
غزة - الراأي - اآالء النمر
ت�سامنا مع ال�س��عب الفل�سطيني الذي 
يغل��ب عل��ى ت�سنيفات��ه العام��ة باأنه 
العربي��ة  الب��اد  ب��ن  الج��ئ  �سع��ب 
والغربي��ة لن�سب��ة ت�س��ل اإىل 43%، 
االأه��ل  الوط��ن وغرب��ة  ب��ن غرب��ة 
اأ�س��واأ  يف  الفل�سطين��ي  ح��ال  يتجل��ى 

واالقت�سادي��ة  املادي��ة  االأو�س��اع 
ع��ن  منف��ى  يف  فه��و  واالجتماعي��ة، 
م�سق��ط راأ�سه الذي طامل��ا تغرب عنه 
ت�سع��ة  م��رور  الي��وم  يواف��ق  ق�س��رًا. 
ع�سر عامًا على ت�سمية االأمم املتحدة 
للع�سري��ن من �سه��ر يوني��و/ حزيران 
م��ن كل ع��ام باليوم العامل��ي لاجئن، 

والت��ي خ�س�س��ت ال�ستعرا���ض هم��وم 
وق�ساي��ا وم�س��اكل الاجئن وت�سليط 
ال�س��وء عل��ى معاناته��م وبح��ث �سب��ل 
تق��دمي املزيد من الع��ون لهم برعاية 
من املفو�سي��ة العليا ل�سوؤون الاجئن 
التابع��ة لاأمم املتح��دة، والتي تعمل 
الاجئ��ن  رعاي��ة ظ��روف  مهم��ة  يف 

ودعمهم اإىل حن العودة لديارهم.
وين���ض قرار رق��م 194، الذي تبنته 
املتح��دة،  ل��اأمم  العام��ة  اجلمعي��ة 
بتاري��خ 11/12/1948، على عودة 
الاجئ��ن الفل�سطيني��ن وتعوي�سهم، 
وبن��اء علي��ه اأطل��ق الفل�سطينيون يف 
قط��اع غزة م�س��رات الع��ودة الكربى 

اإحي��اء  وذل��ك  ال�سلمي��ة،  ب�سورته��ا 
للق��رار واإل��زام العم��ل ب��ه يف حمافل 
االأمم املتح��دة وتنبيه وجوده م�سبقًا 
والوعود املبنية عليه يف حق العودة.
اأح��داث نكب��ة فل�سط��ن وم��ا تاه��ا 

�سكل��ت  تهج��ر  م��ن 
لل�سع��ب  ك��ربى  ماأ�س��اة 
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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 

القد�ض املحتلة- الراأي
و�سرعن��ة  العق��ارات،  ت�سري��ب  ب��ن  م��ا 
العربي��ة  املمتل��كات  تواج��ه  الق�س��اء، 
املحتل��ة،  القد���ض  مدين��ة  يف  التاريخي��ة 
مق�سل��ة تهوي��د ونه��ب �سر�س��ة ال تتوقف؛ 

لفر�ض اأمر واقع يف املدينة املحتلة.
االثن��ن  ج��اءت  العملي��ات  ه��ذه  اأح��دث 
العلي��ا  املحكم��ة  �سّدق��ت  عندم��ا  املا�س��ي 
االإ�سرائيلي��ة عل��ى بي��ع اأم��اك للكني�س��ة 
االأرثوذك�سية اليونانية يف البلدة القدمية 
"عط��رات  جلمعي��ة  املحتل��ة  القد���ض  يف 
ف�س��ل  بع��د  اال�ستيطاني��ة،  كوهاني��م" 
حم��اوالت بطريركي��ة ال��روم االأرثوذك�ض 

باإلغاء البيع.

تآمر ثالثي
للم�ساع��دة  القد���ض  مرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
"لاأ�س��ف  الع��اروري:  ع�س��ام  القانوني��ة، 
اإىل  و�سل��ت  فالق�سي��ة  املعرك��ة؛  خ�سرن��ا 
خواتيمه��ا، و�س��در حك��م نهائي غ��ر قابل 
لا�ستئن��اف، والظ��روف العام��ة ال ت�سم��ح 

مبمار�سة �سغوط �سيا�سية".
واأ�س��ار الع��اروري اإىل اأن الراه��ب املتورط 
من��ذ  مع��روف  اخللي��ل  ب��اب  �سفق��ة  يف 
م��ّدة طويل��ة، وه��و متواط��ئ م��ع "عطرت 
كوهينم" التي هربته اإىل بنما ليتهرب من 

املثول اأمام املحكمة.
واأك��د اأن الدوائ��ر اال�سرائيلي��ة ت�ساف��رت 

جهوده��ا ما بن ما ت�سم��ى دائرة االأرا�سي، 
والنيابة، والق�ساء، لتمرير هذه ال�سفقة.
وق��ال: "لو كان الظ��رف عادي��ًا لتمكّنا من 
اإبط��ال ال�سفق��ة؛ الأن م��ن ب��اع العق��ارات 
ال ميل��ك ح��ق البي��ع، فه��ي اأوق��اف ال ميكن 

بيعها". 

تغليف قانوني للمصادرة
رغب��ة  تظه��ر  ب��داأت   2004 ع��ام  ومن��ذ 
جمعي��ات اال�ستيط��ان يف اال�ستي��اء عل��ى 
املمتل��كات التاريخي��ة يف البل��دة القدمي��ة 
بث��وب قانوين بع��د ظهور وثائ��ق تزعم اأن 
�س��ركات اإ�سرائيلية ا�سرتت ه��ذه االأ�سول، 
"االإمربي��ال" و"الب��رتاء" و"بي��ت  ومنه��ا 

املعظمية"، لتحويلها اإىل بوؤر ا�ستيطانية.
وبن��ي فندق "االإمربي��ال" عام 1884 وهو 
م��ن اأوائ��ل الفن��ادق الت��ي اأقيم��ت �سرق��ي 
القد���ض، وكان وجه��ة للكث��ر م��ن ال�سي��اح 
وامل�سوؤول��ن الذي��ن زاروا القد�ض مبن فيهم 
فيلهلم الثاين اآخر قيا�سرة االإمرباطورية 
االأملانية، وملك برو�سيا عندما زار فل�سطن 

عام 1898.
االإرثوذك���ض  ال��روم  بطريركي��ة  ومتتل��ك 
الفن��دق الواقع يف ميدان عمر بن اخلطاب 
مبنطق��ة ب��اب اخللي��ل، وه��و اأح��د اأب��واب 
البل��دة القدمية يف القد�ض التي توؤدي اإىل 

حارة الن�سارى.
وب��ات الفن��دق ال��ذي يوف��ر �سطح��ه طل��ة 

جميل��ة عل��ى مع��امل القد���ض القدمية مبا 
فيه��ا امل�سج��د االأق�س��ى، وكني�س��ة القيامة 
و�س��ور القد���ض العتيق��ة، مه��ددا بالت�سرب 
اإىل اجلمعي��ة اال�ستيطاني��ة االإ�سرائيلية 
"عط��رات كوهاني��م" التي تن�سق يف و�سع 
القد���ض  يف  عربي��ة  ممتل��كات  عل��ى  الي��د 
م��ن  خا�س��ة  يه��ود،  اأثري��اء  م��ن  بدع��م 

الواليات املتحدة االأمريكية.
وال يه��دد الت�سري��ب ه��ذا الفن��دق، املكون 
م��ن 50 غرفة فندقي��ة فح�سب، ب��ل �سمل 
اأي�س��ا فندق "الب��رتاء" املا�سق له واملكون 
م��ن 26 غرف��ة فندقي��ة، واأي�س��ا اململ��وك 
لبطريركية الروم االأرثوذك�ض يف القد�ض.

وثائق وفساد
و"الب��رتاء"،  االإمربي��ال"  ق�س��ة"  ب��داأت 
ومعهم��ا مبنى كب��ر يف احل��ي االإ�سامي يف 
املدينة ي�سمى "بيت املعظمية"، تطفو على 
ال�سطح يف عام 2004 بعد اأن قالت و�سائل 
اإع��ام االحتال، م�ستن��دة اإىل وثائق: اإن 
�سركات اإ�سرائيلية م�سجلة يف دول غربية 
وتعم��ل مل�سلح��ة اجلماع��ات اال�ستيطانية 
بطريركي��ة  م��ن  العق��ارات  ه��ذه  ا�س��رتت 

الروم االأرثوذك�ض.
وفج��رت الوثائق موجة م��ن املظاهرات يف 
القد���ض وال�سف��ة الغربية وداخ��ل اأرا�سي 
48 ويف االأردن، اأدت يف نهاي��ة االأم��ر اإىل 
االإطاح��ة ببطري��رك ال��روم االأرثوذك�ض 

يف القد���ض اإيرينيو�ض االأول من من�سبه يف 
عام 2005.

عل��ى  بظاله��ا  الق�سي��ة  ه��ذه  واألق��ت 
ال��ذي  ثيوفيلو���ض  اجلدي��د  البطري��رك 
ا�ستهل عهده يف العام ذاته مبحاولة اإبطال 
ال�سفق��ة التي قال اإنه �سابه��ا اأعمال ف�ساد 
ور�س��وة ف�سا عن ع��دم ت�سدي��ق الكني�سة 

عليها.
وت�سعى جماع��ات ا�ستيطاني��ة اإ�سرائيلية، 
على راأ�سها "عط��رات كوهانيم"، اإىل و�سع 
الي��د على اأك��رب عدد ممك��ن م��ن املمتلكات 
العربية يف البل��دة القدمية من القد�ض يف 
حماول��ة ملن��ع حتولها اإىل عا�سم��ة للدولة 

الفل�سطينية م�ستقبا.
م��دى  عل��ى  حظي��ت  اجلماع��ات  وه��ذه 
املحاك��م  م��ن  القان��وين  بالدع��م  �سن��وات، 
ق�سية  يف  تك��رر  ما  وه��و  "االإ�سرائيلي��ة"، 
اأم��اك بطريركي��ة ال��روم االأرثوذك�ض يف 

ال�سراع الذي بداأ قبل �سنوات.

صفقة مشبوهة
دع��وى  البطريركي��ة  قدم��ت  واآن��ذاك، 
يف  االإ�سرائيلي��ة  املركزي��ة  املحكم��ة  اإىل 
القد���ض دع��ت فيه��ا اإىل اإبط��ال ال�سفق��ة 
بعد تاأكيدها اأنه �سابها الف�ساد؛ حيث متت 
دون عل��م الكني�س��ة وبع��د تق��دمي جميعة 
املالي��ة  الر�س��وة  كوهاني��م"  "عط��رات 
ال��ذي  البطريركي��ة  يف  امل��ايل  للم�س��وؤول 

واف��ق عل��ى اإمتامه��ا ب�سع��ر زهي��د، مقارنة 
ب�سعر ال�سوق لهذه املمتلكات.

االإ�سرائيلي��ة،  العلي��ا  املحكم��ة  وبق��رار 
االثن��ن املا�سي، هن��اك خ�سية م��ن اإقدام 
على  كوهاني��م" اال�ستيطاني��ة  "عط��رات 
املب��اين  م��ن  املحمي��ن  امل�ستاأجري��ن  ط��رد 

وحتويلها اإىل بوؤر ا�ستيطانية.
االأرثوذك���ض  ال��روم  بطريركي��ة  وقال��ت 
االإ�سرائيلي��ة  املحكم��ة  اإن  القد���ض:  يف 
"اعتمدت �سفقة عقارات باب اخلليل التي 
اأبرمت ب�سبهات يف عهد البطريرك ال�سابق 
تق��دمي  م��ن  بالرغ��م  االأول  اإيرينيو���ض 
البطريركية كل م��ا هو كاٍف الإبطالها على 

مدار معركة قانونية ا�ستمرت 14 عاما".
اإنه��ا:  له��ا  وقال��ت البطريركي��ة يف بي��ان 
اال�ستياء  م�سوار مقاومة عملية  "�سُتكمل 
بجمي��ع  اخللي��ل  ب��اب  يف  عقاراته��ا  عل��ى 
ال�سبل امل�سروع��ة، واإن طواقمها القانونية 
بالتع��اون م��ع خ��رباء يف القان��ون الدويل، 
تدر�ض كاف��ة االحتماالت املتاح��ة الإلغاء 
ب��اب  عق��ارات  عل��ى  اال�ستي��اء  عملي��ة 

اخلليل".
واأ�سارت بطريركية ال��روم االأرثوذك�ض يف 
القد���ض اإىل اأنها: "�ستوا�سل تقدمي دعمها 
العق��ارات  به��ذه  املحمي��ن  للم�ستاأجري��ن 
اأم��ام الهجم��ة  ليكون��وا خ��ط دف��اع اآخ��ر 
اال�ستيطانية ال�سر�سة عل��ى القد�ض عامة 

وعلى هذه العقارات خا�سة".

العقارات التاريخية في القدس.. 
النهب والتهويد بأمر القضاء
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ت�ستد اأزمة نق�ض الدواء التي تع�سف 
مبوؤ�س�س��ات وزارة ال�سح��ة بغزة �سيئا 
ف�سيئا، فمئات االأ�سن��اف من االأدوية 
وامل�ستهل��كات الطبي��ة بات��ت مفقودة 
م��ن امل�ست�سفي��ات، حت��ى و�س��ل االأمر 
االأدوي��ة  اأب�س��ط  توف��ر  انع��دام  اإىل 
وامل�سكن��ات الت��ي م��ن �سانه��ا تخفيف 

اآالم العديد من املر�سى.
ال�سي��دة الثاثيني��ة اأم عم��ر �سعبان 
تفاجاأت من عدم توفر دواء االأكامول 
عي��ادة  يف  احليوي��ة  وامل�س��ادات 
الرمال" تل �سومر" احلكومية، حيث 
كان��ت تعاين م��ن التهاب��ات يف احللق، 
اإال اأن عدم وجود الدواء جعلها تعود 

بخفي حنن اإىل منزلها.
تق��ول �سعب��ان يف حديث ل�"ال��راأي": 
اذا كانت اأب�سط االأدوية غر متوفرة 
عل��ى اأرف��ف م�س��ايف وعي��ادات غ��زة، 
اأ�سح��اب  املر�س��ى  باأدوي��ة  فكي��ف 
االأمرا���ض املزمن��ة وامل�ستع�سية، كان 
اهلل يف عونه��م، وكان اهلل يف عونن��ا 

جميعا".
يف  ال�سح��ة  وزارة  مراف��ق  وتع��اين 
قطاع غ��زة نق�سًا �سدي��دًا يف االأدوية 
املخ�س�س��ة ملر�سى ال�سرطان، ومر�سى 

الكل��ى، واالأمرا�ض املزمن��ة "اأمرا�ض 
ومر�س��ى  وال�سغ��ط"،  ال�سك��ري 
العاج��ي  واحللي��ب  التا�سيمي��ا، 
واجلرع��ات  اجلاكتوم��ن«،  »حلي��ب 
اإىل  الهيموفيلي��ا،  ملر�س��ى  الدوائي��ة 
جان��ب فق��دان العدي��د م��ن االأدوي��ة 

لاأطفال.
ويف الوق��ت ال��ذي يع��اين في��ه قطاع 
غ��زة م��ن غي��اب املئ��ات م��ن االأدوية 
ال�سروري��ة واملهم��ة للمر�س��ى بغ��زة، 
جتاهله��ا  اهلل  رام  حكوم��ة  توا�س��ل 
م��ن  ال�س��ادرة  واملنا�س��دات  لاأزم��ة 
غ��زة  وكاأن  واملر�س��ى،  االأطب��اء 
و�سكانه��ا لي�ض م��ن �سم��ن اهتماماتها 

واأولوياتها.

ناقوس خطر
من جهته قال اأ�س��رف القدرة الناطق 
غ��زة:"  يف  ال�سح��ة  وزارة  با�س��م 
غ��زة  قط��اع  مر�س��ى  يكاب��ده  م��ا  اإن 
ج��راء نف��اد 52 يف املئة م��ن اأدويتهم 
وحرم��ان  والتخ�س�سي��ة،  االأ�سا�سي��ة 
مئ��ات االطفال من احللي��ب العاجي 
ال ميكن احتم��ال تداعياته اخلطرة 
عل��ى �سحتهم"، مطالب��ا كافة اجلهات 

املعنية للتحرك العاجل الإنقاذهم.
واأ�س��ار الق��درة اإىل نف��اد 35 �سن��ف 
م��ن اأدوي��ة ال�سرط��ان، والت��ي متث��ل 
العاجية  % م��ن الربتوك��والت   62
لنح��و 8000 مري�ض، منه��ا عاجات 
)�سرط��ان الث��دي والقول��ون والغ��دد 
ل��دى  ال��دم  و�سرط��ان  الليمفاوي��ة 
االأطف��ال(، اإىل جان��ب نف��اد احلليب 

العاجي الأكرث من 500 طفل.
م�سف��ى  تع��اين  ذل��ك،  اإىل  واإ�ساف��ة 
م��ن  الرنتي�س��ي التخ�س�س��ي يف غ��زة 
نق���ض اأنابي��ب نق��ل الدم ل��� 39 طفل 
من مر�سى الف�س��ل الكلوي، يحتاجون 
اليه��ا الإمت��ام جل�س��ات غ�سي��ل الكل��ى 

ثاث مرات اأ�سبوعيا.
وال يتوق��ف االأم��ر هنا، حي��ث تعاين 
م��ن   %  68 نف��اد  م��ن  غ��زة  م�س��ايف 
اأدوي��ة الرعاية االأولي��ة واالأمرا�ض 
املزمن��ة )ال�سك��ر وال�سغ��ط(، واأي�سا 
نف��اد اأدوية االأطف��ال ومنها )حملول 
احليوي��ة  وامل�س��ادات  اجلف��اف 
وامل�سكنات(، اإىل جانب النق�ض احلاد 
والع�سبي��ة  النف�سي��ة  االأدوي��ة  يف 

وت�سنجات االأطفال.
واأهاب الق��درة بكافة اجلهات املعنية 
وفاعل��ة  عاجل��ة  اإج��راءات  اتخ��اذ 

لتطويق االأزمة الدوائية التي طالت 
ع�س��ب اخلدمات ال�سحي��ة االأ�سا�سي، 
وح�س��د الدعم الازم لتوف��ر و�سراء 

االأدوية واملهام الطبية للمر�سى.
تعقيدات اأزمة نق�ض الدواء واختفاء 
اأ�سناف بعينه��ا لي�ض جديدا يف قطاع 
غ��زة، فب��ن الف��رتة واالأخ��رى تعود 
االأزم��ة لت��دق معه��ا ناقو���ض اخلط��ر 
ال��ذي يحي��ط ب��اآالف املر�س��ى الذين 
وبحاج��ة  خط��رة  اأمرا�س��ا  يعان��ون 

ما�سة للعاج.

تدخل عاجل
بدوره��ا، طالب��ت منظم��ات حقوقية 
يف قط��اع غزة ب��� »التدخ��ل ال�سريع« 
الإيج��اد حل الأزمة �سح ال��دواء، التي 
يف  ال�سحي��ة  املراف��ق  منه��ا  تع��اين 
القطاع. وقالت وزارة ال�سحة يف غزة 
اإن االأطفال املر�سى يعي�سون »جتارب 
موؤمل��ة للغاي��ة«، يف ظ��ل حال��ة العجز 

الدوائي الكبر.
واأع��رب املرك��ز الفل�سطين��ي حلق��وق 
االإن�س��ان، عن قلقه البال��غ من تفاقم 
اأزمة نق�ض االأدوية يف م�سايف القطاع، 
وح��ّذر م��ن تداعياتها اخلط��رة على 

حي��اة اآالف املر�س��ى، الذي��ن يعان��ون 
ما�س��ة  وبحاج��ة  خط��رة،  اأمرا�س��ًا 

للعاج.
ونا�س��د املرك��ز ال�سلط��ة الفل�سطينية 
»التدخ��ل  ب���  الدولي��ة  واملنظم��ات 
العاجل« من اأجل �سمان اإمداد م�سايف 
الإنق��اذ  الازم��ة  باالأدوي��ة  القط��اع 

حياة املر�سى.
واأو�س��ح املركز يف بيان ل��ه، ان مرافق 
وزارة ال�سح��ة يف قط��اع غ��زة تعاين 
نق�سًا �سدي��دًا يف االأدوي��ة املخ�س�سة 
الكل��ى،  ومر�س��ى  ال�سرط��ان،  ملر�س��ى 
واالأمرا�ض املزمنة »اأمرا�ض ال�سكري 
التا�سيمي��ا،  ومر�س��ى  وال�سغ��ط«، 
»حلي��ب  العاج��ي  واحللي��ب 
الدوائية  اجلاكتومن«، واجلرع��ات 

ملر�سى الهيموفيليا.
جدي��ر بالذكر اأنه من��ذ بداية العام، 
مل تر�س��ل وزارة ال�سح��ة ب��رام اهلل، 
االأدوي��ة والعاج��ات الازم��ة مل�سايف 
القط��اع، فيم��ا قل�ست ال��وزارة يف رام 
اهلل يف االآون��ة االأخ��رة التحوي��ات 
للم�ست�سفي��ات  املوجه��ة  الطبي��ة 
اقتط��اع  ب�سب��ب  االإ�سرائيلي��ة 
الت��ي  املقا�س��ة  "اإ�سرائي��ل" الأم��وال 

جتبيها لل�سلطة.

%52 من األدوية مفقودة

أزمة الدواء تشتد..مرضى غزة بانتظار الموت
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حوار :حمادة كمال حمادة
الطب��ي  ال�شف��اء  جمم��ع  داخ��ل  م��ن 
�شف��ر  �ش��وت  وعل��ى  غ��زة،  مبدين��ة 
باأن��ات  املمزوج��ة  القل��ب  اأجه��زة 
املر�ش��ى، يق��ف ) رئي���س ق�ش��م القل��ب 
وال�شراي��ن يف جمم��ع ال�شف��اء الطبي 
بغ��زة ( الدكتور حمم��د ح�شن حبيب 
) 45عام��ًا ( متفح�ش��ًا ملفات املر�شى، 
ا�ش��ارات  يق��راأ  اأحده��م  اإىل  ملتفت��ًا 
جهاز النب�س وملتف��ًا اإىل اآخر مطمئنًا 
اإي��اه بتح�ش��ن حالت��ه ال�شحي��ة، وم��ن 
ب��ن و�شط تلك التفا�شي��ل كان احلوار 

التايل : 
دكت��ور حمم��د، براأين��ا فاإن��ه البد من 
طفول��ة كانت الب��ذرة االأوىل يف بلورة 
�شخ�شيت��ك املهني��ة الت��ي نراه��ا اليوم 
كرئي���س ق�ش��م الق�شط��رة القلبي��ة يف 
جمم��ع ال�شف��اء الطب��ي، حدثتن��ا عن 

طفولتك : 
توف��ى  1974م  ع��ام  غ��زة  يف  ول��دت 
وال��دي يف حادث �شر وهو ذاهب الأداء 
1987م  فرباي��ر  يف  الفج��ر  �ش��اة 
ب�شيط��ا  مزارع��ًا  وال��دي  وكان   ..
وكان��ت حالتن��ا املادي��ة غ��ر مرفه��ة، 
وبع��د وفات��ه تركن��ا االر���س التي كنا 
ن�شتاأجره��ا م��ن االأوق��اف وذل��ك لقلة 
عائده��ا املادي، كن��ت حينها يف ال�شف 
اأن  عل��ي  وكان  االبتدائ��ي،  ال�شاد���س 
اأ�شاعد والدتي واخوتي ف�شرت اأذهب 
املدر�شي��ة  االج��ازة  وف��رات  اأي��ام  يف 
ال�شاق��ة  الزراع��ة  اأ�شغ��ال  يف  للعم��ل 
داخ��ل اخل��ط االخ�شر، وكن��ت اأعاين 
م��ن  واالهان��ة  االذالل  اأق��راين  مث��ل 
فاأدرك��ت  ال�شهي��وين،  العم��ل  �شاح��ب 
اأهمي��ة اأن نتعلم ونعم��ل ونبني وطننا، 
واأن يك��ون اأبناء �شعبن��ا �شادة حياتهم 
وبن��اة اقت�ش��اد منت��ج ولي�ش��وا جم��رد 
عاملن حتت امرة ال�شهاينة، نعم كنت 
طالب��ا واعمل داخل اخل��ط االخ�شر، 
اىل اأن و�شلت املرحلة الثانوية فعملت 
ح��ن  يف  املهن��ة  واأتقن��ت  كهربائ��ي  
اأن كث��را م��ن زم��اء املدر�ش��ة ترك��وا 
الدرا�ش��ة للعمل داخل اخلط االخ�شر 

واأم�شوا حياتهم عمااًل هناك.
وكان��ت م�شاه��د عاي�شته��ا يف طفولت��ي 
جلرائ��م االحت��ال االإ�شرائيلي  بحق 
الع��زل  الفل�شطيني��ن  املتظاهري��ن 
خ��ال  االحت��ال  باإنه��اء  املطالب��ن 
1987م  �شن��ة  االأوىل  االنتفا�ش��ة 
عقل��ي  ويف  الط��ب  لدرا�ش��ة  دفعتن��ي 
امل�شاب��ن  مب�شاع��دة  رغب��ة  وقلب��ي 

وت�شميد جراحهم.. 
ويف  مدر�ش��ة غ��زة ها�ش��م االبتدائية 
 – الاجئ��ن  غ��وث  لوكال��ة  التابع��ة 
االأون��روا– ب��داأت م�شرت��ي التعليمية  
ث��م اىل مدر�ش��ة ال�شجاعية، فمدر�شة 
ياف��ا الثانوية يف غ��زة، وانهيت درا�شة 
الثانوي��ة فيها عام 1991 ثم التحقت 
ا�شطنب��ول  جامع��ة  يف  الط��ب  بكلي��ة 
وتخرج��ت منه��ا حام��ا بكالوريو���س 

الط��ب واجلراحة العام��ة عام 2000 
، وخ��ال ت�ش��كل وعي��ي الطب��ي بداأت 
اأ�شع��ر بامليل لتخ�ش�س القلب وعمليات 
الق�شطرة حديثة التطور على م�شتوى 
التعليمي��ة  م�شرت��ي  الأكم��ل  الع��امل 
الوطن��ي  وعي��ي  بداي��ات  وت�شكل��ت 

واالن�شاين .

ويكمل الدكتور حبيب 
حديثه عن مسيرته 

العلمية قائاًل: 
) م�شرت��ي العلمي��ة مل تك��ن �شهلة بل 
اجت��زت خاله��ا ع�ش��رات التحدي��ات 
كان  تركي��ا  اىل  و�شل��ت  فعندم��ا 
)القر���س(  امتح��ان   اجتي��از  عل��ي 
ودخل��ت  الط��ب  كلي��ة  يف  القب��ول  اأي 
كلي��ة الط��ب، وبع��د التخ��رج اجت��زت 
امتح��ان االخ�شائي��ن االت��راك ،وهو 
امتح��ان يتق��دم ل��ه 20 األ��ف طبي��ب 
الختي��ار1200 طبيب منهم لتخ�ش�س 
القل��ب وتك��ون ن�شبة النج��اح فيه اأقل 
من %5، وكنت من املتفوقن والتحقت 
بتخ�ش�س القل��ب يف جامعة ا�شطنبول 
عام 2000م، ويف عام 2005م ح�شلت 
الزمال��ة  اأو  )الب��ورد(  �شه��ادة  عل��ى 
جامع��ة  م��ن  القل��ب(   )اأمرا���س  يف 
ا�شطنبول، وهنا عدت اإىل قطاع غزة،  
يف حين��ه كانت كل عملي��ات الق�شطرة 
حت��ول اإىل جمهوري��ة م�ش��ر العربي��ة 
اأو االردن اأو م�شت�شفي��ات داخل اخلط 
مت  ق�شط��رة  جه��از  واأول  االأخ�ش��ر، 
ت�شغيله يف غزة وحتديدا يف م�شت�شفى 
غزة االأوربي ي��وم 18/11/2006م، 
وكان العم��ل يقت�ش��ر عل��ى الق�شط��رة 
الق�شط��رة  اأم��ا  فق��ط  الت�شخي�شي��ة 
العاجي��ة اأو اجلراحية القلبية فيتم 
اأو اىل  االأردن  اأو  اإىل م�ش��ر  حتويله��ا 

داخل اخلط االأخ�شر.. (.

هل خطر ببالك وقتها 
أن التحويالت الطبية 

من الممكن أن تكون 
تهديدًا ملموسًا على 

حياة المرضى ؟ 
اأوام��ر  عل��ى  فاالت��كال  بالطب��ع، 
امل�شت�شفي��ات  اىل  التحوي��ات 
اخلارجية لي�س حا فمختلف اأمرا�س 
عاج��ي  تدخ��ل  اىل  حتت��اج  القل��ب 
�شريع ومعظم  حاالت القلب واجللطة 
والذبح��ة ال�شدري��ة احل��ادة حتت��اج 
لق�شط��رة خال �شاعة اأو �شاعتن على 

االأكرث.
 كم��ا اأن معاناة املر�ش��ى واأ�شرهم تكون 
كب��رة ج��راء ال�شف��ر والقل��ق ،ا�شافة 
اىل التكالي��ف املادي��ة الباهظة، فيما 
ت�ش��ر االح�شاءات اىل اأن عدد اأطباء 
اأمرا�س القلب يف قطاع غزة قليل جدًا 
وال يكف��ي، وهناك نق�س ن�شبته 50% 

اىل %60 مقارنة بالن�شب العاملية..

 

وهن��ا الب��د يل اأن اأ�ش��ر اإىل م��ا جع��ل 
ل��دي احلافز االأكرب عل��ى ال�شعي لفتح 
ال�شف��اء  جمم��ع  يف  الق�شط��رة  ق�ش��م 
2008م  ع��ام  يف  اأن��ه  حي��ث  الطب��ي 
وحتدي��دا بع��د االنق�ش��ام الفل�شطيني 
ا�شتد احل�ش��ار واالغ��اق اال�شرائيلي 
اال�شرائيلي��ة  املخاب��رات  وب��داأت 
عملي��ات ابت��زاز وا�شح��ة للم�شافرين 
عل��ى  ومرافقيه��م  املر�ش��ى  وبينه��م 
مل�شاومته��م  حم��اوالت  يف  اي��رز  مع��رب 
عل��ى العمالة لاحت��ال، واأذكر ق�شة 
يف  دعام��ات  اإىل  يحت��اج  كان  مري���س 
ال�شراي��ن ومت م�شاومت��ه يف معرب اإيرز 
على ل�شان �شابط خمابرات ا�شرائيلي 
بالق��ول )اإم��ا اأن تتع��اون معن��ا يف نقل 
املعلومات ون�شمح ل��ك باإجراء العملية 
اأو مت��وت يف غزة( فرف�س املري�س تلك 
امل�شاوم��ة وعاد اإىل قط��اع غزة وتويف 

بعد عدة اأ�شهر..
وحفزتنا جرمي��ة االحتال هذه على 
الق�شط��رة  عملي��ات  باإج��راء  الب��دء 
وق��ت  يف  القط��اع  داخ��ل  العاجي��ة 
ل��دى  اأف��كار  اأو  دواف��ع  في��ه  تك��ن  مل 
وزارة ال�شح��ة يف قط��اع غ��زة للب��دء 
بامل�ش��روع.. وبداأن��ا نبحث ع��ن بدائل 
يف ظ��ل احل�ش��ار والظ��روف ال�شعب��ة 
التي نعي�شها مع عدم وجود اأي �شركات 
م��ن  الق�شط��رة  م�شتهل��كات  لتوري��د 
اأ�ش��اك ودعامات اأو بالون��ات وغرها 

يف غزة..

ماذا بعد أن خطرت 
بذهنك فكرة إنشاء 

قسم للقسطرة القلبية 
داخل قطاع غزة بداًل من 

التحويالت ؟ 
اج��راء  مت  2008م   /5/11 بتاري��خ 

ق�شط��رة  اأو  دعام��ة  عملي��ة  اأول 
عاجي��ة يف م�شت�شفى غ��زة االأوروبي 
وه��ي عملية يقف خلفها �ش��ر اأبوح  به 
الأول م��رة ، حي��ث ات�ش��ل ب��ي م�شوؤول 
بوزارة ال�شحة بال�شلطة الفل�شطينية 
يف ال�شف��ة الغربية عار�شا امل�شاعدة - 
وقال يل ال تذكر ا�شمي الأنهم لو عرفوا 
�شتواجهني م�شاكل، واحفظ هذا ال�شر 
بيني وبينك "اأنا راح اأبعتلك اإيل بدك 
و  واأ�ش��اك  دعام��ات  ع��دة  اأي  اإي��اه، 
بالن وغرها م��ن م�شتلزمات عمليات 

الق�شطرة". 
قم��ت  عملي��ة  اأول  ف��ان  الواق��ع،  ويف 
م�شوؤوليت��ي  عل��ى  كان��ت  باإجرائه��ا 
ال�شخ�شية وبدون عل��م وزارة ال�شحة 
فيم��ا  االجن��از  به��ذا  اأبلغته��ا  الت��ي 
بع��د، وبالطب��ع كان هن��اك حتوف من 
ح��دوث م�شاعف��ات الأول حالتن قمنا 
يف  ر�شمي��ا  لهم��ا  الق�شط��رة  باإج��راء 
م�شت  االأمور  ولك��ن  5/11/2008م  
ب�ش��كل جيد ومل حت��دث اأي م�شاعفات 
وتقبل��ت وزارة ال�شحة هذه العمليات، 
وكان �شعور مفرح الأن قطاع غزة دخل 
معه��ا مرحل��ة توف��ر اخلدم��ة داخليا 
م��ا اأدى اإىل تط��ورات ايجابي��ة كبرة 

جدًا..
للدكت��ور  م��ازال  واحلدي��ث  بعده��ا، 
عملي��ات  باإج��راء  ب��داأت  حبي��ب، 
الق�شط��رة العاجي��ة ووج��دت تعاط 
�شخ��ي من فاعل��ي خر ك��رث، وكان اأول 
العمي��د  األ��ف دوالر دفعه��ا   15 مبل��غ 
باجلامع��ة اال�شامي��ة الدكت��ور مفيد  
املخلاتي، رحم��ه اهلل، ومل يكن يعمل 
يومها يف امل�شت�شفيات احلكومية ، وبعد 
ذل��ك ا�شرين��ا جمموع��ة م��ن املعدات 

بتمويل متربعن من قطاع غزة.
واأ�ش��اف الدكت��ور حبي��ب ، بع��د حرب 
2008 اال�شرائيلية على غزة جاءتنا 
ع��دة وف��ود طبي��ة عربي��ة وغربي��ة 

مل�شاندة قطاع غزة وبوجودها اأ�شبحت 
عملي��ات الق�شطرة اأولوي��ة لدى وزارة 
ال�شح��ة يف غزة ومن تلك الوفود جاء 
الوف��د ال�شوداين ووفد الهال االأحمر 
القط��ري بتربع��ات مكنتنا م��ن توفر 
وم�شتهل��كات  القل��ب  ل�شرب��ات  منظ��م 
اأخ��رى لف��رة طويل��ة واأ�شب��ح اجراء 
الق�شط��رة العاجية عم��ل روتيني يل 
يف قط��اع غ��زة ومل يك��ن اأح��د غ��ري 
يجري تل��ك العملي��ات يف امل�شت�شفيات 
احلكومي��ة يف غ��زة، فقم��ت بتدري��ب 
عدد من الزماء واأ�شبح باإمكانهم االآن 
اجراوؤها ب�شكل روتيني يف امل�شت�شفيات 

احلكومية.
وقب��ل  15/5/2014م  يف  وتاب��ع: 
احل��رب الثالث��ة عل��ى قط��اع غ��زة مت 
افتت��اح ق�شم الق�شط��رة يف مبنى ق�شم 
وقمن��ا  التخ�ش�شي��ة،  اجلراح��ات 
بتدري��ب ع��دد م��ن االأطب��اء يف جممع 
م��ن  هن��اك  واالآن  الطب��ي  ال�شف��اء 
داخ��ل  الق�شط��رة  اج��راء  يجي��دون 

قطاع غزة.
ويذكر الدكتور اأن كثر من العمليات مل 
يكن من املمكن اجراوؤها يف م�شت�شفيات 
غزة لعدم توفر)الدعامات وال�شبكات 
القل��ب(،  �شرب��ات  تنظي��م  واأجه��زة 
ويذكر حال��ة اأجرى له��ا ق�شطرة عام 
2008م يف م�شت�شف��ى غ��زة االأوروبي 
وكان املري�س يحت��اج لركيب دعامات 
فت��م حتويل��ه اإىل اح��دى م�شت�شفيات 
اخل��ط االأخ�ش��ر وهن��اك مت م�شاومته 
للعمال��ة ولكن��ه رف�س وع��اد اإىل غزة 
ومل يتمك��ن م��ن ال�شف��ر اىل م�شر عرب 
مع��رب رف��ح ب�شبب االغ��اق فتويف وهو 
غ��زة،  يف  االلهي��ة  العناي��ة  ينتظ��ر 
فكان��ت هذه ال�شدمة دفعة يل للتفكر 
يف اج��راء مثل هذه العملي��ات يف غزة 
م��ن جرائ��م احل�ش��ار  اأهلن��ا  حلماي��ة 

واالحتال.. 
حالي��ا  لدين��ا  اأ�شب��ح  اهلل  وبف�ش��ل 
نظ��ام ق�شط��رة جدي��د يعن��ي ادخ��ال 
املري���س من الط��وارئ اإىل ق�شم القلب 
مبا�شرة وهذا اجن��از مهم على م�شتوى 
كان  وقبل��ه  فل�شط��ن،  م�شت�شفي��ات 
مري���س الذبح��ة اأو اجللط��ة ينتظ��ر 
اج��راءات  الإمت��ام  اأك��رث  اأو  اأ�شبوع��ا 
التحوي��ل الطبي، اأم��ا االأن فتجرى له 

الق�شطرة فورًا مما قلل من الوفيات..

ما أثر هذه الخطوة 
على الصعيد العملي 

والوطني ؟ 
و يوا�ش��ل حديث��ه: "اإج��راء عمليات 
الق�شط��رة داخ��ل القط��اع يوف��ر لن��ا، 
قاع��دة بيانات جي��دة و مفيدة وتفتح 
توقع��ات  وو�ش��ع  لدرا�ش��ات  املج��ال 
تقديري��ة للتخطي��ط مل��ا نحتاجه من 
جتهي��زات وم�شتلزمات خال ال�شنوات 
التالي��ة ليت��م توفرها ، م��ع العلم اأنه 
كان م��ن ال�شع��ب جم��ع املعلوم��ات ع��ن 

املر�شى مع ت�شتته��م جراء التحويات 
الفل�شطين��ي  الداخ��ل  اىل  الطبي��ة 

املحتل واالأردن وم�شر. 
و يتاب��ع: " بداأنا اجراء بحوث علمية 
عل��ى احل��االت املر�شي��ة الت��ي نتابعها 
عاملي��ة  جم��ات  يف  بع�شه��ا  ون�شرن��ا 
حمكم��ة تعت��رب مراج��ع للمتخ�ش�شن 
جامع��ات  ويف  الع��امل  م�شت��وى  عل��ى 

اأمريكية واأوربية مرموقة".  
وي�شي��ف الدكت��ور حبي��ب :"اأن��ه م��ن 
اجلان��ب امل��ادي ف��اإن تكلف��ة عملياتنا 
ال  غ��زة  قط��اع  داخ��ل  اجلراحي��ة 
تتج��اوز %10 م��ن التكلف��ة التي يتم 
 ، الطبي��ة  التحوي��ات  عل��ى  انفاقه��ا 
فمث��ًا احل��االت الت��ي كن��ا نر�شلها اىل 
الداخ��ل املحت��ل تكلفنا م��ا يقارب 20 
األ��ف دوالر اأم��ا االآن ف��ا تكلفن��ا اأكرث 
 ، القط��اع  داخ��ل  1000دوالر  م��ن 
واأجرين��ا درا�شة عام 2016م تو�شلنا 
م��ن خاله��ا  اإىل اأننا وفرن��ا 55 مليون 
�شي��كل ج��راء اإج��راء الق�شاطر داخل 
اإىل  ار�شاله��ا  م��ن  ب��داًل  غ��زة  قط��اع 
اخل��ارج، وبه��ذا املبل��غ ن�شتطي��ع ان�شاء 
م�شت�شفى قلب متكامل بكافة االجهزة 

احلديثة املطلوبة. 

ماذا عن األبحاث العلمية 
؟ 

و يق��ول:" م��ن اأمثل��ة م��ا قمن��ا به من 
اأبحاث علمية حمكمة ، بحث اأجريناه 
خ��ال احلرب على غ��زة عام 2008م 
عل��ى حال��ة م�ش��اب ب�شظاي��ا �ش��اروخ 
ا�شابت غدت��ه الكدرية واأحدث نزيفا 
ح��ادا يف البط��ن فت��م حتويل��ه ب�ش��كل 

فوري اإىل م�شر، وب�شبب رف�س دخوله 
اىل م�ش��ر اأعي��د مبا�ش��رة م��ن املع��رب 
حي��ث  االورب��ي  غ��زة  م�شت�شف��ى  اإىل 
ل��ه عملي��ة معق��دة وعالي��ة  اأجرين��ا 
املخاط��ر، تكللت بالنج��اح ثم وثقناها 
يف بحث علمي ن�شرناه يف جملة علمية 
اأمريكي��ة واإىل االآن مت اأخذه 24 مرة 
م��ن جامع��ات اأمريكي��ة بينه��ا جامعة 

وا�شنطن وكن�شا�س . 
م��ن  العدي��د  اأجرين��ا  ذل��ك  وبع��د 
الت��ي  واالأبح��اث  النوعي��ة  العملي��ات 
تتعل��ق بالق�شطرة والقل��ب ب�شكل عام 
وم��ن �شمنه��ا اعط��اء بع���س العقارات 
للتخفيف من الف�ش��ل الكلوي الذي قد 
يحدث بعد اجراء الق�شطرة .. البحث 
امل�شار الي��ه اجريناه يف م�شت�شفى غزة 
 10 االأوروب��ي ون�ش��ر عاملي��ا واعتم��د 
م��رات كمرجع الأبح��اث م�شابهة حول 

العامل.. 
ح��االت  ب�ش��اأن  اأبحاث��ا  وثقن��ا  اأي�ش��ا 
النزيف احلاد وانغاق ال�شراين التي 
حتدث ب�شب��ب قطعة ت�شمى )الكويل( 
ت�شتخدم ع��ادة يف عملي��ات الق�شطرة 

ومت ن�شرها حول العامل..
املر�ش��ى  )ح��االت  االأورام  عل��م  ويف 
الذي��ن لديهم ورم كب��ر ال ي�شتطيعون 
ب�شب��ب  جلراح��ة  اخل�ش��وع  مع��ه 
خطورة حاالته��م( فقد جربنا اغاق 
تغذي��ة  ايل  ت��وؤدي  الت��ي  ال�شراي��ن 
االورام(، واأجرين��ا ح��وايل 75 بحث��ا 
علمي��ا يف املج��ال، اعتم��دت كمراج��ع 
اأك��رث من 60 م��رة حول الع��امل  وهذا 

مثبت لدينا. 
2019م مت قب��ول ع�ش��رة  الع��ام  ويف 
يف  اآخره��ا  عاملي��ا  اأبحاثن��ا  م��ن 

25/5/2019 وهو بحث عن حاالت 
الق�شط��رة العاجية الت��ي اأجريت يف 

جممع ال�شفاء الطبي. 

وسألناه لماذا لم ينشأ 
مستشفى متخصص 

بأمراض القلب في غزة 
حتى اآلن ؟ 

اأج��اب: لاأ�شف فانه م��ع بداية تطور 
تخ�ش���س امرا���س القلب يف غ��زة بداأ 
احل�ش��ار ال�شهيوين، ليعمل على تدمر 
كاف��ة مقومات احلياة و�شب��ل النهو�س 
وكل  ب��ل  غ��زة  قط��اع  يف  والتط��ور 

فل�شطن ار�شا و�شعبا وموؤ�ش�شات.
ثم��ة مواقف �شعبة ال�ش��ك انك مررت 
بها كطبيب اأمرا���س قلب يعمل يف ظل 
واالغ��اق  واحل�ش��ار  االمكان��ات  �ش��ح 
بع���س  ت��روي  ان  ل��ك  ه��ل  غ��زة  يف 

التفا�شيل؟
لع��ل اأ�شع��ب موق��ف مي��ر ب��ه الطبيب 
هو عدم توف��ر االمكانات وامل�شتلزمات 
التي تعينه على خدم��ة وم�شاعدة اأي 
مري�س .. واأن ت��رى املري�س ميوت بن 
يدي��ك واأن��ت عاج��ز ع��ن فع��ل تعرفه 
ه��و قمة القه��ر ال��دي مل ي�شهد العامل 
ل��ه مثي��ا .. ان��ه القت��ل به��دف القتل 

و�شرقة الوطن واالأر�س..
بو�ش��ول  تنب��ئ  الت��ي  االأعرا���س  م��ا 
القل��ب  مري���س  او  الع��ادي  ال�شخ���س 

حلالة اخلطر ؟ 
اإذا عان��ى الف��رد م��ن اأعرا���س مت���س 
اأو �شي��ق  اجله��از ال��دوري مث��ل لهث��ة 
تنف���س اأو اأمل يف ال�ش��در فه��ي موؤ�ش��ر 
خطر، اأما اذا �شعر باآالم وتعرق ولهثة 

فعليه التوجه للطبيب، واأن�شح اجلميع 
فوق االأربعن من العمر وعلى االأخ�س 
م��ن لديه��م عوام��ل اختط��ار وراثي��ة 
واأمرا�س مزمن��ة باإجراء ك�شف دوري 
يف اأي م�شت�شفى حكومي فدرهم وقاية 

خر من قنطار عاج.
وللنا�س جميعا اأقول "اياكم والتدخن 
والتوت��ر ودعوت��ي  والغ�ش��ب  واياك��م 
ملر�ش��ى ال�شغ��ط وال�شكر ب��اأن يلتزموا 
احلمية املنا�شبة ويتابعوا الفحو�شات 

ويلتزموا باالأدوية املو�شوفة لهم.
وم��ا ن�شائح��ك الأبناء �شعبن��ا حلماية 
قلوبهم وجتنب امرا�س ال�شراين رغم 
تراك��م الهم��وم ال�شخ�شي��ة والوطنية 
يف ظ��ل احل�ش��ار واالنق�ش��ام والبطالة 

واالأزمات املالية واالقت�شادية؟
هي ن�شائح عامة، اأولها قول النبي حممد  
�شل��ى اهلل علي��ه و�شل��م: " ال تغ�ش��ب " 
فالعام��ل االأ�شا�ش��ي ال�شط��راب �شغ��ط 
الدم والكولي�شرول، اإ�شافة اىل نوعية 
التغذي��ة، و الغ�ش��ب والتوت��ر النف�ش��ي 
ظ��روف  يف  نعي���س  ونح��ن  والع�شب��ي، 
قا�شي��ة ج��دًا تزيد التوتر وت��وؤدي اىل 
اجللطات القلبية والذبحات ال�شدرية، 
والن�شيح��ة االأخ��رى ه��ي االمتناع عن 
التدخ��ن، بعدم��ا ب��ات معروف��ا عاملي��ًا 
بوج��ود عاق��ة ب��ن التدخ��ن ون�شب��ة 

اجللطات القلبية..
تن��اول  م��ن  بالتقلي��ل  اأي�ش��ا  واأن�ش��ح 
الده��ون  كث��رة  احلم��راء  اللح��وم 
غ��ر  والزي��وت  املهدرج��ة  والزي��وت 

املهدرجة. 
واأج��اب الدكتور عن �شوؤال، اأين تذهب 

اإذا ما �شاقت عليك نف�شك ؟ بقوله :
اأتو�شاأ واأ�شلي ركعت��ن، اأو اإىل امل�شجد 
الأداء ال�ش��اة يف موعده��ا،  ث��م اأجته 

اإىل البحر.

ما هواياتك ؟ 
لي�ش��ت هن��اك هواي��ة حم��ددة، لرمبا 
ل�شي��ق الوق��ت وانغما�ش��ي املتوا�شل يف 
يف  اأذه��ب  لكنن��ي  والدرا�ش��ة،  العم��ل 
بع�س اأي��ام اجلمعة خال ال�شيف اإىل 

البحر لل�شباحة واأحيانًا للم�شي..

صف لنا تفاصيل يومك 
في البيت والعمل؟

اأن��ام مبك��رًا الأ�شتيق��ظ مبك��رًا، دوامي 
يبداأ الثامنة �شباحا لكنني اأحر�س اأن  
اأكون هناك يف متام ال�شاعة  7:55 اأي 
قبل بدء الدوام باأكرث من �شاعة بهدف 
زي��ارة املر�شى ومعاين��ة حاالتهم، ويف 
بع���س االأي��ام تك��ون هن��اك ن�شاط��ات 
علمي��ة وعرو���س حل��االت مر�شية اأو 
حما�شرة طبية حول اآخر امل�شتجدات 
يف اأمرا���س القلب، وما يج��ب اأن نفعله 
وما االأبحاث التي ميكننا اجراوؤها، ثم 
نق��وم بتوزيع ج��دول العمليات خا�شة 
عملي��ات الق�شط��رة القلبي��ة واأحيان��ًا 
املرك��زة  العناي��ة  يف  دوام��ي  يك��ون 

واأحيان��ًا اأخ��رى يف ق�ش��م القلب، وبعد 
الدوام اأتوجه لبيت��ي ويف الليل اأعاود 

العمل يف عيادتي اخلا�شة.

هل لديك وقت للعائلة 
واألصدقاء ؟ 

معه��م حم��دودة  اأوقات��ي  ولك��ن  نع��م، 
ل�شي��ق الوق��ت ولكنن��ي اأحر���س عل��ى 
التوا�ش��ل معهم عرب اجل��وال ، وعندما 
يف  ق�شط��رة  عملي��ات  ل��دي  تك��ون 
للبي��ت  اأرج��ع  اخلا�ش��ة  امل�شت�شفي��ات 
متاأخرا فاأجد اأبنائي نائمون ثم اأخرج 
يف ال�شب��اح للعمل وهم نائمون ورمبا ال 
اأراه��م يف االأ�شب��وع �شوى ي��وم اأو يومن 
فقط،  نع��م هناك تق�شر جتاه اأ�شرتي 

لكنها ظروف العمل واحلياة يف غزة.
زوجت��ي رب��ة بي��ت رائع��ة تهت��م ب��كل 
وه��ي  اأبنائ��ي  وترع��ى  احتياجات��ي 
يف  التاري��خ  ق�ش��م  يف  تخرج��ت  الت��ي 
االأوىل  وكان��ت  اال�شامي��ة  اجلامع��ة 
اعت��ادت حفظه��ا  وق��د  دفعته��ا  عل��ى 
اهلل كم��ا االأبن��اء عل��ى ط��ول مكوث��ي 
يف امل�شت�شف��ى واال�شتدع��اءات الليلية 

حلاالت الطوارئ. 

أجمل لحظات حياتك؟  
دعن��ي اأق��ول اأن م��ن اأجم��ل اللحظات 
الت��ي مت��ر عل��ي عندم��ا ياأت��ي مري�س 
تكون التوقع��ات ت�شر خلطورة حالته 
تام���س  عمليت��ه  جن��اح  ن�شب��ة  واأن 
ال�شف��ر ولك��ن بف�شل اهلل تع��اىل نقوم 
باإج��راء العملي��ة ويع��ود اإىل عائلت��ه 

وبيته �شاملًا معافى..
ويف ختام حديثه، دع��ا الدكتور حممد 
ح�ش��ن حبي��ب رئي���س ق�ش��م  اأمرا���س 
ال�شف��اء  جمم��ع  يف  وال�شراي��ن  القل��ب 
الفل�شطيني��ة  ال�شلط��ة  بغ��زة  الطب��ي 
برف��ع  املعني��ن  وكل  ال�شح��ة  ووزارة 
املعان��اة الت��ي ط��ال اأمده��ا عل��ى اأبناء 
اجل��اد  والعم��ل  الفل�شطين��ي،  ال�شع��ب 
وامل�ش��وؤول م��ن اأج��ل بناء مرك��ز وطني 
وع��اج  وعل��وم  الأبح��اث  فل�شطين��ي 
اأمرا�س القلب وال�شراين وزيادة اأعداد 
املتخ�ش�ش��ن  الفل�شطيني��ن  االأطب��اء 
وخل��ق ظ��روف عم��ل ج��ادة وم�شتق��رة 
لهم وت�شجيع فتح عيادات وم�شت�شفيات 

خا�شة متخ�ش�شة يف املجال.
بافتت��اح  حبي��ب  الدكت��ور  وطال��ب   
اأق�ش��ام متخ�ش�ش��ة باملجال يف خمتلف 
امل��دن  يف  املركزي��ة  امل�شت�شفي��ات 
م�شتلزماته��ا  وتوف��ر  الفل�شطيني��ة 
وم�شتهل��كات  ومع��دات  اأجه��زة  م��ن 
الفح���س  عملي��ات  خلدم��ة  واأدوي��ة 
العملي��ات  واج��راء  والت�شخي���س 
كلم��ة  ووج��ه  الق�شط��رة  وباالأخ���س 
اأخ��رة الأ�شح��اب الق��رار ب��اأن يعتنوا 
مبراك��ز القل��ب املوج��ودة واأن يعمل��وا 
على تطويرها لياأخذ كل مري�س حقه 
ال�شيما م��ن يعانون م��ن جلطات قلبية 

وتلزمهم عمليات ق�شطرة .

كيف دخلت القسطرة القلبية إلى قطاع غزة ؟

القسطرة والقلب المفتوح في غزة بين االبداع وتحدى االحتالل اإلسرائيلي

حبيب: االحتالل 
يساوم مرضانا... 

العالج مقابل العمالة 
واال الموت في غزة! 
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املهج��رة  النه��ر  قري��ة 
ق�ساء عكا كان موقعها يف 
الق�سم ال�سرقي من ال�سهل 
منطق��ة  يف  ال�ساحل��ي 
الطري��ق  وعل��ى  اجللي��ل، 
تر�سيح��ا  ب��ن  الع��ام 
ونهاري��ا وع��كا. وكان له��ا 
�س��كل م�ستطي��ل يتجه من 
اإىل  ال�سرق��ي  اجلن��وب 

ال�سمال الغربي. 
مبين��ة  منازله��ا  وكان��ت 
امل��واد  م��ن  ت�سكيل��ة  م��ن 
واالأ�سمن��ت  كاحلج��ارة 
والطن واالأ�سمنت امل�سلح، 
بع�سه��ا  متقارب��ة  وكان��ت 
م��ن بع���ض. وكان �سكانه��ا 
امل�سلم��ن،  م��ن  جميعه��م 
وكان��ت الزراع��ة وتربية 

املوا�س��ي هم��ا امل�س��دران الرئي�سي��ان 
لعي�ض �سكان القرية.

يف 1944/1945 كان م��ا جمموع��ه 
للحم�سيات  2066 دومن��ا خم�س�س��ا 

للحب��وب  دومن��ا  و1094  وامل��وز 
و1937 دومن��ا مروي��ا اأو م�ستخدم��ا 
30 دومن��ا مزروع��ا  للب�سات��ن منه��ا 

باأ�سجار الزيتون.
احت��ل االحت��ال اال�سرئيلى القرية 

مع جمموعة اأخرى من القرى تقع يف 
اجلليل الغرب��ي اإىل ال�سمال من عكا، 
 1948 ماي��و   \ اأي��ار   21  20- يف 
خال املرحل��ة الثانية من عملية بن 
عمي )اأنظر الغاب�سية، ق�ساء عكا(. 

وقبل االجتياح بيوم واحد 
اأ�س��در قائ��د ل��واء كرمل��ي 
اأوام��ره  للهاغان��اه  التاب��ع 
ب”الهج��وم  �سباط��ه  اىل 
وبقت��ل  الفت��ح،  اأج��ل  م��ن 
ق��رى  وبتدم��ر  الرج��ال، 
الكاب��ري واأم الفرج والنهر 

وحرقها”. 
اأن  اإىل  موري���ض  ي�س��ر 
االإ�سرائيلي��ة  امل�ستعم��رة 
الت��ي احتلت حم��ل القرية 
�سنة 1949 ه��ي م�ستعمرة 
�ُسمي��ت  الت��ي  عم��ي،  ب��ن 
با�س��م بن عم��ي ِبخرت قائد 
يف  ُقت��ل  ال��ذي  الهاغان��اه 
ا�ستباك وقع قرب نهاريا يف 

اآذار \ مار�ض 1948.
 كم��ا اأن العملية الع�سكرية 
الت��ي �سقط��ت قري��ة النه��ر خاله��ا 
�سميت اأي�سا با�سم��ه وثمة م�ستعمرة 
اأخرى هي م�ستعمرة كابري ت�ستخدم 

اأرا�سي القرية.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية النهر المهجرة 
قضاء عكا

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
يوما بع��د يوم، ت��زداد حوادث الط��رق بغزة 
لتح�س��د معه��ا اأرواح الع�سرات م��ن املواطنن، 
اأغلبه��م م��ن االأطف��ال الذين يخرج��ون دون 

عودة فيخطفهم املوت يف حلظات قليلة.
ويف اآخر حادث مروع، توفيت الفتاة اأ�سيل نور 
)16 عام��ا( جراء تعر�سها حلادث �سر غرب 
غ��زة، لرفع عدد الذين دفع��وا حياتهم ثمنا 
ال�ستهت��ار بع���ض ال�سائق��ن، وع��دم االلتزام 
بقوانن الط��رق واأخذ احليط��ة واحلذر اإىل 
العام، ليدق معه  30 حالة وفاة منذ بداية 
ناقو���ض اخلطر حول تزايد عدد احلاالت يف 

اأقل من �ستة �سهور.

30 حالة وفاة
ويق��ول املق��دم فهد ح��رب مفت���ض حتقيقات 
احل��وادث يف حدي��ث ل�"ال��راأي": اإن دائ��رة 
امل��رور �سجل��ت 30 حال��ة وف��اة من��ذ بداي��ة 
العام احلايل، معظمهم م��ن االأطفال، اإ�سافة 
لع�س��رات االإ�سابات املختلفة م��ا بن خطرة 
ومتو�سطة وطفيف��ة، ووقوع اأ�سرار مادية يف 

املركبات.
وعن االإجراءات التي تقوم بها �سرطة املرور 
للح��د م��ن ح��وادث الط��رق، يو�سح ح��رب اأن 
ال�سرطة تعمل على تطبيق وتنفيذ القوانن 
واالأنظم��ة املتعلقة بحركة ال�سر، اإىل جانب 
ن�س��ر الوعي امل��روري جلميع �سرائ��ح املجتمع 
والرقاب��ة عل��ى ال�سائقن واملركب��ات، وعمل 
العدي��د  يف  املروري��ة  احلم��ات  م��ن  مزي��د 

والتوعي��ة  التوجي��ه  به��دف  الطرق��ات  م��ن 
امل�ستمرة لهم.

امل��رور  �سرط��ة  تق��وم  ذل��ك  جان��ب  واإىل 
مبراقبة ال�سائق��ن وتوقيع الغرامات املالية 
عل��ى املخالفن منهم و�سح��ب رخ�سة القيادة 
يف ح��ال الت�سب��ب مبخالف��ة اأو وق��وع ح��ادث 

مروري.
ووف��ق ما ذك��ره حرب ف��اإن اأيام �سه��ر رم�سان 
املبارك �سهدت 4 حاالت وفاة نتيجة حوادث 
الط��رق، موؤك��دا اأن فرتة عيد الفط��ر �سهدت 
اأي�س��ا العديد من حوادث الطرق ب�سبب كرثة 

االزدح��ام يف ال�س��وارع. ويوؤك��د ح��رب عل��ى 
�س��رورة متابع��ة ال�س��ركات الغ��ر مرخ�س��ة 
بغزة واأي�سا املكات��ب الع�سوائية التي تنت�سر 
ب�سكل كب��ر ووا�سع، والتي تت�سب��ب اأغلبها يف 

وقوع حوادث مرورية.
وعل��ى م��دار الع��ام املا�س��ي، �سجل��ت �سرط��ة 
املرور 43 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق، 
وبالرغ��م م��ن التوعي��ة املتوا�سل��ة م��ن قب��ل 
خط��ر  اأن  اإال  املوا�س��ات،  ووزارة  ال�سرط��ة 
احل��وادث زاد ب�س��كل كب��ر منذ بداي��ة العام 
اجل��اري، حيث �سه��د الن�س��ف االأول منه 30 

حال��ة وف��اة، االأم��ر ال��ذي يدع��و للقل��ق م��ن 
تزايد عدد احلوادث يف الن�سف الثاين.

توعية مرورية
م��ن جهت��ه يق��ول املهند���ض هاين مط��ر مدير 
ع��ام الهند�س��ة وال�سام��ة املروري��ة ب��وزارة 
املوا�س��ات يف غ��زة: "اإن ال��وزارة تق��وم م��ن 
ال�سام��ة  لتحقي��ق  و�سعته��ا  خط��ة  خ��ال 
عل��ى  ميداني��ة  زي��ارات  بتنظي��م  املروري��ة 
عل��ى  اإر�س��ادات  وتوزي��ع  الط��رق  مفرتق��ات 

ال�سائق��ن خا�س��ة يف �سارعي البح��ر و�ساح 
الدين، باعتبارهما من اأكرث الطرق التي تقع 

فيها احلوادث.
النق��ل  وزارة  تعم��ل  ذل��ك،  جان��ب  واإىل 
واملوا�س��ات على تنفي��ذ حما�سرات توعوية 
لل�سائق��ن، م��ن خال تعزي��ز مب��داأ ال�سامة 
للمركب��ات،  والفني��ة  واملهني��ة  املروري��ة 
والتاأكيد على �سرورة قيام ال�سائقن، خا�سة 
اأ�سح��اب املركب��ات الثقيل��ة برتكي��ب مراي��ا 

خلفية لل�سيارات اأو كامرات مراقب.
ويوؤك��د مط��ر يف حدي��ث ل�"ال��راأي"، اإن فرق 
وزارت��ه قامت بالتوا�سل م��ع ال�سائقن الذين 
اأب��دوا تعاون��ا كب��را معه��م، والتاأكي��د عل��ى 
�سرورة اأن يلت��زم ال�سائق بال�سرعة املطلوبة 
ح�س��ب اللوح��ة املوج��ودة يف ال�س��وارع، اإىل 
جانب االلتزام بقوانن ال�سر على الطرقات.
وي�سي��ف:" عن تزايد عدد الوفيات الناجتة 
ع��ن ح��وادث الطرق يحت��اج اأن يك��ون هناك 
ج��والت اأخ��رى للتوا�س��ل م��ع اأك��رب �سريحة 
تكثي��ف  و�س��رورة  ال�سائق��ن،  م��ن  ممكن��ة 
اجلهود للتقليل من هذه احلوادث، م�سرا اإىل 
�سرورة التوا�سل م��ع االأهايل واأولياء االأمور 

ملتابعة اأبنائهم واحلر�ض ال�سديد عليهم".
عل��ى  الت�سدي��د  ب�س��رورة  مط��ر  ويطال��ب 
بال�سرع��ة  يلتزم��ون  ال  الذي��ن  ال�سائق��ن 
ي�سته��رتون  كونه��م  وخمالفته��م،  املطلوب��ة 
ب��اأرواح املواطن��ن، مو�سح��ا اأن اأ�سب��اب وقوع 
تل��ك احل��وادث م�سئولية م�سرتك��ة تقع على 

عاتق اجلميع.

30 حالة وفاة منذ بداية العام

تزايد حوادث الطرق.. ناقوس خطر يدق في شوارع غزة
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غزة-الراأي-اآالء النمر
يف خط��وة كارثي��ة م��ن نوعه��ا 
مينع اآالف ال�سيادين من اقتياد 
مراكبهم وال�سعي بها بن اأمواج 
ال�سطي��اد  الهائج��ة  البح��ر  
االأ�سماك على اختاف اأنواعها 
وانح�س��اره، وذلك بعد اأن حكم 
بالرك��ون  عليه��م  االحت��ال 
جانبًا ومنعهم م��ن خو�ض غمار 
البح��ر وممار�س��ة عملهم بعدما 
اأطلق عليهم النار واأ�ساب عددًا 

منهم.
اإىل  غ��زة  قط��اع  �سم��ال  م��ن 
جنوب��ه ميتد املتنف���ض الوحيد 
لل�سكان ولل�سيادي��ن، فهو الباب 
االأول ال��ذي يه��رب اإلي��ه �سكان 
قط��اع غ��زة م��ن �سن��ك احلياة 
و�سيقه��ا، وي��اأوي ب��ن جنباته 
ذوي  م��ن  العائ��ات  اآالف 
ال�سيادين الذين يعتا�سون قوت 
يومهم من بن اأمواجه العالية.
�سي��اد  اآالف  اأربع��ة  م��ن  اأك��رث 
عام��ل  و1500  فل�سطين��ي 
اآخ��ر مرتبط��ون مبهن��ة ال�سيد 
ان�سم��وا اإىل �سف��وف البطالة، 
يف ح��ن فق��د ح��وايل 60 األف 

مواط��ن ق��وت يومه��م، كل ذلك 
الت�سيي��ق  اإج��راءات  �سم��ن 
واخلنق التي ميار�سها االحتال 
على كل اأ�سكال احلياة يف قطاع 

غزة.
الناط��ق الر�سم��ي با�س��م وزارة 
الزراعة بغ��زة هاين الب�سيوين 
اأك��د ل�"ال��راأي" عل��ى اأن فعل��ة 
بح��ق  التع�سفي��ة  االحت��ال 
اإع��دام ه��ذه امل�ساح��ة، م��ا ه��و 
اإال جتن��ي عل��ى القان��ون وعلى 
ف��وق  دائم��ا  فه��و  االن�ساني��ة، 

القانون وال يلقي بااًل الأحد.
وتاب��ع الب�سيوين اأن ه��ذه املرة 
البحر وال�سيادين ال يتعر�سون 
للت�سيق فح�سب، بل تعدا االأمر 
اإىل اإغ��اق البح��ر يف وجهه��م، 
وه��ذا اأم��ر كارثي ال يع��ود على 
غ��زة اإال بن��اجت �سلبي ج��دًا مبا 
يخ�ض توف��ر االأ�سماك واإحياء 

ال�سوق باأنواعه املختلفة.
اأن عملي��ة  الب�سي��وين  واأو�س��ح 
االإغاق كان��ت ت�سبقها مرحلة 
م��ن ال�سي��د الوف��ر، خا�س��ة يف 
ه��ذه الفرتة التي تع��د االأن�سب 
ا�ستخ��راج  يف  ال�سي��د  ملرحل��ة 

كميات ال باأ�ض بها من االأ�سماك 
متعددة االأنواع.

إعدام الصيد
الفل�سطينين  ال�سيادي��ن  نقيب 
ن��زار عّيا���ض، اعت��رب موا�سل��ة 
اإغ��اق البح��ر ين��درج يف اإطار 
االقت�سادي��ة”  “احل��رب 
عل��ى  االحت��ال  ي�سنه��ا  الت��ي 
خا���ض  ب�س��كل  ال�سيادي��ن 
ب�س��كل  الفل�سطين��ي  وال�سع��ب 

عام.
وق��ال عيا�ض ب��اأن فر�ض اإغاق 
قط��اع  يف  البح��ر  كام��ل  عل��ى 
غزه، ومن��ع ال�سيادين والعمال 
م��ن توفر ق��وت اأبنائه��م يوؤثر 
عليه��م ب�س��كل كب��ر ال �سيما يف 
اأن  مو�سح��ًا  ال�سردي��ن،  مو�س��م 
االحت��ال  �سلط��ات  موا�سل��ة 
اإغاقه��ا للبحر يفاقم االأو�ساع 
لل�سيادي��ن،  االقت�سادي��ة 
�سف��وف  يف  جميًع��ا  ويدخله��م 
العاطل��ن ع��ن العم��ل، واأدخ��ل 

عوائلهم حتت خط الفقر.
ودع��ا عيا���ض املجتم��ع الدويل 
العاج��ل  التدخ��ل  ل�س��رورة 

االحت��ال  واإجب��ار  وال�سري��ع 
عل��ى الرتاجع عن ق��رار اإغاق 
البحر لعدم خ�سارة هذا املو�سم 
االأع��وام  يف  احل��ال  كان  كم��ا 

ال�سابقة.

انتهاك صارخ
غ��زة  قط��اع  يف  الع��دل  وزارة 
اعت��ربت فر���ض ح�س��ار بحري 
كام��ل عل��ى حرك��ة ال�سيادي��ن 
يف قط��اع غ��زة مبثاب��ة انتهاك 
املعاه��دات  لكاف��ة  �س��ارخ 

واملواثيق الدولية.
بي��ان  يف  الع��دل  وزارة  وقال��ت 
االإ�سرائيل��ي  االحت��ال  اأن  له��ا 
يتاع��ب ب�س��كل مك�س��وف يف م��ا 
يطلق عليه م�سطلح "الت�سهيات 
التي متنحه��ا لقطاع غزة مقابل 
وم��ن  احل��دود"،  عل��ى  اله��دوء 
الوا�س��ح  التاع��ب  �سمنه��ا 
مب�ساف��ات ال�سي��د الت��ي قل�سه��ا 
ل�ستة اأميال موؤخ��رًا، ثم فر�سه 

احل�سار الكامل منذ يومن.
املجتم��ع  اأن  ال��وزارة  واك��دت 
م�سوؤولي��ة  يتحم��ل  ال��دويل 
ه��ذه  توا�س��ل  ع��ن  اأخاقي��ة 

والت��ي  املوثق��ة،  االنته��اكات 
البح��ري  باالإغ��اق  تتمث��ل 
امل�ستم��ر  والتقلي���ض  الكام��ل، 
مل�ساحات ال�سيد، واالعتداءات 
وم�س��ادرة  ال�سيادي��ن،  عل��ى 
واإعط��اب معداته��م، يف �سل�سل��ة 
ت�س��رب  الت��ي  االنته��اكات  م��ن 
به��ا اإ�سرائي��ل املواثيق الدولية 

عر�ض احلائط.
املجتم��ع  ال��وزارة  وطالب��ت 
الف��وري  بالتدخ��ل  ال��دويل، 
�سلط��ات  عل��ى  وال�سغ��ط 
م��ن  االإ�سرائيل��ي  االحت��ال 
البح��ري  احل�س��ار  رف��ع  اأج��ل 
ب�س��كل كام��ل ع��ن قط��اع غ��زة 
طبقا لقواع��د القانون الدويل، 
وال�سم��اح لل�سيادي��ن مبمار�س��ة 
اأعماله��م يف عر���ض البحر بكل 
حرية، وعدم االعتداء عليهم، 
ووقف كافة اأ�سكال االنتهاكات 
اجل�سيم��ة التي يتعر�س��ون لها، 
تروي��ع  عملي��ات  ذل��ك  يف  مب��ا 
وترهي��ب ال�سيادي��ن، واإط��اق 
وم�س��ادرة  جتاهه��م  الن��ران 
ال�سي��د  ومع��دات  قواربه��م 

اخلا�سة بهم.

مغلق لليوم الثالث على التوالي

االحتالل يحكم على موسم الصيد بالفشل
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كل ما تريد واخسر من وزنك

لطاملا ي�سدد خ��رباء التغذية على 
اأهمي��ة اختيار نوعي��ات معنية من 
االأغذي��ة، يف ح��ال اأراد ال�سخ���ض 
خ�س��ارة وزنه الزائ��د، لكن واحدا 
من هوؤالء اخل��رباء خرج عن تلك 

القاعدة املاألوفة.
خب��ر  ك��روز،  خورخ��ي  ويق��ول 
التغذية الذي يعتمد عليه العديد 
من امل�ساه��ر يف الواليات املتحدة، 
اإن��ه يف و�س��ع االإن�س��ان اأن يخ�س��ر 

الكيلوغ��رام(  م��ن   45%( رط��ا 
م��ن ده��ون البط��ن يومي��ا اإذا اتبع 

طريقته”
ويو�س��ح ك��رزو يف حدي��ث ل�سبك��ة 
يعتمد  االأم��ر  ني��وز” اأن  “فوك���ض 
عل��ى ال�سي��ام يف ف��رتات متقطع��ة 
خ��ال الي��وم، مينع فيه��ا منعا باتا 
اأمثل��ة،  واأعط��ى  الطع��ام،  تن��اول 
اإذا كان ال�سخ���ض م��ن  اإن��ه  فق��ال 
الذي��ن يف�سلون تن��اول الطعام يف 

امل�س��اء، في�ستح�سن تناول الوجبة 
عن��د مغي��ب ال�سم���ض، ث��م ي�س��وم 
لنح��و 16 �ساعة، لك��ن لي�ض ب�سكل 
م�ستم��ر، بل عل��ى ف��رتة متقطعة، 

ت�سمل النوم.
اأم��ا اإذا كان ال�سخ���ض م��ن الذي��ن 
يف  ال�سب��اح  يف  االكل  يف�سل��ون 
االأف�س��ل اأن ي��اأكل يف ال�سب��اح، ثم 
يدخ��ل ال�سي��ام مل��دة 16 �ساع��ة، 
واأي�س��ا ب�س��ورة متقطع��ة، على اأن 

ي��اأكل فق��ط خ��ال وق��ت حم��دد 
داخل 8 �ساعات.

والهدف من تل��ك النظرية على ما 
يب��دو تقلي��ل الفرتات الت��ي يكون 
االإن�س��ان قادرا خاله��ا على االأكل 
وه��ي  جائ��ع،  غ��ر  كان  اإن  حت��ى 
الف��رتات التي ت�ستغ��ل ب�سكل �سيئ 

يف اأغلب االأحيان.
عل��ى  يعم��ل  ال�سي��ام  اأن  واعت��رب 
�سبط اأو�س��اع اجل�سم من الداخل، 

وخا�س��ة يف املع��دة، اإذ اأن االمتناع 
ع��ن الطع��ام ينظف اجل�س��م. لكن 
الراغب��ن  عل��ى  االأ�سع��ب  االأم��ر 
ميك��ن  كي��ف  ه��و  ذل��ك  فع��ل  يف 
مواجهة اجل��وع؟، يت�ساءل اخلبر 

االأمركي.
ويجي��ب اأن هن��اك بع�ض االأطعمة 
التي ت�سيط��ر على ال�سهية وتعطي 
مث��ل  بال�سب��ع،  �سع��ورا  اجل�س��م 

الزبدة ميكن ا�ستخدامها.

غزة- الراأي
�سب��اب  "يحي��ى" و"رمي" و"اإ�س��راء" اأب��و 
اأخوة ثاث��ة اأكربه��م يف ال�سف اخلام�ض 
االبتدائ��ي، واأ�سغره��م يف ال�س��ف الثاين 
�سم��ال  حان��ون  بي��ت  عزب��ة  �س��كان  م��ن 
اأك��واب  ب�سع��ة  يتقا�سم��ون  غ��زة،  قط��اع 
م��ن احللي��ب العاج��ي وه��و ما تبق��ى من 
م�ست�سف��ى  له��م  �سرفته��ا  الت��ي  الكمي��ة 
�سجل��ت  ال��ذي  التخ�س�س��ي  الرنتي�س��ي 
وزارة ال�سح��ة نف��اده م��ن خمازنه��ا كعاج 
حلالتهم ال�سحية نتيجة ا�سابتهم مبر�ض 

"اجلاكتو�سيميا".
وال��دة االأطفال ال�سيدة فاي��زة اأبو �سباب 
تق��ول": اإن انقط��اع احللي��ب يه��دد حياة 
اأبنائ��ي ال�سحي��ة، ويت�سب��ب يف حال��ة من 
ال�سح��وب والهزال التام نتيج��ة ا�سابتهم 
بنفخة �سديدة يف البطن ي�ساحبها ا�سهال 
ح��اد يفقده��م الكث��ر م��ن ال��وزن، م�سرة 
اأن اأطفاله��ا بحاج��ة اإىل طع��ام خا�ض من 

ال�سمك واللحوم والفواكه".
ه��و  "اجلاكتو�سيمي��ا"،  مر���ض  ويعت��رب 
اخت��ال وراث��ي نادر ينتج ع��ن عدم قدرة 

اجل�سم على امت�سا���ض وه�سم اجلاكتوز، 
ويعتم��د االأطف��ال املر�س��ى من��ذ والدتهم 
"اجلاكتوم��ن"،  حلي��ب  تن��اول  عل��ى 
جان��ب  اىل  واالأ�سم��اك  اللح��وم  وتن��اول 
اأنواع معينة م��ن الفاكهة لي�سمن لهم منوًا 

طبيعيًا دون اإعاقة.
من جهت��ه، اأكد د. راغب ور���ض اأغا رئي�ض 
ق�سم اجلهاز اله�سمي مب�ست�سفى الرنتي�سي 
ب��اأن نف��اد كاف��ة اأن��واع احللي��ب العاجي 
ي�س��كل خطرا حقيقيا عل��ى حياة ع�سرات 
االأطفال املر�سى الإ�سابتهم مبر�ض وراثي 
مزم��ن ي�ستدع��ي تناوله��م حلليب عاجي 
خا���ض "جاكتوم��ن"، وه��و غ��ر متوف��ر 
حتى يف ال�س��وق اخلا�ض، ويف حال وجوده 
فاإن تكلفته باهظة الثمن ت�سل اإىل 100 

دوالر امريكي.
واأ�سار د.اأغ��ا باأن امل�سكل��ة تتفاقم عندما 
يك��ون عمر الطف��ل ال يتجاوز �ست��ة اأ�سهر 
فه��و ال ي�ستطيع تناول ال�سمك وال اللحوم 
ويكون تناوله احلليب العاجي اأمًرا ملًحا 
واإال فاإن��ه �سي�سطر اإىل دخ��ول امل�ست�سفى 

واملكوث فيها لفرتة طويلة.

حياة عشرات األطفال في خطر 
بسبب نفاد الحليب العالجي

غزة-الراأي
افتتح��ت وزارت��ا الزراع��ة الفل�سطيني��ة 
واالقت�ساد الوطن��ي بالتعاون مع القطاع 
اخلا���ض باك��ورة اإنت��اج ع�س��ر الطماطم 
بح�س��ور  غ��زة،  قط��اع  يف   2019 لع��ام 
وكيل وزارة الزراعة د. اإبراهيم القدرة، 
ونواب من اللجنة االقت�سادية يف املجل�ض 
الت�سريع��ي، واحت��اد ال�سناع��ات، وممثلي 
ع��ن وزارة االقت�س��اد، ونقاب��ة املهند�سن 
الزراعن، وال��وكاء امل�ساعدون واملدراء 
العام��ون بوزارة الزراع��ة،  وذلك يف مقر 
ف��ود"،" �سابح��ة" �سم��ال  الي��ن  �سرك��ة 

القطاع.
وقال د. اإبراهيم القدرة اأن هذه الزيارة 
مل�سن��ع تعلي��ب الطماطم ج��اءت من اأجل 
دع��م املنتج املحل��ي وامل��زارع الفل�سطيني، 
خا�س��ة فيم��ا يتعلق مبح�س��ول الطماطم 

اال�سرتاتيجي.
واأو�س��ح اأن قط��اع غ��زة لدي��ه فائ�ض من 
حم�س��ول الطماط��م يف االأ�س��واق املحلية 
اأدى  م��ا  ط��ن،  اآالف   10 بح��وايل  ُتق��در 

اأن  اإىل  م�س��رًا  اأ�سعاره��ا،  ت��دين  اإىل 
وزارته �سحب��ت الفائ�ض وحتويله لع�سر 
الطماط��م حفاظ��ًا عل��ى ت��وازن ال�س��وق 
وع��دم خ�س��ارة املزارع��ن، الفت��ًا اإىل اأن 
ه��ذه اخلطوة �ستدف��ع باجت��اه ال�سيطرة 
عل��ى كل الفائ���ض املوج��ود يف االأ�س��واق 

واإعادة التوازن ملنتج الطماطم.
واأرج��ع �سب��ب زي��ادة حم�س��ول البندورة 
املعاب��ر  اإغ��اق  مث��ل  ع��ّدة  ظ��روف  اإىل 
واالأو�س��اع  احل��رارة  درج��ات  وارتف��اع 

املعي�سية ال�سعبة للمواطنن.
واأك��د الق��درة، اأن وزارت��ه لديه��ا خط��ة 
وا�سح��ة تق��وم عل��ى دع��م كل املنتج��ات 
الوطني��ة، توؤدي اإىل توفرها يف االأ�سواق 
وق��درة  يت��اءم  مب��ا  منا�سب��ة  بكمي��ات 
املواط��ن ال�سرائية واجل��ودة ومبا يحقق 
هام�ًسا من الفائدة للمزارع، لا�ستمرار يف 

ال�سمود والعطاء واالإنتاج.
ب��دوره، ع��د مدي��ر ع��ام االإدارة العام��ة 
عب��د  االقت�س��اد  وزارة  يف  لل�سناع��ات 
النا�س��ر عواد  هذا امل�سن��ع مبثابة حلقة 

و�س��ل ب��ن امل��زارع وامل�ستهل��ك، �سّيم��ا اأنه 
ي�ستوع��ب منتج الطماط��م اال�سرتاتيجي  
املنت��وج  ا�ستثم��ر ه��ذا  امل�سن��ع  اأن  الفت��ا 
الزراع��ي لتعليبه واال�ستف��ادة على مدار 
العام، وهو ما ُي�سّكل ا�ستثمارًا مهمًا،وا�سفًا 
تل��ك اخلطوة ب�"املهم��ة" �سّيما اأنها جتمع 
بن الزراعة وحماية امل�ستهلك واملزارع .

منا ناحيت��ه ، اأثنى رئي���ض االحتاد العام 
لل�سناع��ات يف قط��اع غزة عل��ى احلايك، 
على خط��وة الوزارتن باالهتمام يف دعم 
املنت��ج املحلي،معت��ربا  ت�سغي��ل امل�سنع يف 
ع�س��ر البن��دورة "خط��وة مهم��ة" تدعم 
امل��زارع الفل�سطين��ي، ال��ذي �سع��ر بانهيار 
نتيج��ة تدين اأ�سعار املنتج��ات الزراعية، 
واخل�سارة الت��ي حلقت به خال احلروب 

الثاثة على القطاع
وطال��ب وزارة االقت�س��اد ب�س��رورة و�سع 
املنت��ج املحلي اأم��ام اأعينها ودع��م القطاع 
ال�سناع��ي، �سّيم��ا اأن��ه يوفر فر���ض عمل 
لكث��ر م��ن العم��ال وُيخفف م��ن البطالة 

يف غزة.

بالصور "الزراعة" و"االقتصاد" تفتتحان 
باكورة إنتاج عصير الطماطم 2019 بغزة
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غزة- الراأي- نهى م�سلم
االأربعين��ى "اأحم��د االأ�سط��ل "واح��د م��ن 
يع�سي��ون  الذي��ن  االأورام  مر�س��ى  مئ��ات 
اأو�ساعًا ًن�سانية من اأق�سى واأخطر املراحل 
التى تع�سف بهم منذ بداية اأزمة االأدوية 
يف م�ست�سفي��ات قط��اع غ��زة  ج��راء نق���ض 

العاج الازم ال�ستمرار حياتهم.
يق��ول االأ�سطل بن��ربات القه��ر التى كادت 
حتب���ض ذلك ال�س��وت ال�سجى عل��ى �سبابه 
ال��ذى يح��رتق ب�سمت:"اأ�سابن��ى �سرط��ان 
اأجري��ت  و  �سن��وات  ث��اث  قب��ل  القول��ون 
عملي��ة ا�ستئ�س��ال جلزء م��ن القولون، لكن 
معاناتى مل تتوقف هنا ، الأ�سطدم بتوقف 

اجلرع��ات الدوائي��ة ب��ن ف��رتة و اأخ��رى 
حالت��ى  لت�س��وء  ال��دواء،  فق��دان  نتيج��ة 

ال�سحية"
و ي�ستط��رد قائا:"كن��ت عل��ى اأمل اجراء 
عملي��ة جراحية تنهى تل��ك املعاناة و لكن 
توق��ف الع��اج ل�سهري��ن متتالي��ن زاد م��ن 
�سوء حالت��ى ال�سحي��ة ، وحرمنى من ذلك 
االأم��ل ال��ذى كن��ت ب�سبب��ه اأق��اوم االأمل و 

املعاناة"
ه��و  الوج��ع  م��رارة  يزي��د  وي�سيف:"م��ا 
حرمان��ى م��ن ال�سف��ر للع��اج خ��ارج قطاع 
غزة لع�سر م��رات واأكرث، اىل جانب فقدان 
الع��اج من م�ست�سفيات قط��اع غزة ، عاوة 

عل��ى غ��اء �سعره يف القط��اع اخلا�ض الذى 
يف��وق ثمن��ه ع��ن 2000 دوالر للجرع��ة 

الواحدة "
املري���ض االأ�سط��ل وه��و اأب الأربع��ة اأطفال 
املوؤ�س�س��ات  و  احلي��ة  ال�سمائ��ر  ينا�س��د 
االن�ساني��ة و االغاثية  و ذوى االخت�سا�ض 
بالنظ��ر بع��ن الراأفة حلالت��ى التى تزداد 
امل��وت  تنتظ��ر  و  حلظ��ة  كل  يف  �س��وءا 

البطىء".
االأورام  ق�س��م  رئي���ض  ال�سرف��ا  د.اأحم��د 
مب�ست�سفى غ��زة االوروبى يحذر من تفاقم 
الو�سع ال�سح��ى و االن�سانى ملر�سى االورام 
و  القول��ون  انت�س��ارا  االأكرثه��م  خا�س��ة  و 

الثدى التى تت�سدر القوائم  حتى يف ن�سبة 
الوفيات.

و ي�سي��ف:"اأن م��ا يزي��د ع��ن 500 مري�ض 
مري�س��ة   80 منه��م  امل�ست�سف��ى  يف  اورام 
ث��دى و 60 مري�ض قولون، يعانون اأو�ساعا 
االأ�سن��اف  نق���ض  نتيج��ة  �سيئ��ة  �سحي��ة 
اال�سا�سية و عدم ا�ستكمال  الربوتوكوالت 
العاجي��ة منذ �ستة �سه��ور، م�سرا اىل اأنه 
يتم ا�ستخدام البدائل التى الجتدى النفع 
املطل��وب ، مما ي�سطر اىل حتويل ما يقارب 
م��ن %70 م��ن احل��االت للع��اج باخلارج و 

بع�سها يرف�ض اأمنيا "
الهرمون��ات و  اأدوي��ة  اأن نق���ض  ون��وه اىل 

و  احليوي��ة  امل�س��ادات  بع���ض  و  امل�سكن��ات 
اىل  املري���ض  يلج��اأ  مم��ا  املناع��ة،  ادوي��ة 
�سرائه من القطاع اخلا���ض باأ�سعار باهظة 

."
مدي��ر  حل���ض  د.ع��اء  جانبه.اأك��د  م��ن 
�سيدل��ة امل�ست�سفي��ات ب��وزارة ال�سحة على 
نق�ض 35 �سن��ف اأ�سا�سى من ادوية االورام 
مبر�س��ى  خا���ض  �سن��ف   67 جمم��ل  م��ن 
مري���ض   8000 منه��ا  ي�ستفي��د  و  االورام، 
اأورام يف م�ست�سفيات قطاع غزة، حمذرا من 
ا�ستم��رار نق�ض االدوية التى �سببت توقف 
الربوتوك��والت العاجية ملر�س��ى �سرطان 

الثدى و القولون و الغدد الليمفاوية".

هل ينتظر مريض األورام "األسطل" الموت البطيء 
جراء نقص الدواء و المنع األمني؟

غزة-الراأي
حذفت اإدارة موقع "في�سبوك" �سفحة وكالة الراأي 

الفل�سطينية لاإعام للمرة التا�سعة على التوايل.
وا�ستنك��ر مدي��ر وكالة ال��راأي ال�سحف��ي "اإ�سماعيل 
الثوابتة" ه��ذه االعت��داءات االإلكرتونية امل�ستمرة 
املحت��وى  �س��د  "في�سب��وك"  اإدارة  متار�سه��ا  الت��ي 
الفل�سطيني ومنها �سفحة وكالة الراأي الفل�سطينية، 
ب�س��ورة  تك��ررت عملي��ات احل��ذف واحلظ��ر  حي��ث 

مق�سودة وبدون مربر.
ورف���ض ه��ذه ال�سيا�سي��ة غر املقنع��ة الت��ي تتبناها 

اإدارة "في�سب��وك" مبين��ا اأنه��ا تاأت��ي يف اإط��ار فر�ض 
�سيا�س��ة تكميم االأف��واه وحماولة الإخرا���ض و�سائل 

االإعام الفل�سطينية وكتم ال�سوت الفل�سطيني.
واأك��د الثوابت��ة اأن مثل ه��ذه ال�سلوكي��ات تعمل على 
عرقل��ت عم��ل وكال��ة ال��راأي والت�سوي���ض عل��ى نقل 
الر�سال��ة الفل�سطينية للعامل، الفتا اأن هذه هي املرة 
الثامن��ة الت��ي تقوم به��ا "في�سبوك" بح��ذف وحظر 
�سفح��ة الوكال��ة الت��ي كان اآخره��ا ح��ذف �سفحتها 

التي جتاوز عدد املعجبن بها 315 األف متابع.
واأو�س��ح اأن و�سائ��ل االإع��ام الفل�سطينية ب�سكل عام 

تتعر���ض لهجم��ة �سر�س��ة م��ن قب��ل اإدارات مواق��ع 
التوا�س��ل االجتماع��ي، يف الوقت ال��ذي جنحت فيه 
ه��ذه ال�سفح��ات اإىل حد كبر ج��دا يف ف�سح جرائم 
االحت��ال "االإ�سرائيل��ي" خ��ال ال�سن��وات املا�سية 
�س��د ال�سع��ب الفل�سطين��ي خا�س��ة يف م�س��رة العودة 

الكربى.
وجدد الثوابتة دعوت��ه اإىل اإدارات مواقع التوا�سل 
احلقيق��ة  جان��ب  اإىل  باال�سطف��اف  االجتماع��ي 
وحري��ة ال��راأي والتعب��ر وتبن��ي �سيا�س��ة مقاوم��ة 
الفل�سطيني��ة،  املواق��ع  باإغ��اق وحج��ب  ال�سغ��وط 

مو�سح��ا اأن اال�ستجابة لتلك ال�سغوط حُتدث خرقا 
يف ج��دار امل�سداقية لتلك املواق��ع التي من املفرت�ض 

اأن تعمل بحيادية ومو�سوعية.
وك��رر الثوابتة اإ�س��راره على اأن وكال��ة الراأي ومعها 
و�سائل االإعام الفل�سطينية؛ م�ستمرة يف اأداء عملها 
االإعام��ي املناه���ض لاحت��ال "االإ�سرائيل��ي" على 
االأرا�سي الفل�سطينية وذلك من اأجل تغليب الرواية 
الفل�سطينية ال�سادقة واإظهار احلقيقة اأمام العامل، 
واإظهار الوجه احلقيقي والب�سع لاحتال وجرائمه 

املتوا�سلة.

فيسبوك تحذف صفحة وكالة الرأي للمرة التاسعة



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين  07 شوال 1440هـ / 10 يونيو 2019م
Monday - 10 june 2019 

تقرير

10

غزة - الراأي - اآالء النمر
ت�سامن��ا م��ع ال�سع��ب الفل�سطيني 
ت�سنيفات��ه  عل��ى  يغل��ب  ال��ذي 
العام��ة باأن��ه �سع��ب الج��ئ ب��ن 
والغربي��ة  العربي��ة  الب��اد 
ب��ن   ،43% اإىل  ت�س��ل  لن�سب��ة 
االأه��ل  وغرب��ة  الوط��ن  غرب��ة 
يتجلى ح��ال الفل�سطيني يف اأ�سواأ 
االأو�س��اع املادي��ة واالقت�سادي��ة 
واالجتماعي��ة، فه��و يف منفى عن 
م�سق��ط راأ�س��ه الذي طامل��ا تغرب 

عنه ق�سرًا.
يواف��ق اليوم م��رور ت�سع��ة ع�سر 
عامًا على ت�سمي��ة االأمم املتحدة 
يوني��و/  �سه��ر  م��ن  للع�سري��ن 
بالي��وم  ع��ام  كل  م��ن  حزي��ران 
العاملي لاجئ��ن، والتي خ�س�ست 
وق�ساي��ا  هم��وم  ال�ستعرا���ض 
وت�سلي��ط  الاجئ��ن  وم�س��اكل 
وبح��ث  معاناته��م  عل��ى  ال�س��وء 
�سب��ل تق��دمي املزي��د م��ن الع��ون 
لهم برعاية م��ن املفو�سية العليا 
ل�س��وؤون الاجئ��ن التابعة لاأمم 
املتح��دة، والت��ي تعم��ل يف مهم��ة 

رعاية ظروف الاجئن ودعمهم 
اإىل حن العودة لديارهم.

 ،194 رق��م  ق��رار  وين���ض 
العام��ة  ال��ذي تبنت��ه اجلمعي��ة 
بتاري��خ  املتح��دة،  ل��اأمم 
ع��ودة  عل��ى   ،11/12/1948
الفل�سطيني��ن  الاجئ��ن 
وتعوي�سه��م، وبن��اء علي��ه اأطل��ق 
غ��زة  قط��اع  يف  الفل�سطيني��ون 
م�سرات العودة الكربى ب�سورتها 
ال�سلمي��ة، وذل��ك اإحي��اء للق��رار 
واإلزام العمل به يف حمافل االأمم 
املتح��دة وتنبي��ه وج��وده م�سبقًا 
والوع��ود املبني��ة علي��ه يف ح��ق 

العودة.

%54 فقر مدقع
اأحداث نكب��ة فل�سطن وما تاها 
م��ن تهج��ر �سكل��ت ماأ�س��اة كربى 
مثلت��ه  مل��ا  الفل�سطين��ي،  لل�سع��ب 
وم��ا زالت ه��ذه النكبة من عملية 
تطه��ر عرق��ي حي��ث مت تدم��ر 
واإح��ال  بكامل��ه  ل�سع��ب  وط��رد 
جماع��ات واأف��راد من �ست��ى بقاع 

الع��امل مكان��ه، وت�سري��د ما يربو 
م��ن  فل�سطين��ي  األ��ف   800 ع��ن 
 1.4 قراه��م ومدنه��م م��ن اأ�س��ل 
ملي��ون فل�سطين��ي كان��وا يقيمون 
ع��ام  التاريخي��ة  فل�سط��ن  يف 
1948 يف 1،300 قرية ومدينة 

فل�سطينية.
واحلال��ة  الفق��ر  تف�س��ى  فيم��ا 
االقت�سادية ال�سعبة يف خميمات 
املوزع��ة  الفل�سطيني��ة  اللج��وء 
اأبرزه��ا  العربي��ة  ال��دول  عل��ى 
يعي���ض  حي��ث  و�سوري��ا،  لبن��ان 
الفل�سطيني��ون حال��ة ا�ستثنائية 
م��ا  العادي��ة،  احلي��اة  ت�سب��ه  ال 
التم�س��ك  عل��ى  مبادئه��م  يغ��ذي 

اأكرث بحق  العودة.
الفق��ر  ن�سب��ة  ارتف��اع  ويع��ود 
بالدرج��ة االأوىل ب��ن الاجئن 
اىل  الاجئ��ن  بغ��ر  مقارن��ة 
ارتف��اع معدل البطال��ة  يف قطاع 
ي�س��كل الاجئ��ن  غ��زة، وال��ذي 
نحو ثلث��ي ال�سكان في��ه، اإذ بلغت 
ن�سب��ة الفق��ر ب��ن الاجئ��ن يف 
ال�سفة الغربي��ة %15.7، بينما 

و�سلت ن�سبة الفقر بن الاجئن 
يف قطاع غزة 54.1%.

الغ��وث  وكال��ة  �سج��ات  وت�س��ر 
)االأونروا( اإىل اأن عدد الاجئن 
الفل�سطيني��ن امل�سجلن لديها يف 
عام 2018 نح��و 6 مليون الجئ، 
وهذه االأرق��ام متثل احلد االأدنى 
الفل�سطيني��ن،  الاجئ��ن  لع��دد 
وهم بذلك ي�سكل��ون ما يقرب من 
ن�س��ف الفل�سطيني��ن يف الع��امل، 
والبال��غ عددهم نح��و 13 مليون 

ن�سمة.

التصدي للصفقة 
ق��ال  املنا�سب��ة،  ه��ذه  ظ��ل  ويف 
مدير ع��ام "الهيئ��ة 302 للدفاع 
عل��ي  الاجئ��ن"،  حق��وق  ع��ن 
هويدي، "ن�ستح�س��ر اأو�ساع اأكرث 
من �ستة ماي��ن الجئ فل�سطيني 
"اأون��روا"،  �سج��ات  يف  م�سج��ل 
واأك��رث م��ن 40 األ��ف الج��ئ م��ن 
منه��م  بق��ي  الع��راق  فل�سطيني��ي 
ح��وايل 6 اآالف الج��ئ والباقون 
م�ستت��ون يف خمتل��ف دول العامل، 

ون�ستح�سر اأو�س��اع حوايل ن�سف 
ملي��ون فل�سطين��ي مهّج��ر داخ��ل 
 ،1948 ع��ام  املحتل��ة  فل�سط��ن 
واأو�س��اع حوايل 250 األف الجئ 
يف  واآالف  م�س��ر  يف  فل�سطين��ي 

خمتلف الدول".
واأ�س��ار هوي��دي اإىل اأن ال�سفق��ة 
ق�سي��ة  ت�سته��دف  االأمريكي��ة 
ت��رى  ل��ن  اأنه��ا  غ��ر  الاجئ��ن، 
الن��ور و�ست�س��دم باإ�س��رار ال�سعب 
ومت�سك��ه  الاج��ئ  الفل�سطين��ي 
م�ست��دال  امل�سروع��ة،  بحقوق��ه 
مغري��ات  الاجئ��ن  برف���ض 
مل�س��رة  وا�سعاله��م  التوط��ن، 

العودة الكربى.
يف نهاي��ة املط��اف �سيبقى الاجئ 
الفل�سطين��ي امل�سج��ل يف �سج��ات 
"االأون��روا" يحم��ل �سف��ة الجئ 
ه��و واأوالده واأحف��اده، وه��و م��ا 
ن�ست علي��ه القوان��ن والقرارات 
واملعاهدات الدولية، هذه ال�سفة 
ال تن��زع منه اإال بع��د العودة اإىل 
ل��و طال��ت �سن��وات  دي��اره حت��ى 

الغربة.

في يوم الالجئين العالمي

الالجئون الفلسطينيون..دليٌل تاريخٌي ُيسقط صفقة القرن
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غزة- الراأي
اأو�س��اع  باأ�س��واأ  غ��زة  قط��اع  مي��ر 
وحياتي��ة  ومعي�سي��ة  اقت�سادي��ة 
نتيجة ا�ستمرار احل�س��ار املفرو�ض 
قب��ل  م��ن  ع��ام  ال���13  من��ذ  علي��ه 
الفل�سطينية  وال�سلط��ة  االحت��ال 
وتن�سل االحتال م��ن كل اتفاقية 
تهدف اإىل التخفي��ف من �سدة هذا 
احل�س��ار، باالإ�ساف��ة اإىل ا�ستم��رار 
فر�ض حكومة فتح العقوبات عليه.

العام��ة  العاق��ات  دائ��رة  مدي��ر 
د.  التجاري��ة  بالغرف��ة  واالإع��ام 
اأب��دى قلق��ه جت��اه  الطب��اع  ماه��ر 
املجه��ول  االقت�س��ادي  امل�ستقب��ل 
م��ن  غ��زة،  قط��اع  ينتظ��ر  ال��ذي 
ناحي��ة غمو���ض نتائ��ج التفاهمات 
بن ف�سائ��ل املقاوم��ة الفل�سطينية 
واالحت��ال االإ�سرائيل��ي، واإ�ساف��ة 
اإىل ا�ستمرار االنق�سام الفل�سطيني.

و�سدد الطب��اع اأن احلروب املتتالية 
الت��ي �سنه��ا االحت��ال اال�سرائيلي 
عل��ى قط��اع غ��زة، دم��رت البني��ة 
م�سان��ع  م��ن  لاقت�س��اد  التحتي��ة 
واأرا���ضٍ زراعية ومن�س��اآت جتارية، 
الو�س��ع  تده��ور  يف  اأ�سه��م  م��ا 

االقت�سادي واالن�ساين.
وح�سب الطباع، فاإن توايل االأزمات 

على قط��اع غزة من توقف امل�ساريع 
واملن��ح الدولية بالتزام��ن مع ظهور 
الت��ي  لاأون��روا  املالي��ة  االأزم��ة 
دفعته��ا لتقلي�ض خدماته��ا املقدمة 
لاجئن، اأرهق كاهل املواطن ودمر 

احلركة التجارية.
ووفق الطب��اع، بلغت ن�سبة البطالة 
يف قط��اع غ��زة %52، منه��ا 70% 
اإىل  اإ�ساف��ة  ال�سب��اب،  فئ��ة  م��ن 
وج��ود 300 األف عاطل عن العمل، 
ع��اّدا اأن ما يزي��د االأو�ساع خطورة 
باأع��داد  اخلط��ر  "االرتف��اع  ه��و 

اخلريجن".
واأ�س��اف :" االأو�س��اع االقت�سادي��ة 
ال�سعب��ة ُت�س��كل خطرًا عل��ى االأمن 
الغذائي حي��ث و�سلت ن�سبة انعدام 
االأم��ن الغذائ��ي يف قط��اع غزة اإىل 
%69 اأي ع��دم القدرة على توفر 
احلاج��ات الغذائي��ة االأ�سا�سية من 
اخل�س��ار واللح��وم وم�س��ادر القي��م 

الغذائية املهمة.
احلال��ة  ه��ذه  بالق��ول:"  وتاب��ع 
املزرية تلقي عل��ى جميع االأطراف 
والتن�سي��ق  للتدخ��ل  امل�سوؤولي��ة 
اقت�س��اد  اأج��ل  م��ن  بينه��ا  فيم��ا 
غ��زة، ال��ذي و�سل لنقط��ة ال ميكن 
جتاوزه��ا ت�س��ل حل��د االإفا�ض، مع 

توق��ف موؤ�س��رات النمو كلًي��ا بفعل 
تعم��ق االأزمات، وتوا�س��ل االنق�سام 
واحل�سار االإ�سرائيلي للعام ال�13".
جمي��ع  تدخ��ل  �س��رورة  واأك��د، 
االأط��راف �س��واء االأمم املتح��دة اأو 
جامعة ال��دول العربية اأو ال�سلطة 
الف�سائ��ل  وحت��ى  الفل�سطيني��ة 
لا�سط��اع  الوطني��ة  والق��وى 
بدوره��ا �سيما م��ع ا�ستم��رار ارتفاع 
معدالت البطالة والفقر واالنعدام 
الغذائ��ي، الت��ي ترتك��ز موؤ�سراته��ا 
ب�س��كل اأ�سا�سي على ن�س��اط امل�سانع 
واملن�س��اآت االقت�سادي��ة، والتج��ارة 

يف االأ�سواق.
احلقيقي��ة  "الكارث��ة  اأن  واأردف:  
ال��ذي  تكم��ن يف االنهي��ار اخلط��ر 
ي�س��رب بني��ة وهيكلي��ة االقت�ساد، 
االإنتاج��ي  ال�سناع��ي  م��ن اجلان��ب 
نظ��ره  اإىل  للعمال��ة  امل�سغ��ل 
التج��اري اال�ستهاكي، والذي يعزز 
�سل��وك ومن��ط اال�سته��اك، ويدمر 
حم��اوالت الق�س��اء عل��ى االأزم��ات 
املنت�س��رة يف القط��اع، وعل��ى راأ�سه��ا 
املن�س��اآت  فر���ض حتري��ك عج��ات 
االقت�سادي��ة املتوقف��ة ع��ن العمل 
من��ذ �سن��وات، واإمكاني��ة �س��خ دماء 
باجله��ود  واأ�س��اد  فيه��ا".  جدي��دة 

امل�سري��ة املتوا�سل��ة لتخفي��ف م��ن 
معان��اة غزة ورف��ع احل�س��ار واإمتام 
الوح��دة واإنه��اء االنق�س��ام، داعي��ا 
التوج��ه  الفل�سطيني��ة  االأط��راف 
�سريًع��ا نح��و امل�ساحل��ة واالرتق��اء 

مل�ستوى امل�سوؤولية والتحديات.
وتابع: "ما زالت حتدو اأهايل قطاع 
غزة اآمال كبرة من جميع االأطراف 
الدولي��ة والعربي��ة والفل�سطيني��ة 
من اج��ل حت�سن �سبل العي�ض الأكرث 
يعان��ون  فل�سطين��ي،  ملي��ون   2 م��ن 

ظروفا معي�سية كارثية".

االستيراد والتصدير
وفيم��ا يتعل��ق بحرك��ة اال�ست��راد 
اأن  الطب��اع  ذك��ر  والت�سدي��ر، 
يفر���ض  االإ�سرائيل��ي  االحت��ال 
عل��ى  م�س��ددة  وقي��ودا  اإج��راءات 
حرك��ة تنقل الب�سائع ع��رب املعابر 
احلدودية مع القطاع، مما اأدى اإىل 

اإحداث �سلل فيها.
وح�س��ب الطباع، ف��اإن االحتال مل 
الت��ي  والقي��ود  بالعراقي��ل  يكت��ِف 
و�سعه��ا اأم��ام اأهم حم��ركات عجلة 
حج��م  فقل��ل  الغ��زي،  االقت�س��اد 
امل��واد امل�سم��وح بت�سديره��ا، والتي 
اقت�سرت على اخل�سروات واملاب�ض 

واالأثاث.

الشيكات المرتجعة
ويف �سي��اق ذي �سل��ة، اأك��د الطب��اع 
اأن االأزم��ة اخلانق��ة التي اجتاحت 
حج��م  بارتف��اع  �ساهم��ت  القط��اع 
تق��ف  الت��ي  املرجتع��ة  ال�سي��كات 
حاج��زًا اأم��ام النم��و االقت�س��ادي، 
حيث بلغ��ت قيمتها يف ع��ام 2018 
ح��وايل 87 ملي��ون دوالر، وت�س��كل 
ن�سب��ة %7.6 من اإجمايل ال�سيكات 

املرجتعة يف فل�سطن.
ال�سي��كات  حج��م  ارتف��اع  واعت��رب 
"اأم��را  غ��زة  قط��اع  يف  املرجتع��ة 
لاقت�س��اد  بالن�سب��ة  كارثي��ا 
الفل�سطين��ي الذي يت�س��م باالنهيار 
يف  ال�سيول��ة  انع��دام  نتيج��ة 
االأ�سواق ل�سعف الق��درة ال�سرائية 

للمواطنن".
الت��ي  ال�سع��اب  ه��ذه  كل  اأن  واأك��د 
تع�سف بالقطاع منذ 13 عامًا رفعت 
من ن�سب��ة الفق��ر اىل %53 ح�سب 
اآخ��ر اح�سائي��ة ملرك��ز االإح�س��اء 
الفل�سطين��ي حي��ث مت ت�سني��ف كل 
عائل��ة مكونة من 5 اأ�سخا�ض، يجب 
اأال يقل دخله��ا ال�سهري عن 2400 

�سيكل حتى تتعدى خط الفقر. 

اقتصاد غزة.. من ينعش دقات نهوضه األخيرة ؟
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غزة - الراأي
اأعلن��ت وزارة االأ�سغ��ال العام��ة واالإ�س��كان 
ع��ن و�س��ول دفع��ة مالي��ة بقيم��ة ملي��ون 
م�ساري��ع  ل�سال��ح  ي��ورو  األ��ف  و�سبعمائ��ة 
املنحة االإيطالية التي تنفذ يف قطاع غزة
وق��ال وكي��ل ال��وزارة ناج��ي �سرح��ان اإن��ه 
مت الي��وم حتويل مبلغ م��ايل بقيمة مليون 
و�سبعمائ��ة األف ي��ورو ل�س��ركات املقاوالت 
الت��ي تعم��ل يف م�ساريع املنح��ة االإيطالية 
اعم��ار  اإع��ادة  وت�سم��ل  غ��زة  قط��اع  يف 
يف  كلي��ا  مهدم��ة  �سكني��ة  وح��دة   )75(
العدوان االإ�سرائيل��ي االأخر على القطاع، 
باالإ�ساف��ة اإىل تاأهيل البني��ة التحتية يف 

حي الندى.  
و�سك��ر �سرح��ان احلكوم��ة االإيطالية على 
م�ساندتها ل�سعبنا الفل�سطيني، مثمنا جهود 
م�ساري��ع  يف  املق��اوالت  و�س��ركات  ال��وزارة 

املنحة االإيطالية.  
واأك��د اأن وزارت��ه تب��ذل جه��ودا كبرة من 
امل�ستحق��ة  الدفع��ات  باق��ي  اأج��ل و�س��ول 

للمقاولن.

األشغال: وصول 
دفعة مالية لصالح 

مشاريع المنحة 
اإليطالية

الداخل املحتل - الراأي
ي�س��ادف الي��وم "االثن��ن" الذكرى ال� 
الرباق"  "ث��ورة  �سه��داء  89 الع��دام 
داخل �سجن القلعة مبدينة عكا، حيث 
اعدم��وا عل��ى ي��د �سلط��ات االنت��داب 
الربيط��اين بتهم��ة )ح��ب فل�سط��ن( 
ومت تنفي��ذ ق��رار االع��دام بح��ق كا 
من ال�سهداء الثاث : حممد جمجوم، 
وف��وؤاد حج��ازي، وعط��ا الزي��ر رغ��م 
االحتجاج��ات واملظاه��رات العربي��ة 

انذاك الراف�سة لقرار االعدام.
والت��ي  ال��رباق"  "ث��ورة  اأعق��اب  يف 
و�سل��ت ع��دد كب��ر م��ن امل��دن والقرى 
�سلط��ات  اأ�س��درت  الفل�سطيني��ة، 
ال�ساب��ع  يف  الربيط��اين  االنت��داب 
ع�سر م��ن �سهر يونيو / حزي��ران لعام 
26 منا�سا  باإع��دام  اأحكام��ًا   1929
ث��م  الث��ورة،  يف  �سارك��وا  فل�سطيني��ا 
مت ا�ستب��دال تل��ك االأح��كام بال�سجن 
املوؤب��د ل��� 23 منه��م، فيم��ا نف��ذ حك��م 

االعدام بالقادة الثاث.
وبداأت ق�سة االأبط��ال الثاثة بعدما 
قامت ال�سرط��ة الربيطانية باعتقال 
جمموع��ة م��ن ال�سب��ان الفل�سطيني��ن 
بعد اندالع ث��ورة ال��رباق، التي بداأت 
عندم��ا نظ��م اليهود مظاه��رة �سخمة 
يف 14 اآب/ اأغ�سط���ض م��ن عام 1929 
مبنا�سب��ة م��ا اأ�سم��وه “ذك��رى تدم��ر 
الي��وم  يف  اأتبعوه��ا  �سليم��ان”  هي��كل 
الت��ايل مبظاه��رة �سخم��ة يف �س��وارع 
حائ��ط  اإىل  و�سل��وا  حت��ى  القد���ض، 

ي��رددون  راح��وا  وهن��اك  ال��رباق، 
ال�سهي��وين”،  القوم��ي  “الن�سي��د 

بالتزامن مع �ستم امل�سلمن.
16/اآب  الت��ايل، اجلمع��ة  الي��وم  ويف 
ال��ذي �س��ادف ذك��رى املول��د النب��وي 
ال�سريف، توافد امل�سلمون ومن �سمنهم 
ال�سه��داء الثاث��ة للدف��اع عن حائط 
ال��رباق، حي��ث كان هناك ني��ة لليهود 
لا�ستي��اء علي��ه، فوقع��ت �سدام��ات 

عمت معظم فل�سطن.
واعتقل��ت �سرط��ة االنت��داب يف حينه 
الدفاع  �ساركوا يف  26 فل�سطينيا ممن 
ع��ن حائ��ط ال��رباق، وحكم��ت عليهم 
جميع��ا باالإع��دام يف البداية، لينتهي 
االأمر بتخفي��ف هذه العقوبة عن 23 
منه��م اإىل ال�سج��ن املوؤبد، مع احلفاظ 
عل��ى عقوب��ة االإعدام بح��ق ال�سهداء 
وف��وؤاد  جمج��وم،  حمم��د  الثاث��ة 

حجازي، وعطا الزير.
وح��ددت �سلط��ات االنت��داب ي��وم 17 
موع��دًا   ،1930 ع��ام  م��ن  حزي��ران 
لتنفي��ذ حك��م االإع��دام بح��ق ه��وؤالء 
االأبط��ال، يف وق��ت حتدى في��ه هوؤالء 

ال�سهداء اخلوف من املوت.
وكان حمم��د جمج��وم يزاح��م عط��ا 
الزي��ر يري��د اأن يك��ون اأول م��ن يت��م 
تنفي��ذ احلك��م في��ه غ��ر اآب��ه باملوت، 
وكان ل��ه ما اأراد، اأما عطا وهو الثالث، 
فطل��ب اأن ينفذ حكم االإعدام به دون 
قي��ود اإال اأن طلب��ه رف�ض فحطم قيده 
وتقدم نحو حبل امل�سنقة رافعا راأ�سه.

ال�سهي��د حمم��د خلي��ل جمج��وم  اأم��ا 
املنحدر من مدين��ة اخلليل، فقد تلقى 
وعندم��ا  فيه��ا  االبتدائي��ة  درا�ست��ه 
خ��رج اإىل احلي��اة العام��ة عا�ض ظلم 
االنتداب، وعرف مبقاومته لل�سهاينة 
ورف�س��ه لاحتال كم��ا العديدين من 
اأبن��اء اخلليل، فكان يتقدم املظاهرات 
اأرا�س��ي  اغت�س��اب  عل��ى  احتجاج��ا 
الع��رب، وكان��ت م�ساركت��ه يف الثورات 
دفاعا ع��ن امل�سج��د االأق�س��ى ما جعل 
عل��ى  تق��دم  الربيطاني��ة  الق��وات 

اعتقاله.

وكان ف��وؤاد حج��ازي اأ�سغ��ر ال�سه��داء 
الثاث��ة �سن��ا وه��و مول��ود يف مدين��ة 
االبتدائي��ة  درا�ست��ه  وتلق��ى  �سف��د، 
اال�سكتلندي��ة،  الكلي��ة  يف  والثانوي��ة 
واأمت درا�ست��ه اجلامعي��ة يف اجلامع��ة 
من��ذ  وع��رف  ب��روت،  يف  االأمركي��ة 
لوطن��ه  وحب��ه  ب�سجاعت��ه  �سغ��ره 
اخلط��ر  درء  اأج��ل  م��ن  واندفاع��ه 
م�سارك��ة  و�س��ارك  عن��ه،  ال�سهي��وين 
فعال��ة يف مدينته يف الثورة التي عمت 

اأنحاء فل�سطن عقب اأحداث الثورة.
موالي��د  م��ن  الزي��ر  عط��ا  وال�سهي��د 

مدين��ة اخلليل، وعم��ل يف مهن يدوية 
عدة وا�ستغ��ل يف الزراعة وُعرف عنه 
منذ �سغره جراأت��ه وقوته اجل�سدية، 
و�س��ارك يف املظاه��رات الت��ي �سهدته��ا 
هج��رة  عل��ى  احتجاج��ًا  املدين��ة 

ال�سهاينة اإىل فل�سطن.
و�ُسم��ح لل�سه��داء الثاث��ة اأن يكتب��وا 
ملوع��د  ال�ساب��ق  الي��وم  يف  ر�سال��ة 
ونح��ن  "االآن  فيه��ا:  ج��اء  االإع��دام، 
على اأبواب االأبدية، مقدمن اأرواحنا 
لفل�سط��ن  املقد���ض،  للوط��ن  ف��داء 
العزيزة، نتوج��ه بالرجاء اإىل جميع 
دماوؤن��ا  ُتن�س��ى  اأال  الفل�سطيني��ن، 
�سرتف��رف  الت��ي  واأرواحن��ا  املهراق��ة 
يف �سم��اء ه��ذه الب��اد املحبوب��ة، واأن 
نتذك��ر اأنن��ا قدمنا عن طيب��ة خاطر، 
اأ�سا�س��ا  لتك��ون  وجماجمن��ا  اأنف�سن��ا 
لبن��اء ا�ستق��ال اأمتن��ا وحريته��ا واأن 
تبق��ى االأم��ة مثاب��رة عل��ى احتاده��ا 
وجهاده��ا يف �سبي��ل خا���ض فل�سط��ن 
م��ن االأع��داء. واأن حتتف��ظ باأرا�سيها 
ف��ا تبيع لاأعداء منه��ا �سربا واحدا، 
ي�سعفه��ا  واأال  عزميته��ا  ته��ون  واأال 
التهدي��د والوعي��د، واأن تكاف��ح حت��ى 

تنال الظفر"
واأ�ساف��وا: "لنا يف اآخ��ر حياتنا رجاء 
اإىل ملوك واأمراء العرب وامل�سلمن يف 
اأنح��اء املعم��ورة، اأال يثق��وا باالأجانب 
و�سيا�سته��م وليعلم��وا ما ق��ال ال�ساعر 
به��ذا املعن��ى )وي��روغ منك كم��ا يروغ 

الثعلب(".

89 عاما على إعدام شهداء "ثورة البراق"


