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غزة-الرأي - آالء النمر
بعشــرات  ضربهــا  إثــر  علــى 
الصواريــخ المتفجرة خالل عدوان 
البنية  مايــو المنصــرم، شــهدت 
التحتيــة ألكثــر المناطــق حيوية 
وســط قطاع غــزة تهتــكًا عميقًا 
أصــاب قلبهــا باالنهيــار، ورغــم 
الطبيعي  للوضع  إعادته  محاوالت 
عبــر ترميمــه وإصالحــه وإعــادة 

تأهليــه إال أن هبوطــًا قويــًا طرأ 
المعــاد  المناطــق  بعــض  علــى 

إعمارها.
بلديــات  بذلتــه  حثيثــة  جهــودًا 
القطــاع أغلقت على إثرها الطرق 
الرئيســية ألعمــال ترميم وإعادة 
إعمار المناطق المدمرة، وال زالت 
تبــذل جهدهــا مضاعفــًا إلتمــام 
العملية على مســتوى قطاع غزة 

مــن بيــت حانــون شــماال وحتى 
مدينــة رفح جنوبًا، قبــل انقضاء 

الخريف.
وبينت “البلدية” أن أهم المناطق 
المتضــررة والتــي قــد يتجمع بها 
ميــاه األمطار خــالل المنخفضات 
هي؛ شــارع عبد القادر الحسيني 
مــن مفترق شــارع الثــورة وحتى 
شــارع أحمــد بــن عبــد العزيــز، 

وشــارع أحمد بن عبــد العزيز من 
تقاطع شارع عبد القادر الحسيني 
الكنــز،  مســجد  تقاطــع  وحتــى 
وشــارع الوحدة مــن تقاطع اتحاد 
الكنائس وحتى مفترق عبد القادر 

الحسيني.
وأضافــت أن المناطــق المتضررة 
والتــي قد تتجمع بها مياه األمطار 
تشمل أيضًا؛ المنطقة المنخفضة 

في شارع طارق بن زياد مع شارع 
فلسطين، وشارع مصطفى حافظ 
ومحيــط مدرســة أحمد شــوقي، 
حافــظ،  مصطفــى  ومدرســة 
والمدخل الجنوبي لمدينة عرفات 

للشرطة )الجوازات(.
المواطنيــن  البلديــة  ودعــت 

على  معها  للتواصــل 
 115 المختصر  الرقم 

تحذيرات من خطورة األوضاع في الشتاء

تهتك البنية التحتية .. يلّوح بمشاهد الغرق للمناطق المدمرة
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي – بسام العطار:
لــم يكــن الثامــن عشــر مــن أكتوبــر / 
تشــرين األول 2011، يومــًا عاديــًا علــى 
الشــعب الفلســطيني من كافــة أطيافه، 
وأســراه داخل ســجون االحتالل على وجه 
الخصــوص، حيــث ســجل التاريــخ نصرًا 
والشــعب  الفلســطينية  للمقاومة  حقيقيًا 
"صفقــة  بإتمــام  تمثــل  الفلســطيني 
شــاليط"، أو صفقــة "وفاء األحــرار"، كما 
تحــب أن يطلق عليها من قبــل المقاومة 

والشعب الفلسطيني.
إنــه العيــد الوطنــي الكبيــر، حيــث دقت 
ســاعة الصفــر وتــم تنفيــذ الصفقة في 
مثل هذا اليوم، والتي شــملت اإلفراج عن 
1047 أســير وأســيرة، بينهم 477 أسيرًا 
مــن أصحاب المحكوميــات العالية، مقابل 
االفــراج عن الجنــدي جلعاد شــاليط، إلى 
جانــب اإلفراج عــن 19 أســيرة فيما عرف 

بصفقة "الشريط المصور".
صفقــة لم تتــم من دون تخطيــط وإرادة 
نفــوس  فــي  زرعــت  وصلبــة  حقيقيــة 
المقاومــة ورجاالتها ومــن خلفها قيادتها، 
التي لم تنسَ في يوم من األيام األســرى 
األبطال خلف القضبان، لتحقق رؤية شيخ 

المقاومة الشــيخ المؤســس أحمد ياسين 
الــذي قــال: "الزم أوالدنــا يطلعوا غصبن 
عنهم"، وتصبح أمــرًا واقعًا، كان باألمس 

أشبه بمعجزة.
حمــاس وفي هذه الذكــرى أكدت أن هذه 
الصفقة توجت جهــودًا عظيمة للمقاومة 
الفلســطينية، وصمودًا وجــالدة منقطعة 
النظير ألبناء شعبنا الفلسطيني، في حين 
وصمت االحتالل بعار الهزيمة بعدما فشل 

في استعادة جنديه بالوسائل جميعها.
يونيــو  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 
المقاومــة  فجــرت   2006 حزيــران   /
الفلســطينية في غــزة مفاجــأة بإعالنها 
خطف الجندي "اإلسرائيلي" جلعاد شاليط 
إثــر عمليــة معقــدة نفذتهــا فــي قاعدة 
االحتالل العســكرية قرب منطقة كرم أبو 

سالم.
شــكلت العمليــة أزمة لحكومــة االحتالل 
آنــذاك وبارقــة أمــل لــدى الكثيرين من 
األســرى فــي ســجون االحتــالل باإلفراج 
عنهــم في عمليــة تبادل بيــن الطرفين، 
حيــث اســتطاعت المقاومة الفلســطينية 
اإلســالمية  المقاومــة  حركــة  بقيــادة 
)حمــاس(، أن تحقق نجاحُا كبيرًا في إدارة 

المفاوضــات واإلفــراج عــن 1047 أســيرا 
فلسطينيًا مقابل شاليط.

المتبع لتفاصيل عملية األسر منذ بدايتها 
وكيف تمــت، وبداية مرحلــة المفاوضات، 
ومحــاوالت فتــح قنــوات للتواصــل مــع 
مــرورًا  األســر،  لحظــة  منــذ  المقاومــة 
بالمعارك العسكرية والسياسية على مدار 
خمس ســنوات، يعرف كيــف نجحت وحدة 
الظل التي تشــرف عليها كتائب عز الدين 
القســام في إخفاء الجنــدي بحرفية أمنية 
عالية، على الرغــم من محاوالت االحتالل 

للكشف عن مكانه.
وجدت "إســرائيل" نفســها بعد فشلها في 
الوصول إلى شاليط استخباريًا وعسكريًا؛ 
مجبرة على االســتعانة بوســطاء وأطراف 
عربيــة ودوليــة، والتي بدورهــا تواصلت 
مــع قيادة المقاومة ســعيًا إلطالق ســراح 
الجندي شاليط، ومحاولة ممارسة الضغط 
على الفلســطينيين، والــذي لم يجدِ أمام 

حكمة المقاومة وتمسكها بشروطها.
وبموازاة ذلك اتجــه االحتالل إلى الضغط 
الميداني من خالل شــن أكثــر من عدوان 
علــى قطــاع غــزة فــي محاولــة إلعــادة 
إجــراء  ترفــض  كانــت  حيــث  الجنــدي، 

مفاوضات مــع المقاومة وتميل إلى الخيار 
العســكري قبل أن تُذعن في نهاية األمر 

إلى المطالب الفلسطينية.
حــاول االحتــالل اســتخدام عــدة طــرق 
اســتخبارية وتفاوضيــة للحصــول علــى 
الجندي "شاليط"، ولكنه لجأ أخيرًا في عام 
2006 إلى عدوان للضغط على المقاومة.

أما من داخل الســجون فقد لعب األســرى 
فــي دورًا مهمــًا وفاعاًل فــي المفاوضات، 
وذلك من خالل استضافة عدد من األسرى 

المحررين الذين شملتهم عملية التبادل.
ناشــط "الســالم اإٍلســرائيلي" غارشــون 
باســكن قــال: "إن حمــاس نجحــت فــي 
تســمح  ولــم  الســرية،  علــى  الحفــاظ 
إلســرائيل بتنفيــذ عملية تحرير أســرى 
كمــا فعلت في عنتيبــي بأوغندا، رغم أن 
غزة في الفناء الخلفي إلســرائيل". وبينما 
يحيــي الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
هــذه الذكــرى التاريخية؛ مازال األســرى 
يعيشــون أوضاعــًا خطيــرة، خاصــة التي 
وصل لها األســرى المضربون عن الطعام 
داخل ســجون االحتالل، والهجمة الشرسة 
التي تنتهجها إدارة ســجون االحتالل بحق 
األســرى، وإصرارهــا علــى المماطلة في 

تنفيذ مطالبهم بإنهاء اعتقالهم اإلداري.
وأمــام كل هــذه التحديــات، ومــن داخل 
النفــق المظلــم تخــرج علينــا المقاومــة 
الفلســطينية لتجــدد نــور األمــل، األمل 
الذي اســتطاعت أن تزرعه في نفوس كل 
األســرى ومن خلفه الشــعب الفلسطيني 
الذي ناضــل وضحى وصبر علــى جبروت 

المحتل.
أســرانا .. اقترب موعد تحريركم "رســالة 
وجهتها كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركــة حماس، فــي ذكرى صفقــة وفاء 
األحــرار، لتــزرع األمــل مــن جديــد لدى 
األســرى داخــل الســجون بصفقــة أحرار 
جديــدة، وأن المقاومة لن تخذلهم وتبقى 
قضيتهم علــى رأس أولياتهــا كثابت من 
الثوابت التي ال يمكــن التنازل عنها مهما 

بلغت التضحيات".
بعد مرور عشــر ســنوات على صفقة وفاء 
األحــرار، ال تــزال المقاومة الفلســطينية 
تُحكِــم قبضتهــا منذ عدة ســنوات على 
عدد مــن األســرى مــن جنــود االحتالل، 
وتبذل كل ما تســتطيع من أجل التوصل 
إلــى صفقة تبــادل جديدة إلطالق ســراح 

األسرى من سجون االحتالل.

في ذكراها العاشرة..

صفقة وفاء األحرار .. حينما انتصر الكف على المخرز
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منــذ خمــس ســنوات مضــت، ال تــزال 
المواطنــة أم محمــد بــدر رهينة فراش 
المــرض بعــد أن أقعدهــا حــادث ســير 
مروري أثنــاء توجهها إلى منــزل ابنتها، 
وأصبحت عاجــزة عن الحركــة أو القيام 
بــأي عمل ســوى بمســاعدة أحــد أفراد 

عائلتها.
ولــم يتوقــف الضــرر الــذي تعرضت له 
أم محمــد جراء الحادث المؤســف، عليها 
جســديًا، حيث ترفض تلقــي األدوية أو 
مغــادرة المنزل ألي ســبب كان، بعد أن 
داســتها عجــالت الســيارة وحطمــت ما 

بداخلها من قوة.
 أم محمــد ليســت الضحيــة األولى التي 
أقعدتهــا حــوادث الســير عــن الحركة، 
حيث ال يزال الصحفــي فادي عبيد يرقد 
في غرفــة العنايــة المركزة بالمشــفى 
منذ ثالثة ســنوات، بعد أن تسبب حادث 
مــروري فــي تدهــور حالتــه الصحيــة، 
ودخوله في مرحلة غيبوبة لم يفق منها 

حتى اللحظة.
فــي  المكثفــة  العنايــة  غرفــة  وفــي 
مستشــفى غزة األوروبــي، يرقد الطفل 
محمد عمر الفرا، إثر صدمه بسيارة أثناء 

عودته من المدرسة.

حملة توعوية
لتعزيــز  الراميــة  جهودهــا  وضمــن 
الثقافــة والتوعيــة المروريــة بين كافة 
شــرائح المجتمــع، تواصــل وزارة النقل 
التوعوية  والمواصالت بغــزة، حمالتهــا 

التي تســتهدف طالب المدارس ورياض 
األطفــال والســائقين علــى حد ســواء، 
خاصة الطلبة أثناء ذهابهم لمدارســهم 

وعودتهم منها.
وتأتــي هــذه الحملــة التوعويــة ضمن 
سلسلة األنشــطة التي تقوم بها الوزارة 
من أجــل تعزيز ثقافة الوعــي المروري، 
والتقليل من التعدي على األرصفة للحد 

من الحوادث المرورية.
األطفــال  بريــاض  الحملــة  وبــدأت 
باعتبارهــم األكثــر عرضــة للحــوادث، 
مــن خــالل تعليمهــم بعــض المفاهيم 
المروريــة كاإلشــارات الضوئية، وكيفية 
قطــع الطريــق، والتعلــم علــى بعــض 

إشارات المرور.
وشــملت برامج التوعية المرورية رياض 
أطفال في محافظة الشــمال، ومحافظة 
خان يونس ودير البلــح، ورياض أطفال 

في غرب وشرق غزة.

خطة مرورية متكاملة
من جهته، قال مديــر عام اإلدارة العامة 
للعالقات العامة واالعــالم بوزارة النقل 
والمواصــالت خليل الزيــان:" إن الوزارة 
تعمــل ضمــن خطــة متكاملــة للتوعية 
المروريــة ميدانيــًا وإعالميًا في ســبيل 
الحــد مــن حــوادث الســير مــن خــالل 

استهداف كافة شرائح المجتمع".
وأشــار إلى أن حوادث الســير مســؤولية 
مجتمعية مشــتركة، مؤكدا على ضرورة 
أن يعمل الجميع على نشر ثقافة التوعية 
والسالمة المرورية من خالل المؤسسات 

والجامعــات والمدارس، وكذلك وســائل 
اإلعالم المختلفة، واألســرة لما تشــكله 
مــن حاضنــة تربويــة مهمة فــي تعزيز 
الوعــي المروري، إضافة إلى مؤسســات 

المجتمع المدني.
وأكد الزيان أن وزارته تعمل ضمن خطة 
متكاملــة، بالتعــاون مــع كافــة الجهات 
المختصــة في نشــر التوعيــة المرورية 

للحد من حوادث السير.

برامج تثقيفية
بــدوره، ذكــر م.محمد الكحلــوت رئيس 
قطاع الشــئون الفنية والهندســية، بأن 
اســتمرار البرامج التوعويــة والتثقيفية 
في برامج رياض األطفــال، تأتي ضمن 
خطــة وضعتهــا الــوزارة للوصــول إلى 
أكبر شــريحة في المجتمع غير شــريحة 
الســائقين، والتــي يتم التواصــل معها 
بشكل يومي من خالل األنشطة والبرامج 
التوعويــة والنصائــح واإلرشــادات، من 
خالل اإلذاعــات المحلية، وعبر شــبكات 
التواصل االجتماعي، وذلك للوصول إلى 
مجتمع آمن خالي من الحوادث المرورية.
وقال الكحلــوت:" إن البرامــج التوعوية 
والتثقيفية التي تقوم بها الوزارة، تهدف 
إلــى غرس وتعزيــز المفاهيــم الثقافية 
في نفــوس األطفال، والحــد من حوادث 

السير".

استهداف األطفال والسائقين
مــن جانبه، أكد طــالل القرشــلي نائب 
مدير عام الهندســة والسالمة المرورية، 

بــأن وزارة النقل والمواصالت مســتمرة 
في البرامــج واألنشــطة التوعوية التي 
تهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الوعــي في 
عليهــا  وتدريبهــم  األطفــال،  نفــوس 

لتشمل كافة رياض األطفال.
وفــي ذات الســياق، نفــذت وزارة النقل 
نقابــة  مــع  بالشــراكة  والمواصــالت 
مستوردي المركبات الحملة التوعوية، " 

الرصيف حق للمشاة".
وأوضــح القرشــلي بأن الهــدف من هذه 
الحملة، هو حث وإلزام أصحاب المعارض 
بعــدم التعدي على األرصفــة، وااللتزام 
بالقوانيــن واألنظمة المعمــول بها، من 
أجل استخدام الرصيف من قبل المشاة، 
وعدم تعرضهم للخطر عندما يســيرون 
على وسط الطريق، خاصة أثناء مغادرة 
طلبة المــدارس، حيــث أن الكثير منهم 

يقوم بعرض المركبات على الرصيف.
وتم خــالل الحملــة شــرح مخاطر وضع 
المركبات على الرصيف، وتعريض المارة 
وتحديــدًا األطفــال وكبــار الســن لخطر 
الحــوادث المروريــة، وقد أثنــى أصحاب 

المعارض على هذه الحملة التوعوية.

كفى حوادث
وفــي إطار ســعيها للحــد مــن الحوادث 
النقــل  وزارة  شــاركت  المروريــة، 
والمواصالت في تدشين جدارية بعنوان" 

ال للحوادث..نعم لسيادة القانون".
وأوضح م. حســن عكاشــة رئيس قطاع 
الشــؤون الماليــة واإلداريــة فــي وزارة 
النقــل والمواصــالت، أن هــذه الجدارية 

تأتي ضمن جهود الوزارة إليصال رسالة 
لجميع السائقين بأن الهدوء في السياقة 
أمانــة، ويجــب علــى الســائق احتــرام 
قوانيــن الســير. وكان اتحاد مؤسســات 
الســالمة المروريــة في غــزة، بالتعاون 
مــع وزارة النقل والمواصــالت، قد نظما 
مســير مركبــات بعنوان "كفــى حوادث" 
للحــد من حــوادث الســير. ودعــا ممثل 
اتحاد مؤسسات الســالمة المرورية رائد 
الســاعاتي، الجهات الحكومية لوضع حد 
لحــوادث الطرق، وطالب الســاعاتي في 
حديثه لوكالة "الرأي" السائقين لاللتزام 
بالقوانيــن، وعــدم ســياقة أي مركبــة 
بــدون رخصة قيــادة حفاظا علــى أرواح 

المواطنين.

مسؤولية اجتماعية
من جانبه ثمن العقيد تامر شحادة مدير 
اإلدارة العامة لشرطة المرور، جهد وزارة 
النقــل والمواصــالت واتحاد مؤسســات 
السالمة المرورية على هذه الفعالية، لما 
لها من دور كبير في لفت انظار المجتمع 
حول هذه القضية الخطيرة والتي نعاني 
منها كل يوم. وقال شــحادة:" إن شرطة 
المرور على استعداد تام للمساهمة في 
إنجاح هذه الفعاليات لما لها من مصلحة 

ألبناء شعبنا الفلسطيني.'
وأشــار إلى أن قضية الســالمة المرورية 
هي مسؤولية اجتماعية يتحملها الجميع، 
ويجب ان تتكاتف الجهود من أجل نشــر 
ثقافة الوعي المروري، والحد من حوادث 
السير، والوصول إلى بيئة مرورية آمنة.

نحو بيئة مرورية آمنة..حملة توعوية لتعزيز الوعي ضد الحوادث
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غزة-الرأي - آالء النمر
قبل خمسة أعوام ماضية بلغت نسبة 
تلــوث الميــاه لـــ %95 على مســتوى 
قطاع غزة، ما شــكل تهديدًا مباشــرًا 
لتدهــور األوضاع الصحية والتســبب 
بكارثة صحية يقــع ضحيتها األطفال 
والمرضــى وضعيفــي المناعــة، حتى 

تطال األصحاء بأمراض ال عد لها.
مطالبات شــعبية واســعة وتحقيقات 
صحفية خرجت باحتمال وقوع كوارث 
صحيــة خطيرة أثــارت قضيــة المياه 
وأبقتهــا علــى الطاولــة، كواحدة من 
األولويات للعمــل على الخروج بحلول 
عمليــة تنهي أزمة تلــوث المياه الغير 

صالحة لالستخدام اآلدمي.
وفي تقرير صــادر عن األمم المتحدة 
بخصــوص األوضــاع في قطــاع غزة 
عــام2012 ، قالت فيــه أن القطاع لن 
يكــون مالئما للعيــش بحلول 2021، 
مــا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحســين 
المياه والكهرباء، الرتباطهما  إمدادات 
الوثيق بتنفيذ خدمــة الكهرباء تحلية 

المياه.
التصريح الســابق لمنســق الشــؤون 
المتحــدة  األمــم  فــي  اإلنســانية 
ماكســويل غيــالرد لــم يبقــى على 
حاله، بــل قابل جهودًا حثيثة من قبل 
العاملة على  الحكوميــة  المؤسســات 
منــح الحق العــام ألصحابه وتســوية 
ووفــق  المســتطاع  قــدر  الظــروف 
اإلمكانــات المتوفــرة والضغــط على 

إدخال المواد الالزمة.
مديــر عام المشــاريع بــوزارة الحكم 
المحلي زهدي الغريز، يقول لـ"الرأي" 
: "النتائــج التــي وصلنا إليهــا مذهلة 
والوقــوف  لهــا  التصفيــق  وتســتحق 
أمامها بكل قوة، فقد تجاوزنا العقبات 
بعــد الوصــول لقــرار نهائــي بتزويد 
محطــات تحليــة الميــاه بـ24 ســاعة 
كهربــاء على مــدار اليوم، ما ســينتج 
10آالف كوب في اليوم الواحد لصالح 
200 ألف مواطن، لمنطقة السودانية 

غرب مدينة غزة وحدها".
محطــة التحليــة كانــت تعمل لســت 
ساعات وبحد أقصى لـــثماني ساعات 
يوميــًا، وهــذا القــدر مــن الكهرباء ال 
يكفــي إلنجــاز أي كميــة مــن المياه، 
وبالتالي الميــاه تبقى على حالها دون 
تحســن واضح، وبعد مداوالت طويلة 
بين شــركة الكهرباء والحكم المحلي، 
وصلت ســاعات وصل الكهرباء الثني 
عشــرة ســاعة فــي اليــوم الواحد ما 
أجرى تحســنًا طفيفًا على حالة المياه 
الواصلة إلــى بيت المواطن، حســبما 

أوضح الغريز.
المواطــن  بلســان  الغريــز  وتحــدث 
الذي يعيــش يومه باســتخدام المياه 
المالحة، بين غســيل مالبســه وعبور 
الميــاه المالحــة لصنوبر الميــاه الذي 
ســرعان ما يعلن عن انعطابه، وحتى 
غســيل وجهه الذي يتهالك لمالمسته 
للميــاه الملوثــة ومرتفعــة الملوحة، 

وعبــر بقوله: "بدنا المواطن يغسّــل 
وجهــو بمية نظيفــة ويشــعر بالفرق 

قبل وبعد".

االحتالل سبب رئيسي
ويتــرأس الحصــار المفــروض علــى 
قطــاع غزة منــذ ما يزيد عن خمســة 
عشر عامًا كل القضايا التي من شأنها 
تهديــد مليونــي مواطــن بالكــوارث 
واألمراض، بفعل منع االحتالل إدخال 
الوقود والتضيق المشدد بعدم إدخال 
المــواد الالزمة لتحليــة المياه وكل ما 

يساعد على إحياء الموارد الطبيعية.
وأكد الغرير على أن مكاســب تشغيل 
محطــات التحليــة طــوال اليــوم لها 
مكاســب ال تعــد وال تحصــى، حيــث 
تنعكــس الحياة الصحيــة على التربة 
وعلى الزراعة وعلى صحة كل مواطن 
منتفــع، ويكمــل قوله بــأن المواطن 
حتمــا سيشــعر بالفــرق الكبيــر قبل 
تحلية المياه وبعدها، ولم تكن المياه 
في الســابق تصلح ألي شــيء حتى ال 

تصلح لسقيا الحيوانات.
وأوضح الغريز عمليــة إمداد محطات 
الميــاه بالكهربــاء على مدار الســاعة 
بعدمــا أغلقــت البلديــة عشــرة آبار 
على مســتوى القطاع، ما أتاح المجال 
لتوفيــر الكهربــاء المخصصــة لآلبار 
وتعويضيها لتشــغل محطات التحلية، 
وبــداًل مــن اســتفادة مواطــن واحــد 

يستفيد مقابله مئة مواطن.

وال تقتصــر محطــات التحليــة علــى 
مستوى منطقة غرب غزة وحدها، إنما 
تشمل الجزء الغربي لدير البلح والجزء 
الغربــي لمدينتــي خانيونــس ورفح، 
حيث ســتصل كمية المياه المُحلية لـ 
20ألــف كــوب بما يعــادل 37 ألف متر 

مكعب يوميًا، كما أوضح الغريز.
المواطــن  أن  علــى  الغريــز  وشــدد 
سيشعر بتحســن صريح على مظاهر 
الحيــاة، وســينعكس تحســن الميــاه 
علــى كل مناحــي الحيــاة حتــى على 
مياه الصرف الصحي التي ستدور بين 

محطات التحلية تكرارًا.

معالجة ضرورية
مســاعدة رئيس ســلطة الطاقة هالة 
الزبــدة لوكالة "الرأي"، قالت إن هناك 
مناطق عدة في قطاع غزة تعاني من 
شح وملوحة في المياه، األمر الذي دفع 
سلطة الطاقة ومصلحة المياه لالتفاق 
على معالجة هــذا األمر، والعمل على 
تزويد هذه المحطــات بالكهرباء على 
مــدار الســاعة. وأضافت الزبــدة، أن 
المناطــق التــي ستســتفيد تقــع في 
غــرب مدينــة غــزة )مخيم الشــاطئ 
والشــيخ رضوان(، ومدينة دير البلح، 
وقرية الزوايدة في الوســطى، وغرب 
خان يونس ورفح جنــوب قطاع غزة، 
مشيرًة إلى أنه تم استثناء المحطتين 
من جــدول األحمال المعمــول به من 

قبل شركة توزيع الكهرباء.

قدرة إنتاجية كاملة
من جهته، ذكر نائب المدير التنفيذي 
للتشــغيل والصيانــة بمصلحــة مياه 
بلديــات الســاحل عمــر شــتات خالل 
المحطــات  أن  "الــرأي"  لـــ  حديثــه 
المستفيدة )السودانية شمال- البصة 
والجنــوب بديــر البلح( كانــت تعمل 
في الســابق بنصف قدرتها اإلنتاجية 
الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  بســبب 

لساعات طويلة.
وأوضــح شــتات، أن االتفاق ســيعمل 
علــى زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة لهذه 
المحطــات لتصــل إلــى 22 ألــف لتر 
مكعب مــن الميــاه، مبينــًا أن محطة 
الفروســية تصــل قدرتها لـــ 10 آالف 
في حال تــم تزويدهــا بالكهرباء 24 
ســاعة، وتخــدم 200 ألف نســمة من 
ســكان غرب مدينة غــزة، أما محطة 
البصــة تصل قدرتهــا الكاملة 6 آالف 
لتر مكعب مــن المياه، وتخدم 80 ألف 
نســمة مــن مناطق الزوايــدة وبعض 
مناطــق ديــر البلح. وبيــن أن محطة 
الجنــوب فــي شــارع الرشــيد مقابل 
النــادي البحــري بدير البلح ســتعمل 
بكامــل قدرتهــا البالغــة 6000 آالف 
كــوب، وتخــدم 250 ألف نســمة من 
مناطــق غرب خان يونس ورفح، الفتا 
إلــى أن هــذه المحطــة ســيتم زيادة 
قدرتها لتصــل العام القــادم إلى 20 

ألف لتر مكعب من المياه المحالة.

مياه غزة لم تعد مالحة بالمطلق!
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

مــا إن يحــل موســم قطــف 
الزيتــون بغزة كل عام، وتبدأ 
معه عملية العصر واستخراج 
الزيــت، يتهافــت العديد من 
الشــباب العاطلين عن العمل 
المعاصــر للحصول على  الى 
الجفــت المتبقــي، وذلك بعد 
تحويلــه الــى وقــود وطاقــة 

بديلة عن الحطب.
ويعــدّ "الجفــت" أو التفل هو 
بقايــا الزيتون بعد اســتخراج 
الزيــت منه، عبر فصل الزيت 
بعد العصر عــن النواة واللب 

بشكل كامل.
المهنــدس تامر أبــو مطلق، 
أحــد القائمين على مشــروع 
عصــر  مخلفــات  لتحويــل 
باســم  المعروفــة  الزيتــون 
لتوليد  إلى وســيلة  "الجفت"، 
والتدفئــة،  البديلــة  الطاقــة 

كبديل عن الحطب.

الجفت..طاقة بديلة
ويقول أبــو مطلق في حديث 
لـ"الــرأي":" إن مخلفات عصر 

الزيتــون تشــكل حوالــي 40 
في المائــة من مجمل كميات 
يتــم عصرها  التي  الزيتــون 
ســنويا."، موضحــا أن قطاع 
غــزة يعانــي مــن شــح فــي 
وخاصــة  الطاقــة،  مصــادر 
الكهربائية  الطاقــة  مشــكلة 

وارتفاع أسعارها.
مــن  اســطوانية  قوالــب 
الطاقــة المصنوعــة من تفل 
الزيتــون تمكن تامــر ورفاقه 
مــن تجهيزها، مــن خالل آلة 
اســتغرق تصنيعها ما يقارب 
ستة أشهر، بتمويل من مركز 
العمل التنمــوي معا ومن ثم 
تــم تطويــر العمل بهــا عبر 

.undp مؤسسة
ويضيــف:" تــم تحويــل هذه 
الناتجة عن عصر  المخلفــات 
الزيتون الــى حطب، ومن ثم 
أعــالف وخالل  الى  تحويلهــا 
أقل من شــهرين سيرى هذا 

المشروع النور". 
ويلجأ الكثير مــن المواطنين 
لشــراء الجفت خاصة أصحاب 
المصانع واألفــران، وأصحاب 
أجــل  مــن  الدجــاج  مــزارع 

التدفئة وفي المواقد المنزلية 
أيضًا، كما يستخدم بديال عن 
غاز الطهي خاصة لدى األسر 

الفقيرة. .
ويؤكــد أبــو مطلــق أن لجوء 
المواطنين لشــراء الجفت جاء 
نتيجة لشــح مصــادر الطاقة 
بغزة، وغالء أسعارها مقارنة 

بأسعار الجفت.
ويتميز جفت الزيتون بسرعة 
اشتعاله مقارنة بالحطب، كما 
يعطي حــرارة أكثر؛ إذ إن كل 
كيلو من الجفت حوالي نصف 
شيكل، فيما أن لتر السوالر 5 

شواكل.
ووفــق ما ذكــره أبــو مطلق 
فإن جفــت الزيتون يتميز بأن 
أطول  فيــه  االحتــراق  فتــرة 
مشــيرا  بالحطــب،  مقارنــة 
الــى أن الجفــت يوضــع فــي 
أكيــاس ويتــم بيعــه لمزارع 
الدواجن بشكل أساسي ألنها 
أكثر جهــة تســتخدم الطاقة 
البديلــة، الى جانــب أصحاب 
خاصــة  اليدويــة،  المصانــع 
ومصانــع  المفتــول  مصانــع 
وأيضا  وتدويرها،  البالستيك 

لالستخدام المنزلي.

مواقد للتدفئة
يحــي  أبــو  يقــول  بــدوره، 
معصــرة  صاحــب  شــاهين 
الحديثة:" إن مزارعو  شاهين 
الدجاج يقومون بشراء الجفت 
بشــاحنات كبيــرة مــن أجــل 
التدفئة، حيث يتم استخدامه 
كما هو وله مواقد مخصصة".

ويضيف شــاهين فــي حديث 
لـ"الرأي":" قبل خمس سنوات 
كنــا ندفــع مبالــغ مالية من 
أجــل التخلــص مــن مخلفات 
الزيتون، لكن ومع االســتفادة 
منــه وحاجــة المواطنين اليه 
نبيعــه، وبات مصدر  أصبحنا 

رزق لنا".
اســتخدام  مراحــل  وتبــدأ 
بعــد  كحطــب  "الجفــت" 
المعصــرة،  مــن  اســتخراجه 
حيث يوضع مفرودًا في أرض 
واســعة حتى يجــف، ومن ثم 
يســتخدم كتراب جــاف على 
النار مباشــرة، أو يُضغط في 
مكابــس حديدة الســتخدامه 

كحطب جاف.

ولنقــل الجفــت، يوجــد أمام 
شــاحنة  حــاوي  المعصــرة 
على مــدار الســاعة موجودة 
بالمعصرة، حيــث يتم تفريغ 
داخــل  مباشــرة  الماكنــة 
يتم  الشاحنة، وعندما تمتلئ 

تغييرها.
ويســتخدم الجفت المستخرج 
مــن مخلفــات الزيتــون فــي 
بديــال  المنزليــة  المواقــد 
الحطــب، كما يســتخدم  عن 
فــي إيقــاد فرن الطيــن، كما 
فــي  البعــض  يســتخدمه 
صناعة الصابــون، إلى جانب 
مزارعــي  لــدى  اســتخدامه 
لتدفئــة  بإشــعاله  الدواجــن 

مزارعهم.
الزيتــون  موســم  ويشــكل 
وقطفه الى جانب االســتفادة 
مــن تفــل الزيتــون" الجفت" 
مصدرًا لكســب الــرزق، حيث 
يعمل على توفير فرص عمل 
مؤقتة، في وقــت ترتفع فيه 
معدالت البطالة ونسب الفقر 
جــراء الحصار المفروض على 
قطاع غزة ألكثر من 15 عامُا 

على التوالي.

جفت الزيتون..طاقة بديلة ومصدر رزق
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
 كارثــة حقيقية بــكل المقاييس، تلك 
التــي يعانيهــا قطــاع غزة مــن نقص 
للخــزان  واســتنزاف  للميــاه،  وتلــوث 
الكيماويــة  بالمــواد  مــرة  الجوفــي، 
الزراعيــة ومــرة أخــرى بتســرب مياه 
الصــرف الصحي، وثالثة جــراء الحروب 
التــي يشــنها االحتــالل ودمــرت معها 
البنيــة التحيــة، األمــر الــذي يعــرض 
حيــاة المواطنين لخطــر حقيقي يتهدد 

صحتهم.
وكان المرصد األورومتوســطي لحقوق 
اإلنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة 
والصحة قد كشــفا أمام مجلس حقوق 
اإلنسان، أن الحصار اإلسرائيلي طويل 
األمد لقطــاع غزة، تســبب في تدهور 
خطير لألمــن المائي، لتصبح %97 من 
المياه غير صالحة للشــرب، بينما يبقى 
ســكان القطــاع المحاصــر يتســممون 

ببطء.
وتقف أزمــة الوقود وانقطــاع الكهرباء 
المســتمر عائقًا أمام تشغيل آبار المياه 
ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، 
األمر الذي أدى الــى تصريف نحو 80% 
منها الــى البحــر، بينما يتســرب 20% 
منهــا الى المياه الجوفية، وفق ما ذكره 

المرصد.

عجز الخزان الجوفي
ويؤكــد منســق اإلدارة العامــة للميــاه 
والصــرف الصحــي في بلديــة غزة، م. 

أنور الجنــدي، أن قطاع غزة يســتنزف 
ســنويا حوالي 180 مليون كــوب مياه 
من الخــزان الجوفي، فــي الوقت الذي 
ال يوجــد بغــزة أي مصادر أخــرى غيره 
إلمدادات المياه لالســتعماالت المنزلية 
والزراعيــة. ويقول الجنــدي في حديث 
خــاص لـ"الــرأي":" إن مــا يســقط من 
األمطــار يغــذي الخزان الجوفــي بـ50 
مليون متر مكعب ســنويا"، موضحا أن 
هناك عجزًا في الخزان الجوفي بـ 130 
مليون متر مكعب ســنويا، وهذا العجز 
تســبب في وجود ضغط من مياه البحر 
باتجاه الشرق على الخزان الجوفي، الى 
الحد الــذي أصبحت فيــه ملوحة المياه 

تصل الى 3 كيلو متر باتجاه الشرق.
ووفق مــا ذكره الجندي فــإن ما يقارب 
حوالــي 8 آالف بئر زراعــي يتم حفرها 
دون ترخيــص، وهــذه اآلبار تســتنزف 
كميات كبيرة مــن مياه الخزان الجوفي 
ألغــراض الزراعة فــي مناطق مختلفة 

في قطاع غزة.

أسباب كارثية للتلوث
وفيما يتعلق باألســباب التي تقف خلف 
ازدياد نســبة تلوث مياه غزة، يضيف:" 
بغــزة  الخاصــة  التحليــة  إن محطــات 
تستخدم مياه من الخزان الجوفي، ويتم 
تحلية المياه التي يتم سحبها منه، في 
حين أن %50 من المياه المسحوبة يتم 
تحليتها، والـــ %50 األخرى يتم إلقاؤها 
فــي شــبكات الصــرف الصحــي كونها 

مياه مالحة ال يمكن اســتخدامها، وهذا 
يزيد من الســحب الجائر علــى الخزان 

الجوفي".
وال يتوقــف خطــر تلــوث الميــاه هنا، 
فالكارثــة الكبرى التي تحدق بســكان 
قطاع غزة والحديث لـ"الجندي"، تكمن 
أيضا في اســتخدام المبيدات الحشرية 
والمــواد الكيماوية من األســمدة، وهو 
ما يــؤدي الى تلوث التربــة وأثناء الري 
يتم نزول هــذه الكيماويات الى الخزان 
ارتفــاع نســبة  الجوفــي، مــا يســبب 
النيترات والنيتريت في المياه الجوفية.

 كارثة أخرى تقــع في المناطق التي ال 
يوجد بها شــبكات صــرف صحي بغزة، 
حيــث يتم ضــخ مياه الصــرف الصحي 
فــي آبار امتصاصية، وهذه اآلبار تؤدي 
الى تلوث الخــزان الجوفي التي يعتمد 

سكان قطاع غزة عليها في الشرب.

دور البلدية
وحول دور البلدية، يشير منسق اإلدارة 
العامــة للميــاه والصــرف الصحي، الى 
أن البلدية بالتنســيق مع سلطة المياه 
ومصلحــة المياه قامــت بافتتاح محطة 
التحلية فــي منطقة الســودانية بغزة، 
وتم شــراء حوالي 8 مليون متر مكعب 
مــن المياه من شــركة مكــروت، وهذه 
الكميــات كبيــرة، تقريبــا ربــع الكمية 

المستهلكة بغزة.
ويبين الجنــدي، أنه في غزة يتم يوميا 
ضــخ حوالي 100 ألف متــر مكعب عبر 

الشــبكة، منها 20 ألــف متر مكعب من 
شركة مكروت، و5 آالف متر مكعب من 
شــركة التحلية، أي 25 ألف متر مكعب 
يوميًا يتم شــرائها من شــركة مكروت 
ومن محطــة التحلية، وهي ربع الكمية 

التي يتم ضخها للمواطنين.
ويتابع:" ضعف الكمية يتم ســحبها من 
الخزان الجوفي المقدرة ب 75 ألف متر 
مكعب، ويتم ســحبها من خالل حوالي 
70 بئــر ميــاه خاصــة بالبلديــة، ويتم 

ضخها عبر الشبكة للمواطنين".

حلول مطلوبة عاجال
ويذكــر حلوال للتخفيف مــن حدة تلوث 
المياه، قائال:" إنه يجب التوجه وبشكل 
عاجــل لتحلية ميــاه البحــر، وهي من 
المفترض أن تكون المصدر األساســي 
الصالحة  بالميــاه  المواطنيــن  إلمــداد 
للشــرب، بحيــث يتم التحليــة من مياه 
البحــر، والميــاه الراجعــة المالحة يتم 
ارجاعهــا للبحــر، وليــس إلى شــبكات 

الصرف الصحي".
ومــن ضمن الحلول أيضًا، شــراء المياه 
عبر شركة مكروت اإلسرائيلية، أو عمل 
اتفاقية مع الجانب المصري لشراء مياه 
صالحة للشرب محالة، وعند وجود مياه 
صالحــة للشــرب من خارج قطــاع غزة 
يتم هنــا التخفيــف، ووقف آبــار المياه 
التي تستنزف الخزان الجوفي، وبالتالي 
يتــم اراحته حتى تعــود المياه إليه كما 

كانت في السابق مياه عذبة.

ويــرى الجندي أنه يجب االســتفادة من 
معالجة ميــاه الصرف الصحي ألغراض 
الزراعة، مضيفًا:" نحن نستنزف تقريبا 
90 مليون متر مكعب ســنويا ألغراض 
الــري الزراعي، لــو تم اســتبدال هذه 
الميــاه لالســتخدامات المنزليــة بمياه 
معالجــة من أجل الزراعــة، فهنا يمكن 

التخفيف".
ويؤكد أن حوالي 90 مليون متر مكعب 
ســنويا يمكن أخذها من ميــاه الصرف 
الصحي المعالجة عبر محطات المعالجة 
وري المناطــق الزراعية فــي المناطق 
الشــرقية من غزة، والمناطق الزراعية 

في الشمال والجنوب.  
ووفق مســؤول البرامج واالتصال لدى 
األورومتوســطي محمــد شــحادة، فإن 
الحرب األخيرة على غزة فاقمت األزمة 
الموجــودة أصــال نتيجة للدمــار الكبير 
الذي ألحقته في البنى التحتية في جميع 
محافظات القطاع، الفتًا الى أن نحو ربع 
األمراض المنتشرة في غزة ناتجة عن 
تلوث المياه، و%12 من وفيات األطفال 
والرضع مرتبطــة بأمراض معوية ذات 

صلة بالمياه الملوثة.
 ويعانــي قطــاع غــزة مــن أزمــة مياه 
خانقــة، حيــث بلغت نســبة المياه غير 
الصالحــة للشــرب %97، فيمــا يعتبــر 
المصــدر  الســاحلي  الجوفــي  الخــزان 
الوحيــد للمياه فــي قطاع غــزة والذي 
يتم استنزافه بشكل متواصل للزراعة 

والتحلية.

%97 نسبة التلوث

مستويات “تلوث قاتلة” للمياه تهدد صحة المواطنين بغزة
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رفح- الرأي
تبلغ مســاحة محافظة رفح نحو 64 
كيلو متر تقريبا من مســاحة قطاع 
غزة، ويبلع عدد ســكانها نحو 260 
ألف نســمة، وهي مساحة كبيرة مع 
نسبة تعداد ســكانها إذا ما قورنت 
بمحدوديــة إمكانيات جهــاز الدفاع 

المدني.
فالدفــاع المدنــي بمحافظــة رفح 
ليــس أفضــل حــااًل عن غيــره في 
باقي محافظات القطاع، فإمكانياته 
تكــون  تــكاد  ومــوارده  محــدودة 
شــحيحة، وعدد مراكزه وكادره غير 
ونــداءات  احتياجــات  لتلبيــة  كافِ 
المواطنين نظرا التســاع المساحة 

العمرانية والسكانية بالمحافظة.
يخــدم فيها ثماني مركبات فقط ما 
بين إطفاء وإنقاذ وإســعاف، منوطة 
بتلبية وتغطية نداءات سكان رفح، 
لكــن جميعهــا بحالــة ســيئة فهي 
قديمــة وقد مــرّ علــى خدمتها ما 
يزيد عن خمسة وعشرين عاما. جاء 
ذلــك خالل حديث صحفــي أجريناه 
مع مدير الدفــاع المدني بمحافظة 

رفح العميد عبد العزيز العطار.
تحــدث العطار عــن أملــه بتقديم 
الدعــم لجهاز الدفــاع المدني بعدد 
كافٍ من مركبــات اإلطفاء واإلنقاذ 
الحديثة، لســد العجز الموجود حاليا 

في جميع محافظات القطاع.

وأكد علــى أنهم ال يدخــرون جهدا 
في ســبيل تحقيــق أمن وســالمة 
الحثيــث  والســعي  المواطنيــن، 
من أجــل االرتقــاء بكــوادر الدفاع 
المدنــي لتقديــم الخدمــة األفضل 

للمواطنين.

تأهيل وبناء
وأشــار العطــار أنهــم يعانــون قلة 
فــي عدد الســائقين، كما أن بعض 
المراكــز بحاجــة إلى إعــادة تأهيل 
واســتكمال بناء كمركزي األندلس 

والمعبر.
وقال إنهم يمتلكون كادرا بشريا ذو 
خبرة وكفاءة، اكتسبها عبر السنوات 
مقــدرة  لديــه  وأصبــح  الماضيــة، 
التعامــل والتصــرف مــع األحــداث 
الكبيرة باإلمكانيات المتاحة، وأثنى 
على سرعة استجابة طواقم الدفاع 

المدني عند وقوع أي أحداث.

أبرز اإلنجازات
واســتعرض مديــر الدفــاع المدني 
اإلنجــازات  أبــرز  رفــح  بمحافظــة 
خــالل  محافظتــه  حققتهــا  التــي 
العــام الماضــي 2020م، موضحــا 
أنها أنشــأت مركز األندلس شــرق 
المحافظــة، وعملــت علــى بنــاء و 
تجهيز مركز اإلنقاذ البحري و إعادة 
صيانــة بئر مركــز رفح الرئيســي 
مركبــات  تزويــد  فــي  للمســاعدة 

اإلطفاء بالمياه.
وبينــت أنهــم عملوا علــى تحديث 
بالدفاع  الخاصة  االتصاالت  شــبكة 
المدني في المحافظة، وتم إنشــاء 
مخــازن احتياطية للطــوارئ خاصة 

بالمعدات والمحروقات.
التدريــب  قســم  أن  وأضــاف 
بالمحافظة نفذ خالل العام الماضي 
)30( نشــاطا تدريبيــا فــي علــوم 
اســتفاد  المدني،  الدفــاع  ومهارات 
منهــا )4579( متدربــا من المجتمع 
الرسمية، كما  والمؤسسات  المدني 
أن قســم األمــن والســالمة أصدر 
)304( تصريــح لمنشــآت مختلفــة 

المهام .
وأردف أن فــرق األمــن والســالمة 
نفــذت جــوالت تفتيشــية مكثفــة 
الحــرف  مــن  العديــد  اســتهدفت 
أوضــاع  تصويــب  وتــم  الخطــرة، 
بعضهــا والبعض اآلخر تــم إحالتها 

لجهات االختصاص.
وأضــاف أن طواقم الدفــاع المدني 
تعاملت مع )1331( حادثة مختلفة، 
إطفــاء،  حادثــة   )639( توزعــت 
و)125( حادثة إنقاذ، و)569( حادثة 

إسعاف.
كمــا أن محافظته عقدت وشــاركت 
فــي عدد مــن االجتماعــات وورش 
العمــل بالتعــاون مــع جهــات ذات 
العالقة فــي العمل مثــل البلديات 

البترول ووزارات  والشــرطة وهيئة 
العمــل والصحــة والحكــم المحلي 
بعــض  نفــذت  كمــا  واألشــغال، 
التدريبيــة  والــدورات  المنــاورات 
الســتقراء الظروف ووضــع الخطط 
ومعرفة كيفيــة التعامل في أوقات 

الطوارئ.
إلــى  العطــار  العميــد  وأشــار 
عــام  كل  تضــع  محافظتــه  أن 
الســيناريوهات الالزمــة للتعامــل 
مع األزمات واألحــداث التي تحاكي 
مختلف الظروف ســواء في الســلم 
أو الحرب، واالســتفادة من مخرجات 

الخطط السابقة.
وقال إن محافظــة رفح تضع خطة 
اإلدارات  بالتنســيق مــع  كل عــام 
والوحــدات ذات العالقة للتعامل مع 
الحــوادث الكبيرة، وكيفية التعاطي 
معها بمســاندة المحافظات األخرى 
وبعــض األجهزة والمؤسســات ذات 

العالقة.

رسائل ومطالب
وأكد العطار أنهم يسعون باستمرار 
لتطوير الكادر البشري وسد العجز، 
وعقد الــدورات لزيادة خبرة الكوادر 
في التعامــل مع األحــدث الكبيرة، 
واالســتفادة مــن األخطاء الســابقة 
الحديثــة  األدوات  علــى  والتــدرب 
إلخمــاد  العالــم  فــي  المتداولــة 

الحرائق.

وشدد على أن الدفاع المدني بحاجة 
إلى مركبــات إطفاء جديــدة خاصة 
فــي منطقــة "الماصــوف" لوجــود 
كميــات كبيــرة وخطيــرة جــدا من 
المحروقات التي تأتــي عبر البوابة 
المصريــة، محذرا من عــدم التزام 
بعض الشاحنات الناقلة للمحروقات 
إلى "الماصوف" بإجراءات الســالمة 
المطلوبة، وهذا يتطلب من الجهات 

المسؤولة متابعتها.  
وأضــاف أن الدفــاع المدنــي برفح 
بحاجــة كبيرة لمركبة إنقاذ "ســلم 
هيدروليكــي" للتعامل مــع حوادث 
المبانــي المرتفعة، حيــث ال يوجد 
ســوى مركبــة ســلم هيدروليكــي 

واحدة في محافظة غزة. 
فــي هــذا الســياق، ناشــد العطار 
اللجنــة الدولية للحمايــة والمدنية، 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 
والمؤسســات  المتحــدة  واألمــم 
بالتدخــل  واإلنســانية،  الحقوقيــة 
العاجــل إلنقاذ الدفــاع المدني في 
قطاع غزة، وإدخــال مركبات إطفاء 
وإنقاذ حديثة وآالت بواقر وجرافات 
ليســتطيع النهــوض بنفســه مــن 
جديــد في ظــل األوضــاع الصعبة 

التي يمر بها القطاع.
ودعــا المواطنيــن إلــى االهتمــام 
أكثر بوســائل الوقاية، والوقف عند 

مسؤلياتهم عند حدوث أي طارئ.

الدفاع المدني برفح.. تحديات جديدة في ظل محدودية الموارد واإلمكانيات
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يتفنــن االحتالل اإلســرائيلي في 
محاربــة مزارعــي غزة فــي قوت 
الوحيد،  يومهم ومصــدر رزقهــم 
تارة بإغــراق أراضيهــم الزراعية، 
وتــارة أخــرى برشــها بالمبيــدات 
وثالثة بوضع  وإحراقهــا،  الســامة 
شــروط تعجيزيــة أمــام تصديــر 

منتجاتهم وتسويقها.
"قمعة البنــدورة" كانت هذه المرة 
حجــة االحتــالل لمنــع المزارعين 
الذين يواصلــون الليل بالنهار من 
أجــل التمتــع برؤية نتــاج عملهم 
اشــتراط  فــكان  ومجهوداتهــم، 
االحتــالل، إزالة عنق حبة البندورة 
"القمعــة" التي تحافــظ عليها من 
التلف، أشبه بالسيف المسلط على 

رقابهم.

خسائر فادحة
أن  أكــد  رأفــت زعــرب،  المــزارع 
تصديــر  عــدم  نتيجــة  خســائره 
وخاصــة  الزراعيــة،  محاصيلــه 
محصــول البندورة تجــاوز 40 ألف 
شــيكل، موضحــا أنه بــات يعاني 
جراء عدم قدرته على ســداد ثمن 

المشــاتل الزراعيــة واألدوية التي 
قام بشرائها من أصحاب المحال.

وقال زعــرب في حديث لـ"الرأي":" 
إن األمر ال يتوقف على منع تصدير 
البنــدورة بــدون قمعــة، التصدير 
بحد ذاته يســبب لنا معاناة كبيرة 
ال يمكن وصفها، حيث وصل ســعر 
11 كيلــو من الخيار بـ 4 شــواكل 
فقــط، وهو ما يشــكل عبئــُا على 

المزارعين".
وأضــاف بحرقة وحــزن:" ال تمر أي 
حــرب على قطاع غــزة، إال ويكون 
المزارعــون هدفُا مــن ضمن بنك 
أهداف االحتالل، فتتعرض أراضينا 
ألضــرار  ومحاصيلنــا  الزراعيــة 
وخســائر كبيرة دون تعويضهم"، 
مشــيرا الى أنه لم يعــد بمقدوره 
الحصول على عمــال للعمل لديه 

بسبب قرار االحتالل الظالم. 
أهــم  البنــدورة  ويعــد محصــول 
محصول تســويقي، ودون وجوده 
ضمــن قائمة الخضــراوات المعدة 
للتصديــر يصعــب تســويق بقية 
يكبــد  مــا  الخضــراوات،  أصنــاف 

المزارعين خسائر كبيرة.

بدوره قال المزارع خالد قديح:" إن 
أســعار الخضار وخاصــة البندورة، 
قد تهــاوت عقــب منــع التصدير، 
حيث وصل ســعر كرتونة البندورة 
للتصديــر، والتي يصــل وزنها 13 
كيلو جرام لـ 15شــيكل، وصندوق 
الـ 20 كيلو بات بســعر 30 شيكل 
فقط، وهذا يشــكل خسارة كبيرة 
لنــا"، موضحا أنه رغــم ذلك يقوم 
االحتــالل بمحاربتهــم في مصدر 

رزقهم ولقمة عيشهم.
وأكد قديح في حديث لـ"الرأي"، أن 
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية 
مع بــدء الموســم، يعتبــر بمثابة 
سنة صعبة على المزارعين الذين 

يعانون األمرين.
وكان مزارعــون وتجــار ومصــدرو 
قــد نظموا  الزراعية،  المحاصيــل 
البوابــة  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة 
الخارجيــة لمعبــر كرم أبو ســالم 
جنوب قطاع، وذلك لالحتجاج ضد 
التعجيزيــة  والشــروط  العراقيــل 
التي يضعها االحتالل أمام الســلع 
الزراعيــة التســويقية مــن قطاع 
غزة إلى الضفة الغربية، والمتمثلة 

الســماح  عــدم  علــى  بإصــراره 
البندورة للضفــة بدون  بتســويق 

)قمعة(.
 وتعبيرًا عن احتجاجهم وغضبهم، 
والتجــار كميات  المزارعون  أتلــف 
مــن البندورة التــي يضع االحتالل 
شروطا تعجيزية أمام مرورها عبر 
معبر كرم أبو ســالم، فــي الوقت 
الذي منعــوا فيه بعض شــاحنات 
الفواكــه القادمــة مــن المعبر من 

المرور إلى داخل قطاع غزة.

قيود على التسويق
وزارة الزراعــة بغــزة ومــن خلفها 
المزارعــون والتجــار، عبــرت عن 
رفضهم التــام "لعراقيل االحتالل 
اإلســرائيلي الجديدة، واشتراطاته 
المتمثلة في تغيير معايير تسويق 
بعــض المنتجــات الزراعيــة عبــر 

معبر كرم أبو سالم.
وأفادت وزارة الزراعة، في تصريح 
ســابق، إلى أنــه في اليــوم األول 
للســماح بتســويق الخضروات من 
قطــاع غزة إلــى الضفــة الغربية، 
فقــد اشــترط االحتــالل تســويق 
محصــول البنــدورة بــدون عنــق 

الثمرة "القمعــة"، األمر الذي يؤثر 
علــى جــودة الثمــرة ويُقصر من 

عمرها.
وذكــرت الــوزارة فــي اإلطــار، أن 
للصــادرات،  الفنيــة  طواقمهــا 
المتابعــة  اســتأنفت عملهــا فــي 
واإلشراف على عمليات فرز وتعبئة 
الصادرات الزراعيــة، وذلك للتأكد 
والمواصفات  اإلجــراءات  كافة  من 
المحاصيــل  بجــودة  المتعلقــة 

التصديرية.
وأعربــت الوزارة عــن رفضها مثل 
واالشــتراطات  اإلجــراءات  هــذه 
العملية  التي تعرقل  اإلســرائيلية 
المزارعيــن  وتكبــد  التســويقية، 

والتجار مزيد من الخسائر.
 وجددت دعوتها لكافة المؤسسات 
الدوليــة  والجهــات  الحقوقيــة 
والعربيــة ذات العالقــة بالزراعــة 
والغذاء، بالوقوف عند مسؤولياتها 
إلجبــار االحتالل على رفــع القيود 
عــن تســويق وتصديــر المنتجات 
الزراعيــة، والعمــل علــى إدخــال 
اســتمرار  اإلنتاج لضمان  مدخالت 

العملية الزراعية في القطاع.

بندورة غزة..ضمن بنك أهداف االحتالل اإلسرائيلي
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فــوق كل بقعــة يقــع عليها قســطا 
من عيــن الشــمس، تفــوح لألرض 
رائحة عريقة لها أصول قديمة تعود 
لعشــرات الســنين، وتجد السبب في 
حبات الزيتون التي يكاد زيتها يضيء 
في وجه الشمس، في الزقاق الخلفي 
تالحــق  الســطوح  وفــوق  للبيــوت 
الشــمس  واألمهات شــعاع  الجــدات 

الدافئ ليحفظ حصاد العام بأكمله.
لوحة فنية ملونة تتوشح بها البيوت 
أيــام  امتــداد  علــى  الفلســطينية 
الحصيــدة، بدءًا مــن صواني العجوة 
المتروكة تحت أشعة الشمس ومربى 
البلــح األحمر بعد قطافــه، وزجاجات 
المخــزون وزيتون  الزيتــون األخضر 
الجرجيــر، والزيتون األســود المملح 
المتــروك على امتداد أوقات الظهيرة 
تحــت حجــر صخــري ثقيــل يخلص 

الزيتون من مرارة طعمه.
فصل الخريف هو الموســم الرسمي 
لإلعالن عن مراســم استعادة روائح 
فــكل  وأصولهــا،  وتراثهــا  البــالد 
الحصيــدة ومحاصيلهــا هــي بمثابة 
منبه يذّكــر بأصالة مدن فلســطين 

المحتلة، ويســتعيد معه صور البالد 
الطبيعيــة،  بالخيــرات  الممتلئــة 
والمزروعة بأشجار الزيتون والليمون 
والبرتقــال، وأشــجار التيــن والصبر 

والرمان وكروم العنب.
"الزيت عماد البيت"، المثل فلسطيني 
تخرّج مــن البيوت األصيلة التي تقع 
أصولهــا فــي المدن المحتلــة، ولكل 
مدينــة وقريــة طريقة فــي تخزين 
محصول الزيتون لعام كامل، ولكنها 
تشترك جميعها على أنه عماد الحياة 
وتمام وجود الخير، فالزيت يدخل في 

معظم المأكوالت الفلسطينية.
إال  هــي  مــا  الحصيــدة  لحظــات 
محطات من العــودة الحقيقية للبالد 
المســلوبة، فعلى مقربة من أشــجار 
بالثمار، تشــعل  المحملــة  الزيتــون 
الجــدات النــار بالحطــب إلطعام كل 
حبــات  وتضــع  بالقطــاف،  مشــارك 
البندورة المقطعة على سطح المقلى 
فوق النار المشتعلة وتخلطه بالفلفل 
األخضــر الحــار، ومــا أن تنضج حتى 

ترمي فوق الصاج رقائق الشراك.
تنضــج "قاليــة البنــدورة" وينضــج 
وتفــرش  المحمّــر،  الشــراك  خبــز 

األســود  الزيتــون  بصحــون  األرض 
األحمــر  والفلفــل  بالملــح  المقلــب 
وعصير الليمون، وال يكتمل المشهد 
الفلســطيني التراثــي إال بافتــراش 
كوفيــة فلســطين الســمراء، وتمتد 
األيــدي المفعمــة بالزيتون األســود 

واألخضر.

أصبحت أمسيت
"أبــو  الزيتــون  لموســم  يُقــال 
المواســم"، فهو من أهمّ المواســم 
ويعــدُّ  فلســطين،  فــي  الزراعيّــة 
أوّل موســم فــي التقويــم الفالحي 
الفلســطيني القديــم، إذ يأتــي بعد 
"شتوة المساطيح" التي تُعتبر بداية 
العــام الجديد في التقويم الشــعبي، 
ويليه فــي األهميّة موســم "حصاد 

القمح".
ويبــدأ موســم قطــاف الزيتــون في 
فلسطين في التشــارين؛ أي تشرين 
أول وتشــرين ثاني، ويبدأ الفالحون 
بالنزول إلى الحقول بعد سقوط أول 
شــتوة في الموســم، شــتوة تشرين 
أو شــتوة الزيتون. وتتفاوت مواقيت 
البدء في قطافــه من منطقة ألخرى 

حسب الجغرافيا ودرجات الحرارة.
هو موســم البركات لــدى الفالحين، 
كيــف ال، والزيتــون "رزق الموســم" 
الــذي يبــدؤون فيه عامًــا اقتصاديًا 
جديــدًا. وهذا الموســم غنــيٌّ جدًا 
بالمأثــورات والمرويــات والحكايــات 
واألمثال المُرتبطة بالزيت والزيتون:  
بالمواقيت لدى  والموســم مُرتبــط 
الفالحيــن، فقيــل أّن "أيــام الزيــت 
أصبحــت أمســيت"، وأيضًــا: "أيــام 
الزيت طول الخيط"، وذلك كناية عن 
قصر النهار وطول الليل، وعن السنة 
التــي يكــون فيها الجــوّ حــارًا أثناء 
موسم القطاف، قال الفالحون: "سنة 
الشّوب بتلبس الثوب"، أيّ أّن السنة 
التــي يكــون فيها الجــو حــارًّا أثناء 
القطــاف فإن ذلــك يعني أّن الســنة 

المقبلة كثيرة البرودة.
صلــة  الزيتــون  لموســم  وبالطبــع 
الفالحيــن،  لــدى  األغنــام  بأســماء 
فتراهم يُســمّون أغنامهم التي تلد 
فــي الخريــف )أيلــول وتشــرين أول 
وتشرين ثاني( بـ"الغنم الزيتوني".  

وشجرة الزيتون تحتاج إلى عناية كي 
تجود علــى الفالح بالعطــاء، فيقول 

المثل: "الزيتون زيّ ما بدك منه بدُّه 
منــك" وألجل ذلك يجــب أن تُعطي 
الشــجرة حّقها مــن حراثــة وتقليم، 
وقالوا ع لســان الزيتونة "ابعد أختي 
عني وخُذ زيتهــا مني"، "وقنبني وال 
تُكربني"، ومن العناية قولهم "التين 
اقطع واطيه، والزيتون اقطع عاليه".

جــرار  فــي  الزيــت  تخزيــن  ويتــم 
الســتخدامه طوال العام، فيما يُباع 
مــا يزيد عــن حاجــة الفــالح: "خلي 
الزيــت بجــراره تــا تيجي أســعاره"، 
و"ُأجــرة البيــت وحق الزيت مــا فيها 

جميلة".
أقدمهــا  الزيتــون معمّــرة،  شــجرة 
علــى اإلطالق فــي منطقة بيت لحم 
وعمرها يزيد عن خمســة آالف عام، 
ولهذه الشجرة فوائد عديدة في حياة 
اإلنســان؛ فهو يســتفيد مــن ثمرها 
وزيتهــا وجفتهــا وخشــبها وأوراقها، 
فــي الغذاء والدواء والــدفء واألدوات 
والتراثيــة  الحرفيــة  والمنتجــات 
نظــر  فــي  والزيتــون  والصناعيــة، 
الفلســطيني قيمــة لملكيــة األرض 
وجمالها وروعتهــا بخضرتها الدائمة 

التي تكسو الجبال والطبيعة.

في موسم الحصاد .. البيوت الفلسطينية تتوشح بأصولها
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بعشــرات  ضربهــا  إثــر  علــى 
خــالل  المتفجــرة  الصواريــخ 
عــدوان مايو المنصرم، شــهدت 
المناطق  التحتية ألكثــر  البنيــة 
حيوية وســط قطاع غــزة تهتكًا 
عميقــًا أصــاب قلبهــا باالنهيار، 
ورغــم محاوالت إعادتــه للوضع 
الطبيعي عبــر ترميمه وإصالحه 
وإعادة تأهليه إال أن هبوطًا قويًا 
طرأ على بعض المناطق المعاد 

إعمارها.
جهــودًا حثيثــة بذلتــه بلديــات 
إثرهــا  علــى  أغلقــت  القطــاع 
الطرق الرئيســية ألعمال ترميم 
وإعادة إعمــار المناطق المدمرة، 
وال زالت تبــذل جهدها مضاعفًا 
إلتمــام العمليــة على مســتوى 
قطاع غزة من بيت حانون شماال 
وحتــى مدينة رفح جنوبــًا، قبل 

انقضاء الخريف.
أهــم  أن  "البلديــة"  وبينــت 
المناطــق المتضــررة والتــي قد 

يتجمع بهــا مياه األمطــار خالل 
المنخفضــات هــي؛ شــارع عبد 
القــادر الحســيني مــن مفتــرق 
شــارع الثورة وحتى شارع أحمد 
بن عبد العزيز، وشارع أحمد بن 
عبد العزيز من تقاطع شارع عبد 
القادر الحســيني وحتــى تقاطع 
مسجد الكنز، وشارع الوحدة من 
تقاطــع اتحــاد الكنائــس وحتى 

مفترق عبد القادر الحسيني.
وأضافــت أن المناطق المتضررة 
ميــاه  بهــا  تتجمــع  قــد  والتــي 
المنطقة  أيضًا؛  األمطار تشــمل 
المنخفضــة فــي شــارع طــارق 
بن زيــاد مع شــارع فلســطين، 
وشارع مصطفى حافظ ومحيط 
مدرسة أحمد شــوقي، ومدرسة 
والمدخــل  حافــظ،  مصطفــى 
الجنوبي لمدينة عرفات للشرطة 

)الجوازات(.
المواطنيــن  البلديــة  ودعــت 
الرقــم  علــى  معهــا  للتواصــل 
المختصر 115 وبوابات التواصل 

األخــرى لإلبالغ عن أي شــكاوى 
أو طــارئ يتعلــق بالمنخفضــات 
الجوية وأي مــن خدمات البلدية 

األخرى.
بلديــة غــزة حذرت مــن عواقب 
تأثير فصل الشتاء ومياه األمطار 
علــى المناطــق التــي تضــررت 
ودخول ميــاه األمطــار والصرف 
الصحي في باطن التربة وحدوث 
انهيارات في المناطق المتضررة.
الهبــوط هو مؤشــر لمــا حذرت 
منــه البلدية ســابقًا مــن حدوث 
انهيارات وتســرب لمياه األمطار 
والصــرف الصحي فــي المناطق 
المتضررة وانعكاس تأخر عملية 
اإلعمــار ســلبيًا علــى األوضــاع 
في المدينة إذا لــم يتم التدخل 
العاجل والبدء فــي عملية إعمار 
البنيــة التحتية كأولويــة عاجلة 
المنشــآت  إعمــار  مــع  تزامنــًا 

السكانية، كما قالت البلدية.
الهبــوط الــذي حدث هــو ناجم 
عن تســرب مياه من خط المياه 

المتضرر الذي تم صيانته بشكل 
العــدوان  أولــي وعاجــل عقــب 
وتسربت المياه في التربة ما أدى 
الشــرقية  المناطق  لهبوط فــي 

للقطاع.
ودعت البلدية كافة المؤسســات 
المحلية والدولية للتدخل العاجل 
إعــادة  عمليــة  فــي  واإلســراع 
اإلعمار تحســبًا لتفاقم األوضاع 
خالل فصل الشتاء وسقوط مياه 

األمطار.
ودعت البلدية على لسان رئيسها 
يحيى الســراج كافة المؤسسات 
المحلية والدولية للتدخل العاجل 
إعــادة  عمليــة  فــي  واإلســراع 
اإلعمار تحســبًا لتفاقم األوضاع 
خالل فصل الشتاء وسقوط مياه 

األمطار.
وحذر الســراج من عواقب تأثير 
فصــل الشــتاء وميــاه األمطــار 
علــى المناطــق التــي تضــررت 
ودخول ميــاه األمطــار والصرف 
الصحي في باطن التربة وحدوث 

انهيارات في المناطق المتضررة 
التي لم تهبط بعد، كما سيجري 
إنذار ســكان المناطــق المهددة 
باالنهيــار ألخذ الحيطــة والحذر 
فــي األوقات الحرجــة من فصل 

الشتاء.
بلدية غزة بــكل طواقمها أجرت 
تميمــات متفرقة على مســتوى 
مناطــق قطاع غــزة المتضررة، 
ونفــذت إجــراءات أوليــة بإعادة 
فتــح وصيانة الشــوارع وصيانة 
المياه والصرف الصحي،  خطوط 
وتعبيــد الطــرق بشــكل مؤقت 

لحين تنفيذ اإلعمار الرسمي.
يتساءلون عن شكل  المواطنون 
الفصــل الماطــر المقبــل، بعــد 
انهيــارات متفرقة  اإلعالن عــن 
فــي البنــى التحتيــة للعديد من 
المناطــق الرئيســية فــي قطاع 
غزة، وهي في ذات الوقت تمثل 
خطرًا جســيمًا على حياة السكان 
القاطنيــن في الطوابــق األولى 

من العمارات السكنية.

تحذيرات من خطورة األوضاع في الشتاء

تهتك البنية التحتية .. يلّوح بمشاهد الغرق للمناطق المدمرة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
أيام عصيبة تلك التي قضاها ستة 
من أفــراد عائلــة بكر فــي مخيم 
الشــاطئ غــرب مدينة غــزة عقب 
تناولهم ما يعرف بســمكة األرنب، 
األمر الذي أدى إلى اإلسراع بنقلهم 
حالتهــم  تدهــور  بعــد  للمشــفى 

الصحية جراء حدوث تسمم.
وبالرغم من التحذيــرات المتتالية 
من قبــل وزارة الزراعة والشــرطة 
بعــدم  الصحــة،  ووزارة  البحريــة 
شــراء أو بيع هذا النوع من السمك 
بعــض  هنــاك  أن  إال  وتســويقه، 

الصيادين ممن ال يلتزمون بذلك.
الخطــر"، يقــول  "الحمــد هلل..زال 
زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين 
بغــزة، ردًا على مــا آل اليه الوضع 
الصحي لبعض من أفــراد العائلة، 
ودخول بعض منهم غرفة العناية 
المكثفــة ما بيــن حالة متوســطة 

وخطيرة.
ويوضح بكر في حديــث لـ"الرأي"، 
أن ســمكة األرنــب تعتبــر إحــدى 
األســماك المهاجــرة مــن المحيط 

الهنــدي إلــى البحر األحمــر، ومنه 
إلى البحــر المتوســط، ومن خالل 
المتابعة وقراءة تقارير سابقة، وما 
يحــدث مع من يتناولها، تبين بأنها 
سمكة سامة وخطيرة وسمها قاتل 
يســتطيع قتــل مــن ٣٠ إلى ١٠٠ 

شخص بتناول سمكة واحدة".
ويضيــف:" الملي جرام من ســمها 
كفيــل بقتل ٤ أشــخاص، ويتركز 
الجلــد  وتحــت  بالــرأس  ســمها 
واألحشاء والكبد منذ عدة سنوات".
وعقــب تعرض عدد مــن العائالت 
فــي قطــاع غــزة للتســمم جــراء 
تناول ســمكة األرنب، صــدر قرار 
للصيادين بعدم صيدها أو تداولها 
باألســواق، وأن مــن يقــوم ببيعها 
وتسويقها سيتم محاسبته قانونيا، 

يؤكد بكر.
ووفق ما ذكره فإنها تشــكل خطرًا 
كبيــرًا على حيــاة االنســان، حيث 
يوجــد منها عــدة ألــوان، أخطرها 
المنقــط بنقــط ســوداء أو زرقاء، 
وهــي من األســماك التــي يتكيف 
لونهــا مــع البيئــة التــي تعيــش 

فيها، وتتغذى فــي قاع البحر على 
الطحالب السامة.

ويؤكد بكر أن الصيــادون يلجئون 
إلــى تنــاول ســمكة األرنــب عقب 
عــزوف المواطنيــن عــن شــرائها 

بالرغم من كونها رخيصة الثمن.
مــن جهتــه يقــول الدكتــور عبــد 
الفتــاح عبــد ربــه، أســتاذ العلوم 
البيئية المشــارك في قسم األحياء 
إن  بغــزة،  اإلســالمية  بالجامعــة 
سمكة األرنب موطنها األصلي في 
المحيــط الهندي، ووصلــت مؤخرًا 
إلــى البحــر األبيــض المتوســط، 
واستوطنت فيه، وتكاثرت أعدادها 
علــى نحو الفت، وبــدأت تخرج مع 
شــباك الصياديــن، وتشــاهد في 

األسواق الغزية أحيانًا.
ويؤكد عبد ربه أن تســمم عائالت 
في قطاع غزة جراء تناولهم سمكة 
األرنب السامة يدق ناقوس الخطر.

تحذيرات وعقوبات
وألن األمــر غيــر متوفر فــي غزة، 
ولثبــوت تعرض ســكان قبل ذلك 

وزارة  حــذرت  تســمم،  لحــاالت 
الزراعــة في غزة من تــداول هذه 

السمكة.
 وذكرت، في بيان لها، أن طواقمها 
تقوم باســتمرار بإجــراءات عديدة 
لمنــع بيع وتــداول هــذا النوع من 
األســماك. وأشــارت إلى أنها تقوم 
مــن خــالل اإلدارة العامــة للثروة 
الصياديــن  بتوعيــة  الســمكية، 
بخطورتهــا وكيفيــة التعامل معها 
فــي حال صيدها، حيــث تعمل مع 
الجهات المختصة إلى حظر صيدها 
ومنــع وصولهــا لألســواق واتالف 

المضبوط منها. 
المواطنيــن  مجــددًا  دعــت  وقــد 
إلــى عــدم تنــاول هذه الســمكة، 
واالبــالغ عن أي نقــاط بيع تخالف 
مــن  منــذرة  حظرهــا،  إجــراءات 
يخالف التعليمات بتعريض نفســه 
للمساءلة القانونية، حيث هددت بـ 
“إجراءات صارمة” بحق المخالفين، 
مؤكــدة أنها وزعــت إخطارات على 

الصيادين والتجار بهذا الشأن.
بدورها؛ ســاندت لجــان الصيادين 

قــرار الوزارة، وقال منســق اللجان 
زكريــا بكــر، إن الدراســات تؤكــد 
أن ســمكة واحدة من “األرنب” من 
الممكــن أن تقتــل 100 شــخص، 
وفيها ثالث مناطق مســمومة في 

الرأس والجلد واألحشاء.
 وقــال إن توفرها بكثــرة وحجمها 
الكبيــر يغــري الصياديــن، داعيــا 
السكان لعدم اإلقدام على شرائها، 

حتى لو عرضت عليهم مجانا.
وسميت سمكة األرنب بهذا االسم 
بســبب الشــبه الكبيــر بينها وبين 
البــري، كمــا أن طريقــة  األرنــب 
تنظيفهــا وســلخها كمــا األرنــب، 
خالفــًا للطريقة التقليدية لتنظيف 

األسماك.
والخطيــر في الســمكة أنها تحوي 
غــدد ســامة فــي الرقبــة والرأس 
والكبد، وتناولها يؤدي إلى تســمم 
فــي الجهــاز الهضمــي لإلنســان، 
مصحــوب بحــاالت قيء وإســهال، 
وفي حال تناول كمية كبيرة منها، 
ولم يحدث تدخل طبي ســريع، قد 

تصل الحالة للوفاة..

السم يتركز بالجلد والرأس واألحشاء

سمك األرنب .. سموم تحيط بالغزيين من جهة البحر
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التنمية: 21 % من سكان 
قطاع غزة توقف عنهم 
صرف المساعدات النقدية

غزة- الرأي
قالت وزارة التنمية االجتماعية في غزة ، إن  
حوالي 79,629 أسرة تقع تحت خط الفقر 
المدقــع بواقــع 473,838 فــرد أي حوالي 
%21 مــن ســكان قطاع غزة ممــن توقف 
عنهم صــرف المســاعدة النقدية الخاصة 
بهم من برنامج التحويالت النقدية، حيث 
لم يتلقوا سوى %14 من المخصصات لهذا 
العام، مما أفقد هذه األسر الفقيرة القدرة 

على توفير احتياجاتهم األساسية.
وجــاءت تلــك االحصائيــات خــالل بيــان  
اصدرته وزارة التنمية االجتماعية بمناسبة 
اليــوم الدولي للقضاء علــى الفقر، والذي 
اعلن عنه  بتاريخ 17 أكتوبر من كل عام، 
أطلقــت فيه األمم المتحدة شــعار “ البناء 
إلــى األمام معًــا: إنهاء الفقــر المتوصل، 
واحتــرام النــاس وكوكبنا “، والــذي يأتي 
في ظــروف اقتصاديــة واجتماعية صعبة 

ومعقدة في قطاع غزة.

غزة- الرأي
أكــد مركز  فلســطين لدراســات 
األسرى بأن العشرات من األسرى 
بعــد  استشــهدوا  المحرريــن 
خروجهــم مــن ســجون االحتالل 
لفترات متفاوتة بســبب األمراض 
الخطيــرة التي أصيبــوا بها خالل 
فترة االعتقــال، واإلهمال الطبي 
المتعمــد وعــدم تقديــم العــالج 
المناســب لهــم مــن قبــل إدارة 

السجون .
 الباحــث “رياض األشــقر “ مدير 
المركــز اعتبر االحتالل مســئواًل  
مباشــرًا عن  استشــهاد العشرات 
من األسرى بعد التحرر بشهور أو 
ســنوات بسبب  سياســة اإلهمال 
الطبــي، او آثــار التعذيب وظروف 
السجن القاسية في ، والذين كان 
آخرهــم األســير المحرر الشــهيد  
“حســين المسالمة”  من بيت لحم 
بعد معاناته من مرض السرطان 
الذي أصابه وتفشــى في جســده  

خالل فترة اعتقاله .
وأشــار “ األشــقر” الى ان المحرر 
“مسالمة”  استشهد  في مستشفى 
االستشــاري برام اهلل مساء أمس 
والــذى نقل إليه منذ شــهر فقط 
مــن مستشــفيات االحتــالل التي 
احتجز بها ل 7 شهور لحين اكمال 
محكوميته البالغة 20 عامًا، حيث 
كان صــدر قــرار بتحويلــه مــن 
الســجن الى مستشــفى سوروكا 
بعد تردي وضعه الصحي إلى حد 

الخطورة القصوى .
الشــهيد  أن  األشــقر”   “ وبيــن 
“مســالمة” كان اعتقل عام 2002 
، وبعد مرور 15 عامًا على اعتقاله 
تــردى وضعه الصحي، واشــتكي 
مــن آالم وأوجاع فــي البطن دون 
ان يعــرض علــى طبيب مختص، 
ولم يتلقى رعاية طبية مناســبة 
ان  الــى  الســجون  إدارة  مــن 
تدهــورت صحتــه بشــكل كبير، 
وبدايــة العــام الجاري نقــل الى 

مستشــفى ســوروكا، وتبيــن انه 
مصاب بسرطان الدم )اللوكيميا( 
ورفــض االحتالل اطالق ســراحه 

بشكل استثنائي في حينه.
محكمــة  أن  األشــقر  وأضــاف 
االحتــالل قررت في شــهر فبراير 
الماضــي اإلفراج عنــه ونقله إلى 
مستشفى سوروكا نتيجة خطورة 
حالتــه ، ومكــث فيهــا حوالــي 7 
شــهور، ســاءت حالتــه الصحيــة 
خاللها بشكل كبير ، ونقل الشهر 
الماضي الى مستشــفى رام اهلل ، 
وخــالل األيام الماضيــة تدهورت 
صحته بشــكل أكبر إلى أن ارتقى 
شــهيدًا ليلة أمــس بعد صراع مع 

مرض السرطان.
واتهم “ األشقر” االحتالل بالتعمد 
في إهمال عالج األسرى المرضى 
القضبان وتركهم لســنوات  خلف 
أو  طبيــة  رعايــة  أو  عــالج  دون 
فحوصــات حقيقية حتــى تتغلغل 
األمراض في أجســادهم، و تؤدي 

إلــى قتلهم بعد إطالق ســراحهم 
ال  وبذلــك   ، شــهور  أو  بأســابيع 
وفاتهم خلف  يتحمــل مســئولية 
القضبان ، مشــيرًا إلى أن سياسة 
يتبعهــا  التــي  الطبــي  اإلهمــال 
االحتالل تســببت بوفاة العشرات 
بعــد  المحرريــن،  األســرى  مــن 

اإلفراج عنهم.
وكشف األشــقر أن آخر شهيد من 
المحرريــن هو األســير  األســرى 
المحــرر “ محمــد عايــد  صــالح 
الديــن”20 عامــا من بلــدة حزما  
قضــاء القــدس والذى استشــهد 
بعــد 5 شــهور مــن اإلفــراج عنه 
نتيجة اصابته بمرض الســرطان 
الــذى أصيب به خالل اعتقاله في 
سجون االحتالل حيث أمضى عام 
ونصف في سجون االحتالل عانى 
خاللها من ظروف صحية قاســية 

وتبين إصابته بالسرطان.
استشــهاد  بــان  األشــقر  وقــال 
“المســالمة” يســلط الضــوء مرة 

اإلهمــال  سياســة  علــى  أخــرى 
الطبــي بحق األســرى التي تترك 
األسرى فريســة لألمراض تفتك 
بهم، وهى مدعاة لتشــكيل لجان 
تحقيق دولية في طبيعة الرعاية 
لهــم وظروف  المقدمــة  الطبيــة 
اعتقالهــم فــي ســجون االحتالل 
أســباب إصابتهم  والتعرف علــى 
داخــل  الخطيــرة  باألمــراض 
الســجون التي تؤدي الى وفاتهم 

سواء داخل السجون او خارجها.
وطالــب المركــز اللجنــة الدولية 
للصليب األحمــر ومنظمة الصحة 
العاجل  التدخل  العالمية بضرورة 
لوضــع حــد الســتهتار االحتــالل 
الفوري  والعمــل  األســرى،  بحياة 
على إطالق ســراح كافة األســرى 
المرضى وفــى مقدمتهم أصحاب 
أن  قبــل   ، الخطيــرة  األمــراض 
ينعدم األمل في شــفائهم نتيجة 
اســتمرار اعتقالهــم دون عالج أو 

يلقوا حتفهم داخل السجون .

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

عشرات المحررين استشهدوا بسبب األمراض 
التي أصابتهم خالل االعتقال


