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الصحة تعتزم البدء بجولة جديدة لزراعة الكلى بمراحل متقدمة
غزة-الرأي  -آالء النمر
خمس عمليــات زراعيــة للكلى
أجريت داخــل مشــافي القطاع
بأي فلســطينية ،ما يدفع بعجلة
التطور الطبي الــذي وصل إليه
أطباء أكفاء في قطاع غزة رغماً
عن عقبات الظروف وصعوبتها.
فعلــى بعــد وقت قليــل يفصل

وزارة الصحة عن افتتاح المجمع
الموجــود داخــل مجمــع ناصــر
الطبــي ،وذلــك بالتعــاون مــع
مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين،
فيمــا يتــم التشــغيل الكامــل
لمركز نــورا الكعبي الذي يتجهز
بكافــة المعدات الالزمــة لعالج
مرضى الكلى .المراكز المختصة

رفع الرسوم الجمركية ..
يجسر الثقة بين السوق
ّ
والعمل الحكومي

02

بعــاج أمــراض الكلى ســترفع
العــبء األكبــر عــن المشــافي،
ما ســيعمل علــى إحــداث نقلة
نوعيــة فــي طبيعــة العــاج
والخدمــة المقدمــة للمرضــى
والتي ستكون أكثر كفاءة ،وأرفع
خصوصية بحســب ما قال وكيل
وزارة الصحة يوســف أبو الريش

كنيس “فخر إسرائيل”..
ق ّبة تحجب أفق األقصى
وته ّود فضاءه

03

لـ”الــرأي” .وتعمــل الصحة على
برنامــج تعليمي ممتد للمرضى
بحيث تمنع حدوث فشــل كلوي،
خــال جولــة أجراها أبــو ريش
بيــن المرضى الذي نجح األطباء
بزارعــة الكلــى لهــم وأصبحوا
بوضع صحي مستقر.
وأشاد أبو الريش بجهود الطبيب

وليد مســعود مستشــار جراحة
األوعيــة الدموية وزراعة الكلى،
وهــي اليــد الطــوال فــي دعــم
وإنجــاح عمليــات زراعــة الكلى
لألطباء الفلسطينيين.
بــدوره قــال استشــاري وخبيــر
زراعة الكلى وجراحة
األوعيــة الدمويــة

10

فضح االحتالل صوتًا
وصورة..يقرب الطريق
نحو حرية األسرى

اعتداءات االحتالل
على الصيادين“ ..خبز
يومي”

05
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سلسلة قرارات حكومية تحد من االحتكار

يجسر الثقة بين السوق والعمل الحكومي
رفع الرسوم الجمركية ّ ..

غزة-الرأي -الء النمر
موجــة غالء األســعار صُنفــت على
أنهــا عالميــة ،طالت الموجة الســلع
األساسية للحياة اليومية أبرزها "الرز
والســكر والطحين والعدس  ،"..لكن
الظــروف العصيبة فــي قطاع غزة ال
تســعفها قضية غالء األسعار ،وتزيد
الوضع االقتصادي الهش أزمة ،إال أن
حزمة من القــرارات الحكومية بغزة
صدرت إلنقاذ الجبهة االقتصادية.
ضبط حالة األسواق وتثبيت األسعار
ومتابعة التجــار ،هو أمر حملته على
عاتقهــا لجنــة المتابعــة الحكومية،
لعدم استغالل المواطن الفلسطيني
صاحب الدخل المحدود والمنعدم في
كثير من األحيان.

 200محضر قانوني
المتحــدث باســم وزارة االقتصــاد
الوطنــي عبــد الفتــاح أبــو موســى
بغــزة ،قــال إن القــرارات الحكومية
حــول اإلعفــاء الضريبــي للســلع
الغذائية ،جاءت لضمان توفر مخزون
اســتراتيجي من الســلع األساســية
ودعــم المواطن فــي مواجهة الغالء
العالمــي ،كمــا أنهــا تعطي رســالة
طمأنة للشعب الفلسطيني.
القــرارات الحكوميــة إلعفاء تســعة
سلع أساســية من الضريبة ،ستدخل
حيز التنفيذ يوم األحد القادم ،معتبراً
أي احتكار واســتغالل للمستهلك في

رفع الســعر الطبيعي للسلع ستُحرر
ضدهــا محاضــر ضبــط للمخالفين
وتحويلهــا للشــؤون القانونيــة ألخذ
المقتضى القانوني بذلك.
ودعا أبو موســى التجــار الذين يطرأ
لديهــم أي تغيير ســعر على الســلع
الــواردة للتوجه إلــى وزارة االقتصاد
وإحضــار مــا يثبــت ذلك مــن خالل
الفواتيــر حتــى يتــم االتفــاق على
هامــش الربــح لديهــم لمنــع أي
اســتغالل للمواطن في ظل الظروف
الصعبة.
وكشــف أبو موسى عن تسجيل أكثر
مــن  200محضــر ضبــط مــن يوم
الســبت الموافــق  23أكتوبــر وحتى
تاريخ اليوم األربعاء الثالث من شهر
نوفمبــر للمخالفيــن معظمهــا فــي
رفع الســعر ،وتم تحويلها للشــؤون
القانونيــة ألخذ المقتضــى القانوني
بذلك.
وأكــد أبــو موســى علــى أن وزارة
الماليــة تحملــت الزيادة في أســعار
الغــاز المــورد بنســبة  16%للطــن
الواحد ،بحيث ال يطرأ أي تغيير على
ســعر الطن ويبقى ســعر اســطوانة
الغــاز للمســتهلك كمــا هــي ،كمــا
تتحمل خصم الكهرباء للمؤسســات
الصناعيــة المُشــت ِركة بنظام الخط
الدائــم بنســبة  20%تُدفع لشــركة
الكهرباء حتى تاريخ  1مايو من العام
 2022القادم.

في وقته
الكاتــب والمحلل السياســي حســن
عبدو فــي تصريحــات خاصــة علق
علــى القــرارات الحكوميــة األخيرة
قرار لجنة العمــل الحكومي في غزة
بإعفاء الســلع األساسية القادمة عبر
معبــر رفح هو قــرار صائب ويراعي
الحالــة فقــر واالحتياج فــي القطاع
نظراً للحصار الذي يفرضه االحتالل
اإلسرائيلي.
وأكد عبدو على أن هذا القرار يقابل
بكل تقدير في األوســاط الشــعبية
ألن معظــم الســلع المعفــاة هــي
ســلع أساســية ومهمة لكل الشــعب
الفلســطيني فــي غزة وهــذا القرار
صائب ويراعي هذا البعد االجتماعي
المهــم للحاضنة الشــعبية للمقاومة
الفلسطينية.
"ال شــك بأن القرار الــذي يقابل في
األوســاط الشــعبية فــي الترحــاب
ســيكون لــه تداعيــات إيجابية على
نســبة الرضــا علــى األداء الحكومي
في قطاع غزة التي ستشــهد ارتفاع
بــكل تأكيد نظــراً لهــذه القــرارات
الواعية والصائبة التي تراعي ظروف
وحالة المجتمع الغزي بسبب الحصار
المفــروض مــن قبــل االحتــال"،
بحسب عبدو.
أمــا المختص بالشــؤون االقتصادية
أســامة نوفــل تحــدث حــول آثــار
القــرارات الحكومية فــي غزة بإعفاء

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

سلع من الرسوم الجمركية لمواجهة
موجــة الغــاء ،واصفــا القــرارات
التــي اتخذتهــا لجنة متابعــة العمل
الحكومــي فــي كان منتظــرًا مــن
العامليــن فــي القطــاع الخاص في
ً
خاصــة وأن موجــة الغالء التي
غزة،
اجتاحــت دول العالم ألقــت بظاللها
على السلع األساسية والضرورية في
غزة.
ووصف نوفل موجة ارتفاع األســعار
العالمية بأنها ســحقت هامش الربح
المخصــص للتجــار والقطاع الخاص
فــي غــزة ،إال أن وزارة االقتصــاد
عمــدت إلــى إعفــاء تلــك المنتجات
والســلع مــن الرســوم الضريبيــة
للحفاظ علــى هامش الربــح وعدم
اإلضــرار بالمســتهلك النهائي الذي
كان سيدفع فاتورة تلك الموجة.
وأوضــح أن قــرارات الوزارة ســتعود
باإليجــاب من ناحيــة انخفاض على
أســعار الســلع األساســية المذكورة
في قوائم الوزارة التي شــملها قرار
اإلعفــاء الضريبــي ،مشــيرًا إلى أن
هذه الســلع "غير المرنــة" ال يُمكن
للمواطــن العــادي االســتغناء عنها
وإيجاد بدائل لها.

ال تسمح ألحد بالتالعب
الجدير بذكــره أن الجهات الحكومية
لهــا عمل وســيطرة في معبــر رفح
التجاري ،بخالف معبر كرم أبو سالم،

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

حيث أن الســلطة الفلسطينية تجبي
الضرائب والرسوم الجمركية الواردة
لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو ســالم
التجاري بين غزة و"إسرائيل.
فيمــا تحــدث المحلــل االقتصــادي
محمــد أبو جيــاب بشــأن القــرارات
الحكومية وإعفاء الســلع األساســية
مــن الضريبــة الجمركيــة ،وأذونات
الحصــول عليها ،هــي خطوة مقدرة
ومهمة وفي االتجاه الصحيح.
ووصف أبو جيــاب التدخل الحكومي
الصريــح بأنــه لــن يســمح ألي من
التجــار برفــع األســعار ،ألنــه لــم
يعــد أمامــه أي مبرر للتالعــب ،كما
ســهلت بشــكل كبير وفتحــت الباب
أمــام القطــاع الخــاص بعقــد مزيد
مــن الصفقــات التجاريــة المتعلقــة
باستيراد السلع.
وأكــد علــى أن القــرارات الحكومية
تعــزز العمــل المشــترك مــا بيــن
القطاعات الحكومية والقطاع الخاص
فــي تأميــن احتياجــات المواطــن،
مطالبــا بتعزيز هذه االســتراتيجية
في قطاعات متعددة.
بينما األسواق في قطاع غزة اتضحت
وجهتها ،وتمكــن المتابعة الحكومية
من ضبطها بطريقة رسمية ،تعيش
األســواق فــي الضفة المحتلــة حالة
من االنفالت وانعــدام الرقابة وغالء
طافح لألســعار دون خطوة رســمية
توقف حالة االستغالل.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

تقرير

االثنين  17ربيع اآلخر 1443هـ  22 /نوفمبر 2021م
Monday - 22 Novemper 2021

Alray Newspaper

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

03

وتهود فضاءه
كنيس “فخر إسرائيل” ..ق ّبة تحجب أفق األقصى
ّ
القدس المحتلة -الرأي
لم تتوقف "إسرائيل" منذ احتاللها
الشــطر الشــرقي للقــدس عــام
 1967عــن محاولــة جســر الهوّة
بيــن مزاعمهــا والواقــع الــذي ال
يخالف هذه المزاعم وحســب ،بل
يدحضهــا ويثبــت عــدم صحّتها.
ومــع اســتمرار البحث عــن تاريخ
يخدم هــذه المزاعم وعدم العثور
علــى أد ّلــة تثبتهــا ،بــرزت حاجة
االحتــال إلى زرع األد ّلة ونســبها
إلى التاريخ ،وتزوير هويّة المكان
والزمــان لخدمــة روايــة االحتالل
ورؤيته.
ومن مصاديق ما تقدّم الحفريات
واإلنشــاءات والمبانــي التهويدية
التي يقيمها االحتالل في األقصى
ومحيطــه ويحاول عبرهــا اإليحاء
أن المــكان إرث يهــودي ،وطمس
ّ
هوية القدس واألقصى اإلسالمية
والعربية .ويأتي في هذا الســياق
كنيس "فخر إسرائيل" الذي أعلن
االحتالل مؤخــرًا عن بدء ترميمه
بعد عقود مــن إقامته على أرض
وقــف إســامية في حارة الشــرف
التــي هدمها االحتالل عام ،1967
ّ
مخطــط ليكــون لــه أعلى
وهــو
مبانــي القــدس القديمــة خــارج
األقصــى وأكثرها بــروزًا للناظر
إلى البلدة من الغرب أو الجنوب.
ويقــع الكنيــس إلــى الغــرب من
األقصى ،وهي الجهة التي تحتوي

علــى أبــرز المشــاريع التهويدية
الضخمــة ،مثل "بيت شــتراوس"،
وكنيس "خيمة إسحاق" ،و"كنيس
الخراب" ،ومخطط "بيت هليبا".

ّ
المخطط
الكشف عن
ووضع حجر األساس
لمشروع الترميم
تداولت مواقع التواصل األســبوع
الماضــي مقطــع فيديــو لترميم
كنيــس "فخــر إســرائيل" ،الــذي
يتوقّــع متابعــون أن يفتتحــه
االحتالل في عيد الفصح اليهودي
القادم.
ويعود الكشف عن مخطط ترميم
الكنيس إلى نيسان/أبريل ،2010
عندمــا كشــف المحامــي قيــس
ناصــر عــن مخططــات تحركهــا
سلطة اآلثار اإلسرائيلية و"شركة
تطويــر الحــي اليهــودي" التابعة
لحكومــة االحتــال لبنــاء كنيس
"فخر إســرائيل" ،بهدف إعادة بناء
كنيس يهــودي بُني فــي الحقبة
العثمانية على أرض فلســطينية
في حارة الشرف بالقدس القديمة.
أن المخطط
وأوضح ناصر حينهــا ّ
ينــدرج فــي إطــار الحفريــات
اإلســرائيلية في البلــدة القديمة،
ذلــك أن ســلطة اآلثــار تدعــي
أن الكنيــس بنــي ســابقًا علــى
منطقــة اســتوطن بهــا اليهــود
منــذ آالف الســنين وأن حفر هذه
المنطقــة ،التي لم تحفر ســابقًا،

ســيوصل اإلسرائيليين إلى دالئل
تاريخيــة مهمّــة لوجــود اليهــود
فــي فلســطين .جاء الكشــف عن
هذا الكنيــس المتاخــم لألقصى
بعــد ّ
أقل من شــهر من تدشــين
"كنيس الخراب" فــي آذار/مارس
ّ
شــكل نقطــة تحوّل
 2010الذي
فــي المشــاريع التهويديــة التــي
يســتهدف االحتــال بهــا القدس
القديمة ومحيط األقصى.
يقــع الكنيــس علــى بعــد حوالي
 200متر غرب المســجد األقصى،
وحوالــي  100متــر عــن "كنيس
الخراب" ،وهو يتكوّن من طبقات
للصالة وتعليم التــوراة والتعاليم
الدينيــة ،وتدريب الكهنة ،ومتحف
لعرض آثار من "المعبد" المزعوم
إضافــة إلى ســطح المبنــى وقبة
الكنيــس ،ويرتفــع  27متــرًا،
بمساحة  1400متر مربع.
ويعود كنيس "فخر إسرائيل" إلى
أواخر القرن التاســع عشــر إذ بني
علــى أرض إســامية كان فيهــا
قبر لوليّ مسلم اسمه الشيخ أبو
شوش.
وفــي عــام  ،1948تحصنــت
عصابــات "الهاجانــاه" الصهيونية
فــي المبنــى ،وأطلقت منــه النار
على القوات األردنيــة ،التي ردّت
بقصفــه بالمدافــع ،مــا أدّى إلى
انهياره وبقي منه بضع آثار.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر

 ،2012أعلنت بلدية االحتالل في
القدس عن مخططات إلعادة بناء
الكنيس ،بكلفة حوالي  13مليون
دوالر.
وفي أيار/مايــو  ،2014وضع وزير
اإلســكان فــي حكومــة االحتالل
أوري أرئيــل حجــر األســاس
للكنيس ،وقال أرئيل حينها" :لقد
انتصرنا في وضــع لبنة أخرى في
تطوير القدس" ،فيما قال بركات:
"نضــع اليوم حجر األســاس ألحد
الرمــوز المهمّة للمجتمع اليهودي
في القدس .تولــي البلدية أهمية
كبيــرة للحفــاظ علــى المواقــع
التراثية فــي القــدس وترميمها،
وســنواصل الحفــاظ علــى تراث
إسرائيل في هذه المدينة".
في كانون األول/ديســمبر ،2018
جــرت مراســم أخــرى لوضع حجر
األســاس بمشــاركة ّ
كل من وزير
شؤون القدس زئيف إلكين ،ووزير
اإلســكان يوآف غاالنــت ،ورئيس
بلديــة االحتــال موشــيه ليــون،
وفــي االحتفال قــال الوزير إلكين
إن "كنيــس فخــر إســرائيل رمــز
ّ
لسيطرتنا على البلدة القديمة".
كنسٌ في البلــدة القديمة :تزوير
الهوية وتهويد األفق
يهــدف كنيــس "فخر إســرائيل"،
بارتفاعــه وقبتــه الضّخمــة ،إلى
حجــب األقصــى وتشــكيل حاجز
بصــري تصطدم به عيــن الناظر

من الجهتين الغربيــة والجنوبية،
وهو يتكامل مع مساعي االحتالل
للســيطرة على المشــهد البصري
مــع كنيــس "الخــراب" المحاذي،
ّ
ويشــكل مع ســائ الكنــس التي
زرعها االحتالل في البلدة القديمة
معالــم لتهويــد البلــدة وتغييــر
هويّتها.
ال يقتصــر دور هــذه الكنس على
تزويــر هويــة القــدس القديمــة
ومنافسة الوجه اإلســامي البارز
أن
فيهــا ،بــل يتعــدّى ذلك إلــى ّ
ّ
تشــكل بؤرًا اســتيطانية
الكنس
ومصــدرًا لالعتــداء علــى
المقدسيين والتنغيص عليهم ،ال
سيّما في األعياد اليهودية عندما
يتوجّه مئات من المستوطنين إلى
الكنس ويقيمون فيها االحتفاالت.
فإن هذه الكنس
عالوة على ذلكّ ،
تقام على أراضي المقدســيين ،فـ
ّ
المطل على حائط
"كنيس الخراب"
البــراق والمســجد األقصــى مقام
على أرض لعائلة البشيتي والعائلة
تملك األوراق التي تؤكد أن الشيخ
حســين والشــيخ ســعيد البشيتي
قامــا بشــراء أرض هــذا الكنيس
بعدمــا هــدم فــي زلــزال بنهاية
القرن الماضي بسبب عدم إمكانية
إصالحــه ،لكن االحتــال أعاد بناء
الكنيس قبل عشر سنوات وافتتحه
أراض
رغم أنه يعلم أنه مقام على ٍ
فلسطينية مقدسية وقفية.
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فضح االحتالل صوتًا وصورة..يقرب الطريق نحو حرية األسرى
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
فــي الوقــت الــذي تواصــل فيه
ســلطات االحتــال انتهاكاتهــا
واعتداءاتهــا بحــق األســرى فــي
السجون ،يغض العالم أجمع نظره
عمــا يتعرضون له من ممارســات
واعتداءات يومية ال تتوقف.
برنامــج مــا خفي أعظم كشــف
باألدلــة والبراهيــن الواقــع
والظروف المعيشية الصعبة التي
يعيشــونها تحت ســياط السجان،
حيــث نقلــت حلقــة "الطريق إلى
الحريــة" تســجيالت حصريــة
ألسرى تعرضوا للقمع والتعذيب،
ووضعوا في زنازين انفرادية وتم
ضربهم وشتمهم.
وفــي تســجيل صوتــي ألحــد
األســرى نقــل مــا يتعرضــون له
مــن الضــرب المبــرح والتنكيــل
واإلذالل واإلهانــة ،حيــث كان
شعار الســجانين "اكسر ..ال يوجد
قانون".
أدلة بالصوت والصورة
وحول هــذه المعلومــات الموثقة
باألدلــة صوتــاً وصــورة ،وكيفية
اســتغاللها علــى صعيــد دعــم
األســرى دوليــاً وعالمياً ،وكشــف
انتهــاكات االحتــال بحقهم ،قال
مديــر اإلعالم في وزارة األســرى
والمحررين بغزة اسالم عبده ":إن

البرنامــج اســتطاع أن يقدم مادة
توثيقيــة ومعلوماتية للمشــاهد
العربــي ودول العالــم حــول مــا
يجــري فــي ســجون االحتــال
والواقــع والظروف التي يعيشــها
األسرى القدامى والمرضى ،ولكن
أن تقــدم المعلومــات مــن خالل
برنامــج كبيــر وتوثيقــي ســوف
تنعكــس بصــورة إيجابيــة على
أوضاع األسرى".
وأكــد فــي حديــث لـ"الــرأي" ،أن
المعلومات فــي البرنامج أظهرت
أهميــة توثيــق جرائــم االحتالل
وجمع االفادات والشهادات والعمل
القانوني على مالحقة ومحاســبة
مرتكبــي الجرائم بحق األســرى،
وهو مــا ظهــر من خــال عرض
تسجيالت صوتية لبعض األسرى
مــن داخــل الســجون ،تتضمــن
إفــادات وشــهادات حيــة حــول
أوضاعهم المعيشية.
ووفق مــا ذكره عبده فإن مالحقة
قادة االحتالل وكشــفهم بالتأكيد
ســيؤدي الى تخفيــف الواقع عن
االســرى ،وإعــادة الحقــوق التــي
انتزعتهــا إدارة مصلحة الســجون
منهم.
وقدم البرنامــج والحديث لعبده،
مادة توثيقية مهمة حول ما جرى
في حادثة االعتداء على األســرى

في سجن النقب في العام ،2019
والتــي جاءت بتعليمــات من وزير
األمــن الداخلي جلعــاد اردان في
حينه والتي خلفــت أكثر من 100
إصابة في صفوف األسرى.
كما قــدَم أيضــا مــادة احصائية
وأرقام مهمة حول أعداد األســرى
المحكوميــن بالمؤبــد واألســرى
القدامــى واألســيرات واألســرى
االطفال واالعتقال اإلداري.

تقصير الطريق نحو
الحرية
من جهته قــال الكاتــب والمحلل
السياســي إيــاد جبــر ":إن هناك
طرق رســمية عبــر المؤسســات
الدوليــة المتخصصة فــي حقوق
اإلنســان ،وهــذا دور الســفارات
والبعثــات الفلســطينية ،ويمكن
التواصــل مــع شــخصيات دولية
عاملة في هذا المجال".
وأكد جبــر في حديث لـــ "الرأي"،
أنــه باإلمــكان التواصــل مــع
جهــات إعالميــة مهتمــة فــي
قضايــا األســرى ،خصوصا بعض
المؤسســات البريطانية ،في حين
توجد مراكز ومؤسســات إعالمية
تقــدم نشــرات وتوثــق اإلجــرام
اإلســرائيلي والــدور األمريكــي
فــي القضية الفلســطينية ،ولهم

منشــورات على نطاق واسع مثل
 comma pressوغيرها.
وحول كيفية استغالل وجود عدد
مــن األدلــة صوتــاً وصــورة التي
قــام بعــض األســرى بتســريبها
لبرنامج ما خفــي أعظم ،أضاف":
يمكن توثيق هذه الصور ومعاناة
األســرى في كتب ونشرها باللغة
اإلنجليزيــة مع هذه المؤسســات
البحثيــة ،هنــاك أدوار مختلفــة
للنشــطاء يمكنهــم القيــام بهــا
لنشر الحدث" ،موضحاً أن المسألة
بحاجــة لشــخصيات تســتطيع
الوصــول لبرلمانات وشــخصيات
سياســية ومراكــز إعالمية فض ً
ال
عن الدور الرسمي.
واســتطرد قوله ":إن هذا المتغير
الجديد والذي فرض نفســه على
ملف األســرى داخل السجون ،من
شــأنه أن يصــب فــي مصلحتهم
ويدفع باتجاه تقصير الطريق نحو
حريتهم".

ملف جاهز مكتمل األركان
بــدوره ،أكــد وكيــل وزارة العدل
المستشــار محمد النحــال ،أن ما
عرضــه الفيلم الوثائقي يكشــف
مــدى الوحشــية واإلجــرام الــذي
تمارســه إدارة مصلحــة ســجون
االحتالل كسياســة ممنهجة بحق

األسرى.
وقــال النحــال فــي تصريــح
صحفي ":إن الفيلم ينسف بشكل
واضح ادعاءات االحتالل وأكاذيبه،
والتي اتضحت بالصوت والصورة،
حيث كان يتم التنكيل باألســرى
وسحلهم بشــكل انتقامي ،بينما
هم عاجزون عن الحركة تماماً".
وأضاف " :هذا يشــكل مل ًفا جاهزاً
مكتمــل األركان يضــاف للملفات
التــي لدينــا ،والتــي نســعى من
خاللها إلدانة االحتــال ومالحقة
قادتــه المجرميــن دوليــاً عبــر
المحكمة الجنائية الدولية".
وأشــار إلى أن ما ظهر في الفيلم
مــن مشــاهد مروعة العتــداءات
الســجانين والجنود بحق األسرى
تنــدرج ضمــن الجرائــم بحــق
االنســانية وجرائــم الحرب ،وهي
انتهــاكات صارخــة وصريحــة
لقواعد القانــون الدولي واتفاقية
جنيف الرابعة.
وطالــب جميــع المؤسســات
الحقوقيــة الدوليــة والعربيــة
والمحلية لفضــح جرائم االحتالل
الفاقــد لــكل القيــم األخالقيــة
واإلنسانية ،وتكثيف الضغط عليه
عبــر وســائلها المختلفــة لضمان
حمايــة األســرى فــي معتقــات
االحتالل وإطالق سراحهم.
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“كهرباء غزة” تستعد الستقبال الشتاء وتنظيم ساعات الوصل

غزة-الرأي  -آالء النمر
تتقلــص نســبة الكهربــاء الواصلــة
إلــى البيــوت الفلســطينية فــي قطاع
غــزة منتصــف فصلي الشــتاء والصيف
بنســبة  ،75%نظراً لحاجــة المواطنين
الســتهالك أكبــر قدر ممكــن منها عبر
تشــغيل األجهزة الكهربائية الثقيلة ،ما
يؤدي إلى تقليل عدد الســاعات الغنية
بالكهربــاء مقابل ســاعات القطع التي
يمكن أن تمتد لعشرين ساعة.
شــركة توزيع الكهرباء تستعد كما كل
عام الســتقبال فصل الشتاء بعد حملة
من جوالت الصيانــة ،وبعد عقد العديد
من برامج التوعية للمواطنين بخطورة
التالعب بخطوط الكهرباء العامة.
في الفترة الحالية يشهد جدول التوزيع
الخــاص بالتيــار الكهربائــي المعمول
به فــي قطاع غــزة ،حالة مــن التراجع
فــي ســاعات الوصــل نتيجــة األحمال
الزائــدة خاصة في أوقات الذروة ســواء
في فصل الصيف أو الشــتاء ،فض ًال عن
نقص كميات الوقود في بعض األوقات
الخاص بالشــركة ،وتعمل الشركة في
الوقــت الحالــي بجدول ثماني ســاعات
وصل وثماني ســاعات فصــل مع زيادة
في ساعات الفصل ببعض المحافظات.

سرقة التيار
مدير العالقات العامة في شركة توزيع
الكهرباء محمــد ثابت ،تحدث عن خطة
الشــركة الســتقبال الفصــل ،وقال إن

خطــط اســتقبال فصــل الشــتاء لــدى
الشركة هي خطط ســنوية دورية تبدأ
قبل الدخول الفعلي لفصل الشتاء.
وتتمثــل الترتيبــات فــي العديــد مــن
اإلجــراءات المنظمــة؛ تبــدأ بإجــراءات
روتينيــة مثــل قــص أغصان األشــجار
التي تعترض طريق شــبكات وأســاك
الكهرباء ،وذلك لتفادي أي مشــاكل في
الشــبكة تحدثها حركة تلــك األغصان
بفعــل الريــاح ،وإجــراءات أخــرى مثل
غسيل محوالت التيار والعوازل وغيرها
مــن مكونــات الشــبكة إلزالــة الغبــار
واألتربــة التــي تراكمــت خــال فصل
الصيــف عليها ،والتي تتســبب بخفض
عازليــة الشــبكات أو التســبب ببعــض
المشاكل.
وبشــأن المعوقــات والتحديــات التــي
تواجه عمل الشــركة ،قال إن المعوقات
كبيرة ومتعددة من أبرزها ،عدم كفاية
كميات الكهربــاء الواصلــة لقطاع غزة
وتغطيتهــا لحاجــة القطــاع فالمتوفــر
في أحســن الظروف بالكاد يغطي 50%
مــن احتياجــات القطاع ،وهذه النســبة
مرشــحة لالنخفــاض فــي ذروة فصل
الشــتاء وذروة فصــل الصيــف بســبب
الطلب الكبيــر على الكهربــاء في تلك
الفترة.
وأضــاف ثابت أن المتوفر لدى الشــركة
يصــل في أحســن الظــروف إلــى 200
ميجــاوات مقابــل طلب في المتوســط
من  450إلــى  500ميجاوات ويصل في

ذروة الشــتاء ألكثــر مــن  600ميجاوات
في ظل المنخفضــات الجوية العميقة،
األمر الذي يسبب عجز كبير على جدول
توزيع الكهرباء.
واســتدرك ثابــت ،فــي فصــل الشــتاء
ســيزداد الطلب لقرابــة  550ميجاوات
مع ثبات الكميات المتوفــرة المذكورة،
وبالتالــي فــإن فجــوة العجــز ســتزداد
وستؤثر سلبًا على الجدول.
قطــاع غــزة يحتــاج للســماح بتنفيــذ
المشاريع االستراتيجية التي من شأنها
إمداد قطاع غــزة بالكهرباء التي تكفي
حاجتهــا ،مثل اســتكمال مشــروع خط
الربــط  161من داخل الخــط األخضر،
وكذلك إعــادة وصل الخطوط المصرية
المتعطلــة منــذ مــارس  ،2018وإمداد
محطــة التوليــد بالغــاز الطبيعي بدل
وقود الديزل المرتفع التكلفة وتوسعتها
للتمكن من الحصول على طاقة أكبر.
وبين ثابــت أنه من أبــرز القضايا التي
تواجه شــركة توزيــع الكهربــاء قضية
التعدي على شــبكة الكهرباء ،والمتمثل
بسرقة التيار بمختلف أشكالها والتالعب
بالعدادات أو مد خطوط قالب أو االنتفاع
من الكهرباء بدون عدادات.
وأوضــح ثابــت بــأن الشــركة ورغم ما
تواجــه من تحديــات ومعوقــات ،تقوم
بالعديد مــن االجــراءات للتصدي لتلك
الظاهــرة غير المســؤولة ،إال أن الكثير
يصــرون على ارتــكاب نفــس األعمال
الخارجــة عــن أخــاق شــعبنا وتعاليم

ديننا ،حسب قوله.
مع اإلقبــال على فصل الشــتاء تصمم
شــركة توزيــع الكهربــاء علــى توعية
المواطنين بخطــورة التالعب بخطوط
الكهربــاء ،وتحــرص علــى بنــاء ثقافة
االستهالك الصحيح للكهرباء للمحافظة
جدول الكهرباء علــى طبيعته رغم كل
التحديات وفق ما تحدث به ثابت.

نصائح وإرشادات
شــركة توزيع كهربــاء محافظات قطاع
غزة ،أصدرت تعليمــات ونصائح مهمة
للمواطنيــن اســتعدادا لدخــول فصــل
الشتاء.
وأكــدت الشــركة ،على ضــرورة التأكد
مــن ســامة التوصيــات الكهربائيــة
داخــل المنــازل ومعالجــة أي خلــل أو
مشــاكل كهربائية ،من خالل كهربائي
متخصص.
وقالــت إنــه اســتعداداً لدخــول فصــل
الشتاء ،وحفاظا على سالمتكم تدعوكم
شــركة توزيــع الكهربــاء إلــى ضرورة
العمــل والتأكد من ســامة التوصيالت
الكهربائيــة داخل المنــزل ومعالجة أي
خلــل أو مشــاكل كهربائية مــن خالل
كهربائي متخصص.
ودعت الشــركة على ضــرورة إغالق أي
فتحات أو شــقوق في جدران أو ســطح
المنــزل لمنع أي تســرب محتمل للمياه
لشــبكة الكهرباء المنزلية أو لطبلونات
الكهربــاء وكذلك لمنع تســرب التدفئة

لخارج المنزل.
ونوهت لضرورة تثبيت المواد التي قد
تتطاير مــن فوق ســطح المنزل بفعل
الريــاح خــال فصــل الشــتاء وخاصــة
المــواد الحديدية مثل " ألــواح الزينقو"
والتــي قد تتســب فــي تعطل شــبكة
الكهرباء وانقطاع التيار وخطر التســبب
في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة.
وناشــدت األهالي على ضرورة الحرص
على توعية األطفــال بمخاطر الكهرباء
خــارج وداخــل المنــزل وتحذيرهــم
بضرورة االبتعاد عن أعمدة الكهرباء أو
اإلنارة الحديدية أو األســاك المتقطعة
وعــدم مالمســتها مطلقــا حفاظا على
حياتهم.
وقالــت الشــركة  ":ندعــو المواطنيــن
إلبــاغ البلديــات أو الجهــات المختصة
في األحياء السكنية باألماكن المحتملة
لتجمع ميــاه األمطار وخاصــة تجمعات
الميــاه القريبــة مــن أعمــدة الكهرباء
وضــرورة تســويتها ومعالجتهــا قبــل
الدخــول الفعلــي فــي فصــل الشــتاء
لتدارك أي مخاطر قد تنتج عن ذلك".
ونوهــت للعمــل قــدر اإلمــكان علــى
اســتبدال أجهــزة التدفئــة الحراريــة
التي تعمــل بالكهربــاء إلى تلــك التي
تعمل بالغاز الطبيعــي واختيار األجهزة
الموفرة للطاقة لتخفيف األعباء المالية
والمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد
االســتهالك ،وتخفيــف األحمــال خالل
فصل الشتاء.
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في معرض الصناعات الوطنية  ..فرصة تسويقية لمنتجات منافسة
غزة -الرأي  -آالء النمر
هنا داخل أروقة الباحة المطلة
علــى شــاطئ البحــر ،تتــوزع
في زوايــا المعــرض المتفرقة
صناعــات محليــة وطنيــة بين
الزراعيــة والغذائيــة ومنتجات
متعلقــة باألثــاث ،والصناعات
اليدوية الخالصة وزاوية تختص
باأللبسة وصناعاتها.
على مــدار ثالثة أيــام متتالية
اســتمر المعــرض الوطنــي
بالتواصــل القريــب بينــه
وبيــن المواطن الفلســطيني،
الــذي اطلــع عــن قــرب علــى
المنتجات التي تتصدر األسواق
المحليــة وتصــدر أحيانــاً إلــى
الخــارج بدعــوى جودتهــا
ورفعــة صناعاتها تحديــاً لكل
اإلمكانيات وظروف الحصار.
فرصــة إقامة المعرض تعطلت
علــى مــدار عاميــن بســبب
جائحة كورونــا ،يتجدد معرض
الصناعات الوطنية الفلسطينية
بالضفــة الغربية وقطــاع غزة
في الســابع من الشهر الجاري،
بمشــاركة واســعة من أربعين

شركة محلية.
تعريــف المســتهلك بالمنتــج
الوطنــي من كثب ،والتشــبيك
بين المنتج والمســوق على حد
سواء ،فض ً
ال عن تسليط الضوء
على مشكالت ومعوقات اإلنتاج
الوطنــي محلياً وخارجيــاً ،هذا
الهــدف األول للقائميــن علــى
إنجاح المعرض.

منافسة غير متكافئة
من جهتــه اعتبر رئيــس اتحاد
الصناعــات الجلديــة ،حســام
الزغــل أن المعرض حدث هام،
يسعى المنتجون إلى المشاركة
فيه فــي كل موســم ،مبيناً أن
جائحــة كورونا عــذرت عليهم
المشاركة العامين المنصرمين.
وقــال الزغــل لصحيفــة
"فلســطين" إن المعــرض
ســيعطي مصانع إنتاج األحذية
والشــنط الوطنيــة فرصــة
للتعريف بمنتجاتهم خاصة في
ظل ما تتعرض له من منافسة
غير متكافئة من المستورد.
وحث بدوره الجهات المســؤولة

على وضع تعلية على المنتجات
البديلــة المســتوردة مــن أجل
إعطــاء حصــة ســوقية للمنتج
المحلي؛ ما يساهم في تنشيط
االقتصــاد الوطنــي وتوفيــر
فــرص عمــل إضافية ،مشــيراً
إلى أن الصناعة المحلية تواكب
التطــور والحداثة رغم معيقات
االحتــال علــى المعابــر ،وأن
الصناعييــن يشــاركون بورش
وأنشطة من شــأنها أن ترتقي
بالصناعة المحلية.
وزارة االقتصــاد الوطنــي
شــاركت بافتتــاح المعــرض
برئاســة الوكيــل عبدالفتــاح
الزريعي بمناســبة يوم المنتج
الفلســطيني الوطنــي ،الــذي
يضم أكثــر من ثالثيــن زاوية
لمنتجات وطنية تابعة لشركات
ومصانــع غذائيــة ومعدنيــة
وانشــائية وخدماتيــة بقطــاع
غزة.
وقــال الزريعــي إن المنتجــات
الوطنيــة ستســاهم فــي دعم
وتنمية االقتصاد الفلســطيني
والكثيــر منهــا حصــل علــى

شهادات الجودة والتميز وخضع
لرقابة مستمرة من قبل الوزارة
وباتت تنال ثقة المواطن.
وأعلــن الزريعــي أن الــوزارة
ستشــكل لجنة خاصة بالمنتج
المحلــي لوضــع سياســات يتم
العمــل بهــا لحمايــة المنتجات
المحليــة والوطنيــة بمشــاركة
االتحــادات الصناعيــة والغرف
التجارية ،مشيراً إلى أن الوزارة
ســتقدم كل الدعــم للقطــاع
االقتصــادي والنهــوض بــه
بالشــراكة مــع كل االتحــادات
والغرف.
"إعادة اإلعمار ستشمل القطاع
االقتصــادي ويجــب أن تكــون
عملية األعمار بمنتجات وطنية
محليــة ،بعدمــا دمــر االحتالل
عشــرات المصانــع والشــركات
خالل عدوانه األخير وهو يعلم
كل العلــم أن القطاع الصناعي
هــو المشــغل األكبــر لأليــدي
العاملة.

فرصة تسويقية
مــن جهتــه بيــن المختــص

االقتصــادي معيــن رجــب ،أن
المعرض وسيلة تسويقية يتم
بموجبهــا تعريــف المســتهلك
بالمنتــج المحلــي وتشــجيعه
علــى اقتنائــه ،وإبــراز مزاياه،
كما يوفر المنافســة في عرض
المنتجات.
وأضاف أن العديد من الشركات
الفلســطينية حصلــت علــى
شهادات الجودة العالمية ،رغم
ظروفهــا الصعبــة ومعوقــات
االحتالل لها في إدخال المعدات
والمواد الالزمة للصناعة خاصة
في قطاع غزة المحاصر.
واعتبــر أن المعــرض فرصــة
للمنتجين لتعريف المســتهلك
بالســلع ومزاياهــا واالســتماع
إلى رغبات المســتهلكين وعقد
صفقــات تجاريــة مــع رجــال
األعمال .وحــث رجب المنتجين
علــى االســتمرار فــي التطور
بصناعتهم وفق معايير الجودة
التي تحددها هيئة المواصفات
والمقاييــس ليكــون إنتاجهــم
ً
مقبول على المســتوى المحلي
والدولي.
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اعتداءات االحتالل على الصيادين" ..خبز يومي"
عبــد

غزة-الرأي-فلســطين
الكريم
أشــبه بخبز يومي ،بــات اعتداء
االحتــال اإلســرائيلي علــى
الصياديــن الباحثيــن عن لقمة
العيــش فــي عــرض البحــر،
فــا المالحقــات واالنتهــاكات
متوقفــة ،وال إطــاق النــار
باألســلحة الرشاشة ،وتعريض
حياتهــم للخطــر المباشــر من
نقطة صفر وصل لنهايته.
قائمــة طويلة مــن االعتداءات
اليومية يتعرض لها الصيادين،
ومــن بينهــا محــاوالت إغــراق
مراكبهــم في البحــر من خالل
رش خراطيــم المــاء القوية ،أو
اعتقالهــم في محاولة للحصول
علــى معلومات منهــم وهو ما
يرفضــه الصيــادون ،الى جانب
مصــادرة المعــدات وتخريــب
ممتلكاتهــم فأصبحــوا بذلــك
هدفاً مباشراً لقناصة االحتالل.

استهداف مباشر
وتعيق االعتداءات اإلســرائيلية
اليوميــة ضــد الصياديــن
وممتلكاتهــم علــى امتــداد
شــواطئ القطاع أعمال الصيد
البحــري ،وتكبــد الصياديــن
خسائر طائلة ،في وقت يمنعون
فيه من اإلبحار إلى المســافات
التي تتكاثر فيها األسماك.
وباألمــس ،حاصــرت زوارق
االحتــال الحربيــة ،قاربــي
صيد بعــد إطالق النــار عليهما
باألســلحة الرشاشــة فــي بحر
شــمال قطاع غــزة ،فيما قامت
الــزوارق بفتــح نيرانها وإطالق
القذائــف باتجــاه مراكــب
الصيادين غرب ميناء رفح على
بُعد  6ميل جنوب قطاع غزة.
ليس هذا فحســب ،حيث تعمد
زوارق االحتــال إلــى إطــاق
فوانيــس اإلنارة تجــاه مراكب
الصيادين فــي مختلف مناطق

الصيــد فــي محافظــات قطاع
غزة.

خطر من نقطة صفر
ويقول الصياد عيسى أبو ريالة،
لـ"الــرأي" ":نتعــرض بشــكل
دائــم لالعتداءات اإلســرائيلية
فــي عــرض البحــر ،ســواء
بإطــاق الرصاص المباشــر أو
االعتقاالت ،أو مصادرة المعدات
واألجهزة الخاصة بنا".
ويؤكــد أبو ريالــة أن الصيادين
يواجهون خطــر الموت في كل
لحظة يعملون بها داخل البحر،
الفتا الــى أنهم مجبــرون على
المواجهة بسبب لقمة العيش.
الصياد أبو أحمد الهســي يقول
هــو اآلخــر ":إن زوارق البحرية
اإلسرائيلية قامت مراراً وتكراراً
برش الميــاه العادمة تجاههم،
في محاولــة إلغــراق مراكبهم
خــال رحلــة صيدهــم داخــل

البحر".
ويؤكــد الهســي لـ"الــرأي" ،أن
مهنــة الصيــد مصــدر الــرزق
الوحيــد الــذي يســترزق منــه
ويعيل أسرته منذ ما يقارب 19
عام.

الهدف..ضرب االقتصاد
وحــول االســتهداف اليومــي
للصياديــن فــي عــرض البحر،
يقول زكريا بكر مســؤول لجان
الصيادين في حديث لـ"الرأي"":
إن االحتالل يسعى بشكل دائم
لتدميــر قطاع الصيــد ،وهو ما
ظهر جليــاً من خالل االنتهاكات
واالعتداءات المســتمرة بحقهم
".
ويؤكد بكــر أن االحتالل يهدف
من خلــف هذه االعتــداءات إلى
منع اســتدامة الغــذاء والتطور
أو تحقيــق االكتفــاء الذاتــي،
موضحاً أن هناك رابط مشترك

بيــن االعتداء علــى المزارعين
داخل أراضيهــم الزراعية وبين
الصيادين في عرض بحر غزة.
ويتعــرض المزارعيــن إلطالق
نار واستهداف وتجريف أراضي،
وفتح ســدود ،ورش مواد سامة
علــى محاصيلهــم الزراعيــة،
بينمــا يتعــرض الصيادين إلى
إطالق نار واستخدام كافة أنواع
األســلحة ،إضافة إلى ضخ مياه
بقوة ،وتخريب مراكب وشــباك
ومحــركات ،إلى جانــب تواصل
الحصــار البحري ،ومنــع إدخال
معدات الصيد لقطاع غزة.
ويعتاش مــن مهنة الصيد أكثر
مــن  4000أالف صيــاد بغــزة،
يعيلــون أكثر مــن  50ألف فرد،
ويشــاركون فــي نمــو اقتصاد
القطاع ،إال أن االحتالل يمارس
الضغــط االقتصــادي عليهــم
مــن خالل اإلضرار بهم بشــتى
الوسائل.

تقرير
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غزة -الرأي  -آالء النمر
مع توافــد األزمات تباعــاً على
الجانــب التجــاري واالقتصادي،
ترأســت جائحة كورونا األزمات
جميعهــا بتكبيــل الواقــع
االقتصــادي وتحميلــه فــوق
طاقته أعبا ًء جديدة ،وكان سوق
فــراس الشــعبي أحــد المعالم
التجارية التــي غلبتها األزمات،
خصوصا وأنه ال يتمتع بتســوق
صحي نظراً لتهالك بنيته.
علــى أرصفــة الســوق تتــوزع
المحال التجاريــة القديمة قدم
بناء الســوق على مساحة تقدر
بثالثيــن دونمــاً ،بعضها يحوي
على بضائع "الخردة" والتي تعد
من أقــدم القطع التــي يفضل
البعــض اقتنائهــا الحتفاظهــا
بمعالم زمن قديم.
يضم ســوق "فراس" الشعبي"،
على حســبة للســمك ،ومحالت
لبيع اللحوم والخردوات واألدوات
المنزلية ،والفواكه والخضروات،
وتديره بلدية غزة التي تحصل

إيجار بعــض المحــال التجارية
منه ،بينما تديــر وزارة األوقاف
أجــزاء أخرى ،إلــى جانب بعض
المُالك والورثة.
ويعتبــر ســوق فــراس مــن
األســواق المركزية فــي مدينة
غزة ،يعمل طوال أيام األسبوع،
لكنــه ينشــط أكثر فــي يومي
الجمعة والســبت ،إلى أن ساءت
األوضــاع االقتصاديــة في غزة
نتيجــة الحصــار اإلســرائيلي
عليها ،ما أثر ســلباً على نشاطه
االقتصــادي ،وأضعــف الحركــة
الشــرائية فيــه ،كغيــره مــن
األسواق الشعبية.
أغلــب المحــال المقامــة داخل
الســوق شــهدت حقبــاً زمنيــة
متعاقبــة ،بمــا في ذلــك عمّر
التجــار مــن مواليــد الثــورة
البريطانيــة عــام  1936داخل
هــذا الســوق ،والــذي تأثــر
بمالمحهــم وبأعمارهم وقضى
معهم زمناً طوي ُ
ال وقديماً جداً.
يقــع ترتيــب ســوق "فــراس"

الشــعبي فــي ســلم أولويــات
بلديــة غــزة التي عزمــت على
بناء السوق ضمن ميزانية مالية
توفرهــا بالتعــاون مــع الغرفة
التجارية ،لتحقيــق بيئة صحية
للتسوق في المنطقة.

تعزيز التجارة
رئيس بلدية غزة يحيى السراج
بحــث مع نائب رئيــس الغرفة
التجاريــة رشــاد حمادة ،ســبل
تطوير سوق فراس وبناء مجمع
تجاري يخــدم ســكان المدينة،
والتعاون بين البلديــة والغرفة
في توفير تمويل إلنشاء السوق
لخدمــة المواطنيــن والتجــار
وتحقيق بيئية صحية للتســوق
في المنطقة.
جــاء ذلك خــال لقــاء عقد في
مقر الغرفة بمدينــة غزة ،فيما
أطلع رئيــس البلديــة الحضور
علــى جهــود البلديــة لتطويــر
سوق فراس وبناء مجمع تجاري
بالشــراكة مع القطــاع الخاص،

وكذلك نقل المحالت في سوق
فــراس إلــى ســوق اليرمــوك
تمهيــداً لتطويــره فــور توفــر
اإلمكانيات لذلك.
وأكــد رئيــس البلديــة يحيــى
الســراج على أن البلدية تسعى
لتطويــر الســوق بالتعــاون مع
القطــاع الخــاص والتجار بهدف
إنشاء سوق تجاري يخدم مدينة
غــزة وكافــة مناطــق القطاع،
وجعلــه مركــزاً تجاريــاً ومعلم
يعــزز الحركــة التجاريــة فــي
المدينة.
بــدوره؛ أشــاد نائــب رئيــس
الغرفــة التجاريــة بجهود بلدية
غــزة ودورهــا الرئيــس فــي
خدمة سكان المدينة وجهودها
لتطوير ســوق فراس وتنشيط
الحركــة لتجارية فــي المدينة،
مؤكــداً أهميــة العالقــات بين
بلديــة غــزة والغرفــة التجارية
إلنشــاء ســوق تجــاري وتعزيز
العجلة االقتصادية في المدينة.
بدوره ،قدم ماهر ســالم عرضاً

تضمن رؤيــة البلدية وخططها
لتطوير الســوق والجهــود التي
تبذلهــا لتوفيــر ســوق عصري
وكبير يوفر مســاحات ومحالت
للتجــار وأماكــن تتيــح تســوق
أفضــل للمواطنيــن ويحقــق
رؤيــة البلديــة فــي تعزيــز
األوضــاع الصحيــة والبيئية في
المدينة من خالل إنشــاء سوق
بمواصفات حديثة.
وبحــث الطرفان ســبل تمويل
إنشــاء الســوق والتعــاون مــع
أصحــاب المحــات في الســوق
لتحقيــق شــراكة فــي عمليــة
إنشــاء الســوق ،والمواصفــات
الهندســية والفنيــة ،وأقســام
السوق المختلفة.
واتفــق الطرفــان علــى تعزيز
التواصــل والتنســيق خــال
المرحلة المقبلة بما يحقق رؤية
المؤسســتين المشتركة بإنشاء
ســوق تجــاري يعــزز الحركــة
التجاريــة ويوفــر مــكان أفضل
للمواطنين والتجار في المدينة.
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إما مخالفة قدرها  500ألف شيكل أو هدم

عائلة برقان تهدم بيتها خالل  24ساعة بدموع القهر والحسرة
القدس المحتلــة -الرأي  -آالء
النمر
لمّــا يبكي الرجــال من فيض
القهر يعــرف األمر مــن تلقاء
ذاتــه بأنــه جلــل ،دمــوع
الرجــال الزت تُــذرف بعدمــا
أمــر االحتــال مالــك البيــت
المقدســي "زيد برقان" بهدم
عمارته السكنية المكونة من
ثالثة طوابق بيــده ،فال حيلة
يملكها سوى إمساكه بمطرقة
حديدية ثقيلــة ويبدأ بتحويل
جــدران بيتــه إلى أكــوام من
الحجارة.
هذا البيت المقدســي المبني
من األحجار القدسية األصيلة
هــو حصالــة العمــر لــأب
المقدســي "برقــان" ،وهو أب
لخمســة أوالد واحــداً منهــم
يعانــي مــن األمــراض التــي
تمنعــه مــن الحركة ،مــا دفع
أبيه لمضاعفة ســاعات عمله
اليومــي لرفــع مدخولــه في
سبيل بناء مصعد ينقل طفله
المريض ويمكنه من تســهيل

حركته وقد حدث.
العائلة الفلسطينية المقدسية
"برقــان" تتكــون مــن أربعة
عشــر فــرداً موزعيــن علــى
العمــارة الســكنية ،تقــع في
راس العمــود بمدينة القدس
المحتلة ،تحت ســطوة محتل
ال يعــرف طريقــاً لإلنســانية،
وال يملك ســوى سب ً
ال إجرامية
للتنكيــل بالفلســطيني عبــر
شيك مفتوح لالنتهاكات.
بــا أدنــى مقدمــات ،أبلــغ
االحتالل المقدســي الثالثيني
"زيد برقان" باإلســراع بإخالء
بيتــه مــن أفــراد العائلــة،
والبدء بهدم البيــت بأقل من
24ســاعة ،وإال سيدفع غرامة
ماليــة خيالية قدرها  500ألف
شيكل.
هــذا البيــت الذي يشــير إليه
المقدسي بدموع قلبه ،يقول
":هــذا البيــت لم أكمــل دفع
أقســاطه بعــد ،أهــدم اليوم
شــقاء عمري وحصــاد عمري
بيدي ،هــذا ظلم ،هــذا قهر،

هذا فوق طاقة استيعابنا!".
نحيب المقدســي "زيد برقان"
يــزداد مــع كل حجــر يقــع
عــن أخيه فــي ســاعات الليل
المتأخــر ،لم يمهلــه االحتالل
الوقــت الكافــي الســتيعاب
صدمتــه وال إلخــاء أعــز مــا
يملك من هذا البيت الجديد.
الجــدة إم زيــد برقــان ،تقف
مذهولــة أمــام مشــهد هدم
بيــت أبنائها ،تصرخ بقهر "لم
يخطرنا االحتالل ولم ينذرنا،
فجــأة أبلغنا بالبدء بهدم بيتنا
بــدون تهم وبــدون أي ادعاء،
ابنــي لــم يســدد ديــون بناء
بيته بعــد ،لديه طفل مريض
ال يتحرك ،وخصص له ســبل
الراحــة التي تناســب مرضه،
لكــن هــذا االحتــال ال يملك
شعرة إنسانية واحدة".
عاش المقدســي "زيد برقان"
عشــرين عــام مــن التقشــف
المــادي واألوضاع االقتصادية
الصعبــة لتوفيــر بيــت آمــن
يحــوي أطفالــه ويمكنهم من

الوصــول إلى بيت صحي ،كما
كان يحلــم وحقــق ذلك بعرق
جبينــه ،لكن االحتــال جعله
يكمــل مشــروع بنائــه حتى
حرمه من عمل ترخيص بناء،
وأبلغه بهــدم منزلــه الذي ال
يملك الترخيص ذاته.
ولكي يضيق االحتالل الخناق
علــى الفلســطينيين ويمنــع
البناء غيــر المرخّــص ،دخل
فــي الخامــس والعشــرين
مــن أكتوبر/تشــرين األول
 ،2017التعديــل  116لقانون
التخطيط والبناء حيّز التنفيذ،
وهو المعــروف باســم قانون
“كامينتــس” ،أحــد القوانيــن
العنصريّــة الكثيــرة ضــد
الفلسطينيين.
ّ
ويشــكل هــذا التعديــل
خطــرًا كبيــرًا علــى الوجود
الفلسطينيّ وأراضيهم ،ذلك
أنّه يزيد من شــدّة العقوبات
وصرامتها ،وســرعة تنفيذها
مــن خــال أوامــر وغرامــات
إداريّــة ،وذاك دون تقديــم

للمحاكمة.
ومــن العواقــب الوخيمة لهذا
القانــون ،دفع مبالــغ باهظة
الثمــن قــد تصل مئــات آالف
أو مالييــن الشــواكل ،وإيقاف
اســتخدام المبنــى أو إغالقه،
ومطالبــة القاطنيــن بإخــاء
بيوتهــم أو محالهم ،أو إصدار
أمر هدم.
وتعتبــر بلدة ســلوان الحامية
الجنوبيــة للمســجد األقصى
المبارك ومحرابه ،حيث يحاول
االحتالل اقتالع الســكان منها
مــن خــال مصــادرة البيوت
أو هدمهــا واالســتيالء علــى
األراضي واستهداف مقابرها.
االحيــاء المقدســية جميعهــا
معرضــة لنفــس االخطــارات
ومصدرهــا القانــون الــذي
يضعــه االحتــال ،وبهــذه
القرارات ســيبقى الفلسطيني
يوميــاً علــى علــم بــكل
اإلجراءات الغير إنسانية والتي
يرغمه االحتالل على تنفيذها
إلى حين انفراجه.

تقرير
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الصحة تعتزم البدء بجولة جديدة لزراعة الكلى بمراحل متقدمة
غزة-الرأي  -آالء النمر
خمــس عمليــات زراعيــة
للكلى أجريت داخل مشافي
القطاع بأي فلســطينية ،ما
يدفع بعجلة التطور الطبي
الذي وصل إليه أطباء أكفاء
فــي قطــاع غزة رغمــاً عن
عقبات الظروف وصعوبتها.
فعلى بعد وقت قليل يفصل
وزارة الصحــة عــن افتتــاح
المجمــع الموجــود داخــل
مجمع ناصــر الطبي ،وذلك
بالتعاون مع مؤسسة إغاثة
أطفال فلسطين ،فيما يتم
التشــغيل الكامــل لمركــز
نــورا الكعبي الــذي يتجهز
بكافــة المعــدات الالزمــة
لعالج مرضى الكلى.
المراكــز المختصــة بعــاج
أمــراض الكلــى ســترفع

العبء األكبر عن المشافي،
ما سيعمل على إحداث نقلة
نوعيــة في طبيعــة العالج
والخدمة المقدمة للمرضى
والتي ســتكون أكثر كفاءة،
وأرفــع خصوصية بحســب
ما قال وكيــل وزارة الصحة
يوسف أبو الريش لـ"الرأي".
وتعمل الصحة على برنامج
تعليمــي ممتــد للمرضــى
بحيــث تمنع حدوث فشــل
كلوي ،خالل جولــة أجراها
أبــو ريــش بيــن المرضــى
الــذي نجح األطبــاء بزارعة
الكلى لهم وأصبحوا بوضع
صحي مستقر.
وأشــاد أبو الريــش بجهود
الطبيــب وليــد مســعود
مستشــار جراحــة األوعيــة
الدمويــة وزراعــة الكلــى،

وهي اليــد الطوال في دعم
وإنجاح عمليات زراعة الكلى
لألطباء الفلسطينيين.
بــدوره قــال استشــاري
وخبيــر زراعــة الكلــى
وجراحــة األوعيــة الدموية
الدكتــور وليــد مســعود إن
هــدف هذه العمليــات يأتي
للتخفيف عن كاهل مرضى
غســيل الكلى في القطاع،
باإلضافة لتدريــب الكوادر
الفلســطينية المحلية على
إجــراء مثل هــذا النوع من
العمليات الجراحية الخاصة
بزراعة الكلى.
وحــول جاهزيــة الكــوادر
الطبيــة الفلســطينية بغزة
إلجراء مثل هذه الجراحات،
أوضح مسعود أن غزة على
بعــد خطــوات قليلــة لبدء

الكــوادر الطبيــة المحليــة
إلجراء مثل هــذه العمليات
الجراحيــة بحــد أقصى من
عام إلى عامين.
المريض مصطفى معروف
عبر في حديثه "للرأي" عن
ارتياحــه الكامل بمســتوى
الخدمة وبهــذا االنجاز الذي
وضع حــد لمعاناة ومشــقة
غسيله للكلى.
وأشــاد معــروف بالكــوادر
الطبيــة بمشــفى الشــفاء
والوفــد األردنــي علــى
جهودهم فــي إنجاح عملية
زراعة كلى لــه ،بعدما كان
يعانــي من الفشــل الكلوي
منذ عدة أعوام.
وكان قــد كشــف غــازي
اليازجي استشــاري ورئيس
قســم أمــراض وزراعــة

الكلــى ورئيــس الفريــق
المحلــي بمجمــع الشــفاء،
عن استئناف إجراء عمليات
زراعة الكلى خالل المرحلة
الثامنة لزراعة الكلى.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج
الثانــي بالتعاون مع الفريق
الوطنــي لزراعــة الكلــى،
والوفــد األردنــي برئاســة
وليــد مســعود استشــاري
وخبير زراعة الكلى وجراحة
األوعية الدموية ،وبمشاركة
مــن جمعيــة إغاثــة أطفال
فلسطين.
ولفــت اليازجي إلــى تجهيز
خمس حــاالت إلجراء عملية
زراعــة كلــى علــى مــدار
يومين ،وفق اتباع إجراءات
الســامة والوقايــة لحماية
المرضى والطواقم الطبية.
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خشية من تفاقمها مع بدء الشتاء

انهيارات البنية التحتية بغزة ..إنذار مال قبل الكارثة
عبــد

غزة-الرأي-فلســطين
الكريم
فــي العــدوان األخيــر علــى
قطــاع غــزة ،تعرضــت البنية
التحتية بشــكل كبير للتدمير،
فكانــت الهدف الثاني لصواريخ
االحتــال بعد قصــف المنازل،
تحــت مزاعــم وجــود شــبكات
أنفــاق وبنيــة تحتيــة خاصــة
بالمقاومة وهو األمر الذي نفته
الوقائع على األرض.
ومــن أكثــر القطاعــات تضرراً
علــى صعيــد البنيــة التحتية،
الشــوارع والطــرق واألرصفة،
وأيضاً شــبكات الصرف الصحي
ومضخــات الصرف الصحي ،ثم
آبــار الميــاه الجوفية وشــبكات
تصريف مياه األمطار الموجودة
في مختلف مناطق القطاع.
االســتهداف المتكــرر للبنيــة
التحتيــة فــي عــدوان مايــو،
ظهــرت نتائجه مؤخــراً ،عندما
انفجــر خــط صــرف صحي في
شــارع الرشــيد بغــزة جــراء
التشــققات التي أصابتــه جراء
القصف اإلسرائيلي في عدوان
مايو الماضي ،الى جانب شوارع
أخرى.

وأكــد د .البطــة فــي حديــث
لـ"الرأي" ،أنه ومع دخول فصل
الشــتاء من الممكن أن تتفاقم
مشــكلة الطرق المتضررة من
العدوان ما سيؤدي إلى انجراف
التربــة فــي تلــك الشــوارع،
وغرق بعض منازل المواطنين
المحيطة بها.
وأشــار إلــى أن البلديــة تبذل
قصــارى جهدهــا مــن أجــل
تجــاوز األزمــة ،بالرغــم مــن
قلــة اإلمكانيات وشــح الموارد
في ظــل الظــروف االقتصادية
الصعبــة ،معربًــا عــن أملــه
بانفراجة قريبة في قادم األيام
من أجل تجاوز تلــك المعيقات
المتمثلــة في منــع إدخال مواد
اإلعمار.
وتواجــه بلديــة خــان يونــس
معيقــات مــن أبرزهــا ،عــدم
توفر المــواد المطلوبة ألعمال
الصيانــة والمتمثلــة فــي مواد
اإلعمار ،ومنها بالط االنترلوك،
إلــى جانــب عدم توفــر األيدي
العاملــة المؤهلــة والفنييــن
إلنجــاز األعمــال ،فــي حين أن
دخــول فصل الشــتاء قد يؤدي
إلى إشــكاليات بالطــرق نتيجة
الحفر.

انفجار خطوط بشوارع
رئيسة

بانتظار مشاريع اإلعمار

الناطق باســم لجنــة الطوارئ
فــي بلديــة غزة حســني مهنا،
أكــد أن هذا األمر تــم التحذير
منه مراراً وتكــرارًا ،معرباً عن
خشــيته من حــدوث ذلك خالل
فصل الشتاء.
وقال مهنا في حديث لـ"الرأي"":
نحــن نشــهد تكــراراً للحوادث
قبــل بــدء موســم األمطــار،
حيــث تعــرض شــارع بغــداد
في الشــجاعية لحادثــة مماثل
قبل ذلك وانفجــار خط ،وأيضا
تشققات في شــارع عبد القادر
الحســيني المتقاطع مع شــارع
الوحدة".
وبيَــن أن البلدية تعمل جاهدة
علــى إجــراء صيانــة مؤقتــة
للشوارع والطرقات المستهدفة
خــال العــدوان األخيــر ،ضمن
جهودهــا في تقديــم الخدمات
لسكان المدينة وتسهيل حركة
وتنقــات المواطنين ،الفتاً إلى
أن العديد من الشــوارع بحاجة
إلــى مشــاريع كبيــرة ،بســبب

مــن جهته ،قــال أحمــد العرجا
رئيــس قســم االعــام فــي
بلدية رفح ":إن خمســة شوارع
تعرضت للقصــف في المدينة،
منها شــارعين تكــرر قصفهم
في عدوان صيف  2014وعدوان
 ،2021فيمــا لم يتم ترميم أي
منهم حتى اآلن".
وأكــد العرجــا فــي حديــث لـــ
"الرأي" ،أن الشــوارع اللي تكرر
قصفهــا في العدوانين ،شــارع
الرباط "جورج" ،شارع عز الدين
القســام "طه حســين" ،وأيضاً
شارع أبو بكر الصديق والشارع
المؤدي للمقبــرة الغربية بحي
تل السلطان.
ووفــق مــا ذكــره فــإن نســبة
األضــرار فــي بعض الشــوارع
والطــرق في مدينة رفح جنوب
قطاع غزة كبيــرة جداً ،وتحتاج
إلى مشــاريع وتمويــل خارجي
لترميمهــا ،موضحــاً أن عــدم
ترميم تلك الشــوارع يعود إلى
انتظار مشاريع االعمار.

حجــم الدمار الكبيــر الذي لحق
بهذه الشوارع وبالبنية التحتية
جراء تعمد االحتالل استهدافها
بشكل مباشر.
ووفــق مــا ذكــره فــإن البلدية
ورغــم األزمــة الماليــة وقلــة
االمكانيــات والمــوارد المتاحة،
إال أنها لم تقف مكتوفة األيدي
بانتظــار بــدء مشــاريع إعــادة
إعمار البنية التحتية ،بل عملت
منذ بــدء العــدوان وحتى هذه
اللحظات على تنفيــذ الصيانة
الالزمة وفق إمكانياتها.
جــزء كبير مــن هذه الشــوارع
والحديــث لمهنــا ،تــم إعادتها
للخدمــة مــن جديــد ،وخاصــة
الرئيســة منهــا ،كشــارع
الوحــدة وعمر المختــار والثورة
والثالثينــي مقابــل الجامعات
وغيرها الكثير.
صعوبــات كثيــرة تقــف عائقاً

أمــام عمــل البلديــة ،وتتمثل
في تأخر عملية إعــادة االعمار
بالنســبة للبنيــة التحتيــة،
واســتمرار الحصــار المفروض
على قطاع غزة ،إلى جانب قلة
االمكانيــات والمــوارد ،وتهالك
وقــدم أســطول آليــات البلدية
وحاجتهــا للصيانــة الدائمة ،ما
يرهق كاهل البلدية مالياً ،إلى
جانب عدم توفر بعض اآلليات
والمعــدات الثقيلــة الالزمــة
للعمل.

الشتاء يفاقم الضرر
بلدية خــان يونس هي األخرى
عملت على إعادة مســار الحياة
إلــى طبيعتها ولــو جزئيًا عقب
التدميــر الكبيــر الــذي ألحقته
طائرات االحتالل في الشوارع،
حيث بلغت المســاحة اإلجمالية
للطرق المتضررة ( )70ألف متر
مربع.

طــرق وشــوارع كثيــرة عملت
البلدية على صيانتها من خالل
وزارة الحكــم المحلــي ،منهــا
شــارع عمر المختــار المعروف
برقم  5وشــارع مركز شــهداء
خــان يونــس ،شــارع الســكة
الحديــد ،شــارع بحر الســطر،
وشارعي أحمد ياســين وجمال
عــد الناصــر" طريــق رفــح
الغربيــة" ،إلــى جانــب إصالح
بعض الحفر.
رئيــس بلديــة خــان يونس د.
عالء الدين البطة ،شدد على أن
اســتمرار إغالق المعابر ،وعدم
إدخال مــواد اإلعمــار من قبل
االحتالل االســرائيلي من شأنه
مفاقمــة األوضــاع اإلنســانية
فــي مدينة خــان يونس نتيجة
لتدميــر عشــرات الطــرق التي
استهدفها االحتالل في عدوانه
األخير.
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اإلعالم الحكومي
ينشر معايير
التسجيل للعمل
بالداخل المحتل
غزة -الرأي
نشــر المكتــب اإلعالمــي الحكومي في
قطاع غــزة المعايير التي ســيتم وفقها
تســجيل الراغبيــن فــي العمــل داخل
األراضي المحتلة عام .1948
وأكــد المكتب في تصريــح مقتضب أن
اآلليــة تأتي ضمن المســاعي الحكومية
الحثيثة للحد من البطالة ،ومنعاً لحدوث
أية حاالت تالعب أو اســتغالل في آليات
التسجيل واالختيار.
ولفت إلى أن التسجيل سيكون إلكترونياً
وفق المعاير التالية“ :متزوج ،العمر فوق
26عاماً ،غير موظف ،حاصل على بطاقة
التطعيم ،خلو الصحيفة الجنائية”.
يذكــر أن وزارة العمــل بغــزة ستنشــر
صباح الغد رابطاً للتســجيل اإللكتروني
للعمال الراغبين بالعمل داخل األراضي
المحتلــة عام  ،1948وذلــك على موقع
الوزارة التالي/https://www.mol.ps :

الجاسوس القاتل..ما الذي يخفيه لغزة هذه المرة؟
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
أشــبه بصوت دبور يحوم في غرفتك،
هكــذا بــدت طائــرات االســتطالع
المســيرة المعروفــة بـ"الزنانــة"
فــي أجــواء القطــاع ،هي بحــذ ذاتها
حصــاراً جوياً يســرق النــوم من أعين
المواطنيــن ،فارتفــاع أزيزهــا يرهق
الرأس بصداع ال يفارقه ،فيما ينشغل
العامة بالتخمين حــول ما تخبئه هذه
الملعونــة ،وتحليقهــا على مســافات
منخفضة.
وتعد طائرات االســتطالع بدون طيار
"غرفــة عمليات كاملــة" ،فهي مزودة
بأحدث أجهزة التجســس تقدمًا وبحثاً
عن الهدف المطلوب.
وفي الوقت الذي يخشى فيه الكثيرين
تحليق الزنانات في ســماء غزة بشكل
مكثــف منذ عدة أيــام ،وتأخذ نصيبها
من الشتائم والتعليقات ،يأخذ البعض
اآلخــر األمــر علــى ســبيل الفكاهــة
والسخرية.

غربان في السماء
وبكلمــات مازحــة ،يقول الشــاب علي
أبو شــرار موجها حديثــه لـ"الزنانة"":
حلي عن ســمانا ،ملكيش أهل يسألوا
عليكــي" ،ويطلــق ضحــكات مطولــة

برفقــة أصدقائه الذيــن بجانبه ،فيما
ييوجــه أبو عمر شــلدان حديثه مازحا
هو اآلخــر ":حالفة يمين مــا تروح وال
تنزل وتصدع روسنا".
المواطــن يوســف القرينــاوي يرى أن
وجــود هــذه الطائــرات فــي األجــواء
بات روتين يومي قاتــل ،يحرم الكبار
والصغــار لــذة النــوم بهــدوء ،فهي ال
تفعل ســوى الضجيج و"الزن" بشــكل
غريــب ومخيــف وكأن األجــواء "أجواء
حرب".
وتُصــدر "الزنانــات" صوتا ينخفض
تارة ويرتفع تــارات أخرى ،األمر الذي
يزعج األربعينية أم بشار حميد ،حيث
تقــول لـ"الرأي" ":أخشــى ما أخشــاه
أن تكون هــذه الطائــرات تبحث عن
صيد ثمين ،وقتها سندخل في دوامة
أخــرى" ،معربة عن أملهــا أن تذهب
تلــك الغربان التي تحوم في الســماء
بشكل كبير دون رجعة.
ولعبــت طائــرات االســتطالع
اإلســرائيلية دوراً مهمــاً خالل الحرب
األخيــرة علــى قطــاع غــزة صيــف
 ،2014وفي عدوان مايو  2021خالل
عمليــات الرصد والقصف ،وأســفرت
عن استشــهد المئات من المواطنين
والمقاومين.

تحديات صنعتها المقاومة
مــن جهتــه ،يــرى الخبير في الشــأن
اإلســرائيلي أيمن الرفاتــي ،أن حركة
الطيــران التي تحوم في ســماء قطاع
غزة بشكل مكثف ،ليس سببها تنفيذ
خطة تنوفا على وجه التحديد.
ويقول الرفاتي فــي حديث لـ"الرأي"":
ما يجري هو زيادة في جمع المعلومات
االستخبارية ومراقبة عناصر المقاومة
الفاعلة لتعبئة بنك األهداف من جديد
ليشــمل أهدافاً نوعية ،هذا من ناحية
ومــن ناحية ثانيــة ال يمكــن تأكيد أو
نفي وجود عمل استخباري للعدو على
األرض داخــل قطــاع غزة يســتهدف
مقــدرات المقاومــة بمــا فــي ذلــك
شــبكة االتصاالت الخاصــة ،والقدرات
الصاروخيــة ،وأماكــن الســيطرة
والتحكم".
ويضيــف ":ربمــا يأتــي هــذا التحرك
مــن قبل العــدو بهــذا الشــكل كنوع
مــن العمــل االســتباقي لمواجهة أية
مفاجئــات تحــدث ،فــي ضــوء تقدير
االحتــال ارتفــاع مســتوى المفاجئة
في القرارات لــدى قيادة المقاومة في
قطاع غزة تجاه اتخاذ قرارات مصيرية
غيــر متوقعــة ،وعليه يمكن تفســير
مــا يجــري بأنه ضمــن االســتعدادات

المتواصلــة التــي يقوم بهــا االحتالل
بمســتوياته األمنيــة والعســكرية
والسياســية للتعامل مع هــذا المتغير
الخطير".
""ولعل الخطر الكبير الذي استشعر به
االحتــال خالل معركة ســيف القدس
في مايــو /أيار الماضــي ،وعدم قدرة
جميــع المســتويات لديه علــى التنبؤ
بردة فعل المقاومــة ،وتقدير الموقف
الســليم حــول توجهات قيادتــه ،بات
يمثــل تحدياً حقيقياً أمامه يســتوجب
التعامــل معه واالســتعداد الدائم له"،
يقول الرفاتي".
ووفــق ما ذكره ،فإنــه وضمن دروس
معركــة ســيف القــدس ،يبــدو أن
االحتالل تنبه إلى القدرات العســكرية
التي يتــم تصنيعها محليــا في قطاع
غزة ،وخاصة فيمــا يتعلق بالصواريخ
والطائــرات المســيرة وبــات يعتبرها
تهديــداً كبيــراً ،مــا دفعــه للتركيــز
ومحاولة جمع معلومات حولها لتصبح
أحد األهداف الملحة.
ويؤكــد أن االحتالل بعــد عمله القوي
لقطع خطــوط االمداد عن قطاع غزة،
وقــدرة المقاومــة الفلســطينية على
مفاجئتــه بتقــدم كبير على مســتوى
التصنيع المحلي كماً ونوعاً ،بما يفوق

قدرات األسلحة التي تصل من الخارج،
بــات تركيــز العــدو لصنع مشــكالت
وتحديــات أمــام هــذه الصناعــات
لتأخيرها أو إعاقــة عملها ،أو الحد من
إنتاجهــا بحيــث ال تســتطيع المقاومة
تنفيــذ عمليــات إطــاق مكثفــة ،كما
حدث فــي ســيف القدس التــي مثلت
تحديــاً حقيقيــاً للجبهــة الداخليــة،
ومنظومات الدفاع ضد الصواريخ لدى
االحتالل.

اعتماد كبير
ويعتمد جيــش االحتالل اإلســرائيلي
بشــكل كبير على طائرات االستطالع
المســيرة التــي يطلــق عليهــا
الفلســطينيون "الزنانــة" وتقــوم بـ3
مهام أساسية هي :التصوير والتعقب،
االغتيال والتصفية الجسدية ،وتوجيه
الطائرات الحاملة للقاذفات
وتشــكل هذه الطائرة الصغيرة -التي
ال تــكاد ترى بالعيــن المجردة -قطعة
رئيســية فــي الترســانة العســكرية
اإلســرائيلية منــذ اســتخدامها فــي
األراضــي الفلســطينية -علــى نحــو
واســع -بعد انــدالع انتفاضة األقصى
فــي العــام  ،2000وفقــا لخبــراء
عسكريين وأمنيين فلسطينيين.

