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غزة – خاص الرأي - آالء النمر:
يُعدُّ شــاطئ البحر متنفسًا مهمًا 
للمواطن الفلسطيني البسيط في 
قطاع غزة على مدار فصل الصيف 
الملتهب، فهو أول خيارات الترفيه 
العائلية،  واالجتماعــات  والنزهات 
مــا يحــرم العائلــة من ممارســة 
الخصوصية التامة النفتاح األجواء 

البحرية على مصرعها.

وفــي الســنوات الماضيــة ظهرت 
بدائل أخــرى ال تغنــي تمامًا عن 
التنــزه بيــن اســتراحات وأكــواخ 
الشــاطئ؛ إال أن الحاجــة للبديــل 
كانــت مُلحــة لممارســة أوقــات 
عائليــة خاصة بعيــدًا عن ضجيج 
االزدحام واالكتظــاظ العام هناك 
علــى شــاطئ البحــر مــن جهــة، 
وبعيــدًا عــن التلوث الــذي أصاب 

البحر من جهة أخرى بسبب المياه 
العادمة التي تُصب اضطرارًا في 

البحر.
والمنتجعات  “الشــاليهات”  مئــات 
كشفت الســتار عن نفسها مطلع 
انطــاق الصيف، إلتاحــة الفرصة 
أمــام الجمهــور الســتئجارها من 
أعــداد  ضمــن  العائــات  قبــل 
محدودة بحسب مســاحة المنتجع 

ذاتــه، وذلك بعد توقــف محطات 
التحلية عــن تنقية ميــاه الصرف 
الصحــي الواصلة للشــواطئ كما 
أشرنا ســابقًا، إثر اشتداد الحصار 
وانقطــاع التيــار الكهربائي ألكثر 
من اثني عشرة ساعة يوميًا صيف 

العام الماضي.
إلــى “الشــاليهات” كبديل  اللجوء 
عن االســتجمام في البحر لم يكن 

بديــًا ناجعــًا %100، فقد ظهرت 
مــع مــرور الصيــف العديــد مــن 
المشــكات التي أرّقــت العائات 
وألبســتها ثــوب المــرض أحيانًا، 
وثوب الحزن بحاالت غرق متعددة 
أحيانــًا أخــرى، وحــوادث أخرى ال 
يتســع المجــال لذكرها فــي هذا 

التقرير.
تحدثت  “الرأي”  وكالة 

شاليهات قطاع غزة .. خدمات عشوائية بحاجة إلى ضبط ورقابة!
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي - آالء النمر
والبرامــج  المشــاريع  مــن  حزمــة 
التشــغيلية المؤقتــة التــي ال زالت 
تســعى لتنفيذهــا وإتمــام بعضها 
العــام  مطلــع  منــذ  العمــل  وزارة 
الجــاري، فــي ذات الوقت الذي يعج 
باألزمــات الامحــدودة والصعوبات 
وقلــة اإلمكانــات وتكســد طوابير 
البطالة عامــًا بعد آخر وتزايد أعداد 

المتعطلين عن العمل.
وفــي محاوالت جــادة تبذلها العمل 
إلكســاب أكثــر عــدد ممكــن مــن 
الخريجيــن والمتعطلين عن العمل 
فرصــة تشــغيلية مؤقتــة، تبقــى 
األخيــرة عاجــزة عــن كســر حــدة 
األرقــام القياســية ألعــداد البطالة 
والتــي تصــل إلــى 223000 مــن 

المتعطلين.
هــو  العمــل  عــن  "المتعطــل 
الشــخص الذي تتوفــر لديه القدرة 
المناســب  والســن  واالســتطاعة 
للقيــام بالعمل ويبحــث عن فرصة 
وال يجــد"، هكذا وضح رئيس وحدة 
المشــاريع والتعــاون الدولي بوزارة 

العمل أيمن كريّم لـ"الرأي".
العمــل تبــذل جهودها علــى مدار 
العــام لجلــب مانحيــن مــن الخارج 

تخــدم  تشــغيلية  برامــج  لدعــم 
الخريجين ومهن خاصة على نطاق 
وبطريقة  الحكوميــة،  المؤسســات 
أخرى هي تسعى جاهدة الستيعاب 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الخريجين 

والتخفيف عن كاهل البطالة.
"كريّــم" فصّــل فــي حديثــه عن 
حيثيــة البرامــج التشــغيلية التــي 
يشــملها برنامــج مســار الحكومي 
وعمــال  خريــج   2000 باســتيعاب 
العــام،  مطلــع  منــذ  ومهنييــن 
المؤسســات  علــى  وتوزيعهــم 
الحكومية بحســب االحتياج، منوها 
إلــى أن وزارة الصحة لهــا النصيب 
األكبــر مــن كل برنامج تشــغيلي 
نظرًا لألوضاع الصحية االستثنائية 
وســط وبــاء كورونا، وهــي فرصة 

عمل مؤقتة لستة أشهر.
وقال كريّــم إن وزارة العمل أتاحت 
فرصــة عمل لـــ400 منقــذ بحري 
مختص خــال فصل الصيف، وهي 
فرصــة تشــغيلية مؤقتــة ألربعــة 
أشهر بحسب حاجة الشاطئ البحري 
لــدور المنقــذ وتواجده علــى أبراج 
اإلنقــاذ ابتــداء من الشــمال وحتى 

مناطق الجنوب.
وتعاونت وزارة العمل مع مؤسســة 

الـ UNDP لتنفيذ مشاريع تشغيلية 
بيــن  مــا  تتــراوح مدتهــا  مؤقتــة 
ثاثة أشــهر إلى اثني عشــر شهرًا، 
واستوعبت المشــاريع 1500 خريج 
موزعيــن علــى قطاعــي الصحــة 

والتعليم.
المشــاريع  ويوضــح رئيس وحــدة 
والتعــاون الدولــي أن وزارة العمــل 
مــن  الــوزارات  لحاجــة  تســتجيب 
الموازنات  شواغر وظيفية بحســب 
التــي يتم العمل على توفيرها، بما 
في ذلك تفريغ 100 ممرض بشكل 
عاجــل للقطــاع الصحي فــي إطار 

مواجهة وباء كورونا ومتحور دلتا.
وتعمــل وزارة العمل على منح جزء 
مــن االهتمام والدعــم لاحتياجات 
الرقميــة،  والتخصصــات  الخاصــة 
حيــث فرغت ثاثين خريجــًا لوزارة 
ســلطة األراضي لصالح المشــروع 
المستحدث لتوثيق بيانات األراضي 
للمواطنين  العامة  األماك  وتوثيق 
وهذا يعمل لصالح القطاع الزراعي، 
كما وخصصــت فرصة عمــل لـ90 
خريجــًا مــن تخصــص الحاســوب 
لصالح بناء قاعدة بيانات في وزارة 

العمل، وذلك لمدة ستة أشهر.
وزارة  أن  لـ"الــرأي"  كريّــم  وذكــر 

العمــل عقــدت تعاونًا مــع الصليب 
األحمــر، ووفرت فرصــة عمل لـ 30 
خريجــة مــن خريجــات الحاســوب، 
وذلك لصالح تحسين جودة البيانات 
للبحاثيــن عــن عمــل لمدة ســبعة 

أشهر.

إعفاء مؤقت
وفي سياق مختلف كان لوزارة العمل 
تقديرًا خاصــًا للعمــال، عبرت عنه 
من خال إعفاء العمال العاملين من 
دفع رســوم التأميــن الصحي لمدة 
المســتحقات  أشــهر وتجميد  ســتة 
الماليــة عــن كل عامــل فــي تلك 
الفترة، ويقدر عدد العمال بـ90 ألف 

عامل غير عاطل عن العمل.
وأكد أيمن أبو كريّم على أن وزارة 
العمــل تعفي من األســاس العمال 
الغيــر عامليــن مــن دفــع رســوم 
التأميــن الصحــي، منوهــًا إلــى أن 
االعفاء يكلف المؤسســة الحكومية 

27 مليون شيكل.
ويتعــرف العامل المعفــي من دفع 
رســوم التأمين الصحة ومعرفة إذا 
ما كان اســمه ضمــن قائمة االعفاء 
من خــال فحص اســمه عبر رابط 
أرفقته وزارة العمــل على صفحتها 

مــن  العمــال  لتمكيــن  الرســمية 
فحص أســمائهم، كما عززت وزارة 
الصحــة ذات الخدمــة بإرفاق رابط 
آخــر لتمكيــن العمــال مــن فحص 

أسمائهم.
وفي ذات اإلطار، وزارة العمل كانت 
قــد أعلنــت عــن تعويــض العمال 
المتضرريــن مــن قصف المنشــآت 
التجاريــة والتي علــى إثرها فقدوا 
عملهم، حيث قال أبو كريّم إن من 
تم تعويضهم هم العمال وليســوا 
أصحاب المنشــآت التجارية، بقيمة 

2700 شيكل لمرة واحدة فقط.
وتم تعويض 2000 عامل بحســب 
البيانــات التــي تــم جمعهــا بنــاء 
علــى الزيارات الميدانية للمنشــآت 
التجارية المتضررة إما تضررًا بليغًا 
او كليــًا، منوهــًا أبو كريــم أنه تم 

تعويض كافة العمال.
ومــن الجدير قولــه إن وزارة العمل 
ال تتوقف عن جلــب المناحين لعدد 
من البرامج التشــغيلية التي تضعه 
العمل على ســلم أولياتهــا، والذي 
علــى أساســه تــوزع فــرص عمل 
مؤقتة تتــراوح مدتها ما بين ثاثة 
أشــهر إلى اثني عشر شهرًا برئاسة 

وكيلها المهندس إيهاب الغصين.

“وزارة العمل”.. برامج تشغيلية على مدار العام
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غزة-الرأي -آالء النمر
للوهلة األولى تظن أنه مشــهد 
طبيعــي فــي بلــد أوروبــي ما، 
لجريــان  يتســع  كبيــر  مجــرى 
الميــاه المعالجــة بيــن جنبــات 
بالمزروعات،  المخضرة  األراضي 
المســاحة  تلــك  3.391كــم2 
الكبيرة نســبيا تعود لوادي غزة 
الذي يتوســط الطريق الرئيسي 
الواصلــة بين محافظــات قطاع 

غزة.
وادي غــزة المــكان األكبــر فــي 
قطاع غــزة الذي يعــد أكبر بؤر 
التلــوث البيئــي مــن حيث حجم 
اســتقباله لمياه الصرف الصحي 
التي وصلت إلى خمسة وعشرين 
ألــف متــر مكعــب، وهــو أيضــا 
منذ  المعــدة  المشــاريع  ضمــن 
ســنوات للعمل على إنهاء أزمته 
واســتبدالها بمنحة تتيح للوادي 
التحوّل من مســتنقع للحشرات 
إلى مكان  والقوارض واألفاعــي 
ســياحي يحمــل علــى ضفافــه 

مركبات بحرية.

الهيئــة األولــى للــواد لــم تكن 
كذلــك، فقــد كان أرضــًا بريــة 
وسياحية مفتوحة ومحطًا لهبوط 
الطيور على وجــه الماء الجاري، 
امتــدادًا مــن نقطة عيــن المياه 
في أراضي بئر الســبع المحتلة، 
وصــواًل إلى اتســاع المجرى بين 
ضفــاف األرض الخصبة في غزة 
وانتهاء بصبها في خط الســاحل 

البحري.
ربع قرن مــن الزمن كان خالها 
الواد مسكنًا للقوارض والبعوض 
بعد موت الحياة البرية والزراعية 
علــى إثــر صــب ميــاه الصــرف 
المناطق  القادمة مــن  الصحــي 
ما  غــزة،  ومحافظات  الوســطى 
سبب األذى للســكان المحيطين 

بالمنطقة.
نطمح اآلن إلعادة هذه المنطقة 
إلى مــا كانت عليه قبل خمســة 
وعشــرين عامــًا، وإعــادة إحياء 
الحيــاة الطبيعيــة مــن جديــد، 
وذلك مــن خال معالجــة المياه 
عبــر أحواض ومحطــات التحلية 

البريــج  شــرق  المتمركــزة 
لتحليــة  خصيصــًا  والمصممــة 
الميــاه، كمــا قــال مديــر عــام 
المشــاريع بوزارة الحكم المحلي 

زهدي العزيز.
وقال العزيز إن المياه التي تجري 
في أرض الواد منذ ثاثة أسابيع 
فقط هي ميــاه نظيفة ال رائحة 
لهــا وال لــون، مبررًا ميــول لون 
المياه إلى الســواد يعود إلى لون 
التربية المســودة من األســاس 
بفعــل تأثرهــا بميــاه الصــرف 

الصحي الملوثة.
بتمويــل  كان  المشــروع  هــذا 
ألمانــي ليعالــج ميــاه الصــرف 
الصحــي لــكل مناطــق القطاع، 
واســتمر عمــر المشــروع ألكثر 
من خمس ســنوات كانت مليئة 
بفعــل  والصعوبــات  بالعقبــات 

تشديد الحصار.
"مــع كل قطعــة غيــار، مع كل 
معــدة مــع كل جهاز لــه عاقة 
وبتنفيذ المشــروع كان لنا قصة 
عصيبة توقف الزمن أمام تنفيذ 

المشروع وإتمامه، إلى أن وصلنا 
للمرحلــة التجريبية فــي تحلية 
ميــاه الصرف الصحــي لجزء من 
قطاع غزة ونجحــت فعليا، ومن 
ثم بدأنا بالتوســع لشــمل مياه 
المنطقــة الوســطى وتحليتها"، 

يقول زهدي العزيز.
بدأ الواد فعليــا يتجلى بمظهره 
الحضاري بعد تنقية 60 ألف متر 
مكعــب يوميًا من ميــاه الصرف 
الصحــي مــن محطــة التحليــة 
الرئيســية، وهــذه المرحلة تعد 
إنجازًا صريحًا بعد خمس سنوات 
مــن العمل المتواصــل من قبل 
المحلــي،  الحكــم  مؤسســات 
بحســب المديــر العــام زهــدي 

العزيز.
وقــال العزيــز "ال ميــاه صــرف 
فــي مجــرى  اآلن  بعــد  صحــي 
الــواد"، هــذا اإلنجــاز الكبيــر ال 
ينهــي القصــة عند هــذا الحد، 
بل يطيــل التفاصيل باســتثمار 
الميــاه النقيــة لعمليــة الزراعة 
في المســتقبل القريب. وتنتشر 

فــي منطقــة تغذيــة وادي غزة 
الخرب واآلثار والمواقع التاريخية 
المهجــورة التي تكشــف ماضي 
المنطقة وإعمارها القديم، لكن 
منطقة وادي غزة إجمااًل منطقة 
فقيــرة اقتصاديًا، العتمادها في 

الزراعة على األمطار.
ونتائــج الحفريــات األثرية التي 
أجريــت في قطــاع غــزة أثبتت 
أن هنــاك حضــارات قد نشــأت 
ومدن شُــيّدت قــرب وادي غزة 
خــال العصــر البرونــزي، لذلك 
يوجد حتى اليــوم عدد كبير من 
اآلثار، وخاصة األواني الفخارية، 
والمواقــع التاريخية على ضفاف 
الوادي والتــي تعكس حضارته، 
وتوالــي اســتقرار الســكان فيه 

خال فترات التاريخ المتعاقبة.
وحمــل الــواد عدة من األســماء 
الحســا"،  "وادي  منهــا  ســابقا 
و"نهــر البيســور" الــذي يرتبط 
الكنعانية في بيســور  بالمملكة 
بصحراء النقب جنوب فلســطين 

التاريخية.

في المراحل المقبلة

“وادي غزة” من مستنقع لألفاعي والقوارض إلى محمية طبيعية مبهجة
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غزة- الرأي-أالء النمر
كواحــدة مــن شــواهد االنتصــار 
وماحقة الزمن بتســوية األماكن 
المدمــرة على إثر العــدوان األخير 
على قطــاع غزة، توزعــت اآلليات 
والمعــدات المجهــزة لتنفيذ مهام 
إعادة اإلعمار وتخليص المنشــآت 
والبنايات واألماكن العامة من آثار 
الدمــار، إلعــادة الحيــاة لطبيعتها 
بأســرع وقت ممكن وعدم عرقلة 
الحركة العامة في واحدة من أهم 

المناطق الرئيسية.
المصرية، شــرعت  اإلعمــار  لجنة 
بالبــدء الفعلــي والميداني بعملية 
إعمــار قطاع غزة بتنفيذ مشــروع 
تطوير شــارع الرشيد والكورنيش 
الســاحلي"  "الطريــق  البحــري 
فــي المنطقــة الممتدة مــن دوار 
الســودانية غــرب مدينــة جباليــا 
الواحــة  منتجــع  وحتــى  جنوبــًا، 
غــرب بيــت الهيــا شــمااًل بطول 

كيلومترين اثنين.
الجرافــات  عشــرات  وشــوهدت 
المتواجــدة  المصريــة  واآلليــات 

فــي قطاع غــزة منذ مطلع شــهر 
تقــوم  وهــي  الماضــي  حزيــران 
ونقل  والحفــر  التســوية  بعمليات 
الركام في المنطقة البالغ عرضها 
أربعين مترًا، بإشــراف من الطاقم 
الهندســي المصــري الــذي وصل 
الماضي  الثاثــاء  القطــاع مســاء 
ومهندســين من وزارتي األشــغال 

العامة والحكم المحلي.
وقــال محمد العســكري مدير عام 
وزارة األشــغال العامة واإلســكان 
في غــزة إن عملية إعــادة اإلعمار 
ضمــن  غــزة  لقطــاع  المصريــة 
المنحــة المصرية قد بــدأت فعًا، 
أمس، علــى أرض الواقــع بتنفيذ 
إنشــاء الكورنيش وتطوير شــارع 
الرشــيد فــي شــمال غــزة والذي 
سيشمل، أيضًا، إقامة ممر للمشاة 

واستراحات ومرافق سياحية.
عمليــة  إن  العســكري  وأضــاف 
التنفيــذ بــدأت بعد إطــاع الوفد 
للطواقــم  المصــري  الهندســي 
علــى  الــوزارة  فــي  الهندســية 
التصاميــم الازمــة والتــي تمــت 

دراســتها واالطاع عليها بتنسيق 
مــع جهــات االختصــاص األخرى، 
مبينــًا أن الحديــث اآلن يدور حول 
تنفيــذ هــذا المشــروع باعتبــاره 
ضروريــًا وحيويًا لتطويــر منطقة 
شــمال غربــي مدينة بيــت الهيا 
باعتبارهــا منطقة مرشــحة بقوة 
المصرية  السكنية  المدينة  إلقامة 

عليها.
مرحلــة  أن  العســكري  وأوضــح 
التســوية فــي المنطقــة تتم من 
خال الطواقــم واآلليات المصرية 
المتواجــدة فــي القطــاع منــذ أن 
المبانــي  ركام  إلزالــة  دخلتــه 
واألبــراج المدمــرة مــن العــدوان 
أن  علــى  األخيــر،  اإلســرائيلي 
يتــم طــرح المناقصــات لعمليات 
التطوير واإلنشــاءات األخرى التي 
سيشهدها المشروع خال المرحلة 
القادمة والتي ســيتم تنفيذها من 

خال شركات فلسطينية.
وأكد أن المشروع سيحيي منطقة 
شــمال غربــي محافظــة شــمال 
غزة التــي يطغــى عليهــا الطابع 

الزراعي والسياحي كونها تحتضن 
والمرافــق  االســتراحات  مئــات 
السياحية  والمنتجعات  الشــاطئية 

"الشاليهات".
أما فيما يتعلق بالمشــاريع األخرى 
المدمــرة  األبــراج  بنــاء  كإعــادة 
وغيرها من المشــاريع التطويرية 
األخرى، فتوقع العســكري أن تبدأ 

في مرحلة الحقة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي قد أعلن عن تقديم مصر 
خــال  دوالر  مليــون  مبلــغ ٥٠٠ 
العدوان اإلســرائيلي علــى قطاع 
غزة تخصص لصالح عملية إعادة 

اإلعمار في قطاع غزة.
دعم مستمر

الحايــك،  علــى  قــال  بــدوره؛ 
األعمــال  رجــال  رئيــس جمعيــة 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، 
إنــه ليــس بالجديد على الشــعب 
المصريــة  السياســية  والقيــادة 
التدخــل من أجل حل المشــكات 
الموجــودة فــي فلســطين عامة، 
الامحدود  العدوان والدعم  كوقف 

سياســيا واجتماعيــا وماديا لقطاع 
غزة.

وأوضــح أن العمالــة المصرية في 
القطــاع تعمل حاليــا على تحويل 
شارع الرشيد، شــمالي قطاع غزة 
إلى كورنيش بحــري، ويأتي ذلك 
اســتكماال لمــا وعــد بــه الرئيس 
السيسي في إعادة اإلعمار هناك، 
»كان عندنــا كورنيــش صغيــر ال 
يســمى كورنيش، والمنطقة التي 
بــدأت العمالــة المصريــة العمــل 
فيها، لم يكن بها كورنيش وكانت 
الطرق فيها مكسرة بسبب الحروب 

اإلسرائيلية على القطاع«.
اإلخــوة  يبــدأ  اليــوم  وتابــع:" 
فــي  المصريــون  والمهندســون 
بناء كورنيش البحر شــمال قطاع 
غــزة، ومطمئنون على اســتكمال 
ما بدأه الرئيس السيسي والمنحة 
المقدمــة لدعــم وإعــادة إعمار ما 
دمــره االحتــال في قطــاع غزة، 
ومصــر أول دولة تدخــل في غزة 
لتنفيــذ مبــادرة الرئيــس إلعــادة 

اإلعمار في القطاع".

على طول الخط الساحلي

شارع الرشيد .. شريان غزة الحضاري األول
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
على خاف المواســم الماضية، يشهد 
موســم الزيتون هذا العــام انخفاضا 
كبيرا في اإلنتاج بمختلف أنواعه جراء 
التقلبــات المناخيــة وارتفــاع درجات 

الحرارة.
ويشــتكي مزارعون بغــزة من ضعف 
انتاج أشجار الزيتون لهذا العام، حيث 
يقول جهــاد ملكة وهــو صاحب كرم 
زيتون:" إن موسم الزيتون هذا العام 
ضعيف جدا من حيث الكم، حيث قلت 
الكميــة عن العــام الماضي ما ال تقل 
عن %70، بمعنى ان هذا العام النسبة 
ال تتعــدى الـ %30 من الكمية في كل 

عام".
ويؤكــد ملكة في حديــث لـ"الرأي" إن 
كل أنــواع الزيتون تأثرت من النقص 
في الثمار، حيث كان الجو غير مناسبا 

في وقت االزهار ".
ويوجد في غــزة الزيت الســري وهو 
من أفضل وأجود أنواع الزيت، ويأتي 
بعده الزيــت الشــمالي، وأيضا زيت 

.kالكي
ويبدأ المزارعون بقطف ثمار الزيتون 
للخزيــن أو الرصوص، وأمــا القطاف 
للزيــت فيبدأ بعــد أســبوعين، حيث 
تكون نســبة الزيت أفضل كلما تأخر 

القطاف.
أبو عمر شــلدان يقول هــو اآلخر في 
حديث لـ"الرأي":" إن موســم الزيتون 
هــذا العــام ســيء جــدا و"ضــارب"، 
موضحــا أن الزيتون يعاني من شــح 
فــي بعــض األعــوام خاصة بســبب 
التقلبــات الجوية، أي مرة يحمل ومرة 

يقل.

تقلبات المناخ وانخفاض 
االنتاج

مــن جهته أكد المتحدث باســم وزارة 
الزراعــة في غــزة، المهنــدس أدهم 
المناخيــة  التقلبــات  أن  البســيوني، 
تســببت في انخفاض انتــاج الزيتون 

للموسم الحالي.
وذكــر البســيوني في حديــث إلذاعة 
األقصــى، فإن هنــاك تراجعــا كبيرا 
على نســبة اإلنتــاج، متوقعا وصولها 

إلى %35 فقط من المعدل العام
وفــق  الزيتــون  موســم  وســيبدأ 
البسيوني بداية شهر أكتوبر المقبل، 
مشــيرا إلــى أن المســاحة اإلنتاجيــة 
ألشــجار الزيتون ارتفعت إلى 32 ألف 

دونم منتج.
وفيمــا يتعلــق بإنتاج زيــت الزيتون، 
قال:" إن األسعار ستكون كما األعوام 

الماضيــة، وال تغييــر رغــم انخفاض 
الكميــات المنتجة"، مشــددا على أن 
وزارتــه ملتزمــة بتوفير مــا يحتاجه 

السوق المحلي من كميات.
وأضــاف:" المنتج المحلي من الزيتون 
يغطــي احتياجات الســوق، وفي حال 
حدث بعض العجز فإنه سيكون هناك 

إجراءات لتوفيرها".
وكانــت وزارة الزراعة بغزة قد أعلنت 
أن موسم قطف الزيتون سيبدأ اعتبارًا 
من يوم الثاثاء 12/10/2021، على 
أن يتــم تأخير موعد قطــف الزيتون 
 )K 18( ألصنــاف النبالي المحســن و
الى 1/11/2021 وذلك للحصول على 

أفضل كمية ونوعية من الزيت.

سنة زيتون شاتونية
بــدوره قال مدير عــام مجلس الزيت 
والزيتون الفلسطيني فياض فياض:" 
إن موســم الزيتــون فــي األراضــي 
الفلســطينية )الضفة الغربية وقطاع 
غــزة( قليــل اإلنتاجية للعــام الثاني 
علــى التوالي، بمعنى أنها ســنة زيت 

"شلتونية".
ويطلــق مصطلــح "شــلتونية" على 
موسم الزيتون ذي اإلنتاجية القليلة، 
بحيث يحصل المزارعون على كميات 

زيت تصل للنصف أو أقل.
وأوضــح فيــاض فــي حديــث إلذاعة 
األقصى، أن ثمــار الزيتون لم تنضج 
بعد، وتبكير المزارعين بقطفها هذه 
األيام يؤدي لخســارة كبيرة في إنتاج 
المحصول ويعطينا زيت قليل الجودة 

وغير مكتمل العناصر والفيتامينات. 
وتابــع قوله:" إن تأخير موســم قطف 
ثمــار الزيتــون لشــهر إضافــي قادم 
ســيحصل المــزارع مــن خالها على 
إنتــاج مضاعف مقارنــة بقطفه هذه 

األيام".
وأكد فياض أن قطاع غزة من الناحية 
الزيتــون" تصنف  "لزيــت  اإلنتاجيــة 
مــن المناطــق المتقدمــة جــدًا على 
مســتوى العالــم، وإنتاجيــة الدونــم 
الواحد فيهــا تحاكي األرقام العالمية، 
مشــيرا الى أن قلة اإلنتــاج هذا العام 
ســببه الظروف الجويــة وال عاقة له 
بالمعاومة، أي "سنة منتج وأخرى غير 

منتجة".

زيتون غزة األفضل
ويوجــد فــي قطــاع غــزة والحديــث 
لفياض، 7 االف أسرة تمتلك الزيتون، 
حيــث المشــاتل ممتــازة ومنتجة من 
الزيتون. ويفقد الفلسطينيون سنويا 

50 مليون شــيكل زيــت زيتون داخل 
الجفت، ونســبة الفاقــد بزيت الجفت 
عالميًا مســموح فيها حتى %6 أما في 

فلسطين فهي تتجاوز 12%.
ويــرى فياض أن في الضفة يشــترى 
الزيت بناًء علــى المنطقة الجغرافية 
بينمــا فــي غــزة بنــاء علــى نوعيته 
المتمثلة بـ "السري والشمالي والكي 
18"، ومــن ناحية صحية فزيت "الكي 
18" يعتبــر أفضلهــم الحتوائــه على 

عناصر عاجية مفيدة جدًا
وبيــن الخبيــر الزراعــي أن %99 من 
زيت الزيتون عبــارة عن مواد ذهنية 
مهمــة وضروريــة لجســم اإلنســان، 
وأن الصنــف له عاقة بنوعية الزيت، 
فالزيت الجيد يحتفظ بالمواد المفيدة 

لفترة طويلة.
المزروعــة  األرض  مســاحة  وتبلــغ 
بالزيتــون في قطاع غــزة )40,650( 
شــجرة زيتــون، المثمــرة )32,850(، 

وغير المثمرة )7,800( شجرة.
ويُشتهر قطاع غزة بثاثة أصناف من 
الزيتون، هي "السُــري" و"الشمالي" 
و"k18"، ويميل أهالي غزة إلى صنف 
"السُــري"، لكن الفحوصات المخبرية 
تثبــت أن زيت "k18" هو األكثر جودة 

وصحة.

موسم زيتون “شحيح” يطرق األبواب بغزة
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غزة-الرأي
تتولى طواقم هندســة المتفجرات 
فــي الشــرطة الفلســطينية مهامًا 
صعبــة وتتحمــل أكبــر قــدر مــن 
المخاطــر في عمليات إزالة مخلفات 
االحتــال عقب كل عــدوان لحماية 

أرواح المواطنين.
وتعمــل فرق الهندســة علــى مبدأ 
"الخطــأ األول هــو الخطــأ األخير"، 
حيــث تتصــرف بدقة وحــرص عند 
التعامــل مع أصغر جســم مشــبوه 
أو قذيفــة مــن مخلفــات االحتــال 

اإلسرائيلي.

رفع الضرر
وتتمثل المهمة األساســية لطواقم 
هندسة المتفجرات؛ في رفع الضرر 
الــذي يتهدد حيــاة المواطنين، عبر 
مــن  العســكرية  المخلفــات  جمــع 
صواريخ وقنابــل وقذائف، أطلقتها 
آلة االحتال الحربية نحو المواطنين 
ولم تنفجر خال العدوان األخير في 

شهر أيار/ مايو الماضي.
العقيد أيمن جندية نائب مدير عام 
األدلة الجنائية وهندسة المتفجرات 
في الشرطة أوضح أن 1780 مُهمة 
شــملت إزالــة خطــر مــن مخلفات 
العــدوان األخيــر وتأميــن ومســح 
أراض ومنازل تعرضت لاستهداف 
اإلســرائيلي، إلــى جانــب عمليــات 

إتاف ذخائر غير منفجرة.
وقــال جندية فــي حديــث لـ"موقع 
الداخليــة": "إن التعامل مع مخلفات 

العدوان األخيــر كان خطيرًا، خاصة 
اســتخدام االحتال ألســلحة  بعــد 
 GBU 31 جديدة بكثافة مــن طراز
األكثر خطورة وهــي قنابل مدمرة 
بشــكل كبيــر ويصــل وزنهــا إلــى 
طــن، وخلفــت الكثير من الشــظايا 
خاصة في مناطق األبراج والمناطق 
الســكنية". وأشــار إلــى أن كثافــة 
قصــف واســتهداف االحتــال خلَّف 
الكثيــر مــن القذائــف والمخلفــات 

الخطيرة غير المنفجرة.

حماية شعبنا
ومنذ اللحظة األولى لشن االحتال 
عدوانــه األخيــر على أبناء شــعبنا، 
اســتنفرت هندســة المتفجرات في 
الشــرطة طواقمها للعمل من أجل 
حمايــة أرواح أبناء شــعبنا، وتحييد 
خطــر الصواريــخ والقذائــف غيــر 

المنفجرة من مخلفات االحتال.
وذكر جندية أن هندسة المتفجرات 
بذلــت جهــودًا كبيــرة فــي إزالــة 
خطر األجســام التي لــم تنفجر في 
لاستهداف  تعرضت  التي  المناطق 
وتُواصل عملها بشــكل حثيث بعد 
انتهــاء العــدوان، مؤكــدًا أنه رغم 
الصعبة  العمــل  وبيئــة  المعيقــات 
تُواصــل الهندســة عملهــا إلزالــة 
المخلفــات وتحييــد خطرهــا عــن 

المواطنين.
ونــوه إلــى وجــود 15 قنبلــة غيــر 
منفجــرة داخــل منــازل ومنشــآت 
المواطنيــن، وإزالتهــا تحتاج جهودًا 

خاصًة نظرًا لخطورة وضعها.
أن  إلــى  جنديــة  العقيــد  ولفــت 
مــع  بتنســيق  تعمــل  الهندســة 
مؤسســة UNMAS التابعــة لألمم 
المتحــدة ألنها تحتاج جهد كبير في 
إزالتها لتواجد هذه القنابل أســفل 
منازل المواطنين. وأكد على متانة 
العاقــة التكامليــة بيــن هندســة 
المتفجــرات وجهاز الدفــاع المدني 
والصليــب األحمر فــي أداء المهام، 
خصوصًا في التعامل مع األجســام 
المتفجــرة وتحييدهــا وإزالة الخطر 

عن المواطنين.
هندســة  مديــر  نائــب  ووجــه 
للمؤسســات  النــداء  المتفجــرات 
الدولية ذات العاقة من أجل إدخال 
معدات إســناد بشكل عاجل ألطقم 
الهندســة؛ كــي تتمكن مــن القيام 
بواجبها في إزالة مخلفات االحتال.

جنديــة  العقيــد  أهــاب  كمــا 
بالمواطنيــن للتعامــل بحــذر مــع 
األماكن التي تعرضت لاســتهداف 
خال العدوان األخيــر وعدم العبث 
بــأيّ من المخلفــات؛ لخطرها على 
حياتهــم، مطالبــًا إياهــم باإلباغ 
مشــبوه  جســم  أي  عــن  الفــوري 
يشــاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدًا 
جاهزية طواقمهم للتعامل مع هذه 

األجسام.

أنواع القنابل
بدوره، أوضــح النقيب محمد مقداد 
رئيس قســم اإلرشاد والتدريب في 

القذائــف  أن  المتفجــرات  هندســة 
والقنابــل األكثــر اســتخدامًا خال 
العدوان األخيــر تمثلت في القنابل 
المســقطة من طــراز MK84 يصل 
موجهــة  وقنابــل  لطــن،  وزنهــا 
 ،GPU أمريكيــة الصنــع من طــراز
باإلضافة الستخدام قذائف مدفعية 
وصواريخ موجهة مثــل "هل فاير، 

سبايك، سبايس وغيرها".
ونبَّه إلى استخدام االحتال قنابل 
تحتــوي مــواد محرمــة دوليــًا مثل 
معــدن "الدايــم" الــذي عثــر عليه 
 GPU داخل قنبلة موجهة من طراز
أمريكية الصنع، وهو معدن مصنع 
المســتنفذ، بحسب  اليورانيوم  من 

خبراء هندسة المتفجرات.
أن  إلــى  مقــداد  النقيــب  ولفــت 
ت  زودَّ المتفجــرات  هندســة  إدارة 
الحقوقيــة  والمراكــز  المؤسســات 
بغزة ببيانات ووثائق تتعلق بجرائم 
حرب ارتكبها االحتال وبأدلة كاملة 

للذخائر الحربية المستخدمة.
وتابــع: "نمتلــك أدلة ماديــة تثبت 
تورط االحتال في استخدام أسلحة 
قنابــل محرمة دوليًا في اســتهداف 
المواطنين اآلمنين وارتكاب  منازل 
مجــازر خــال عدوانــه األخير مثل 

مجزرة شارع الوحدة وغيرها".

مُعدات بسيطة
وبخصــوص المعــدات التي تعمل 
بها طواقم الهندســة، ذكر النقيب 
مقــداد أن طواقمهــم تعمــل في 

ظل نقــص اإلمكانيــات وبمعدات 
بســيطة، مضيفًا "االحتــال يمنع 
دخــول المعــدات الخاصــة بتحييد 
المتفجرات مما يقلل عدم وجودها 
نسبة الحماية المتوفر للطواقم ما 
يتسبب بوقوع ضحايا بصفوفهم".

وطالب مقداد اللجان والمؤسســات 
للصليب  الدولية  كاللجنــة  الدولية 
األحمر، بالوقوف على عمل طواقم 
هندســة المتفجرات فــي الميدان، 

وتزويدهم بالمعدات الازمة.
وذكــر النقيــب مقداد أن هندســة 
المتفجــرات تعتمــد فــي تحديــث 
مهــارات وخبــرات طواقمهــا على 
التجــارب الميدانيّــة، إلــى جانــب 
مها المؤسساتُ  الدورات التي تُقدِّ

الدوليّة المتخصصة.
ولفت مقداد إلى عقدهم محاضرات 
توعويــة في المدارس والمســاجد 
األهلية  والمؤسســات  والجامعــات 
المواطنين  المختلفة بهدف توعية 
وتحذيرهــم من مخاطر األجســام 

المشبوهة ومخلفات االحتال.
يشار أن العدوان اإلسرائيلي األخير 
على غزة – 10 مايو- الذي اســتمر 
11 يومــًا، أســفر عن ارتقــاء 254 
شهيدًا، كما تسبب في تدمير مئات 
المنازل واألبراج والطرق الرئيسية 
واألماكــن العامــة وتدميــر العديد 
الحكومية، وخلَّف  المؤسســات  من 
المئــات مــن الصواريــخ والقذائف 

والقنابل التي لم تنفجر.

1780 مهمة إزالة مخلفات العدوان

تقرير "هندسـة المتفجرات".. مهاٌم على حافة الخطر
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
زنزانــة ضيقــة أشــبه بالقبر، وكرســي 
تحقيــق مربــوط باألرضية وأســير مقيد 
لســاعات تفوق األربع والعشرون ساعة، 
وحرمان مــن النــوم والطعام والشــراب 
الكافــي اال مــن القليل الــذي يبقيه حيًا، 
وعدد ال بأس به من محققين يمارســون 
شــتى أســاليبهم القــذرة، مرة بالشــتم 
واللعن، ومرة بالصــراخ والتهديد بالقتل 

وإحداث عاهة مستديمة.
وال يتوقف األمر هنا، حيث يحرم األســير 
من االســتحمام مدة أســبوع، وتعريضه 
لموجــات شــديدة البــرودة، إضافــة الى 
حبســه مع العماء، وهو ما تم تسميتهم 

من قبل األسرى بـ"العصافير".
هــذا جــزء يســير ممــا يعانيه األســرى 
الفلسطينيون في أقبية سجون االحتال 
انتــزاع  بهــدف  تعذيــب  أســاليب  مــن 
اعترافاتهم، الى جانب الضغط النفســي 

والجسدي الذي يمارسه المحققون.
"الــرأي" تحدثت الى أســرى محررين في 
صفقــة وفاء األحرار، وأســرى تم االفراج 
عنهم بعد قضــاء محكوميتهــم، ونقلت 
تجربتهــم المريرة داخــل أقبية التحقيق 

في سجون االحتال.

زنزانة زي القبر
ويقــول األســير المحــرر محمــد كريــم 
الــذي ُأعتقــل على يــد االحتــال بتهمة 
قتل جنــود:" خــال فتــرة التحقيق كان 
المحققــون يجلســونني مربوطــًا علــى 
كرســي مثبت بأرضية المكان لســاعات 
تصل لـ ٢٤ ســاعة دون طعام أو شــراب 

أو نوم ".
"خمســة من المحققين يطوقون األســير 
مــع وصلــة من الســب والشــتم واللعن، 
والضــرب على الوجــه والرقبة وفي كافة 
أنحــاء الجســم، فيمــا يحرم األســير من 
االســتحمام، وال يســمح لــه إال كل فترة 
طويلة تمتد ألسبوع، ويجبر على الصاة 
على الكرســي مــع إبقــاء القيــد وأغلب 

الصاة كانت تيمم"، يضيف كريم.
"زنزانــة زي القبــر"، هكــذا يصف كريم 
المكان الذي يتم حبس األسير فيه بدون 
أي تهويــة، فيما يتم تعريضــه لموجات 
باردة، موضحًا أنه كان يشــعر في شــهر 
يوليو" وهو عز الصيف" أنه في أوج البرد. 
ليس هذا فحســب، حيث كانت ســلطات 
االحتال تقوم بوضع العماء مع األسرى 
بهــدف الحصــول على معلومــات لصالح 
المخابــرات اإلســرائيلية، وهــو ما يعرف 

بـ"العصافير الجواسيس".
ويؤكــد كريــم الــذي حكم بالســجن 15 
عامــًا، وقضــى منهــا 9 ســنوات، وأفرج 
عنــه في وفاء األحرار ومــا يعرف بصفقة 
شــاليط، أن العمــاء كان يتــم وضعهم 
داخــل الزنازيــن، فيمارســون ضغوطــًا 
نفســية كبيرة على األســرى، الــى الحد 
الــذي يعتقــد معــه األســرى أن هــؤالء 

"العماء" أشخاص جيدون.

تعذيب نفسي وجسدي
األســير المحرر خالد نصيــر أمضى حكما 
بالســجن 12 عامًا، تنقل خالها بين عدة 
سجون "نفحة وعسقان وريمونا والنقب 
والســبع"، بتهمــة االنتمــاء لكتائــب عز 

الدين القسام في مدينة نابلس.
"نصير" وهو من ســكان قطاع غزة، كان 
قد ســافر الى مدينة نابلس عام 1999، 
وتم الحكم عليه عقب االنضمام للكتائب 
بتهمة االشــتراك فــي عمليات ضد جنود 
االحتال. وحــول أســاليب التعذيب التي 
تعــرض لها خــال تواجــده في األســر، 
يقــول:" لم يكن يســمح لألســير بالنوم 
وأخــذ قســط مــن الراحــة، الــى جانــب 
الشــبح على كرســي صغير مقيد اليدين 

والقدمين، دون طعام أو شراب".
ويضيف:" المحققين اإلســرائيليين كانوا 
يتفننــون فــي تعذيب األســير نفســيًا، 
في حين كانوا يحبســون معه ما يســمى 
بـ"العصافيــر" لنــزع اعترافاتهــم وأيضًا 
الترحيل من ســجن آلخر حتــى الوصول 
للمحكمــة، وهــذا وحــده مشــقة علــى 
األســير". وحــول األســرى الســتة الذين 
انتزعــوا حريتهم من ســجن جلبوع ومن 
ثم أمســك بهم االحتال، يؤكد نصير أن 
يوم العيد كان يمثل ألم حقيقي لألسرى، 
فبينمــا الجميــع يُعيد على أمــه وزوجته 
وأطفاله، يجلس األسرى ممسكين بدفتر 
صــور عائاتهــم والدمــوع تنهمــر من 

أعينهم.

100 وسيلة تعذيب
ويؤكد اســام عبده مسؤول االعام في 
وزارة األسرى والمحررين بغزة، أن هناك 
أكثــر من 100 وســيلة تعذيــب تنتهجها 
إدارة ســجون االحتــال بحــق األســرى 
الفلســطينيين، تتنوع ما بيــن التعذيب 
الجســدي والنفســي. ويقــول عبــده في 

حديث لـ"الــرأي":" منــذ اللحظات األولى 
العتقال األســير، يتم ممارســة التعذيب 
المختلفة بحقه، حيث تبدأ عملية الضرب 
ومــن ثــم التوقيف، ثم مرحلــة التحقيق 
النتــزاع االعترافات، وفي هــذه المرحلة 
تتكثف عمليات التعذيب بأساليب مختلفة 

حسب المحققين ووضع األسير".
ووفق ما ذكره فإن جميع األســرى الذين 
يدخلــون الســجن يتعرضــون للتعذيــب 
وبأشــكال مختلفــة، موضحــا أن مراحل 
التعذيــب مختلفة ومتعــددة، وال تنتهي 
بانتهــاء التحقيــق، حيث تســتمر عملية 
التعذيــب طالمــا األســير موجــود داخل 
ســجون االحتــال.  ويشــير عبــده الــى 
أساليب التعذيب الجسدي، التي تتنوع ما 
بين الشبح لفترات طويلة والجلوس على 
هيئة القرفصاء وجلسة الموزة، والتعليق 
من األرجل والموســيقى الصاخبة، وايضًا 
ســكب الماء الســاخن أو البارد على جسد 
األســير. وفي جانــب التعذيب النفســي، 
والحديث لعبده، يقوم المحققين بتهديد 
األســير وتخويفه بإحضار العائلة وانتزاع 
اعترافات منها، أو ايذائها األمر الذي يدب 
الرعــب والقلق في قلب األســير خشــية 

على مصير عائلته. 

مخالفة للقانون الدولي
ويؤكــد عبــده أن هــذه األســاليب التي 
تنتهجها ســلطات االحتال بحق األسرى 
الــى  الدولــي، الفتــا  للقانــون  مخالفــة 
تتابــع  والمحرريــن  األســرى  وزارة  أن 
االنتهــاكات التــي يتعــرض لها األســرى 
وتمارس بحقهــم، وتقوم برصد وتوثيق 

الجوانب التي يتعرضون لها.
وحول التعذيب الذي تعرض له األســرى 
الذين انتزعوا حريتهم من ســجن جلبوع 
ومن ثمَ ُأعيد اعتقالهم، يوضح مسؤول 
االعام أن هنــاك مخالفات قانونية تجاه 
االســرى المعاد اعتقالهم، فهم باألساس 
موجودين داخل السجن وأغلبهم محكوم 

بمؤبدات، والمؤبد 99 سنة.
ويــردف قوله:" خضع األســرى لجلســات 
وتعذيــب  جديــدة  ومحاكمــات  تحقيــق 
جديد، وهــذا علــى اعتبار أنهم ســجناء 
مدنيين يشكلون خطر أمنى، بالرغم من 
أن األصــل يتم إعادة اعتقالهم ووضعهم 
وتأمينهم وعدم المســاس بهم أو تجديد 
محاكمتهم.  "تعتيــم اعامي كبير حول 
ما يجري مع األســرى المعــاد اعتقالهم، 
وتخوفــات حقيقية من تعرضهم لتعذيب 
واســتخدام  اعترافــات  النتــزاع  شــديد 
أساليب التحقيق التي تهدد حياتهم مثل 
ما تعرض له األســيرين زكريــا الزبيدي 

واألسير محمود عارضة "، يقول عبده.
ويتعرض األسرى الستة لظروف اعتقالية 
صعبة وقاســية جدا وغير إنسانية، وهم 
ال يعرفــون الوقت، وال الليــل من النهار، 
ويتعرضــون لعمليات تحقيــق متواصلة 
علــى مــدار الســاعة مــن قبــل ضبــاط 
مخابــرات االحتال، وفق حديث المحامي 

خالد محاجنة.
ومنــذ اعتقالهم وحتى اليوم لم يســمح 
مابســهم،  بتبديــل  االحتــال  لهــم 
والحصول على أبسط الحقوق اإلنسانية 
التــي يجــب أن يتمتع بها األســرى، وهم 

يقبعون في زنازين انفرادية أشبه بقبر.

أكثر من 100 وسيلة تعذيب بحق األسرى 

محررون يروون تجاربهم:” تحقيق االحتالل انتقام من األسرى”
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القدس المحتلة- الرأي
توّجت جماعات المعبــد في أيلول/

ســبتمبر مســاعيها التي بدأتها منذ 
حوالــي عاميــن لفــرض الطقــوس 
التوراتيــة في األقصى، واســتفادت 
هــذه الجماعات من موســم األعياد 
العبريــة إلعادة الزخــم لمخططاتها 
التــي كانت شــهدت فرملــة في 28 
رمضان مع منــع المرابطين اقتحام 
األقصــى لمناســبة "يــوم القدس"، 

وفي معركة سيف القدس. 
ولم تكن ســلطات االحتــال بعيدة 
من دعم هذه األجندة، فاالقتحامات 
وما رافقها مــن تصعيد في العدوان 
تمّــت بحماية قــوات االحتال التي 
تؤمّــن الحماية للمســتوطنين في 

أثناء أداء الطقوس التلمودية.

موسم األعياد وفرض 
الطقوس التوراتية في 

المسجد
ثقيًا كان موســم األعياد اليهودية 
هذا الشــهر على األقصى، فموسم 
األعيــاد الــذي بدأ مع "رأس الســنة 
العبرية" في 2021/9/7 وصواًل إلى 
2021/9/28 مع عيد "فرحة التوراة" 
الذي يختتم به أسبوع "عيد العرش"، 
كان حافًا بتصعيد االعتداءات على 
األقصى مهّدت له "جماعات المعبد" 
بالدعــوة إلى تكثيف المشــاركة في 
اقتحامــات المســجد، وعينهــا على 
تحقيــق جملــة مــن األهــداف التي 
تندرج في ســياق فــرض الطقوس 
التوراتية في األقصى أو الـــتأسيس 

المعنوي للمعبد. 
وهذه األهداف تتضمّن أداء الصاة 
التلموديــة العلنيــة والجماعيــة في 
المســجد، ونفخ البوق في األقصى، 
إلــى  النباتيــة  القرابيــن  وإدخــال 
األقصى، ويمكن القول إّن االحتال 

حّقق معظمها. 
حيث شــهد األقصى اعتــداءات غير 
مســبوقة في هذا الموســم، تجّلت 
فــي أداء طقــوس "خدمــة التابوت" 
التوراتيــة، وهــي طقــوس تشــكل 
وتــؤدى  اليهوديــة  العبــادة  ذروة 
في "يــوم الغفــران"، وجــرى النفخ 
بالبــوق، وإدخال القرابيــن النباتية 
إلى المســجد؛ فيما رفع مستوطنون 
علــم االحتــال فــي 2021/9/27، 
ثــاث مرات فــي فتــرة االقتحامات 
الصباحية، ولسان حالهم أّن األقصى 

تحت السيادة اإلسرائيليّة.

تقاسم األدوار بين جماعات 
المعبد وشرطة االحتالل

شهد األقصى تقاســمًا لألدوار بين 
جماعــات المعبد وشــرطة االحتال 
واستباحته.  المســجد  استهداف  في 
وكتعبيــر عملي عــن االعتراف بدور 
الشــرطة فــي تأميــن االقتحامــات 
بــأداء  حافــل  أعيــاد  موســم  فــي 
الطقــوس التلموديــة، وزّع أنصــار 
 ،2021/9/23 فــي  الجماعات،  هذه 
الحلوى على أفراد شرطة االحتال، 
الشــكر  بعبــارات  عليهــم  وأطــروا 

والتقدير.
واســتقبل قــادة شــرطة االحتــال 
بالترحاب،  المعبد  نشــطاء جماعات 
وأفسحوا المجال لهم لوضع طاوالت 
اإلرشــاد والوجبــات والحلويات أمام 

باب المغاربة.\
وكان رئيس حكومة االحتال نفتالي 
بينيت، وهــو من مؤيــدي جماعات 
المعبد، شكر شرطة االحتال ووزير 
األمــن الداخلــي فــي اقتحــام يوم 
الترويــة فــي 2021/7/18، على ما 
وفــروه من "حماية لحــق اليهود في 

العبادة" في األقصى.

حاخامات يذّكرون بعدم 
جواز "الصعود إلى جبل 

المعبد"
جدّد عــدد من الحاخامــات التذكير 
بفتوى تقضي بأنه "ال يجوز الصعود 
إلى جبل المعبد )التسمية التوراتية 
المزعومــة لألقصــى(، فــي وضعه 
الحالــي، يجب االنتظــار حتى عودة 
المسيح، فهذا انتهاك خطير ألحكام 

أسافنا".
وجاء التحريم في رســائل نشــرها 
الحاخامــان زلمان نحميــا غولدبرغ 
وآشر فايس، مؤكدين أن 53 حاخامًا 
كبيرًا من مختلــف األطياف الدينية 
حكمــوا بعــد احتال األقصــى عام 
1967 بحظــر الدخول إلى األقصى، 

وأطلق عليه حظر "الهاخاه".
ووفًقــا لهــذا الحظر، "يمنــع دخول 
اليهــود إلى ]األقصــى[، ألنه يخالف 
قانون )الطهارة(، إذ طالما لم يحدد 
موقــع المعبــد الثاني بدقــة، فإنه 
مــن الممكــن أن يكــون أي يهودي 
يدخل إلى تلك المنطقة عرضة ألن 
يخطــو مــن دون قصد فــوق قدس 

األقداس"، وهو ما يعد محرمًا وفق 
الشريعة اليهودية".

استمرار أعمال الحفر والبناء 
التهويدية في ساحة البراق

تواصــل ســلطات االحتــال أعمال 
البنــاء والحفريات في ســاحة البراق 
وبــاب المغاربــة، إلقامــة مشــاريع 

تهويدية ضخمة.
وقــال نائــب المديــر العــام لدائرة 
األوقاف اإلسامية بالقدس المحتلة 
الشــيخ ناجــح بكيــرات إن االحتال 
اســتغل موضــوع االســتفراد فــي 
ساحة البراق وباب المغاربة منذ عام 
1967، لتنفيذ مخططاته التهويدية 
عبــر عــدة مؤسســات، تتمثــل في 

"صنــدوق تــراث حائــط المبكــى"، 
اآلثــار"،  و"ســلطة  الماليــة  ووزارة 
والجمعيــات  العبريــة،  والجامعــة 

االستيطانية.
ســلطات  أن  إلــى  بكيــرات  وأشــار 
االحتال تجري حفريات وأعمال بناء 
مستمرة في ســاحة البراق، تحديدًا 
فــي المنطقــة الغربيــة الشــمالية، 
بدعوى التطويــر، لكنها في حقيقة 
األمر تهدف إلى خلق واقع وقداســة 

يهودية في المكان.
وأوضــح أن هذه الحفريات كشــفت 
عن معظم أساسات الحائط الغربي 
لألقصــى، وأحدثــت خلــًا فــي تلة 
بــاب المغاربة، بما يؤدي إلى طمس 
فــي  اإلســامية  المعالــم  وتغييــر 

المنطقة.
ويســعى االحتــال، وفــق بكيرات، 
إلى تغيير الرؤيــة البصرية للمكان، 
وخلق واقع جديد عبر توسيع ساحة 
البــراق، وإقامــة منشــآت تهويدية 
جديــدة، حيث تم ســابًقا بنــاء أكثر 
مــن متحف وكنيس يهــودي ومبانٍ 
لشــرطة االحتــال فــي المنطقــة، 
وثمــة تحضيرات لبنــاء كنيس عند 
المدرســة التنكزية، وعدة مشــاريع 
تهويديــة أخــرى، بما فيها مشــروع 
"القطار الهوائي"، وساحات ومواقف 

سيارات وغيرها.
وحذر بكيرات مــن خطورة ما يجري 
في ســاحة البــراق وبــاب المغاربة، 
ومــا له مــن تداعيات خطيــرة على 

األقصى في أيلـــول: اقتحامــــــات واعتــــــــــداءات ومحاوالت لترسيخ واقع جديد
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قضية األقصى، مؤكدًا أّن ما يحدث 
يُنذر بخطر شديد على المسجد، قد 
ينتقل إلى الســاحة الجنوبية، وقرب 
الرحمة  وبــاب  المروانــي  المصلــى 
وغيرهــا، مضيًفا "نحن أمام محاولة 
األقصى  لخنــق  إســرائيلية فعليــة 

وعزله عن الواقع الفلسطيني".

مواقف تحّذر من خطورة 
االعتداءات على األقصى

حــذرت هيئــات القدس اإلســامية 
من "خطورة ما تــؤول اليه األوضاع 
فــي األقصــى فــي ظــل تصاعــد 
الشرســة من  والهجمة  االنتهــاكات 
المقتحميــن  اليهــود  المتطرفيــن 
االستفزازية  وتصرفاتهم  للمســجد 

لمشــاعر المســلمين والتــي بــدأت 
تأخــذ منحــى خطيــرًا خاصة خال 
فترات األعياد اليهودية، وذلك تحت 
حماية الشرطة اإلسرائيلية والقوات 
الخاصــة وأذرع األمــن اإلســرائيلية 

المختلفة".
جــاء ذلك فــي بيان مشــترك صادر 
والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  عــن 
والهيئــة  اإلســامية،  والمقدســات 
اإلفتــاء،  ودار  العليــا،  اإلســامية 
وديوان قاضــي القضاة في القدس، 
ودائرة األوقاف اإلســامية وشــؤون 

المسجد األقصى المبارك.
وأوضحــت الهيئــات اإلســامية في 
القدس "أن المسجد األقصى المبارك 
شــهد خال فتــرة األعياد اســتباحة 

المتطرفيــن  قبــل  مــن  خطيــرة 
اليهــود من خــال اقتحام المســجد 
الصلوات  وأداء  بمجموعــات كبيــرة 
التلموديــة العلنيــة داخــل باحــات 
المســجد، واقتحام المسجد باللباس 
الديني وبشــكل جماعي، والجلوس 
واالنبطاح على األرض داخل باحات 
المسجد، والوقوف في أماكن محددة 
الصلــوات،  وأداء  المســجد  داخــل 
وإدخــال كتــب الصلــوات وغيرهــا 
وقراءتها بشــكل علني، وجميع ذلك 
يأتي تزامنا مع التحريض المســتمر 
من قبل جماعــات الهيكل المزعوم 
القتحامات المســجد بأعــداد كبيرة 

وأداء الطقوس التلمودية العلنية".
وحــذرت هــذه الهيئــات "مــن هذه 

األقصى  المسجد  لحرمة  االنتهاكات 
المبــارك من قبل هؤالء المتطرفين 
الذين يســعون الى فــرض أمر واقع 
جديد في المســجد األقصى المبارك 
ضمن مخطط حكومي واضح بهدف 
والتاريخي  الدينــي  الوضــع  تغييــر 
والقانونــي القائــم فــي األقصــى، 
مؤكــدة أّن جميــع ما تقــوم به هذه 
وما تســعى  المتطرفــة  الجماعــات 
للوصول إليه بالقوة وبدعم حكومي 
وبحماية كبيرة من الشرطة والقوات 
الخاصــة المدججــة بالســاح التــي 
تحول المســجد الى ثكنة عســكرية 
لتمكــن هــؤالء المتطرفيــن اليهود 
من اقتحامه، لن يغيــر من الحقيقة 
الربانية أن األقصى بمساحته البالغة 
144 دونمًا هو مسجد إسامي ملك 
للمسلمين وحدهم لن يقبل القسمة 
وال الشراكة، وسيبقى كذلك الى أن 
يرث اهلل األرض وما عليها، وسيبقى 
أهل بيــت المقدس والمرابطين في 
أكنافه حراسًــا للمسجد أوفياء لعهد 
وذمــة رســولهم األكــرم صلى اهلل 
عليه وسلم ووصيته بااللتفاف حول 

مسراه المبارك.
وحّذر رئيس الهيئة اإلسامية العليا 
في القــدس الشــيخ عكرمة صبري 
حذر صبــري من مخاطــر وتداعيات 
ما يجــري في األقصى، ومن ســعي 
االحتال لبسط ســيطرته وسيادته 
الكاملة عليه. وأشــار إلى أن خطورة 
مــا يجري تكمــن في تغييــر الواقع 
داخل األقصى، وحرمان المســلمين 
من الصاة فيه، ألن االحتال يسعى 
المســجد  لتحقيــق مخطــط تفريغ 
المجــال  إلتاحــة  المســلمين  مــن 
للمتطرفين اليهود للعربدة والصاة 

وغيرها.
وحمّــل صبــري حكومــة االحتــال 
برئاسة المتطرف بينيت المسؤولية 
التجــاوزات  هــذه  عــن  الكاملــة 
واالعتــداءات، مؤكدًا أنهم يحاولون 
فــرض واقع جديد في األقصى حتى 

نستسلم ونقبل بهذا الواقع.
وأكد أنه يتوجب على الدول العربية 
واإلسامية التحرك رسميًا، سياسيًا 
ودبلوماسيًا وبشكل عاجل، للضغط 
على ســلطات االحتال للتراجع عن 
ممارستها وإجراءاتها بحق األقصى.

وقال مدير المســجد األقصى الشــيخ 
عمر الكســواني إّن "االحتال يســعى 
لتكريــس واقــع جديــد في المســجد 

األقصى، ومــا يتم تحت قوة الســاح 
ال يعطي شــرعية لاحتال". وشــدّد 
الكســواني على أّن "المسجد األقصى 
أو  القســمة  يقبــل  وال  للمســلمين 
الشــراكة، والفلســطينيون يؤكــدون 
علــى  ســيحافظون  أنهــم  للعالــم 

مسجدهم".
األردنية مذكرة  الخارجيــة  ووجّهت 
احتجاج رســمية، طالبــت فيها دولة 
االحتــال بـ"الكــف عــن انتهاكاتها 
واستفزازاتها" في المسجد األقصى، 
التاريخي  القائــم  الوضع  و"احتــرام 
المسجد،  واحترام حرمة  والقانوني، 
وسلطة إدارة أوقاف القدس" التابعة 

لألردن.
اقتحــام  حمــاس  حركــة  ودانــت 
المســتوطنين للمســجد األقصــى، 
في 9/16، وهم يرتــدون المابس 
التي يصفونها بالخاصة بما يُسمى 
لبعض  وأدائهــم  المعبــد"،  "كهنــة 
"تجاوز  بأنّهــا  الطقــوس، ووصفته 
خطيــر جــدًا". وقال محمــد حمادة، 
الناطــق باســم حماس عــن مدينة 
االحتــال  "محــاوالت  إن  القــدس، 
بالتعــدي علــى حرمــة  المســتمرة 
األقصــى، ومحاولــة فــرض وقائــع 
جديدة علــى األرض، ال تعدو كونها 
قفزات في الهــواء ولعبًا بالنار التي 
ستأكل أخضر االحتال قبل يابسه".

أمّا مؤسسة القدس الدولية فحّذرت 
من أّن األقصى دخل مرحلًة مفصلية 
من تصفية هويته بفرض الطقوس 
التوراتيــة فيــه، فســلطات االحتال 
علــى  تعمــل  المعبــد  وجماعــات 
تكريــس المســجد باعتبــاره مركزًا 
فعليًــا للعبــادة التوراتيــة، ووجّهت 
الحكومــة  إلــى  نداءهــا  المؤسســة 
هــذا  مراجعــة  بضــرورة  األردنيــة 
الســلوك الخطير من جانب االحتال، 
والمقدســيين  المرابطيــن  ودعــت 
والضفــة  الداخــل  وفلســطينيي 
الغربية، والمقاومة والشعوب العربية 

واإلسامية، للدفاع عن األقصى.
كذلك، وجهت المؤسســة رسالة إلى 
العاهــل األردنــي عبــد اهلل الثانــي 
تؤكــد أّن اعتداء االحتال المتصاعد 
على األقصى شــمل الــدور األردني 
األوقــاف  إعــادة تعريــف دور  عبــر 
اإلســامية من جهة تدير المســجد 
الوجــود  تديــر  جهــة  إلــى  بذاتــه 
اإلســامي فيه، وتدعو إلى التوقف 
أمام األخطار المحدقة بما تستحقّ.

األقصى في أيلـــول: اقتحامــــــات واعتــــــــــداءات ومحاوالت لترسيخ واقع جديد
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غزة – خاص الرأي - آالء النمر:
مهمــًا  متنفســًا  البحــر  يُعــدُّ شــاطئ 
للمواطن الفلسطيني البسيط في قطاع 
غزة على مدار فصــل الصيف الملتهب، 
فهــو أول خيــارات الترفيــه والنزهــات 
واالجتماعات العائليــة، ما يحرم العائلة 
من ممارســة الخصوصية التامة النفتاح 

األجواء البحرية على مصرعها.
وفي الســنوات الماضية ظهــرت بدائل 
أخــرى ال تغنــي تمامــًا عن التنــزه بين 
استراحات وأكواخ الشاطئ؛ إال أن الحاجة 
للبديــل كانت مُلحــة لممارســة أوقات 
عائلية خاصة بعيدًا عن ضجيج االزدحام 
واالكتظــاظ العــام هناك على شــاطئ 
البحــر من جهة، وبعيدًا عن التلوث الذي 
أصاب البحر من جهة أخرى بسبب المياه 
العادمة التي تُصب اضطرارًا في البحر.

مئات "الشــاليهات" والمنتجعات كشفت 
انطــاق  نفســها مطلــع  عــن  الســتار 
الصيــف، إلتاحة الفرصة أمــام الجمهور 
الســتئجارها مــن قبل العائــات ضمن 
أعداد محدودة بحســب مساحة المنتجع 
ذاته، وذلك بعــد توقف محطات التحلية 
عن تنقية مياه الصرف الصحي الواصلة 
للشواطئ كما أشــرنا سابقًا، إثر اشتداد 
الحصار وانقطاع التيار الكهربائي ألكثر 
من اثني عشرة ساعة يوميًا صيف العام 

الماضي.

حوادث وأمراض
اللجــوء إلــى "الشــاليهات" كبديــل عن 
االســتجمام فــي البحــر لم يكــن بديًا 
ناجعــًا %100، فقــد ظهــرت مــع مرور 
الصيــف العديــد مــن المشــكات التي 
أرّقت العائات وألبســتها ثوب المرض 
أحيانــًا، وثــوب الحــزن بحــاالت غــرق 
متعــددة أحيانًا أخــرى، وحوادث أخرى ال 

يتسع المجال لذكرها في هذا التقرير.
عائلــة  إلــى  تحدثــت  "الــرأي"  وكالــة 
المواطن "محمد علي" والتي قضت على 
مــدار الصيف أكثــر من مــرة يومها في 
عدد من الشــاليهات، في كل مرة كانت 
تدفع مبلغ يصل إلى 500 شيكل مقابل 
قضــاء اثنى عشــرة ســاعة فــي اليوم 
الواحــد، حيث تبــدأ الرحلة من الســاعة 
الثامنــة صباحا وحتى الثامنة مســاًء، أو 

العكس.
واشــتكى رب العائلة مــن ارتفاع المبلغ 
المدفــوع لرحلــة مدتهــا منتصــف يوم 
واحد، مبــررًا بقوله: "اســتئجار شــاليه 
تحول إلى ظاهــرة اعتيادية - وإجبارية 
خــال  العائــات  تُمارســها    - أحيانــًا 
الصيف، لوجــود برك الســباحة الكبيرة 
مــا يتيــح المجال للعــب وقضــاء أوقات 
مليئة بالمغامرات والمسابقات واأللعاب 

المائية".
ويستطرد "علي" بقوله: "إن المياه التي 

تمأل برك الســباحة علــى عاتق صاحب 
المنتجــع هــي ميــاه جديــدة ومعقمــة 
ونظيفة بنســبة تامة، رغم تأكدنا بأن 
عائلة ســبقتنا يصل عددهــا ألكثر من 
خمسة عشــر فردًا قضت ســاعاتها في 

نفس المكان دون تجديد المياه".

مياه "زنخة"
ــر الميــاه ورائحتهــا )الزنخــة( تدل  تعكُّ
على فساد المياه داخل حوض السباحة، 
وهــذا أكبــر دافــع يمنعني مــن إنزال 
أطفالــي ألحواض الســباحة التــي جئنا 
من أجلها من األســاس، رغــم التكاليف 
الماديــة التي أرهقت جيوبنا، حســب ما 

قال "علي".
ويســتعين البعــض بجمــع أكبــر قــدر 
ممكن مــن األشــخاص لتوفيــر المبلغ 
المقــرر دفعه الســتئجار الشــاليه، كما 
فعلــت مجموعة مــن الصديقات قدرت 
جامعيــة  فتــاة  بـــثاثين  أعدادهــم 
لتخفيض االشــتراك للفتاة الواحدة من 
أجــل قضاء عدد الســاعات المشــروطة 

بحسب ضوابط الرحلة المقررة.
اســتكمال العــدد من أصعــب المهمات 
الواقعــة على كاهل القائــم على إعداد 
علــى  واإلشــراف  وتنفيذهــا  الرحلــة 
تتلخــص  المفاجــأة  أن  إال  تفاصيلهــا، 
بموقــف صاحــب الشــاليه الــذي يُصر 
على اســتام المبلغ المطلوب قبل بدء 
الرحلــة، والــذي اكتفى بوضــع أقراص 
"الكلــور" داخــل بركــة الســباحة يبــدأ 
عمقها من 150 ســم إلى ثاثة أمتار أو 
أقل، دون مراعاة للمواصفات المتعارف 

عليها صحيًا وقانونيًا.
االحمــرار والطفح الجلدي والحساســية 
الفائقــة؛ كان أول مــا باغــت الفتيــات 
مجــرد نزولهن في بركة الســباحة التي 
من المفترض أنهــا موافقة للمواصفات 
الصحية للســباحة الطبيعيــة، وكخدمة 

طبيعية مقابل المبلغ المدفوع.
ومن خــال عدد من التجــارب من قبل 
العائــات المســتأجرة، تبيــن أن تلــك 
الشــاليهات تُعانــي مــن مشــاكل عدة 
تتعلــق بالرقابة والترخيص، ومشــاكل 
األمــن  ناحيــة  مــن  مرافقهــا  تعتــري 

والســامة خاصة أحواض السباحة التي 
تفتقــر فــي معظمهــا لنظــام »كلورة« 
و»فلتــرة« يعمــان ضمــن المواصفات 

والمقاييس العالمية الصحيحة.

أين الرقابة على أحواض 
السباحة؟

مــن  اتخــذت  التــي  "عيســى"  عائلــة 
الشــاليهات رحــًا معتادة، اكتشــفت أن 
الرقابــة على أحواض الســباحة ونظافة 
مياهها تقع في كارثة صحية كبيرة يجب 
إدراكها، وأكدت العائلة على أن مصائب 
وكوارث تحصل في تلك األحواض جراء 
عدم نظافتهــا و»كلورتها« و»فلترتها«، 
مشــيرًا إلى أن نسبة الرقابة من الجهات 
المــاء داخــل أحــواض  المعنيــة علــى 
الســباحة تكاد تكون معدومة، متسائًا: 
"أين هو الــدور الحكومي والرقابي على 

هذه الشاليهات؟".
وقالــت عائلــة "عيســى" علــى لســان 
أحــد أفرادها فــي حديث لـ"الــرأي": "إن 
الشــاليهات تمثــل خطــرًا جســيمًا على 
األطفــال ووقــوع حــوادث الغــرق دون 
توفير أدوات االنقاذ والتي من المفترض 
أن تكــون ضمن الخدمــات المقدمة من 

إدارة الشاليه للمكان".

تفتقر للمعايير والمقاييس
وفــي تحقيــق صحفي ســابق نشــرته 
وكاالت متعــددة منها وكالة "فلســطين 
اليــوم" وموقــع "االقتصــادي" لمختص 
علم تطهيــر المياه "عــادل مقاط" قال 
فيــه: "إن كثيــرًا من أحواض الســباحة 
داخــل شــاليهات غــزة تفتقــر للمعايير 
والمقاييــس العالمية مــن ناحية تطهير 
وتعقيم المياه، مؤكدًا أن مشــاكل عدة 
تعتــري أنظمــة »الفلتــرة« و»الكلورة« 
إضافة إلى جهل القائمين على المسابح 

في تطهير المياه بالطرق العلمية.
وأوضــح مقــاط، أن أصحاب الشــاليهات 
يفتقدون للدراية والخبرة الكافية لكلورة 
وفلترة مياه المسابح، عاوًة على إهمال 
جزء كبير منهم نظافة المسابح ألسباٍب 
عــدة تتعلــق بجشــع بعــض أصحــاب 
وراء  مــن  الكســب  لزيــادة  الشــاليهات 

الشاليهات وتقليل نسبة المصروفات.
وبيــن أن التجار والمختصيــن يتاعبون 
بعــدد »الفاتــر« لغياب الخبــرة الكافية 
فــي عمليــة حســاب الكمية التــي يجب 
أن تتناســب مع ســعة الحوض أو للغش 
الممنهــج والتضليل المباشــر لزبائنهم 
مــن أصحاب الشــاليهات، ومــن األخطاء 
التي يرتكبهــا أصحاب الشــاليهات عدم 
استخدامهم لجهاز األوزون في التعقيم، 
وإهمالهــم الســتخدام أداوت التنظيــف 
بشكل دوري، وعدم وضع الفتات توضح 
لمرتادي الشــاليهات الطريقة الصحيحة 
والسليمة للنزول داخل أحواض السباحة.

وأشــار إلى أن بعض أصحاب المســابح 
الخاصــة يفتقرون للدرايــة العلمية في 
التعقيــم، فقد يضعون نســبًا عاليًة من 
مــادة الكلور بحجة تطهيــر المياه، األمر 
الــذي قد يعرض المســتجمين ألمراض 
متعددة خاصة األمــراض الجلدية، وقد 
تصــل في بعض حاالتها عنــد الحوامل 
خاصة بالشهور الثاثة األولى لإلجهاض 
لدى نزولها في أحواض ســباحة تحتوي 

على نسبةٍ عالية من الكلور.
وأردف قائــًا: "نســبة الكلور فــي الماء 
يجب أال تقل عن 75 مليغرام لكل 1000 
لتــر، وأال تتجاوز 2 غرام لكل 1000 لتر، 
لكن لألســف أصحــاب برك الســباحة ال 

يلتزمون بتلك النسب العالمية".
وأشــار إلى أن أحواض الســباحة بحاجة 
لفلتــرة بحــد أقصى كل 3 ســاعات غير 
أن أصحاب الشــاليهات ال يلتزمون بذلك 
إطاقــًا، ويعمــدون إلى تركيــب أنظمة 
فلتــرة ذات ســعة ال تناســب مع حوض 
الســباحة، ســواء كان ذلك جهــًا منهم 
وجشــعًا من جهة، وإهمااًل وغياب رقابة 

من جهات االختصاص من جهة أخرى.

ال أمن وال سالمة وال رقابة وال 
ترخيص!

موقــع  أعــده  آخــر  تحقيــق  وفــي 
"االقتصادي" حول الشاليهات في قطاع 
غزة، فقد أكدت التحقيق أن الشــاليهات 
في قطاع غزة تعاني من عدة مشــاكل 
تتعلــق بالرقابة والترخيص، ومشــاكل 
األمــن  ناحيــة  مــن  مرافقهــا  تعتــري 

والســامة خاصة أحواض السباحة التي 
تفتقر للفلترة والتعقيم، وأنها ال يعمان 
وفــق المواصفات والمقاييــس العالمية 

الصحيحة.
ووفقا للتحقيق المذكور فقد تهرّب عدد 
من أصحاب الشــاليهات من الحديث مع 
الصحفييــن واإلعامييــن بحجــة أنهم 
مشــغولين وإغاق هواتفهــم في وجه 
معــد التحقيق الصحفي، غير أن أحدهم 
تحــدث لمعــد التحقيــق ويدعــى عبــد 
الحليــم مرتجى بنــات فقــال: "ال يوجد 
في قطــاع غزة شــاليه واحــد مرخص، 
وإنما مجرد أنظمة وقوانين رقابية على 
تلــك الشــاليهات، وأن عددًا كبيــرًا من 

الشاليهات ال تزورها أي جهات رقابية".
وكشــف عن أعداد كبيرة من الشاليهات 
تُبنى حاليًا ولم تقــوم الجهات الرقابية 
بزيارتهــا أو حتى طلب ترخيــص لها أو 
للمراقبة عليها، قائًا: "لم تزرنا أي جهة 
لترخيص الشــاليهات بشكل رسمي، وال 

يوجد رخص خاصة بالشاليهات".
مصائــب  هنــاك  أن  بنــات  وأوضــح 
وكــوارث تحصل في أحواض الســباحة 
داخل الشــاليهات جــراء عــدم نظافتها 
"وكلورتهــا" و"فلترتها"، مشــيرا إلى أن 
نســبة الرقابة من الجهات المعنية على 
الماء داخل أحواض السباحة تكاد تكون 
أقــل مــن %10. وبيــن أن حوالــي 40% 
مــن الشــاليهات ال تحوي أجهــزة فلترة 
"أوتوماتيــك" أو "كلــورة" ســليمة، وأن 
جــزء كبير ممن يمتلكــون تلك األجهزة 
قد يوقفونها عمدًا لزيادة الربح وتقليل 
المصروفات وأن هناك من يستخدمونها 
دون دراية كافة قد تعرض المستجمين 
لمشاكل صحية عديدة، وكشف أن عددًا 
مــن المســتجمين أصيبــوا بحساســية 
فــي الجلد ظهــرت علــى جلودهم بقع 
الخاطئــة  الكلــورة  جــراء  مــن  بيضــاء 
والميــاه الملوثــة. ولم يخــف بنات عن 
حاالت غــرق ألطفال داخل الشــاليهات، 
لكن ذلك ال يحدث في الشــاليهات التي 
إنقــاذ داخــل  يديرهــا لتوفيــره أدوات 
أحواض الســباحة كالعجلة، مشــيرًا إلى 
أنه ال يوجد أ[ منقذين داخل الشــاليهات 
الخاصــة على الرغم من حــدوث حاالت 

غرق داخلها.

وماذا بعد؟
وتبقى قضية "الشاليهات" قضية مفتوحة 
وغيــر مضبوطــة ويعاني منهــا كثير من 
الناس على صُعد متعــددة، وأنها بحاجة 
ورقابــة  وســيطرة  ضبــط  إلــى  ماسّــة 
وترخيص مــن قبل جهــات االختصاص، 
وذلــك حفاظــًا على حيــاة المواطنين من 
الموت والغرق بتوفير وســائل الســامة 
واألمان، ومنعًا لحالة العشوائية والتسيب 

الذي تتصف به هذه الشاليهات.

تقرير
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شاليهات قطاع غزة .. خدمات عشوائية بحاجة إلى ضبط ورقابة!
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غزة- الرأي:
يوافق األول من أكتوبر مرور ســتة 
أعوام على اندالع شــرارة انتفاضة 
الشــعب  يــزال  ال  فيمــا  القــدس، 
الفلســطيني يتفيأ ظال االنتصار 
القــدس"،  "ســيف  معركــة  فــي 
الضفــة  فــي  مقاومتــه  ويواصــل 
والداخــل  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
المحتــل ضد االحتــال الصهيوني 

بكل الوسائل والسبل المتاحة.
إثــر  القــدس  انتفاضــة  واندلعــت 
حرق مســتوطنين لعائلة دوابشــة 
واســتمرار  نابلــس،  بمحافظــة 
االنتهاكات بحق المســجد األقصى، 
وحظــر مصاطب العلم والرباط في 

ساحاته.

شرارة البداية
وبعــد أيام من جريمــة حرق عائلة 
دوابشــة، أشــعلت كتائب القســام 
شــرارة انتفاضة القدس في األول 
مــن أكتوبــر عــام 2015م، حيــن 
فــي  مجموعاتهــا  إحــدى  نفــذت 
مدينــة نابلــس عملية إطــاق نار 
قرب مســتوطنة "إيتمار"، أدت إلى 
مقتــل مســتوطنين صهيونييــن، 
أعقبها تنفيذ الشبان الفلسطينيين 
سلســلة عمليــات دعــس وطعــن 

وإطــاق نــار بطولية فــي الضفة 
والقدس.

البطوليــة  العمليــات  عــدد  وبلــغ 
والشــبان  المقاومة  التــي نفذتهــا 
الفلســطينيون 147 عمليــة طعن، 
العمليــات  تلــك  أبــرز  مــن  وكان 
عملية الشــهيد مهنــد الحلبي في 
مدينــة القــدس والتــي َقتــل فيها 
مســتوطنين، وعملية األســير عمر 
"حلميــش"  فــي مغتصبــة  العبــد 
والتي َقتل فيها ثاثة مستوطنين، 
وعملية األســير رائد المسالمة في 
مدينــة تــل الربيع التــي َقتل فيها 

مستوطنين.
وأما عــن عمليــات الدعــس خال 
االنتفاضــة فقد بلغــت 44 عملية، 
أبرزهــا عملية االستشــهادي عاء 
الجمــل التــي َقتــل فيهــا حاخامًا 
صهيونيًا وأصاب 7 آخرين، وعملية 
الشــهيد فــادي القنبــر مــن جبــل 
المكبر والتي أســفرت عن مقتل 4 
صهاينــة وإصابة 15 آخرين بجروح 

مختلفة.
كما نفذ الشبان الفلسطينيون 266 
عملية إطاق نار ضد جنود االحتال 
أبرزهــا  مــن  كان  ومســتوطنيه، 
عملية الشــهيد بهاء عليان واألسير 
بال غانم، والتي استهدفت حافلة 

القــدس  مدينــة  فــي  صهيونيــة 
المحتلــة، وعملية الشــهيد نشــأت 
ملحــم التــي اســتهدفت رواد أحد 
المقاهي وســط مدينة تــل أبيب، 
وعملية األسير عبد الباسط الحروب 
قــرب تجمــع مغتصبــات "غــوش 
عتصيــون"، وعمليــة األســير نمر 
الجمل في مدينة القدس المحتلة. 
وســجلت انتفاضــة القــدس وقوع 
10950 مواجهة بين الشبان وجنود 
االحتــال فــي كل أنحــاء الضفــة 
إلقــاء  تخللهــا  المحتلــة،  الغربيــة 
1625 زجاجة حارقــة، و362 عبوة 
ناســفة. وقــد أســفرت االنتفاضة 
خال عاميــن عن استشــهاد 327 
شــهيدًا، وأكثر من 4255 جريحًا، 
نــت  فلســطين  موقــع  بحســب 
االنتفاضة،  بإحصاءات  المتخصص 
فيمــا أدت العمليــات التــي نفذها 
الفلســطينيون خــال عاميــن إلى 
مقتل 59 صهيونيًا، وإصابة 1179 
آخرين. وعلى الرغم من مرور ســتة 
أعــوام على انتفاضة القــدس، إال أن 
روح المقاومة والصمــود التي أحيتها 
تلــك االنتفاضة ال تزال تســكن أبناء 
فــي  الفلســطيني وتجــري  الشــعب 
عروقهم، فقد ترجموهــا واقعًا على 
امتــداد جغرافيــا الوطــن وســاحاته 

بشتى الطرق والوســائل حتى يومنا 
هذا.

إرباك بيتا وبيت دجن
فمن معركة "ســيف القدس" والتي 
هــب فيهــا الشــعب الفلســطيني 
فــي أماكن تواجده نصــرة للقدس 
والمســجد األقصــى ولقنــوا فيهــا 
لــن  دروسًــا  الصهيونــي  العــدو 
ينســاها، تتجلــى مقاومة الشــعب 
الفلســطيني في أبهى صورها في 
مشــاركة أهالي بلدتــي بيتا وبيت 
التظاهــرات  فــي  بنابلــس  دجــن 
الشــعبية و"اإلرباك الليلي" للدفاع 
اللتيــن  البلدتيــن  أراضــي  عــن 

يتهددهما االستيطان.
ويواصل أهالــي بلدة بيتــا منذ قرابة 
الـــ 150 يومًــا تظاهراتهم الشــعبية 
وعمليــات "اإلربــاك الليلــي" لمواجهة 
والمســتوطنين  االحتــال  جنــود 
الصهاينــة الذيــن ســيطروا على جبل 
صبيح فــي البلــدة وحولوه إلــى بؤرة 
اســتيطانية. ويلجــأ أهالــي بلــدة بيتا 
وبيــت دجــن إلــى إشــعال اإلطــارات 
المطاطيــة، واســتخدام األبــواق التي 
وإضــاءة  مزعجــة،  أصواتًــا  تصــدر 
الكشافات القوية إلزعاج المستوطنين 
الصهاينة لدفعهم للرحيل عن أرضهم.

اشتباكات جنين
وفــي مدينــة جنيــن ومخيمها عاد 
المقاومــون ليســطروا لوحــات عز 
وفخــر بدمائهــم عبــر تصديهــم 
تقتحــم  التــي  االحتــال  لقــوات 
المخيم بيــن الحين واآلخر العتقال 
المواطنين اآلمنين والتنكيل بهم، 
وقــد ارتقى منــذ بداية العــام اثنا 
عشر شهيدًا من أبناء جنين، تسعة 
قضوا خال اشــتباكات مسلحة مع 

قوات االحتال.
وتزامن تصاعد المقاومة المسلحة 
والشعبية في مدينة جنين ومخيمها 
على وجه الخصــوص، وفي الضفة 
الغربيــة المحتلة عمومًا مع اندالع 
شرارة معركة "ســيف القدس" في 
مايو/أيــار الماضــي، والتــي جاءت 
فــي أعقــاب تهديد المســتوطنين 
الصهاينة باقتحام المسجد األقصى 
الفلســطينية من  العائــات  وطرد 

حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
ومثلــت انتفاضة القــدس ومعركة 
ســيف القــدس امتــدادًا النتفاضة 
ونضالــه  الفلســطيني  الشــعب 
الطويل، وأثبتتــا أن خيار المقاومة 
هــو أقصر الطــرق وأنجعها لتحرير 
فلسطين وإعادة الحقوق ألصحابها.

في ذكراها السادسة

انتفاضة القدس.. جذوة المقاومة ال تزال مشتعلة
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المرور بغزة:
 4 وفيات و123 

إصابة بـ 223 حادث 
سير خالل سبتمبر

غزة- الرأي
والنجــدة  المــرور  إدارة  نشــرت 
بالشــرطة الفلســطينية، إحصائية 
الحــوادث المروريــة التــي وقعــت 
فــي قطاع غزة خال شــهر أيلول/ 

سبتمبر المنصرم.
وأظهــرت اإلحصائية أن 223 حادث 
ســير وقعت في قطاع غزة الشــهر 
الماضــي مُخلفــة 4 وفيــات و123 
إصابــة. وفــي تفصيــل اإلصابات، 
أشــارت اإلحصائيــة إلــى وقوع 10 
إصابات بجــروح خطيرة تــم نقلها 
للمستشفيات للعاج، إلى جانب 48 
إصابة بجروح متوسطة، و65 أخرى 

بجروح طفيفة.
ولفتت اإلحصائيــة إلى أن الحوادث 
ألحقــت أضــرارًا ماديــة وتلفيات بـ 
331 مركبــة ومكونــات الطريــق، 

منها 17 دراجة نارية.

غزة-الرأي - آالء النمر
أربعــة مواد أساســية حددتها وزارة 
التربيــة والتعليــم إلجراء دراســية 
علمية مبنية على أسس معلوماتية 
فــي  الطــاب  مســتوى  لتحديــد 
المراحل األساســية للصف السادس 
وحتــى الثانــي عشــر، لمــادة اللغة 
العربيــة واالنجليزيــة والرياضيــات 
والعلــوم، على إثر انقطــاع الطلبة 
عن التعليم الوجاهي ألكثر من عام 

بسبب أزمة جائحة كورونا.
نائب مديــر عــام االمتحانات جمال 
هــذه  إن  لـ"الــرأي"  قــال  يوســف، 
الدراسة تجري على مستوى الوطن 
وقد اســتقطبت عدد مــن المدارس 
الحكوميــة ومــدارس وكالــة الغوث 
وصل عدد مشاركة األخيرة إلى مئة 
وســتة وثاثين مدرســة من الصف 

السادس وحتى الصف التاسع.
يــوم  آخــر  الخميــس  اليــوم  وكان 
لتقديــم الطلبــة لامتحانــات التي 
ســتحدد فيمــا بعــد نســبة الفاقد 
التعليمــي لــدى الطلبــة، وطبيعــة 
العجــز الــذي ســببه االنقطــاع عن 

علــى  والتــي  الوجاهــي،  التعليــم 
أساســها ســتحدد التعليــم حزمــة 
من البرامج المناســبة لســد العجز 
التعليمي وبناء جيل حقيقي يستند 
إلــى مراحلــه التعليميــة الطبيعية، 
بحســب نائب مدير عام االمتحانات 

يوسف.
وأكــد يوســف علــى أن الطالب لم 
يطلب منه بذل المزيد من المجهود 
لمطالعة السنوات السابقة ودراستها 
إلثبــات نجاحــه، بــل إن الدراســة 
تعتم على تقديــم الطالب لاختبار 
واإلدالء بالمعلومات والمهارات التي 

يمتلكها تلقائيا.
وعبر يوســف عن التفاعل اإليجابي 
الــذي بدر عــن أوليــاء األمــور إزاء 
القياســية،  لاختبــارات  تقديمهــم 
ما ســاعد على إيجاد بيئــة إيجابية 
إلنجــاح الدراســة العلميــة بجهــود 
دوائــر وزارة التربيــة والتعليــم في 

كافة أنحاء الوطن.

جولة تفقدية
وتفقــد وفــد مــن مديريــة التربية 

والتعليــم بالوســطى بجولــة على 
المــدارس لمتابعة تطبيق دراســة 
الفاقد التعليمي بمدارس الوسطى 
علــى العينة التي تــم اختيارها من 
الصفوف )السادس، السابع، الثامن، 
العاشــر، الثاني عشــر( فــي أربعة 
مباحث هــي اللغة العربيــة واللغة 
والرياضيات.  والعلــوم  اإلنجليزيــة 
وقد ضم الوفد مدير الدائرة الفنية 
أ. محمد حمدان، ومنســقة الدراسة 
بالوســطى رئيــس قســم التدريب 

مــن  وعــدد  البشــيتي،  رهــام  أ. 
المشرفين التربويين.

وتحدث حمدان عن أهمية الدراسة 
التي تهدف لقياس الفاقد التعليمي 
الذي يعتبر مشــكلة تربوية خطيرة 
يجــب عاجها والعمــل على معرفة 
الفجوة بين ما كان مخطط إكسابه 
للطلبــة مــن نتاجــات مطلوبة وما 
حصلوا عليه فعليًا، وقياس انعكاس 
جائحــة كورونــا ومــا صاحبهــا من 
التعليمية.  العمليــة  إجراءات علــى 

مــن  الهــدف  أن  حمــدان  وأضــاف 
هذه الدراســة واالمتحــان هو وضع 
المســتقبلية  والبرامــج  الخطــط 
لتجــاوز المعيقــات والعقبات وعدم 
تكرارها. من جانبها أكدت منســقة 
الدراســة خال الجولــة على أهمية 
التعليمي  الفاقــد  امتحانات  متابعة 
لتكــون  عاليــة،  ومهنيــة  بدقــة 
البنــاء  ويمكــن  حقيقيــة  النتائــج 
عليها مســتقبًا من خــال الخطط 
التطويريــة والعاجية التي تضعها 
العالــي،  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
مشــيدة بــدور المــدارس واللجــان 
وإنجــاح  تنفيــذ  فــي  وتعاونهــم 

الدراسة.
والجديــر بذكره أن الفاقد التعليمي 
مثــل:  أخــرى  بمشــكات  يرتبــط 
الموارد  المدرســي، وقلة  التســرب 
البشــرية مــن المعلميــن األكفــاء، 
وارتفــاع عدد الطلبــة داخل الصف 
فيــروس  وحديًثــا شــكل  الواحــد، 
كورونا ســببًا رئيسًا لقضية الفاقد 
التعليمــي بل أصبح الســبب األول 

في تعميق انتشار هذه القضية.

يشمل100 ألف طالب على مستوى الوطن

“بدل الفاقد” دراسة تحدد نقاط ضعف التحصيل الدراسي 


