
الرأي _ آالء النمر
لك أن تطلق عنــان خيالك، كيف 
لطفــل لما يبلغ من العمر عشــرًا 
أن يســمح له بالخروج وحيدًا من 
بوابة فوالذيــة ينتهي عند حدها 
جدار الحصار المحكم على قطاع 
الجنــود  عشــرات  يحفهــا  غــزة، 
المدججين بالســاح، يُسمح لهذا 

الطفــل بالدخــول نحــو األراضي 
المحتلــة عبر تصريــح عمره من 
األقــل،  علــى  عامــًا  المحــاوالت 
ويســمحون ألنفســهم بالتفتيش 
وطرح األسئلة على طفل مريض، 
دون مرافــق، دون أب أخ أم أخت، 
دون أحــد، بزعم انهم مرفوضون 
أمنيــًا. قطعــة مــن العــذاب تلك 

الرحلــة لم يتذوق منهــا األطفال 
المرضى إال بعضًا منها بالخاص 
من العبــور، وتبــدأ حقيقتها بعد 
الوصول إلى المشــافي المكدسة 
بآالم وعذابــات وتفاصيل يومهم 

اليتيم.
تراكمــت ملفات وطلبــات البحث 
عــن العــاج خــارج القطــاع، مــا 

كــدّس األســماء وباتــت الملفات 
بمــا تحويه مــن قصــص مبكية 
هي مجرد أرقام في لوائح الموت 
بقطاع  المدنيــة  الســجات  فــي 
غــزة، لكنهــا ملّفــات تحمــل في 
طيّاتهــا معاناة وحســرة وذكرى 
الفقــدان  وألــم  المــرة  الفاجعــة 
لكل عائلة غزيــة. أطفال مرضى 

القائمــة  رأس  علــى  الســرطان 
المحكــوم عليها بالمــوت المؤكد 
إن لــم تحصل علــى مخرج، فهم 
يعيشــون أوضاعًا وبائية في ظل 
جائحة كورونا، زيادة على انعدام 
العاجيــة  واإلمكانــات  األمكنــة 

المناســبة لهــم فــي 
مشافي القطاع.
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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:
a l raygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
تتفنــن بحريــة االحتال اإلســرائيلي 
في أســاليب انتهاكاتها ضد الصيادين 
فــي عرض البحــر، تارة بإطــاق النار 
تجاههم وتارة أخرى بمصادرة القوارب 
والحســكات التــي يســترزقون عليها، 
الــى جانــب اعتقالهم بشــكل همجي 

وتعريضهم للضرب المبرح.
أسلوب جديد اتبعه االحتال هذه المرة 
مــع الصيادين، مــن خال ما يســمى 
بـ"األمــواج الصناعيــة "التــي تشــكل 
خطرا على حياة الصيادين، وتتســبب 

في إغراق قواربهم.

إغراق القوارب
الشــاب محمد الهســي أحد الصيادين 
إغــراق  لمحــاوالت  تعرضــوا  الذيــن 
القوارب واللنشات التي يمتلكونها بحثًا 

عن قوت يومهم في عرض بحر غزة.

ويقول الهســي في حديــث لـ"الرأي":" 
إن زورقــا يتبــع لاحتــال قــام برش 
مياه عادمــة تجاه اللنــش الذي يعمل 
عليــه"، موضحا أن اللنــش كاد يغرق 
بمــن عليه، وأنهــم ظلوا وقتــا طويا 
يســتجدون جنــود االحتال مــن أجل 

تركهم يبحثون عن الرزق.
وتمتلك الطــرادات والــزوارق الحربية 
اإلسرائيلية ســرعة كبيرة جدا، كذلك 
تمتلــك مقــود قيــادة يعمــل بضغط 
الزيــت، الى جانــب امتاكها ترســانة 
أســلحة ضخمة، ومدافع رشاشة ثقيلة 
ومتوســطة، صواريــخ بعــدة أحجــام، 
وأيضــًا  المهمــات،  متعــددة  وقنابــل 
أسلحة رشاشــة خفيفة، وبنادق أخرى 
تطلــق أعيرة مطاطيــة ومعدنية حتى 

قنابل غاز مسيلة للدموع(.
األمواج الصناعية..ساح جديد

ويؤكد مســؤول لجان الصيادين بغزة 

زكريــا بكــر، أن كل تلك األســلحة تم 
تجريبهــا علــى الصياديــن المدنييــن 

العزل.
 ووفــق مــا ذكــره بكــر فــي حديــث 
لـ"الــرأي"، فإن األمواج الصناعية تأتي 
نتيجــة ســير الطرَاد بســرعة جنونية 
وفجــأة  المرصــود،  الهــدف  باتجــاه 
وبالقــرب مــن الهــدف يقــوم بعملية 
الــدوران، وفى هــذه اللحظــة يتكون 
الموج، والذي في بعض األحيان يكون 
أعلــى من األمــواج الطبيعية في حالة 
الريــاح الشــديدة.  وتســتهدف زوارق 
االحتــال الحربيــة بصناعــة األمواج، 
والحديث لبكر، المراكب الصغيرة مثل 
حســكات الموتور أو حسكات المجداف، 

أو المراكب الكبيرة بأهداف أخرى.
ويشير الى أن اعتداءات زوارق االحتال 
الحربية باســتخدام األمواج الصناعية، 
ال تقل خطــورة عن اعتــداءات أخرى، 

فنتائجهــا خطيرة أن كانــت على حياة 
الصياديــن أو ممتلكاتهــم، ففي كثير 
من األحيان تنقلب حســكات الصيادين 
ممــا يعــرض حيــاة الصيــاد للخطــر، 

وبالتالي يفقد كل معدات الصيد.
أمــا في حالــة كانت الحســكة بمحرك 
باإلضافــة لفقدان المعــدات واألجهزة 
اإللكترونية، فإن المحرك أيضا يتضرر 

ويحتاج إلى صيانة.
 ويضيف:" على صعيد المراكب الكبيرة 
هنــاك هدفــان، االول حينمــا يكــون 
اللنــش محاط بأســماك في الشــباك 
الــزورق االســرائيلي بالدوران  يقــوم 
حتى تخرج األســماك من الشــباك، أو 
تشــتيت ذهن الصياديــن وتركيزهم 
مع الــزورق الحربي الذي يقوم بدوران 
سريع تمهيدا لقدوم الزوارق السريعة" 
الكومانــدوز" والتــي تقــوم باالعتداء 

على الصيادين وضربهم واعتقالهم".

األمواج الصناعية..انتهاك جديد يحارب به االحتالل أرزاق الصيادين
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غزة- الرأي
تعمل لجنة طوارئ الشــتاء في بلدية 
غزة على مدار أربع وعشــرين ســاعة 
في محاولة لتجنيب المواطنين الغرق 
بمياه األمطار، ال ســيما فــي المناطق 
المنخفضة عن مستوى األرض، وذلك 

بإمكانات شحيحة وموارد محدودة.
ومع بداية شهر سبتمبر/ أيلول من كل 
عام، تشــكل بلدية غزة، لجنة طوارئ 
الشــتاء والتي تضم مختلــف اإلدارات 
العاملــة فــي البلديــة، لمنــع وتجنب 
حدوث حاالت غرق فــي نفوذها، وفق 
ما يقول رئيس اللجنة م. رمزي أهل.

وذكــر أهــل أن اللجنــة يعمــل فيهــا 
طوال موسم الشتاء )100-80( عامل 
يتوزعون على مختلــف مناطق وأحياء 
المدينــة خاصــة التي تشــهد ارتفاعًا 
في منســوب المياه. وأوضح أن اللجنة 
تضــم مجموعــة مــن المتخصصيــن 
وأصحاب الخبــرة القادريــن على منع 
وعاج أي مشكلة لتجمع مياه األمطار.

وبيــن أن الخطــة تقســم المدينة إلى 
)4( مناطق جغرافية يشــرف على كل 
واحدة منها مســؤول يعمل إلى جانبه 
والفنييــن  المتخصصيــن  مــن  عــدد 
لتحديد النقاط الســاخنة -التي يترفع 

فيها منسوب المياه لسرعة عاجها.

طاقات البلدية
وأكــد أهل وهــو المدير العــام للمياه 
والصــرف الصحي، أن بلديــة غزة مع 
بداية كل موسم أمطار تجمع طاقاتها 
آليــات  مــن  إمكاناتهــا  كل  وتســخر 
ومعــدات لحمايــة المواطنين ومنع أي 

ضرر.
وبين أنــه تُخصَّص فرق ثابتة تعمل 
فــي إحدى مقــرات البلدية الســتقبال 
شــكاوى المواطنيــن، وتوجيــه الفرق 
المتحركــة لمكان تجمــع مياه األمطار 
لمنــع ارتفاع منســوب المياه أو حدوث 
حــاالت طفــح فــي بعــض المناطــق 

المنخفضة.
وشــدد علــى أن البلديــة ســخرت كل 
إمكاناتها لمواجهة المنخفضات الجوية 
رغــم الصعوبات التي تعانيها بســبب 
تراجــع مواردهــا الماليــة، مــن جراء 
عدم سداد غالبية المواطنين الفواتير 
المستحقة، وفيروس كورونا، والحصار 
اإلســرائيلي علــى القطــاع، والنقص 
الحــاد فــي الوقــود، وتهالــك اآلليات 

المستخدمة في العمل.
وأكــد أهــل أن لجنته تقــوم بصيانة 
آليــات البلديــة دوريًّــا رغــم انتهــاء 
عمرها االفتراضي وعدم قدرة البلدية 
على توفير آليات جديدة من جراء شح 
الماليــة، وضعــف إيراداتها  مواردهــا 
توفيــر  المانحــة  الجهــات  وتوقــف 
الحصــار  بســبب  البلديــة  احتياجــات 

اإلسرائيلي المفروض على القطاع.
ولفت إلــى أن البلديــة قامت بتنظيف 
كل مصارف مياه األمطار في المدينة، 
وجهزت اآلليات الازمــة وبرك تجميع 
ميــاه األمطــار، وجمــع النفايــات من 
الشوارع الرئيسة والمنازل، إلى جانب 
نشــر عمال في المناطــق المنخفضة 
التــي يتوقع تجمع ميــاه األمطار فيها 

لمعالجتها.
وحــث أهل المواطنيــن على التواصل 

مع لجنة الطوارئ في حال شــعورهم 
بالخطــر أو ارتفــاع مناســيب الميــاه، 
والحفاظ على نظافة الشــوارع، وعدم 
إلقاء أي مخلفات في تســاقط األمطار 
من شأنها أن تتسبب في إغاق فتحات 

مصافي األمطار.
ونبه إلــى أن لجنة الطوارئ تعمل بعد 
انتهاء المنخفضــات الجوية على إزالة 
آثارها من خال تنظيف شــبكات مياه 
األمطار والصــرف الصحي التي تمتلئ 
باألتربــة، إلــى جانب إصاح شــوارع 

المدينة التي تعرضت للضرر.

آلية جديدة
ووضعــت لجنــة الطوارئ آليــة جديدة 
في التعامل مــع المنخفضات الجوية، 
وتقــوم علــى 3 مراحــل، وهــي: قبل 
بــدء المنخفــض الجوي، وأثنــاء وقوع 
لمعالجة  انتهائــه  المنخفــض، وبعــد 

آثاره.
وتســتبق لجنة الطوارئ كل منخفض 
جــوي بعقــد اجتمــاع لمناقشــة وضع 
اآلليــات واالحتياجات الازمــة للعمل، 
المنخفض  لمواجهــة  العمــل  وخطــة 
واالســتجابة  األداء،  تطويــر  وســبل 
لشــكاوى المواطنين، وكمية الســوالر 
الازمة للعمل في ظــل األزمة الحادة 

التي تعاني منها البلدية.
وتتابع اللجنة توقعات األرصاد الجوية 
وكميــة األمطــار المتوقــع تســاقطها 
وحجم تأثر بعض المناطق المنخفضة 
والنقاط الســاخنة فــي المدينة، وبناء 
عليه تقــوم بتوزيع الفــرق الميدانية 
للعمــل علــى تصريــف ميــاه األمطار 

بشكل عاجل، وإجراء الصيانة الازمة 
لآلليات والمضخات قبل بدء المنخفض 
المتنقلة  المضخــات  الجوي، وتجهيــز 
واألماكــن المقــرر وضعهــا فيها كحل 
مؤقــت لمنع ارتفــاع منســوب المياه 
فيها، كما فعلت في المنخفض الجوي 
األخير من حيث وضــع مضخة متنقلة 
في شــارع عمر المختار مقابل الجندي 
المجهول لحل مشكلة غرق شارع عمر 

بن عبد العزيز بشكل مؤقت.
ولم تغفــل البلدية نشــر اإلرشــادات 
المنخفضــات  مــع  التعامــل  وآليــات 
الجوية للجمهور قبل بدئها، ومناشدة 
مــع  التعــاون  بضــرورة  المواطنيــن 

طواقمها للحفاظ على المدينة. 
وعالجــت طواقم لجنة الطــوارئ نحو 
بدايــة  منــذ  وصلتهــا  شــكوى   800
الموســم تتعلــق بطفح ميــاه الصرف 
الصحي وارتفاع منسوب المياه وتجمع 
ميــاه األمطار فــي الشــوارع الترابية 
والمصافي  المناهــل  وســرقة أغطية 
وغيرها.وبلغــت كميــة األمطــار التي 
خــال  غــزة  مدينــة  علــى  هطلــت 
المنخفضــات الجويــة الماضيــة، نحو 
%45 من المعدل الســنوي العام والذي 

يصل في متوسطه لنحو 430 ملم.

فرق متخصصة
مــن جانبــه، يؤكــد المنســق العــام 
إلدارة الصحــة والبيئــة ونائب رئيس 
لجنــة الطوارئ م. أحمــد أبو عبدو، أن 
طواقــم البلدية ال تتوانــى عن خدمة 
المواطنيــن للتخفيــف عــن معاناتهم 
وتجنيبهــم حــاالت الغــرق خاصة في 

فصل الشتاء.
وبين عبدو وجــود فرق في بلدية غزة 
مهمتها رصد األحوال الجوية وتصنيف 
درجة المنخفض "بســيط، متوســط، 
قوي" بهدف االســتعداد للعمل وتوفير 
اآلليات والمعدات التي يحتاجون إليها، 
وفــرق أخــرى مهمتهــا متابعــة تآكل 
شــاطئ البحر، إذ تتواصل مع الجهات 
المعنية كالدفــاع المدني لمنع وصول 

المياه لمنازل المواطنين.
وقــال: "إن البلدية تُقيّــم عملها في 
نهايــة كل منخفــض جــوي وتــدرس 
لتجنــب  الســابقة  اللجــان  توصيــات 
ارتفاع مناســيب المياه أو غرق بعض 
المناطــق"، مشــيرًا إلــى أنهــا تضــع 
حلــواًل ســنوية وأخــرى اســتراتيجية 
وجزئيــة لتجنب حاالت الغــرق كالحل 
الجزئي الذي وضعته في "حي المنارة" 
الصطيــاد ميــاه األمطار، األمــر الذي 
منع غــرق المنطقة.وذكــر أن البلدية 
لديها حلــول اســتراتيجية إلنهاء أزمة 
تجمع مياه األمطار في شــوارع وأحياء 
المدينــة، "لكــن تلك الحلــول مكلفة 
جــدًّا وهي بحاجة إلى تمويل بســبب 
تراجــع إيــرادات البلدية وعــدم قدرة 
المواطنيــن علــى ســداد مســتحقات 
البلدية".وأرجع أبو عبدو أســباب غرق 
بعــض مناطــق المدينة إلــى هطول 
كميــات كبيــرة مــن األمطار بنســب 
أكثر من األعــوام الماضية، إلى جانب 
قيــام بعض المواطنيــن بفتح أغطية 
مناهل الصرف الصحي خال تســاقط 
األمطار وإلقاء النفايات وســط الشارع 

ما يتسبب بحاالت طفح وغرق.

عالجت نحو 800 شكوى منذ بداية الموسم

لجنة طوارئ الشتاء.. عمل متواصل بإمكانات شحيحة وموارد محدودة
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غزة- الرأي
شــكاوى ال تتوقف واتصاالت ورســائل 
مســتمرة من المواطنيــن على عناوين 
بلديــة غــزة لإلبــاغ عن وجــود رائحة 
دخان كريهة منتشرة في أجواء المدينة، 
لكن ما لم يكن يعرفه المواطنين وقتها 
هــو أن جنود بلدية غــزة وطواقم جهاز 
الدفــاع المدنــي وآليات وزارة األشــغال 
العامــة تتواجــد في مكب جحــر الديك 
الرئيس منذ 12 ساعة متواصلة إلخماد 

النيران المشتعلة داخل المكب.
ألســنة اللهب التي ســرعان مــا تحولت 
إلى حريق ضخم في مكب جحر الديك، 
المكب الرئيس الــذي تديره بلدية غزة 
ويخدم 8 بلديات ووكالة غوث وتشغيل 
"األونروا"، مع  الفلســطينيين  الاجئين 
اشتداد الرياح التي أدت إلى اتساع رقعة 
الحريــق وزيادة األدخنة المتصاعدة من 

المكان.
هــذا المكب الذي يحتــوي اليوم على 4 
مايين طــن مــن النفايــات المختلفة، 
يشــكل "كنــزًا" لمــن يطلــق عليهــم 
يمكــن  عمــا  -الباحثــون  "النباشــون" 
بيعه واالســتفادة منه داخــل النفايات- 
اللتقاط الحديد واأللمنيوم والباستيك 

وغيرهــا من المــواد التي يمكــن بيعها 
إلعادة استخدامها.

حريق ورياح
الحريق األخير -حســب منســق اإلدارة 
العامة للصحة والبيئــة في بلدية غزة، 
م. أحمــد أبــو عبــدو- كان فــي مســاء 
ُأبلــغ عــن  إذ  الثاثــاء 15-12-2020، 
وجــود أعمدة من الدخــان في المنطقة 

الجنوبية الغربية من المكب.
وقال أبو عبدو في حديث لـ"فلسطين": 
"تحركــت طواقــم البلديــة للســيطرة 
علــى الحريق الــذي تزامن مــع دخول 
المنخفض الجوي ورياح قوية تســببت 
في عدم الســيطرة عليــه، وكذلك كان 
رصيد الســوالر المتوفر آلليــات المكب 
)صفــرًا(، وهــو مــا تســبب فــي تأخُّر 

عملية إطفاء الحريق".
وأضاف: "طلبنا المســاعدة مــن الدفاع 
المدني ووزارة األشغال العامة للسيطرة 
على الحريق، وهو ما تم، حيث حضرت 
أول ســيارة إطفــاء بعد ســاعة ونصف، 
وكانــت األمطار قد بدأت في التســاقط 
وهو ما خفف من اشتعال النيران، ولكن 
في الوقــت ذاته تســببت بدخان كثيف 

أعاق عمل موظفي البلدية".
وبيَّن أن آليات األشغال العامة والبلدية 
بــدأت في نقل الرمــال إلطفاء الحريق، 
ولكن اشــتداد الرياح تســبب في مزيد 
من االشــتعال وكثافة في الدخان، األمر 
الــذي أدى لتعــرُّض بعض الســائقين 
لإلغماء، الفتًا إلى أن اشتداد المنخفض 
الجــوي في تلــك الفترة أطفــأ الحريق، 
ولكــن تســبب بدخــان كثيــف وانعدام 

للرؤية امتد لمسافة 2 كيلو متر مربع.

أسباب الحريق
المتكــررة الشــتعال  األســباب  وحــول 
المكب، أوضــح أبو عبدو أن النباشــين 
كانوا هم الســبب الرئيس في اشتعال 
الحريــق، إذ يعملــون على حــرق أجزاء 
مــن المكــب؛ للحصــول علــى الحديــد 
واأللمنيــوم المتبقي مــن وراء عمليات 

الحرق، ثم يبيعونها.
ولفــت أبــو عبدو إلــى أنه في الســابق 
كان النباشــون يبيعــون الخردة بســعر 
مــن 70-50 شــيكًا، أما بعد أن ســمح 
االحتــال باســتقبالها عبــر معبر كرم 
أبو ســالم فقد زاد سعرها ليصبح 250 
شــيكًا، معربــًا عــن قلــق البلدية من 

ازديــاد أعداد النباشــين وتحــول حرق 
المكبات إلى ظاهرة.

طبيعيــة  أســباب  وجــود  إلــى  وأشــار 
تتمثــل باالحتال أو ألســباب بشــرية، 
فأما األســباب الطبيعية فتكون بســبب 
وجود حرارة عالية تؤدي الشــتعال غاز 
الميثان الصــادر عن تراكم النفايات، أو 
بســبب إطاق االحتال النــار في تلك 
المنطقة على المواطنيــن المتواجدين 

في المكان.

نقص السوالر
وطيلــة عام كامــل اســتطاعت البلدية 
الحفاظ على المكب دون أي حرائق بعد 
معالجة النفايات بالطرق الصحية، لكن 
نقــص الوقــود واألزمة الماليــة وعدم 
الحصول على الوقود الكافي للعمل من 
خال المقاصــة مع الجهــات الحكومية 

أدى إلى عودة الوضع لسابق عهده.
ويحتــاج المكــب نحــو 10 آالف لتر من 
الوقود شــهريًّا ليعمل حســب المعايير 
المتوفــرة  الكميــات  أن  إال  المطلوبــة، 
حاليًــا محــدودة وتــوزَّع علــى مهــام 
البلدية الرئيســة المختلفة، إضافة إلى 
حاجته آلليات مناســبة لطمــر النفايات 

لمنع احتراقها.
وكلَّــف الحريق األخيــر للمكب 300 ألف 
شــيكل، حيث صُنِّف من أكبر الحرائق 
بســبب الريــاح الشــديدة وانتقالها من 
منطقــة ألخــرى بســرعة. وكان مكــب 
النفايات قد تعرض لخمســة حرائق في 
الســابق، وتمكنت البلدية من إخمادها 
والســيطرة عليها ووقف انبعاث الدخان 
منها وتكلفت أكثر من 500 ألف شــيكل 
في عمليــات اإلطفــاء. ودعــت البلدية 
كافــة الجهات المســؤولة للتعاون معها 
من أجل إيجاد حل لمشــكلة النباشــين 
الذيــن يقومــون بحرق مكــب النفايات 
والحاويات في الشــوارع للحصول على 
المعــادن مما يتســبب بحــدوث أضرار 
صحيــة وبيئية نتيجة الدخــان المنبعث 
مــن الحرائــق ويكلــف البلدية خســائر 

فادحة.
ويعــدُّ مكب جحــر الديك هــو المكب 
الرئيــس لبلديــة غــزة، ويمتــد على 
 )100-120( بيــن  تتــراوح  مســاحة 
دونمًــا فــي أقصــى شــرق المدينة، 
ويستوعب نفايات مدينة غزة، وشمال 
القطــاع، إضافة إلى بعــض البلديات 

من الجنوب. 

النباشون أحد أسباب افتعال الحرائق داخل المكب

حرائق مكب جحر الديك.. كارثة ترهق البيئة وبلدية غزة



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

االثنين 26 جمادى االخرة  1442هـ/08  فبراير  2021م
Monday - 08 February 2021

تقرير

05 w w w . a l r a y . p s

غزة- الرأي
األزمــة  أن  غــزة  بلديــة  أكــدت 
وشــح  تعيشــها  التــي  الماليــة 
الوقــود يعصفــان بخدماتهــا، ال 
ســيما فــي مجــال تشــغيل آبار 
المياه، ومحطات الصرف الصحي 
وترحيــل  وجمــع  والمعالجــة، 
أن  مبينــة  الصلبــة،  النفايــات 
تراجعًــا حــادًّا طــرأ علــى حجم 
إيراداتهــا منــذ جائحــة كورونــا 
إذ تقلــص إلــى مليوني شــيكل 

شهريًا.
وقــدرت البلديــة حجــم ديونهــا 
علــى المواطنين بـــ 700 مليون 
شــيكل، مناشدة المقتدرين على 
دفع فاتــورة الخدمات الشــهرية 
اإلســراع في ذلك، حتــى تتمكن 
مــن أداء المهــام الملقــاة علــى 
عاتقها علــى أفضل وجه ممكن، 
ودعــت الحكومــة والمانحين إلى 
مســاعدتها علــى تجــاوز األزمة 

المالية ونقص الوقود.

تقلص اإليرادات
وأوضــح المتحــدث باســم لجنة 
م.  غــزة  بلديــة  فــي  الطــوارئ 
حســين عودة أن اإليراد الشهري 

الذي تحصــل عليــه البلدية من 
والرسوم  المواطنين  اشــتراكات 
على الخدمات تقلص إلى مليوني 
شــيكل، وهــو ال يغطــي رواتب 
الموظفين، والتكاليف التشغيلية، 

وثمن الوقود.
الموظفيــن  عــدد  "إن  وقــال: 
 1358 البلديــة  فــي  العامليــن 
موظًفــا مثبتًــا و42 موظًفا على 
بند التعاقد، بيد أن فاتورة رواتب 
العامليــن فــي البلديــة وحدهــا 
ا،  تبلغ 3.5 مليون شــيكل شهريًّ
وإنــه مع تراجــع اإليــراد تضطر 
البلديــة إلــى صرف ســلف مالية 

للموظفين".
الديــون  حجــم  عــودة  وقــدر 
المتراكمة علــى المواطنين نحو 
700 مليون شيقل، مبينًا أنه في 
حــال التزام المواطنين بالســداد 
فــإن ذلــك يمكــن البلديــة مــن 
التحتيــة وتصبح  البنية  تطويــر 

قادرة على تقديم خدمة أفضل.
وبيــن أن بلديــة غــزة مــن باب 
الملتزمين بالسداد تقدم  مكافأة 
لهم جملة من التسهيات المالية 
والخصومــات، مشــددًا على أنها 
تبذل أقصــى جهد لهــا من أجل 

خدمة المواطنين.
وفي الســياق؛ دق عودة ناقوس 
الخطر، جــراء النقــص الحاد في 
كميــات الوقود الازمــة لتمكين 
البلدية من االستمرار في تقديم 
الخدمــات، مهيبًــا بالمؤسســات 
الحكومية في غزة والمؤسســات 
الدولية التدخل لمساعدة البلدية 

على تخطي األزمة الراهنة.
وقــال: "إن البلديــة تحتــاج إلــى 
100 ألف لتر من الوقود شــهريًّا 
لتشــغيل آبــار الميــاه، ومحطات 
الصرف والمعالجة واآلليات، وهذه 
الكميــات تكلفتها نصــف مليون 
شــيكل شــهريًّا، وهــي مبالغ ال 
البلدية تغطيتها كاملة  تستطيع 

بسبب نقص اإليراد الشهري". 
وبين عودة أن بلدية غزة تمتلك 
76 بئر مياه، و10 محطات صرف 
صحي، ومحطــة معالجة مركزية 
واحــدة، و180 آليــة وعربة نقل، 
الوقــود  إلــى  تحتــاج  وجميعهــا 
لتنفيذ خدماتها في مختلف أنحاء 

نفوذ البلدية. 
وأشار إلى أن المساعدة المقدمة 
بالوقــود  لتزويدهــا  للبلديــة 
ا، إذ إنهــا ال تتجاوز  محــدودة جدًّ

%5 مــن االحتيــاج الشــهري من 
المحروقات، أيضًا تلك التدخات 

متقطعة.

تراكم الديون
ولفت عــودة في ســياق الحديث 
النظــر إلــى تراكــم ديــون على 
البلدية لهيئة التأمين والمعاشات 
تقدر 122 مليون شيكل، وديون 
للموردين وأعمال الصيانة، عادًّا 
إياها مــن العقبــات المالية التي 

تعيق أداء البلدية.
بالمؤسســات  عــودة  وأهــاب 
الحكومية في غزة أن تدفع حقوق 
البلديــة الماليــة حتــى تتمكــن 
مــن تغطيــة جــزء مــن عجزها 
البلديــة  تســاعد  وأن  المالــي، 
الازمة  بالمحروقــات  بإمدادهــا 
لتشــغيل اآلبار ومحطات الصرف 
والمعالجة من مستحقات البلدية 
لدى المؤسســات الرسمية والتي 
تقدر بـ 20 مليون شــيكل مقابل 
لمكاتبها  التي تقدمهــا  الخدمات 
المختلفــة إضافــة إلــى نصيــب 
المواصات  البلدية مــن رســوم 
التــي تحصلهــا الحكومــة وذلك 

حسب القانون.

وأشار إلى أن أزمة البلدية المالية 
توســعت مع بداية أزمــة رواتب 
موظفي غــزة ورام اهلل، حيث أثر 
ذلك على التزامهم بدفع الفواتير 
الشــهرية، كمــا أثر علــى التزام 
أصحــاب المحــال التجارية بدفع 
اإليجــارات والرســوم إذ تضرروا 
جــراء تراجــع القــدرة الشــرائية 

وكساد األسواق عامة.
لجنــة  باســم  المتحــدث  وبيــن 
الطــوارئ أن موظفــو البلدية لم 
كاملــة منذ  رواتبهــم  يتســلموا 
عــام 2017م، نظــرًا لعدم قدرة 
البلديــة على دفعهــا وإنما صرف 
متفاوتــة  بنســب  ماليــة  ســلف 
وصلت قبــل جائحــة كورونا إلى 
%60 وانخفضــت إلــى %30 فــي 

بعض األشهر.
ولفــت عــودة النظر إلــى معاناة 
الموظفيــن بســبب تأخــر صرف 
رواتبهــم وتدني نســبة الصرف، 
وهــو مــا دفــع بنقابــة العاملين 
فــي بلدية غزة إلــى تنفيذ وقفة 
احتجاجيــة فــي ســاحة البلديــة 
للمطالبــة بصرف مــا ال يقل عن 
%50 من قيمة الراتب وبحد أدنى 

1400 شيكل.

تحتاج شهرًيا إلى 100 ألف لتر من الوقود

األزمة المالية وشح الوقود يعصفان بخدمات بلدية غزة
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ســارة  الموظفــة  تنتهــي  أن  مــا 
أبــو عــودة داخــل مكتــب وحــدة 
المعلومــات والشــكاوى في بلدية 
غزة؛ من استقبال اتصال على رقم 
الطــوارئ المختصــر )115(، حتى 
تتلقى اتصــااًل ثانيًا، في أحد أيام 
المنخفضات الجويــة، فاالتصاالت 
في ذلــك الوقــت تتوالــى وكأنها 

تخوض سباًقا ال يتوقف.
زميلهــا  منهــا  بالقــرب  ويتلقــى 
درويش الســيقلي اتصااًل من أحد 
المواطنيــن وبدا مذعــورًا بصوت 
الهث: »المنهل عنــا طافح.. بدنا 
طواقــم البلديــة«، بينما يســتمع 
درويش للمتصل يدخل المعلومات 
عبــر نمــوذج محوســب، يتضمن 
االسم، وطبيعة الشكوى، والمكان، 
وقبل انهاء المكالمة طمأنه: »اآلن 
حبعت الشكوى للجهات المختصة، 

بأقرب وقت راح يكونوا عندكم«.
داخــل غرفة  الموظفــان  يجلــس 
دائرية تطــل نوافذها على جميع 
اتجاهات البلدية، تماما مثل غرفة 
التحكــم، يســتقبان االتصــاالت، 
وكذلــك الشــكاوى الوجاهيــة من 
المواطنين  ويرشدون  المواطنين، 
باســتقبال  المختصــة  لألقســام 

الشكوى حسب طبيعتها.
"عملــي يتعلق باســتقبال شــكاٍو، 
حول الخدمات التي تقدمها البلدية 
ســواء بالصرف الصحي أو الطرق، 
وهنــا المكالمــات متتاليــة وكأنها 
تتســابق".. تقول ســارة أبو عودة 
إدارة  خريجــة  وهــي  عامًــا(   22(
االنجليزية، بضحكة  باللغة  أعمال 
طــارت منها فــي الهــواء ومامح 
اإلرهاق تترك بصمة على وجهها، 
ثــم  متصــل  علــى  ردت  بعدمــا 
أكملــت بعفويــة: "المكالمات وراء 

بعضها، الضغــط كبير خاصة أيام 
المنخفضات، فاستقبل سبعين، أو 
ثمانين مكالمة يوميًا الستفسارات 
أغلبها  وتقديم شــكاوى  مختلفــة 
صرف صحي، انفجار خطوط مياه، 

حفر طرق، إنارة.. الخ".

اتصاالت بـ "الجملة"!
بعدمــا تســتلم الشــكوى، تقوم 
سارة بالخطوة التالية عبر برنامج 
مراســات يتضمــن رقــم الهاتف 
كاملــة،  المشــتكي  وتفاصيــل 
المختصــة  للجهــات  وترســلها 
فــي البلديــة، حتــى الخامس من 
2020م،  أول  كانــون  ديســمبر/ 
بالبلديــة  الشــكاوى  قســم  ورد 
500 شكوى، فيما استقبل 1737 
شــكوى خــال نوفمبر/ تشــرين 

الثاني.
قطع حديثهــا مكالمة أخرى، قبل 

أن تعاود "نعمل بجهد عالي رغم 
يحصلــون  البلديــة  موظفــي  أن 
على نســبة من الراتــب، ودافعنا 
هنا خدمــة الجمهور والمواطنين، 
فالراتب ليس معيارً هنا، يتحكم 
فينا ضميرنــا الذي يدفعنا للعمل 

بكفاءة عالية".
زميلهــا درويــش )23 عاما( وهو 
خريــج إدارة أعمال مــن الجامعة 
اإلسامية يعمل أيضًا في أوقات 
مســائية قد تصل ســاعات دوامه 
أحيانا حتــى منتصــف الليل، عن 
ذلك يتحدث: "في الروتين العادي 
بخصــوص  إشــارات  نســتقبل 
الصرف الصحي وخطــوط المياه، 
لكن فــي أوقات الطوارئ نقســم 
المدينــة إلــى أربــع مناطــق كل 
منطقــة لها مســؤول ونائب، وأي 
إشارة طارئة غير مألوفة مباشرة 
نبلغها لمســؤول الطــوارئ، مثل 

ســقوط شــجرة، أو ألواح الزينقو، 
علــى  خطــرا  تشــكل  كونهــا 

المواطنين".
"أهــم شــيء لدينــا حل مشــكلة 
المواطــن، فحينمــا تُحل أشــعر 
بالراحــة النفســية، كــون طبيعة 
عملنا خدماتية )..( شــعور جميل 
حيــاة  تيســير  فــي  تســاعد  أن 
المواطن اليومية لتشــعر بالرض 
رغم ما يسببه العمل من إرهاق".. 
قطع حديثه اتصال عاجل، انتهت 

معه مقابلتنا معه.
تقــدم بلدية غزة نحــو 30 خدمة 
أساســية لســكان المدينــة البالغ 
تعدادهم قرابة 670 ألف نســمة 
في نهاية عام 2018م بما يشكل 
%13 من ســكان دولة فلســطين، 
في حين تبلغ مساحة المدينة 56 
كم2، مما يجعلها من أكثر المدن 

كثافة سكانية في العالم.

"موظفو وحدة المعلومات والشكاوى".. 
عيوٌن ساهرٌة على راحة المواطنين
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تعمــل آالف الحــرف والمهن داخل 
نفــوذ بلديــة غــزة، وهــي بحاجة 
إلــى متابعــة دوريــة للتأكــد مــن 
مــدى التزامها بإجراءات الســامة 
والوقايــة فــي الجوانــب الصحيــة 
واإلنشــائية  والتنظيمية  والبيئيــة 

وغيرها.
البلدي تسهيات  المجلس  واعتمد 
رخصــة  لتجديــد  وإداريــة  ماليــة 
الحرف والمهن الســنوية في العام 
2021م، دون الحاجــة إلــى زيــارة 
مركــز خدمــات الجمهــور في مقر 
اختصــارًا  الرئيــس،  غــزة  بلديــة 
علــى  وحفاًظــا  والجهــد،  للوقــت 
ســامة المواطنين في ظل جائحة 

كورونا.
خصومات وتسهيات

وفــي إطار تشــجيع أصحاب المهن 
الرخصــة  والحــرف علــى تجديــد 
دائــرة  مديــر  أكــد  2021؛  لعــام 
خدمــات الجمهــور م. هيثم حجاج، 
أن المجلس البلــدي اعتمد خصمًا 
للملتزميــن يصــل إلــى %30 على 
رســوم الحــرف والمهن الســنوية 
في حال الدفــع النقدي حتى نهاية 

مارس القادم.
وأوضــح حجــاج أن البلدية وضعت 
نظامًــا جديــدًا لتجديــد رخصــة 
الحــرف والمهــن، دون الحاجة إلى 

زيارة مقــر مركز خدمات الجمهور، 
التجديد ألصحابها  لتسهيل عملية 
واختصارًا للوقت والجهد، وللحفاظ 
على ســامة المواطنيــن في ظل 

جائحة كورونا.
وأضــاف أن النظام الجديد يتضمن 
ثاثــة طرق إلتمــام عملية تجديد 
الرخصــة األولــى تتضمــن ميــزة 
جديــدة تتيــح لصاحــب الحرفة أو 
المهنــة الدخول إلى موقــع بلدية 
غــزة اإللكتروني واالســتعام عن 
األوراق المطلوبــة وقيمــة رســوم 
وقيمــة  الجديــد  للعــام  التجديــد 
الخصــم  بعــد  المطلــوب  المبلــغ 
وطلب تجديــد أو ترخيص الحرفة 
أو المهنــة، وبمجــرد تعبئة الطلب 
هاتفيًــا  معــه  التواصــل  ســيتم 
وتوصيــل  الدفــع  آليــة  لترتيــب 

الرخصة الورقية.
وأشــار حجاج إلى الطريقــة الثانية 
الرخصــة  تجديــد  فــي  وتتمثــل 
التحصيــل  دائــرة  عبــر موظفــي 
والذيــن  الميدانيــن  والتســهيات 
بإمــكان صاحب الحرفــة أو المهن 
التنســيق معهم لتجديــد الرخصة 
إليه،  الورقيــة  الرخصة  وتوصيــل 
أمــا الثالثــة فهي من خــال زيارة 
دائــرة خدمــات الجمهــور وتقديم 
طلب لتجديدها من خال الموظف 
اعتمــاد  تــم  حيــث  المختــص، 

سياســة الشــباك الواحد في مركز 
خدمــات الجمهور منــذ بداية العام 
الجاري تســهيًا للمواطنين ومنعًا 

لازدحام.
ونوه مدير دائــرة خدمات الجمهور 
إلى أنه سيتم تمديد العمل يوميًا 
فــي الدائــرة حتى الســاعة الثالثة 
ونصف عصرًا لتجديد رخص المهن 
والحــرف وذلك حتى نهايــة يناير، 
مبينًا أن عمليــة توصيل الرخصة 
الورقيــة مختومة لصاحب الرخصة 

في مكان عمله مجانية.

تنظيم العمل
وأكد رئيس قســم المهن، د. فؤاد 
شلح، أن اســتصدار رخصة المهن 
والحرف يهــدف إلــى تنظيم عمل 
هــذه المهــن والحــرف والتأكد من 
اتباعها لكافة اإلجراءات المطلوبة، 
وتطبيقها لاشتراطات الواردة في 
األنظمــة والقوانيــن المعمول بها 

في بلدية غزة.
وأشــار إلى حرص "بلدية غزة على 
تنظيم عمل المهن والحرف العاملة 
في المدينة من خال التأكيد على 
أهميــة اســتصدار وتجديد رخص 
هــذه المهــن والحــرف، والمتابعة 
ميدانية  بإجراء جوالت  المســتمرة 
للتأكــد مــن تطبيقهم إلجــراءات 
واالشــتراطات  والســامة،  األمــن 

األخرى".
وأضاف شــلح أن كل حرفة أو مهنة 
داخل نفــوذ بلدية غزة تختلف عن 
األخرى، فبعضها ال يمكن تجديدها 
تلقائيًــا، نظــرًا لوجــود شــروط 
متعلقة باألمن والسامة، والصحة، 
والبعض يتطلب عرضها على لجنة 
التنظيم المحلية لضمان اســتمرار 

تقيد مالكها بشروط التنظيم".

متابعة مستمرة
ونوه رئيس قســم المهــن إلى أن 
إجمالــي الحرف والمهن داخل نفوذ 
بلدية غزة يتجــاوز 18,500 حرفة 
ومهنــة، تعمــل طواقــم البلديــة 
على متابعتها والتأكد من التزامها 
واالشــتراطات  اإلجــراءات  باتبــاع 
المطلوبة لتأمين ســامة المنشأة 
والعامليــن بداخلها والقاطنين في 

محيطها والمستفيدين منها.
وبيــن أن الهدف من حصول أصحاب 
المنشآت والحرف على رخصة البلدية 
يتعلــق بالشــق الخدماتــي وليــس 
المالي، وضمــان تنفيذ اشــتراطات 
األمن والســامة المطلوبة من كافة 

الجهات ذات العاقة.
وأشــار إلى تشــكيل لجنــة خاصة 
للتأكد مــن تنفيذ الحــرف والمهن 
األمــن  الشــتراطات  غــزة،  فــي 
والســامة داخــل البلديــة، حيــث 

بدأت عملها بإجراء زيارات ميدانية 
مفاجئــة للحرف والمهــن في أنحاء 
مختلفة من المدينة، وإجراء كشف 
للتأكد من مــدى التــزام أصحابها 

بتطبيق االجراءات المطلوبة.
الجــوالت  هــذه  أن  شــلح  وأضــاف 
الميدانية تركز على الحرف والمهن 
الخطــرة، خاصــة أصحــاب محطات 
تعبئــة الغــاز، والوقــود، والمخابز، 
التجاريــة  الكهربائيــة  والمولــدات 
وأماكــن تخزيــن المــواد الخطيرة، 
وأي مهنــة أو حرفــة قد تهــدد حياة 
المواطنيــن. وصــادرت لجنة األمن 
أجهزة  البلديــة  داخــل  والســامة 
تعبئة الغاز، وأجهزة التوصيل، غير 
المطابقــة الشــتراطات الســامة، 
إضافة إلى متابعة تطبيق أصحاب 
الشــتراطات  الكهربائية  المولدات 
الســامة وإخطــار مئــات الحــرف 

والمهن بضرورة توفيق أوضاعها.
وتتجــاوز المبالغ المســتحقة على 
فواتير الحــرف والمهن العاملة في 
غزة 140 مليون شيكل، فيما تقدر 
قيمــة الرســوم الســنوية للحــرف 
والمهن لعــام 2021 بـــ 9 مايين 
شــيكل. مع العلم أن عــدد الحرف 
يبلــغ 2,778  المرخصــة  والمهــن 
حرفة ومهنة فقط بنســبة تقدر بـ 
%15، وهي الملتزمة بدفع الرسوم 

السنوية.

رخصة المهن والحرف.. وثيقة رسمية لضمان األمن والسالمة

18,578 حرفة ومهنة داخل غزة.. 15 % ملتزمة بسداد الرسوم السنوية
اعتماد خدمة توصيل رخصة الحرف الورقية بعد تجديدها إلكترونًيا
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غزة- الرأي
بحــذر يقــوم أحــد العمــال قص 
ســقف منهل على مفرق شــارع 
»الســدرة والصحابة« بحي الدرج 
وســط مدينة غــزة، حوله انتهى 
عمــال آخــرون من إزالــة طبقات 
أسفلت متهالكة »انتهى عمرها« 
وكثــرت فيهــا الحفــر، تمهيــدًا 
إللبــاس الشــارع ثوبًــا جديــدًا 
وكســوته بطبقة اسفلت بعرض 

30 مترًا وطول 250 مترًا.

عين يقظة
وفــي ظــل غمــرة العمــل التي 
تعطلــت بســببها حركــة المرور 
فــي الشــارع تمهيدًا لتحســينها 
يشــرف مهندس بلدية غزة أحمد 

أبو مرق على المشــروع، ويراقب 
كل صغيرة وكبيرة للتأكد من أن 
األمور تســير وفق ما هو مخطط 

له.
"بدأنا المشــروع في 16 نوفمبر/ 
تشــرين ثانــي الماضــي، أنجزنا 
المرحلــة األولى منــه من تقاطع 
مفــرق "الســدرة" مع شــارع يافا 
ثــم االتجــاه 370 متــرًا غربًــا 
للتقاطــع مــع شــارع بورســعيد 
"النفــق"، تخللها صيانة شــبكات 
الصرف الصحي، وخطوط الصرف 
والوصــات المنزليــة، وتركيــب 
مناهل، وأعمال باط، بمســاحة 
متــر   3500 بلغــت  إجماليــة 
مربــع".. يقــول المهنــدس الذي 
يعمل في اإلدارة العام للهندســة 

والتخطيط.
أعــداد  وقلــة  العــبء  بســبب 
المهندســين في البلدية، يشرف 
أبــو مــرق علــى ثاثة مشــاريع 
هندســية، في جعبتــه تفاصيل 
أخــرى بينما يقــف يراقب متابعة 
"المشــروع  ألعمالهــم:  العمــال 
90 يومًــا بقــي  الحالــي مدتــه 
أيــام علــى االنتهاء منــه، وأتابع 
مشروعًا للتحكم باآلبار عن بعد، 
مدته 200 يوم، مضى منها 180 
لتقديم  ثالًثــا  يومًا، ومشــروعًا 

الخدمات االستشارية".
ال تكفي ســاعات دوام المهندس 
يوميــا 7 ســاعات ألداء  البالغــة 
ومتابعــة المشــاريع الثاثة وهو 
رابع،  يستعد الستقبال مشــروع 

صوتــه  ابتســم  بعدمــا  يــردف 
ومامحه فــي أيام كانون الباردة 
تتلقفه ريــاح المنخفض من كل 
جانــب: "أقســم يومــي للتواجد 
فــي المشــاريع الثاثــة، وأعــود 
إلــى المنــزل مغربًا فــا يمكن 

للمهندس ترك المقاولين".

الوجه الحسن
وجــود المهنــدس في المشــروع 
عامل أساسي، والكام ألبو مرق، 
كونــه يتفقــد مواصفــات طبقة 
األســاس والحصــى التي ســيتم 
رصــف الطريق بهــا، والتأكد من 
وإجراء  الحرارة لألســفلت،  درجة 
الفحوصــات للخليــط قبل رصف 

الطريق.

الوجــه  يمثلــون  "المهندســون 
خدمــة  فــي  للبلديــة،  الحســن 
الجمهــور وتنفيــذ مشــاريع مــد 
الميــاه والصرف الصحي  خطوط 
الطــرق"..  شــبكة  وتحســين 
كلمــات عبــر فيهــا عــن أهمية 
دور المهندســين، قبــل أن يأخذ 
موضعــه الســابق فــي مراقبــة 

تنفيذ األعمال.
ويســتعد أبــو مرق خــال األيام 
المرحلــة  الســتكمال  القادمــة 
النفــق  مفــرق  بوصــل  الثالثــة 
مــع الصحابــة، ثم تعبيد شــارع 
الصحابــة باتجاه الغرب لمســافة 
250 متــرًا وهــي أســوأ منطقة 
في الشارع، يتخللها تغيير أسقف 

المناهل.

مهندسو اإلشراف..
 عيون يقظة في الميدان إلنجاز المشاريع التطويرية
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منذ عشــر ســنوات مضت، تعمل 
فــي  للتعيينــات  العامــة  اإلدارة 
ديــوان الموظفين العام بغزة وفق 
خطط اســتراتيجية تهدف لتطوير 
وتطويــر  االســتقطاب  منظومــة 
منهجيــات تؤمن اختيار الشــخص 
المناســب  المكان  المناســب فــي 
المؤسســات  قــدرات  لتعزيــز 
الحكومية ورفع كفاءتها وفاعليتها. 
مســؤولية عظيمــة تنصــب على 
كاهــل هذه اإلدارة، وفق ما ذكرت 
بديــوان  التعيينــات  عــام  مديــر 
الموظفين فدوان أبو شــريعة، في 
حديــث لبرنامــج أروقة الــوزارات 
اإلعامــي  المكتــب  يعــده  الــذي 
الحكومــي-وزارة االعــام، حيــث 
الخدمــة  موظــف  ميــاد  تشــهد 
التوظيف  المدنيــة بكافة أشــكال 

والتعاقد معه.

وقالــت أبــو شــريعة:" إن الدائرة 
تســعى الســتقطاب األفضــل مــا 
كان ذلــك متاحــًا، وتبــدأ عمليــة 
انتهــت  حيــث  مــن  االســتقطاب 
مهمــة تخطيط الموارد البشــرية، 
وهــي مهمــة أصيلــة فــي ديوان 
الموظفيــن"، موضحــة أنــه يصل 
لهــم جــدول تشــكيات الوظائف 
وفق الموازنة التــي تقر، واالعداد 
هــذه  وتفاصيــل  وظيفــة،  لــكل 
الوظائف، وبالتالي البدء من ناحية 

اإلعانات.
وتحــرص إدارة التعيينات في هذه 
المهمــة األساســية فــي مقدرتها 
علــى اســتقطاب أفضــل الكوادر، 
وهــذه تحتاج في شــروط اإلعان 
وصياغتهــا إدراك مــدى احتياجات 
الــوزارة، ومــا هو متاح في ســوق 
العمل، وما يمكن تلبيته لسد هذا 
االحتيــاج، وبالتالــي الحرص على 

الجيد واألفضل.
وأضافت أبــو شــريعة:" يمكن أن 
تــدرس الشــروط ويوضــع عليها 
تعديــل، بحيث تســمح ألكبر عدد 
مــن الخريجيــن، خاصــة في ظل 
التشــغيل للخريجين  غياب فرص 
وازديــاد عددهــم فــي كثيــر من 
التخصصات"، مشــيرة إلى أن هذا 
يشكل تحديا كبيرا لهم في عملية 

االستقطاب.
ومنذ عشر ســنوات، تعمل اإلدارة 
ضمن خططها االســتراتيجية على 
االســتقطاب  منظومــة  تطويــر 
اختيار  وتطويــر منهجيات تؤمــن 
األفضل، تبــدأ من حيــث اإلعان 
اعــداد  منهجيــات  كل  فــي  ثــم 
تشــكيل  ومنهجيــة  االمتحانــات، 
لجان المقابــات، ومنهجية نماذج 
المقابــات والبروتوكــول الخاص 
بها.ووفــق مــا ذكرتــه فإنــه عند 

إعــداد االمتحان المحوســب يكون 
تشكيل لجنة علمية، وهذه اللجنة 
تكون مشــكلة من كافــة الجهات 
ذات العاقــة واالختصاص، بحيث 
ال يتم االكتفاء بكوادر المؤسسات 
الموظفيــن  وديــوان  الحكوميــة 
العــام، بل تســعى لطــرق أبواب 
النقابات والمؤسسات ذات العاقة 
والجامعــات من خال المراســات 

والخطابات.
واعتمادها،  النتائــج  نشــر  وبعــد 
والتــي تأخــذ جهــود جبــارة مــن 
كل موظفــي ديــوان الموظفيــن، 
إداريــة  ترتيبــات  فــي  ويكــون 
ولوجســتية، حيث يعقــد االمتحان 
لوجــود  الجامعيــة  الكليــة  فــي 
المختبرات المحوســبة بعدد كبير، 
وهــذه الترتيبات تســير على قدم 
وســاق، وتأخــذ وقت وجهــد كبير 
االمتحــان،  تســبق عمليــة عقــد 

وكذلك نفــس اإلجراءات قبل عقد 
المقابــات لاطمئنان بأن العملية 

تسير بشكل أفضل.
داخــل  التعاقــد  أنــواع  وبصــدد 
الوظيفــة الحكوميــة، أكــدت أبــو 
شريعة أن في داخل اإلدارة العامة 
للتعيينات يذهــب الملف الى أكثر 
مــن جهــة، منهــا دائــرة الموازنة 
والتشغيات وتسير عملية ترشيح 
لمن هــم على الدور مــن أصحاب 
العقود ســواء عقــود مــن المالية 
أو عقود مــن الديــوان، أو إذا كان 

موظفا والتحق بهذه المسابقة.
ميــاد  شــهادة  اصــدار  وعقــب 
الموظــف، تبــدأ العمليــة بإجــراء 
الفحــص الطبــي ومراســلة وزارة 
الصحــة بالخصــوص، واســتقبال 
نتائــج الفحــص واســتام العمل 
وإصــدار قــرار التعييــن، واعتباره 

شهادة مياد للموظف.

دائرة التعيينات بديوان الموظفين..إدارة حكيمة الختيار األكفأ
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الرأي _ آالء النمر
لك أن تطلق عنان خيالك، كيف لطفل 
لما يبلغ من العمر عشــرًا أن يسمح له 
بالخــروج وحيدًا مــن بوابــة فوالذية 
ينتهــي عنــد حدهــا جــدار الحصــار 
المحكــم علــى قطــاع غــزة، يحفهــا 
بالساح،  المدججين  الجنود  عشــرات 
يُســمح لهذا الطفــل بالدخــول نحو 
األراضي المحتلة عبــر تصريح عمره 
مــن المحــاوالت عامــًا علــى األقــل، 
ويسمحون ألنفسهم بالتفتيش وطرح 
األســئلة علــى طفــل مريــض، دون 
مرافــق، دون أب أخ أم أخت، دون أحد، 

بزعم انهم مرفوضون أمنيًا.
قطعــة مــن العــذاب تلــك الرحلة لم 
يتــذوق منهــا األطفــال المرضــى إال 
بعضــًا منهــا بالخــاص مــن العبور، 
وتبــدأ حقيقتهــا بعــد الوصــول إلــى 
المشــافي المكدســة بــآالم وعذابات 

وتفاصيل يومهم اليتيم.

ملفات مكدسة
تراكمت ملفــات وطلبــات البحث عن 
العاج خارج القطاع، ما كدّس األسماء 

وباتت الملفات بما تحويه من قصص 
مبكيــة هي مجــرد أرقام فــي لوائح 
المــوت في الســجات المدنية بقطاع 
غزة، لكنهــا ملّفات تحمل في طيّاتها 
معاناة وحســرة وذكرى الفاجعة المرة 

وألم الفقدان لكل عائلة غزية.
أطفــال مرضى الســرطان على رأس 
بالمــوت  عليهــا  المحكــوم  القائمــة 
المؤكــد إن لــم تحصل علــى مخرج، 
فهم يعيشون أوضاعًا وبائية في ظل 
جائحــة كورونا، زيــادة علــى انعدام 
األمكنة واإلمكانات العاجية المناسبة 

لهم في مشافي القطاع.
المئــات من األطفــال الفلســطينيين 
المرضــى يعيشــون فــي قطــاع غزة 
مــن  والخــوف  الترقــب  مــن  حالــة 
المصادقة  بانتظــار  المبهــم  المصير 
علــى تحويلهم للعاج في المشــافي 
اإلسرائيلية أو مشافي القدس والضفة 
الغربيــة، إذ توجهــت مئــات العائات 
مؤخــرًا للحصــول علــى المســاعدة 
مــن منظمات حقوق اإلنســان بعد أن 
رُفضت طلبــات الحصول على العاج 

خارج القطاع.

ووفًقــا للمركــز الفلســطيني لحقوق 
اإلنســان ومركــز الميزان فــي قطاع 
غــزة، فالكثيــر مــن العائــات التــي 
أضحــت رهينة للتنســيق األمني في 
الرحلة العاجيــة ألحد أفرادها، أكدت 
بأنها توجهت في الفتــرة األخيرة إلى 
التي  الفلســطينية  التنســيق  جهــات 
كانت مسؤولة عن تنســيق انتقالهم 
إلــى الداخــل والقــدس والضفــة مع 
الســلطات اإلسرائيلية، لكنّها توقفت 
عــن تقديــم طلبــات الحصــول على 
طبيــة  ألغــراض  خــروج  تصاريــح 

وعاجية.
مرافقــي  تصاريــح  رفــض  ظاهــرة 
األطفال المرضى تتفاقم منذ النصف 
األول من العام الماضي، وتتسبب في 
ضياع مواعيد المستشــفيات، وتفاقم 
الحالــة الصحيــة لألطفــال المرضى، 
وفق مــا يؤكده مدير دائرة التنســيق 
فــي وزارة الصحــة رفعــت محيســن، 
الحالــي  العــام  قائــا: "منــذ بدايــة 
وحتى أواســط شــهر تمــوز الماضي، 
المدنيــة  الشــؤون  وزرة  تقدمــت 
بـ13 ألــف تصريح للمرضــى، بينهم 

حوالي 4000 طفــل مريض، ومثلهم 
مرافقين، وتمت الموافقة على 9 آالف 
تصريح منها، فــي حين رفضت 44% 
من تصاريح المرافقين بكل عام، من 
بينهم 2000 حالة لمرافقي األطفال، 
ومعظمها تم فيها استبدال المرافقين 
مــرة ومرتيــن وأحيانا أكثــر، واللجوء 

لمراكز حقوق إنسان".
ويجــري تحويل المرضــى للعاج في 
الخــارج فــي حالتيــن، األولــى عــدم 
وجود عاج للمريض في مستشفيات 
القطــاع، والثانيــة عدم القــدرة على 
تشــخيص المــرض، ويتم فــي هذه 
إلجــراء  للخــارج  التحويــل  الحالــة 
فحوصات مخبرية غيــر متوفرة أيضًا 
في القطــاع، وخاصة المســح الذري، 
وفق مــا أوضحــه الدكتــور محمد أبو 
ســلمية، استشــاري طــب األطفــال، 
والــذي أضــاف زميلــه الدكتــور خالد 
فــي  األورام  قســم  رئيــس  ثابــت، 
مستشــفى الرنتيســي لألطفــال، أن 
%60 مــن خدمــات العــاج الكيميائي 
واإلشــعاعي غيــر متوفرة فــي غزة، 
وأكثر من %30 من الجراحات لمرضى 

الســرطان يتــم تحويلها إلــى الخارج 
لعدم توفر اإلمكانيات.

ووفق الدكتور محمد أبو سلمية مدير 
مستشــفى الرنتيسي الحكومي لعاج 
السرطان، فإن عدد األطفال المرضى 
بالســرطان في قطاع غــزة بلغ 640 
طفًا تراوح أعمارهم بين شــهر واحد 
وحتــى 12 ســنة، مبينــًا أن ســرطان 
الــدم "اللوكيميــا" يأتي فــي مقدمة 
الســرطانات التــي تصيــب األطفــال 
في قطاع غــزة، يليه ســرطان الغدد 

اللمفاوية ثم المخ.
وبحسب أطباء في وزارة الصحة بغزة، 
فــإن غالبية التحويات خــارج القطاع 
ألطفــال يعانــون مــن مــرض القلب 

والسرطان.
شــأن أطفــال غــزة المرضــى رغــم 
أمراضهــم الكبيــرة على أجســادهم 
فــي  للعــاج  وتحويلهــم  الصغيــرة 
مشــافي القــدس هو فقــط الحصول 
على عاج، لكن االحتال يحول رحات 
عاجهم إلى رحات يتيمة بمنع اآلباء 
واالمهات من مرافقــة أوالدهم لدواع 

أمنية بحسب ادعائهم.

ملفات تتكدس بأسماء األطفال المرضى بغزة

الموافقة على تحويلة مرضية أو الموت .. 
الوقت حليف أحدهما بحق األطفال
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غزة-الرأي
"نُجــدد عهدنــا أن نظــل األوفيــاء 
لدماء الشــهداء وأن نظل حراسًا لهذا 
المشــروع وأن نظــل عينــًا ســاهرًة 
وســياجًا حاميــًا لهذا الوطــن"، بهذه 
الكلمات أوصى وزير الداخلية الشهيد 
ســعيد صيام قادة األجهــزة األمنية، 
ومنتســبي الــوزارة قبــل أيــام من 
العدوان اإلسرائيلي  استشــهاده في 

عام 2008-2009.
وفي الذكرى الثانية عشــرة الغتيال 
صيام، نســتحضر من ثنايــا كلماته 
الخالــدة "القانــون يحتــاج إلــى قوة 
تحميه وتُنفــذه، لكن ليســت القوة 
الباطشة والقوة العمياء"، فطالما كان 
تدبيره األمني المُحكم مُساهمًا في 
حماية الجبهــة الداخلية، والمحافظة 

على ظهر المقاومة.
موقع "وزارة الداخلية" يُسلط الضوء 
فــي التقريــر التالــي علــى محطات 
بــارزة في حيــاة الوزير صيــام الذي 
قضى شــهيدًا مُتوجًا حياة عاشــها 
بالتضحية والعطاء، وبرع فيها قائدًا 

ووزيرًا.

محطات بارزة
وُلــد ســعيد محمــد شــعبان صيام 
بمخيم الشاطئ عام 1959م، ألسرة 
تعود أصولها إلى قرية الجورة قضاء 
المجدل، وهو متزوج وأب لســتة من 

األبناء.
أتم تعليمه وحصــل على دبلوم من 
دار المعلمين برام اهلل عام 1980، ثم 
اإلسامية  التربية  في  البكالوريوس 
مــن جامعــة القــدس المفتوحة عام 
2000، ثم عمل مُعلمًا في مدارس 

وكالة الاجئين.
تقلد "صيام" عــدة مواقع ومناصب، 
مــن أبرزهــا رئاســة لجنــة قطــاع 
المعلميــن بوكالة الغــوث، وعضوية 
اتحاد الموظفين بالوكالة، إلى جانب 
عضوية كل من مجلس أمناء الجامعة 
اإلسامية، والهيئة التأسيسية لمركز 

أبحاث "المستقبل".
اعتقــل صيــام 4 مــرات إداريــًا في 
وكان  اإلســرائيلي،  االحتال  سجون 
أحــد المُبعديــن إلــى مُخيــم "مرج 
الزهــور" جنوب لبنان لمدة عام، كما 
اعتقل لدى جهاز االستخبارات التابع 

للسلطة الفلسطينية عام 1995.
وعُــرف عن صيام الحكمة الواســعة 
في إدارة المواقف، وتقريبه لوجهات 
النظــر المُختلفة، األمر الــذي أهله 

للعمــل فــي مجــال اإلصــاح بيــن 
النــاس، كما مّثــل حركــة "حماس" 
في لجنة المتابعــة العليا للفصائل، 
السياســي  المكتب  وشــغل عضوية 
لحركة حمــاس، وكان مســؤواًل عن 
دائرة العاقات الخارجية في الحركة،
لمــع نجم "صيــام" عندما حصل في 
االنتخابــات التشــريعية عــام 2006 
على أعلى رقم من أصوات الناخبين، 
كمــا ُأســندت لــه وزارة الداخلية في 
الحكومــة الفلســطينية "العاشــرة"، 

التي أعقبت االنتخابات.
ويســتحضر نجله "مصعب" محطات 
من حياة والده بقولــه: "الحديث عن 
الوالــد الشــهيد حديــث يمتــزج فيه 
الفخــر باأللم، ويتمزج فيــه الفقدان 
لوالــد عطــوف مُحــب حنــون رقيق 
القلب، وكان خطيبًا مُفوهًا ومُصلحًا 

اجتماعيًا".
وأضاف: "عندما اســتلم والدي وزارة 
الداخليــة، كثيــر من الناس تســاءل 
كيف لرجل خطيــب ورقيق القلب أن 
يكــون وزيــرًا لألمن، وكيف ســيقود 
الــوزارة؟ لكنه أدار هذا الملف بمزيج 

من الحكمة والحزم".

الحالة األمنية
في ظــل إصرار قادة األجهزة األمنية 
على مخالفة قرارات الوزير "صيام"، 
وعدم االنصياع ألوامره عقب تشكيل 
الحكومة العاشرة عام 2006، أسس 
جهازًا أمنيًا جديدًا ُأطلق عليه اسم 

"القــوة التنفيذيــة" للمســاهمة من 
ضبط الحالة األمنية.

ومع تنامــي حالة الفوضــى والفلتان 
في غزة بفعل جيوب األجهزة األمنية، 
وجد الوزير "صيام" نفســه أمام تحدٍّ 
مع أجهــزة ذات عقيدة أمنية منحرفة 
تمارس الفلتــان األمني، فكان القرار 
الحازم بإنهاء حالة الفوضى والفلتان، 
وبسط األمن واالستقرار في القطاع، 

منتصف عام 2007
كان الشــهيد "صيام" قائدًا استثنائيًا 
امتاز بـ"حكمة واسعة وإرادة صلبة"، 
فوضع النــواة األولى ألجهــزة أمنية 
بعقيدة وطنيــة، وتمّكن مــن إعداد 
الداخليــة  لــوزارة  هيكليــة جديــدة 
ضربــت مثــااًل فــي تحقيــق األمــن 

وإعادة االستقرار لحياة المواطنين.
أنشأ "صيام" ديوانًا للرقابة لتصويب 
كمــا  المواطنيــن،  وإنصــاف  األداء 
أسس معهدًا للعلوم األمنية، وهيئة 
للتوجيــه واإلرشــاد نظمــت البرامج 
التدريبية في مختلف المواقع األمنية. 
وفي هذا الصدد، قال الناطق باســم 
وزارة الداخلية إياد البزم إن "الشهيد 
صيام نجح في إعادة تأســيس بنيان 
وزارة الداخلية بشــكل أمني ومهني، 
مبني علــى عقيدة وأســس وطنية، 
وبنــاًء على ذلك اســتطاع إعادة بناء 
األجهــزة األمنيــة والشــرطية، على 
قاعدة خدمــة المواطن وحماية ظهر 

المقاومة الفلسطينية".
وأوضــح البزم أن "صيــام واجه حالة 

الفوضــى وضبط الحالــة العامة في 
غزة وســاح العائات، واســتطاعت 
الــوزارة في عهــده أن تُعيــد األمن 
المفقود في الســنوات التي ســبقت 
الداخليــة،  وزيــر  منصــب  توليــه 
وبالتالــي وصلت الحالــة األمنية في 
عهــده مرحلــًة مســتقرة لم يســبق 
أن عاشــها قطــاع غزة فيمــا يتعلق 
"كان  وأضــاف:  الداخلــي".  باألمــن 
للشــهيد صيام الفضل والســبق في 
إعــادة تأســيس وزارة الداخلية على 
عقيــدة وطنيــة ومهنية بعيــدًا عن 
أي اعتبــارات أخــرى، وكان االعتبــار 
الوطــن  لــه:  بالنســبة  األســاس 

والمواطن".

عدوان غاشم
لــم ترُق الحالــة األمنية المســتقرة 
في غزة لاحتال اإلســرائيلي، فقد 
شنَّ في نهاية عام 2008م، عُدوانًا 
واســعًا على غزة اســتهدفت ضربته 
األولى المواقع األمنية التابعة لوزارة 
الداخليــة، مما أســفر عن استشــهاد 
أكثر من 250 من منتســبي الشرطة 
فــي مقدمتهم  األمنيــة،  واألجهــزة 
مدير عام الشرطة اللواء توفيق جبر، 
ومدير عــام جهــاز األمــن والحماية 

العقيد إسماعيل الجعبري.
وضعت ضراوة العدوان اإلســرائيلي، 
وزارة الداخليــة أمام تحــدٍ كبير، إال 
أنها تمكنــت من الصمــود، ونجحت 
بقيــادة الوزيــر صيام فــي تحصين 

الجبهة الداخلية.
وفــي هــذا الســياق، أكد البــزم أن 
"الوزير صيــام دفع حياته ثمنًا لهذه 
السياســة والمواقــف التي رسّــخها 
وأسّــس عليها بنيان وزارة الداخلية، 
فــكان العدوان اإلســرائيلي في عام 
2008، هو المحطــة الكبرى الفارقة 

في تاريخ الوزارة ومنظومتها".
العــدوان  "كان  البــزم:  وتابــع 
اإلســرائيلي اختبارًا حقيقيًا للبنيان 
الذي أسســه الشهيد ســعيد صيام، 
فاستطاعت وزارة الداخلية أن تصمد 
وتمتص الضربــة، وأن تحافظ على 
األمن في قطاع غزة، وتُفشل الهدف 
الحقيقــي لاحتال بإيجــاد حالة من 
الفوضــى واالنفــات األمني، وكانت 
تلــك الرســالة األساســية للشــهيد 
صيــام، والتــي تُوّجت بــأن ارتقى 
شهيدًا في ميدان المعركة وهو على 

رأس عمله.

استشهاده
وفــي مســاء اليــوم التاســع عشــر 
للعدوان، الخامس عشــر مــن يناير 
طائــرات  اســتهدفت   ،2009 عــام 
االحتــال عمــارة ســكنية فــي حي 
اليرموك، مما أســفر عن استشــهاد 
الوزيــر ســعيد صيــام برفقــة نجله 
محمد، وشقيقه إياد، وزوجة شقيقه، 

وعدد من المواطنين.
وأضــاف البــزم، أن الوزيــر الشــهيد 
صيام "لم يتخلف عــن قيادة الوزارة 
والتقدم في الصفوف األولى من أجل 
المحافظــة علــى األمن واالســتقرار 
الداخلــي من جانــب، وحمايــة ظهر 
المقاومة الفلســطينية أمام العدوان 

اإلسرائيلي من جانب آخر".
الشــهيد  نجــل  أشــار  جهتــه،  مــن 
"مصعب" إلــى أن والده كان في آخر 
أيامــه مُــدركًا باقتراب استشــهاده 
وكان الهــدف األســمى لــه الوصول 
إلى مرتبة الشــهادة فحصل على ما 
تمنــى"، مضيفًا "يُخطــئ العدو في 
كل مــرة حينما يعتقد أنــه باغتياله 
القادة الفاعلين والمؤسسين سيكسر 
إرادة شــعبنا". اليــوم، وفــي ذكرى 
الوزيــر صيــام، تُواصل  استشــهاد 
ذات  علــى  العمــل  الداخليــة  وزارة 
الطريــق والنهج الذي خطه الشــهيد 
صيــام، وهي فــي تعاظم مســتمر، 
وتــزداد قــوة عامًا بعــد عــام، بناًء 
على األسس الوطنية والمهنية التي 

وضعها قبل استشهاده.

في الذكرى 12 الغتياله

الوزير “صيام”.. تدبيٌر ُمحكم أرسى قواعد الجبهة الداخلية
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غزة- الرأي
أكد نائب مدير عام الرعاية األولية لشؤون 
الصحــة العامة مجدي ضهيــر، أنه ال توجد 
معلومــات مؤكدة حول موعــد وصول لقاح 
كورونــا لقطاع غــزة، منوهًا إلــى أنه من 
المتوقع أن يصل اللقاح خال شهر فبراير.

وفيما يتعلق بســالة كورونا الجديدة، قال 
ضهير خال حديثــه لوكالة الرأي، “ال نعلم 
إن كانت السالة الجديدة قد وصلت القطاع 
أم ال ألنه ال توجد تحاليل تثبت وجود سالة 

كورونا الجديدة من عدم وجودها”.
وأثنى علــى نجاعــة اإلجــراءات الحكومية 
المتخذة فــي قطاع غزة فــي التخفيف من 
موجة كورونا، محذرًا مــن التراخي باتخاذ 
إجراءات الوقاية والســامة والذي من شأنه 

الدخول في موجة جديدة من كورونا.
وذكر ضهير أنه سيكون هناك تخفيف تحت 
شــروط مشــددة باتباع إجراءات الســامة 

والوقاية من فيروس كورونا.

ضهير للرأي: ال موعد 
مؤكد لوصول لقاح 
فيروس كورونا لغزة

غزة- الرأي
أعلنت وزارة العمل في غزة عن إنجاز ما 
نســبته %66 من خطتها التشغيلية لعام 
2020 رغــم الظــروف المعاكســة التي 

واجهتها.
وقــال وكيــل الــوزارة إيهــاب الغصين 
خال لقــاء مع مســؤول حــول إنجازات 
وزارتــه خــال العــام الماضــي ورؤيتها 
لعــام 2021: "رغم توجيه مســار عمل 
الوزارة نحو خطة الطوارئ بسبب جائحة 
كورونــا، اســتطاعت الــوزارة إنجــاز ما 
نســبته %66 من خطتها التشغيلية لعام 
2020، حيث تركزت أبــرز إنجازاتها في 
تنفيــذ عدة مشــاريع وبرامج تطويرية، 
وتدريب وتشــغيل الباحثيــن عن عمل، 
وتطويــر منظومــة التدريــب المهنــي، 
العمــل  اشــتراطات  وتعزيــز وترســيخ 
الائــق، وتنظيــم ســوق العمل وضبط 
سياســاته، والعمل علــى تطوير موارد 

الوزارة المادية والبشرية."
وأكد الغصين أن اتجاه الوزارة ســار نحو 
تقديم عدة تدخات فــي إطار الحد من 
اآلثــار الســلبية للجائحــة علــى قطــاع 
العمل، والتــي اندرجت ضمــن إنجازات 
الــوزارة، حيــث تنوعت هــذه اإلنجازات 
ما بيــن قطاع تنمية التشــغيل، وقطاع 

حماية العمال وحقوقهم، والحفاظ على 
ســامة بيئة العمــل، وتطوير منظومة 
العمــل  وقطــاع  المهنــي،  التدريــب 

التعاوني.
وأوضــح أن الــوزارة وفــرت فرص عمل 
مؤقتة لعدد 16,200 مســتفيد بموازنة 
تقــدر قيمتهــا بما يزيد عــن 25 مليون 
2020 ومــن خــال  دوالر خــال عــام 
وبتمويــل كريــم  الحكومــي  التمويــل 
مــن المؤسســات المانحة. كمــا وقدمت 
مســاعدات مالية لعــدد 81,850 عاما 
في القطاعات األكثر تضررًا من الجائحة 
مليــون   8,570,000 بلغــت  بموازنــة 
دوالر، ودعمــت أجــور ورواتب عدد 800 
مــن العمــال المتضرريــن فــي القطاع 

الصناعي والسياحي لمدة شهرين.
وأفاد الغصين، بــأن وزارة العمل نجحت 
في تصميم نظام معلومات سوق العمل 
الفلســطيني والذي من المتوقع إطاقه 
في الربع األول من العام الجاري، والذي 
يهدف إلى تســهيل وصول الباحثين عن 
عمل إلى ســوق العمل من خال عملية 
المواءمة بين العرض والطلب، وتحقيق 
مبدأ العدالــة وتكافؤ الفرص في فرص 
التشــغيل والتدريب، وتوفير مؤشــرات 
القــوى  لمكونــات  ودقيقــة  حقيقيــة 

العاملــة في كافة القطاعــات. مع وضع 
اســتراتيجية وطنية لتعزيز التوجه نحو 
العمــل عن بعــد بالتعاون مع الشــركاء 
والتــي ســيتم العمــل وفق سياســاتها 

وتدخاتها خال العام 2021.
أمــا فيمــا يخص قطــاع حمايــة العمال 
وحقوقهــم، والحفاظ على ســامة بيئة 
العمــل، بين أن الوزارة تســعى بشــكل 
مســتمر إلــى تطويــر منظومــة العمل 
الائــق وتحســين آليــات الرقابــة على 
اشــتراطات العمل اآلمن والعادل، حيث 
نفــذت الوزارة 3 حمات ســامة وصحة 
مهنية، و5090 زيارة تفتيشــية للتحقق 
مــن ظــروف وشــروط العمــل، وقد تم 
خــال هذه الزيارات اتخــاذ 1100 إجراء 
قانوني بحق المخالفيــن لقانون العمل 
واشــتراطاته. كما وتابعــت الوزارة 342 
ملف إصابة، وقامت باحتساب تعويضات 
إصابــات عمل لعــدد 65 إصابــة، بمبلغ 
 335 وأنجــزت  شــيكل.   454816.8
لصالــح  عماليــة  واســتمارة  مخالصــة 
العمال تقدر قيمتها 1,933,416 شيكل.

وأشــار الغصيــن، إلــى اهتمــام وزارته 
بتطويــر منظومــة التدريــب المهنــي، 
حيــث خرّجت الوزارة من مراكز التدريب 
المهني التابعة لها 722 خريج مهني من 

الــدورات النظاميــة، و157 خريج مهني 
من الــدورات القصيرة، باإلضافة إلى 62 
مدرب خريج مهني من دورات الســياقة، 
وترخيــص وتجديد ترخيــص واعتماد ل 
38 مركــز تدريب مهنــي أهلي وخاص، 
واعتماد 1318 شهادة مهنية لصالح هذه 
المراكز، والمســاهمة فــي دمج وصول 

الشباب المهنيين إلى سوق العمل.
وشدد على أن الوزارة تتطلع أن يتضمن 
عــام 2021 إحــداث نقــات نوعية على 
االقتصادي  بالواقــع  النهوض  مســتوى 
وتحســين بيئــة العمــل واشــتراطاتها، 
وذلــك من خــال: تعزيز مبــادئ العمل 
الائــق من خال اســتيفاء اشــتراطات 
الســامة والصحة المهنية في المنشآت 
العاملة في ســوق العمل، والمســاهمة 
فــي خفــض معــدل حــوادث وإصابات 
العمل، واالســتمرار في تجنيد التمويل 
الحكومي وتمويل المؤسسات الصديقة 
المانحة من أجل توفير فرص التشــغيل 
والتدريب التي تهدف إلى دمج وتسهيل 
وصول الشباب إلى سوق العمل، وتعزيز 
مؤسســات القطــاع الخــاص المتضررة 
مــن جائحــة كورونــا، ودعم التشــغيل 
المســتدام مــن خــال تجنيــد التمويل 
تعزيــز  لصالــح  والدولــي  الحكومــي 

العمل الحر، وريادة األعمال والمشــاريع 
الصغيرة، والعمل عن بعد.

ودعــا الغصين إلى ضــرورة العمل على 
تطويــر البنية التحتيــة لمراكز التدريب 
المهنــي واســتحداث وتطوير االقســام 
المهنية في القطاعات المهنية المختلفة 
وفقــا لحاجة الســوق، والمســاهمة في 
حل القضايا العمالية وتأســيس عاقات 
عمل مســتقرة بما يضمن العدالة لكافة 
األطراف وفق القانون جنبا إلى جنب مع 
تعزيز التوعيــة بأهمية العمل التعاوني 
ودوره فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي 
والعمــل على إنشــاء جمعيــات تعاونية 
وتعزيــز  وحرفيــة،  وانتاجيــة  زراعيــة 
الشــراكة بين أطراف االنتاج الثاثة من 
خــال تعزيــز دور االتحــادات العماليــة 
وأصحــاب العمل ومشــاركتها في اتخاذ 

القرارات التي تخص قطاع العمل.
يذكــر أن قطــاع غــزة يواجــه معدالت 
وإحصائيــات مخيفــة فــي ظــل ارتفاع 
نســبة البطالة إلــى %49، وتركزها بين 
فئة الشــباب بنســبة %69، ووجود عدد 
270 ألف خريــج وعامل باحت عن عمل 
مسجل لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، 
و155 ألــف عامــل متضــرر مــن جائحة 

كورونا في ثمانية قطاعات اقتصادية.

رغم الظروف المعاكسة

وزارة العمل: أنجزنا 66 % من خطتنا التشغيلية لعام 2020


