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غزة-الرأي_-آالء النمر
أوراق وملفــات وأجنــدة مكدســة 
علــى أســطح المكاتــب اإلدارية، 
يقابلهــا موظف يعمــل على قدم 
المهمــات  أبــراج  إلنهــاء  وســاق 
المتراكمــة علــى شــكل ملفــات 
ورقيــة، لكن إتمــام العمل يحتاج 
إلى عدة أيــام إلنهائه على النحو 

الصحيح، وهذا ال يوفر الوقت وال 
يختصر الجهد، بــل يحتاج أليدي 
عاملــة مضاعفــة أو أليــام أكثــر 
انتظارًا في وجه المهام الوظيفية.

بــؤرة  هــو  الموظفيــن  ديــوان 
العمــل الحكومــي األســاس وهو 
القامة اإلدارية المتصلة مباشــرة 
بــاألداء اإلداري في كافة الوزارات 

وعليه  الحكوميــة،  والمؤسســات 
يجب أن يتحلى بالســرعة والدقة 
وســهولة اإلنجــاز لــكل ما يخص 

الموظف الفلسطيني.
كل هــذه الدوافــع اإلدارية تصب 
فــي الوصــول إلــى إقامــة نظام 
المهــم  يــؤدي  محوســب  إداري 
بدرجة عاليــة من التقدم التقني، 

وهــذا فعليــا ما تــم إنجــازه في 
ديــوان الموظفيــن العــام، وكان 

نقلة نوعية ويشهد لها.
واســتهل ديــوان الموظفين هذه 
الحديثــة  التكنولوجيــة  النقلــة 
الوظائــف  مســابقات  بإطــاق 
كل  مســتوى  علــى  اإلشــرافية 
علــى  تقــوم  والتــي  الــوزرات، 

اســتخدام اللوحــات اإللكترونيــة 
المحوسبة بدءا باستقبال الموظف 
المتســابق ومن ثم تقيميه على 
واعتمــاد  اإللكترونيــة  اللوحــات 
درجــات المقابلــة بنفــس اآللية. 
عضو لجنة المقابات اإلشــرافية 

أشــاد  األغــا  أمجــد 
باإلجــراءات الحديثــة 

ديوان الموظفين بغزة ينجز مهامه بأعلى درجات التقدم التقني
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
بعد 131 يومًا من معركة األمعاء 
الخاويــة، ودخولــه مرحلة الخطر 
الشــديد، ســجَل األســير كايــد 
الفســفوس اســمه ضمن قائمة 
األســرى الذين انتزعوا حقوقهم 
وحريتهــم رغــم أنــف الســجان، 
وكســروا ســطوة االحتال بفعل 

أمعاءهم الخاوية.
األســير الفسفوس لم يكن وحده 
في هذه المعركة، فاألســير عياد 
الهريمي هــو اآلخر حقق انتصارًا 
مماثــًا، ليــس حبــًا فــي الجوع 
والمعانــاة، بــل رفضًا لسياســة 
االحتــال فــي فــرض االعتقال 

اإلداري التعسفي دون أي تهمة.

الجوع ينتصر
وبالرغــم مــن أن اإلضــراب عن 
الطعــام يحمــل مخاطــر جديــة 
على حياة وصحة األسرى، إال أنه 
األنجح والســاح الوحيــد النتزاع 

باتجــاه  والضغــط  حقوقهــم، 
إزالة كل وســائل القمع واإلذالل 
بحقهــم، وبات االحتــال يضعف 
أمام هــذا النــوع مــن المقاومة 
ويرضخ فــي النهايــة لمطالبهم 

العادلة. 
"وانتصــر البطل"، هكــذا أعلنت 
عائلــة األســير كايد الفســفوس 
عــن فرحتهــا بانتصــار نجلهــا، 
مؤكدة أنه علق إضرابه المفتوح 
عــن الطعام يوم أمس، بعد قرار 
بتحديد ســقف اعتقالــه اإلداري، 
واإلفراج عنه من سجون االحتال 
الشــهر  منتصــف  اإلســرائيلي 

المقبل.
وجــاء تعليق الفســفوس إضرابه 
بعد االتفاق مع سلطات االحتال 
على بقائه 23 يومًا في المشفى 
االعتقــال  وتجميــد  للعــاج، 
اإلداري، ثــم ينقــل بعدهــا إلى 

مشفى فلسطيني.

 األســير عياد الهريمي، هو اآلخر 
عَلق إضرابه المفتوح عن الطعام 
والــذي اســتمر 62 يومًــا، بعــد 
اتفاق مع إدارة ســجون االحتال 
اإلداري  اعتقالــه  بتحديد ســقف 

حتى 4 مارس.
مــن  وهــو  "الهريمــي"  وعانــى 
مدينة بيت لحم بالضفة الغربية 
المحتلــة، مــن أعــراض صحيــة 
خطيرة، حيث لم يتلق خال فترة 
إضرابه أي مدعمــات، األمر الذي 
زاد الخطورة على حياته، إذ عانى 

من آالم في جميع أنحاء جسمه.
من جانبه، قال نادي األسير": إنه 
بعد أن عّلق األســير الفســفوس 
واألســير الهريمــي، يبقــى فــي 
اإلضــراب المفتــوح عــن الطعام 
كل  اإلداريّ،  لاعتقــال  رفضًــا 
من: األســير هشــام أبو هواش، 
حيــث يواصل إضرابــه منذ )98( 
يومًا، واألســير لؤي األشقر منذ 

)43( يومًا".
واإلضــراب المفتوح عــن الطعام 
أو مــا يعــرف بـ"معركــة األمعاء 
الخاويــة"، هــي امتنــاع األســير 
عن تنــاول كل أصناف وأشــكال 
المــواد الغذائيــة الموجــودة في 
متناوله باستثناء الماء وقليل من 
الملح، وهي خطوة نادرًا ما يلجأ 
إليها األســرى، إذ تعتبــر األخطر 
عليهــا  يترتــب  لمــا  واألقســى 
مــن مخاطر جســيمة، جســدية 
ونفسية، تصل في بعض األحيان 

إلى استشهاد عدد منهم.

500 معتقل إداري
من جهته قــال مدير االعام في 
وزارة شــؤون األسرى والمحررين 
بغزة اســام عبــده:" إن إضراب 
األســرى عن الطعام يأتي ضمن 
ســياق اإلضرابــات التــي خاضها 
العشــرات مــن األســرى احتجاجًا 
علــى سياســة االعتقــال اإلداري 

التــي باتت ســيفًا مســلطًا على 
رقابهم، وحققت انتصارات".

وأوضح عبده في حديث لـ"الرأي"، 
باعتقــال  يقــوم  االحتــال  أن 
األسرى الفلســطينيين دون تهم 
فقــط  محاكمــة،  ودون  معينــة 
بحجــة وجــود باغ ســرى ضمن 
دوامة االعتقال اإلداري، فيما يتم 

التجديد له مرات عديدة.
مــن  األساســي  الهــدف  وحــول 
إضراب األســرى، يؤكــد عبده أن 
الهــدف هو نيل الحريــة والعودة 
ورفضــا  ولعوائلهــم،  لبيوتهــم 
لسياســة االعتقــال اإلداري دون 
أي مبــرر. ويوجــد فــي ســجون 
االحتال 500 أســير يعانون من 
االعتقــال اإلداري، ويتم التجديد 
لهم مرة تلو األخرى، من ضمنهم 
نواب وأكاديميين وأســيرات يتم 
الترهيــب  لسياســة  إخضاعهــم 

واالذالل.

بأمعائهم الخاوية.. الفسفوس والهريمي ينضمان للقائمة
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غزة-الرأي _ آالء النمر
يطــل الذهب األحمر مــن نوافذ 
الزراعيــة مــن جديــد،  البيــوت 
لكنــه لــم يتصــدر بعــد واجهة 
الفواكــه  ومحــال  األســواق 
لمحدوديــة حصاده وبقائه معلقا 
فــي األحــواض الزراعيــة، لكنه 
محصــول غــزة الثميــن بلونــه 
تصديــره  وإمكانيــات  وســعره 
للخــارج، فهــو الذهــب المزهــر 
بالنســبة للمزارعيــن وأصحــاب 

الحقول المليئة به.
فــي  الفراولــة  زراعــة  وتتركــز 
المناطق الشــمالية لقطاع غزة، 
الشــمالية  األراضي  تعــد  حيــث 
مســتعمرات زراعيــة لمحصــول 
الفراولــة، حيــث تحولــت تلــك 
إلــى واجهــة ســياحية  المــزارع 
العائليــة  للرحــات  محليــة 
الــزوار  وحتــى  والمؤسســاتية، 

مــن  القادميــن  مــن  والســياح 
الخارج.

الفراولــة  محصــول  ويُــزرع 
المعّلقة، داخل صومعات زراعية 
وفــي أحــواض ضيقــة ومعلقــة 
في داخلهــا تربة عضوية منتجة 
مــن مخلفــات زراعيــة، وتــروى 
بطريقــة التنقيــط وباســتخدام 
مياه األمطار المجمعة من سطح 

الصومعات والمياه الجوفية.
الحصــاد  موعــد  وقبــل  اليــوم 
الرســمي قدِم وفد أجبني ممثا 
بســفن كون فون بورغســدورف 
ممثــل االتحــاد األوروبــي فــي 
فلســطين إلــى القطــاع، ضمن 
جولة على المشــاريع اإلنســانية 
فــي قطاع غــزة، فكانــت مزارع 
الفراولة وجهته السياحية األولى.
وتجول ســفن كون بين أحواض 
المعلقــة وقــام بجمع  الفراولــة 

حبات الفراولة بنفسه، معبرًا عن 
دهشته لبراعة المزارعين ونجاح 
محصولهــم رغــم كل العثــرات 
والمعيقــات، وأشــاد بالمحصول 
الزراعــي الذي يمكــن أن ينحش 
جيوب المزارعين الفلســطينيين 

من خال تصديره للخارج.
إنتــاج محصــول مــن الفراولــة 
المعلقة يفوق إنتــاج نظيره في 
فالدونــم  التقليديــة،  الزراعــة 
الواحد منها ينتــج ثاث أضعاف 
 7500 يخــرج  الــذي  التقليــدي 
شــتلة، بينما المعلقــة تنتج 21 
ألف شــتلة في الدونم، كما توفر 
مياه بنســبة %80 عن التقليدية، 
وهي أسهل في الزراعة والتلقيط 
بالنســبة للعمــال وأنظف وأرتب 
وأكثر جــودة وذات منظر جذاب، 
ما شــّكل دفعة قويــة لكثير من 
المزارعيــن للتحــول إلــى هــذا 

النوع من الزراعة، ووفر مساحات 
الوافديــن  الســتجمام  خضــراء 

إليها.
تكاليــف  قيمــة  ارتفــاع  ورغــم 
األساســية  والمعدات  التجهيزات 
الازمة لمشــروع زراعة الفراولة 
المعلقــة، لكنهــا تبقــى مجديًة 
اقتصاديــا للمزارعيــن أكثر من 
الزراعــة التقليديــة مــن حيــث 
توفير األيــدي العاملة والحد من 
اســتخدام المبيدات وغيرها، ألن 
معظــم المصروفات هي تكاليف 
ثابتة يســتفيد منهــا المزارعون 

لسنوات طويلة.
بدوره، قال الناطق باســم وزارة 
أن  البســيوني  أدهــم  الزراعــة 
األراضــي التــي تمــت زراعتهــا 
بالفراولــة فــي القطــاع بلغــت 
1750 دونمًا، الموســم الزراعي 
مــن  دونمًــا   12 منهــا   ،2020

تتميز  التــي  المعلقــة  الفراولــة 
بغزارة اإلنتاج.

منتــج  أن  البســيوني  وتوقــع 
المزروعــة يصل نحو  األراضــي 
5200 طــن فراولــة، فيمــا يتم 
تصدير نحو %60 منها إلى أسواق 
الضفــة المحتلة، وباقــي الكمية 
يتم تسويقها محليًا، فيما تمكن 
عــدد قليل مــن مزارعــي التوت 
األرضــي "الفراولــة" من تصدير 
المحصــول إلــى أســواق الضفة 

الغربية المحتلة.
وتعــد الفراولــة واحدة مــن أبرز 
الفواكــه التــي يصدرهــا قطاع 
غــزة ألســواق الضفــة ولبعض 
الــدول العربية، وعلى الرغم من 
المعيقات التي تواجه المزارعين، 
زراعتهــا  يواصلــون  أنهــم  إال 
واالعتناء بها على مدار السنوات 

السابقة من العام 1967.

موسم الذهب األحمر يفتح األبواب لسّياح جدد بغزة



الخميس 27 ربيع اآلخر 1443هـ / 02 ديسمبر 2021م
Thursday - 02 December  2021

تقرير

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
بعــد إغاق دام أكثر مــن عام جراء 
اســتمرار جائحة كورونا، عاد متحف 
قصر الباشــا ليفتح أبوابه الموصدة 
أمــام اســتقبال الــزوار مــن النخب 
واالعامية  التعليمية  والمؤسســات 
ليحكــي لهم عن عظمة تراث وعبق 
تاريخ غزة، باعتباره النموذج الوحيد 

المتبقي من القصور.
ســتة دونمات هــي المســاحة التي 
يقــع عليهــا قصــر الباشــا في حي 
الدرج بالطرف الشــمالي من البلدة 
القديمــة لمدينــة غــزة، وأطلقــت 
عليه مســميات عدة من بينها قصر 
آل رضوان الذيــن امتلكوه في فترة 
الحكــم العثماني، كمــا أطلق عليه 
دار السعادة والدار العظيمة، وقلعة 

نابليون.
ويعد القصر، معلمًا تاريخيًا وحضاريًا 
وأثريًا مهمًا في المدينة منذ إنشائه 
في العهد المملوكي قبل أكثر من 7 
قرون، وحتى يومنا هذا الذي تحول 

جزء منه إلى متحف.

2000 زائر
وزارة الســياحة واآلثــار بغزة أكدت 
أن هنــاك ارتفاعًا واضحــًا في عدد 
الزائرين لمتحف قصر الباشــا خال 
شهر أكتوبر الماضي، حيث استقبل 

مــا يزيــد عــن 2000 زائــر محلــى 
وأجنبي.

دائــرة العاقــات العامــة بالــوزارة 
أوضحــت أن موقع قصر الباشــا من 
أبرز المواقع األثرية في قطاع غزة، 
إضافــة الــى أنه يســتخدم كمتحف 
لعــرض القطع والمقتنيــات األثرية 
مــن حقــب مختلفة، وأنه يســتقبل 
يوميــًا العشــرات مــن الــزوار، بعد 
إعادة فتحه منذ شــهر مايو الماضي 
إثــر إغاقــه ألكثر من عام بســبب 

جائحه كورونا.
د. محمــد خلــة الوكيــل المســاعد 
لوزارة السياحة واآلثار، أكد أن نسبة 
إقبــال المواطنين على متحف قصر 
الباشــا شــهد ارتفاعًا ملحوظًا خال 
شــهر أكتوبــر الماضــي، خاصة من 
قبل النخب اإلعامية والمؤسســات 
التعليمية مثل المدارس والجامعات، 
باإلضافــة إلى مؤسســات المجتمع 

المدني واألهلي والوفود األجنبية.
تقــدم  الــوزارة  أن  د.خلــة  وبيــن 
واإلرشــادية  التوعويــة  الخدمــات 
األفــام  وتعــرض  والمطبوعــات، 
القصيرة التي تشــرح أنماط الحياة 
الســائدة في تلك الحقب والعصور، 
مشــيرا إلى أن المتحــف يعرض في 
قاعاته الشواهد المادية والتاريخية 
التي توثــق حضــارة وعراقة ومجد 

وتراث الشعب الفلسطيني منذ آالف 
السنين.

واعتبر الوكيل المســاعد أن ارتفاع 
إيجابــي  مؤشــر  الوافديــن  نســبة 
على رفع وعــي المواطن بحضارته 
وتجذره بأرضه وانتمائه لها، وفخره 
واعتزازه بمورثه الحضاري التاريخي 
تعزيــز  علــى  مشــددًا  اإلنســاني، 
الشراكة مع المؤسســات الحكومية 
واألهليــة والدوليــة للنهوض بواقع 
قطاع اآلثار، وصيانة وترميم وإعادة 
تأهيــل البيــوت والمواقــع األثرية، 
الامنهجيــة  األنشــطة  وتعزيــز 
لجمهــور المواطنيــن، الــى جانــب 
نشــر المعرفــة التاريخيــة للمعالم 

والمقتنيات الوطنية.

معلم تاريخي 
من جهتــه قال الباحث فــي التاريخ 
إن  اليافــاوي:"  ناصــر  د.  والتــراث 
قصر الباشا معلما تاريخيا وحضاريا 
وأثريا هاما في فلسطين، وله قيمة 
معماريــة هامة، ومن أجمل المواقع 
األثرية الموجــودة بقطاع غزة التي 
الفلســطيني  الشــعب  تاريخ  توثق 
وحضارتــه، وتعتبــر الحجــارة التي 
بنــي بها القصر والجــدار واألقواس 
المتقاطعــة،  واألقبيــة  والعقــود 
إضافة إلى الغاف الخارجي والغرفة 

بشــكل  صممــت  كلهــا  الداخليــة 
هندســي فريــد، وهــي ذات قيمــة 

معمارية هامة." 
وحسب ترجيح الباحث اليافاوي، فإن 
قصر الباشا تم تجديده فترة الحكم 
العثماني زمن حكم األســرة الغزية 
آل رضوان عــام 1584م، وتم بناءه 
في العصــر المملوكي زمن الظاهر 
مســتدال  )1277-1260م(،  بيبرس 
بذلك لوجود شــعار الظاهر بيبرس 
الموجــود علــى مدخلــه الرئيــس، 
والــذي هــو عبــارة عــن )أســدين 
متقابليــن( نفس الشــعار الموجود 

على جسر جنداس في مدينة اللد.
حديــث  فــي  اليافــاوي  وأوضــح 
لـ"الرأي"، أن جميع محتويات الطابق 
الثانــي مــن المبنــى إلــى العصــر 
العثمانــي، حيــث تم تشــييده في 
القرن السابع عشر الميادي، وخدم 
قصر الباشــا وقتها “رضوان باشــا”، 
ومــن هنا أطلق علــى القصر “قلعة 

رضوان باشا”.

قيمة معمارية
ويضــمّ المتحف حاليــًا مئات القطع 
األثريــة، مــن فخّار، زجــاج، أعمدة 
وغيرهــا،  نســاء،  زينــة  كوراثيــة، 
وتعــود تلــك القطــع إلى عــدد من 
اليوناني،  العصــر  منهــا  العصــور، 

واإلســامي  البيزنطي،  الرومانــي، 
بمــا يحتويــه مــن العصــر األيوبي 

واألموي والمملوكي والعثماني.
وأضــاف اليافــاوي:" يتكــون القصر 
مــن بناءيــن منفصليــن، الواجهة: 
مداخلهما  وأعتاب  واجهاتهما  تتزين 
بأشكال مختلفة كاألطباق والنجمية 
والمحــورة  النباتيــة  والزخــارف 
والدعامــات الســائدة، وهي عناصر 
معماريــة لدعــم الواجهــات، خاصة 
المرتفعــة، باإلضافــة إلــى العقود 
التي تزين المداخل، وتستخدم فيها 
األحجار الجيرية والرخامية الملونة".
أما الطابق السفلي فيتكون من ثاث 
قاعات رئيسة مســماة بأسماء مدن 
فلســطينية، قاعة حيفــا وقاعة يافا 
وقاعــة القدس، وبها آثــار بيزنطية 
فخاريــة،  وأدوات  نقديــة  وعمــات 
أيوبيــة ومملوكية  وآثــار إســامية 
وعثمانيــة، منهــا أباريق نحاســية، 
فيمــا يضم الطابــق العلوي قاعتين 
وهمــا عــكا والرملة، وهــو يحتضن 
آثــارًا برونزيــة وكنعانيــة وحديدية 

ويونانية ورومانية وبيزنطية. 
وأكد اليافــاوي أن االحتــال يحاول 
دائمــًا طمــس حضارتنــا وتاريخنا، 
حيث تعــرض القصر لحريق متعمد 
قام به مســتوطنون في ثمانينيات 

القرن الماضي.

استقبل 2000 زائر خالل أكتوبر الماضي..

قصر الباشا..معلم أثري شاهد على عظمة تاريخ غزة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ما بين صراخ ووعيــد بالطرد، يقف 
المواطن أبو رامي المغربي متلجمًا 
أمام تهديــدات صاحب المنزل الذي 
يقــوم باســتئجاره، فيمــا تراكمــت 
عليــه اإليجارات أكثر من أحد عشــر 
شــهرًا، أصبح عاجــزًا أمامهــا على 

االلتزام بالدفع.
المغربى مخصصات شؤون  ويتلقى 
اجتماعيــة كل ثاثــة أشــهر، إال أن 
بــرام اهلل قلصــت هــذه  الســلطة 
المخصصات إلــى مرتين في العام، 
وفي المرة األخيرة التي حصل عليها 
أبــو رامي على مخصصاتــه المالية 
كانت قبــل عام عندمــا تلقى 750 
شيكل فقط، كما غيره من العائات 

األشد فقرًا بغزة.

تهديد بالطرد أو الدفع
لـ"الــرأي":"  حديــث  فــي  وقــال 
االجتماعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
هــي المصدر الوحيد لي وألســرتي 
فــي ظل عــدم وجود فــرص عمل، 
وصعوبــة الوضع االقتصادي بغزة"، 
موضحــا أن صاحب المنــزل يطالب 
المتراكمــة عليه وهذا  باإليجــارات 

حقه.
وأكــد المغربــي وهــو يضــرب كفًا 

بكف، أنه كان يدفع ايجارات المنزل 
من المخصصات التــي كان يحصل 
عليهــا، إال أن عــدم تلقيــه لتلــك 
المخصصــات فاقــم مــن معاناته، 
وبالــكاد يوفر قــوت يومه من خال 
بيع الحاجيات لألطفال التي ال تكفي 

لشراء بعض األساسيات للمنزل.
وفي الطابــق األرضي مــن العمارة 
الســكنية أيضًا، تجلس الخمسينية 
أم محمــد جربــوع في فنــاء منزلها 
بانتظــار دورها فــي تلقي كيل من 
التهديدات والتوعد بالطرد من قبل 
صاحب البيت، فهي األخرى تراكمت 
عليها اإليجــارات، وليــس لديها أي 
مصــدر دخل لســدادها ســوى من 
توقفت  التــي  الشــؤون  مخصصات 

قبل أشهر طويلة.
أنــا  لـ"الــرأي":"  أم محمــد  وقالــت 
مريضة وتعرضت لحادث ســير قبل 
ســنوات، ولــدي ماء فــي قدمي وال 
أســتطيع الحركة، وزوجــي مريض 
وغيــر قــادر علــى العمل، وأســكن 
برفقــة زوجــي وأبنائي الســتة في 
منزل يفتقد إلى مقومات الحياة في 
ظل البرد القارس، في حين تراكمت 

علينا اإليجارات ألشهر طويلة".
وأضافت بنبرة حــزن:" تم تهديدنا 
المنــزل  قبــل ذلــك مــن صاحــب 

بالطــرد في حال لم ندفع اإليجارات 
المتراكمــة، إال أنه عاد وصمت أمام 
رؤيتــه معاناتنــا، وضعــف حيلتنــا، 

فبالكاد نوفر لقمة يومنا".
وتحصــل أم محمــد علــى كوبونة 
الوكالة كل ثاثة أشــهر أيضًا والتي 
ال تفي احتياجاتها واحتياجات المنزل 
التي ال تنتهــي، في وقت تقوم فيه 
عليها  الصديقات  باستعطاف بعض 
االحتياجــات  إعطائهــا  خــال  مــن 
واللوازم الفائضة عنهن لتدبير أمور 

بيتها.

ظروف كارثية 
من جهته قال المختص في الشــأن 
االقتصادي لؤي رجــب:" إن منتفعو 
الشــؤون االجتماعيــة بغــزة يمرون 
بوضــع كارثي يزيد مــن معاناتهم 
وأعبائهــم، ويدفع أصحــاب الحقوق 
لمطالبتهــم قانونيــًا، األمــر الــذي 
يلقي بظاله على زيادة المشكات 

االجتماعية واألسرية.
وأكد رجب في حديــث لـ"الرأي، أنه 
يوجد أكثر من ٨٠ ألف أســرة فقيرة 
في قطــاع غــزة المحاصــر، الدخل 
الوحيــد لهــم مخصصات الشــؤون، 
والتــي تأخــرت كثيــرًا عــن موعــد 
صرفهــا، موضحــًا أن الطــرد مــن 

المنزل جراء عدم القدرة على سداد 
المتأخرات، يعني عــدم إيجاد مأوى 
لتلك العائات التي تفتقد الى أدنى 

مقومات الحياة اآلدمية.
"وإلى جانب التهديــد بالطرد مرات 
عديــدة مــن قبــل صاحــب المنزل 
المســتأجرة،  الفقيــرة  للعائــات 
تعيش هذه األســر حالة من فقدان 
األمــن الغذائي، وعــدم القدرة على 
توفير العاج، خاصة لفئات األطفال 
وكبار الســن، إضاقة لتراكم الديون 
البقالــة والصيدلية  عليهــا لمحــال 

وغيرها"، وفق ما ذكره رجب.

حجج واهية
وقبل أيام، شــارك عدد من منتفعو 
الشــؤون االجتماعية بغزة في وقفة 
احتجاجية أمام مقــر األمم المتحدة 
قطــع  باســتمرار  تنديــدًا   undp"
مخصصاتهم المالية، ورفعوا الفتات 
وشــعارات تطالــب بعــودة صــرف 
معاناتهــم  وإنهــاء  مخصصاتهــم، 

اإلنسانية.
وقــال صبحــي المغربــي المتحدث 
للمطالبــة  العليــا  "الهيئــة  باســم 
بحقــوق فقــراء ومنتفعي الشــؤون 
المخصصات  "قطع  إن  االجتماعية": 
يتم بشــكل سياســي منظــم بأيد 

دولية، وبتنفيذ فلســطيني وصهيو 
أمريكي".

الدفعــات  إن  المغربــي:"  وأضــاف 
الماليــة كانــت تتأخر في الســنوات 
الماضية، وتصرف كل 4 أو 5 أشــهر 
بــدال مــن 3 أشــهر بحجــج واهيــة 
وكاذبة من وزارة المالية بالســلطة 
ازداد  الفلســطينية". وتابع: "حتــى 
األمر سوًءا وتجويعًا في العام الجاري 
2021 ولــم تصــرف فيــه أي دفعة، 
فقد مر علينا شهر رمضان وعيدان، 
ومــرت علينــا الحرب األخيــرة على 
غزة، ونحن في ظــروف صعبة جدا، 
والســلطة ووزارة الشؤون لم تحرك 
ســاكنا". وذكر المغربــي أن "هناك 
كابونــات في المخازن مكدســة في 
وزارة التنميــة ال تصرف إال بأمر من 
الوزير أحمــد مجدالني، إنــه القتل 
الممنهج والتجويع والفقر". يذكر أن 
وزارة التنميــة االجتماعية برام اهلل، 
لم تصرف لألسر الفقيرة سوى جزء 
من دفعة واحدة بقيمة 750 شيكا، 

منذ مطلع العام الجاري.
ويتلّقــى نحــو 115 ألــف مســتفيد 
فــي الضفــة المحتلة وقطــاع غزة 
مساعدات نقدية من وزارة التنمية، 
فــي وقت ارتفعت فيه نســبة الفقر 

والبطالة جراء تفشي وباء كورونا.

80 ألف أسرة تعيش ظروفًا كارثية

منتفعو شؤون باإليجار بين نارين..إما الدفع أو الطرد



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

الخميس 27 ربيع اآلخر 1443هـ / 02 ديسمبر 2021م
Thursday - 02 December  2021

عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

أشــبه بصيدلية تضم كل أنواع 
األدوية، يمتلئ باب الثاجة لدى 
الكثير من ربات البيوت، ما بين 
عاج للســعال ومســكن لأللم، 
وما بين خافــض الرتفاع درجة 
الحــرارة واالنفلونــزا، وعاجات 
أن  إال  عنهــا،  غنــى  ال  أخــرى 
المضــاد الحيوي يبقــى المتربع 
ليســت  مســاحة  علــى  وحــده 
المســعف  باعتبــاره  بصغيــرة 

لألمهات في كل أزمة.
وفــي الوقــت الــذي تــرى فيه 
المضــاد  باســتخدام  األمهــات 
الحيوي حــًا لعاج أطفالهن، إال 
أن العشــوائية فــي اســتخدامه 
ودون وصف طبيــب، وبا وعي 
الصحية يهدد سامة  بمخاطره 

األطفال.

استخدام مفرط ولكن..؟
خلود عبيــد، واحدة من األمهات 
أطفالهــن  يمــرض  اللواتــي 
باســتمرار، أكدت أنهــا كثيرًا ما 
تلجأ لألطباء في عاج الســعال 
واحتقــان اللــوز وارتفــاع درجة 
الحــرارة الناتجــة عنــه، مؤكدة 
أنها في بعض األيام ال تستطيع 
أن تأخــذ طفلهــا إلــى الطبيب 

وتوفير العاج الازم له.
وقالت عبيــد لـ"الــرأي":" اليوم 
يمــرض طفلي ويصبــح مازمًا 
للفراش عدة أيــام، وال تنتعش 
بالمضــاد  إال  الصحيــة  حالتــه 
الحيوي، وثاني يوم يشفى ومن 
ثم يقــع طفلي الثاني فريســة 
أنها  لأللم والمــرض"، موضحة 
في بعض األحيان تقوم بشــراء 
المضاد الحيــوي من الصيدلية، 
أو تخزينــه داخــل الثاجــة من 
خال الحصــول عليه من عيادة 

وكالة الغوث" األونروا".
أم المجد حســن، مــن األمهات 
التــي ال تســتغني عــن أدويــة 
المضــادات الحيويــة في ثاجة 
منزلهــا، موضحــة أنهــا تجدها 
عند الحاجــة إليها في ســاعات 
الليــل المتأخــرة أو في الظروف 
الصعبــة، بدال مــن الذهاب الى 

المشافي والعيادات كل يوم.
وأوضحــت أم المجــد أنها تجلب 
عيــادة  مــن  الحيــوي  المضــاد 
الوكالــة، فأطفالهــا كثيــرُا مــا 

يتعرضون الرتفاع درجة الحرارة 
والكحــة واالنفلونزا،  والســعال 
وهو مــا تعتبره بمثابة راحة لها 

في المنزل.
رحمــة البلعــاوي هــي األخــرى 
ربة بيت، قالــت:" حتى اآلن لم 
يواجهني غير احتقان اللوز الذي 
مــن المفترض أن أســتخدم له 
مضــاد حيــوي، لكن رغــم ذلك 
ال أعطيه ألطفالــي، ألنه يعمل 
علــى خــروج التهابــات البطــن 
على الفم واألنف، وحينها نحتاج 

لعاج آخر".
 وأكــدت في حديث لـــ "الرأي"، 
أنها تســتبدل المضــاد الحيوي 
واألكامول  الدافئــة  بالســوائل 
للســخونة في حــال االضطرار، 
حتى ال تعــرض أطفالها للخطر 

مستقبًا.

سوء االستخدام..تهديد 
للصحة 

المفــرط  االســتخدام  وحــول 
الحيويــة في عاج  للمضــادات 
دائــرة  مديــر  أكــد  األطفــال، 
التثقيف بوزارة الصحة د. معين 
اســتخدام  أن ســوء  الكريــري، 
يعتبــر  الحيويــة  المضــادات 
ســببًا رئيســيًا لزيــادة مقاومة 
البكتيريــا للمضــادات الحيوية، 
حيث ازدادت مقاومة المضادات 
الحيويــة إلى مســتويات مقلقة 
للغايــة في جميع أنحــاء العالم، 
مما يهــدد القــدرة علــى عاج 
ويجعــل  العــدوى،  مــن  أنــواع 

المضادات الحيوية أقل فعالية. 
اســتخدام  ســوء  ويحــدث 
المضــادات الحيويــة والحديــث 
للدكتــور الكريري، إما باإلفراط 
اســتخدامها  أو  باســتخدامها، 
ألســباب خاطئة مما قد يســبب 

أضرارًا صحية.
وقــال فــي حديــث لـ"الــرأي":" 
إن إســاءة اســتعمال المضادات 
فــي  اإلفــراط  أو  الحيويــة، 
اســتعمالها يســهم فــي جعــل 
مقاومــة  أكثــر  البكتيريــا 
واحــدة  يمثــل  مــا  للمعالجــة، 
مــن أكثــر التهديــدات المضرة 

بالصحة".
المضــادات  الكريــري  وعــرَف 
الحيوية، بأنها نوع من مضادات 
الميكروبات، وهي أدوية تساعد 
التــي  االلتهابــات  وقــف  علــى 
تســببها البكتيريــا، وذلــك عن 
طريق قتل البكتيريــا أو منعها 
من التكاثر، موضحًا أن مقاومة 
تحــدث  الحيويــة  المضــادات 
القدرة  البكتيريا  عندما تطــوّر 
على هزيمــة األدوية المصممة 

لقتلها. 
واســتطرد بالقــول:" هذا يعني 
أن البكتيريــا ال تموت وتســتمر 
فــي النمــو، علــى الرغــم من 
اســتخدام المضــادات الحيوية، 
ويصعب القضــاء على البكتيريا 
المقاومــة للمضــادات الحيوية، 
وأحيانًــا يكون من المســتحيل 
عاجهــا، وفي معظــم الحاالت 
تتطلب فترات إقامة طويلة في 

المستشفى". 
ووفــق مــا ذكــره فــإن مقاومة 
المضادات الحيويــة ال تعني أن 
الجســم نفســه أصبــح مقاومًا 
لتأثيــر المضــادات الحيوية؛ بل 
أصبحــت  البكتيريــا  أن  تعنــي 
الحيويــة  للمضــادات  مقاومــة 

المصممة لقتلها.

نصائح ثمينة
التثقيــف  دائــرة  مديــر  ووجــه 
بوزارة الصحة، نصائح لألمهات 
اســتخدام  تســيء  ال  حتــى 
وللوقاية  الحيويــة،  المضــادات 
من انتشــار مقاومــة المضادات 
الحيويــة ومكافحتهــا من خال 
المضــادات  اســتعمال  عــدم 
الحيوية إال بوصفة طبية، الفتا 
إلــى أن المضــادات الحيويــة ال 
تعالج العدوى الفيروســية مثل 
البرد أو اإلنفلونزا وال تعالج كل 

األمراض. .
كما وجه نصائح بعدم مشاركة 
المضــادات الحيويــة مــع أفراد 
األسرة، إلى جانب أخذ المضادات 
الحيوية حسب الوصفة، وإكمال 
الطبيب  التي وصفهــا  الجرعــة 
حتى لو كنت تشــعر بتحســن، 

وااللتزام بمواعيد الجرعات.
ونبه الكريري إلى أن المضادات 
الحيويــة تكــون أكثــر فاعليــة 
عندما يتــم تناولهــا بالطريقة 
الموصوفــة من قبــل الطبيب، 
تنــاول  عــدم  إلــى  إضافــة 
المضــادات الحيويــة التــي تم 

اســتخدامها ســابقا مــرة أخرى 
بدون استشــارة الطبيــب، فقد 
يصــف الطبيب مضــادا مختلفًا 

تبعا لحالتك في كل مرة.
وفــي جانــب تنــاول المضادات 
الحيويــة، حــذر الكريــري مــن 
تناول الــدواء المتبقــي، مؤكدًا 
أن تناول الدواء الخطأ يمكن أن 
يؤدي إلــى تأخير الحصول على 
العــاج المناســب، وقــد يؤدي 
إلــى تفاقــم الحالــة المرضية، 
منبهًا الى عدم تناول المضادات 
الحيويــة الموصوفــة لشــخص 
آخر فقــد تكــون غير مناســبة 

للشخص المريض أيضًا.

قتل البكتيريا النافعة
الدكتــور رامــي العبادلــة مدير 
وحدة مكافحة العدوى والسامة 
في وزارة الصحــة بغزة، تحدث 
عــن ازديــاد المخــاوف نتيجــة 
للعديــد  الفيروســات  مقاومــة 
من األدوية؛ نظرًا لاســتخدام 
العشــوائي للمضادات الحيوية، 
والذي يجعل المضاد با فاعلية 
علــى الفيروســات واســتخدامه 
لقتــل البكتيريــا النافعــة فــي 
الجســم، فيُعــرّض المريــض 

نفسه لضرر مزدوج.
ونــوه العبادلــة خــال انطاق 
العالمــي  األســبوع  فعاليــات 
أن  إلــى  الحيويــة،  للمضــادات 
الوزارة حظرت صرف المضادات 
طبيــة،  بوصفــة  إال  الحيويــة 
المســتمرة  اإلرشــادات  وتُّقدم 
األولية  الرعايــة  فــي  للعاملين 

والطوارئ.
اســتمرار  العبادلــة،  وتمنــى   
اإللكترونية، مع ضرورة  الحملة 
وجود تكاتــف الجهود وترابطها 
والتعليم  الصحــة  وزارات  بيــن 

والزراعة.
فيمــا أكد الدكتور عبــد الناصر 
صبــح مديــر منظمــة الصحــة 
العالميــة في غــزة، أن اإلفراط 
في استخدام المضادات الحيوية 
يطيل المكوث في المستشفيات 
وزيادة عدد الوفيات، فضًا عن 
زيــادة المخاطر فــي اإلجراءات 
الطبية لعمليــة زراعة األعضاء 
لمرضــى  الكيميائــي  والعــاج 
مرضــى  وعــاج  الســرطان 
الســكري، والجراحات الرئيســة 

كعمليات الوالدة القيصرية.

تقرير
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المضاد الحيوي العشوائي.. وصفة الموت
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غزة- الرأي
المكتــب  اإلعــام-  وزارة  ســجلت 
انتهــاكات  الحكومــي-  اإلعامــي 
االحتال "اإلســرائيلي" واالعتداء على 
حرية الصحفيين الفلســطينيين خال 
شــهر نوفمبر/ تشــرين ثانــي 2021 
المنصــرم، والتي بلغت مجملها” 110“ 
انتهــاكًا، منهــا “99 “ انتهــاكًا من قبل 
االحتال اإلســرائيلي ومســتوطنيه، و 
إدارات مواقــع التواصل االجتماعي في 
الفلسطيني، يقابله”  المحتوى  محاربة 
11 “  انتهــاكًا من قبل األجهزة األمنية 

الفلسطينية بالضفة المحتلة. 

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة 
الحكومي،  اإلعامي  اإلعام-المكتــب 
نوفمبــر  شــهر  خــال  تقريهــا  فــي 
2021،أكثــر مــن ” 14”  حالــة اعتقال 
وتمديــد وتجديــد اعتقــال، واحتجــاز 
واســتدعاء، مــن قبل قــوات االحتال 

"اإلسرائيلي .
كما ســجلت وحدة الرصد اعتداء قوات 
االحتال ومستوطنيه على عشرات من 
إعاميًا  بينهــم”26”  مــن  الصحفيين، 
وإعاميــة، واســتهدافهم بالرصــاص 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط، وقنابل 
ودفعهــم  وضربهــم  الســامة،  الغــاز 
وســحلهم عــدا عــن شــتمهم بألفاظ 

نابية. 
إلــى ذلــك، منعــت قــوات االحتــال  
أكثــر  المســتوطنين،  بالشــراكة مــع 
مــن”21 “ صحفيًا عن تغطية االحداث، 
اإلعاميــة  مهامهــم  أداء  وعرقلــت 
لحجــب جرائــم االحتال ومــا يرتكبه 
الفلســطيني، وصادرت  الشــعب  بحق 
عــدد)5( من الهواتــف النقالة ومعدات 
لصحفييــن،  كمــا منعت عــدد”2” من 
الصحفيين من التنقل والسفر للخارج.

ووثقت وحــدة الرصد، أيضــًا” 2” حالة 
اقتحــام ومداهمــة لمنــزل صحفييــن 
اثنيــن قبــل أن تعتقلهمــا، فــي حين 

رصدت ” 2” حالة تهديد واتهام .
االحتــال  مضايقــات  جانــب  وفــي 
االحتــال  ســجون  فــي  للصحفييــن 
والمتابعــة  الرصــد  وحــدة  ســجلت 
عــدد”5” تم اجبــار صحفــي على دفع 
غرامــة مالية قبل ان تفــرج عنه، فيما 
حققت مخابــرات االحتال مع اربع من 
الصحفيين بعــد احتجازهم واعتقالهم  

واتهامهم بالتحريض.
التواصــل  انتهــاكات مواقــع  وبشــأن 
االجتماعــي،  ســجلت وحــدة الرصــد 
والمتابعــة أكثر مــن”24”  حالة انتهاك 
بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت 
إدارات الفيس بوك، وتويتر وانستجرام 
اإلســرائيلي  االحتــال  مــع  وبالتآمــر 

للمحتــوى الفلســطيني بذريعة نشــر 
على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

اعتداءات فلسطينية
وحــول االنتهــاكات مــن قبــل أجهزة 
االمن الفلسطيني سجلت وحدة الرصد 
والمتابعــة خــال شــهر نوفمبر2021 
حالــة” 11” حالة تمثلت فــي اعتقال و 
تمديــد احتجــاز واســتدعاء” 7”  حاالت 
للصحفييــن مجاهد طبنجة ، ونســيم 
معــا والذي ماطلــت أجهزة الســلطة 
باالفــراج عنــه رغــم صدور قــرار من 
محكمــة نابلــس باالفــراج، اال انه تم 
تمديــد اعتقاله مرتين متتاليين ، فيما 
ســجلت اقتحام عدد” 1”، عدا عن رصد 
” 2” حالــة مصــادرة معــدات، واالجبار 

على دفع غرامة مالية لعدد” 1”.
تفاصيل انتهاكات االحتال اإلسرائيلي 
التي رصدتها وحــدة الرصد والمتابعة 
بحــق الصحفيين خال شــهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2021
1/11/2021: اعتــدت قــوات االحتال 
االسرائيلي على الصحفي وهبة مكية، 
بالدفــع والركل والتهديــد ومنعته من 
تصوير مواجهات عنــد مدخل المقبرة 

اليوسفية في مدينة القدس.
مخابــرات  احتجــزت   :1/11/2021
االحتــال، الصحافيــة الحــرّة بشــرى 
الطويــل، وحققــت معهــا بخصــوص 
عملهــا الصحفــي مــدة اربع ســاعات 
في معســكر "عوفــر" قرب بــرام اهلل، 
وافرجت عنها بعــد تهديدها واتهامها 

بالتحريض.
مخابــرات  اســتدعت   :1/11/2021
الصحفــي في  اإلســرائيلي  االحتــال 
وكالــة "جــي ميديــا" عــاء الريماوي، 
وحققــت معه مدة ســت ســاعات حول 
عمله الصحافي، في معســكر "عوفر" 

برام اهلل، وأبلغته بمنعه من السفر .
االحتال  قــوات  1/11/2021:أجبــرت 
الصحفــي  مصعــب قفيشــة على دفع 
غرامة مالية قدرهــا 350 دوالرًا، قبل 
أن تفــرج عنه، بعد اعتقــال دام قرابة 

3 اسابيع.
4/11/2021: منعــت قــوات االحتال 
المصــور الصحفــي أكــرم العمور من 
تصويــر مهاجمة االحتــال للمزارعين 
في بلدة تقوع واحتجزته لبعض الوقت 

 .
7/11/2021: اعتقلــت قوات االحتال 
اهلل  حمــد  مجاهــد  الحــرّ  الصحافــي 
مــرداوي، بعــد مداهمة منــزل عائلته 
في قريــة حبلة قرب مدينــة قلقيلية، 
وأطلقت ســراحه بعــد التحقيــق معه 
ســاعتين  لمــدة  متتاليتيــن  مرتيــن 
واتهمته بتهم واهية ســابقة، وهددته 

بدهم منزله وتخريبه.

7/11/2021: مــددت قــوات االحتال 
اعتقال الصحافي الحرّ عاصم الشــنار 
أربعة أيــام على ذمّــة التحقيق للمرة 
الســابعة تواليــًا، بعــد اعتقالــه في 5  

أيلول/سبتمبر الجاري.
محكمــة  جــددت   :10/11/2021
لألســير  اإلداري  االعتقــال  االحتــال 
الصحفي محمد نمر عصيدة “38 عاما” 
من بلدة تل غرب نابلس، للمرة الثانية 
لمدة 4 أشــهر بعد االنتهاء من التمديد 

األول لمدة ٦ أشهر.
11/11/2021:اعتــدت قوات االحتال 
تغطيتهــم  أثنــاء  الصحفييــن  علــى 
المدخل  المندلعــة علــى  للمواجهــات 

الشمالي للبيرة.
11/11/2021: حذفت إدارة فيســبوك 
صفحة مؤسسة قامات لتوثيق النضال 

الفلسطيني.
قــوات  اســتهدفت   :12/11/2021
االحتــال الصحفييــن بقنابــل الغــاز 
تغطيتهــم  أثنــاء  للدمــوع  المســيل 

لمواجهات جبل صبيح جنوب نابلس.
12/11/2021 : حذفــت إدارة الفيــس 
بوك صفحــة كل مــن الصحفي مثنى 
دون  والرئيســية  الشــخصية  النجــار 
أســباب، وصفحة الصحفي ايمن دلول 
، وعطلت صفحة وكالة شــمس نيوز ، 
وأغلقت صفحة نساء من اجل فلسطين 

للمرة الثالثة خال العام الحالي.
منصــة  حذفــت   :12/11/2021
الرســمي  الحســاب  االنســتجرام  

للصحفي  حسن اصليح.
بــوك  الفيــس  إدارة   :12/11/2021
تحذف حساب لمصور أسيد كميل على 

الفيسبوك، وعلى انستجرام.
ســلطات  منعــت   :16/11/2021
االحتال الصحافية مجدولين حســونة 
من الســفر، الســتام جائــزة تكريمها 
بعــد فوزها بلقب الصحفــي الحر لعام 

.2021
17/11/2021 : منعــت قوات االحتال 
الســنجاوي،  ابراهيــم  الصحفييــن 
ومراسل قناة "اي. بي.سي" األميركية 
الصحافــي ناصــر عطــا،  مــن تصوير 
أحــداث وقعت في البلــدة القديمة في 
مدينة القــدس واعتدت عليهما بالدفع 

والركل.
قــوات  احتجــزت    :18/11/2021
االحتال الناشــط اإلعامي في مركز 
وادي حلــوة محمد أبــو الحمص، داخل 
متجــر صغير فــي منطقة العيســاوية 
في القدس، ومنعته من تغطية عملية 

اعتقال عناصرها ألحد الشبان.
قــوات  اســتهدفت   :20/11/2021
"قــدس  شــبكة  مراســل  االحتــال، 
الحيــط  ســقف  معتصــم  اإلخباريــة" 
مغّلفتيــن  معدنيّتيــن  برصاصتيــن 

بالمّطــاط، واحــدة في الســاق وأخرى 
فــي الظهر، قبل احتجازه لمدة ســاعة 
أثنــاء  الصحافــة،  خــوذة  ومصــادرة 

تغطيته اقتحامها لمدينة رام اهلل.
قــوات  اســتهدفت   :21/11/2021
هــارون  ماهــر  الصحفــي  االحتــال 
المطاطي خــال تغطيته  بالرصــاص 
القتحــام قــوات االحتــــال لحي عين 

منجد برام اهلل.
21/11/2021: اعتــدت قوات االحتال 
بالضرب والدفع علــى الصحفيين، من 
بينهم  أربع صحفيات وهنّ الصحافية 
في موقع "ميــدان القــدس" اإلخباري 
براءة أبو رموز، ومراسلة قناة "الجزيرة 
مباشــر" رنــاد الشــرباتي، والصحافية 
الحرّة لواء أبــو رميلة، والصحافية في 
وكالة "معًا" ميســاء أبــو غزالة، إضافة 
إلى منعهنّ من التصوير، واحتجازهن 
خــال تواجدهــنّ في منزل الشــهيد 
فادي أبو شــخيدم في البلــدة القديمة 
هواتفهــن  وصــادرت  القــدس،  فــي 
وحذفت جميع الصور قبل اعادتها لهن.
 22/11/2021:  إقــدام شــركة "ميتا" 
الصفحتيــن  حســابات  حظــر  علــى 
"ميدان  الفلســطينيتين  المليونيتيــن 
القــدس" و "القســطل"، علــى موقــع 
وتم  "فيســبوك  االجتماعي  التواصــل 
ايقافهــا وإغاقها عبــر موقع التواصل 
االجتماعــي “فيســبوك"، كمــا أغلقت 
إدارة "تويتــر صفحة وكالة "نيو برس" 

اإلخبارية،
مخابــرات  جــدّدت   :24/11/2021
االعتقــال  "اإلســرائيلي"،  االحتــال 
اإلداري للمصــور الصحفي حازم ناصر 
من طولكرم لمدة 3 أشهر للمرة الثانية 

تواليًا. 
26/11/2021: اعتــدت قوات االحتال 
تلفزيــون  مراســل  مــن  كّا  علــى 
"فلســطين" بكر عبد الحــق برصاصة 
إسفنجية في كتفه، والصحافية الحرّة 
نجــاء زيتــون برصاصــة مماثلة في 
فخذهــا، والمصور الصحفــي عبد اهلل 
بحش باالختناق والرصاص المطاطي، 
خــال تغطيتهم المواجهــات في بلدة 

بيتا جنوب مدينة نابلس.
ميتــا  27/11/2021:  حذفــت شــركة 
صفحة "ميــدان القــدس" على منصة 
إنســتغرام، ويأتــي ذلــك بعــد حذفها 
االســبوع  لصفحتهــم على فيســبوك 

الماضي. 
27/11/2021: حظــرت إدارة الفيــس 
بوك صفحة أصــداء للصحافة، كما تم 
شــطب وإغاق حسابات  10 من طاقم 
ومتدربــي فريق أصــداء بنفس الوقت 

مع إغاق الصفحة.
28/11/2021: اعتــدت قوات االحتال 
اإلســرائيلي على اكثر من 12 صحفيا 

وصحافية ومنعتهم من  تغطية  فعالية 
احتجاجيــة ضــد اعتــداءات االحتــال 
ومستوطنيه على طاب مدرسة اللبن 
الشرقية على طريق نابلس- رام اهلل، 
عرف منهم جعفر شتية ، شادي جراعة 
، محمــود زكارنــة ، خالد بديــر، ايمن 
نوباني، هشــام ابو شقرا ، شادية بني 
شمسة ، رغد قصراوي، بكر عبد الحق، 
خالد صبارنة ، طارق يوســف، عبداهلل 

بحش .
30/11/2021: اعتقلت قوات االحتال 
اإلســرائيلي الصحفي صبــري جبريل 
بعد مداهمة واقتحــام منزله في بلدة 

تقوع شرق بيت لحم.
 تفاصيــل انتهــاكات األجهــزة األمنية 

الفلسطينية في الضفة المحتلة
4/11/2021: اقتحمت األجهزة األمنية 
والمخابرات الفلســطينية، في ســاعة 
مبكرة منزل الصحفي نســيم معا في 
بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة 
المحمول،  الغربية، وصــادرت هاتفــه 
واعتقلته فــي الجنيد التابع للمخابرات 
فــي نابلــس، كمــا تــم عرضــه أمام 
محكمة صلــح نابلس، وأمَــر القاضي 
بإطــاق ســراحه مع اجبــاره على دفع 
غرامــة ماليــة، لكــن بســبب مماطلة 
أجهــزة األمن لم يُطلق ســراحه، وتم 

نقله إلى سجن اريحا.
7/11/2021: مــددت محكمــة صلــح 
الفلســطينية،  للســلطة  التابعة  أريحا 
اعتقال الصحافي الحرّ نسيم معا 15 

يومًا على ذمّة التحقيق.
الوقائي  احتجــز األمن   :11/11/2021
الفلســطيني، مراسل موقع "فلسطين 
بوســت" الصحافــي مجاهــد طبنجــة 
أثنــاء  اعتقالــه  بعــد  تســع ســاعات، 
تغطيته هدم بلدية نابلس سوقًا يبيع 
المقتنيات القديمة شرق المدينة، حيث 
صــــادروا معداتــه من هاتف وســتاند 
وكشــاف ومايكروفون قبــل أن تطلق 

سراحه.
16/11/2021: استدعى األمن الوقائي 
الصحفــي مجاهد طبنجة، مــرة ثانية 
إلى مقــرّ األمــن الوقائي الســتكمال 

التحقق معه .
22/11/2021: مــددت محكمــة صلح 
أريحــا اعتقــال الصحفي نســيم معا 
لمدة 3 أيام للمرة الثانية على التوالي، 
بعد رفــض طلــب المجموعــة بإخاء 
سبيلهما، على الرغم من قرار محكمة 
صلح نابلــس الصادر بتاريــخ -7-11

2021 والقاضي باإلفراج عنهما.
النيابــة  أفرجــت   :25/11/2021
العامة في نابلــس، بكفالة مالية، عن 
الصحفي نسيم معا بعد 23 يومًا من 

اعتقاله على خلفية تهم سياسية.

اإلعالم الحكومي: االحتالل يرتكب 110 انتهاكًا بحق الصحفيين خالل نوفمبر
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غزة- الرأي -آالء النمر
إن حمــل رأســين مــن الملفوف 
البيت  األقل-إلى  األخضر–علــى 
إتمــام طقــوس  يجــري ضمــن 
الشــتاء التي تســتمد دفئها من 
غرفــة المطبــخ، والتــي تتحول 
مركزيــة  عمليــات  غرفــة  إلــى 
تــوزع الروائح والنكهات، ويدخل 
تخميــن  أحجيــة  فــي  الجميــع 
نوع الطبخــة الفواحــة الخاطفة 
لألنوف، والتــي تأخذ وقتها فوق 

الموقد.
مع اشــتداد زخات المطر، يهرول 
كٌل نحــو الطريــق المــؤدي إلى 
بيته لينعــم بالدفء والســكون، 
فتحمــُل األمهــات علــى عاتقها 
مســؤولية إتمام المهمة بتجهيز 
الدافئة ألجل  الشــتاء  مأكــوالت 
مــن  الوافديــن  أســرتها  أفــراد 
ومهامهم  وجامعاتهم  مدارسهم 
هــي  فتتحــول  الوظيفيــة، 
لشخصية ساحرة تمتلك مصباح 

عاء الدين لتحقيق األمنيات.
وتســير خطة المأكوالت اليومية 
الماطرة وبحسب  األجواء  بحسب 
أو  شــديدة  كانــت  إذا  الزخــات 
خفيفــة، فالمطــر يحــدد طبيعة 
الطبخة التي ستنجزها ربة البيت 
ألبنائها، وبحسب المتعارف عليه 

فــإن أكلــة العــدس تفــوز بأول 
الطبخات الشــتوية التــي يفتتح 

فيها فصل المطر.
الزراعيــة  المحاصيــل  تتكاتــف 
الشــتوية لتكمــل أركان الطبخة 
المنتظرة، فوجود الليمون والثوم 
والكمون من أهم المكونات التي 
تمزج باألرز لحشــوه داخل قطع 
بأشــكال  المقصوصة  الملفــوف 
هندســية مثلثة، والتي تتشــكل 
أخيــرًا على هيئــة أصابع طولية 

في أوعية الطبخ المعدنية.
أمــا عــن الملفــوف الــذي يزرع 
ويحصد داخل األراضي الزراعية 
المحفظــات  فــي  الطينيــة 
الوســطى، فهــو ينتمــي لعائلة 
ويحبــذ  الصليبيــة،  المحاصيــل 

زراعته في شهر مايو الصيفي.
ويعتبــر الملفوف من الخضراوات 
الورقية المســتخدمة في العالم، 
القرنبيط،  أو  بالكرنــب  ويعــرف 
وله فوائــد كثيرة، أولهــا فقدان 
الــوزن الزائد ويشــعر الشــخص 
بالشبع لما فيه من ألياف غذائية 
الحراريــة  للســعرات  الفتقــاره 
ويعالج مشــاكل البشرة بكسبها 
النضــارة والحيويــة، ويعالج حب 
الشــباب ويسرع من عملية شفاء 
الحروق البســيطة أو المتوسطة 

والندبــات علــى الجلــد، ويقوي 
الذاكرة وعاج النزف وتخثر الدم.

اكتفاء ذاتي
"وصلنا إلى االكتفاء الذاتي منه، 
مشــاكل  دون  ويحصــد  ويــزرع 
زراعيــة أو أمــراض تاحقه، كما 
مــن  ببــذور مســتوردة  ويــزرع 
الخارج في سبيل تعديل جيناته 
الوراثيــة"، يقول الناطق باســم 

وزارة الزراعة أدهم البسيوني.
نســبة  أن  البســيوني  وأوضــح 
األراضــي المزروعــة بالملفــوف 
تبلــغ 2500 دونــم زراعــي في 
أراضي المنطقة الوسطى، وتنتج 
من ثاثة إلى أربعة طن من ذات 
المحصــول خال فصل الشــتاء، 
ويعتمد محصــول الملفوف على 
الزراعــة المحليــة، ويصــدر منه 
الخارجــي  الســوق  إلــى  نســبة 

بمناطق الضفة المحتلة.
زراعــة  أن  البســيوني  وبيــن 
الملفــوف تعتبر مــن المحاصيل 
الســهلة والمجديــة فــي نفــس 
الوقت، فهي مربحة وغير مكلفة 
زراعيــًا العتمادها على أســاليب 
الزراعة المكشــوفة دون الحاجة 
المكلفة جدًا،  الزراعية  للدفيئات 
ودون الحاجة إلى رعاية واهتمام 

ومتابعة حثيثة.
الملفــوف داخــل  بــذور  وتــزرع 
المشــاتل الزراعيــة لمدة ال تقل 
عن عشرين يومًا، ومن ثم تنقل 
األراضي  داخــل  لتــزرع رســميًا 
الزراعية التي تميــل تربتها إلى 

الطينية لنجاح المحصول.
وتبقى مراســم الشتاء وطقوسه 
الشــتوية  بالمأكــوالت  تتزيــن 
الســاخنة "كالعــدس والمفتــول 
والملفــوف والقرنبيــط"، ففيهــا 
تكتمل لوحات الجمعات العائلية، 
وتضفــي أجــواء مــن الحميمــة 
والــدفء العائلــي المحبــب لدى 
بالحيويــة  الممتلــئ  البيــت 

والنشاط.

فوائد عديدة
وال  تعــد  ال  الملفــوف  فوائــد 
األبيــض  الملفــوف  تحصــى، 
مصدرًا غذائيًّا مهمًّا للعديد من 
الفيتامينــات، مثــل فيتامين ج، 
موجودة في الملفوف فيتامين ك 
وفيتامين ب 6 والفوالت )حمض 
الفوليك(، وبعض المعادن، مثل 

البوتاسيوم.
مــن  يعــد  االبيــض  الملفــوف 
الخضــراوات الغنيــة بمضــادات 
يعــد   .)Antioxidant( األكســدة 

الخضــروات  إحــدى  الملفــوف 
التــي قــد يلجأ الســتخدامها من 
أجــل حمايــة الجســم من بعض 
الحــاالت الصحيــة، فهــو مفيــد 
جدًا لالتهابــات. مفيد جدًا من 
أجل عمليــة الهضــم، باإلضافة 
خفــض  فــي  مســاهمته  إلــى 
 ،)LDL( الضــار  الكولســترول 
والتحكم في نســب الســكر في 

الدم.
ال  مصــدرًا  الملفــوف  ويعــد   
بــأس بــه للكالســيوم، خاصــة 
لألشــخاص الذيــن ال يتناولــون 
الحليــب ومنتجاتــه، ويعتمــدون 
على مصادر أخرى للحصول على 

احتياجاتهم من الكالسيوم.
ويحتــوي الملفوف علــى األلياف 
بانخفــاض  ويمتــاز  الغذائيّــة، 
والســعرات  الكربوهيــدرات 
الحراريــة فيه، وهــو مصدر عاٍل 

للكبريت.
يعالــج  الملفــوف  واســتهاك 
أمراض الجهاز التنفسي المزمنة 
إن  العالميــة  الصحــة  بمنظمــة 
بمضــادات  الغنيــة  األطعمــة 
األكســدة يمكن أن تكون ســهما 
آخــر في جعبــة الباحثيــن الذين 
وبــاء  علــى  للقضــاء  يســعون 

كورونا.

"الملفوف والقرنبيط" مأكوالت ساخنة تكمل موائد الشتاء
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منذ انــدالع انتفاضــة األقصى 
عــام2000 توقــف آالف العمال 
إلــى  بالتوافــد  الفلســطينيين 
أراضــي الداخــل المحتــل، مــا 
بارتفــاع  فادحــا  خلــًا  ســبب 
أعداد البطالة وانعدام الكســب 
الوضــع  وأردى  اليومــي، 
االقتصادي إلى أسوأ حاالته بعد 
استقراره وانتعاش جيوب أرباب 

البيوت.
"عمال إســرائيل" ذاك المسمى 
الــذي التصــق بكل مــن يعمل 
والذي  المحتلة  األراضــي  داخل 
بلــغ عددهــم ألكثــر 200ألــف 
عامــل، ولكنــه بفعــل الظروف 
واألحــداث تم إيقافهم بشــكل 
نهائــي، حتى مضــى على هذا 
المنــع أكثــر من عشــرين عامًا 
وتكــدس  بالحصــار  اكتظــت 

األزمات بشتى ألوانها.
ففــي خطــوة غيــر مســبوقة، 
فــي  العمــل  وزارة  أعلنــت 
غــزة، بــدأت باســتقبال طلبات 

إلكترونيــة للراغبين في العمل 
وحــددت  المحتــل،  بالداخــل 
شــروطا بــأن يكــون المتقــدم 
قــد تجــاوز 26عاما مــن عمره 
بوظيفــة  يعمــل  وال  ومتزوجــًا 
لشــهادة  وامتاكــه  رســمية، 
تطعيم فيروس كورونا، مع خلو 

صحيفته الجنائية من القضايا.
وفي مؤشــر علــى عمــق أزمة 
البطالــة في غزة، شــهد موقع 
ألكثــر  تســجيًا  العمــل  وزارة 
لراغبيــن  طلــب  آالف   10 مــن 
فــي الحصــول علــى تصريــح 
عمل داخل "إســرائيل"، وســط 
عــدد  يتجــاوز  أن  تقديــرات 
المسجلين 100 ألف عند انتهاء 

عملية التسجيل.
هــذه هــي المــرة األولــى التي 
تشــرف فيها الحكومــة في غزة 
علــى عمليــة تســجيل عمــال 
المحتلة،  األراضي  داخل  للعمل 
مسؤولين  تصريحات  وبحســب 
فــي الحركة فإن هــذه الخطوة 
تنــدرج فــي ســياق "تفاهمات 

سياســية"، وضمن مساٍع حثيثة 
للحــد مــن البطالــة والتدهــور 
االقتصادي في القطاع الساحلي 
المحاصر منذ أكثر من 15عاما.

وتشــير تقديرات "االتحاد العام 
لنقابــات عمال فلســطين" في 
غزة إلى وجــود 250 ألف عاطل 
عن العمل، بنســبة تقدر بنحو 

.%55

الوضع األمني
علــى  الفلســطينيين  العمــال 
للعمــل  االنطــاق  أعتــاب 
المحتلة، فا  األراضــي  داخــل 
يمكــن التغاضــي عــن الوضع 
االستثنائي األمني الذي تعيشه 
غزة، مــا دفع الجهات المختصة 
بعمل حملة توعوية تنص على 
البقاء على الثوب الفلســطيني 
األصيل الــذي يتحلى بالكرامة 

ورفض الرضوخ لابتزاز.
وكيل وزارة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة عبد الهــادي اآلغا قال 
إن هــذه اللجنــة تنفــذ خططا 

توعيــة  أجــل  مــن  وبرامــج 
الفلســطينيين،  المواطنيــن 
خصوصا شــريحة العمال، وبما 
مــن  الحصانــة  لهــم  يضمــن 
األساليب المخابراتية لاحتال 
لإليقــاع بهم في "وحل التخابر 

والجاسوسية".
"خطبــة  األوقــاف  وعممــت 
موحدة" يوم الجمعة على جميع 
مســاجد قطاع غــزة خُصصت 
للحديــث عــن مخاطــر التخابر 
مــع االحتــال، والتوكيــد على 
الحكم الشــرعي فــي المتخابر 

مع العدو.
وأضاف األغا أن "حرمة" التخابر 
مع العدو متحققة ومتفق عليها 
بيــن جمهور العلمــاء والفقهاء، 
وذهــب البعــض إلــى وجــوب 
القصــاص مــن المتخابر بقتله 

في كل األحوال.
وحــث اآلغــا العمــال وكل من 
تدفعه الحاجة للتصريح للمرور 
عبر إيرز علــى التحلي بـ"العزة 
الخضــوع  وعــدم  والكرامــة"، 

األســاليب  لابتزاز مهما كانت 
ال  "نحــن  وقــال  والمغريــات، 

نقتات بديننا ووطننا".
وتشــير المعلومات إلى موافقة 
االحتال -ألول مرة منذ اندالع 
انتفاضــة األقصى عام -2000 
علــى دخــول 30 ألــف عامــل 
من غزة للعمــل لديها بموجب 
ونتيجــة  سياســية  تفاهمــات 
مباحثــات غير مباشــرة أدارها 
وسطاء بين إســرائيل وحماس 
التي يمثل إشرافها على عملية 
تســجيل العمــال ســابقة لــم 

تحدث من قبل.
التــي ســتتاح  الفرصــة  هــذه 
تحســن  أن  يمكنهــا  للعمــال 
األوضــاع المعيشــية والعجلــة 
االقتصادية داخــل قطاع غزة، 
وأن تحدث فارقــًا كبيرًا بأعداد 
أجرة  تتــراوح  البطالــة، حيــث 
العامل داخل األراضي المحتلة 
ما بين 300 إلى 400 شــيكل، 
فيما ال تتجاوز أجرة العامل في 

غزة 50 شيكا.

عمال “إسرائيل” كرة الزمن تعود بهم لعشرين عامًا إلى الوراء 
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أوراق وملفات وأجندة مكدســة 
على أســطح المكاتب اإلدارية، 
يقابلها موظف يعمل على قدم 
وســاق إلنهــاء أبــراج المهمات 
المتراكمــة على شــكل ملفات 
ورقية، لكن إتمام العمل يحتاج 
إلــى عــدة أيــام إلنهائــه على 
النحو الصحيح، وهــذا ال يوفر 
الوقــت وال يختصــر الجهد، بل 
يحتاج أليــدي عاملة مضاعفة 
أو أليام أكثــر انتظارًا في وجه 

المهام الوظيفية.
الموظفيــن هــو بؤرة  ديــوان 
األســاس  الحكومــي  العمــل 
وهو القامــة اإلدارية المتصلة 
مباشــرة بــاألداء اإلداري فــي 
كافــة الــوزارات والمؤسســات 
أن  يجــب  وعليــه  الحكوميــة، 
والدقــة  بالســرعة  يتحلــى 
وسهولة اإلنجاز لكل ما يخص 

الموظف الفلسطيني.

اإلداريــة  الدوافــع  هــذه  كل 
تصب في الوصــول إلى إقامة 
نظــام إداري محوســب يــؤدي 
المهم بدرجة عالية من التقدم 
التقنــي، وهــذا فعليــا مــا تم 
إنجــازه في ديــوان الموظفين 
نوعيــة  نقلــة  وكان  العــام، 

ويشهد لها.
الموظفيــن  ديــوان  واســتهل 
التكنولوجيــة  النقلــة  هــذه 
مســابقات  بإطــاق  الحديثــة 
علــى  اإلشــرافية  الوظائــف 
والتي  الــوزرات،  مســتوى كل 
اللوحات  تقوم على اســتخدام 
اإللكترونيــة المحوســبة بــدءا 
المتسابق  الموظف  باســتقبال 
ومن ثــم تقيميه على اللوحات 
درجات  واعتمــاد  اإللكترونيــة 

المقابلة بنفس اآللية.
المقابــات  لجنــة  عضــو 
أشــاد  األغا  أمجــد  اإلشــرافية 
باإلجــراءات الحديثــة المواكبة 

إن  وقــال  العصــر،  لتقنيــات 
الكثير  وفر  اإللكتروني  التحول 
من الوقــت والجهد ورفع قيمة 
وطبيعــة  األداء  فــي  الجــودة 
التعامــل مع المتســابقين في 
عمــل منظــم ومرتــب بأعلى 

درجاته المرجوة.
فيمــا تحــدث عضو أحــد لجان 
المســابقات اإلشــرافية أيمــن 
عايــش عــن مميــزات التحول 
إليــه  توصــل  الــذي  التقنــي 
وجــود  الموظفيــن،  ديــوان 
الشاشــة أمام مُجري المقابلة 
التقيميــة  البيانــات  وإدخــال 
واحتســابها  بيانيــة  بطريقــة 
الدرجــة النهائيــة بشــكل آلي 
وفق معــادالت خاصة برع في 
إنتاجهــا الديــوان، واصفــًا إياه 
بأنه نقلة نوعيــة في منهجية 

عمل الديوان.
الصحفــي  أشــاد  جانبــه  مــن 
وأحد أعضاء لجان المســابقات 

اإلشرافية إســماعيل الثوابتة، 
التقنيــة  التحدثيــات  بــكل 
التي تــدل علــى كــم التطور 
التقنــي الــذي ينتهجــه ديوان 
الموظفيــن، بدًء من اســتدعاء 
منظمــة  بطريقــة  الموظــف 
التقييمــات  بإدخــال  وانتهــاء 

المحوسبة.
العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر 
المعلومــات  لتكنولوجيــا 
المهنــدس أحمــد عمــاد، قال 
الموظفيــن  إن نظــام ديــوان 
المحوسب في إجراء المقابات، 
هو أحــد األنظمــة التي تهدف 
الخاصة  الشــفافية  إلى ضمان 
واختيــار  المقابــات،  بإنجــاز 
الخاصــة  الكفــاءات  أفضــل 
وتجويــد  البشــرية،  بالمــوارد 
المســتقبل  فــي  بــه  العمــل 

القريب.
النظــام تــم إنتاجه مــن قبل 
وحــدة الحاســوب فــي ديــوان 

الموظفيــن العــام، للعمل بعد 
ذلك على النهج المحوسب في 
الــواردة إلى  كافــة المعامات 

ديوان الموظفين العام.
وفــي فتــرة ماضيــة كانت قد 
ُأعلنت حزمة خدمات محوسبة 
العــادي  المواطــن  يســتطيع 
والموظف االســتفادة منها عبر 
حيــث  اإللكترونيــة،  البوابــة 
يوفر النظام مجموعة متكاملة 
اإللكترونيــة  الخدمــات  مــن 
للموظــف والتــي تمكنــه مــن 
إجراء ومتابعــة كافة العمليات 
قيمة رسوم  بتسديد  المتعلقة 
مــن  الحكوميــة  المعامــات 
مســتحقاته الماليــة، بما يزيد 
عن ١٣٠ خدمة حكومية يمكن 
االســتفادة منهــا، كمــا يديــر 
السندات  النظام عملية إصدار 
المالية، التي يمكن االســتفادة 
منهــا فــي ســداد المعامــات 

المختلفة.

ديوان الموظفين بغزة ينجز مهامه بأعلى درجات التقدم التقني
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الضفة المحتلة- الرأي
اإلســرائيلي  االحتــال  يواصــل 
ممارســة كافــة األســاليب التي من 
شــأنها جمع معلومات اســتخباراتية 
متعلقــة بالفلســطينيين خاصة في 
الضفة الغربية، والســيما في مدينة 
الخليل، والتي كان آخرها استخدامه 
لتقنيــة "الذئــب األزرق" حيث يقوم 
هذا التطبيــق بالتقاط صــور وجوه 
الفلسطينيين، من أجل إنشاء قاعدة 

بيانات رقمية عن الفلسطينيين.
فمنذ أكثر من عام، تم تزويد جنود 
بهواتف خاصة  اإلسرائيلي  االحتال 
األزرق”،  “الذئــب  مــزودة بتطبيــق 
وتكليفهــم بتصوير الفلســطينيين 
وذلك  الشــخصية،  الهوية  وبطاقات 
من أجل إنشــاء قاعدة بيانات رقمية 
الضفــة  فــي  الفلســطينيين  عــن 
الغربية المحتلة، حيث يتم ذلك من 
دون الحصــول على موافقــة أولئك 

الذين يتم تصويرهم.
وجــاءت فكــرة “الذئــب األزرق” من 
مشــروع “المدينــة الذكيــة” الــذي 
كاميــرات  عبــر  بالخليــل  يطبــق 
المراقبة المنتشرة في جميع األحياء 
وتتعقــب  ترصــد  التــي  الســكنية 
الفلســطينيين علــى مدار الســاعة 
داخــل  حتــى  تحركاتهــم  وتوثــق 
منازلهــم، وجمــع معلومــات عنهم 
بالمنظومــة المحوســبة لكاميــرات 

المراقبة.
ويمكــن عبــر “الذئــب األزرق” جمع 
فلســطيني  أي  عــن  المعلومــات 
عبر الماســح الضوئي الــذي يمكن 
الرمــز  أو  الشــخص  وجــه  مســح 

الموجــود  الممغنــط  الشــريطي 
علــى بطاقــة الهويــة الشــخصية، 
وتحويل المعلومــات إلى المنظومة 
المحوســبة لســلطات االحتال التي 
تتم االســتعانة بهــا أيضــا إلصدار 
المنظومــة  وتحتــوي  التصاريــح. 
المحوسبة التي يتم ربطها بتطبيق 
“الذئــب األزرق” علــى المزيــد مــن 
بالتصاريــح  المتعلقــة  المعلومــات 
مــن  محظــورا  كان  وإذا  للشــخص 
التنقل واالقتراب من المستوطنات، 
أو لديــه مخالفــات أمنيــة، كمــا أنه 
يتــم تحديــث المنظومــة بالبيانات 
عن الشــخص عبر التطبيق الجديد، 
وكذلــك إلغــاء التصاريــح والتحكم 
فيهــا حتى مــن دون إبــاغ صاحب 

التصريح.

تصوير وتوثيق
ووفقا لروايات جنــود االحتال التي 
جمعتها حركة “كســر الصمت”، فإن 
الجنــود بجيــش االحتــال وخــال 
خدمتهــم بالضفة الغربية بدأوا منذ 
عــام تقريبــا التنافس فيمــا بينهم 
وتوثيــق  فوتوغرافــي  لتصويــر 
المواطن الفلســطيني، بما في ذلك 
الشــبان والرجال والنســاء والفتيات 
وكبــار الســن واألطفــال، ويحصــل 
الجنــود علــى مكافــأة مقابــل هذا 
العمل مــن دون اإلفصاح والكشــف 

عن طبيعتها.
وأظهرت إفادات جنود االحتال ممن 
شــاركوا في تصوير الفلســطينيين 
عبر الهواتــف الخليوية بــأن عملية 
التصويــر والتوثيق تتم من دون أي 

مبــرر أو أي ســبب، لدرجــة أنه يتم 
تقريــب الهاتــف الذي يحتــوي على 
تطبيــق “الذئــب األزرق” مــن وجه 
الفلسطيني ويتم إجراء عملية مسح 
لوجهــه، ومــن ثــم تصويــر بطاقة 
الهوية الشــخصية لتتوفر باألرشيف 

الرقمي كافة المعلومات عنه.
وأعلــن جيش االحتال فــي فبراير/
شباط الماضي رسميا تأسيس قسم 
االستيعاب الجديد لشعبة تكنولوجيا 
القيادة  المعلومات واالتصــاالت في 
القســم  يتكــون  المركزيــة، حيــث 
مــن الضبــاط والجنــود المكلفيــن 
العمليــات والمعلومــات  باســتيعاب 
والتفاصيــل والصــور الرقميــة في 
القيــادة  منطقــة  وفــي  الوحــدات 

المركزية للجيش بالضفة الغربية.

تكنولوجيا ومعلومات
تكنولوجيــا  كتيبــة  قائــد  يقــول 
المعلومات واالتصاالت العقيد أوريل 
مالكا “نحن جيــدون جدا في تطوير 
المتقدمة،  واألنظمــة  التكنولوجيــا 
لكــن ليســت لدينا عمليــات تدريب 
للمعلومــات،  منتظمــة  واســتيعاب 
وعليه تقرر إنشاء إدارة تنفيذ القيادة 

الرقمية لتكنولوجيا المعلومات”.
واســتعرض مالــكا منظومــة عمل 
“لدينــا  قائــا  األزرق”  “الذئــب 
تكنولوجيا متقدمة، وكاميرات ذكية 
وأجهــزة  متطــورة،  تحليــات  ذات 
استشــعار يمكنها التنبيه في الوقت 
الفعلي للنشــاط المشبوه وحركة أي 
شــخص مطلوب بالضفــة الغربية، 
ونطمــح إلــى معرفة جميــع الجنود 

والضبــاط بالميــدان تشــغيل هذه 
األنظمة بأفضل طريقة”.

وأوضح مالكا أن الجيش اإلسرائيلي 
“الذئــب  تطبيــق  لتعميــم  يتطلــع 
الوحــدات  جميــع  علــى  األزرق” 
العســكرية بالضفة، مشــيرا إلى أن 
قســم االســتيعاب الجديــد لشــعبة 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت 
ســيصل إلى جميع الوحدات ومقرات 
القيــادة لتدريــب الجنــود والضباط 
علــى اســتخدام التطبيــق، وكيفية 
استيعاب العمليات وجمع المعلومات 

الرقمية.

بيانات وتحركات
الناشــط  يقــول  التطبيــق  وعــن 
الحقوقي الفلســطيني عيسى عمرو 
كاميــرا  الجنــدي  توجيــه  “بمجــرد 
الهاتــف تجــاه الفلســطيني ســتتم 
معرفــة إذا كان موجــودا في قائمة 

البيانات الرقمية”.
ويقول عمرو -الذي كشف من خال 
فــي محافظــة  الحقوقــي  نشــاطه 
اســتخدام  عــن  النقــاب  الخليــل 
االحتــال تطبيق “الذئــب األزرق”- 
إنه إذا لم تتواجد تفاصيل الشخص 
الفلسطيني بقاعدة البيانات الرقمية 
“يتم تصويره ومســح وجهه ضوئيا 
وإدخــال تفاصليه الشــخصية ورقم 
هويته، وبذلك يضاف بشــكل فوري 
إلى أرشيف البيانات الرقمي الخاص 

بالفلسطينيين لدى االحتال”.
والباحــث  المختــص  أكــد  بــدوره، 
بالشــؤون األمنية محمــد أبو هربيد 
أن االحتال اإلسرائيلي يعمل دائمًا 

على تجويد وتحســين أدائه األمني 
فيما يتعلــق بالمراقبة والرصد، وإن 
هذا التطبيق )الذئب األزرق( يختص 
فقط للفلســطينيين الســيما سكان 
الضفة الغربيــة واألكثر تركيزًا على 

سكان محافظة الخليل".
وقــال: " هــذا التطبيــق يقــوم على 
فــي  الفلســطينية  أوجــه  تصويــر 
منطقــة جغرافية ما، إمــا تصويرهم 
عبر الكاميرات المنتشــرة في الضفة 
الغربيــة أو من خــال الحواجز أو من 
خال االقتحامات، بحيث يقوم الجنود 
بتصوير الفلســطينيين عبر الهواتف 
التي تم تنصيب عليها هذا التطبيق".

وبيــن أن "الذئــب األزرق" تطبيــق 
أمني يهــدف إلى جمــع المعلومات، 
كما يقوم بعــد االلتقاط هذه الصور 
بربطهــا بمجموعــة مــن البيانــات 
الجديــدة،  المعلومــات  أو  القديمــة 

لتصبح مادة أرشيفية.
وأوضــح أبو هربيد أنــه ليس هناك 
لهــذا  محــدد  مســتوى  أو  صنــف 
التطبيــق، بــل يســتهدف تصويــر 
كل من هو فلســطيني، وعليه فإن 
االحتال يتعامل أن كل فلســطيني 
هــو عبارة عن إرهابــي محتمل، وال 

يفرق بين أحد.
كل  مــن  االحتــال  وخــوف 
الفلسطينيين يجعلها يسعى لتطوير 
منظومــة جمع المعلومــات والتقاط 
وجــوه كل الفلســطينيين وتجميــع 
ملفات لكل فلسطيني، الفتًا إلى أن 
البعد السياسي فإن االحتال يسعى 
ويربطــه  الفلســطينيين  لتهجيــر 

بالحفاظ على أمن.

الذئب األزرق..  تطبيق يتيح مطاردة االحتالل للفلسطينيين
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الدعليس: ذاهبون 
لتحسين الدفعة 
المالية للموظفين

غزة- الرأي
وعد رئيــس لجنة متابعة العمــل الحكومي في غزة 
عصــام الدعليــس، بتحســين الدفعة الماليــة التي 

يتلقاها الموظفون شهريًا.
وقــال الدعليس خــال كلمة له في افتتاح مدرســة 
عبد الكريم العكلوك بدير البلح “ذاهبون نحو تعزيز 
الدفعــة المالية التــي يتلقاها الموظفيــن ونرجو أن 

نتمكن من ذلك في دفعة هذا الراتب”.
وأكد على استمرار لجنة متابعة العمل الحكومي في 
تقديم المزيد من التسهيات واإلنجازات للموظفين 

وصواًل بهم الى الرضى الوظيفي.
وَأضاف: “سنســتمر في دعم الموظفين الذين حملوا 
األمانة على مــدار 15 عام من الحصار وقلة الرواتب 
اال انهــم صمــدوا وال زالــوا يقدمون رســالتهم على 

أكمل وجه”
وتابــع الدعليس: “تابعتم إطاق مشــروع الترقيات 
للموظفين في العمل الحكومي وذاهبون إلى تعديل 
الدفعة المالية التي يتلقاها الموظفون ونســعى ألن 

تكون في دفعه هذا الراتب”.
وتصرف وزارة المالية بغزة ما نسبته %55 من الراتب 

للموظفين شهريًا وبحد أدنى 1500 شيكل.

غزة-الرأي - آالء النمر
مــن داخل بيــوت صدّرت الشــهداء 
تتوقــد القلــوب يومًا بعد يــوم، مع 
اســتمرار حرمانها من رهبة اللحظة 
األخيرة من حياة قطعة من روحهم، 
أقصى األمنيات التي يرســمها ذلك 
البيت هو لحظة عناق أخيرة، همسة 
الوصيــة فــي أذن الشــهيد، وهيبة 
حمله فوق األكتاف نحو مثواه األخير، 
ويهــرول خلــف األحبــاب واألصحاب 

والجيران ومعارف الشهيد.
تبقى القلوب مشتعلة كأنها تنتصب 
فــوق موقــد مــن نــار، حتــى يأذن 
االحتال باإلفراج عن جثمان الشهيد 
المتجمد بعد احتجازه لسنوات داخل 
ثاجات الموتى القارسة دون أسباب 
ســوى افتعال أذية، وتبقــى البيوت 
على أهبة االســتعداد لفتــح أبوابها 

لتكون بيت عزاء مرتقب.
آخر الشــهداء المفرج عنهم من بين 
الجثامين المحتجزة كان لطفل يبلغ 
من العمر خمســة عشــر عامــا، بعد 
شــهر ونصف مــن قتله عمــدًا دون 
أســباب أو تهم موجهة في بيت جاال 

بالضفة المحتلة.
وفتــح بيــت العزاء في بيــت الطفل 
الشهيد أمجد أبو سلطان من جديد، 
بعدما حصلت هيئة شــؤون االسرى 
على قرار قضائي بتســليمه بعد ان 

تقدمت بالتماس بهذا الشأن.
جســد متجمد وســط بيــت أطفئت 
قناديــل أضوائــه، وعائلــة بأكملها 
تقــف بذهول علــى بعد أمتــار من 
الحســرة وهــول الفقــد، والجماهير 
تتهافــت مجــددًا امام بيت الشــهيد 

كأنما ارتقى للتو.
نحــو ثمانيــن جثمانــًا يقبــع داخل 
قــوات  لــدى  جــدًا  بــاردة  ثاجــات 
االحتــال، يبقــي عليهــا االحتــال 
حتى وهي با حــراك وصارت مجرد 
أجساد ال عمل لها سوى أنها مارست 

"اإلرهاب" على حد زعم االحتال.
الفلســطينية  المعطيــات  وحســب 
فــإن االحتــال يحتجــز أكثــر مــن 
تسعين جثمانا من جثامين الشهداء 
الفلســطينيين والعرب بما في ذلك 
جثاميــن ثمانية أســرى استشــهدوا 
داخل ســجون االحتال جراء سياسة 

االهمال الطبي من جانب، وسياســة 
القمع والتعذيب من جانب آخر.

احتجــاز دولــة االحتــال لجثاميــن 
الشــهداء ســواء في مقابــر األرقام 
او داخــل الثاجــات االحتالية، فإن 
هــذا األمر يعــد من أبشــع الجرائم 
والتي تعد وفق االعــراف والقوانين 
يقــدم  حــرب،  جرائــم  الدوليــة 
مرتكبوهــا ومنفذوها الــى محكمة 
الجنايات الدولية لينالوا العقاب على 

انتهاكاتهم لجثامين الشهداء.

90 شهيد 
للمســاعدة  القــدس  مركــز  مديــر 
المتحدث  العاروري  القانونية عصام 
باســم الحملــة الوطنية الســترداد 
جثامين الشهداء قال إن "من بين 90 
شهيدا تحتجز إســرائيل جثامينهم، 
هنــاك 3 أمهــات و9 أطفال بعضهم 
لم يبلغوا الحلم، و8 جثامين ألسرى 

استشهدوا داخل السجون".
وقــال العاروري إن بعــض من أعلن 

االحتــال استشــهادهم "شــوهدوا 
آخــر مرة وألقي القبض عليهم أحياء 
)...( وينطبق عليهم تعريف اإلخفاء 
القسري"، مشيرًا إلى اعتزام الحملة 
"رفع قضايا قضائية تطالب بالكشف 

عن مصير أبنائها".
الوطنية الســترداد  الحملــة  وتقول 
جثامين الشهداء، إن إسرائيل تحتجز 
جثامين 89 شــهيدا، فــي الثاجات، 

و253 آخرين، في مقابر خاصة.
مــن جهتــه قــال محمد عليــان والد 
الشــهيد بهاء عليان )استشــهد عام 
2015(، فــي كلمــة خــال الوقفة، 
تفــرض  التــي  الوحيــدة  القــوة  إن 
علــى االحتال اإلفــراج عن جثامين 
الشــهداء هي "الشــارع والنزول إلى 

الميدان".
 2019 وفــي  أنــه  بذكــره  الجديــر 
اإلســرائيلية  العليا  المحكمــة  أقرت 
الجثامين، الستخدامها ورقة  احتجاز 
مساومة مستقبا، بغرض مبادلتهم 
مــع أســرى إســرائيليين تحتجزهم 
حركــة "حماس" في قطاع غزة، منذ 

.2014

داخل مقابر وثالجات االحتالل
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