر 
بالتاعب فــي المســاحات البحرية 
بين إغاق وفتح وتقليص وتوسيع.

ووثق االتحاد 10 قرارات إسرائيلية 
بهــذا الشــأن أبرزها إغــاق البحر 
بوجــه الصيادين 16 يومًا متواصًا 
خال النصف الثاني من أغســطس 

.2020
وأشــار االتحــاد إلى أنه ينوي نشــر 
تقرير مفصل عــن هذه االنتهاكات 

نهاية الشهر الحالي.
بدوره، أكــد نقيــب الصيادين نزار 
عيــاش، أن بحرية االحتال ترتكب 
عــدة انتهــاكات بحــق الصياديــن 
وأبرزهــا  بغــزة،  الفلســطينيين 
المخصصــة  المســاحات  تقليــص 
للصيد، وماحقة الصيادين وإطاق 
النيــران المتكــرر، وازاحتهــم عــن 

مراكــز عملهــم واعتقالهــم، ومنع 
دخــول جميــع مســتلزمات الصيــد 
عبــر المعابــر التي تســيطر عليها 

)إسرائيل(. 
وبيــن عيــاش أن االحتــال يحتجز 
قرابــة 30 قارب صيــد صادرها من 
بحــر غــزة، وقرابة 63 محــرًكا منذ 
ســنوات، فيما بلغ عــدد الصيادين 
المصابيــن بنيــران االحتــال منذ 
بدايــة الحالــي، 10 صيادين، بينما 
اعتقــل 14 آخريــن، في حين وصل 
عدد المعتقلين مــن الصيادين في 

السنوات الماضية إلى المئات.
وذكــر أن النقابــة توثــق انتهاكات 
الصيادين باســتمرار، وتخاطب بها 
مؤسســات حقوقية محليــة ودولية 
واألمــم  األحمــر  الصليــب  منهــا 

المتحدة.
وتابــع، "في العــام الجديــد 2021  
قــام االحتــال بإغاق البحــر أمام 
الصياديــن أكثــر من مــرة، وإرجاع 
مســاحة الصيــد عنــد أي مشــكلة 

وجدت شرق غزة بسبب ما".
فيهــا  أغلــق  مــرة  "آخــر  وأردف، 
أمــام الصيادين،  البحــر  االحتــال 
كانت لمدة 14 يومًا متتالية فكانت 
للصياديــن ألنهم  الخســارة كبيرة 
فقراء جــدًا، من الناحية االقتصادية 

واألمور صعبة جدًا".
مــا  قبــل  "وكان  عيــاش،  وأكمــل 
يزيد عــن شــهرين اعتقــال صياد 
واستشــهاد 2 من إخوانه ومصادرة 

قاربهم".

)320( انتهاًكا إسرائيلًيا بحق الصيادين خالل عام 2020
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الضفة المحتلة-الرأي
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  كشــفت 
واالســتيطان الفلسطينية، اليوم األحد، 
أن العام 2020 شــهد ارتفاعــًا ملحوظًا 
في وتيرة اعتداءات المســتوطنين بحق 
الفلســطينيين وممتلكاتهــم، مقارنــة 
بالعام الذي سبقه، حيث رصدت الهيئة 
خــال العام الماضي مــا يزيد عن 930 

اعتداء للمستوطنين.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  وأشــارت 
واالستيطان، في تقريرها السنوي الذي 
وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، 
إلى أن اعتداءات المســتوطنين أضحت 
أكثر عنفًا وتطرفــًا من أي وقت مضى، 
ال ســيما في ظل الرعايــة الكاملة لهذه 
االعتداءات من قبل ســلطات االحتال، 
في تبادل واضح لــألدوار بين عصابات 

المستوطنين وقوات االحتال.
وأكــدت الهيئــة أن ذلــك يدلــل علــى 
وجود سياســة ممنهجة لتضييق الخناق 
علــى الفلســطينيين، إذ يأتي تشــكيل 
مليشــيات وعصابات من المستوطنين، 
أمثال "شبيبة التال" و "تدفيع الثمن"، 
دليــًا واضحــًا علــى منهجية إجــراءات 

االحتال في األراضي الفلسطينية.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  وأوضحــت 
واالستيطان أن تلك االعتداءات تركزت 
بشــكل مكثف فــي محافظــات القدس 
ونابلــس والخليــل، والتــي شــهدت ما 
يزيــد عــن %63 مــن مجمل اعتــداءات 

المستوطنين.
إلى  وانقســمت اعتداءات المستوطنين 
اعتــداءات جســدية وعلــى الممتلكات، 
ومن بين االعتداءات الجســدية تسجيل 
19 حالة دهس لمواطنين فلسطينيين 
خــال العــام الماضــي، بينهــم نســاء 
وأغلبهــم أطفــال، كمــا أصيــب )197( 
اعتــداء  نتيجــة  فلســطينيًا  مواطنــًا 
المستوطنين عليهم ســواء بالضرب أو 

رشق الحجارة أو إطاق النار.
كمــا شــهد العــام المنصرم اعتــداءات 
على الممتلكات الفلســطينية المنقولة 

وغير المنقولة، بينهــا االعتداءات على 
علــى  االســتياء  وتشــمل  األراضــي: 
األراضــي، وتجريــف األراضــي، وإقامة 

البؤر االستعمارية أو نصب المنشآت.
ووفق هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، 
فقــد أهملت مناطق زراعيــة وتضررت 
بشــكل كبيــر بســبب منــع المزارعين 
مــن الوصول إلــى أراضيهــم وحراثتها 
واالعتنــاء بهــا، باإلضافة إلــى عمليات 
تجريف األراضي من قبل المستوطنين 
ومحاولة االســتياء عليهــا، كما تندرج 
"البــؤر  ظاهــرة  اإلطــار  هــذا  تحــت 
مجــال  توســع  التــي  االســتيطانية"، 
المستعمرات وتضاعف مساحة األراضي 
المنهوبة والتي تجلــت بوضع كرفانات 

وإقامة خيام للمستعمرين.
واألغــوار  طوبــاس  محافظــة  وفــي 
الشــمالية، أشــارت الهيئة إلى أن وتيرة 
المتطرفيــن  المســتعمرين  اعتــداءات 
تســارعت فيهــا، وبلغــت ذروتهــا منذ 
تلويح إسرائيل بتمرير مخططات الضم 

التي تشكل األغوار جزًءا كبيرًا منها.
رقعــة  اتســعت  ذلــك،  مــع  وتناغمــًا 
المحافظة  االســتعمارية على  الهجمات 
بالبناء االستعماري، والسيطرة القسرية 
على أراضي المواطنين، واتســاع دائرة 
الهجمــات التنكيليــة علــى المواطنين 
ومزارعهم التي تشــكل سلة فلسطين 
الغذائيــة، األمــر الذي كبــد المواطنين 
مصــادر  اســتهدفت  فادحــة  خســائر 
أرزاقهــم، حيــث قامــت مجموعــة من 
مستعمري مستعمرة "مسكيوت" بوضع 
ســياج شــائك في محيط مســاحة من 
األراضي الواقعة شــرق خربة مكحول، 
وأصبح خلف هذا الســياج مــا يزيد عن 
30 ألف دونــم منع الفلســطينيون من 
دخولهــا، وبهــذا الســياج تــم إغاقهــا 
بشــكل كامل أمام الفلســطينيين في 
محاولة لاســتياء عليها، مــع العلم أن 

معظم هذه األراضي ملكية خاصة.
المســتعمرين،  اعتــداءات  كما شــملت 
العــام الماضي، اقتــاع وتجريف وقطع 

حيــث  والمزروعــات:  األشــجار  وحــرق 
بلغ مجمــوع االعتداءات على األشــجار 
والمزروعــات )75( اعتــداء، نجــم عنها 
اقتاع وإلحاق الضرر بـ)6507( أشــجار 
زيتون وكرمة، وقــد تركزت االعتداءات 
في تجمعات يطا، حــواره، بورين، بيت 
اسكاريا، قريوت، برقه، الخضر، الجبعة، 

حلحول، ترمسعيا.
وشــهد العام الماضي، أيضًا، اعتداءات 
علــى المنــازل، تمثلت باقتحــام بلدات 
ومنــازل المواطنيــن واالعتــداء عليها، 
بتكســير النوافــذ والمحتويــات وإلحاق 
أضرار مادية بهــا، كما وصلت إلى طرد 
ســاكنيها في بعض األحيان، وقد تركز 
معظمها في البلدة القديمة في الخليل.
ونفذ المســتعمرون، العــام الماضي، ما 
يزيد عن )127( اقتحامًا للقرى والبلدات 
الفلســطينية، وإغــاق مفــارق الطرق 
والقيام بأعمال اســتفزازية للمواطنين 
الفلســطينيين، وقد تركزت االعتداءات 
فــي قــرى: بوريــن، كفل حــارس، دير 
الحطــب، سبســطية، عوريــف، دومــا، 
النبــي صالح، كفر قدوم، حوارة، مادما، 

الساوية والبلدة القديمة في الخليل.
مــن جانب آخر، أشــارت هيئــة مقاومة 
اعتــداء  إلــى  واالســتيطان  الجــدار 
المســتعمرين على األماكن المقدســة، 
حيــث بلغ عدد االقتحامــات التي نفذها 
المستعمرون لساحات المسجد األقصى 
مــن  أكثــر  االحتــال  قــوات  بحمايــة 
)210( اقتحامــات، فضــا عن عشــرات 
االقتحامــات لمنطقــة قبر يوســف في 
نابلــس، إضافــة إلــى التضييــق على 
وصــول المواطنين إلــى منطقة الحرم 

اإلبراهيمي في الخليل.
إلى ذلك، أوضحت الهيئــة أن اعتداءات 
المســتعمرين، بحســب نــوع االعتــداء 
خال العــام الماضي، كانــت 932، من 
بينهــا 19 حادثــة دهــس، 85 اعتــداء 
بالضــرب، 19 إطاق النار، و6 تهديدات 
بالقتــل، 42 إضرام نار، 97 اعتداء على 
مركبــات، 55 اعتداء علــى المنازل، 75 

اقتاعا وتجريفا لألشــجار والمزروعات، 
154 اعتــداء على األراضــي، 21 تقييدا 
للحركة ومنــع الوصــول، 127 اقتحاما 
للقــرى والمواقــع األثريــة، 12 حادثــة 
إغاق طرق، و6 حاالت خطف ومحاوالت 
و3  واحــدة،  طعــن  وعمليــة  خطــف، 
حاالت نهش وخدش من كاب حراســة 
المســتعمرين، و210 اعتــداءات علــى 

األماكن المقدسة.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  وأشــارت 
واالستيطان إلى أن 197 مواطنا أصيبوا 
بجــروح خــال تلــك االعتــداءات، وتم 
اقتــاع 6507 أشــجار واالعتــداء علــى 

1894 دونما.
علــى صعيــد آخــر، رفضت ما تســمى 
محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس، 
اليــوم األحــد، طلــب عائلــة ســمرين 
المقدســية بوقــف ما تســمى بســلطة 
الطبيعــة واآلثــار اإلســرائيلية العمــل 
بــأرض وادي الربابــة في بلدة ســلوان 
جنوب المســجد األقصى المبارك، وفق 

ما أفاد به المحامي مهند جبارة.
وأكد أهالي وادي الربابة أنه على الرغم 
مــن وجــود أوراق ثبوتية تثبــت ملكية 
األرض للعائلة، إال أن المحكمة لم تول 
اهتمامــا لهــا، مشــيرين إلــى أنهم لن 
يتخلوا عن حقهم باألرض وسيدافعون 
عنهــا بجميــع الســبل المتاحــة، ولــن 
يفرطــوا بأي ذرة تــراب منها مهما كلف 

األمر.
وكانت وحدة من المستعربين اقتحمت، 
ظهــر اليــوم، بلــدة ســلوان واعتقلــت 
الناشط صابر أبو ناب بعد االعتداء عليه 

بوحشية.
في سياق آخر، اقتحمت شرطة االحتال 
مصلــى قبــة الصخــرة صبــاح اليــوم، 
وأوقفت أعمال الترميم بداخله وهددت 
باعتقــال وإبعــاد العامليــن فــي دائرة 
األوقاف اإلسامية بالقدس، وفي الوقت 
ذاته تواصل ســلطات االحتــال أعمال 
التجريف في ســاحة البراق بهدف تغيير 

الواقع وتهويد األراضي المقدسة.

إلى ذلــك، واصل المســتوطنون اليوم 
المســجد  لباحات  اليومية  اقتحاماتهــم 
قــوات  بحمايــة  المبــارك  األقصــى 
االحتــال، وذلــك ضمــن االقتحامــات 
اليوميــة التي تتم بالقوة لألقصى على 

فترتين صباحية وبعد الظهيرة.
في حين اعتقلــت قوات االحتال محمد 
البشــيتي من منطقة باب األسباط في 
القــدس، وحولتــه للتحقيق فــي مركز 
شرطة القشــلة بالقدس، علما أنه والد 
األســير هشام البشيتي، والمحرر الفتى 
عبد الرحمن الذي أفرج عنه قبل يومين 

من زنازين االحتال.
علــى صعيد آخر، اعتدى مســتوطنون، 
اليــوم األحــد، علــى رعــاة أغنــام في 
منطقــة ســدة الثغلة شــرق يطا جنوب 
الخليــل جنوبي الضفــة، ومنعوا الرعاة 
من دخول المراعي، وهاجموا أغنامهم، 
وفــق ما أفاد به منســق لجــان الحماية 
والصمــود بمســافر يطا وجبــال جنوب 
الخليــل فــؤاد العمــور لوكالــة األنبــاء 

الرسمية الفلسطينية "وفا".
من جهــة ثانية، أخطرت قوات االحتال 
اإلسرائيلي، اليوم األحد، بإزالة منزلين 
متنقلين في خربة يرزا شــرق طوباس، 
حيــث أفــاد مســؤول ملف األغــوار في 
محافظــة طوبــاس معتز بشــارات بأن 
قوات االحتال داهمت الخربة وأخطرت 
الشــقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد 
بإزالــة منزليهمــا المتنقليــن خال 96 

ساعة.
ولفــت بشــارات إلــى أن "الكرفانيــن" 
مؤسســات  مــن  أشــهر  قبــل  ُقدمــا 
دوليــة للمواطنيــن مســاعيد بدال عن 

مسكنيهما، اللذين هدمها االحتال.
قــوات  اقتحمــت  آخــر،  صعيــد  علــى 
االحتال اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، 
قرية دير أبو مشــعل غــرب مدينة رام 
اهلل وسط الضفة الغربية، وسط اندالع 
مواجهات بين الشــبان وجنود االحتال 
اإلسرائيلي، فيما أغلق االحتال مداخل 

القرية ووضع حواجز عليها.

المستوطنون نفذوا 930 اعتداء على الفلسطينيين خالل 2020
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غزة- الرأي
الضرورية  األمنية  بين خدماتها 
التي تُقدمها لمختلف الشــرائح 
تســعى  المجتمعيــة،  والفئــات 
إدارة مكتــب مســاعد الشــرطة 
لشــئون اإلدارات إلــى تحســين 
جودة العمل في اإلدارات التابعة 
لهــا، ورفدها بالعناصــر األكّفاء 
الازمة  بالخبــرات  وتزويدهــم 
التي تُســهم في رفع مســتوى 
ودرجــة الرضا العــام بما يُقدم 

من خدمات للجمهور.
مديــر  مســاعد  إدارة  تعتبــر 
الشرطة لشــؤون اإلدارات إحدى 
اإلدارات القياديــة التابعة لمدير 
الشــرطة، والتي تضم اإلدارات 
إدارة  األربعــة:  التخصصيــة 
شــرطة المرور والنجــدة، وإدارة 
الحراســات وأمــن المؤسســات، 
وإدارة الشــرطة البحرية، وإدارة 
الشــرطة القضائيــة، وهي من 
ومــن  تِعــدادًا  اإلدارات  أكبــر 

أكثرها احتكاكًا بالمواطن ".
وفــي هذا الصــدد قــال العميد 
مديــر  مســاعد  مهنــا  إيهــاب 
الشــرطة لشــئون اإلدارات:" إن 
اإلدارات األربعــة لديهــا طبيعة 
الســاعة،  مــدار  علــى  عمــل 
باإلضافة إلى تنفيذها للقرارات 
القضائيــة والقانونيــة الصادرة 
من بعض الوزارات كوزارة النقل 
الزراعــة،  ووزارة  والمواصــات 
وكل  الوطني  االقتصــاد  ووزارة 
الــوزارات المتخصصــة التي لنا 
عاقــة معها كشــرطة تنفيذية 

ونتعامل معها بشكل دائم ".
ويُضيــف العميــد مهنــا خــال 
مقابلةٍ لمكتب إعام الشرطة:" 
لدينــا عاقــة عمل قريبــة جدًا 
مــن المواطنيــن في شــئونهم 
الحياتيــة، مثــل المركبات على 
الطرقــات، وفئــة الصيادين في 
داخــل البحر، وفئة المؤسســات 
المختلفــة، باإلضافــة إلــى فئة 
لــدى  المراجعيــن  المواطنيــن 

دوائر القضاء".

طبيعة عمل مساعد مدير 
الشرطة لشئون اإلدارات

وبيّن العميد مهنا خال حديثه:" 
لدينا دور بجانب مدير الشــرطة 
وكافــة  جوالتــه  مرافقــة  فــي 
التــي تصــدر، وذلك  القــرارات 
بحضور مســاعد مدير الشرطة 
باإلضافة  المحافظات،  لشــئون 
إلى تقديــم رؤية خاصــة نقوم 
مديــر  مــع  كمســاعدين  بهــا 
الشــرطة وتقديم االستشــارات 
وحضــور االجتماعــات الخاصــة 
وكل ما يحتاجه مدير الشــرطة 

من معاونة في أي ملفٍ كان".
واســتطرد العميد مهنــا:" نحن 
كمســاعدين مــن المفترض أن 
نكون بجانبه ونساعده في كافة 
المهــام الملقاة على عاتقه وهو 
من باب حمــل العمل والمعاونة 
في أداء الواجب كقيادة شــرطة 
وأيضــا رفــع كافــة مــا يخــص 
اإلدارات باعتبارنــا حلقة الوصل 
مــا بين قيادة هــذه اإلدارات مع 

مدير الشــرطة ونقــوم بتخفيف 
األعباء والتقارير التي تمر علينا 
عبــر البريــد، ومراجعــة كافــة 
البريد وما يخص العمل بشــكل 

يومي".

آلية متابعة شئون 
اإلدارات التخصصية

أوضــح العميــد مهنــا أنــه تتم 
المتابعة بشــكل يومي ومباشر 
لعمــل اإلدارات األربعــة، حيــث 
يتــم متابعة كافة المســتجدات 
من قضايــا مختلفــة، باإلضافة 
إلى تنظيم الجوالت التفتيشــية 
االعتياديــة  والمتابعــات 
والعملياتية على مدار الســاعة، 
الواردة  التقاريــر  ومتابعة رفــع 
والتي يتم تقوم برفعها اإلدارات 
التخصصية بشــكل يومي وآني 
إلى مكتب إدارة المساعد، ويتم 
أيضا اســتقبال كافة تقاريرهم 
واحتياجاتهــم  ومتطلباتهــم 

بشكل يومي.
الرقابية  الجــوالت  تنفيذ  وحول 
العناصــر  علــى  والتفتيشــية 
واألفراد أشار إلى أنه يتم تنظيم 
والرقابية  التفتيشــية  الجــوالت 
بشكل مســتمر ليًا ونهارًا، عبر 
التوجــه إلى األماكــن التي فيها 
انتشــار ألفرادنا وقواتنــا ويتم 
متابعتها عن بعــد وقرب, ويتم 
زيارتها بشــكل فردي أو بشكل 
جماعي مــع مدير الشــرطة، أو 
بشكل شخصي مع مدير اإلدارة 

التخصصية المعنية.

ولفــت إلــى أن هــذه الجــوالت 
من شــأنها ضمان نجــاح المهام 
المكلفة بها الشــرطة، ال ســيما 
الخاص  مهام االنتشــار األخيــر 
بجائحة كورونا التي ُكلفت فيها 
الشرطة، حيث كان هناك انتشار 
بشــكل كامــل لكافــة طواقمنا 
بنســبة 100 % يتم مــن خاله 

متابعة عمل كافة العناصر .

اإلحصائيات والتقارير 
ومتابعتها

وفي هذا الســياق أفــاد العميد 
مهنــا أن هنــاك تقاريــر عمــل 
اإلدارات  مــن  تصلنــا  يوميــة 
األربعة, ويتم االطاع على كافة 
أعمالهم بشــكل يومــي، وهذه 
الـ24 ســاعة  التقاريــر تشــمل 
عمــل ماضية حول مــا قامت به 
هــذه اإلدارات من أعمال ومهام 
وتكليفــات، باإلضافــة إلى رفع 
إلــى مديــر  الخاصــة  التقاريــر 
الشرطة في حال تطلب األمر أو 

كانت هناك قضية ما .
ولفــت أنــه تــم إعــداد التقرير 
الســنوي واإلشــراف على إنجاز 
تقريــر إحصائي وســنوي لكافة 
اإلدارات وتــم رفعه إلــى قيادة 
الشــرطة وقيادة وزارة الداخلية 
واألمــن الوطني، والذي يشــمل 
أعمال الســنة بالكامل باألرقام 
والصــور ومجمــل األعمال حتى 
األرقــام  علــى  االطــاع  يتــم 
الشــرطة  ألعمــال  الدقيقــة 
بالكامــل ومــا تم تنفيــذه على 

مدار العام الماضي.
التواصــل مع الجهــات الخارجية 

من الوزارات والمؤسسات
وحــول التواصــل مــع الجهــات 
الخارجيــة، ذكــر مهنا أنــه يتم 
ذات  الجهــات  مــع  التواصــل 
االختصــاص والتــي لنــا عاقة 
معها بشكل مباشر من الوزارات 
والمؤسســات المعنيــة كــوزارة 
ووزارة  والمواصــات  النقــل 
الزراعــة والبلديات، مشــيرًا إلى 
وجــود عاقــة عمــل وتواصــل 
مباشــر معهــا ال ينقطع لضمان 
تنفيــذ كافــة األعمــال والمهام 

المطلوبة.
ونوه أنه وبالتواصــل والمتابعة 
نضمــن نجــاح أي قــرار يصــدر 
أو  الســيادية  الجهــات  مــن 
القانونيــة، ويضمن نجــاح هذا 
القــرار، الفتــًا أيضًا إلــى وجود 
تواصــل مع العديد من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية والمدنية 
مــع  مباشــر  تواصــل  وحلقــة 
هذه المؤسســات إمــا بالمتابعة 
الشــخصية أو التكليف من مدير 
الشــرطة، والــذي يُفضــي إلى 

إنجاح هذا القرارات .
وفي ختــام حديثه ذكــر العميد 
مهنــا أن الشــرطة تســعى إلى 
تعزيز الشــراكة مع مؤسســات 
المجتمع المدني، وإنفاذ القانون 
بالتعــاون مع الجهــات القانونية 
والقضائيــة ذات العاقــة, وإلى 
الحفــاظ علــى األمــن والنظام 

وحماية األرواح والممتلكات .

تقرير
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العميد مهنا :” قريبون من المواطن ونسعى لتحسين عمل إداراتنا “
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غزة- الرأي
االغتيال المعنوي، ربما يكون أقســى 
وأشــد وطأة مــن االغتيال الجســدي؛ 
فقد يُغتال الشخص جسديًا، فيصبح 
بطًا فــي نظر النــاس، أو يتعاطفون 
معــه ألي ســبب كان، ولكن في الحالة 
األخــرى، فالشــخص يظل علــى قيد 
الحيــاة تاحقــه صــورة ذهنيــة غاية 
فــي الســلبية والتشــويه، بــل يصبح 

مرفوضًا، أو منبوًذا بين مجتمعه.
فــي  وأعوانــه  االحتــال  أن  واضــح 
المنطقة أصبحوا يدركــون ذلك، ومع 
تطــور أجيال الحــروب، ودخول الجيل 
الرابــع على خــط المواجهــة، وجوهر 
تعريــف الجيل الرابع مــن الحروب هو 
العمــل على زعزعة اســتقرار الخصم 
وصــواًل إلفشــاله وذلــك يتم بــأدوات 
قريبــة مــن الخصــم مثــل اإلعــام 
اإلعام  المدنــي،  المجتمــع  الجديــد، 
التقليدي، أجهزة االستخبارات، الطابور 

الخامس )العماء(.
وعليه بدأت تعمل أجهزة االستخبارات 
اإلســرائيلية على ممارســة هذا النوع 
من الحروب مع الشــعب الفلســطيني 
وقادتــه وفصائله، وهــذا يأتي ضمن 
استراتيجية كاملة متكاملة تقوم على 

استهداف الجميع بدراجات مختلفة.
وكانت وزارة الداخلية واألمن الوطني، 

أعلنت في 3 يوليو من العام الماضي، 
عن تمكن األجهزة األمنية من اكتشاف 
واعتقــال خليــة مُوجّهــة مــن قبــل 
االحتــال اإلســرائيلي، خــال قيامها 

بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.

زيادة الفجوة
الكاتــب والمحلــل السياســي حســام 
الدجنــي أوضح أن من أهم الوســائل 
التي يســتخدمها االحتــال حاليا ضد 
قطــاع غــزة هــي سياســة االغتيــال 
المعنــوي للقــادة، حيــث يحققون من 
وراء ذلك هدفيــن مهمين وهي زيادة 
الفجــوة بين قادة الفصائل والشــعب، 
عبر بث اإلشــاعات واســتغال بعض 
األخطــاء وتضخيمها وتســليط الضوء 
إعــادة تعريــف  عليهــا، واألخــر هــو 
لدولــة  بالنســبة  الصالــح  المواطــن 
القادة  اســتهداف  فبكثــرة  االحتــال، 
االنتمــاء  عــدم  يصبــح  والفصائــل 
الوطــن  عــن  والعــزوف  السياســي، 
والوطنية هي جوهر تعريف المواطن 

الصالح.

تعريف وأشكال االغتيال 
المعنوي

وعرف الدجني االغتيال المعنوي بأنه 
هــو تســليط الضــوء على شــخصية 
قيادية واستغال أي خطأ أو ثغرة هنا 

أو هنــاك وتســليط الضــوء عليها مع 
تضخيمها وخلق األكاذيب المنســجمة 
والمتوافقــة مع هــذا الخطــأ أو ذاك، 
وهذا يطبق على شريحة عريضة من 
القادة ومن كل الفصائل الفلسطينية 
والهــدف هــو أن يكفــر الــرأي العــام 
بالحركة الوطنية ككل، وبذلك يسهل 
أهــداف  وتمريــر  المجتمــع  تدجيــن 

االحتال.
وعــن أدواته قــال الدجني :" وســائل 
االغتيــال  لعمليــة  التنفيــذ  وأدوات 
المعنوي تقــوم على ثاثة أمور وهي 
االتصــال المباشــر بالدائــرة األولــى 
للقائد وتهديده باالغتيال، وهذا يؤثر 
على معنويات عائلته وينعكس ســلبًا 
عليه، والثانية تعتمد على االستهداف 
عبــر مواقع التواصــل االجتماعي من 
خــال تأســيس صفحــات وحســابات 
وهميــة بأســماء فلســطينية، وضــخ 
عشــرات الشــائعات عــن هــذا القائد 
أو ذاك وعــن هــذا الفصيــل أو ذاك، 
فــي المحصلة كل ما هو فلســطيني 
مســتهدف، ومع قــوة الشــائعة وفي 
ظــل بيئــة االنقســام تنتشــر هــذه 
الشائعات كالنار في الهشيم، وتصبح 
حقائــق لدى جزء مــن الوعي الجمعي 

الفلسطيني.
وتابع القول:" األمــر الثالث من أدوات 

االغتيــال المعنــوي هــو االســتهداف 
صناعــة  بمعنــى  أي  المؤسســاتي، 
شــبكة مؤسســات صحفيــة أو بحثية 
أو  الباحثيــن  بعــض  مــن  والطلــب 
الصحفيين أو النشطاء تقديم شبهات 
الفســاد الفصائلــي قــادة أو عناصــر 
مقابــل  واســتكتابهم  أو مؤسســات، 
أجر مــادي، وتصل أحيانــًا إلى تقديم 
لنشــرها  لهؤالء  ميدانيــة  معلومــات 

وتقديمها للرأي العام".

آليات المعالجة
وحول آليــات المعالجة شــدد الدجني 
أن أهــم آليــات المعالجة لهــذه اآلفة 
الخطيــرة التي تســاهم فــي تحقيق 
الهزيمة الداخلية للشباب الفلسطيني 
هــي إنهــاء حالــة االنقســام والتيــه 
القضيــة  تعيشــه  الــذي  السياســي 
الفلسطينية، باإلضافة إلى التحصين 
المجتمعــي مــن خــال ميثاق شــرف 
تشــارك فيه كافة الفصائل ال ســيما 
فتــح وحمــاس، للحفــاظ على شــرف 
الخصومــة ورســم الخطــوط الحمراء 
من جديد، ألن المســتهدف المشــروع 
الوطني وليس فصيًا أو قائدًا بعينه.

وبيــن أن زيادة الوعي السياســي في 
والمســاجد،  والجامعــات  المــدارس 
وبنــاء منصات وصفحــات على مواقع 
السياســي  الوعي  لتعزيــز  التواصــل 

ودحــض  المجتمعــي  والتحصيــن 
الشــائعات وتثقيــف القــادة وذويهــم 
وضبط إيقــاع تصريحاتهم اإلعامية 
وســلوكهم االجتماعــي بمــا يتوافق 
وحالة العوز والجوع والفقر التي يعاني 
منها شــعبنا يعــد من أهم الوســائل 

المعالجة لاغتيال المعنوي.

عمليات نفسية
بدوره، لفت الخبيــر األمني محمد أبو 
هربيــد ؛ إلى أن "االغتيــال المعنوي" 
جــزء مــن العمليــات النفســية التــي 
تشــنها مخابرات االحتــال، من خال 
ضخ الكثير مــن المعلومات المفبركة 
والمزيفــة الهادفة إلى تشــويه صورة 
للمقاومــة،  التابعيــن  األشــخاص 

وعزلهم مجتمعيًا.
ونــوه "أبو هربيــد" إلــى أن االحتال 
يوظف هذا األســلوب، ضمن العمليات 
االســتخبارية التــي يقــوم بهــا، دون 
اللجوء إلى استخدام الساح والدخول 

في مواجهة عسكرية ال يرتضيها.
وأشــار أبــو هربيــد إلــى أن االحتال 
ركز بعــد العدوان األخيــر عام 2014 
على العمل االستخباري تحت واجهات 
مختلفة؛ لتهديد عــدد من المقاومين 
عبــر ســتار تنظيمــات متشــددة من 
الخــارج، أو لصوص، أو تجار مخدرات، 

وعصابات "مافيا".

االغتيال المعنوي.. حرٌب بال رصاص
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غزة- الرأي
مــن  والحــدود  المعابــر  شــرطة 
اإلدارات المتخصصــة تتبــع لمدير 
عام الشرطة مباشرة وتشرف على 
المعابــر الثاثــة وهــي معبر رفح 
البري ومعبر كرم أبو سالم التجاري 
فــي جنوب قطاع غــزة ومعبر بيت 

حانون في شمال القطاع

مهام وأدوار
العميــد  قــال  لــه  حديــث  وفــي 
عائــد حمــادة: " إن إدارة شــرطة 
المعابــر تقــوم بعدد مــن المهام 
بيانات  الرئيســية منهــا تســجيل 
القادمين والمغادرين  المســافرين 
المصــري،  الجانــب  وإلــى  مــن 
وكذلــك تســجيل بياناتهــم أثناء 
الجانب  وصولهم ومغادرتهــم من 
الصهيونــي، باإلضافــة لتســجيل 
المواليــد من الخارج وإرســالها إلى 
والتحقق من  المختصــة،  الجهــات 
الجوازات والبيانات الشخصية خوفًا 
مــن التزوير أو انتحال الشــخصية، 
وتنفيــذ أوامــر المحاكــم والنيابة 

العامــة من منع الســفر وإلغاء منع 
من السفر

وأضــاف العميد حمــادة من المهام 
التي تقــوم بهــا شــرطة المعابر: 
والســيارات  الحقائــب  تفتيــش   "
وإلــى  مــن  المغــادرة  أو  القادمــة 
الســفر  القطــاع، تنظيــم حركــة 
والوصــول في معبر بيــت حانون، 
األفــراد  وخــروج  دخــول  متابعــة 
الحــاالت  تحويــل  والشــخصيات، 
المشــتبه بها إلى الجهــات األمنية 
في المعابر كل حسب اختصاصه".

نقــوم  قائــًا:"  حمــادة  وتابــع 
والمركبــات  البضائــع  باســتقبال 
الحديثــة المســتوردة إلــى قطــاع 
غــزة، وتســجيل عددهــا وأنواعها 
الــواردة والصادرة عبــر معبر كرم 
أبو ســالم، وتنظيــم حركة دخول 
وخروج الشــاحنات فــي معبر كرم 
أبــو ســالم كذلــك يقــوم قســم 
الشــق  بين  بالتنســيق  العمليــات 
والــوزارات  والمدنــي  العســكري 
ذات االختصــاص، منوهًا أن هناك 
العديد من الوزارات داخل معبر أبو 

ســالم كوزارة الزراعــة واالقتصاد 
والماليــة، كمــا نقــوم باإلشــراف 
األمنــي وحراســة وتأميــن مباني 

المعبر.

هيئة المعابر والحدود
وعــن طبيعــة العاقــة بينهم في 
إدارة شرطة المعابر وهيئة المعابر 
والحــدود؛ قــال العميد حمــادة أن 
عاقتنا مع الهيئــة العامة للمعابر 
وتعاونيــة  متينــة  عاقــة  هــي 
ضمــن  يعمــل  كل  وتكامليــة 

صاحيته.
وأضاف حمــادة أنه في حــال ورود 
أي قضيــة مــن خال أحــد المعابر 
والمتابعــة  التفتيــش  فمهمتنــا 
وتحويل المضبوطات أو األشخاص 

إلى جهات االختصاص.

الشرطة النسائية
وحــول وجود الشــرطة النســائية 
العميــد  لفــت  متخصصــة  كإدارة 
حمادة إلى أنها تتواجد في معبرين 
وهما معبــر رفح البري ومعبر بيت 

حانــون ،حيــث تتواجد في قســم 
التفتيــش وتقوم بتفتيش النســاء 
القادمــات مــن الخــارج فــي حال 
الحاجــة لذلك وتفتيــش حقائبهن 
الشخصية واليدوية، كذلك التحقق 
من الشخصيات التي تحتاج للكشف 
عن وجهها وهناك عناصر متواجدة 
فــي قســم الجــوازات تتعامل مع 
الوصــول  صالتــي  فــي  النســاء 
الشــرطة  ،كما تتواجد  والمغــادرة 
النســائية على جهاز X-RAY هذا 
الجهاز من خاله يتم مرور النســاء 
القادمــات مــن الجانــب المصــري 
وتفقــد األجهزة التي بحوزتهم من 
خال إعطاء الجهاز إشارة تدل على 

وجود تلك األجهزة المعدنية .
وأكــد العميــد حمــادة أن ضبــاط 
الشرطة العاملين في المعبر قاموا 
بكشف العديد من عمليات التزوير 
لــدى بعض  الشــخصية  وانتحــال 
المواطنيــن المغادريــن من قطاع 
غزة، وأفاد بــأن الخبرة التي يتمتع 
بها أفرادنا علــى الرغم من نقص 
نتهــم مــن تســجيل  األجهــزة مكًّ

العديــد مــن المهــام الرائعــة في 
المجال. 

الشرطة والناس
وأكد العميد حمــادة أنه وبحكم أن 
معبر رفح البري والمخصص لسفر 
المواطنيــن يتم فتحــه بين الفينة 
واألخــرى وبالتالــي يكــون الكثير 
من المواطنين مُســجلين للســفر 
من أجــل قضــاء حوائجهم ســواء 
العــاج أو التعليــم أو غيــره فإننا 
نعمــل على قــدم وســاق من أجل 
كبيرة  تسهيل معاماتهم بسرعة 
ومهنية عالية منذ وصولهم الصالة 
الخارجيــة حتــى مغادرتهــم فــي 
باصات التوصيل للجانب المصري؛ 
واألفــراد  الضبــاط  يقــوم  حيــث 
وتكون  باســتقبالهم،  المعبــر  في 
االبتسامة وكلمات الترحيب تسبق 
دخولهــم ممــا يعطــي شــيئا من 
المواطنين  االرتياح ،بعدها يتوجه 
لختــم جوازاتهــم حيــث ال يتجاوز 
انتظارهم الستام جوازاتهم مدة 

الـ10 دقائق.

حرصنا على التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل معامالتهم

شرطة المعابر والحدود.. صمام أمان ودرع حصين للقطاع المحاصر



غزة- الرأي
تعــد وحــدة التخطيــط والتدريب 
في جهاز الشــرطة مــن الوحدات 
التي تتبع  والمركزيــة  الرئيســية 
بشكل مباشر لمدير عام الشرطة 
وتتكــون من عــدد من األقســام 
الرئيســية لكل قســم منها مهام 

منفصلة .
وفي هذا الصدد أكد العميد أيوب 
أبو شــعر مديــر وحــدة التخطيط 
إعــداد  أهميــة  علــى  والتطويــر 
الخطــط الخاصة بجهاز الشــرطة 
والدراســات والبحــوث والتدريــب 
والمتابعــة التــي تقوم بهــا وحدة 

التخطيط والتطوير في الشرطة.
وقال العميد أبو شعر : " إن وحدته 
تنقسم إلى خمسة أقسام رئيسية 
والمعلومــات  اإلحصــاء  قســم 
،وقســم الجــودة وتقييــم األداء و 
قسم التخطيط والمتابعة ،وقسم 
،وقســم  والبحــوث  الدراســات 

التدريب التخصصي .
وذكر أن وحدته لها ممثل في كافة 
المحافظــات واإلدارات والوحــدات 
في جهاز الشــرطة يتم من خاله 

تنســيق الــدورات التدريبية ورفع 
بشــكل  والخطــط  االحصــاءات 

مستمر.
وقــال أبــو شــعر " لدينــا طاقــم 
مدرب ومؤهل للعمل في مجاالت 
تخصص اإلدارة حيث أن معظمهم 

ضباط من حملة الشــهادات العليا 
والتخصصية" .

وعــن الخطــة التشــغيلية لجهــاز 
الشرطة لعام 2020 أشار أبو شعر 
إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل 
ملحــوظ على تطبيقهــا ولكن تم 

انجــاز ما نســبته 91 % من الخطة 
رغم كل التحديات والعقبات . 

التقاريــر  أن  أبــو شــعر  وأوضــح 
اإلحصائيــة التــي أصدرهــا جهاز 
الشــرطة ســجلت انخفاضــًا فــي 
معدل الجريمة بنســبة %10 خال 

عــدد  ازديــاد  رغــم   2020 عــام 
الســكان ،وحالــة الطــوارئ وأزمة 
الكورونا إال أن الشرطة استطاعت 
الحفــاظ علــى األمــن والســكينة 

العامة .
وعن خطــة جهاز الشــرطة خال 
2021 قــال أبو شــعر " تــم إعداد 
الخطة بشكل كامل ورفعها لوزارة 
الداخلية وتــم توزيعها على كافة 

مكونات جهاز الشرطة. 
وبيَّن العميد أبو شــعر أن الخطة 
اشــتملت على "7" غايــات و "28" 
هــدف   "114" و  رئيســي  هــدف 
إجمالــي  أن  ،موضحــًا  تشــغيلي 
األنشطة للخطة التشغيلية لجهاز 
الشرطة للعام الحالي"584" نشاط 
، مصنفــة كالتالــي "46" نشــاط 
اداري ومالي و"126" نشــاط أمني 
وتعبوي  تدريبــي  نشــاط  ،و"74" 
،و"47" نشاط تقني ،و"52" نشاط 
خدماتــي ،و"28" نشــاط رقابــي، 
و "94" نشــاط يختــص بالعاقات 
العامــة واإلعــام ،و "62" نشــاط 
علمي وتوعوي باإلضافة الى "42" 

نشاط قانوني.
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غزة- الرأي
أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غزة، عن 
وجود تراجــع في عدد اإلصابــات بفيروس 
واإلجــراءات  القــرارات  نتيجــة  “كورونــا”، 

المعتمدة مؤخرًا.
وقالت الوزارة في بيان رســمي لها، “الزالت 
اعيننــا مفتوحــة ونتابــع الحالــة الوبائيــة 
ونتوقــع موجــة جديدة فــي شــهر فبراير 

المقبل”.
وأضــاف “إن حدة الموجــة المتوقعة تعتمد 
علــى مــدى التــزام المواطنين بإجــراءات 
الســامة وفــي مقدمتهــا ارتــداء الكمامة 

وتجنب أماكن التجمعات”.
وتوجهت بالشكر للشعب الفلسطيني على 
تفهمهــم لإلجراءات المتخذة خــال الفترة 
السابقة، حيث دعتهم الســتمرار بااللتزام 

خال الفترة القادمة.

الصحة بغزة: تراجع 
إصابات “كورونا” 
ونتوقع موجة 

جديدة

العميد أبو شعر : انخفاض معدل الجريمة 
بنسبة 10 % خالل العام الماضي


