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الرأي _ آالء النمر:
كل مــن يقطــن هنــا يشــعر بأنه 
إن أصبــح حيــا فــي األرض فحتما 
ســيحل المســاء وقد صعدت روحه 
إلــى الســماء , ففي شــهر رمضان 
المبــارك توحش العــدو الصهيوني 
من خالل توسيع دائرة استهدافاته 

ضــد اآلمنين في قطــاع غزة خالل 
عليهــا  أطلــق  عســكرية  عمليــة 
تحــرك  بعــد   , الصامــد”  “الجــرف 
الداخل  الفلســطينية في  الميادين 
المحتل وفي أراضي الضفة المحتلة 
وتعبيرها عن جام غضبها من قتل 
الطفل المقدســي محمد أبو خضير 

حرقا . إغارة طائــرات االحتالل في 
أوقات متأخرة مــن الليل على تلك 
البيوت التــي تحتضن بين جدرانها 
النســاء واألطفال والمســنين , لهو 
دليــل واضــح علــى إفــالس بنك 
األهداف العســكري الــذي أخذ على 
نفســه عهــدا بــان يمحــق وجــود 

المقاومــة في غــزة , ولكنه ال يجد 
أمام ناظريه ســوى بيــوت اآلمنين 

واألطفال ليستهدفهم .
“الــرأي” هاتفــت أصحــاب البيــوت 
الذيــن احتســبوا قصــف بيوتهــم 
فــي ســبيل اهلل وأنهم علــى درب 
المقاومة , من بينهم بيت عائلة أبو 

جراد , تلك العائلة المكونة من أحد 
عشر فردا , حيث تلقت اتصال عدة 
مــرات اتصــاالت هاتفية من جيش 
الدفــاع اإلســرائيلي إلخــالء البيت 

إلتمام ضربه بطائراته .
وقالــت أم البــراء أبــو 
جراد : “منذ ليلة أمس 

بيوت اآلمنين .. بنك األهداف الصهيوني الخاسر !
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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:
a l raygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ما أن تطأ قدماك البوابة الخارجية 
لمستشــفى الشــفاء بغــزة، حتــى 
تصطدم برؤية أقســى المشــاهد 
ألطفال ونســاء وكبار عزل ما بين 
شــهيد وجريــح بعــد أن أســقطت 
االحتــالل حمــم حقدها  طائــرات 

الدفين عليهم.
ولليوم التاســع على التوالي، تشن 
طائرات االحتالل حربًا ضروس ضد 
المدنيين العــزل والمنازل واألبراج 
والطواقم  الصحفية  والمؤسســات 
المدنيــة  والمؤسســات  الطبيــة 
والصحية، مستخدمة قوة تدميرية 
هائلة مخالفــة للمواثيــق الدولية 

وأسلحة محرمة دوليًا.

ظروف استثنائية
وفــي أوضــاع صعبــة وامكانيــات 
محدودة، يحــاول األطباء جاهدين 
انقــاذ ما يمكن إنقــاذه وبث الحياة 

مــن جديد في قلوب األبرياء الذين 
دقيقــة،  كل  أعدادهــم  يتزايــد 
فقــد أخذوا علــى عاتقهــم تحمل 
المسؤولية حتى في أحلك الظروف، 
ولــم يتذوقوا طعمــًا للراحــة منذ 
بــدء الحرب الهمجيــة على القطاع 

المحاصر.
لــم تكــن الحــرب هــي الفيصــل 
الوحيد في عمل األطباء والطواقم 
الطبيــة، فجائحــة كورونــا أيضــًا 
حرمت الكثير من هؤالء من العودة 
الــى بيوتهم التي لطالما اشــتاقوا 
اليها ألخذ قســط مــن الراحة بعد 
أيــام مثقلة بالتعــب وغياب النوم، 
ومحــاوالت تكحيــل أعينهم برؤية 

أطفالهم وأسرهم.
مــا بين تضميــد جــراح المصابين 
ومداواتهم والتهدئــة من روعهم، 
ومــا بيــن اســتقبال المزيــد مــن 
الشــهداء الذين ال يتمكــن األطباء 
جــراء  هوياتهــم،  تحديــد  مــن 

قســوة الضربة التــي أخفت معالم 
أجسادهم فأحرقتها وشوهتها دون 
شــفقة، في أقسى المواقف التي ال 
يمكن للشــخص العــادي تقبلها أو 

تحمل فظاعتها.

استهداف األطباء
وفــي ظل الظــروف الصعبــة التي 
يعمــل فيهــا األطبــاء والطواقــم 
الطبيــة بغــزة، وتواجدهــم فــي 
الصفــوف األولى للقيــام بواجبهم 
ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم 
في مواجهة المــوت والقتل، يبقى 
العديــد من هؤالء عرضــة لفقدان 
حياتهم في أي لحظــة جراء تغول 

االحتالل.
واستشهد الدكتور أيمن أبو العوف 
رئيــس قســم الباطنة فــي مجمع 
الشــفاء الطبــي، فيما استشــهدت 
ابنته شيماء التي تدرس في السنة 
الثالثة في كلية طب األسنان بغزة.

أيضًا، الدكتــور معين العالول كان 
الذيــن استشــهدوا  األطبــاء  أحــد 
برفقة زوجته وأبنائه الخمسة بعد 
ارتكاب طائــرات االحتالل الحاقدة 
مجــزرة بشــعة بحقهم في شــارع 

الوحدة بغزة، دون سابق انذار.

تضرر 21 مؤسسة صحية
ولم يتوقف عــدوان االحتالل هنا، 
فقد تعرض المقــر الرئيس لوزارة 
الصحــة لدمار هائل جــراء القصف 
ما تســبب في وقف عمــل ادارتها، 
حيث أدى القصــف الى إصابة عدد 
من الكــوادر الطبية العاملة أحدها 

إصابة خطيرة لطبيب.
أن  الــى  الصحــة  وزارة  وأشــارت 
الغــارات اســتهدفت 21 مؤسســة 
المؤسســات  مطالبــة  صحيــة، 
الدوليــة  والمنظمــات  الصحيــة 
بالعمل على دعم احتياجات الصحة 
الطارئة، وتعزيز األرصدة الدوائية 

لتمكيــن  الحصــار  أنهكهــا  التــي 
التدخــالت  تقديــم  مــن  األطبــاء 

الطبية للمصابين.
المجتمــع  الــوزارة،  طالبــت  كمــا 
مؤسســاته  بكافــة  الدولــي 
اإلنســانية والحقوقية الوقوف عند 
يتقدم بخطوات  وأن  مســؤولياته، 
عاجلة لثني االحتالل عن ممارساته 
العدوانية، ومحاسبته على جرائمه 
المواطنين والطواقم الطبية  بحق 

والمؤسسات الخدماتية والصحية.
من جهته وجه الناطق باسم وزارة 
الصحة أشــرف القدرة، التحية الى 
كافة الطواقــم الطبية التي تمثل 
العمود الفقــري لصمود المنظومة 
الصحيــة بثباتها واستبســالها في 
انقاذ حياة الجرحى، واالستمرار في 
مواجهــة جائحة كورونــا، بالتوازي 
الخدمــات  تقديــم  اســتمرار  مــع 
الصحيــة االعتيادية للمرضى على 

مدار الساعة.

أطباء غزة..غياب عن األهل لتلبية نداء الواجب
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غزة-الرأي - آالء النمر
مــا أن يبــدأ الليل بممارســة دوره 
في إحــالل الظــالم الدامس فوق 
ســماء قطــاع غــزة، حتــى تعلــن 
الحــرب الجنونيــة فــوق المنطقة 
الطائــرات  عليهــا  تآمــرت  التــي 
لياًل على  "اإلســرائيلية"  الحربيــة 
وجــه الخصــوص، ونذرت نفســها 
ألن تكون نذير شؤم وموت في آن 
اللحظة على كل آمن استقر داخل 

بيته.
واختار اآلمنون بيوتهم على أساس 
أنها المكان األكثر أمنًا وسط أجواء 
الحرب المخيفة، لكنها مع سياســة 
االحتالل الوحشــية لم تكن كذلك 
مطلقــًا، وقــد وضعها فــي مقدمة 
أهدافــه المرصــودة ضمــن بنــك 
األهداف األمنية بتهمة "اإلرهاب".

ففي ليلة الخامس عشــر من شهر 
مايــو _ليلة أمــس_، اليــوم الذي 
يصادف الذكرى الثالثة والســبعون 
الفلســطينيين  تهجيــر  لنكبــة 
مــن أراضيهــم عــام48، تســببت 
الطائــرات الحربية "اإلســرائيلية" 
فوق ســماء قطــاع غــزة بافتعال 
نكبة جديدة ال تقــل كارثيتها عن 

النكبة األولى.
في ذات الليلة وبعد تجاوز الساعة 
الواحــدة بعد منتصــف الليل، دون 
ســابق إنــذار أو تحذيــر، أطلقــت 
الطائرات الحربية وابل جنونها من 
أطنــان الصواريــخ المتفجرة فوق 
العمــارات الســكنية دون تمييــز، 
أضــاءت الصواريــخ الحربية عتمة 
الليــل الحالك، وحولــت خط األفق 
في ســماء غزة إلى نيران مشتعلة 
بألسنة لهب تصل مداها إلى أعلى 
السماء، ومن ثم تتحول إلى أعمدة 
دخــان أســود يتحــول علــى هيئة 

غيمة ثقيلة ال هواء فيها.
عشرات الطائرات الحربية تظافرت 
فــي ذات المنطقة _حــي الرمال_ 
وسط قطاع غزة، وأطلقت عشرات 
وســوّت  المتفجــرة،  الصواريــخ 
عشــرات المباني أرضــًا وحولتهم 

إلى أكوام من الركام.
أمــا حال المدنيين فــي الداخل، أو 
كمــا أصبحوا تحــت ركام منازلهم 
المدمــرة، المنطقــة بــال كهربــاء 
منذ خمســة أيام، وأصــوات ناجين 
تختــرق فجــوات الــركام وتنادي: 
"نحن علــى قيد الحيــاة، نحن هنا 

تحت الدمار".
عائالت بأكملهــا كانت آمنة نائمة 
في بيوتها، فهي ال ذنب لها ســوى 
أنها تحيا في أرض فلسطين، وفي 
قطــاع غزة على وجــه الخصوص، 
ذنب خمسة وعشرين طفاًل أخرجوا 
من تحت األنقاض أشــالء أنهم بال 
ذنب، لذلك كانــوا "بنك األهداف" 
الذي خصص الستهدافهم عشرات 
المتفجــرة والمحرمــة  الصواريــخ 

دوليًا.
"مجــزرة"، وكلمة مجــزرة ال تصف 
الصــورة كمــا يجــب، فقــد أوقــع 
االحتالل أكثر من خمســين شهيدًا 
ومفقــودًا فــي تلك الضربــة التي 
اســتهدفت جملــة مــن العمــارات 
الســكنية وخليطــًا كبيــرًا من دم 
أكثر من عشر عائالت مدنية آمنة، 

بحجة "اإلرهاب".

أصغرهم رضيعًا
أكثر من اثني عشر فردًا من عائلة 
الكولك، قضت نحبها ليلة البارحة، 
وبعضَا مــن أفرادها ال زالوا بهوية 
مجهولــة المصير، عمارة ســكنية 
يعيــش فيها أفــراد عائلــة كاملة 

ســكت صوت رضيعها الذي يصغر 
الشــهداء عمرًا، فلــم يتجاوز العام 
الواحــد من عمره بعــد، وأمه التي 
كانــت تلــف ذراعيها حول جســده 
الصغير لتحميه من ويل الضربات 
رافقته إلى الجنة ومعها خمسة من 

أبنائها.
واألعمــام  واألب  والجــدة  الجــد 
كلهــم  العــم،  وأبنــاء  والعمــات 
أصبحــوا في عــداد الشــهداء في 
وقت لم يتجاوز الدقائق من ضرب 
المحملــة  بالصواريــخ  المنطقــة 

بأطنان المتفجرات.
المبنــى الســكني الــذي تضربــه 
الصواريــخ دون تحذيــر، تضــرب 
برفقته كل المباني المحيطة على 
حد سواء، فكانت عمارة أبو العوف 
أيضا في مرمــى صواريخ طائرات 
االحتالل التي ال تميز بين األهداف 

المدنية اآلمنة وبين العسكرية.
عائلــة أبو العــوف آوت األحفاد من 
جهــة ابنتهم من عائلــة االفرنجي 
على ســبيلين، األول لجــأ األحفاد 
إلى بيت جدهم ليكونوا في مكان 
أكثر أمنًا وأنسًا من بيتهم، والثاني 
على اعتبار معايشــة _ولــو رمزًا_ 

أجواء العيد في يومه الثالث.
هذه الليلة كانت دموية على عائلة 
أبو العوف، فقد اختطفت الصواريخ 
خمسة من وجوه األطفال واألحفاد 
وأمهــم، وغيبــت أعيادهــم وبيت 
جدهــم إلــى األبــد، وهــم رحلوا 
أيضًا إلى األبد، وتركوا أبيهم دون 

مؤنس في بيته البعيد!.
عائلــة ثالثة شــاركت أبــو العوف 
وراح ضحيتهــا  المجــزرة  وكولــك 
الرضــع  أطفالهــا  مــن  العشــرات 
واألمهــات،  واألشــبال  والصغــار 
عائلة "اشــكنتنا" مسحت أيضا من 
المدنــي ولكنها  الســجل  صفحات 
أبقت شــاهدا وحيدًا على المجزرة 

من الصغار.
حصيلــة المجــزرة البشــعة التــي 
نفذهــا االحتــالل في ليلــة حالكة 
الســواد، راح ضحيتهــا أكثــر مــن 
خمسة وأربعين شــهيدًا وأكثر من 
خمســين مصابــًا، بعد نســف حي 
بأكمله وتدمير بنيته التحتية دون 
ذريعة واحدة تبرر بشاعة المجزرة 
الدمويــة، فضــال عــن أن الحــرب 
على غزة في يومها السادس على 

التوالي.

بتهمة “اإلرهاب” أطفال مفقودين وأشالء تحت أنقاض بيوتهم!
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غزة - الرأي- آالء النمر
األعيــاد تعيــد نفســها على أطفــال غزة، 
سواء بأطنان المتفجرات التي تسقط على 
أسطح المنازل اآلمنة من فوهة الطائرات 
الحربية فتحول أجســاد ساكنيه إلى أشالء 
متطايــرة، أو بالتشــرد في عتمــة ليل ال 
ضــوء فيه، يهــرب فيه العزل فــي باحات 
الشوارع المرقعة بفتحات أرضية أصابتها 
الطائــرات بصواريخهــا الحربيــة، لينجوا 

بأرواحهم وأطفالهم.
"بأي وجه وبأي حال عدت يا عيد؟"، شمس 
عيد الفطر أشــرقت علــى األرض ولكنها 
غابت عن غزة وحدها، أضرمت الصواريخ 
الحربية أضوائها في السماء منذرة بمجازر 
ال حد لهــا على البيوت اآلمنة، فكان دخان 
الغمام األســود أول رســائل العيد ألطفال 
غزة، كما عيد سابق عاشته غزة في حرب 

2014 "العصف المأكول".
أبواب المحــال التجارية الضخمة المتمثلة 

بحــي الرمال وســط قطــاع غــزة أغلقت 
أبوابهــا بصواريــخ حربيــة "إســرائيلية"، 
دمــرت البضاعة المعدة للعرض لموســم 
المبــادرة  المبــارك، بهــذه  الفطــر  عيــد 
التدميرية افتتح االحتالل حربه على غزة 
وأخبرها دون وســطاء بأن "العيد سيكون 

بلون الدماء والدمار".
األســواق لم يعد لها ملمح تجاري ولو من 
بعيد، والشــوارع ال تعج ســوى بســيارات 
اإلســعاف المتالحقة بنقل جثث الشــهداء 
والجرحــى، ووجــوه شــاحبة تودع شــهيد 
وتســتقبل مداوة جريح وترثي بيتا أصبح 

ركاما بعد صراخ أطفال وبكاء نسائه.
غــزة والتــي لــم تســتكمل فرحة شــهر 
رمضــان المبــارك إال أليــام قليلــة لتقرع 
الحرب طبولهــا ويذهب ضحيتهــا المئات 
من الشــهداء وآالف الجرحى، فالعديد من 
األســر ستســتقبل العيد وهي حزينة بعد 
أن غيّب المــوت أحد أفرادهــا أو عائالته 

بأكملهــا. فالعيــد أصبــح روايــة تٌســرد 
تفاصيلهــا بأحــرف رعــب حقيقية ّأّلـــفها 
الصمــت العربــي عــن مجــازر االحتــالل 
ليعيش تفاصيلها قطاع غزة؛ وهي بحاجة 
إلى من يضمد جراحها النازفة ويعين على 
الثبات مواصلة الطريق بعزة وكرامة دون 

تسليم.

ليلة العيد
وفــي مشــهد دمــوي صممتــه الطائرات 
واحــدًا  كان  بشــعة،  بطريقــة  الحربيــة 
منهــا فــي ليلــة العيــد التــي كان ينتظر 
أطفــال عائلة المصــري انقضائها، ســتة 
مــن األطفــال الصائمين فضلــوا إضاعة 
من تبقى من ســويعات قليلــة على أذان 
المغرب فــي آخر أيام شــهر رمضان أمام 
عمارتهــم الســكنية الواقعــة في وســط 

مخيم جباليا.
كرة القدم لــم تمرر أمــام أقدامهم بعد، 

فــكان الصاروخ أســرع مــن تلــك الكرة، 
فشتت شــمل أجســادهم وجمع أرواحهم 
في أعلى الجنات بارتقائهم شــهداء قبيل 
آذان المغرب، وإيذانًا بإنهاء مراســم العيد 
في أحياء غزة الحزينــة على وداع أحبابها 

بالجملة.
ال عيــد فــي قطاع غــزة ســوى للراحلين 
إلــى الجنــان، القلــوب مكلومــة والجراح 
مفتوحــة والبيــوت منهــا ما هــو مهدوم 
ومنها ما يحتضن المشــردين من بيوتهم 
التي أصبحت أكواما مــن الرماد والدخان، 
الجرحى يتكدســون على أسرة المشافي، 
فلم يخلو بيت فلســطيني من جرح الفقد 

أو الهدم أو التشريد.
وقد أسفر هذا العدوان حتى لحظة كتابة 
هــذا التقرير، الرتقاء 119 شــهيدًا، منهم 
واحــدًا وثالثين طفاًل، وتســعة عشــر من 
النساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى 830 

جريحًا جلهم من األطفال والنساء.

بغزة "أكفان جديدة" 
يرتديها األطفال والنساء في عيد الفطر الحزين 
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غزة- خاص الرأي
يعملــون ليــل نهــار تحفهــم رعاية 
الرحمن، وال يعرفــون للراحة طعما، 
يتســلمون مهامهــم الملقــاة علــى 
عاتقهم دون كلل أو ملل، ينطلقون 
إلى أعمالهم بســرعة الريح مرتدين 
زيهــم الرســمي، ويحفظــون أبنــاء 
وطنهــم مــن الحرائــق غيــر آبهين 
بألســنة النيــران التــي قــد تطــال 

أحدهم.
ســاعات طويلة من العمــل ومحاولة 
اخمــاد النيــران التــي قد تشــب في 
أي مــكان ســواء منــزل أو محــل أو 
منشــأة تجاريــة، أو إنقاذ أشــخاص 
عالقيــن، فجــل همهــم هــو إنقــاذ 
أرواح المواطنين وضمان ســالمتهم 

وممتلكاتهم.
هكذا هــم رجــال الدفــاع المدني.. 
مــن مهمــة إنقاذ إلــى أخــرى، ومن 
مهمــة إطفــاء لمهمة أخــرى مماثلة 
دون دقائق من الراحــة، وهم بذلك 
يكونوا في صــراع دائم مع الحرائق 

وألسنة النيران داخل المنازل.
لليوم الحادي عشــر على التوالي من 
شــن االحتــالل اإلســرائيلي عدوانه 
علــى قطــاع غــزة تعاملــت طواقم 
الدفــاع المدنــي مــع 910 مهمــات 
مختلفة منذ بدء العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة.
وأفــادت مديرية الدفــاع المدني، أن 
طواقمهــا انتشــلت جثامين عدد من 
المواطنين إثر استهدافات إسرائيلية 
مختلفة، ونفذت 210 مهمات إسعاف 
لمواطنيــن أصيبــوا جــراء العدوان، 

ونقلتهم للمستشفيات.
 175 اإلنقــاذ  نفــذت طواقــم  كمــا 
مهمة نتيجة حوادث استهداف منازل 
أراضــي  واســتهداف  للمواطنيــن، 
زراعية، واســتهداف منشآت صناعية 
وبنوك ومواقع للمقاومة، كما نفذت 
طواقــم اإلطفــاء 525 مهمــة إخماد 

حرائق معظمها بسبب العدوان.
بدوره؛ دعا مدير عام الدفاع المدني 
في قطاع غزة، اللواء زهير شاهين، 

دولتي مصر واألردن للعمل بشــكل 
عاجــل علــى إدخــال الدعــم الالزم 
للجهاز بالطواقم والمعدات، في ظل 

العدوان اإلسرائيلي على القطاع.
وطالب اللواء شــاهين، خالل مؤتمر 
صحفي ظهــر األربعاء، بتوفير العتاد 
الالزم لعمــل جهاز الدفــاع المدني، 
ليســتطيع مواجهــة المخاطــر التي 
تهدد بشــكل جدي أرواح المواطنين 
والمجتمع المحلي فــي ظل العدوان 

اإلسرائيلي المتواصل.
وقــال: "نطالــب األخوة األشــقاء في 
مصر وقطر واألردن، وباقي العواصم 
العربية واإلســالمية بضرورة الدعم 
الخدماتــي  الجهــاز  لهــذا  العاجــل 
واإلنســاني بالطواقــم والمركبــات، 

وخاصة اإلنقاذ واإلطفاء واإلسعاف".
بالمؤسســات  شــاهين  وأهــاب 
الحقوقيــة في قطاع غــزة وخارجه، 
للضغــط علــى االحتــالل مــن أجل 
السماح بإدخال كل ما يحتاجه الجهاز 
مــن معــدات وإمكانــات لوجســتية 

وفنية.
وأوضح أنــه "بعد ثالثــة حروب أتت 
وإمكانيــات  مكونــات  جميــع  علــى 
الجهــاز، لم يتبقّ لنا ســوى مركبات 
يرتقــي  ال  بــاٍل  وعتــاد  متهالكــة، 
لمســتوى الحــدث، وال يلبي ســرعة 

االستجابة للحوادث الكبرى".
ولفت مدير عــام الدفاع المدني إلى 
أن العدوان اإلسرائيلي الحالي، أحدث 
دمارًا هائاًل في البنية التحتية لقطاع 
غزة، حيــث تركزت هجمات االحتالل 
على اســتهداف المواطنيــن اآلمنين 

والعزل من أطفال ونساء وشيوخ.
وكشف عن قيام األطقم العاملة في 
الجهــاز بأكثــر مــن 900 مهمة منذ 
بداية العدوان، مــا بين إنقاذ وإطفاء 
وإســعاف وتدخــل ســريع منــذ بدء 
العدوان، رغم قلة اإلمكانيات وشــح 
المــوارد الممنوع دخولهــا منذ أكثر 
من 15 عامــا لهذا الجهاز اإلنســاني 

والخدماتي.
وعرّج اللواء شــاهين، إلى استهداف 

االحتالل اإلســرائيلي اســتهدف أربع 
بنايــات ســكنية مأهولة بالســكان، 
ســاكنيها  رؤوس  فــوق  وتدميرهــا 
بدون إنذار مسبق، في شارع الوحدة 

بمدينة غزة مساء السبت الماضي.
ولفت إلــى أن طواقم الدفاع المدني 
بعــض  وإنقــاذ  بانتشــال  ســارعت 
المواطنيــن العالقين من تحت ركام 
وأدوات  بطــرق  المدمــرة  المنــازل 

البدائية وبسيطة.
وقــال إن طواقــم الدفــاع المدنــي 
أنقــذت 22 مواطنًا كانــوا على قيد 
الحياة، فيما اســتخرجت جثامين 26 
شــهيدًا من تحت ركام المنازل التي 
االحتــالل، في  اســتهدفتها طائرات 

تلك المنطقة.
وأوضــح أن وزارة األشــغال والقطاع 
الخاص ســاهموا بالرافعات واآلليات 
الثقيلة الخاصة بهم، للمســاعدة في 
عمليــات البحث واإلنقاذ، مما ســاعد 
بشــكل كبير فــي إنقــاذ العديد من 

األرواح.

بإمكانيات ضعيفة بسبب الحصار

الدفاع المدني.. مجابهة الموت من أجل إنقاذ أرواح البشر
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
حــرب إبادة جماعيــة، مجزرة تلو 
األخــرى، دمار هائل لم يســتثن 
شــيء، ورائحة الموت تنتشر في 
كل مكان، بيوت أصبحت أثرًا بعد 
عين، واستهداف لكل ما هو على 
األرض، محــاوالت كثيــرة لقتــل 
الحياة في غــزة من خالل عدوان 
شرس لم ينج منه الحجر والبشر.

وقبل خمسة أيام شنت الطائرات 
عدوانــا  اإلســرائيلية  الحربيــة 
غاشــما على قطاع غزة المحاصر 
منذ 15 عامــًا متواصال، طال كل 
بغــزة، وهدمت  الحيــاة  مناحــي 
خاللــه طائــرات الحقــد، البيوت 
واألراضــي  الســكنية  واألبــراج 

الزراعية.
وفــي القطــاع الزراعي، تعرضت 
زراعية  وأراضي  مزارع حيوانيــة 
وآبار وشــبكات ري للقصف، حيث 
بلغــت قيمــة الخســائر حوالي 5 

مليون دوالر.

5 مليون دوالر خسائر
 " بغــزة:  الزراعــة  وزارة  وقالــت 
واإلداريــة  الفنيــة  إن طواقمهــا 
الخمســة  الزراعة  في مديريــات 
بغــزة، تواصل اجراء اإلحصائيات 
األولية لألضرار التي لحقت قطاع 
الزراعــة جراء العدوان المســتمر 

على القطاع منذ أسبوع".
وقــدرت الــوزارة فــي بيــان لها، 
الخســائر المباشــرة في قطاعي 
االنتاج النباتي والحيواني ما يزيد 

عن 5 مليون دوالر.
تفــوق  أن  الــوزارة  وتوقعــت 
الخسائر المباشرة وغير المباشرة 
نتيجــة  الرقــم،  هــذا  أضعــاف 
القصــف الهمجي علــى األراضي 
الزراعيــة، حيث تــم قصف مئات 
الفســفور  بقنابــل  الدونمــات 
األبيــض والمدفعيــة والطائرات 

الحربية.
وتمثلت األضرار بتلف مباشر في 
بالخضراوات،  المزروعة  األراضي 
للبنيــة  وجزئــي  كلــي  وتدميــر 
التحتيــة الزراعية، مثل " خطوط 
ناقلــة وشــبكات ري، باإلضافــة 

لآلبار الزراعية وخزانات المياه".
والــى جانــب مــا ســبق، لحقــت 
العديد من األضرار بحقول القمح 
ومــزارع تربية الدواجــن والثروة 
الحيوانية بشــكل عــام، فيما لم 
يتمكــن المزارعين مــن الرعاية 
االحتــالل  أن  والتســويق، علمــا 
يتعمد استهداف المزارعين داخل 

أراضيهم.

شح األعالف ..كارثة
حــدوث  مــن  الــوزارة  وحــذرت 
كارثة حقيقيــة في قطاع اإلنتاج 
إغــالق  اســتمر  إذا  الحيوانــي 
المعابر حتى السبت، منوهة الى 

أن األعــالف الخاصــة بالدواجــن 
واألبقــار واألغنــام تكفــي فقط 

لمدة 24 ساعة.
ويأتي هذا التحذيــر بعد نفاذ ما 
هــو متوفر لدى معظــم المربين 
من األعــالف والحبــوب، علما أن 
قطــاع اإلنتاج الحيوانــي يحتوي 
على عــدد 3 مليون مــن الدجاج 
الالحم، موزعة على 100 مزرعة.

يذكــر أن االحتيــاج اليومــي من 
األعالف المركــزة ومدخالتها من 
الحبوب، هــو 600 طن بواقع 18 

ألف طن شهريًا.
ووفق ما ذكــرت الزراعة، يعتمد 
قطــاع اإلنتــاج الحيوانــي علــى 
بشــكل  المســتوردة  األعــالف 
مخــزون  أي  يوجــد  وال  يومــي، 
استراتيجي من األعالف والحبوب 
تغذيــة  فــي  تســتخدم  التــي 
الحيوانــات، حيــث أن كل هــذه 
الحيوانات تعتمد بشــكل أساسي 

على األعالف المســتوردة، والتي 
يمنــع االحتــالل دخولهــا لليــوم 
التوالي بســبب  الخامــس علــى 

إغالقه لمعبر كرم أبو سالم.
وطالبت وزارة الزراعة، المنظمات 
المحليــة  والمؤسســات  الدوليــة 
العالقــة  ذات  الجهــات  وكافــة 
بالقطــاع الزراعــي داخل القطاع 
وخارجه بالضغــط على االحتالل 
المعبــر، والســماح بإدخال  لفتح 
الحيوانية  الثــروة  األعالف إلنقاذ 

في القطاع
وفي اإلطار، دعت الوزارة وسائل 
أو  التبنــي  عــدم  إلــى  االعــالم 
التعاطي مع الروايات اإلسرائيلية 
أراضــي  قصــف  تزعــم  التــي 
زراعية فارغة، موضحة أن مئات 
وعشــرات  الزراعيــة  الدونمــات 
تضــررت  الزراعيــة  المنشــآت 
بشــكل مباشــر بفعــل القصــف 

المتواصل.

استهداف بالفسفور األبيض والطائرات

5 مليون دوالر خسائر القطاع 
الزراعي بغزة وشح األعالف على أبواب الكارثة
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غزة-  خاص الرأي
"االحتالل اإلسرائيلي يبدأ بشن 
حــرب بريــة على قطــاع غزة؛ 
المواطنون على الحدود لقطاع 
غزة شــرعوا بالنــزوح،،  تهديد 
عائلة كذا ،، أحد األبراج مهددة 
بالقصــف،، وغيرهــا مــن أالف 
الشــائعات التــي تنطلــق أثناء 
العــدوان أو في أوقــات األزمات 
مما يســاهم في تدمير الجبهة 

الداخلية .
فلــم تعــد الشــائعات بحاجــة 
إلى لســان ثرثار، وأذن تســمع 
وتتلقف، كما كان في الســابق، 
بــل أصبــح أمــر نشــرها فــي 
الســنوات األخيــرة أســهل مما 
اســتخدام  مــع  بكثيــر،  كان 
التكنولوجيــا الحديثــة، وظهور 
االجتماعي  التواصــل  شــبكات 
بمنشــور  الجديــد"،  "اإلعــالم 
واحد على أحد مواقعها تنتشــر 

انتشار النار في الهشيم.

منابر إعالمية معروفة
لــوزارة  اإلعالمــي  المكتــب 
الداخليــة واألمــن الوطني في 
قطاع غــزة، أكد أنه يكثر خالل 
والعــدوان،  التصعيــد  أوقــات 
الشــائعات واألخبار غير  تناقل 

المتحقق من صحتها.
المواطنيــن  المكتــب،  ودعــا 
لمراعــاة الكثير من المالحظات 
عنــد تناولهــم األخبــار، ومنها 
التثبت من األخبار والتصريحات، 
ونقلها عن مصادرها الصحيحة 
قبــل نشــرها وعــدم االعتماد 
علــى )النســخ واللصــق( دون 
الرســمية؛  الجهات  التحقق من 

تجنبًا لتوتير األجواء.
وقال: "جميع الجهات الرســمية 
لديهــا منابر إعالميــة معروفة 
وصفحات على مواقع التواصل 
وتنشــر  كافــة،  االجتماعــي 
عليهــا كل ما يصــدر عنها من 
تصريحــات أو بيانــات أو أخبار، 
لذلك يلزم متابعة تلك المنابر 
الرسمية  التصريحات  واســتقاء 

من خاللها".
وأضــاف: "اإلعــالم العبري هو 
إعالم "احتــالل"، ويلعــب دورًا 
في شــن الحرب النفسية، وبث 
اإلشــاعات التي تهــدف إلرباك 
الصــف الداخلــي، وعنــد النقل 

عنــه يتوجــب متابعــة مواقــع 
موثوقة مختصة بالترجمة".

بالصحفيين  المكتــب،  وأهــاب 
للزيــادة في  اإلعالم  ووســائل 
التســرع  الدقــة وعدم  تحــري 
في نشــر األخبار، في ظل هذه 
بعــد  إال  الحساســة،  الظــروف 
الرســمية،  المصادر  التأكد من 
مذكــرًا أنه في حــال حدوث أي 
طارئ، االتصال بالرقم الوطني 
المركزية  للعمليــات  المجانــي 
بوزارة الداخلية واألمن الوطني 

.)109(

مصادر رسمية
المكتــب اإلعالمــي الحكومــي 
بغزة حذر من نشــر الشــائعات 
أو تداولها، داعيًاوسائل اإلعالم 
والصحفيين والنشطاء بضرورة 
النشــر،  قبــل  الدقــة  تحــري 
واســتقاء األخبار من مصادرها 
الرســمية فقط، والجميع تحت 

طائلة المسؤولية.
وقــال رئيــس المكتب ســالمة 
معــروف:" ضمــن دورنــا فــي 
حماية جبهتنا الداخلية ومتابعة 
ما ينشر على شبكات التواصل 
االجتماعــي تــم رصــد العديد 
مــن جوانــب الدعايــة والعمل 
االســتخباري الــذي يقــوم بــه 
االحتالل متمثــال في  صفحات 
وهميــة تحمــل اســم وأحيانــا 
شعار وســائل إعالمية معروفة 
وتقوم بنشــر معلومات مضللة 

أو إشــاعات ال أســاس لهــا من 
الصحة:"

وأضــاف:" تــم رصد حســابات 
بيانــات  لطلــب  وصفحــات 
عــن  ومعلومــات  المواطنيــن 
بداعي  االجتماعــي  محيطهــم 
إضافــة  مســاعدات،  تقديــم 
وحســابات  صفحــات  لرصــد 
وهمية تحمل أسماء فلسطينية 
تبث روح الفرقة والشــقاق بين 
المقاومــة  وأذرعنــا  فصائلنــا 
وصفحات تحمل أسماء إعالمية 
وهمية تنشــر اشــاعات وتنقل 
معلومــات مضللة تدعــي أنها 

نقال عن إعالم االحتالل".
شــعبنا  أبنــاء  معــروف  ودعــا 
وتحديدا النشــطاء عبر الفضاء 
االزرق لالنتبــاه لهذه الصفحات 
وأن  ســيما  منهــا،  والحــذر 
الحقائق  لقلب  محتواها يسعى 
بتحميــل المقاومــة مســئولية 
العدوان، ويدعو لبث الفتن بين 

صفوف شعبنا.

الوسائل المستخدمة
وعن األدوات التي تســاهم في 
ترويج الشــائعات قــال رئيس 
المكتــب اإلعالمــي الحكومــي 

سالمة معرف إن 
وســائل إعــالم العــدو بكافــة 
)مرئية – مســموعة  أقســامها 
الوســائل(،  مــن  وغيرهــا 
باإلضافــة إلــى بعض وســائل 
اإلعــالم الغير مســؤولة والتي 

تعتمد في معظم أخبارها مبدأ 
الســبق الصحفــي دون تدقيق 
مصــدر الخبــر أو متابعتــه مع 
المعنيين تســاهم بشكل كبير 

في نشر الشائعات.
وســائل  أن  معــروف  وبيــن 
التواصــل االجتماعي تســاهم 
خــالل  مــن  كبيــر  مســاهمة 
مســتخدميها في نشــر كميات 
ال بئــس بها من األخبار الكاذبة 

والشائعات.
وعن كيفية محاربة الشــائعات 
دعا معــروف الجميع إلى تحمل 
المسئولية واالعتماد في أي خبر 
يصلنا على المصادر الرســمية 
والموثوقــة فقــط، باإلضافــة 
لعدم المســاهمة في إرسال أو 
التــداول باألخبــار التــي تفتقد 
المتبناة من  المصداقية وغيــر 

قبل أي جهة رسمية موثوقة.
ودعــا معروف إلى إبالغ الجهات 
المعنيــة بأي خبــر يصلكم من 
جهــات غيــر موثوقة مــع ذكر 
اسم الجهة المرسلة ليتم تتبع 
أثره، باإلضافة إلى نشــر الخبر 
الصحيح مــن الجهات الموثوقة 
للعمــل علــى إبطــال مفعــول 

الشائعات.

بث الرعب 
تعرفهــا  كمــا  والشــائعة 
األخصائيــة النفســية هيام أبو 
الــكاس بأنهــا هــي األحاديــث 
واألقــوال واألخبــار والروايــات 

التــي يتناقلها الناس دون تأكد 
مــن صحتها وقد يضيفون اليها 
بعض التفصيالت الجديدة "زي 
الي يكــذب كذبــه ويصدقها"، 
كمــا أن الشــخص الــذي يروج 
عن اإلشاعة يهدف أحيانا إلثارة 
القلق والرعب في نفوس أفراد 

المجتمع.
وقالــت أبو الكاس فــي حديثها 
يهــدف  االحتــالل  إن  للــرأي:" 
من وراء بث اإلشــاعات زعزعة 
وإضعافهــا  الداخليــة  الجبهــة 
وترويعهــم  النــاس  وتخويــف 
لدرجة النزوح من المناطق التي 

تنطلق منها هذه اإلشاعات".
وأشــارت إلى أن هنــاك نوعين 
من المواطنين الذين يتعاطون 
المواطن  االشــاعات وهــم  مع 
الجاهــل الذي يردد اإلشــاعات 
إلــى  باإلضافــة  علــم،  دون 
يتــداول  الــذي  الثانــي  النــوع 
الشــائعة بهدف إضعاف الجبهة 
الداخلية وبث روح الهزيمة بين 

المواطنين.
وعن هدف الشــائعات بينت أن 
مــن أبــرز أهدافهــا يكمن في 
إثــارة الهلــع وتوتير الســاحة، 
ولعل أبــر مثال علــى ذلك هو 
الشائعات التي تنتشر من حين 
آلخر عن سماع دوي انفجار في 
مكان ما ليتم نفيه الحقًا أو خبر 
كاذب عــن غارة لطائرات العدو 
الصهيوني، فضاًل عن شائعات 
ذات  المفخخــة  الســيارات 
المواصفات واللوحات المعلومة 
والتي يتم نسب مصدرها زورًا 

لجهات أمنية.
وتابعت:" الشائعات تعمل على 
معنويات  علــى  التأثير  محاولة 
الشــريحة المســتهدفة بهــدف 
التــي  كالشــائعات  إضعافهــا، 
تتحدث عــن أعــداد كبيرة من 
شــهداء وأســرى وحصــار فــي 
جبهــة ما ليتضــح الحقــًا زيف 

الخبر وعدم صحته".
واســتطردت بالقــول:": يعمــد 
العدو في معظــم األحيان لبث 
الشــائعات بغية الحفــاظ على 
معنويــات جمهــوره وذلك من 
خــالل نشــر أخبــار كاذبة عن 
يدعمهــا  مزيفــة  انتصــارات 

بفيديوهات ".

الشائعات حرب ثانية تفتك عضد المجتمع

الشائعات سالح يفتك بالجبهة الداخلية
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
عقــاب جماعــي ألهالــي غــزة، هــذا 
أكثــر مــا يمكــن وصفــه فــي تغــول 
فــي  الجبانــة  وطائراتــه  االحتــالل 
قصف الشوارع الرئيســية والطرقات، 
وتدمير البنية التحتية األساســية بكل 
قوة، واالســتهداف المباشــر للخدمات 
المدنيــة، حتــى شــبكات الكهرباء لم 
تســلم مــن التدمير الكبيــر الذي حل 

بها.
وتشن طائرات االحتالل عدوانًا بربريًا 
وشرســًا على قطاع غزة لليوم العاشر 
علــى التوالــي، لــم تســتثِن خالله ال 
شجرًا وال حجرا، دمرت خالله العشرات 
من المنازل واألبراج الســكنية، فباتت 
شوارع غزة وكأن زلزاال عصف بها من 

شدة هول الكارثة.
وخــالل األيام الســابقة التي تعرضت 
لها غزة مــن قصف عنيــف متواصل، 
لم يتوقف لحظة واحدة، أخذت شبكات 
الكهربــاء نصيبهــا من ذلــك العدوان 
الجبان، فقد غابت الكهرباء عن معظم 
مناطق القطــاع الذي يعاني أصال من 
انخفــاض في ســاعات مجــيء التيار 
الكهربائــي جــراء الحصــار المفروض 

علــى القطــاع منــذ 15 عامــًا علــى 
اإلســرائيلي  للقصف  ونتيجة  التوالي. 
الهمجــي الذي طــال مناطق واســعة 
بغزة، تعطلت ثمانــي خطوط كهرباء 
رئيســية ناقلة للتيــار من داخل الخط 

األخضر من أصل عشرة خطوط.

خسائر أولية
وقالت شــركة توزيــع الكهرباء بغزة:" 
إن قدرة الخطوط المتعطلة تبلغ 100 
ميغاوات"، محذرة من انهيار القطاعات 
الحيويــة نتيجــة النقــص الحــاد في 
الطاقة، داعية في الســياق ذاته جميع 
األطراف لوقف تفاقم الوضع اإلنساني 

بغزة.
ووفق ما ذكرته، فإن التقديرات األولية 
لخسائر الشركة بلغت 8 ماليين دوالر 

حتى اآلن.
وشــهدت أغلــب األحيــاء فــي قطــاع 
غــزة انقطاعًا واســعًا نتيجــة الغارات 
اإلســرائيلية، والتــي ألحقــت أضــرارًا 

جسيمة بإمدادات الكهرباء.
المتحدث باسم شــركة توزيع كهرباء 
غــزة، محمد ثابــت، طالــب بالضغط 
علــى االحتالل لفتــح معبر كــرم أبو 

سالم وإدخال الوقود، محذرا أن كميات 
الوقود المتوفرة تســاعد على تشغيل 
الكهرباء ليومين أو ثالثة كحد أقصى.
وبيــن أن طواقم الشــركة غير قادرة 
على الوصول الى المناطق المستهدفة 

جراء قصف االحتالل للطرق.

عقبات رئيسية
وبالرغم مــن العقبات التــي تواجهها 
الطواقــم الفنيــة، اال أنهــم يعملــون 
ليــل نهار علــى إزالة الخطــر وصيانة 
الشــبكات المتضررة قدر المســتطاع، 
وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية 

في توصيل التيار للمواطنين.
الكهربــاء  توزيــع  شــركة  وتعاملــت 
وطواقمهــا الفنية منذ بــدء العدوان، 
والتبليغــات  اإلشــارات  مــع عشــرات 
الواردة من مختلف المحافظات بكفاءة 
عالية وسرعة استجابة قياسية لجميع 
اختصاصها،  المتعلقة بنطاق  األحداث 
الشــبكات،  تأهيــل  إعــادة  ومحاولــة 
وتحســين ساعات وصل التيار وامداده 

للمناطق.
الرئيســية  الخطوط  األضــرار  وطالت 
من داخل الخط األخضر، وهي، بغداد، 

القبة، الشعف، في حين طالت األضرار 
البالغــة محول الكهربــاء المغذي آلبار 
الصفــا المركزية التي تغــذي مناطق 

واسعة بغزة بالمياه.
وعقــب تضــرر الكثيــر مــن شــبكات 
الكهرباء، طالبت الشــركة المواطنين 
بضــرورة أخــذ الحيطــة والحــذر عند 
االقتــراب مــن أي أســالك أو كوابــل 
كهرباء متقطعــة، وخاصة بالقرب من 
المنشــآت والمنــازل المدمــرة بفعــل 
العدوان، وعــدم العبث فيها أو محاولة 
االجتهاد في ازالتهــا، حتى ال تتعرض 
حياتهم للخطر، حيث أن احتمال وجود 

كهرباء حية فيها يكون قائمًا.
وكان دمارًا كبيــرًا قد طال العديد من 
شــبكات الكهرباء والميــاه في مختلف 
المحافظــات بفعــل القصــف والدمار 

الذي استهدف مناطق عدة بغزة.
لمحطــة  اإلســرائيلي  القصــف  وأدى 
توليــد الكهربــاء الوحيدة فــي قطاع 
غزة صيف عام 2006، على إثر خطف 
الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الى 
تدميــر المحطــة بالكامل، والتســبب 
بعجز في امــدادات الكهرباء منذ ذلك 

الحين وحتى اليوم.

بفعل العدوان..
غزة تحرم من الكهرباء وتغرق في الظالم الدامس
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غزة- خاص الرأي
ضمــن بنــك األهــداف الخاســر الذي 
وضعته قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
للنيــل مــن قــوة وصمــود الشــعب 
بغــزة  الصحــة  وزارة  الفلســطيني؛ 
أعلنت عن استشهاد الدكتور أيمن أبو 
العوف رئيس قسم الباطنة في مجمع 
الشــفاء الطبــي وعائلتــه؛ باإلضافة 
الستشــهاد الدكتــور معيــن العالول 
أحد أخصائي األعصاب في قطاع غزة 

وعائلته .
فاالحتــالل ال يجــد وســيلة لالنتقام 
بســبب ضربــات المقاومــة الموجعة 
سبياًل سوى تكثيف الغارات واالنتقال 
من جريمة إلى أخرى، من اســتهداف 
المــدارس واألســواق والبيــوت إلــى 
استهداف المستشفيات، مرورًا بتدمير 
البنى التحتية، مروا باستهداف األطباء 

وعائالتهم.
االحتــالل  إن  قالــت  الصحــة  وزارة 
المؤسسات الصحية، “فدمر  استهدف 
مراكز الرعاية األولية، ودمر الطرقات 
المؤدية الى المستشفيات، واستهداف 
وأعــاق وصولها  اإلســعاف،  ســيارات 

إلخالء الجرحى.
وأكــدت أن االحتالل اســتهدف أيضًا 
وصــول  ومنــع  الصحيــة  “الكــوادر 
وحــرم  الطبيــة  والفــرق  اإلمــدادات 

المرضى من الوصول الى عالجاتهم، 
وحــرم الســيدات الحوامــل وأصحاب 
األمراض المزمنــة ومختلف المرضى 
مــن الوصول اآلمــن لتلقــي الرعاية 

الصحية”.
بدوره؛ طالب يوسف أبو الريش وكيل 
وزارة الصحــة بغزة، بإمــداد القطاع 
بالمســاعدات واألدوية والمستهلكات 
الطبية بشكل عاجل، في ظل الظروف 
الصعبة التي تعيشــها المستشــفيات 
مــع اســتمرار العــدوان اإلســرائيلي 

لليوم السابع على التوالي.
ودعــا أبو الريش فــي مؤتمر صحفي 
له، إلــى فتــح المعابر مع غــزة حتى 
تتمكــن الفــرق الطبية مــن الوصول 
القطــاع  احتياجــات  لســد  العاجــل 

الصحي.
ولفت وكيــل وزارة الصحة بغزة، إلى 
المجزرة التي شــهدها شــارع الوحدة 
بمدينة غزة، والتي أدت إلى ســقوط 
42 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا، في 
جريمة قال يندى لها جبين اإلنسانية، 
واصًفــا إياها بالجريمــة النكراء بحق 

األبرياء العزل اآلمنين في بيوتهم.
وقال أبو الريش “صب المحتل الغاشم 
أعتى األســلحة وأشــدها فتًكا لتحول 
أجســاد األطفال الغضة إلى أشــالء”، 
مشــيرًا إلى أن العدوان اإلســرائيلي 

على القطاع تســبب حتى اآلن بنزوح 
أكثر مــن 40 ألًفا من المواطنين بحًثا 

عن األمان.

استشهاد طبيبان
وأشــار إلــى أن من بيــن ضحايا هذه 
المجزرة طبيبان، من بينهم أيمن أبو 
العوف الــذي قال إنه عالمًــا وطبيبًا 
حاذًقا وإنســانًا نموذجًا، مشيرًا إلى 
أنــه تم إطــالق اســم الشــهيد على 
قاعة التعليم بمجمع الشــفاء الطبي، 
عرفانًا بنبــل أخالقه وبما قدم ألبناء 

شعبه ووطنه.
ولفــت أبــو الريــش إلــى اســتهداف 
االحتــالل المتكــرر للمراكــز الصحية 
ومنهــا مراكز الرعاية األولية، وتدمير 
المستشــفيات  إلى  المؤدية  الطرقات 
واســتهداف سيارات اإلســعاف وإعاقة 
وصولها إلخــالء الجرحى واســتهداف 
وصــول  ومنــع  الصحيــة  الكــوادر 
اإلمــدادات والفــرق الطبيــة وحرمان 
المرضى من الوصول إلى عالجاتهم.

المحتــل  لجــم  إلــى ضــرورة  ودعــا 
ومحاســبته لجرائمــه بحــق الشــعب 
الحصار  بإنهاء  الفلســطيني، مطالبًا 
الــذي طــال كل مناحي الحيــاة وفي 

مقدمته القطاع الصحي.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير 

الحمايــة الالزمة للمؤسســات الطبية 
وطواقم العمل اإلنساني.

العدوان وكروونا
ومن جانب آخر؛ حذرت وزارة الصحة في 
قطاع غزة، من خطر اســتمرار العدوان 
ســيقوض  إنــه  وقالــت  اإلســرائيلي، 
جهودهــا في مواجهة تفشــي فيروس 
كورونا. وقال المتحدث باســم الوزارة 
أشــرف القــدرة “إن اســتمرار العدوان 
يهدد بتقويض جهود وزارة الصحة في 
مواجهة وباء كورونا حيث تواجه الفرق 
الطبيــة صعوبة في التحــرك لمتابعة 
المعزوليــن منزليا وإجراء المســوحات 

واستكمال برنامج التطعيم”. 
وأشــار إلى أن الهجمات اإلســرائيلية 
تحــول دون وصــول الطواقم الطبية 
إلى أصحاب األمراض المزمنة والذين 
لــم يتمكنوا من الوصــول إلى مراكز 
الرعايــة، والضغط الناجم عن ارتفاع 
معــدل الدخول إلــى أقســام المبيت 

والعناية المركزة في المستشفيات.
وحــذر القــدرة مــن خطــورة الوضع 
الصحــي فــي مراكــز اإليــواء والتي 
فتحت الستيعاب العائالت التي فقدت 
منازلها جراء العــدوان المتواصل في 
ظــروف بيئيــة وصحية صعبــة، الفتا 
إلــى أن األمر ينــذر بـ”كارثة صحية” 

تتفاقــم معها فرص تفشــي فيروس 
“كورونــا” في تلــك المناطــق، وقال 
“بالتالــي نكون أمــام موجة ثالثة من 

الوباء ال يمكن توقع نتائجها”.
وأشار القدرة إلى أن الوضع الطبيعي 
إلــى  العــودة  هــو  العائــالت  لتلــك 
منازلهــم، مع ضمان توفيــر الحماية 
الكاملة لهــم وإعادة تهيئــة إمدادات 
الصحــي والكهرباء،  المياه والصــرف 
مشــيرا إلى أن األمر يتطلب أن تكون 
والحقوقيــة  اإلنســانية  المؤسســات 
والصحيــة الدولية أمام مســؤولياتها 
في لجم سياســة االحتالل في قصف 
األحيــاء الســكنية وحمايــة المدنيين 
العزل. وأنذر مــن تأثير انقطاع التيار 
العمليــات  غــرف  علــى  الكهربائــي 
وحضانات األطفــال والعناية المركزة 
والمختبرات وأقسام التصوير الطبي، 
مبينــا أن هذا األمر يســتدعي العمل 
المولــدات  علــى  طويلــة  لســاعات 
الكهربائيــة التــي تســتنزف كميــات 
كبيرة من الوقود، إضافة إلى تعرض 
األجهزة الطبية للتلف بفعل االنقطاع 

المتكرر للتيار الكهربائي.
وقــد تأثرت خطــوط إمــداد الكهرباء 
بشــكل كبير في قطاع غزة، بســبب 
الغــارات الجوية العنيفــة التي طالت 

البنى التحتية.

الصحة تخشى من ديمومة العدوان على قطاع غزة

الكوادر الطبية بغزة ضمن بنك أهداف االحتالل الحاسر
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الرأي _ آالء النمر:
كل من يقطن هنا يشعر بأنه إن أصبح 
حيــا في األرض فحتما ســيحل المســاء 
وقــد صعدت روحــه إلى الســماء , ففي 
شــهر رمضان المبــارك توحــش العدو 
الصهيونــي مــن خــالل توســيع دائرة 
اســتهدافاته ضــد اآلمنيــن فــي قطاع 
غزة خالل عملية عســكرية أطلق عليها 
"الجرف الصامــد" , بعد تحرك الميادين 
الفلســطينية في الداخــل المحتل وفي 
أراضــي الضفة المحتلــة وتعبيرها عن 
جام غضبها من قتل الطفل المقدســي 

محمد أبو خضير حرقا .
إغــارة طائــرات االحتــالل فــي أوقــات 
متأخرة من الليل على تلك البيوت التي 
تحتضن بين جدرانها النســاء واألطفال 
والمســنين , لهــو دليــل واضــح علــى 
إفــالس بنــك األهداف العســكري الذي 
أخذ على نفســه عهدا بان يمحق وجود 
المقاومــة في غزة , ولكنــه ال يجد أمام 
ناظريه ســوى بيــوت اآلمنين واألطفال 

ليستهدفهم .

لم تبالي ..
"الــرأي" هاتفت أصحــاب البيوت الذين 
احتســبوا قصف بيوتهم في سبيل اهلل 
وأنهم علــى درب المقاومة , من بينهم 
بيــت عائلــة أبــو جــراد , تلــك العائلة 
المكونة من أحد عشر فردا , حيث تلقت 

اتصــال عدة مرات اتصاالت هاتفية من 
جيش الدفاع اإلســرائيلي إلخالء البيت 

إلتمام ضربه بطائراته .
وقالــت أم البــراء أبو جــراد : "منذ ليلة 
أمــس جاءتنــي اتصاالت علــى هاتفي 
وحاولت رفض فكــرة اإلخالء من البيت 
كمــا أعلنــت للمتصل الذي صــرّح عن 
اســمه بـ"شلومو" بأنني لن أقوم بإخالء 
البيــت , ممــا دعاني من إغــالق الهاتف 
واإلبقاء في البيت برفقة أطفالي طوال 
الليل , حتى طلع نهــارا جديدا لنمارس 
حياتنا بشكل طبيعي , مما دعاني لفتح 
هاتفي الخليوي من جديد ليأتي اتصاال 
جديــدا بصوت امــرأة عربيــة تقول لي 
"إنتــي بتفهميش .. كم مــرة أخبرناكِ 
بأن البيت سيتم قصفه" فأخبرتها بأني 
لن أخرج مــن بيتي ولن أخــرج أطفالي 
منه رغم ذهابــي وقتها لعملي وأبنائي 
, ولكنهم لم يهتموا وقصفوا البيت وتم 

تسويته في األرض" .
ولــو كانــت عائلة أبــو جراد فــي بيتها 
لكانت في عداد الشهداء وقت استهداف 
البيت بأربعة من الصواريخ الصهيونية , 
فلم يهتموا لها إن كانت ستموت بداخل 
البيــت وأطفالهــا أم ال وأصبــح بيتهــم 

المكون من طابقين يساوي األرض.
وقالــت أم البــراء واأللم يعتصــر قلبها 
على بيتها الذي يمثل لها األمن واألمان 
والحيــاة بأكملهــا :"اســتهداف البيــوت 

لهــو دليل علــى العنجهيــة الصهيونية 
واإلفالس الواضح , والجبن الذي يتمتع 
بــه الكيــان الصهيونــي فــي إراقة دم 

األطفال".
التخبط الجنوني آلالت الغدر الصهيونية 
والذي يدلل على إفالس صهيوني كبير 
دفــع الطائــرات الصهيونيــة إلى هتك 
مزيــد من بنــك األهداف الــذي تعتبره 
إســرائيل بأنه منبع اإلرهاب , والممثل 
البيــوت اآلمنة والمســاجد  باســتهداف 
فــكان معظم المصابين والشــهداء من 

األطفال والنساء .
أما عن عائلة الزعبوط التي لم يوقظها 
العــدو باتصاله وإخبارهــم بأمر اإلخالء 
, فقــد كانــت ضمــن العائــالت التي ال 
يغمض لها جفن وسط العدوان الغاشم 
علــى جميع أنحــاء القطاع , فــكان لهم 
نصيب األســد مــن الغــدر , وذلك عند 
اقتــراب وقت الســحور بمنطقة الزيون 

شرق مدينة غزة .

كنا في الداخل !
تلــك العمارات الســكنية تمثــل الحياة 
الكاملــة ألصحابهــا , فحيــن يســتهدف 
البيــت اآلمن يســتهدف برفقتــه قلوب 
أصحابه الذي يعتصر ألمًا على فقدانه , 
ولكن هيهات أن ينال من عزيمتهم كما 

قال جل أصحاب البيوت المنكوبة .
وقــال حاتم جودة صاحب البيت المكون 

من أربعــة طوابق بمدينــة رفح جنوب 
قطــاع غزة والذي تم قصفه وتســويته 
فــي األرض :"الدنيا رمضــان ونحن لم 
ننــم مــن القصــف الصهيونــي طوال 
القصف المســتمر من حولنا باستهداف 

األراضي الفارغة والبيوت اآلمنة".
وتابــع جودة :"أكثر من 30 فرد يســكن 
تلك العمارة السكنية , فقال لن المتصل 
اليهــودي المهــدد لنــا بالقصــف أنكم 
تملكــون خمس دقائــق إلخــالء البيت 
ممن بداخلــه , ولكن لــم يمضي علينا 
دقيقتيــن إال وكان صاروخ االســتطالع 
يســقط علــى بيتنــا , فلــم نتمكن من 
الفــرار إال بمالبســنا وبأطفالنا وأرواحنا 

فقط".
ويسكن تلك العمارة أبناء شهيد وأمهم 
, كمــا ال يخلوا مــن المســنين والرجال 
واآلمنيــن , فقالت زوجة الشــهيد جودة 
والتــي احتضنــت أطفالهــا وهرعــت ما 
يبعــد عن العمارة حوالــي 100 متر عن 
مكان العمــارة حتى ضــرب بيتها بأربع 

صواريخ صهوينية أودعته أرضًا .
المزيد من البيــوت اآلمنة التي ما زالت 
مســتهدفة وما زالــت تســتهدف والتي 
ال تحتضن ســوى المدنييــن واألطفال , 
وأوقعت آالت الغدر المجازر البشعة بحق 
العائالت اآلمنة كما عائلة كوارع وعائلة 
حمد وال زالت أعداد الشــهداء والجرحى 

في ازدياد مستمر .

بيوت اآلمنين .. بنك األهداف الصهيوني الخاسر !
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غزة- خاص الرأي
ينطلق الصاروخ من غزة تجاه 
األراضــي المحتلــة وتنطلــق 
والقصــص  الذكريــات  معــه 
عــن أراضــي األجــداد، وتكثر 
األحاديــث عــن أيــام غابــرة 
جميلــة؛ ظاهرة جديدة تحوّل 
الحزن إلى أمل بســيط، وسط 
الظلــم والقهــر والدمــار التي 

يعيشها أبناء القطاع.
ومــع كل صــاروخ يخــرج من 
الذاكرة ببعض  القطاع، تعود 
األســر والعائالت الفلسطينية 
التــي هُجّــرت مــن بيوتهــا 
وأراضيها في عام 1948، إلى 

مدنها وقراها المغتصبة.
ويوافــق اليوم الذكــرى الـ73 

لحــدوث نكبة فلســطين، في 
15 أيــار/ مايــو 1948، حيــث 

ُطِرد شعب كامل من أرضه .
تُرسّــخ  عامــًا،   73 بعــد 
المقاومة الفلســطينية قواعد 
اشــتباك جديــدة، مؤكــدة أن 
اإلســرائيلية  االنتهاكات  زمن 

قد ولى.
 فهــا هــي قضية حي الشــيخ 
جراح تعيد إلــى الذاكرة إجبار 
التخلي  علــى  الفلســطينيين 
عن أرضهــم وبيوتهم ليحتلها 
هذا الكيان الذي بنى "هويته" 

على دماء الفلسطينيين. 
يجلــس األهالي مــع أوالدهم 
تتوسطهم خريطة فلسطين، 
وهنــا يبــدأ األوالد أســئلتهم 

ومــا  »بالدنــا«  مــكان  عــن 
هــي تســميتها الحاليــة.  هنا 
يســتفيض الكبار في اإلجابة، 
بإخبار  التاريخ،  فيستحضرون 
أطفالهــم عــن المــكان الذي 
ســقط فيه الصاروخ والمدينة 
أو القرية التي ســكنها األجداد 

هناك.

صواريخ تنشط الذاكرة
الحاجــة أم محمــد الحــاج من 
هربيا قضاء قطاع غزة شمااًل، 
االحتالل مستعمرة  أقام  حيث 
زكيم تتوســط أحفادها وعند 
صاروخــًا  المقاومــة  إطــالق 
تجاه األراضي المحتلة، تشرح 
وكيــف  قريتهــا  مــكان  لهــم 

اإلســرائيليون  عليها  استولى 
مــن خــالل القتــل والتهجير، 
وتمنّي النفــس بأن الصاروخ 
قد ينــزل على اإلســرائيليين 
الذيــن احتلــوا أرضهــا. ولــم 
الصغار  لدى  األســئلة  تقتصر 
فقط بل امتدت للشباب أيضًا، 
ليقــول أحمد أبو الــكاس:" لم 
أكــن أعلــم شــيء عــن قرانا 
التــي هجرنا منها، لــم اهتم 
مــع  التاريــخ  بقــراءة  كثيــرًا 
مشاغل الحياة، ولكن صواريخ 
مقاومتنــا أرادت التأكيــد لنــا 
على حق العــودة وبأننا نملك 
مدنًا ذات مواقع اســتراتيجية 
ولهــا تاريــخ نضالــي ومقــام 
عليها أهم المســتوطنات في 

األراضي المحتلة.

قرار بتغير األسماء
ولم يقتصر القرار اإلسرائيلي 
بتهويد أسماء البلدات والمدن 
لم يكتمل بعد. فاإلسرائيليون 
قــرار  لتطبيــق  يســعون 
بتغيير اســم القــدس ليصبح 
أوراشــاليم والناصــرة لتصبح 
أما عكا فسيتحول  نتســيرت، 
كذلــك  عكــو،  إلــى  اســمها 
فــإن عملية شــطب األســماء 
ستشمل مدنًا فلسطينية عدة 
في الضفة الغربية، من بينها 
التي ســيصبح  الخليل  مدينة 
اسمها حيفرون، لكن صواريخ 

المقاومة فعلت العكس.

في الذكرى 73 للنكبة

المدن المحتلة.. صواريخ المقاومة تعيدها إلى الذاكرة
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غزة- الرأي
قال وكيل وزارة األشغال 
م.  واإلســكان  العامــة 
ناجــي ســرحان، إن عدد 
الوحــدات الســكنية التي 
تعرضــت للهــدم الكلــي 
 1800 بشــكل كامل بلغ 
وحــدة ســكنية، فيما بلغ 
عــدد الوحدات الســكنية 
المتضررة بشــكل جزئي 

16800 وحدة سكنية .
وأوضح م. ســرحان خالل 
عقــده  صحفــي  مؤتمــر 
الشــفاء،  في مستشــفى 
أن العــدوان اإلســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة خّلف 
واقعــًا انســانيًا صعبًا مع 
نزوح أكثر مــن 120 ألف 
منازلهــم  مــن  مواطــن 
بســبب القصــف، منهــم 
50 ألف في مراكز اإليواء 
وأكثــر مــن 70 ألف خارج 
المراكــز لدى األقارب في 
ظــل ظــروف اقتصاديــة 
فــي  غايــة  وانســانية 

التعقيد. 
أن  وأضــاف م. ســرحان، 
5 أبــراج ســكنية كبيــرة 
غــزة  مدينــة  تتوســط 
تعرضــت للهــدم الكلي، 
فيما بلغــت عدد المرافق 
والمقــار الحكوميــة التي 
 74 للتدميــر  تعرضــت 
مقــرا حكوميــا ومنشــأة 
عامة تنوعت بين مقرات 
شرطية ومرافق خدماتية 
مدرســة   66 وتعرضــت 
كما تعرضت 3 المســاجد 
للهدم الكلــي وقرابة 40 
طفيفة  ألضــرار  مســجد 
كمــا وتعرضــت كنيســة 

واحدة لألضرار.

األشغال:
 1800 وحدة 
سكنية تعرضت 
للهدم الكلي 
خالل العدوان

غزة- خاص الرأي
عدواٌن إســرائيلي متواصل علــى قطاع غزة يعد 
األكثر بشــاعًة وهمجيًة على مــرّ التاريخ، يدخل 
العاشــر، دون أن تســتثني آلــة الحــرب مكانًا إال 
المتفجــرة  وقنابلهــا  وألقــت عليــه صواريخهــا 
المحرمــة دوليــًا، وأشــعلت بــه نيرانــًا ملتهبة، 
وتناثــرت أجســاد الفلســطينيين األبريــاء مــن 

األطفال والنساء والشيوخ أشالًء ممزقة.
قتٌل وتدميرٌ مستمر طال البشر والشجر والحجر، 
علــى مــرأى ومســمع كل العالــم الــذي ال يزال 
يغرق في صمته، دون أن يحرّك ســاكنًا لمشاهد 
اإلجــرام الصهيوني وما يقترفــه من مجازر بحق 

اآلمنين في بيوتهم، وشوارعهم ومساجدهم.
حصيلة العدوان اإلســرائيلي لليوم العاشــر على 
و1530  شــهيدا   219 الستشــهاد  أدى  التوالــي 
مصابا بجراح مختلفــة؛ من بينهم 63 طفال و36 

سيدة و16 مسن.
األمــوات فــي مقابرهــم أيضًا لــم يؤمنــوا من 
القصــف الصهيونــي، فلم يقتصــر العدوان على 
سفك دماء األحياء، ولم يعد يُشِبع رغبة االحتالل 
اســتهدافهم، فصّوب مدفعياته وصواريخه نحو 
الموتــى، كــردة فعــل شــيطانية هوجــاء علــى 
فشــله في صد ضربــات المقاومة الفلســطينية، 

وإضعافها.
وكيــل وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة د. عبد 
الهــادي األغــا قال إن "ســتة مقابر" اســتهدفتها 
طائرات االحتــالل خالل العدوان المســتمر على 
القطاع، ما أدى تدميرها وتحطمها وإلحاق أضرار 

كبيرة في المنازل المجاورة.
وبيــن األغــا أن المقابر التي تم اســتهدافها هي 

مقبرة )التوينســي، ابن مروان، الشــيخ شعبان، 
السيفا، جباليا البلد، الفار(.

وقفية خاصة
وعلــى صعيد آخر؛ ذكر األغا فــي مؤتمر صحفي 
أن العــدوان اإلســرائيلي المتواصــل على قطاع 
غــزة ألحق أضرار وخســائر عديدة في المســاجد 
والممتلــكات والعقارات الوقفيــة؛ إضافة لتدمير 
ثالثة مساجد تدميرًا كليًا وهي مسجد العكلوك، 

وعبد الرزاق اقليبو، وعمر بن الخطاب.
وتابع القول:" تــم تدمير عمارة أنصــار الوقفية 
في مدينــة غزة والتي تتكون مــن أربعة طوابق 
تشــتمل على )19( شقة إضافة إلى )5( حواصل، 
ويوجــد بها شــركات تجاريــة، ومقــرات إدارية، 
إضافة لتدمي مشــروع ميــراث النبوة وهو عبارة 
عن سلســلة محالت وقفية فــي منطقة الزيتون 

بمدينة غزة بمساحة 260 متر مربع".
وقــال األغا "ردا علــى العدوان اإلســرائيلي على 

األوقــاف اإلســالمية بالقدس وغــزة، فإننا نعلن 
عن إقامة وقفية خاصة للمسجد األقصى المبارك 
على أرض غزة الصامدة باســم "وقفية المسجد 
األقصى"". وتابــع األغا "أحمــل االحتالل وقادته 
المجرمين المسئولية الكاملة عن جرائمه البشعة 

بحق دور العبادة واألمالك المدنية والوقفية".
وأضاف "إن استهداف االحتالل للمنازل والمساجد 
والممتلكات الوقيفة هو امتــداد العتداءاته على 
المقدسات والمســجد األقصى وحي الشيخ جراح 
وهو إفــالس صهيوني وانتهاك صارخ للشــرائع 
الســماوية والقوانين والمواثيق الدولية وجريمة 
جديدة تضاف إلى سلســلة جرائمه البشعة بحق 

أبناء شعبنا".
وطالــب األغــا بمحاســبة قــادة االحتــالل فــي 
المحاكم الدولية على جرائمهم بحق أبناء شعبنا 
الفلســطيني، مســتنكرًا في الوقت ذاته الصمت 
العالمــي إزاء العــدوان البربــري والهمجــي على 
المدنيين اآلمنين من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

قصف المقابر.. اغتيال لألموات في قبورهم


