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ديوان الموظفين العامّ :
وظفنا  21ألف خريج
خالل  15عاما وفق مبدأ تكافؤ الفرص

غزة -الرأي
بالرغم مــن األزمات التي تمر بها
المؤسســات والوزارات الحكومية
بغــزة من حصــار وحــروب وأزمة
رواتــب ،إال أن ديــوان الموظفين
العام حرص أشــد الحــرص على
اســتقرار الحالة الوظيفية ،وعمل

على توفير الموارد البشرية وسد
احتياجات الدوائــر الحكومية وفق
ما هو متاح.
ونجــح ديــوان الموظفيــن العام
خالل المرحلة  15عاماً في تحقيق
جملة مــن االنجازات والمشــاريع
أبرزها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

األسرى في رمضان..
كورونا وعذاب ووجع
الغياب عن األحباب

02

المنصــوص عليــه فــي القانــون
األساســي كمبدأ أساسي لعمليات
التوظيــف ،ال يتــم التوظيــف إال
وفقــا إلعالن ومســابقة ،وقد نفذ
ديوان الموظفين العام منذ العام
 2007آالف اإلعالنــات الوظيفيــة
التــي تنافــس عليها مئــات آالف

“سلك جلي ونشارة خشب
ومفرقعات”..ألعاب
خطرة بيد أطفال غزة

03

طالبي الوظائف وذلك لشغل أكثر
( )21000وظيفــة فــي قطاعــات
الخدمة المدنية.
وأعد ديــوان الموظفين العام منذ
العام  2008نظام محوسب لتنفيذ
االمتحانــات المحوســبة لطالبــي
الوظائــف ،تــم بناء النظــام على

الطلبة من أبناء األسرى
يناشدون العالم بإطالق
سراح آبائهم

04

أساس امتحان الخيارات المتعددة
والــذي يمكــن المرشــح للوظيفة
من الحصول على نتيجة االمتحان
قبل مغادرة قاعة االمتحانات.
وقــام ديــوان الموظفيــن العــام
بتوظيــف ما مجموعة
 21527موظفــاً وكان

10

 6أالف عملية جراحية
تنجزها الصحة بغزة
خالل الربع األول لعام 2021
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األسرى في رمضان ..كورونا وعذاب ووجع الغياب عن األحباب
غزة-الرأي-أالء النمر
يحل شهر رمضان المبارك على
األسرى كل عام ،لينكأ جراحهم
من جديد ،ويترك في كل زاوية
بصمة ألم ،حيث موائد السحور
واإلفطــار والجمعــات العائليــة
وصلــة األرحــام فــي الشــهر
الفضيــل تفتقــد ابتســاماتهم
وظ ّلهم.
ففــي الشــهر الفضيــل يزدحم
برنامــج األســرى بالفعاليــات
الثقافية ،والمسابقات ،وحلقات
العلــم والتدريــس وغيرهــا،
بحســب هيئة شــؤون األســرى
والمحرريــن ،ويحاولــون انتزاع
مســاحة من الحريــة من جوف
الســجن الملــيء بالكراهيــة
واألحقــاد بأمســيات ترفيهيــة
متنوعة ومختلفة.
ويجتهــد األســرى لصناعــة
الحلوى مثل الكنافة والقطايف
وذلك عبــر تحضيرها من بقايا
الطعام والخبز وقليل من المواد
المضافــة والمتوفرة لديهم من

أجــل إدخــال البهجة والســرور
على أنفســهم ،في ظل رفض
إدارة السجون إدخال الكثير من
المواد الغذائية األساســية التي
يلبونها.
ومــع اقتــراب موعــد اإلفطــار
يتجمع األسرى في حلقات الذكر
والدعــاء وقــراءة القــرآن بينما
ينشط المســؤولون عن الطبخ
إلنهاء الطعام وخاصة الشوربة
لتكــون بداية الصائم ،في حين
يقوم بعضهم بتوزيع التمور.
وعلــى صــوت أذان المغرب من
قبل أحد أســرى القسم ،يسارع
األســرى فــي كل غرفــة ألكل
التمر وشرب الشــوربة المُعدة
لهــم واإلفطار ،ويــؤدون صالة
المغرب ومنها لصالة التراويح.
ويؤكــد أســرى محــررون ،أن
أوقات ما قبل األســر ،وطقوس
الشــهر الفضيــل بيــن تجمــع
العائلــة والزيــارات المعتــادة،
كانت ال تغيب عن بالهم لحظة
في رمضان ،وأن ذلك األمر كان

يزيد من وجعهم ومن مأساتهم
التــي خلقهــا االحتــال بفعــل
سياساته المشددة ضدهم.
األســير المحــرر محمــد عوض
وصف أجواء أيام رمضان األولى
بــأن األســرى ينتشــرون فــي
الســجون المفتوحة في ساحات
القســم بنشــاط وعمل مستمر
تحضيــرًا إلعــداد الحلقــات
الرمضانيــة فــي قــراءة القرآن
والذكر والدعاء.
وتابــع القــول ":وحيــن يشــتد
الحــر بعد صــاة الظهــر ،يعمّ
الهدوء أرجــاء المكان حتى تنال
أجســادهم قســطاً من الراحة؛
فمنهــم مــن يلجأ للنــوم حتى
ســاعات العصــر ،ومنهــم مــن
يتابع التلفاز  ،ومنهم من يقرأ،
فــكل اســير أو مجموعــة لهــا
طقوسها الخاصة".
وفي المســاء ومع اقتراب موعد
اإلفطــار يتجمّــع األســرى في
حلقــات ّ
الذكــر والدّعــاء مــن
جديــد ،بينمــا ينشــط اإلخــوة

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

المســؤولون عن الطبخ إلعداد
الطعــام ،ويبدأ بعض األســرى
في توزيع حبات من التمر على
األســرى ،ومــع صــوت المؤذن
يســارع الجميع في تناول التمر
وطبــق الشــوربة او المــاء ،ثم
يــؤدون صالة المغــرب جماعة،
وبعدهــا تبــدأ وجبــة اإلفطــار
الحديث لعوض.
ومــع اقتــراب موعــد صــاة
التّراويــح يُحضّــر األســرى
الدروس والمواعــظ ،باإلضافة
إلى المسابقات الدينية الهادفة،
وبعــد الصّالة يكونــون أحرارًا
ُك ٌل حسب قدرته في قيام الليل
أو قراءة القرآن والكتب الهادفة.

معاناة مكثفة
وزارة االســرى والمحرريــن،
أكدت أن األسرى الفلسطينيون
يعيشــون في ســجون االحتالل
األمرين ،جراء الظروف القاسية
التــي يحيونها بســبب إجراءات
وقمع االحتالل المســتمر والذي

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

يزيــد خــال شــهر رمضــان
المبارك ،وخطورة تفشــي وباء
فيــروس كورونا داخل ســجون
االحتالل.
وبينــت أن االحتــال يتعمــد
فــي هذا الشــهر التضييق على
األســرى ،والتنكيد عليهم ،عبر
عــدة إجــراءات تعســفية ،منها
تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش
مستمر ،بحجة التفتيش األمني
عن أغراض ممنوعــة وهواتف
خلويــة ،كمــا تحرمهــم مــن
ممارسه الشعائر الدينية بشكل
جماعي مع بقية األسرى.
وأشــارت إلــى أن االحتــال
اإلسرائيلي يتعمد في التنغيص
وكســر فرحــة األســرى بهــذا
الشهر ،الذي يتفرغون فيه إلى
العبادة وقــراءة القران وحفظه،
والصــاة الجماعيــة ،واالبتهال
إلــى اهلل بالدعــاء ،كمــا يتعمد
إرباك الوضع اإلعتقالي بشــكل
مســتمر حتى ال يشــعر األسرى
بخصوصية شهر رمضان.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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تسبب حروق وتشوهات

"سلك جلي ونشارة خشب ومفرقعات"..
ألعاب خطرة بيد أطفال غزة
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ما أن ينتهي األطفال من تناول وجبة
اإلفطار عقب آذان كل مغرب من أيام
شــهر رمضان في معســكر الشاطئ
بغــزة ،حتى يبــدأ التهليــل والصراخ
والضجيــج يمــأ أرجــاء المــكان،
يتســابقون برفقة بعضهــم البعض
في اللعب بســلك الجلي والمفرقعات
وســط ضحــكات يطلقونهــا بعفوية
وبراءة ،معبرين عن فرحتهم بالشهر
الفضيل رغم وباء كورونا.
والرغــم مــن خطــورة األلعــاب التي
يتجول بها هؤالء األطفال في شوارع
المخيم الضيقة ،إال أنها تبقى األلعاب
المحببــة والمفضلــة الــى قلوبهــم،
والتي تبعث الفرح والســرور داخلهم
وأعينهم تراقب الشرار المتطاير من
سلك الجلي.

ألعاب خطيرة ولكن؟
ويقــول الطفــل فــراس حجــاج فــي
حديث لـ"الــرأي" ":إنه بمجرد انتهائه
مــن اإلفطــار ،يغــادر منزله لشــراء
المفرقعــات أو ســلك الجلــي واللعب

مــع أبناء جيرانــه في ســاحة مقالبة
لمنزلــه" ،موضحــا أنهــم في شــهر
رمضــان من كل عــام يقومون بمثل
هذه األلعــاب ،كونها تدخــل الفرحة
الى قلوبهم.
محمود شــعبان ابن الثمانيــة أعوام
مــن مخيم جباليــا هو اآلخــر ،يعرب
عــن تفضيلــه للعــب بســلك الجلي
والمفرقعــات ،التــي تدخــل الفرحــة
الى قلوبهم ،وهم يشــاهدون الشرار
المتطاير يتناثر حولهم.
وحــول خطورة اللعب بهــذه األلعاب،
يقــول فــي حديــث لـ"الــرأي" :نقوم
بتحذيــر بعضنــا البعض مــن خالل
االبتعــاد عن أماكــن تطاير الشــرار
وتناثره حتى ال يصاب أحدنا بحروق"،
الفتــا الــى أن مصروفــه فــي شــهر
رمضان يذهب لشراء تلك األلعاب.
وتتمثل اآلثار السيئة للمفرقعات في
استنشــاق الســموم التي تصدر منها
وهو أمر مضر بالصحة ،باإلضافة الى
الضرر الذي تحدثه في األذن والسمع
بســبب الضجيج ،كما أنها تعّود على
االســتهتار بمشــاعر اآلخرين ،وتعبر

عن عقدة نقص لدى من يستخدمها.
ولعــل أهم األســباب في زيــادة تلك
الظاهــرة ،هــو أن كثيــر مــن األهل
يعطــون النقــود ألوالدهــم لشــراء
المفرقعات الخطيــرة ،وال يتابعونهم
وال يحــذرون من مخاطر اســتعمالها،
إضافة الى جشع بعض التجار لتحقيق
المكاسب المادية.
وال يتوقــف لعــب األطفال في شــهر
رمضــان علــى شــراء ســلك الجلــي
والمفرقعــات واللهــو بهــا ،حيــث
يســتخدم بعــض األطفــال "نشــارة
الخشــب" للتعبيــر عــن فرحتهم من
خــال اشــعالها ونثرهــا فــي الهواء،
والتي تشــكل شــرارات متوهجة ،قد
تســبب تشــوهات لألطفــال الذيــن
يلعبون بها.

عادات سلبية
من جهته يؤكد المرشد التربوي محمد
اسليم ،أن اللعب بالمفرقعات النارية
في شهر رمضان ظاهرة سلبية ،حيث
يتجه األطفال ما دون العاشــرة إلبراز
شــخصيتهم ،ومدى قوتها من خالل

اللعــب بتلك المفرقعــات ،األمر الذي
يمكن أن يــؤذي غيرهم من األطفال
المشاهدين أو المشاركين.
ويقول اســليم في حديــث لـ"الرأي":
" حقيقــة هي مــن العادات الســلبية
التي يتوارثهــا األبناء ،ويتصف اللعب
بالمفرقعات بأنها من األلعاب الخطرة
جــدا ،فكم من طفل حــرق ،وكم من
طفل بترت أصابعه وهناك من فقعت
إحدى عينيه".
ويحذر في حديثه من اســتخدام تلك
األلعــاب الخطــرة ،موضحــا أن ذلــك
يرجع للتربيــة الصحيحة مع المتابعة
الجدية في هذا الموضوع.
وبالرغــم مــن تحذيــرات الشــرطة
الفلســطينية بغــزة ،ومحاوالتهــا
الكثيرة لمنع إدخــال تلك المفرقعات
وغيرهــا من المــواد الضــارة ،إال أنه
يتــم تصنيعها محليا ،وهــو ما يعتبر
مــن أهم العراقيل التــي تواجه عمل
الشــرطة ،في وقت يقــوم به العديد
من التجار ببيعها في متاجرهم سعيا
منهم لجني األرباح على حساب حياة
الناس وراحتهم.
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في يوم األسير الفلسطيني

الطلبة من أبناء األسرى يناشدون العالم بإطالق سراح آبائهم
غزة-الرأي-أحمد الزيتونية .
ناشــد الطلبة من أبناء األســرى
العالــم ومؤسســات حقــوق
اإلنســان بالعمــل علــى إطالق
ســراح آبائهــم مــن ســجون
االحتالل اإلسرائيلي.
الطالبــة زينــة أبو القمبــز ابنه
األســير ماجد والتــي تدرس في
مدرســة الشــجاعية الثانويــة
للبنات تقول" :نفسي بابا يكون
معنا ويشتري لنا أواعي العيد ،..
ونزور عماتي وخاالتي "..

وتختتــم زينــة قولهــا "أنها لم
تشاهد والدها منذ أكثر من ست
ســنوات بســبب إجــراءات المنع
التــي تفرضهــا قــوات االحتالل
على أهالي األسرى.
وبيــن أروقــه بيت األســير فواز
قنديــل تخــرج كلمــات الحــزن
الممزوجــة باألمــل مــن نجلته
الطالبــة وفاء التي تــدرس في
مدرسة شــعبان الريس الثانوية
للبنــات ،لتعبر عــن أملها برؤية
والدهــا ويشــاركها فرحتهــا

بتخرجها من مدرستها ويالعبها
كما كان يالعبها وهي صغيرة.
بالنظر إلى أخيهــا بالل الطالب
بمدرســة ابن الهيثم األساسية
للبنيــن رغــم صغر ســنه تري
فــي عينيه مالمــح الحزن بعدم
رؤية والــده  ...يخاطبك بكلمات
الطفولة" :بدي أكــون زي باقي
األوالد بجــوار أبــي  ..ونــروح
على الســوق ونشتري األغراض
..ويجبلي فانوس رمضان .
تكمن المعاناة األكبر في ســياق

تقريرنــا للطالــب يوســف أبــو
القبــز الطالب في مدرســة يافا
األساســية للبنيــن ،الــذي كان
جنيناً في بطن أمه وقت اعتقال
والــده قبل  16عامــاً ولم يره إال
بعد ســت ســنوات مــن الميالد
...ولهذه اللحظة يغيب عنه.
يحمل يوســف بين أضلعه الحب
الشــديد لألبــوة المفقــودة كما
يفقدها العديد من أبناء األسري.
الطفل مالك قنديل الذي يدرس
في مدرســة أســعد الصطفاوي

يظهــر ابتســامة صغيــرة على
محياه رغــم األلم الــذي يعانيه
في قلبه من غياب األب.
مالــك يقــول "زمان مــا حملني
بابا  ..وال أعطانــي مصروفي ..
إن شاء اهلل بيعود وبحطني بين
أحضانه " ..
رســائل كبيرة وعديــدة وجهها
األبنــاء ألحــرار العالــم ولســان
حالهــم يقول اخرجــوا أباءنا من
الســجون نريد أن نعيش معهم
كباقي أسر العالم.
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 6أالف عملية جراحية تنجزها الصحة بغزة
خالل الربع األول لعام 2021
غزة -الرأي
بالرغــم مــن الحصـــــار الظالم
الممتد على قطاع غزة بشـــــكل
عــام وعلــى وزارة الصــــــحة
بشــــــكل خــاص والــذي يلقــي
بظاللــه الثقيلــة علــى كل
مناحــي الحيــاة االجتماعية منها
والصــــــــــحية ،فقد اســتطاعت
وزارة الصـــــــــــحة المحافظــة
على تقديم الخدمات الصـــــحية
المتنوعة للمرضى واضعة ضمن
رؤيتها تقديم أفضــل خدمة رغم
التحديــات والصـــــعاب فكانــت
االستمرارية في تقديم الخدمات.
اإلنجــازات الطبية في قطاع غزة
تتواصــل رغــم قلــة اإلمكانيات
وتنكــر وزارة الصحــة في الضفة
الغربيــة لحقــوق نظيرتهــا
فــي قطــاع غــزة وحرمانهــا من
المقومات الصحية والدوائية.

( )6آالف عملية جراحية
التقرير الربعي األول للعام 2021
والصادر عن خدمات المرضى في
االدارة العامة للمستشفيات أظهر
أن الطواقــم الطبيــة كانــت قد
أجرت  5932عملية جراحية منها
( )1150عمليــة طارئة و()2161
مجدولــة ،منها (169 )169عملية
ذات مهــارة ،و( )1603عمليــة
كبــرى ،أمــا عمليــات القســطرة
القلبية فقد سجلت ( )582عملية
منها ( )350قسطرة تشخيصية.
وأفــاد التقريــر الربعــي أن عدد
الوالدات وصل الى( )3481والدة،
منها ( )1007قيصرية.
وبين أن الطواقم الطبية تعاملت
مع أكثر من ( )62ألف متردد داخل
أقســام طــوارئ المستشــفيات،
حيــث بلغت نســبة الدخــول الى
األقســام 10.8%وتشــمل أقسام
الجراحــة والباطنــة واألطفــال
والنســاء والوالدة ،كما تردد على
العيــادات الخارجية أكثر من ()25
ألف متردد.
وفــى ســياق أخر ،قدمت أقســام
العــاج الطبيعــي خدماتهــا ل
( )2071مريض بمعدل جلســات
يصــل الــى  8471جلســة خالل
الربــع األول ،كمــا وتعاملــت
الطواقــم الطبيــة مــع ()1628
مريــض مــن خــال تقديــم
( )17084جلسة غسيل كلوي.
وعلــى صعيــد خدمــة المناظير،

بين التقرير أنــه تم اجراء ()491
عمليــة منظــار شــملت الباطنة
والجراحة والمناظير النسائية.
أمــا خدمــات الرعايــة النهاريــة،
كشــف التقرير الذي أعده رئيس
قســم شــئون المرضى أ .ســائد
الســحار ،عــن اجــراء ()10205
عمليــة ،منهــا ( )9186عمليــة
داخل غــرف العيادات الخارجية ،و
( )1019عملية في جراحات اليوم
الواحد خالل الربع األول من العام
الحالي.
وأجــرت مختبــرات وزارة الصحة
خالل الربــع األول أكثر من()326
ألف فحص مخبري ،فيما ســجلت
فحوصــات الباثولوجــي ()1102
فحص.
ولفــت التقريــر الشــهري الى أن
عــدد طلبــات األشــعة ()46680
طلــب ،فيما بلــغ عــدد مراجعي
عيــادة الــدم واألورام ()1961
مريض.

( )26ألف جلسة
وفي ذات الســياق؛ ذكــرت وزارة
الصحــة أن أقســام العــاج
الطبيعــي اســتمرت بتقديــم

خدماتهــا العالجيــة للمرضــى
والمراجعين وبلغ اجمالي الحاالت
التــي تلقــت الخدمــة العالجيــة
في اقســام العــاج الطبيعي في
المستشــفيات والرعايــة األولية
نحــو ( )7آالف حالــة ،فــي حيــن
بلغت الجلسات العالجية المقدمة
لهم نحو ( )26ألف جلسة عالجية.
وذكــرت أنــه فــي ظــل انتشــار
فيــروس كورونــا تــم تقديــم
خدمات العالج الطبيعي والتأهيل
لمرضــى “كوفيــد  ”19حيــث تم
وضع واعتماد سياسات وإجراءات
مكافحــة العــدوى لعمــل العالج
الطبيعــي ،وبلــغ عــدد المرضى
الذين تلقوا الخدمة خالل جائحة
كورونا ما يزيد عن ( )1500حالة
بمــا يزيد عــن ( )12ألف جلســة
عالجيــة ،باإلضافــة الــى تنفيذ
العديد من االستشــارات الطبية،
والتــي تجاوزت ( )144استشــارة
عبر الهاتف.
ولفتــت إلــى متابعــة خدمــات
التأهيــل مــن خــال تقييــم
الحــاالت التي تحتاج للمســاعدة
والتحويل لتلقي خدمات التأهيل
فــي مستشــفى الوفــاء ،إضافة

الى تنفيــذ العديد مــن الزيارات
الميدانيــة لمتابعــة المرضــى
المحوليــن مــن وزارة الصحــة،
ومشيرا إلى تسجيل ( )98موافقة
على صرف أســطوانة اكســجين
إضافــة إلــى أدوات مســاعدة
وأجهزة طبية أخرى للمرضى.

عشرات البرامج والدورات
وعلــي صعيــد تدريــب الــكادر
البشــري ذكــر تقريــر إنجــازات
وزارة الصحــة خــال الربع األول
من العــام الحالــي  ،2021والذي
أصدره مركز المعلومات الصحية
بوزارة الصحــة أن تدريب الكادر
البشــري يعــد أحد ركائــز العمل
التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة
من خــال اإلدارة العامة للتنمية
القوى البشرية.
وأشار التقرير إلى تكثيف عمليات
التدريب لتطوير الكادر البشــري
في شــتى التخصصات باإلضافة
الى رفــع الجهوزية لمواجهة وباء
“كورونــا” ،حيــث اولــت اإلدارة
العامــة لتنميــة القوى البشــرية
بالتعــاون مــع لجنــة الســامة
ومكافحــة العــدوى بالــوزارة

اهتمامــا كبيرا فــي حصر برامج
التدريــب على إجــراءات مكافحة
العدوى والوقاية من خطر تفشي
فيروس كورونا.
وتــم تدعيــم ذلــك مــن خــال
الدورات التدريبية وأهمها برنامج
تدريب كوادر مستشفيات الوالدة
بــوزارة الصحــة والمؤسســات
الخاصــة علــى منــع ومكافحــة
العــدوى بدعــم صنــدوق األمم
المتحــدة للســكان ،UNFPA
ودورات تدريبيــة في اساســيات
دعم الحياة  BLSلتمريض مجمع
الشــفاء الطبــي ،ودورتيــن فــي
منع ومكافحــة العــدوى للكوادر
الصحيــة فــي المستشــفيات،
ولكــوادر الــوزارة مــن اإلســعاف
والطــوارئ ،ومكافحــة عــدوى
وإنعاش قلبي رئوي شــارك فيها
 69من العاملين بالوزارة.
كما اســتفاد من برامــج التدريب
االلزامي ما يزيد عن  700مشارك
مــن تخصصــات الطب البشــري،
وطــب االســنان ،والصيدلــة،
والتحاليــل الطبيــة ،والعــاج
الطبيعــي ،إضافــة الــى دورات
لتمريض لرعاية األولية حول إدارة
الضغــوط والتواصــل الفعال في
ظل جائحة كورونــا ،وأخرى حول
كيفيــة إنقاذ المرضــى المصابين
بانسداد المجرى التنفسي.
ونوه التقريــر الى متابعة برنامج
البــورد الفلســطيني مــن خالل
متابعــة التنســيق مــع الجهــات
المعنية لبــدء التدريب لعدد 156
مــن األطباء حملــة البكالوريوس
المقبولين للتدريب بمراكز وزارة
الصحة ،إضافة الى عقد مقابالت
األطبــاء المتقدميــن للمنافســة
على الفــرص التدريبيــة بمراكز
وزارة الصحة ضمن برامج البورد
الفلســطيني لحملــة الشــهادات
المتوســطة “دبلوم وماجســتير”
والتدريب المعتمد لخمسة أطباء.
ولفت التقرير الى تسهيل اإلدارة
العامة للتنمية لمهمات تزيد عن
 33بحث عن طريق خطط األبحاث
المقدمــة وتوجيــه الباحثيــن
للجهات المختصــة وإدخال بينات
األبحــاث علــى قاعــدة البيانــات
الخاصــة باألبحــاث ،والعمل على
التواصل مع جهات عديدة لتوفير
التمويل الــازم لمجلــة البحوث
الصحية الفلسطينية.
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المساعدات الخيرية برمضان..
تعزيز لصمود الفقراء في مواجهة كورونا
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
تتســابق العديــد مــن المؤسســات
الخيريــة بغــزة ،فــي تقديــم الدعــم
والمســاندة للعائــات الفقيــرة بغــزة
خاصــة فــي ظــل اســتمرار جائحــة
كورونا وحلول شــهر رمضان المبارك،
وعوز الكثير مــن الفقراء الذين قضت
اإلجراءات الوقائية على مصدر رزقهم.
وتتنوع المشــاريع الخيريــة المقدمة ما
بين طرود غذائية وسالل خضار ووجبات
طعام ،وأيضا مساعدات نقدية لتوزيعها
على الفقراء والمتضررين من كورونا.
وفــي إطــار جهودهــا للتخفيــف مــن
معاناة الفقراء والمتضررين من جائحة
كورونا ،قضت وزارة األوقاف

في مواجهة كورونا
عشرة أيام متواصلة في إغاثة الفقراء
والمتضرريــن من اإلجــراءات الوقائية
لوباء كورونا ،ما بين توزيع مساعدات
عينية وأخرى نقدية ألكثر من  12ألف
أسرة فقيرة بنحو  557ألف شيكل.
ووزعت األوقاف تلك المســاعدات عبر

لجان الزكاة الموزعــة في قطاع غزة،
وعددهــا  47لجنــة وفــق اإلجــراءات
الوقائية.
وتنوعــت المســاعدات ما بيــن نقدية
وكفاالت أســر ،وتوزيع طــرود غذائية
وســال خضار ولحوم طازجة ووجبات
غذائيــة ،ودقيــق وخبــز ومياه شــرب
معدنيــة ،وطــرود صحيــة وتزويــد
محطات تحلية بالسوالر.
وأكــدت الــوزارة أن هــذه مرحلة أولى
وسيتبعها مراحل أخرى ،وأنها مستمرة
في مســاندة األســر الفقيرة للتخفيف
من معاناتهم رغــم ضعف اإلمكانيات
وشح الموارد.
وقدمــت الــوزارة شــكرها لكافــة
المؤسسات الشريكة التي تساهم في
التخفيف من معاناة الفقراء والمعوزين
بغزة في ظل الحصار القائم.

مساعدات متنوعة
تجمع المؤسســات الخيريــة بغزة ،هو
اآلخــر قام بتوزيع عشــرات اآلالف من
المســاعدات العينية والنقدية لألســر

المحتاجة في شهر رمضان.
وفــي أول أيام هــر رمضــان المبارك،
قام التجمــع بتوزيع مســاعدات عبارة
عن طــرود غذائية وقســائم شــرائية
وســات خضار لـ  18185عائلة فقيرة
بغزة ،بالتعاون مع عدد من المؤسسات
الشريكة.
وحتــى الخامــس مــن رمضــان ،قــام
التجمع أيضاً بتوزيع مساعدات متنوعة
لـــ  26263عائلة فقيرة بغزة بالتعاون
مع المؤسســات الشريكة ،فيما ال يزال
الجهد متواص ً
ال.
وقال تجمع المؤسسات ":إن المشاريع
التي تستهدف األسر متنوعة ،وتشمل
الطــرد الرمضانــي والســلة الغذائية
والوجبــات الجاهزة ،وفــكاك الغارمين
والقســائم الشــرائية والمســاعدات
النقديــة ،بالتعــاون مــع المؤسســات
الخيرية في القطاع والجهات المانحة".
وأكد التجمع أن اختيار أسماء العائالت
المســتفيدة يســتند الى قاعدة بيانات
موجــودة لــدى المؤسســات الخيريــة
ناتجــة عــن عمليــة إحصــاء لكافــة

المحتاجيــن فــي القطاع مــع الجهات
المختلفة ،والذين يستحقون المساعدة
في كافة مناطق القطاع ،وفق معايير
النزاهــة والشــفافية والوضوح وعدم
االزدواجيــة ،وبالتنســيق الكامــل مع
الوزارات المختصة.
وتتــراوح القيمــة الغذائية لــكل طرد
غذائي أو قســيمة شرائية ما بين 30-
 35دوالراً ،وتأتي لمساعدة االسر على
تأميــن جزء من احتياجاتها من الســلع
األساسية خالل الشهر الفضيل.
وناشــد التجمع كافة تجمعــات العالم
لمســاندة مؤسســات غــزة الخيريــة،
والوقوف بجانبهــا للقيام بأعمالها في
ظل الضغوطات الكبيرة التي تتعرض
لها ،واتساع حلقات الحصار والتضييق
على غزة
ودعــا كل أهــل الخيــر والعطــاء
للمســاهمة في تبرعاتهم لمســاعدة
الفقراء والمحتاجين ،عبر التنسيق مع
المؤسســات الخيريــة المختلفة ،حتى
يتــم التمكن من الوصــول ألكبر عدد
من المستحقين.
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المعركة مع كورونا ..تجربة مريرة ما بين الحياة والموت
غزة-الرأي-فلســطين عبــد
الكريم
تســعة أيــام متواصلــة مــن
اإلصابــة فيــروس كورونــا،
كانت كفيلة بأن تجعل الدنيا
ســواداً أمام عينــي الصحفي
محمد الجمل من مدينة رفح
جنــوب قطــاع غــزة ،والــذي
يعمل مراسال لصحيفة األيام
المحلية.
وبالرغــم من التزام الصحفي
الجمــل بكافــة إجــراءات
الســامة والوقايــة مــن وباء
كورونا "كوفيد  "19المستجد،
إال أن الفيــروس هاجمــه
وبقسوة وهو ما جعله يعيش
معاناة شديدة برفقة زوجته،
ودفعتــه الى إعادة حســاباته
من جديد.

تجربة قاسية
تجربــة قاســية ومؤلمــة جدا
عاشها الجمل " "42عاماً ،في
حيــن كان يشــتكي وزوجتــه
من ألم شــديد في المفاصل
وحرارة عالية وأيضَا صداع ال
يطاق وضيق نفس ،باإلضافة
الى فقدان الشهية للطعام.

تحسن نسبي طرأ على صحة
الصحفي الجمــل وزوجته ،إال
أن تداعيــات اإلصابــة بالوباء
مرت عــن أطفاله بأقل ضرر،
وهــو مــا دفعــه إلــى إتبــاع
نظــام وقاية صــارم ،يتمثل
فــي ارتــداء الكمامــة وعدم
االســتغناء عنهــا ،واالحتفاظ
بالمعقم بشكل دائم ،واتباع
الحــذر خــال أدائــه لعملــه
الصحفــي ،كمــا أخــذ فــي
الحســبان تقليــص الزيارات
ودون مخالطة واسعة ،وعدم
تلبيــة أي مناســبة اجتماعية
فيها زحام شديد.

كورونا ليس مزحة
أم األميــر حميد هــي األخرى
لديهــا ابنة في الصــف الرابع
االبتدائــي ،أصيبت بفيروس
كورونا خــال تواجدها داخل
مدرســتها ومن ثم تم اغالق
المدرسة ،وذلك قبل أن تقرر
وزارة الداخليــة بغــزة فرض
االغــاق الليلــي ،وتشــديد
إجراءاتهــا فــي مواجهــة
الجائحة.
 14يومــاً بلياليهــا المريــرة

قضتهــا أم األميــر بجانــب
طفلتهــا التــي كانــت تعاني
بشــدة من ضيق فــي النفس
جراء اإلصابة بالفيروس.
وتقول في حديــث لـ"الرأي":
بعــد إغــاق مدرســة ابنتي
بأســبوع ،ظهــرت عليهــا
أعــراض اإلصابة ،واشــتكت
من ضيق في النفس وألم في
العظام وتشــنجات" ،موضحة
أنــه كان لديها جهــاز تبخيرة
ساعدها في تحسين التنفس
لدى الطفلــة دون الحاجة الى
الذهاب للمستشفى.
وتضيــف" :كنا ويــن ووصرنا
ويــن ،الحمد هلل على ســامة
ابنتي بعد معاناة أسبوعين"،
موجهة حديثهــا إلى األهالي:
"انتبهــوا علــى أوالدكــم
وحافظــوا عليهم..كورونــا
ليس سهال وليس مزحة".
ويعــود االرتفــاع فــي أعداد
اإلصابــات بكورونــا إلــى
االســتهتار والالمبــاالة مــن
قبــل الكثير مــن المواطنين،
في ظــل الحديث عــن وجود
الطفرة الجديدة من الفيروس
في قطاع غــزة ،وهو ما دفع

وزارة الداخليــة إلى تشــديد
اإلجــراءات بالعــودة لقــرار
اإلغالق الليلي ويومي الجمعة
والسبت.

استهتار وال مباالة
وفي هذا الشأن ،يذكر المعلم
مؤمن مشتهى ،أحد المواقف
التي استوقفته خالل تواجده
فــي العيــادة التابعــة لوكالة
الغوث ،حيث كان ينتظر دوره
ألخذ مسحة.
ويقول مشــتهى فــي حديث
لـ"الــرأي" ":خــال تواجــدى
برفقة عدد مــن المواطنين،
كان هنــاك رجال يجلس بيننا
دون كمامة وقد أجرى مسحة
فــي عيــادة قريبــة وكانــت
النتيجــة إيجابيــة ولكنه جاء
للتأكد" ،مؤكــدا أن جميع من
كان فــي المكان ينتظر قاموا
بطــرده مــن المــكان ونعتوه
بالقاتل كونه اســتهتر بحياة
المتواجديــن حولــه دون
اهتمام ".
ويضيف ":صرخنــا في وجهه
طالما نتيجتــه ايجابية ،لماذا
لم يقــم بحجر نفســه داخل

منزلــه بــدال مــن الخــروج
والمخالطــة مع غيــره ،حيث
كان يوجد بالمــكان كبار في
الســن" ،موضحــا أن تخلــف
البعــض واســتهتارهم هــو
الســبب فــي تزايــد أعــداد
اإلصابات.

 285حالة حرجة
وأعلنــت وزارة الصحــة بغزة،
تسجيل  9حاالت وفاة ،و305
إصابات بفيروس كورونا بعد
اجراء 976مخبرياً خالل الـ 24
ســاعة الماضية ،فيما تعافى
 1335حالــة مــن المصابيــن
بالفيروس.
وقالــت الــوزارة ":إن اجمالي
عــدد اإلصابــات المســجلة
بالقطاع بلــغ  97258إصابة،
بينمــا وصل عــدد المتعافين
الى  80099حالــة ،وبلغ عدد
الوفيات لـ ."848
ووفق ما ذكرته الــوزارة فإن
اجمالــي الحــاالت التي تحتاج
رعاية طبية في المستشــفى
 385حالــة ينمــا وصــل عدد
الحــاالت الخطيــرة والحرجــة
الى .285
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من بينها تطوير الطرق والمنشآت ومشاريع الصرف الصحي:

الحكم المحلي تن ّفذ  1396مشروعًا خالل
 15عامًا بقيمة  342مليون دوالرًا
غزة – خاص الرأي:
ســعت وزارة الحكــم المحلــي في
قطــاع غــزة أن تكــون وزارة رائدة
تعمــل على بنــاء قــدرات الهيئات
المحليــة وتنميــة مواردها لتصبح
أكثــر قدرة علــى تحقيــق رفاهية
مواطنيهــا فــي إطار حكــم محلي
رشيد.
حيث قامــت وزارة الحكــم المحلي
والهيئــات المحليــة بالعديــد مــن
اإلنجــازات والمشــاريع مــن العام
 2007وحتى عام  2020والتي تعد
اســتراتيجية وذات أهميــة كبــرى
لمحافظــات قطاع غــزة في الوقت
الحالــي وعلــى المــدى البعيد ،في
جميع مجاالت عمل الوزارة وخاصة
في اإلدارات المركزية للوزارة مثل
أعمــال اإلدارة للتخطيط والتنظيم
العمرانــي ،واللجنــة المركزيــة
والرقابــة والتوجيــه والمشــاريع
واألعمال الروتينية للوزارة.
ونفذت وزارة الحكــم المحلي بغزة
العديــد مــن المشــاريع فــي كافة

المجــاالت مثــل الميــاه والصــرف
الصحــي والبيئة والطــرق والطاقة
والمنشآت العامة بقيمة كلية بلغت
قرابة  343مليون دوالر.

قطاع المياه والصرف
الصحي
فعلي صعيــد بلدية خانيونس فقد
تم تنفيذ  11مشروعاً لقطاع المياه
والصــرف الصحــي مــا بين إنشــاء
شــبكات صــرف صحــي ومحطــات
تحلية.
أمــا بلدية الوســطى فنفــذت هي
األخــرى  178مشــروعاً شــملت
إنشاء شبكات مياه وتطوير شوارع
داخلية فــي المحافظــة وحفل أبار
للمياه وتنظيف لشوارع المحافظة.
أمــا بلديــات رفــح فقد نفــذت 11
مشــروع لقطــاع الميــاه والصــرف
الصحــي وتطويــر شــوارع داخلية
وترحيل للنفايات الصلبة ومشاريع
محطات للتحلية ومشاريع تصريف
مياه األمطار.
أمــا بلديــة غــزة فقد نفــذت 214

مشــروعاً تضمن مشــاريع تطوير
شــوارع رئيســية وفرعية من حيث
شــبكات المياه والصــرف الصحي؛
إضافة لحفر أبار مياه.
وبلغت جميع المشاريع التي تخص
قطاع المياه والصــرف الصحي في
قطاع غزة  414مشروع.

قطاع الطرق
بلدية خانيونس بينت خالل تقرير
لإلنجازات خالل  15عاماً أنها نفذت
 70مشــروع فــي قطــاع الطــرق
مــن حيث رصــف وتعبيــد وتطوير
لشوارع المحافظة.
فيما نفذت بلديات الوســطى 168
فــي ذات المجال من حيــث تأهيل
ورصــف وتعبيــد وصيانة لشــوارع
داخلية في المحافظة.
أما على صعيد بلديات رفح فذكرت
أنهــا نفذت  70مشــروع في قطاع
الطــرق عملــت مــن خاللــه علــى
تطويــر ورصف للشــوارع الداخلية
وتعبيد طرق زراعية.
بلديــة غزة هي األخرى نفذت 195

مشروع في تطوير للشوارع وإعادة
تأهيل أخــرى؛ وبالتالــي يبلغ عدد
المشاريع التي تخص قطاع الطرق
 503مشروع.

قطاع الطاقة والمنشآت
العامة
وفيمــا يخــص قطــاع الطاقــة
والمنشــآت العامــة فقــد نفــذت
بلديــات قطــاع غزة  254مشــروع
توزعت بيــن بلدية خانيونس التي
نفذت  48مشروع تضمنت مشاريع
إنارة وإنشاء مالعب معشبة ومباني
إدارية ومراكز تجارية.
أمــا بلديات الوســطى فنفذت هي
األخرى  71مشروع من بينها مشارع
إنارة بالطاقة الشمسية للمفترقات
الرئيســية فــي المحافظة وإنشــاء
مالعب كرة قــدم وبناء العديد من
المراكز التجارية والمباني اإلدارية.
وعلى صعيد بلديات رفح فقد نفذت
 48مشــروع مــن أبرزها مشــروع
إنــارة الملعــب البلــدي وتأهيــل
شــبكة اإلنارة فــي أحيــاء مختلفة

مــن المدينة ،إضافة لتطوير وإنارة
مفترقــات طرق باســتخدام أنظمة
الطاقــة الشمســية وإنشــاء مباني
إدارية ومالعب معشبة.
بلديــة غــزة هــي األخــرى قامــت
بتنفيــذ  87مشــروع فــي أحيــاء
مختلفــة مــن المدينــة شــملت
تطوير لمالعب كرة القدم وصيانة
للحدائــق والمتنزهــات وإنشــاء
لمراكز اســتثمارية وإنشــاء نصب
تذكارية كالكويت والشــيخ رضوان
وغيرها من األماكن األخرى.

قطاع التوريدات ومشاريع
أخرى
نفــذت بلديــات قطــاع غــزة 225
مشــروع من أبرزهــا توريد وعمل
أبــراج مراقبــة للمتدربيــن علــى
شــواطئ البحــر وتوريد حســكات
مجــداف صغيــرة مع شــباك صيد
للصياديــن ومشــاريع لتوريد مواد
لزوم صيانة طرق وشــبكات صرف
وكهرباء.
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مراكز اإلصالح والتأهيل ..أنموذج إنساني وحضاري
غزة -الرأي
تتبنــى المديريــة العامة لإلصالح
والتأهيل فلســفة اإلصالح منهجًا
ً
وهدفــا فــي التعامــل مــع النزالء
المحكوميــن ،انطالقاً من رســالة
وزارة الداخليــة واألمــن الوطني،
وانســجاماً مع التوجه العالمي نحو
حماية حقوق اإلنسان.
ويُعــد الجانب اإلنســاني لظروف
النزيــل ،المعيــار األول فــي
اســتراتيجية مراكــز اإلصــاح
والتأهيــل ،بمــوازاة ضمــان حــق
الرعايــة الصحيــة لمــن يحتاجها،
وكذلــك الخدمات التعليميــة بد ًءا
من محو األمية والتعليم األساسي،
مرورًا بالدراســة الجامعية وانتهاء
بالدراسات العليا.
وتحقيقًــا لمــا ســعت إليــه مراكز
اإلصالح والتأهيل منذ تأسيســها،
فقــد تــم إنشــاء وتطويــر ســتة
مراكز إلصالح وتأهيل النزالء في
محافظــات قطــاع غزة الخمســة،
إضافــة لمركــز تأهيــل "النســاء"
بمدينة غزة.
وبحسب مدير عام المديرية العامة
لإلصــاح والتأهيــل العميــد عالء
الهنــدي فإن إنشــاء تلــك المراكز
والعمــل بها ،جــاء وفــق المعايير
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وبمــا
يضمن حقــوق النــزالء ورعايتهم
اجتماعياً وصحيــاً وثقافياً ،ليكونوا
بالقــرب مــن سُــكنى ذويهــم
ولتسهيل زيارتهم.
وأوضــح العميــد "الهنــدي" ،فــي
حديث خــاص بموقــع "الداخلية"،
أن المديريــة زوّدت مراكزهــا
بجميع المرافق المتاحة ،كالمسجد
والمكتبــة وقاعــة للتدريــب
واالســتخدامات العامة ،مســاهمة
في الجوانب اإلصالحية واإلدماجية
التي تتضمنها سياستها التأهيلية
للنزالء.

التدريب المهني
ومن أهم البرامج التي تعمل على
تغيير ســلوك النزيل هو إكســابه
مهنــة أو حرفة يكســب منها قوته
وقــوت عائلته ،ســوا ًء أثنــاء فترة
ســجنه أو بعــد انتهــاء محكوميته
وانخراطه مر ًة أخرى في المجتمع.
ومــن هنــا نشــأت فكــرة "النزيل
المنتج" للعمل على استغالل فترة
ســجن النزيــل ،وتقويم ســلوكه،
وتحســين مزاجــه النفســي ،بمــا
يحيلــه إلى شــخص منتــج يخدم
مجتمعه داخل السجن وخارجه.

وذويهــم بمركــز إصــاح وتأهيل
خانيونس ،في إطار تمكين النزالء
المُصنفيــن "خطريــن" الذيــن ال
تسمح طبيعة قضاياهم بمنحهم
إجازات منزلية ،من التقاء عوائلهم
فــي أجــواء أُســرية للتخفيــف من
الضغــوط النفســية واالجتماعيــة
نتيجة البعد عن ذويهم.

رعاية طبية

وفي هــذا الصدد ،قــال "الهندي"
إن المديريــة اعتمــدت في عملية
تأهيلهــا وإصالحها للنــزالء ،على
برامج تدريبية خاصة بالمشــاريع
المهنية ،لتنمية وصقل مهاراتهم
وقدراتهــم العمليــة ،واســتغالل
الطاقــات الكامنــة وتســخيرها
باالتجــاه الصحيح ،حيــث افتتحت
 6ورش فنيــة يعمل فيها أكثر من
 200نزيل بشكل متواصل.
وتابع بقولــه" :عــاوة على ذلك،
أنشــأت مديرية اإلصالح والتأهيل
مخبــزًا آليًــا ومصنعًــا للخياطــة
بمركز إصالح وتأهيل الوســطى،
ومركــزاً للتدريب المهنــي للنزالء
بمركــز خانيونــس ،ومطبخيــن
للنزيالت بمركزي غزة والوسطى".

إشراقة أمل
وعلــى صعيــد تأهيــل وإصــاح
النزيــات ،فقــد عقــدت المديرية
العامة لمراكز اإلصــاح والتأهيل
عدة فعاليــات ،كان أبرزها افتتاح
معرضــي "إشــراقة أمــل" (األول
والثانــي عامــي  2017و)2019
لمُنتجــات النزيــات ،ومعــارض
أخرى لمأكوالت صنعتها النزيالت.
واشــتملت المعــارض علــى
المطــرزات اليدوية ،منهــا :األثاث
المنزلــي ،واألثــواب النســائية،
وشــاالت ،وحقائــب مطــرزة ،إلى
جانــب أشــكال فنيــة وســاعات
وخرائط ،وزاويــة خاصة للمالبس
الصوفيــة ،وأخــرى للمأكــوالت
والحلويات.
ّ
وشكل المعرضان فرصة للنزيالت
إلثبات أنفســهن بعد خروجهن من
مراكــز اإلصــاح والتأهيل ،وســد
احتياجاتهــن األساســية ،ســعيًا

إلى تعزيــز مفهوم إعــادة إصالح
وتأهيل النزيلــة اجتماعياً وثقافياً
ومهنياً.

صروح تربوية وتعليمية
وفــي جانــب آخــر ،أوضــح العميد
"الهنــدي" أن العديد مــن البرامج
التعليمية تنفــذ حالياً داخل مراكز
اإلصالح بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم ،من ضمنها "محو األمية،
التعليم المــوازي ،الثانوية العامة،
المرحلة الجامعية".
وبيّــن أن النزيــل بعــد خوضــه
امتحانــات محــو األميــة ،يلتحــق
ببرنامج التعليم الموازي للصفوف
المدرســية في التعليم النظامي،
الذي يؤهله للحصول على شهادة
الثانوية العامة.
وكشــف أن  183نزيــ ً
ا التحقــوا
ببرامج التعليم الموازي بالمديرية
خالل الفترة الماضية ،بينما التحق
ً 224
نزيل في برامج محو األميّة،
وً 35
نزيل في التعليم الجامعي.
وأفــاد أن مديريتــه تقــدم برامج
ودورات تعليميــة أخــرى ،مثــل
دورات أحكام تالوة القرآن الكريم،
والمحاضرات الثقافيــة والتوعوية
والدينيــة ،التــي كان مــن ثمارها
خــال الفترة الســابقة ،مشــروع
"إصالح جيل" الذي يشمل سلسلة
دورات متنوعــة ،ومشــروع نســخ
القرآن الكريم.

اتصال وتواصل
ومن باب إتاحة حق تواصل النزيل
مــع ذويــه ،أشــار الهنــدي إلى أن
مديرية اإلصــاح والتأهيل منحت
النــزالء لديهــا أكثــر مــن  50ألف
زيارة لذويهم ،إلى جانب نحو 309

آالف اتصــال هاتفي خارجي محلياً
ودولياً ،في مبادرة إنسانية مجانية
لتعزيز اإلجراءات الوقائية ،وتوفير
بيئــة صحية آمنة فــي ظل جائحة
كورنا ،حيث تــم إلغاء الزيارات مع
بــدء انتشــار الفيروس فــي قطاع
غزة.
ولفــت إلــى أن مراكــز اإلصــاح
والتأهيل المختلفــة ّ
مكنت النزالء
لديهــا مــن إجــراء  3800اتصــال
مرئــي بذويهــم عبــر اإلنترنــت،
ضمن تدابير الوقاية من كورونا.
ومــن جهة أخــرى ،أوضــح الهندي
أن مراكز اإلصالح والتأهيل تمنح
إجــازات بيتيــة للنــزالء الذين لم
يرتكبوا مخالفــات أمنية أو جنائية
خطيــرة ،وذلــك وفقــاً للقانــون
وباالتفاق مــع الجهــات المختصة
في وزارتي العدل والداخلية ،وبما
ال يضــر بمصلحة المجتمــع العليا
والسلم المجتمعي.
وزاد في حديثه" :أسهمت المديرية
بتقديــم قرابة  10آالف استشــارة
قانونيــة ،وإبــداء مالحظــات
ومقترحات بشأن النزالء ووضعهم
القانونــي ،كإحــدى آليــات توفير
خدمات العون االجتماعي المجاني
للنزالء".

وحدة المعايشة
وقــال الهندي إن مراكــز االصالح
والتأهيــل لــم تغفل حــق النزيل
بالخلوة الشــرعية؛ بهدف ممارسة
حقهــم الطبيعــي فــي االلتقــاء
بأزواجهم ،وأيضاً كوســيلة لضبط
سلوكيات النزيل.
وقــد افتتحــت المديريــة مُؤخــراً
"وحدة معايشة عائلية" مُخصصة
للقــاءات المعايشــة بيــن النــزالء

ً
وحفاظــا علــى ســامة النــزالء،
أنشــأت المديريــة العامــة لمراكز
اإلصــاح والتأهيــل عيــادة طبية
فــي كل مركــز مــن مراكزهــا،
تُديرها مديريــة الخدمات الطبية
العســكرية ،وتُعنــى بالمتابعــة
الصحية والنفسية للنزالء ،وكذلك
الموقوفين في مراكز الشرطة.
وقدَمــت تلــك العيــادات ،منــذ
ّ
تأسيســها ،أكثر من  44ألف خدمة
طبيــة ،مــا بيــن كشــف الطبــي
الــدوري ،والتحاليــل المخبريــة،
والمتابعــات الكشــفية عبــر أطباء
تخصصيين ،في حين يتم تحويل
من تســتلزم حالتهم الصحية من
النزالء المرضى إلى المستشفيات
لتلقي الرعاية الالزمة.

برامج رياضية وترفيهية
ولما لممارســة الرياضة والنشــاط
البدنــي مــن تأثيــر فــي تغييــر
السلوك اإلنســاني للنزالء ،عكفت
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل على
توفير البرامج واألنشطة الرياضية
المختلفة للنــزالء ،إذ عقدت قرابة
 3آالف نشاط رياضي وبدني خالل
الســنوات العشر الماضية ،و1100
نشــاط ترفيهــي ،باإلضافــة إلى
الرحالت الترفيهية التي تجمع بين
النزالء وذويهم.
كمــا قدمــت المديريــة لنزالئهــا
أكثــر مــن  11ألــف دورة تثقيفية
ومحاضــرة توعويــة؛ اســتثماراً
ألوقاتهــم وتطويــراً لمهاراتهــم
وســعياً لالرتقاء بهم نحو األفضل
خــال فتــرة محكومياتهم ،أو بعد
انقضائها.
وأمام ما ســبق ،فقــد اتبعت وزارة
الداخلية سياســة شــاملة إلصالح
وتأهيل النزيــل لتكون بالمحصلة
ً
فرصة
فتــرة وجــوده في الســجن
إلصالح وتقويم ســلوكه؛ لينخرط
فــي المجتمــع ويُصبــح مواطنــاً
صالحاً ينفع أهله ووطنه وشــعبه،
فأحالت السجون إلى مراكز تأهيل
وإصالح شامل.
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ديوان الموظفين العامّ :
وظفنا  21ألف خريج خالل
 15عاما وفق مبدأ تكافؤ الفرص

غزة -الرأي
بالرغــم مــن األزمــات التي تمــر بها
المؤسســات والوزارات الحكومية بغزة
مــن حصار وحــروب وأزمــة رواتب ،إال
أن ديــوان الموظفيــن العــام حــرص
أشــد الحــرص علــى اســتقرار الحالة
الوظيفية ،وعمل علــى توفير الموارد
البشــرية وســد احتياجــات الدوائــر
الحكومية وفق ما هو متاح.
ونجح ديــوان الموظفيــن العام خالل
المرحلة  15عاماً في تحقيق جملة من
االنجــازات والمشــاريع أبرزها تحقيق
مبدأ تكافؤ الفــرص المنصوص عليه
في القانون األساســي كمبدأ أساســي
لعمليات التوظيف ،ال يتم التوظيف إال
وفقا إلعالن ومسابقة ،وقد نفذ ديوان
الموظفيــن العــام منــذ العــام 2007
آالف اإلعالنات الوظيفية التي تنافس
عليهــا مئــات آالف طالبــي الوظائــف
وذلك لشــغل أكثــر ( )21000وظيفة
في قطاعات الخدمة المدنية.
وأعــد ديــوان الموظفيــن العــام منذ
العــام  2008نظــام محوســب لتنفيذ
االمتحانــات المحوســبة لطالبــي
الوظائف ،تم بناء النظام على أســاس
امتحــان الخيــارات المتعــددة والــذي
يمكن المرشــح للوظيفة من الحصول
علــى نتيجــة االمتحــان قبــل مغادرة
قاعة االمتحانات.
وقام ديوان الموظفين العام بتوظيف
مــا مجموعــة  21527موظفــاً وكان
نصيب وزارة التربيــة والتعليم العالي
 9424بمــا نســبته ( )43.8%أما وزارة
الصحة فــكان نصيبها  5915بنســبة
(. )27.5%
قــام الديــوان بتعزيز توظيــف االناث
فــي القطــاع الحكومــي فبلــغ عــدد
االنــاث  7549بنســبة ( ،)35.1%وبلغ
عدد توظيــف الذكور  13978بنســبة
()64.9%؛ إضافــة لتوظيف عدد 6765
معلــم فــي وزارة التربيــة والتعليــم
العالــي وهــو مــا نســبته  ،71.8%أما
فــي وزارة الصحة تــم توظيف 3246
وظيفة صحية وهو ما نسبته .54.9%
وســاهم الديوان بتعزيز دور الشــباب
في الخدمة المدنية حيث بلغ متوسط
االعمــار لموظفــي الخدمــة المدنيــة
بقطــاع غزة  38.9ســنة ،وبمتوســط
خبرة بلغ  9.2سنة.
في حين بلغ عدد الموظفين الشــباب
مــن مواليــد التســعينات 3432
موظفا بنســبة  16%مــن اجمالي عدد
الموظفيــن الذيــن تــم تعينهم خالل
فترة التقرير.

وشــكل توزيــع موظفــي الخدمــة
المدنيــة تناغمــاً مــع تعداد الســكان
العــام لمحافظات قطاع غزة فشــكلت
محافظــة غــزة مــا نســبته ، 35%
محافظة شــمال غــزة  ، 16%محافظة
الوســطى  ، 15%محافظة خان يونس
 ، 22%محافظة رفح . 12%

إنجازات المعامالت
وذكــر ديــوان الموظفيــن أنــه ينجز
المعامــات الخاصة بموظفــي الخمة
المدنية بمعــدل من  40ألــف معاملة
مختلفــة فيمــا يتعلــق ب(اإلجــازات
بأنواعهــا ،الترقيات المســتحقة ،بدل
التنقــل ،منحــة الوفاة ،إنهــاء خدمات
بسبب االستقالة أو بلوغ سن التقاعد،
 ...إلخ).
وينفذ ديوان الموظفيــن العام برامج
خاصة في مجال بناء القدرات لموظفي
الخدمة المدنية بشــكل ســنوي حيث
يبلغ معدل الــدورات التدريبة المنفذة
ســنويا أكثــر مــن  70دورة تدريبــة
ســنوية يســتفيد منها مئات موظفي
الخدمــة المدنيــة ســنوياً ،إضافــة
لتنفيــذ ورش عمل لكافــة القطاعات
الوظيفيــة فــي مجــاالت عــدة تتعلق
بالخدمــة المدنية حيث يبلغ متوســط
ورش العمل المنفذة ســنويا قرابة 50
ورشــة عمل ولقاء عام مــع القطاعات
الوظيفية.
كمــا وينفذ ديــوان الموظفيــن العام
عملية تقييــم األداء الســنوية لقرابة
 30000موظــف ومتابعــة عمل لجنة
تدقيــق التقييمات ولجــان التظلمات،
إضافــة لعملــه مــن خــال األدوات
اإلعالميــة التابعــة لــه علــى توضيح
الصــورة المشــرقة لجهــود ديــوان
الموظفيــن العــام في مجــال تحقيق
النزاهة والشــفافية في إدارة عملياته
وخاصة القضايا المتعلقة باالستقطاب
والتوظيــف وحقــوق العامليــن فــي

الخدمــة المدنية ،حيث يبلغ متوســط
المنشــورات اإلعالمية الســنوية أكثر
من ( )300منشور إعالمي.
كما ويبذل الديوان جهــوداً كبيرة في
مجال معالجة ملف عقود وزارة المالية
الطــارئ من خالل رســم السياســات
العامــة لمعالجــة الملــف بمــا يتعلق
بتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص وبما
يحفظ حقوق العاملين لسنوات طويلة
على بند العقد،

تطوير البيئة اإلدارية
والقانونية
أما على صعيــد تطوير البيئة اإلدارية
والقانونيــة وتعزيز معاييــر الحوكمة
الرشــيدة والتطويــر المؤسســي فــي
مجــال المــوارد البشــرية فقــد أصدر
ديــوان الموظفيــن الئحــة خاصــة
بالتعديــل الوظيفــي للعامليــن فــي
الخدمة المدنيــة ،إضافة إلعداد دليل
إجراءات العمل لإلدارات المختلفة في
الديوان والمشــاركة في إعــداد لوائح
سنوات األسر.
كمــا شــارك الديــوان فــي إعــداد
الالئحــة التنظيميــة لــكادر المعلمين
الحكومييــن ،والعمــل علــى مراجعة
وتدقيق الهياكل الحكومية بما يضمن
قدرتهــا علــى االســتجابة لمتطلبات
التطوير وإعداد الئحة ناظمة لتوظيف
ذوي اإلعاقة ،إضافــة إلصدار الديوان
مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي
وأخالقيات الوظيفة العامة.

تطوير العالقات الخارجية:
عمل ديوان الموظفين خالل السنوات
الماضية علــى تطوير الشــراكات مع
مؤسســات التعليم العالــي والمجتمع
المدنــي حيث ينفــذ الديــوان زيارات
تنســيقية دوريــة لهــذه المؤسســات
للحفاظ على درجة تنسيق عالية.
كما ويعمل ديوان الموظفين على فتح

أبوابه بشــكل دائم للنقابات المهنية
ويســتمع لممثلي النقابات ويســاهم
بشــكل كبيــر فــي صناعــة الحلــول
للمشــاكل التي يتعرض لها منتســبي
النقابات ،باإلضافة لتعزيز مكانته في
اإلعالم والبرامج اإلذاعية وقام بإعداد
نافــذة إذاعيــة دائمــة لتنفيــذ برامج
اعالمية متعلقة بالخدمة المدنية.
وضمن حرص ديــوان الموظفين على
تطويــر خدماته فقد تقــدم لعدد من
الجوائــز في مجال التطويــر الخدمات
كجزء مــن توجهه نحــو االنفتاح على
المجتمع وتقديم أفضل مســتوى من
الخدمات ،فقد حصل ديوان الموظفين
العام على المركز األول كأفضل مركز
خدمات على مســتوى فئة المراجعين
مــن( )50-100مراجــع على مســتوى
الحكومــة وحصــل ديــوان الموظفين
علــى المركــز الثالــث كأفضــل دائرة
حكومية.

االستخدام األمثل للموارد
البشرية الحكومية
قــام ديــوان الموظفيــن العــام خالل
جائحة كورونا بتطوير آلية العمل عن
بعد للموظفيــن المنفذيــن للخدمات
داخــل ديــوان الموظفيــن العــام عبر
النظام المحوســب من خالل االنترنت
والوصــول للشــبكة الحكومية بتقنية
 ،VPNلتســهيل اســتمرار العمــل عن
بعد بســبب حالة الطــوارئ الناتج عن
فيروس كورونا.
وأعد ديوان الموظفين العام دراســات
مختصــة فــي مجــال توزيــع الموارد
البشــرية بيــن الدوائــر الحكومية بما
يضمن كفــاءة العمــل داخــل الدوائر
الحكومية.

التحول اإللكتروني
وضمــن التطويــر فــي المجــال
اإللكتروني ســعى ديــوان الموظفين

العــام في قطاع غزة لحوســبة اإلطار
اإلداري للســجل إلكترونــي لحفــظ
التعديالت علــى الهيــاكل التنظيمية
حســب القرارات الحكومية ،باإلضافة
لحوســبة االجازات والخدمات المقدمة
مــن شــؤون الموظفيــن والوصــف
الوظيفــي وربطه الكترونيا وحوســبة
االمتحانات والمقابالت لرفع مســتوى
الشفافية والمعيارية.
وعمــل الديــوان على حوســبة أنظمة
الصــادر والــوارد للهيئــات المحليــة،
وحوسبة وإنجاز وربط قرابة  40خدمة
كان أهمهــا توحيد البيانات واإلجازات؛
باإلضافــة لربط بيانــات العاملين في
الخدمــة المدنيــة المثبتيــن والعقود
وتفاصيل حالة العمل الخاصة بهم مع
وزارة االتصاالت.
ونفــذ ديــوان الموظفيــن مشــروع
تعشــيب البيانــات لموظفــي الخدمة
المدنيــة واخضع اكثر من  30الف ملف
وظيفي لعمليات تصويب البيانات.
ومنــذ العــام  2007تــم البــدء فــي
تنفيذ أرشــفة الكترونية لكافة بيانات
موظفــي الخدمــة المدنيــة حيــث تم
االنتهــاء مــن أعمــال إدخــال جميــع
الملفــات لموظفــي الخدمــة المدنية
بنظام الباركود لقرابة  45ألف ملف.

تطوير البيئة المكانية
وعلي صعيــد تطوير البيئــة المكانية
فقــد شــرع ديــوان الموظفيــن العام
بتنفيذ مشــروع إنشــاء مركز التدريب
وبناء القدرات بالتنســيق مع مؤسسة
الخليــج ووزارة األشــغال العامــة
واإلســكانعلى مســاحة  660م،²
ويشــمل المركز عدد كبير من قاعات
التدريــب المــزودة بأحــدث التقنيــات
التدريب وتركيب مصع جديد وتطوير
المصعــد القديــم وتطويــر شــبكة
الحاســوب في المبنى وتزويد المبنى
بمجموعة كبيرة من الحواسيب لتنفيذ
االمتحانات المحوســبة ،باإلضافة إلى
تزويد الديوان بسيارة حركة جديدة.
كمــا تــم تجهيــز عــدد  4قاعــات في
البدروم لتنفيذ المقابالت الشــخصية
لطالبــي الوظائــف وصالــة انتظار مع
توفيــر برنامــج متخصــص مرتبــط
بشاشة انتظار لترتيب دور المقابالت؛
إضافة لتزويــد قاعات المقابالت بعدد
 12جهاز تابلــت لتطوير عملية ادخال
درجات المقابالت اثنــاء انعقادها مما
يوفر الوقت والدقة في عمليات ادخال
عالمــات المتقابليــن وتقليــص وقت
االنتظار للنتائج.

اخبار
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لماذا يحطم الفلسطينيون كاميرات
االحتالل خالل الهبات ؟
القدس المحتلة-الرأي
تشكل كاميرات المراقبة جزءاً أساسياً من
منظومــات الرقابة والرصــد األمنية ،التي
أقامها االحتــال اإلســرائيلي في القدس
والضفة ومدن الداخل المحتل عام ،1948
ضمن اإلجــراءات التــي ينفذهــا لمحاربة
عمليــات المقاومــة ومتابعــة منفذيهــا
ومراقبــة حيــاة الفلســطينيين ومعرفــة
المشاركين في المواجهات الشعبية.
لم يقف الفلســطينيون مكتوفــي األيدي
أمــام هذه المنظومات ،بــل بادروا وخالل
عدة مواســم تصعيد ومواجهــات مختلفة
إلــى تحطيــم وحــرق هــذه المنظومــات
وكاميرات المراقبة ،لسلب االحتالل القدرة
علــى رصــد المقاومين والمشــاركين في
المواجهات.
خالل المواجهات العنيفة التي شملت أحياء
مختلفة في القــدس المحتلة ،خالل األيام
الماضيــة ،في هبة باب العامود ،بادر عدد
من الشبان المقدسيين لتحطيم كاميرات

المراقبة في أكثر من موقع.
وأظهرت مقاطع مصورة شــاباً يصعد إلى
كاميرات مراقبة ويحطمها ،وسط هتافات
حماســية مــن جانب الشــبان،كمــا حطم
شبان في بلدة الطور شمال شرق المدينة،
أقفال مجمع كاميرات مراقبة إســرائيلية،
وأشعلوا النار لتعطيل كل الكاميرات فيها.
وخالل الهبات الشعبية التي خاضها أهالي
القدس المحتلة ،طوال السنوات الماضية،
وخاصــة بعــد االنتفاضــة التي شــهدتها
المدينة عقب إحراق المســتوطنين للفتى
الشــهيد محمد أبو خضير ،واجه النشــطاء
كاميرات المراقبة بالحرق والتكسير.
تكمــن أهمية تخريب وتحطيــم كاميرات
مراقبــة االحتــال وأنظمتهــا ،فــي أن
ذلــك يصيب منظومــة التتبع والســيطرة
اإلســرائيلية بالشلل ،ما يجعل من حمالت
االعتقــال العشــوائية التي تشــنها أجهزة
أمن االحتــال ،عقب كل هبة ،أو موســم
مواجهة ،بال قيمة.

إذ ال تتوفــر لــدى ســلطات االحتــال أي
أدلــة أو بيانــات مصورة ،حول مــن قاموا
بأنشــطة مقاومــة االحتــال ،ولكن ذلك
ال ينفــي من فرضيــة وجود مصــادر لدى
أجهزة أمن االحتالل لجمع المعلومات حول
من يقومون بأنشــطة مقاومــة االحتالل،
إذ مــن الممكــن توفــر تلــك المعلومــات
المصورة من بعــض الصحفيين العاملين
مع الوكاالت األجنبية ،أو بعض الصحفيين
الفلســطينيين ،والذين ال يضعون سالمة
المواطنين الفلسطينيين نصب أعينهم.
ويخــوض الفلســطينيون فــي القــدس
المحتلة ،منذ بداية شهر رمضان المبارك،
مواجهات مع قوات االحتالل والمستوطنين
رفضاً لمخططات إفراغ باب العامود منهم،
وتأكيــداً علــى عروبة وإســامية المكان،
وتصديــاً لمشــاريع تهويديــة تهــدف إلى
تحويل المكان لنقطة تجمع للمستوطنين،
في سياق مخطط إسرائيلي ضخم لتهويد
البلدة القديمة.

األخــيرة
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قررت تمديد
اإلجراءات
الحالية

الداخلية ُتقر
إجراء جديدً ا
ً
لمواجهة طفرة
كورونا الهندية

المسحراتي "زقوت" ..يلون أزقة غزة باألغاني
الوطنية في جنح الظالم
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ما إن تقترب عقارب الســاعة مــن الثانية والنصف
بعــد منتصف الليــل ،يتجهــز المســحراتي محمد
زقوت الملقب بأبو بالل ،للخروج من منزله كعادته
كل ليلــة من ليالي رمضــان ،يرافقه قــرع طبلته
وهو يصدح بأعلى صوته منادياً إليقاظ المواطنين
لتناول السحور.
ويبــدأ أبو بالل جولته الليلية كل يوم في شــوارع
وأزقة معسكر الشاطئ بغزة ،حيث يصدح باألغاني
والمواويــل الوطنيــة الداعمة للمقاومــة ولمدينة
القدس ورفــع الحصار ،في حين يلتــف العديد من
المواطنيــن حوله وهو يردد" اصحــى يا نايم وحد
الدايــم" ،وياعبــاد اهلل ،قوموا الى الســحور وصلوا
على حضرة الرسول".
وتعتبــر مهنــة التســحير مصــدر رزق للعديد من
الشــباب في قطاع غزة ،رغم أنها موسمية ،لكنها
فرصــة جيدة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة
والحصــار المطبــق ،إال أن أبو بالل أحب التســحير
لكســب األجر والثواب من اهلل ،ومن ثم االسترزاق
منهــا .ويقول أبو بــال في حديث لـ"الــرأي" ":إنه
يعمــل في مهنة التســحير منــذ  ،2009حيث كان
يرافــق المســحراتي الــذي كان يعمــل وقتها في
المخيم ،ومنذ ذلك الحين وهو يعمل مكانه".
وأكثــر مــا يميــز جولــة المســحراتي فــي األزقة
والشــوارع ،عندمــا يتهافــت عليــه الصغــار قبل
الكبــار ،وهو يردد األغانــي الوطنيــة الداعية الى

اللحمة والوحدة الوطنية ،وأناشيد الدعم للمقاومة
والقــدس واألناشــيد الرمضانية ومديح الرســول
وأيضا األغاني التي تعبر عن الواقع بغزة ،في حين
ينادي كل رب عائلة باســمه فــي محاولة إليقاظه
وتذكيره بموعد السحور.
وحصــل المســحراتي أبــو بــال وهــو أب لثالثة
أطفال ،على ترخيص من قبل وزارة الداخلية بغزة
للعمل في تســحير المواطنين في مخيم الشاطئ
لالجئين ،وحسب المنطقة التي يتواجد بها.
ويؤكد أن من حبه لمهنة المســحراتي قام بتسحير
العائــات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،
مشــيرا إلى أن التســحير مهنة مميــزة ،وأنها عادة
يعتز بهــا .وال يحصل أبو بالل علــى مقابل لعمله

في مهنة التسحير ،سوى العيدية التي يتلقاها في
العيد من العائالت التي كان يوقظها للسحور خالل
أيام رمضان.
ووفقــاً للعــادات والتقاليــد المتعــارف عليهــا في
فلســطين ،فإن أجــرة المســحراتي يتلقاهــا ليلة
العيد حين يعلن عن انتهاء شــهر رمضان ،ودخول
اول أيام عيد الفطر المــارك ،حيث يقدم الناس له
النقود ويشــكرونه على جهوده وهو ما يعني منح
اكراميات .جدير بالذكر أن أول مسحراتي ظهر عام
 238هجــري ،وهــو والي مصر ،عتبة بن إســحاق،
حيث كان يطوف شوارع القاهرة ليال إليقاظ الناس
لتناول الســحور اســتعدادا لصيام يــوم جديد من
رمضان.

غزة -الرأي:
قررت وزارة الداخلية واألمن
الوطنــي بغــزة ،تمديــد
اإلجــراءات الحالية لمواجهة
تفشي فيروس كورونا.
وأكــدت الــوزارة فــي
تصريــح صحفــي ،أنــه
ســيتم إعادة تفعيل الحجر
الصحــي اإللزامــي عبــر
المعابــر للقادميــن مــن
الــدول الموبــوءة كالهنــد
وبنغالدش ،وفق بروتوكول
الحجــر الصحــي المقــر من
قبل وزارة الصحة.
وذكــرت أن ذلــك يأتــي
في إطــار اســتمرار متابعة
تطــورات الحالــة الوبائيــة
لفيــروس كورونا في قطاع
غزة.
وأشــارت الــوزارة إلــى
أنــه ســتقوم المباحــث
العامــة بالشــرطة بمتابعة
المصابيــن غيــر الملتزمين
بالحجــر المنزلــي ،وســيتم
حجرهــم في مركــز تأهيل
وإصالح خانيونــس ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقهم.
ودعــت المواطنيــن لإلبالغ
عــن أيــة مخالفيــن للحجر
المنزلــي ،عبــر االتصــال
بالرقم الوطني .109
وطالبت الــوزارة المواطنين
بضرورة االلتزام باإلجراءات
المعمــول بهــا حرصــاً على
ســامتهم ،ســيما في ظل
انتشــار طفــرات جديدة من
الفيــروس وخاصــة الطفرة
الهندية المنتشــرة في عدد
من الدول.

