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أفادت مصادر صحفية اسرائيلية 
أن "التصريحات والتي بحسبها 
تعمل شرطة اسرائيل على جتنيد 
ال��ش��رط��ة املسلمني  أف���راد  م��ئ��ات 
خالل السنوات اخلمس املاضية، 
جعلت الكثيرين يستغربون، كما 
وأن تعيني اللواء جمال حكروش 
كأول ضابط مسلم في البالد لم 
يلفت نظر القياديني العرب حول 
االنضمام  ف��ي  امل��س��ل��م��ني  رغ��ب��ة 
وبحسب  أن���ه  اال  اجل���ي���ش.  ال���ى 
صحيفة  ال���ى  وص��ل��ت  معطيات 
أن  تبني  أح��رون��وت"  "يديعوت 
قدمها  التي  الذاتية  السير  ع��دد 
عام  ارت��ف��ع  للشرطة  مسلمون 
نفس  م��ق��اب��ل   290% ب�  2016

الفترة العام املاضي".
"وفي  إن��ه  الصحيفة  وبحسب 
نسبة  وص����ل����ت  ه�������ذا،  ي���وم���ن���ا 
ال��ش��رط��ي��ني امل��س��ل��م��ني ال���ى أقل 
2015، خ��دم في  ع��ام   .2% من 
شرطيًا   431 ف��ق��ط  ال���ش���رط���ة 
مسلًما من أصل 28663 شرطيًا، 
ونسبتهم في الشرطة كانت أقل 
عدد  من  نسبتهم  من  م��رة  ب�12 
 ،2016 ع���ام  ال��س��ك��ان. وح��ت��ى 

فإن اهتمام املسلمني للخدمة في 
إذ  ان��خ��ف��اض.  ف��ي  ك��ان  الشرطة 
أنه من بني 15 ألف سيرة ذاتية 
تتلقاها الشرطة باملعدل، فإنه عام 
2013 فقط 803 من بينهم كانت 
 687 فقد   2014 ع��ام  ملسلمني. 
وعام  ملسلمني  ك��ان��وا  بينهم  م��ن 
الذي  املسلمني  عدد  فإن   2015
قدموا سيرة ذاتية بلغ 543. منذ 
شهر كانون الثاني وحتى آب من 
هذا العام، مت تقدمي 1420 سيرة 
ذاتية من قبل مسلمني، حيث طرأ 
تقريبا  أضعاف  بأربعة  ارتفاع 
ارسلوا  ال��ذي��ن  ع��دد  م��ع  مقارنة 
العام  املسلمني  من  ذاتية  سيرة 

املاضي".
إن  الشرطة  في  مصادر  وقالت 
"هذا االرتفاع يعود إلقامة وحدة 
عدد  لزيادة  الشرطة  في  جديدة 
في  اجليش  في  يخدمون  الذين 
الوسط العربي، حيث متت إقامة 
ال���وح���دة م���ن ق��ب��ل وزي����ر االم���ن 
ومفوض  أردان  جلعاد  الداخلي 
ال��ش��رط��ة ال��ع��ام ال��ف��ري��ق رون��ي 
الشيخ، كما وأن تعيني حكروش 
زيادة  الى  ألقوالهم  ووفقا  أدى 
االه��ت��م��ام ف��ي أوس���اط املسلمني 

للخدمة في الشرطة".

ك����م����ا ت���ف���ي���د امل�����ص�����ادر 
أن���ه "طرأ  االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
تغيير أيًضا بعدد املعنيني 
للخدمة في الشرطة في 
انه  إذ  األوس���اط،  جميع 
وفي منتصف آب قامت 
جتنيد  بحملة  ال��ش��رط��ة 
في وسائل اإلعالم، كانت 
فيديو  أش��رط��ة  تتضمن 
من وحدات مختلفة كانت 
تنادي املواطنني للخدمة 

ف��ي ال��ش��رط��ة. وق��ب��ل أن 
 60 تلقت  للتنفيذ  احلملة  تنطلق 
سيرة ذاتية يوميًا باملعدل، وبعد 
احلملة ارتفع عدد السير الذاتية 
ب�10 مرات يوميًا. كما من املتوقع 
باللغة  تنطلق حمالت جديدة  أن 
العربية في جميع وسائل اإلعالم 
التجنيد  هدف  وأن  كما  العربية. 
للسنوات  ل��ل��ش��رط��ة  ال���س���ن���وي 
وحتى   2000 م��ن  ه��و  ال��ق��ادم��ة 
آب  نهاية  حتى  سنوًيا.   2500
1321 شرطيًا وحتى  مت جتنيد 
أكثر  ال��ى  سيرتفع  ال��ع��ام  نهاية 

من ألفي شرطي".
"حملة  إن  ال��ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
كبيرة  بتغطية  حظيت  التجنيد 
من صحيفة "نيو يورك تاميز" 

االولى  الصفحة  خصصت  التي 
ملقال عن مرشحة مسلمة للخدمة 
في شرطة اسرائيل، حيث ُكتبت 
ال���ص���ورة "ع��ي��ش��ة دحلة  حت���ت 
للتجنيد  االستعداد  درس  خالل 

في الشرطة.
جتنيد  مت  و2015،   2014 ع��ام 
وفي  س��ن��وًي��ا،  ش��رط��ي   1500
الثاني  كانون  شهر  منذ  الفترة 
2015 مت جتنيد  آب عام  وحتى 
ويقولون  ك��م��ا  ش��رط��يً��ا،   931
الذي  االرت��ف��اع  إن  الشرطة  ف��ي 
حصل كان بسبب اإلضافات على 
الرواتب أيًضا. بحسب معطيات 
الشرطي  رات����ب  ف���إن  ال��ش��رط��ة 
 7900 ه��و   2015 ع��ام  املبتدئ 
بلغ   2016 ع��ام  باملعدل.  شيكل 

 8700 املبتدئ  الشرطي  رات��ب 
شيكل، وفي شهر آذار 2017 من 
املتوقع أن يصل راتب الشرطي 
كما  شيكل،   9500 ال��ى  املبتدئ 
وأن رواتب الشرطيني في القدس 
أكثر بسبب املنحة السنوية التي 
يتلقاها أفراد الشرطة وهي بقيمة 
10 آالف شيكل للشرطيني الذين 
يلتزمون بالبقاء في وظيفتهم ملدة 

5 سنوات اضافية".
أف������ادت لوبا  م���ن ج��ه��ة أخ�����رى 
السمري الناطقة بلسان الشرطة، 
ف���ي ب��ي��ان وص��ل��ت ع��ن��ه نسخة 
ال���ع���رب: "ق�����ام مفوض  مل���وق���ع 
الركن  ال��ف��ري��ق  ال��ع��ام  ال��ش��رط��ة 
روني الشيخ بزيارة تفقدية لهيئة 
تطوير اخلدمات الشرطية املقدمة 

وذلك  العربي،  للوسط 
في مقرها على مفترق 
ش���ف���اع���م���رو- ك��ري��ات 
رئيس  م��ع  ملتقيا  آت���ا. 
جمال  ال����ل����واء  ال��ه��ي��ئ��ة 
وطاقمها،  ح���ك���روش، 
سير  تقدم  على  مطلعا 
الهيئة  ونشاطات  عمل 
ال��ت��ي مت إجن��ازه��ا منذ 
نحو  ق���ب���ل  ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا 

الشهرين".
"هذا  البيان:  وأض��اف 
وق���ام ال��ل��واء ح��ك��روش بعرض 
واملعطيات  االجن����ازات  ملخص 
أم���ام ال��ف��ري��ق "ال��ش��ي��خ" شمل 
من   70% نحو  من  اكثر  اجتياز 
التصنيف  امتحانات  املرشحني 
األول����ي����ة ل���الن���خ���راط ف���ي سلك 
والشابات  الشبان  من  الشرطة، 
ملساهمة  ذل���ك  وي��ع��ود  ال���ع���رب، 
طاقم الهيئة واجتهادهم بتأهيلهم 
من خالل دورات متكني خاصة. 
وك��ذل��ك ع���رض ح��ك��روش ام��ام 
الشيخ مراحل تقدم برامج البناء 
وان��ش��اء ع���دة م��ح��ط��ات شرطية 
جديدة املعدة والتي ما زالت قيد 
عدد  ف��ي  وامل��ش��اورات  التباحث 
الشمال  في  العربية  البلدات  من 

واجل��ن��وب وم��ع ال��ت��وص��ل لقطع 
واالستعداد  م��ن��اس��ب��ة  أراض����ي 
تشييد  مناقصات  في  لالنطالق 

وبناء"، وفقا للشرطة. 
أكد  جهته،  "م��ن  البيان:  وت��اب��ع 
الفريق  ال��ع��ام  الشرطة  م��ف��وض 
الركن الشيخ، خالل الزيارة على 
أهمية املهام وضرورة املواصلة 
في بذل كافة املساعي واجلهود 
املتاحة من اجل تطوير اخلدمات 
الشرطية املقدمة للوسط العربي 
وتوفيرها وجعلها مبتناول اليد، 
تعزيز  ف���ي  امل��س��اه��م��ة  وك���ذل���ك 
الثقة وال��ت��ع��اون م��ا بني  ج��س��ور 
جنبا  العربي.  والوسط  الشرطة 
الى جنب تنمية التعايش وتآلف 
القلوب ما بني افراد املجتمع ككل 
وعلى كافة اوساطه ذات النسيج 
اخلاص املتميز، مع ادراك املعايير 
والعادات واالعراف املختلفة قدر 
االمكان ومراعاتها قدر املستطاع، 
ادارة  على  الشيخ،  الفريق  مثنيا 
اللواء حكروش املشهودة وتطور 
عمل طاقم الهيئة امللموس، متمنيا 
املضي بها قدما ومتأمال النجاح 
ال��ب��اه��ر ف��ي ع��م��ل ك��ل م��ا يصب 
الى هنا  العام"،  الصالح  ببوتقة 

نص البيان.
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اللواء جمال حكروش بعد ترقيته- تصوير الشرطة


