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جنود اسرائيليون على ظهور دباباتهم في هضبة اجلوالن  -تصوير AFP :

هل البلدات العربية في الشمال جاهزة للتعامل
مع حاالت الطوارئ وامكانية اندالع حرب ؟!
في ظل التطورات املتسارعة واألحداث
التي شهدتها هضبة اجلوالن  ،ليلة
اخلميس  ،وتأكيد اجليش االسرائيلي
أنه لن يسمح لقوات ايرانية مبهاجمة
العمق االسرائيلي من سوريا  ،ووسط
االنذارات حول مخطار اندالع حرب
إقليمية في منطقة الشرق األوسط،
ووسط أجواء التصعيد والتهديد
املتبادل بني اسرائيل وايران  ،حاورت
صحيفة بانوراما عددا من رؤساء
السلطات احمللية العربية في منطقة
الشمال ومسوؤلني عن األمن فيها،
وسألتهم ان كانت بلداتهم جاهزة
للتعامل مع حاالت الطوارئ  ،وان
كانت تتوفر لألهالي االمكانية حلماية
أنفسهم  ...في هذا التقرير استعراض
ملدى جهوزية البلدات العربية في
منطقة الشمال  ،من حيث املعدات
واآلليات والقوى البشرية  ،على أمل أن
ال تقع حرب كهذه وأن تبقى األحاديث
حولها مجرد تكهنات خاطئة ال أكثر ...

| تقرير  :ع�لاء ب��دارن��ة وعلي مغربي وعماد غضبان مراسلي صحيفة بانوراما |

" املجلس احمللي في كفر
مندا جاهز للتعامل مع أية
حالة طوارئ "

م��ن ج��ان�ب��ه  ،ي�ق��ول امل�ه�ن��دس ط��ه زي ��دان –
رئ �ي��س م�ج�ل��س ك �ف��رم �ن��دا احمل �ل��ي "أن
امل �ج �ل��س احمل �ل��ي ف ��ي ك �ف��ر م �ن��دا ج��اه��ز
للتعامل مع أي��ة حالة ط��وارئ من حيث
التواصل مع األجهزة املختصة  ،وتوفير
املعلومات للمواطنني ".
واس�ت�ط��رد زي ��دان ي�ق��ول  " :ت��وج��د في
امل�ج�ل��س ط��واق��م ع�م��ل ب�ج�ه��وزي��ة كاملة
للتعامل مع أية حالة طوارئ ".
ه���ل ت �ت��وف��ر م�ل�اج���ىء ف���ي امل� � ��دارس
واملؤسسات العامة وفي االحياء؟
في امل��دارس تتوفر بنسبة عالية مناطق
آمنة  ،ويتم إجراء متارين طوارئ في كل
سنة في املدارس .
ك �ي��ف س �ت �ت �ع��ام��ل ال �س �ل �ط��ة احمل �ل �ي��ة
م��ع ام �ك��ان �ي��ة ان � ��دالع ح ��رب اقليمية
ف��ي املنطقة ك�م��ا ي �ج��ري احل��دي��ث في
االعالم؟
ال توجد مالجئ عامة في األحياء  ،لكن
وف��ق ق��ان��ون البناء م��ن ع��ام  ،90وال��ذي
يلزم كل متقدم لرخصة بناء إقامة غرفة
آمنة في كل طبقة يتم بنائها ،فإن نسبة
 80%من األبنية تتوفر فيها غرف آمنة .

" من الواضح ان
هنالك متييز بني املجتمع
العربي واليهودي "
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أم ��ا م� ��ازن غ �ن��امي – رئ �ي��س ب �ل��دي��ة سخنني
ورئيس اللجنة القطرية ل��رؤس��اء السلطات
احمللية العربية فيقول هو اآلخ��ر أن "بلدية
س �خ �ن�ين ج ��اه ��زة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع أي� ��ة ح��ال��ة
طوارئ".
واسترسل غنامي يقول  " :قمنا في اآلون��ة
األخيرة بعقد اكثر من اجتماع  ،وأكثر من
مت��ري��ن ي�ح��اك��ي ح��ال��ة وق� ��وع ح ��رب  .قمنا
بتقسيم املدينة ال��ى  4اقسام وتدربنا على
كيفية اخ�لاء املصابني وتوفير اإلسعافات
املالئمة لهم .بلدية سخنني حرصت أيضا
ع �ل��ى ت��وف �ي��ر غ��رف��ة ط � ��وارئ م �ج �ه��زة بكل
امل�ع��دات ال�لازم��ة  ،كما ان هنالك ف��رق انقاذ
م��ن املتطوعني يفوق ع��دده��م  300متطوعا
ومتطوعة ".
ه � ��ل ت� �ت���وف���ر م �ل��اج � ��ىء ف � ��ي امل� � � ��دارس
واملؤسسات العامة وفي االحياء؟
ه �ن��ال��ك م�ل�اج ��ئ ف ��ي ك ��ل امل � � ��دارس ك��اف�ي��ة
الستيعاب ال�ط�لاب  ،معظم ب�ي��وت سخنني
فيها مالجئ باستثناء البلدة القدمية ،وقمنا
باجراء تدريب خاص بهذا الشأن على كيفية
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