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غزة-الرأي - آالء النمر
خلــف منصــة المؤتمــر الصحفي وقف 
األب “محمــد الحديدي”، حامــًا طفله 
“عُمــر” لم يكمــل نصف عامــه األول 
بعد، وهــو الناجي الوحيــد من مجزرة 
ارتكبها االحتال بحق أبنائه الخمســة 
وزوجتــه فــي مخيــم الشــاطئ غرب 

مدينة غزة، إثر غارة حربية استهدفت 
البيــت الصغيــر بصاروخيــن حربيين 
حولته إلى كومة من الركام فوق حفرة 
أدخلت أعمدة البيت وأركانه ومكوناته 

بداخلها.
األبناء الخمسة وأمهم والطفل الناجي 
الجريمــة  بقــي شــاهدًا علــى  الــذي 

البشعة، مكثت أشائهم تحت األنقاض 
كوضع طبيعي أن كل من تحت ســقف 
هذا البيت هم شــهداء، ولكن المعجزة 
كانت بحق أصغرهم ســنًا ليبقى نيابة 
عن عائلتــه بأكملها شــاهدًا حيًا على 

الجريمة، ومؤنسًا وحيدًا لفؤاد أبيه.
محمــد الحديدي والــد الطفل يوري ما 

حدث من أسرته، قائًا: “ذهبت زوجتي 
وأطفالي لبيت شقيقها عاء أبو حطب 
للمعايدة بمناســبة عيد الفطر، بعد أن 
جهــزت أطفالــي األربعة يحيــى وعبد 
الرحمن وصهيب وأســامة، وألبســتهم 

مابس العيد واحضرت لهم األلعاب”.
ورغمــًا عــن األوضــاع الداميــة إال ان 

زوجته فضلــت أن تفرح قلوب أطفالها 
بذهابهــم إلــى بيت خالهــم اصطناعًا 
ألجواء العيد، فالمســافة التي تفصلها 
عــن بيــت أخيهــا هــي مجــرد خمس 
دقائق مشــيًا على األقدام. “الطائرات 

الحربيــة قصفت العمارة 
أبــو  لعائلــة  10الســكنية 

شهوٌد على الجريمة ..
"اإلعالم" ُتشهد العالم على بنك أهداف "إسرائيل"
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي
"الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد 
الظهــر لن تنســى نغــم الخوالدي 
هــذا التاريخ مــدى الحيــاة فكيف 
لها أن تنســى عدوا مجرما ســلبها 
مســتقبا ينتظرهــا وقضــى على 
طموحاتهــا وتركها حبيســة اعاقة 

ستازمها طوال حياتها" 
ويوضــح د.نضــال ابو هــدرووس 
رئيــس قســم جراحــة االعصــاب 
بمستشفى غزة األوروبي تفاصيل 
المأســاة فيقول:" فــي تاريخ -12

2021-05 تــم اباغنا بوجود حالة 
اصابــة وتســتدعي تقييم قســم 
جراحــة األعصــاب، فقمنــا بإجراء 
التصويــر المقطعــي واالشــعاعي 

فأظهر لنا وجود كســر غير مستقر 
في الفقرة الصدرية الثانية عشــر 
ادى إلى شلل نصفي تام للطرفين 

السفليين إلى األبد ".
أن  هــدروس  د.أبــو  يضيــف:"  و 
المريضــة تحتاج إلى عملية تثبيت 
مــن  لتمكنهــا  الفقــري  للعمــود 
استخدام الكرســي المتحرك ولكن 
لألســف لن تستعيد السيطرة على 

الطرفين السفليين مدى الحياة " 
وفى تفاصيــل إصابة نغــم يقول 
شــقيقها :" كانت نغم نائمة بجوار  
المطبــخ تلملم خوفهــا من صوت 
االنفجارات تحت قطعة الرخام تلك 
و تتناسى واقع الظلم الذي حرمها 
اســتعدادها لفرحــة العيــد ولكــن 

الغدر اإلسرائيلي لم يتركها تهنئ 
بغفوتها البسيطة ، 

فقام الطيران الحربي اإلســرائيلي 
باستهداف البناية التي نسكن فيها 
والمكونة من أربعة طوابق بشكل 
البيــت  أجــزاء  فأصبحــت  مباشــر 
تتطاير وكأنها أشبه بيوم القيامة " 
الصــاروخ  "ســقط  ويضيــف: 
أرضيــة  مخترقــا  نغــم   بجانــب 
البيــت  فانهــارت عليهــا أجزاء من 
حائــط المطبخ ولكنها اســتطاعت 
النهوض وباشــرت فــي الهرب إلى 
خــارج المنزل ، و فــي تلك اللحظة 
كنــت أخــرج فــي والــدى المصاب 
وأمي المرتجفة مــن الخوف و نغم 
تســبقنا على باب المنزل و بالكاد 

نســتطيع رؤيــة بعضنا من شــدة 
الدخان والغبار ولكن بالكاد نهتدي 

بالحدس على مخرج البيت " 
ويســتطرد:" ولكــن كان االنفجــار 
الثاني أســرع من خطواتها البريئة 
الهاربــة إلى بر األمــان من جحيم 
القصــف فقذفهــا من علــوا أربعة 

طوابق إلى األرض تحت الركام" 
ويكمــل شــقيقها:" وعندما وصلنا 
إلــى الطابق األرضــي رأت والدتى 
فتاة ملقاة على األرض تحت الركام 
فقالت لي من هــذه المتوفاة تحت 
الركام هل هي بنــت جيراننا يلي 
المســكينة ويا حســرة أهلها عليها  
ولكن عندما اقتربت منها إلسعافها  
عرفت انها نغم من خمارها فكانت 

بمثابة الصاعقــة التي وقعت على 
رؤوسنا ، و ظننا ان نغم استشهدت 
ولكن رعاية اهلل أنقذتها ،وتم نقلها 
إلى مجمع ناصر الطبي و تم عمل 
الازم ، وبعد التشــخيص الطبي و 
الفحوصات التــي خضعت لها نغم 
بدأ  فصل جديد في حكايتنا أشــد 

إياما و قسوة"
بذلــك  الغــادر  الصــاروخ  ليغلــق 
صفحات المســتقبل في وجه نغم 
و إبقائهــا حبيســة ذكرياتهــا التي 
كانت تمشي و تلهوا فيها و ترافق 
أهلها على شــاطئ البحــر تداعب 
الحالمــة علــى كرســيها  أمواجــه 
المتحرك الذي ينتظرها في نهاية 

النفق المظلم .

صواريخ االحتالل .. تحول نغم إلى جسد على كرسي متحرك
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

كعادته فــي كل عدوان على 
القطــاع المحاصــر، ال يتوان 
فــي  اإلســرائيلي  االحتــال 
الحيــاة  معالــم  كل  ضــرب 
االقتصادية بغزة، واستهداف 
والقطاعــات  المنشــآت 
والصناعيــة  اإلنتاجيــة 
والتجارية، وإيقــاع أكبر عدد 
ممكن من الخسائر في البنى 

التحتية.
ومنذ يــوم االثنيــن الماضي 
حتى اللحظة، أســفر العدوان 
على  المتواصل  اإلســرائيلي 
 137 القطاع، عن استشــهاد 
مواطنًا، بينهم 37 طفا و22 

سيدة، واصابة 950 بجروح.
مــن  أيــام  خمســة  وبعــد 
العدوان الشرس، وصل حجم 
الكبيــرة  الماديــة  الخســائر 
التــي لحقت بالبنــى التحتية 

والمــزارع والمحــال التجارية 
73 مليون دوالر،  والمنــازل، 
وهذه جميعها تقديرات أولية 

ماشرة.
اإلعامــي  المكتــب  وذكــر   
الحكومــي بغزة، أن خســائر 
االقتصاديــة  المنشــآت 
نتيجــة  بغــزة  والتجاريــة 
الــذي  اإلســرائيلي  القصــف 
لــم يتوقــف لثانيــة واحــدة، 
قدرت بـــ 15 مليــون دوالر، 
جراء قصــف 3 مقرات لبنوك 
محليــة، فيما قدرت خســائر 
2 مليــون دوالر،  المواصات 
بينمــا بلغت قيمة الخســائر 
في القطاع الزراعي حوالي 5 

مايين دوالر.
وقال ســامة معروف رئيس 
المكتــب:" إن القطــاع شــهد 
أكثــر من 250 غــارة واعتداء 
160 غارة  اســرائيليًا، منهــا 
بشكل متزامن شمال وشرق 

غــزة". وأوضــح معــروف في 
االحتــال  أن  لــه،  تصريــح 
قصف أبراج ومنازل ســكنية 
وصــل مجموعهــا ألكثر من 
500 وحــدة بين الهدم الكلي 
والبليــغ، فضــا عــن تضرر 
مــا ال يقل عــن 3500 وحدة 
بيــن  مــا  ألضــرار  ســكنية 
جــراء  وطفيفــة  متوســطة 

القصف المستمر.
االحتــال  وقصــف طائــرات 
ومنــازل  ســكنية  أبراجــًا 
وهدمها بشكل كلي وعددها 
32، فيمــا لحقت أضرارًا كلية 
بـــ 32 مقــرًا اعاميــًا، الــى 
المؤسســات  عشــرات  جانب 
والجمعيات والمكاتب األخرى، 
وقد بلغــت الخســائر األولية 
اإلسكان  المباشرة في قطاع 
ما مجموعه 25 مليون دوالر.

أيضــًا  االحتــال  وقصــف 
 60 لـ"معــروف"،  والحديــث 

مقــرًا حكوميــًا تنوعــت مــا 
وأمنية  بين مقرات شــرطية 
وقــد  خدماتيــة،  ومرافــق 
الخســائر  تقديــرات  بلغــت 
المباشــرة 10 مليــون دوالر، 
مدرســة   23 تضــررت  كمــا 
بشــكل بليغ وجزئــي، وعدد 
من عيــادات الرعاية الصحية 
األولية جراء القصف الشــديد 

في محيطها.
الخســائر  تتوقــف  ولــم 
االقتصاديــة للعــدوان عنــد 
هذا الحد، حيث بلغت خسائر 
القطــاع الزراعــي حوالــي 5 
قصــف  جــراء  دوالر  مليــون 
المــزارع الحيوانية واألراضي 
الــري  وشــبكات  الزراعيــة 

والحقول.
وفي السياق، تضرر ما يقارب 
من 100 سيارة ووسيلة نقل 
خاصة بشــكل كامل وجزئي 
للخســائر  تقديريــة  بقيمــة 

وصلت 2 مليــون دوالر، فيما 
تسبب قصف الشوارع والبنى 
بشــبكات  المتمثلة  التحتيــة 
والمياه  الكهربــاء  ومحــوالت 
والصــرف الصحــي بخســائر 
أولية بلغت 10 مليون دوالر.

ولم يكــن قطــاع االتصاالت 
بمنــأى عــن األضــرار التــي 
لحقــت بكافة مناحــي الحياة 
حيــث  بغــزة،  االقتصاديــة 
بلغت خســائره جــراء تضرر 
شبكات االنترنت واالتصاالت 
والمحــوالت والمعدات بقيمة 
وصلت قرابة 4 مليون دوالر.

جديــر بالذكــر أن االحتــال 
الغاشــم  العدوان  وفي ظــل 
المعابــر  اغــاق  يواصــل 
التجاريــة لقطاع غــزة ومنع 
نــزول الصياديــن للبحر، في 
محاولة لمحاربتهم في لقمة 
رزقهــم  ومصــدر  عيشــهم 

الوحيد.

خسائر أولية بـ73 مليون دوالر

تقويض اقتصاد غزة..هدف االحتالل في كل عدوان
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غزة-الرأي - آالء النمر
على جدران المدرســة المخصصة 
لطلبة المدراس الاجئين عام 48، 
رُســمَ وجه طفل صغيــر ومفتاح 
تكبــر يــدُ الطفــل مــرات وأرضٌ 
خضــراء بعيــدة!، اللوحــة الكبيرة 
على الجدار حملت رســالة مفادها 
أن األجيــال المقبلــة هــي صاحبة 
المهمــة فــي العــودة إلــى مــدن 
وبلــدات فلســطين المحتلــة، في 
طريقة لترسيخ الحق والعمل على 

إحيائه بمناسبة وبدون مناسبة.
هــذه المرة كانــت الجدارية واجهة 
أطفــال  نازحيــن  اســتقبال  فــي 
المدرســة  لتتحــول  بعائاتهــم، 
بأكملهــا إلــى مقــر نــزوح جديد، 
والفصول الدراسية ما هي إال غرف 
صغيرة مقســمة من الداخل ألكثر 
من عائلة، في محاولة الســتيعاب 
أكبــر عــدد ممكــن مــن العائات 

الناجية من الحرب الغادرة.

في الوقت الذي يتحضر فيه العالم 
تكنولوجيــة متطورة  ثــورة  ألكبر 
عام 2021، تعود فيه غزة لمشاهد 
اللجــوء مــن جديــد، فــي محاولة 
االحتــال لتنفيــذ هجمــات إبــادة 
جماعية للعائــات بأكملها، ومحوه 
والتقــدم فــي  الحضــارة  لمعالــم 
قطاع غزة وسياسته المتعمدة في 
اتبــاع نهج التطهير العرقي وإعادة 
القطاع بكافــة قطاعته إلى نقطة 

الصفر _كما يعتقد االحتال_.
خمســون ألفــًا _بحســب التقريــر 
األممــي_ مــن العائــات دفع بهم 
إلى  للجــوء  اإلســرائيلي  العــدوان 
المدراس التي تديرها وكالة الغوث 
وتشغيل الاجئين، والتي ال تصلح 
لممارسة الحياة الطبيعية واليومية 
للعائــات، فهــي غيــر مخصصــة 
للحيــاة بقــدر مــا هــي مخصصة 

للتدريس لساعات معدودة فقط.
أمــا النازحين الذيــن هدمت بيوتهم 

فيشكون عدم صاحية مراكز اإليواء 
في تلك المدارس للسكن، ومن عدم 
وجود مياه صالحة للشرب، وأنهم لم 
يحصلوا على أي مساعدات أو خدمات 
مــن وكالة األونــروا حيث ال توجد أي 
مســاعدات للنازحين إلــى المدارس 
حتى اليوم الحادي عشــر من الحرب 

على قطاع غزة.
أكثر مــن أربعين مدرســة تديرها 
وكالــة الغــوث فتحــت أبوابها في 
بيوتهم،  المدمــرة  العائــات  وجه 
والمهدديــن بالتدمير في المناطق 
وفــي  غــزة،  لقطــاع  الشــمالية 
الشــرقية كذلــك، لكن  المناطــق 
األمان من االســتهداف الصهيوني 
ال يؤتمــن في أي بقعــة من قطاع 
غــزة الــذي حولــه االحتــال إلــى 
مرمــى كبير لبنــك أهدافــه الذي 
امتأل باألطفال الشــهداء والنســاء 

وكبار السن.
وفــي ســبيل نقــل األطفــال مــن 

األجــواء المتوترة وتجــاوز خوفهم 
من الغارات الحربية "االســرائيلية" 
التي تصم آذانهم دون توقف، فقد 
قرر بعض المتطوعون في السلك 
الفنــي مــن تقديم عــروض فنية 
ترســم الفــرح على وجــه األطفال 
العابسين والمشردين من بيوتهم 

التي كانت آمنة!.
فــي مدرســة  األطفــال  يتســابق 
الاجئين نحو الفنان محمد العطار 
والــذي بدأ بالرســم والتلوين على 
وجوه األطفال-، هذه األجواء كانت 
بالفــرح لألطفــال وذويهم  عارمة 
المحروميــن مــن مناســبات العيد 
الذي حــل ورحــل بصمــت، لكنها 
لحظــات مؤقتة جــدًا، فمــا أن بدأ 
يهللون ويمرحــون على  األطفــال 
أصوات األناشيد الفلسطينية حتى 
أفجعتهم الطائــرات الحربية بغارة 
غــادرة قريبة من لجوئهم فرقتهم 
إلــى غرف الصفــوف الموزعة على 

أطراف المدرسة.
لكن األطفــال يدخلون فــي دائرة 
التحــدي كمــا الكبــار، ال يفزعهم 
المحتــل إلــى قليــًا، يعــودوا من 
جديد وبعزيمة أقوى من سابقتها، 
الضحك من  ويتبادلــون  ليمرحــوا 
جديــد في ســاحة المدرســة التي 

تتسع للمئات منهم.
أكثــر  اللحظــة  حتــى  واستشــهد 
مــن 230 فلســطينيًا نصفهم من 
األطفــال والنســاء، والنصف اآلخر 
هو من المدنيين وكبار السن، في 
حين أصيب نحو 1200 فلســطيني 
عــدوان  فــي  مختلفــة؛  بجــراح 
صهيونــي ال يــزال متواصًا لليوم 
الحادي عشر على التوالي، ويصفه 
الفلســطينيون فــي القطــاع بأنّه 
األشــرس واألبشــع حيث يستهدف 
بالدرجــة األولى البيوت الســكنية 
اآلمنة، والمؤسسات األهلية وحتى 

الدولية دون تمييز.

غزة في حربها الرابعة ..
 اللجوء منها وإليها تحت سماء معبدة بالموت
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غزة- خاص الرأي
االحتــال  صواريــخ  تمهــل  لــم 
اإلســرائيلي الفتاكــة أســرة المواطن 
رأفــت الطناني 27 عامــًا المكونة من 
سبعة أفراد للخروج من شقته قبل أن 
تباغــت العمارة الســكنية التي يقطن 
بهــا بوابــل مــن الصواريــخ أطلقتها 
طائــرة حربية من طــراز F16، لتدمر 
المــكان بأكملــه وتحولــه لكــوم من 
أســفله  المواطنين  الركام وعشــرات 

ينتظرون من ينقذهم.
الكولــك   وعائلــة  الطنانــي  عائلــة 
والشــوربجي  والحديدي  والرنتيســي 
أبــو حطــب وغيرهــم مــن  وعائلــة 
العائات  قام االحتال اإلسرائيلي قام 
بشــطب 12 عائلة من السجل المدني 
بالكامل، كما مســح اســم الكثير من 
العائات غيرها ضمن سياسة المجازر 
الجماعية التي يمارسها على المدنيين 
في قطاع غزة منــذ أربعة أيام، وهي 
اســتكمال لسلســلة مجــازر طويلــة 
تمارســها على الشــعب الفلســطيني 

منذ أربعة وسبعين عاما.

دون سابق إنذار
خمســة صواريــخ أطلقتهــا الطائرات 
أمــس  فجــر  اإلســرائيلية،  الحربيــة 
أبــو  عائلــة  منــزل  تجــاه  الســبت، 
حطــب في مخيــم الشــاطئ لاجئين 
بالســكان  المكتــظ  الفلســطينيين، 

والمتاصــق المنــازل، غربــي مدينة 
غزة، كانت كفيلــة بمحو عائلتين من 

السجل المدني الفلسطيني.
وراح ضحيــة أحــدث مجــازر االحتال 
المدنييــن  ضــد  اإلســرائيلي 
الفلسطينيين في جنح الظام عشرة 
شهداء، هم ســيدتان وأطفالهما، بعد 
أن دمر الطيران الحربي منزل العائلة 
ومنــازل محيطــة بــه، وودعــت فيه 
عائلتــا أبو حطب والحديــدي الضحايا 
من النساء واألطفال. ونجا من القصف 
اإلســرائيلي رضيــع وحيــد، يبلغ من 
العمر خمسة أشهر، ووالده، الذي كان 

خارج المنطقة.
عائلــًة  االحتــال  يمســح  وبهــذا 
فلســطينية أخرى بأكملها من السجل 
المدنــي الفلســطيني ضاربًــا عرض 
الدوليــة  القوانيــن  مبــادئ  الحائــط 

واإلنسانية.

عيد شهيد
لم يكــن عيــدُ عائلة الرنتيســي في 
رفح جنوبيّ قطاع غزة ســعيدًا، حين 
اإلســرائيلي مأتمــًا،  القصــف  أحالــه 
وقضى صاروخُ مقاتلــةٍ حربيةٍ على 
أفــراد تلك العائلة، بينما كانت تتجهز 
- علــى اســتحياء – الحتفالية صغيرة 

بالعيد.
هيــأت زوجــات اإلخــوة مــن عائلــة 
الرنتيسي في غزة، لالتقاء في جلسة 

ســمر أول أيام عيد الفطــر، الخميس 
الماضــي، وأحضــرن مــا أعددنه من 

ضيافة العيد وحلوياته.
لكــنّ طائــرات االحتال اإلســرائيلي 
كان لها رأيها، فكتبــت نهايًة من نوع 
خــة بالدماء  آخــر لتلك القصــة، مُلطَّ

واألشاء.
إلــى  اإلســرائيلي  القصــف  وأدى 
استشــهاد أربعة مــن أفــراد العائلة، 
هــم: األم ســهام )55 عامــًا(، واالبن 
وزوجتــه شــيماء،  )27 عامــًا(،  رائــد 
والحفيد إبراهيم )سبعة أشهر(، فضًا 
عن إصابة ما يزيد على عشرة آخرين، 
معظمهــم أطفــال مــا زالــوا يتلقون 

العاج.

192 شهيد
كشــفت وزارة الصحــة فــي غــزة أن 
علــى  الحالــي  اإلســرائيلي  القصــف 
القطاع مسح عوائل كاملة من السجل 
تعرض  بعــد  الفلســطيني،  المدنــي 
أفرادهــا للقصف من قبــل الطائرات 
اإلســرائيلية، حيــُث بلغ عدد شــهداء 

القطاع جراء القصف 192 شهيدًا.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الصحة 
في غــزة أشــرف القدرة، فــي مؤتمر 
االحتــال  قــوات  مازالــت  صحفــي: 
اإلسرائيلي تمارس حرب اإلبادة بحق 
التــي أخرجت  الفلســطينية،  العوائل 
12 عوائــل منها من الســجل المدني 

الفلســطيني راح ضحيتها 38 شهيدا، 
مبينا أن لتلك العائات 21 طفًا و11 

سيدة وعشرات اإلصابات المختلفة.
وأضــاف أن اجمالي عدد الشــهداء في 
قطــاع غــزة لهــذه اللحظة بلــغ 192 
شــهيدا، منهم 58 طفا و34 ســيدة، 

إضافة إلى 1235 جريح .
وحذر القدرة، من التأثير المباشر على 
مختلف األقسام الحيوية جراء انقطاع 
التيــار الكهربائــي كغــرف العمليــات 
وحضانات األطفــال والعناية المركزة 
الطبي،  التصوير  والمختبرات وأقسام 
األمر الذي يســتدعي العمل لســاعات 
طويلة على المولدات الكهربائية التي 

تستنزف كميات كبيرة من الوقود.
ولفت إلــى أن بعض األجهــزة الطبية 
ســتتعرض للتلــف بفعــل االنقطــاع 
المتكــرر للتيــار الكهربائــي، نتيجــة 
توقف إمدادات الوقــود لمحطة توليد 
الكهربــاء في قطاع غــزة جراء إغاق 
المعابــر، وتضــرر شــبكات الكهربــاء 

بفعل القصف المتواصل.
الحكومي  المكتــب اإلعامــي  رئيس 
فــي غزة ســامة معــروف، قــال في 
تصريحــات صحفيــة  إّن لديهم هيئة 
توثــق جرائــم االحتال اإلســرائيلي 
علــى األرض، وتعمــل علــى توثيــق 
كل مــا يجري، عبــر التصوير الجنائي 
وتوثيق تقارير الطب الشرعي إلعداد 
الملفــات القانونية، إضافــة إلى جهد 

مراكــز حقــوق اإلنســان العاملة في 
األراضي الفلسطينية.

ووفــق معــروف، أن هيئــة التوثيــق 
لديهــا أكثر مــن 1500 ملــف مكتمل 
تــم إعدادهــا للجرائــم اإلســرائيلية 
المرتكبة ضد السكان في قطاع غزة، 
وهــي المــادة األساســية الموضوعة 
علــى طاولــة التوجــه إلــى المحكمة 
الجنائيــة الدولية، ولرفــع دعاوى في 
بعــض الــدول األوروبية التــي تقبل 

النظر في مثل هذه القضايا.
وأشــار معروف إلــى أّن كل مــا يقوم 
به االحتال اإلســرائيلي "جريمة ضد 
المدنييــن، والجريمــة مركبــة عندما 
تستهدف أســرًا بكاملها"، متحدثًا عن 
12 عائلــة تعرضــت بيوتهــا لقصــف 
مباشــر، واستشــهد كامــل أفرادهــا 
أو غالبيتهــم، إضافــة إلــى الجرائــم 
خــال  المواطنيــن  بحــق  المرتكبــة 
تنقلهــم في الســيارات، وتلــك التي 
تســتهدف المواطنين المتجمعين في 

الشوارع.
وعــن إفــات االحتــال اإلســرائيلي 
كل مــرة مــن جرائمها بحق الشــعب 
الفلســطيني قــال:"  نتيجــة طبيعية 
لصمت المجتمــع الدولي بل وتواطئه 
بعــض  أصبحــت  إذ  العــدوان،  مــع 
لمــا  تبريــرات  عــن  تبحــث  الــدول 
يقــوم بــه المحتــل اإلســرائيلي ضد 

الفلسطينيين".

بفعل مجازر االحتالل اإلسرائيلي

12 عائلة بغزة.. ُنقلت أسمائهم من سجالت األحياء إلى سجالت األموات
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غزة- خاص الرأي
تُواصــل األجهــزة المختصــة 
واألمــن  الداخليــة  بــوزارة 
بواجبهــا  القيــام  الوطنــي 
تجاه شــعبنا الفلســطيني في 
قطاع غــزة في ظــل العدوان 

اإلسرائيلي المتواصل.
ومنــذ بــدء العــدوان فــي 10 
الجــاري، تعمــل  أيــار  مايــو/ 
األجهــزة األمنيــة والشــرطية 
وفق خطة الطوارئ المركزية، 
مــن أجل الحفــاظ على تأمين 
وتقديــم  الداخليــة،  الجبهــة 

الدعم واإلسناد للمواطنين.
المتحدث باسم وزارة الداخلية 
واألمــن الوطنــي إيــاد البــزم 
أكــد أن كافة األجهــزة األمنية 
والشرطية والخدماتية بالوزارة 
تقوم بواجبها على أكمل وجه، 
بهدف تأمين الجبهة الداخلية، 
واإلســناد  العــون  وتقديــم 
للمواطنيــن في ظــل العدوان 

اإلسرائيلي.
وقال في تصريحات تلفزيونية 
ُأعلنــت  االســتنفار  حالــة  إن 
فــي جميــع األجهــزة األمنيــة 
والشــرطية والخدماتية بوزارة 

الداخليــة، منذ بدايــة العدوان 
اإلســرائيلي على غزة اإلثنين 
الماضــي، وبدأنــا العمل وفق 

خطة الطوارئ.
الداخليــة  وزارة  أن  وأوضــح 
أعــددت  الوطنــي  واألمــن 
مسبقًا  مختلفة  ســيناريوهات 
الواقــع،  هــذا  مــع  للتعامــل 
مــن وحــي التجارب الســابقة، 
تســير  الطــوارئ  خطــة  وأن 
ونعمــل  متفاوتــة،  بدرجــات 
وفق التطورات الميدانية على 

األرض.
وأِشــار إلى أن جهاز الشــرطة 
بكافــة إداراته، وجهــاز الدفاع 
الخدمات  ومديريــة  المدنــي، 
العســكرية، يقومون  الطبيــة 
بواجبهم على أكمل وجه، في 

دعم وإسناد أبناء شعبنا.
ولفــت إلــى أن وزارة الداخلية 
اتخذت التدابير الازمة لتأمين 
وحماية النزالء بمراكز التأهيل 
العــدوان،  واإلصاح فــي ظل 
ولدينــا تنســيق وتواصــل مع 

مؤسسات دولية بهذا الصدد.
وشــدد علــى أن جهــاز األمن 
القيــام  يواصــل  الداخلــي 

بواجبــه فــي حمايــة الجبهــة 
الداخلية، ومتابعة أي تحركات 
لمشــبوهين قد يســتخدمهم 
هــذه  ظــل  فــي  االحتــال 

الظروف.
وقال البــزم إن االحتال عَمِد 
الســتهداف المقــار الشــرطية 
واألمنيــة، واســتهدف بشــكل 
رئيســي جهاز األمن الداخلي، 
الــدور  علــى  رســالة  وهــذه 
الكبيــر الذي يقوم بــه الجهاز 
فــي محاربة العمــاء، والعمل 
المعلومــات  تجفيــف  علــى 
يســعى  التــي  االســتخبارية 

االحتال للحصول عليها.
ونبــه إلــى أنه رغــم محاوالت 
االحتــال إلعاقــة عمــل جهاز 
بقصــف  الداخلــي  األمــن 
مقراته، إال أن ضباطه وجنوده 
يواصلــون عملهم في الميدان 
للمحافظــة علــى حالــة األمن 
ظهــر  وحمايــة  واالســتقرار، 

المقاومة.
وبيّن البزم في ســياق حديثه 
أن االحتال يســعى مــن وراء 
األجهــزة  مقــرات  اســتهداف 
لتشــتيت  والشــرطية  األمنية 

عملهــا؛ كــي يبــث الفوضــى 
داخل المجتمع الفلسطيني.

وقال إن االحتال اإلســرائيلي 
اعتــاد علــى ارتــكاب جرائــم 
الحرب ومخالفــة كل القوانين 
واألعــراف، ولم يســتثِن حجرًا 
وال  بشــرًا،  وال  شــجرًا  وال 
مؤسســة مدنيــة وال منشــأة 

خاصة أو عامة.
 وطمئــن البــزم أبناء شــعبنا 
علــى متانة الجبهــة الداخلية، 
بكافــة  الداخليــة  وزارة  وأن 
أجهزتهــا على أتم االســتعداد 
والجاهزيــة للتعامــل مع هذا 
الواقــع الميدانــي؛ مــن أجــل 
المحافظــة علــى حالــة األمن 

واالستقرار الداخلي.
ودعــا المتحــدث باســم وزارة 
الداخليــة المواطنين للتواصل 
مع الوزارة في حاالت الطوارئ 
باألرقــام  االتصــال  عبــر 
للعمليــات   109 المجانيــة: 
للدفــاع   102 المركزيــة، 

المدني، و100 للشرطة.

15 ألف اتصال
وفي ذات السياق؛ تعمل أطقم 

التحكم والســيطرة بالعمليات 
الــوزارة على  المركزيــة فــي 
اســتقبال اتصاالت المواطنين 
 ،109 الوطنــي  الرقــم  عبــر 
وتلقــي مناشــداتهم، وتقديم 
الدعم الــازم لهم عبر توجيه 

جهات االختصاص.
األطقــم  اســتقبلت  وقــد 
 15 مــن  أكثــر  المختصــة 
اســتغاثي مــن  اتصــال  ألــف 
المواطنيــن منذ بــدء العدوان 
يوم اإلثنين الماضي، وقدّمت 

لهم الخدمة الازمة.
العمليــات  أطقــم  وتواصــل 
المركزية تقديم خدماتها على 
مدار الساعة، في سبيل تعزيز 
صمــود المواطنيــن وتقديــم 
الدعم واإلســناد لهم في ظل 

العدوان اإلسرائيلي المستمر.
بدوره، دعا مدير عام العمليات 
الداخليــة  بــوزارة  المركزيــة 
المبحــوح،  فايــق  العميــد 
التواصــل  إلــى  المواطنيــن 
فورًا عبــر الرقم الوطني 109 
في حــال حدوث أي طــارئ، أو 
االحتيــاج للمســاعدة في ظل 

الظروف التي يمر بها شعبنا.

األجهزة الشرطية بغزة .. حصن منيع في حماية الجبهة الداخلية 
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غزة-الرأي - آالء النمر
أيــًا كانت األرقــام التي تشــير إليها 
عقارب الســاعة بتوقيت قطاع غزة، 
فإنهــا ســيان عنــد رجــال المهمات 
الصعبة بل المستحيلة على غيرهم، 
فبمجرد سماعهم لدوي انفجار يتبعه 
الضخمة  الدخــان  تصاعــد ألعمــدة 
بلونها األســود، فإن أرواحهم مكانها 

على أكفهم وحسب.
بمجرد تلويح ســيارة الدفاع المدني 
بشارة الطوارئ واإلسراع في طريقها 
نحــو المــكان المســتهدف مــن قبل 
الطائــرات الحربيــة "اإلســرائيلية"، 
فــإن الخطــر ياحــق أفــراد الطاقم 
بأكملــه داخــل تلــك الســيارة التي 
من المفتــرض أنها تمتلــك حصانة 
قانونيــة تمنــع يــد االحتــال مــن 
المســاس بأمان وحياة مــن بداخلها، 
لكــن طــول اليد لاحتــال ال يمنعه 
من التعــدي على الخطــوط الحمراء 

في القانون الدولي واإلنساني.
هُنا وسط البقعة المدمرة المحترقة 
حــااًل باســتهداف غــادر مــن طائرة 
حربية في األجــواء، ال مامح لبداية 
أو نهايــة العمارة الســكنية المنهارة 
لعشــرات  ذاتهــا  حــول  والمتناثــرة 

األمتار، حتــى أن العمق الذي أدخلته 
للبنايــة  المتفجــرة  المــواد  أطنــان 
الســكنية فــي باطــن األرض غيــر 
متوقــع، ولكن المؤكــد أن تحت تلك 
األعماق المدمرة عشــرات المدنيين 
كانوا نائمين مطمئنين في بيوتهم.

وهنا تبــدأ المهمة الشــاقة لرجاالت 
الدفاع المدني بإطفــاء الحريق أواًل، 
ومن ثــم محاولــة معرفة عــدد من 
كانوا داخل العمارة الســكنية، وهل 
هنــاك أحــد بقي علــى قيــد الحياة، 
صعوبــة المهمــة تكمــن فــي بقــاء 
أصــوات تنــادي بإنقاذهــا من تحت 
أنقاض الركام، لتبدأ الطواقم بنبش 
حفرة تتســع إلخراج ناجين ولو كانت 

نقطة ضوء واحدة.
نبش حفرة تتســع إلخــراج من بقي 
حيًا ليســت باألمر الهين، فربما تلك 
الروح تجثم تحت ســقف إســمنتي ال 
يقدر على إزاحته فريقًا من عشــرين 
رجل على األقــل، ربما ينتهي النهار 
بأكملــه وينســدل ظــام الليل قبل 
أن يتمكــن الدفاع المدني من إكمال 

مهمتهم.
يندفــع صوتــه بالغضــب ويتدكس 
حلقــه بالدمــوع وينــادي :"فــي حد 

عايــش هنــا؟؟ .. إذا في حــد عايش 
يحكي أنــا يحكي أي كلمــة"، ينادي 
رجل الدفاع المدني محمد أبو سمرة 
وســط فتحات الحجارة داخل أنقاض 
الــركام ليســمع مــن كان حيــًا، عّل 
هناك مــن بقي علــى قيــد الحياة!، 
فــي الحال يجيبه صــوت ضعيف "أنا 
هنا بتنفس .."، حوار تلخص بتحمل 
المســؤولية الصعبة إلنقــاذ الناجين 
تحــت العمارة الســكنية التــي تعود 
لعائلــة أبو العــوف في حــي الرمال 

وسط قطاع غزة.
بعد ســاعات من العمــل المتواصل، 
اســتطاع فريق الدفــاع المدني من 
اإلســمنتية  األلــواح  بعــض  إزاحــة 
وإخــراج نــاِج يحمــل في يده شــارة 
النصــر، ووجــه قــد تلطــخ بالدماء، 
وجســده تآكل تحــت أكــوام الركام 
بنيران  الثقيلــة، ومابســه حرقــت 

صواريخ االحتال.
وناٍج آخر كان يعود لجسد طفلة تبلغ 
من العمر عشــرة أعوام وكان اسمها 
ســوزي رياض، خرجت بجسد معافً 
ولكنها خرجت بعقل مشوه باألحداث 
وصدمة ربطت لســانها دون تمكنها 
مــن روايــة أي من تفاصيــل ما قبل 

حادثة اســتهداف بيتهــم الذي دخل 
في أعماق األرض.

فريــق الدفــاع المدني حملوا جســد 
الطفلة على أكفهم، وحاولوا معرفة 
تفاصيل سريعة منها ليعرفوا إن كان 
معها أحدا من أهلهــا لكنها لم تجب 
على أحــد، ليتبين الحقــًا أنها بقيت 
وحيــدة دون أحــد من أفــراد عائلتها 
الذين تركوها جميعًا وأضحوا شهداء 

سوى أبيها.

شهود !
رجال الموت والحياة في ذات اللحظة، 
هم شــهود على مجازر اإلبادة بحق 
النســاء واألطفال، هم شــهود على 
حجم النيران المشــتعلة في أجســاد 
الضحايــا، وهــم شــهود علــى فتك 
المتفجرات بأجساد المدنيين العزل، 
يرتدون في الظاهر زيًا رسميًا يشير 
إلى مهمتهــم األساســية، وهي من 
خلــف الكواليــس مهمــة تحمل بين 
طياتهــا جبااًل ثقال مــن ألم وفواجع 

شعبهم.
رجل اإلطفاء حسن العطار، لبى نداء 
مهمة عاجلة نحو مكان االســتهداف، 
لكن المفاجأة والفاجعة اجتمعتا عليه 

في ثوانٍ، فقد كانت عائلته في هذه 
الكــرة تحــت ركام األنقــاض، ليبدأ 
فاجعته بالمناداة على ابنته وأحفاده 

واحدًا تلو اآلخر دون استجابة.
رجــل الدفــاع المدني العطــار بكلتا 
يداه بدأ يلملم أشاء ابنته المتزوجة 
لميــاء، تلك الشــابة التــي تبلغ من 
العمــر ثمانية وعشــرين عامًا، وهي 
أمًا لثاثة من األطفال الشــهداء في 

أحضانها "محمد وأميرة وإسام".
ودع رجــل الدفــاع المدني، حســن، 
ابنته "لمياء" وأطفالها الثاثة، وألقى 
عليها النظرة األخيرة، ليعود في الغد 
القريب إلى عمله ثانية، وربما يتكرر 
هذا المشــهد المؤلم مــع أحد رجال 
الدفــاع المدنــي، في ظل اســتمرار 
العدوان اإلســرائيلي ضد المواطنين 

الفلسطينيين األبرياء.
يذكــر أن هــذه الصــورة ســبق أن 
حدثــت مــع بعــض رجــال الدفــاع 
المدنــي في قطاع غزة، بإستشــهاد 
أشقاء أو أقرباء لهم، بفعل اعتداءات 
"إســرائيلية" ســابقة، وال زالت حمم 
بركانيــة متفجرة تنهال على البيوت 
السكنية اآلمنة في قطاع غزة لليوم 

الثامن على التوالي.

خلف كواليس األنقاض .. رجال “الدفاع المدني” بأنصاف قلوب!
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غزة- الرأي
أو  كلــل  دون  نحــل  كخليــة 
ملــل، ينتشــر عناصــر شــرطة 
الدوائــر  إحــدى  المستشــفيات 
العاملة في شــرطة الحراســات 
بالشــرطة  المؤسســات  وأمــن 
كغيرهــا مــن اإلدارات والدوائر 
إلى تحمــل المســؤولية الملقاة 
علــى عاتقها في فــرض األمن 
الطمأنينــة،  وبــث  والنظــام، 
المواطنيــن  أرواح  وحمايــة 
وممتلكاتهم وتسهيل خدماتهم 
الصحية  القطاعات  الســيما في 
الخدماتيــة  والمؤسســات 

المختلفة.
يخاطر رجال الشــرطة بحياتهم 
أثنــاء عملهــم خــال العــدوان 
المتواصل  الغاشــم  اإلسرائيلي 
الحــادي عشــر ويضعون  لليوم 
أرواحهم على أكفهم في سبيل 
خدمة أبناء شــعبنا، وينتشــرون 
في كافــة الميادين والمفترقات 
زيهــم  مرتديــن  والطرقــات 
مــن  الرغــم  علــى  العســكري 

خطورة األوضاع.
تنتشر قوة شرطة المستشفيات 
فــي "32" مرفــٍق صحــي على 
مســتوى محافظات قطاع غزة، 
منهــا "12" مستشــفى حكومي 
رئيســي، باإلضافــة إلــى عــدد 
من المستشــفيات الخاصة مثل 
مستشــفى العودة شمال قطاع 
الطبي،  الصحابة  غزة، ومجمــع 
المريــض  أصدقــاء  وجمعيــة 
بمحافظــة غــزة، باإلضافة إلى 
مستشفى دار السام بمحافظة 
خــان يونــس، وتقــوم بمهــام 
حفــظ األمــن والنظــام داخــل 
هذه المرافق بما يُسّــهل على 
الطواقــم الطبيــة التعامــل مع 
والزوار  المرضى  المراجعين من 

.
مدير دائرة شرطة المستشفيات 
غــزة  قطــاع  محافظــات  فــي 
العقيــد محمود زقوت قــال إنه 
للعدوان  األولــى  اللحظــة  ومنذ 
الغاشــم علــى قطاع غــزة، تم 
ألداء  العاملــة  القــوة  اســتنفار 

المهــام الميدانيــة والخدماتية، 
منظومــة  داخــل  وللعمــل 
تأميــن المستشــفيات في كافة 
محافظات قطاع غزة بما يحقق 
األمــن والســكينة العامة داخل 
هــذه المرافق، وتســهيل عمل 

الطواقم الصحية .
المهــام  بيــن  مــن  أن  وذكــر 
شــرطة  عليهــا  تقــوم  التــي 
جميــع  تأميــن  المستشــفيات، 
وأقســام  والمخــارج  المداخــل 
والثغرات  واالســتقبال  الطوارئ 
والمرافــق  المستشــفيات  فــي 
إلــى  باإلضافــة  الصحيــة، 
تنفيــذ جــوالت أمنيــة مكثفــة 
علــى مــدار الســاعة، والتعامل 
المشــبوهين  األشــخاص  مــع 
وضبطهم وتحويلهم إلى جهات 

االختصاص .

ومنظومة متكاملة
إدارة  تقــوم  زقــوت،  وتابــع 
إلزام  المستشفيات على  شرطة 
المستشــفيات  إلــى  الوافديــن 

وخاصة داخل أروقة المستشفى 
الســامة  إجــراءات  باتخــاذ 
والوقايــة من تفشــي فايروس 
إلــى منــع  كورونــا، باإلضافــة 
تجمهــر المواطنيــن والتكــدس 
وخاصة  المستشفى،  أروقة  بين 
والطــوارئ  االســتقبال  أقســام 
وخــروج  دخــول  ســير  وخــط 
مهامهم  وتســهيل  اإلســعافات 
وتوفير األمــن للطواقم الطبية 
للقيام بواجبهــا تجاه المصابين 

والجرحى.
وأكــد أنــه يتــم متابعــة توافد 
وتدويــن  والشــهداء  اإلصابــات 
وإرســالها  العمليــات  إشــارات 
الطــاع  المركزيــة  للعمليــات 
القيادة أواًل بــأول حول تطورات 
باإلضافــة  الميدانــي،  الوضــع 
إلى التعامل اإلنســاني مع ذوي 
وحفــظ  والجرحــى،  الشــهداء 
مقدراتهم وممتلكاتهم وتأمنيها 

وتسليمها حسب األصول .

تنسيق وتعاون مشترك

إلــى  زقــوت  العقيــد  ولفــت 
وجود خطــوط تواصل ســاخنة 
الشــرطة ومدراء  بين  وميدانية 
كافــة  فــي  المستشــفيات 
إلــى  باإلضافــة  المحافظــات 
المهام  لتسهيل  قنوات تنسيق، 
المختلفة مع األقســام المختلفة 
في وزارة الصحة، باإلضافة إلى 
تذليل كافة العقبات وصواًل إلى 
تعاوني متكامل ومشــترك  دور 
بين الشــرطة والطواقم الطبية 
في المرافــق الصحية في كافة 

المحافظات .
وفي رســالته إلى عموم شــعبنا 
الفلســطيني المكلوم في قطاع 
غزة، أهــاب المواطنين بضرورة 
التحلــي بالصبر والتعــاون التام 
مع شرطة المستشفيات لتحقيق 
الهــدوء والســكنية العامــة بما 
يضمن تحقيق وتجويد الخدمات 
المقدمــة  والطبيــة  الصحيــة 
إلى عمــوم المرضــى والجرحى 

والمراجعين والزوار

شرطة المستشفيات.. أيقونة األمن في مرافق وزارة الصحة
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غزة- الرأي
لم تعد ســماء فلسطين حكرًا 
على طائرات العــدو، فكتائب 
القســام ال زالــت تبــدع فــي 
مــن  وتطــور  المجــاالت  كل 
صناعاتهــا وأســلحتها بجميع 
أنواعهــا، وذلك عبر تطويرها 
للطائرات المسيرة التي باتت 

تؤرق العدو.
الطائــرات  شــكلت  وقــد 
محليــة  المســيرة  القســامية 
الصنع تطورًا عســكريًا نوعيًا 
عمل مهندســو القســام على 
تطويــره فــي عــدة مراحــل 
ســابقة إلى جانــب المنظومة 
هــذه  لتغــدو  الصاروخيــة، 
الصناعات نقطــة تحول ومن 
المتتالية في  القسام  مفاجآت 

معركة سيف القدس.

عقوُل مبدعة
أصــرت  2014م  عــام  فمنــذ 
كتائــب القســام علــى نقــل 

المعركــة لقلب كيان االحتال 
جديــدة،  وأســاليب  بطــرق 
القسام  حينما سجل مهندسو 
الَفلسطينية  والتجربة  السبق 
النوعيــة في ميــدان التطوير 
وانتاج طائــرات محلية الصنع 
أضافت تكتيــكًا حول الصراع 

ِإلى مستوى آخر مع العدو.
ومع مــرور األعــوام والجهود 
التي بذلها مهندسو  المضنية 
القسام، وصلت هذه الطائرات 
لمســتويات لم يتوقعها العدو 
ودخلــت أجيال جديدة للخدمة 
بمهمات مختلفة، وقد شــاهد 
التطور  والصديق هــذا  العدو 
القدس  خــال معركة ســيف 

المستمرة.

أبابيل
الستار  القسام  كتائب  أسدلت 
العصف  إبــان معركــة  عنهــا 
2014م، وكانت  المأكول عام 
أول مهمــة لهــا فــوق مبنــى 

الصهيونيــة  الحــرب  وزارة 
"الكريــاه" في "تل أبيب" التي 
كان يقــاد منهــا العدوان على 

قطاع غزة آنذاك.
وأفصحت الكتائب أنها صنعت 
طائــرات بــدون طيــار تحمل 
اســم "أبابيــل1" عبــر ثاثة 
نماذج وهي )A1A( وهي ذات 
 )A1B( اســتطاعية،  مهــام 
وهــي ذات مهــام هجوميــة، 
مهــام  ذات  وهــي   )A1C(
اغتال  أعــوام  وبعد  انتحارية. 
العــدو الصهيونــي المهندس 
الــزواري،  محمــد  التونســي 
لتكشف كتائب القسام النقاب 
أن المهندس أحد القادة الذين 
أشــرفوا على مشروع طائرات 

األبابيل القسامية.

شهاب االنتحارية
القدس  وخال معركة ســيف 
أنها  القســام  كتائب  كشــفت 
أدخلــت ســاحًا جديــدًا إلــى 

الخدمة يوم الخميس الموافق 
13 مايو 2021م، وهي عبارة 
عن طائراتٍ مسيرة انتحارية 
مــن طــراز "شــهاب" محليــة 

الصنع.
هــذا  الكتائــب  واســتخدمت 
النوع مــن الطائرات ألول مرة 
فــي اســتهداف منصــة الغاز 
في عرض البحر قبالة ســاحل 
شــمال غــزة ظهــر األربعــاء 
الموافــق 12 مايــو، وذلك ردًا 
الصهيونــي  العــدوان  علــى 
المتواصــل على أبناء شــعبنا 
في قطاع غــزة، واغتيال ثلةٍ 

من قادة ومهندسي القسام.
كمــا اســتهدف القســام مــن 
الكيماويــات  مصنــع  خالهــا 
فــي "نير عــوز" شــرق قطاع 
عســكريًة  وتحشــداتٍ  غــزة 
على تخــوم قطاع غــزة ظهر 
الخميــس 13 مايــو، وأظهــر 
مقطع فيديو نشــره القســام 
الطائــرة  ارتطــام  لحظــة 

المفخخة بالمصنع وانفجارها.

الزواري االستطالعية
وتعــد "الــزواري" أحــدث مــا 
كشــفت عنه كتائب القســام 
فــي  أدخلتهــا  أســلحة  مــن 
الخدمــة ضمن عملية "ســيف 
تيمنًا  االســم  بهــذا  القدس" 
بالشــهيد القسامي المهندس 

التونسي محمد الزواري.
األربعاء  يوم  الكتائب  ونشرت 
مقطــع  2021م  مايــو   19
فيديو يظهر طائرة "الزواري" 
المسيرة ترصد مواقع لجيش 
العدو  خــال طلعة جوية لها، 

وعادت لقواعدها بسام.
وأمــام حالــة اإلفــاس لــدى 
العدو، تتوالى مفاجآت كتائب 
الَقســام التي طمأنت شــعبها 
كما  أعداءهــا،  بهــا  وأرعبــت 
دأبت على مفاجأة الجميع في 
ُكل معركة ومواجهة يخوضها 

مَُقاتلوها، وما خفي أعظم.

“الطائرات المسّيرة”.. نقلٌة نوعية للقسام وسالٌح أرعب االحتالل
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غزة-الرأي - آالء النمر
خلــف منصــة المؤتمر الصحفــي وقف 
األب "محمــد الحديــدي"، حامــًا طفله 
"عُمــر" لــم يكمــل نصف عامــه األول 
بعــد، وهو الناجــي الوحيد مــن مجزرة 
ارتكبهــا االحتال بحق أبنائه الخمســة 
وزوجته في مخيم الشاطئ غرب مدينة 
غــزة، إثر غارة حربية اســتهدفت البيت 
الصغيــر بصاروخين حربيين حولته إلى 
كومة مــن الــركام فوق حفــرة أدخلت 
أعمدة البيت وأركانه ومكوناته بداخلها.

األبناء الخمســة وأمهم والطفل الناجي 
الذي بقي شاهدًا على الجريمة البشعة، 
مكثت أشــائهم تحت األنقاض كوضع 
طبيعــي أن كل مــن تحــت ســقف هذا 
البيــت هــم شــهداء، ولكــن المعجــزة 
كانت بحق أصغرهم ســنًا ليبقى نيابة 
عــن عائلته بأكملهــا شــاهدًا حيًا على 

الجريمة، ومؤنسًا وحيدًا لفؤاد أبيه.
محمــد الحديــدي والد الطفــل يوري ما 
حدث من أســرته، قائًا: "ذهبت زوجتي 
وأطفالي لبيت شــقيقها عاء أبو حطب 
للمعايدة بمناســبة عيد الفطر، بعد أن 
جهــزت أطفالــي األربعــة يحيــى وعبد 
الرحمــن وصهيب وأســامة، وألبســتهم 

مابس العيد واحضرت لهم األلعاب".
ورغمًا عن األوضاع الدامية إال ان زوجته 
فضلت أن تفرح قلوب أطفالها بذهابهم 
إلــى بيت خالهم اصطناعًا ألجواء العيد، 
فالمســافة التي تفصلها عن بيت أخيها 
هي مجــرد خمــس دقائق مشــيًا على 

األقدام.
"الطائــرات الحربيــة قصفــت العمــارة 

الســكنية لعائلــة أبو حطــب بصواريخ 
متفجرة دون تحذير ودون إنذار، فحولت 
أصحابها إلى أشاء متناثرة بين الركام، 
ومن بينها عائلتي"، ويتساءل الحديدي: 
"مــا الذنــب الــذي اقترفوه كــي يقتلوا 
هكــذا؟، بأي ذنــب يصــاب طفلي عمر 
الــذي لــم يتجاوز عمره خمســة أشــهر 
بعينه ويتم كسر قدمه؟، ما الجرم الذي 

ارتكبناه؟".
المكتــب اإلعامــي الحكومــي آثــر أن 
اإلجرامية،  بأفعالــه  االحتــال  يفضــح 
وفضل الكشــف عن بنــك أهدافه الذي 
يتغنى بــه، وأنــه يســتهدف مطلوبين 
إرهابيــن حســبما يدّعــي، لكنه يكذب 
فــي كل مرة، من خــال تنظيم مؤتمر 
مقتضــب يحكــي الجريمة على ألســنة 
الضحايا بعنوان "شهود على الجريمة".

تفاصيــل وشــهادات مؤلمــة لمــا حدث 
معهــم أثناء قصــف طائــرات االحتال 
منازلهــم، واستشــهاد العشــرات مــن 
المتواصل  العــدوان  خــال  عوائلهــم، 
علــى القطاع لليوم الحادي عشــر على 
التوالــي، كانت على لســان ناجون من 

الموت.

جريمة مركبة
بشــاعة اإلجرام بحق عائلتي الحديدي 
وأبو حطب لم تختلف كثيرًا لدى عائلة 
أبو العوف، التي نّفذت طائرات االحتال 
بحقها جرائم بشعة طالت 4 عائات في 

شارع الوحدة وسط مدينة غزة.
"عــاء أبــو العــوف" شــاهد آخــر على 
مجزرة االحتال بحق عائلتي أبو العوف 

واإلفرنجي فــي ذات البناية الســكنية، 
والتــي قضــى فيهــا بعضًا مــن أبنائه 
وأختــه وأطفالهــا جميعًــا شــهداء في 
مجزرة حي شــارع الوحيدة وسط قطاع 

غزة.
يــروي أبو العوف شــاهدته: "لدي محل 
تجاري مجاور للبنايــة التي تقطن فيها 
عائلتــي، لــم يردنــي أي اتصــال يفيد 
بإخاء المنزل، فقد تفاجأت باســتهداف 
العمارة بالكامل من 4 طوابق، انفجارات 
وقعت بجانبي وكأن األرض اهتزت من 

مكانها".
يكمــل والــد الشــهداء: "كنــت أتواجد 
بمحلــي التجاري، وقعــت البضاعة على 
يحصــل،  مــا  ألرى  فخرجــت  األرض، 
الســكنية  العمــارة  بدمــار  ألتفاجــأ 
أرواحنــا  "هــل  متســائًا:  بالكامــل"، 
ليســت أغلى من مكالمــة أو اتصال من 
قبل االحتــال بنا يخبروننــا كي نخلي 

المنزل؟!".
واستشــهد في هــذه المجزرة البشــعة 
أربعة عشــر مواطنًــا مــن عائلتي أبو 
العــوف واإلفرنجــي، فكانــت شــقيقته 
تزوره في منزلــه للمعايدة عليه برفقة 
أطفالها األربعة فحلوا شهداء جميعهم.

وللمواطــن عــاء الكولك ابنتيــن كانتا 
علــى موعدٍ مــع الفرح، األولــى طبيبة 
عرســها بعد شــهر مــن اآلن، واألخرى 
زفافها األســبوع القــادم، لكنها بصحة 
جيدة تتلقى العناية بمستشفى الشفاء.

العنايــة  فــي  الكولــك  زوجــة  وترقــد 
جــراء  الشــفاء  بمستشــفى  المركــزة 
إصابتهــا فــي قصف طائــرات االحتال 

الحربية للمنزل.
ويقول: "طفلتي صُدمت حينما شاهدت 
شقيقتها شهيدة بجانبها"، مضيًفا "ففي 
الوقــت الذي من المفترض أن نشــاهد 
األطفــال يلهون ويلعبــون احتفااًل بعيد 
الفطر، نجد طفلتي تستقبله باستشهاد 
شــقيقتها، والتي التزال حتــى اللحظة 
تعانــي من صدمــة كبيرة، وبــأي ذنب 

يصبح حالنا هكذا؟.
الدولــي  المجتمــع  الكولــك  ويطالــب 
للشــعب  العدالــة  تحقيــق  بضــرورة 
الفلســطيني، قائــًا: "نحــن مواطنون 
أبريــاء، قتلنــا بدم بــارد وبوحشــية ال 

لشيء سوى ألننا فلسطينيين".
المواطــن محمــد الكولك شــاهد أخرى 
علــى جريمــة االحتــال التــي ارتكبت 
بحق عائلته، يتساءل: "ماذا أجرمنا كي 
يرتكب االحتال بحقنــا أفظع الجرائم، 
هل يعقل 5 عائات يعيشون في بناية 
ســكنية لم يتبقى منهم أحياء ســوى 4 

أفراد؟".
ويتساءل: "أين حقوق اإلنسان الدولية؟، 
أيــن العالــم الــذي يدافــع عــن حقوق 

اإلنسان، حسبنا اهلل ونعم الوكيل؟".
ويضيــف" والدي والدتــي من الجد حتى 
األحفاد جميعهم استشــهدوا لماذا ؟، ما 
الــذي اقترفنــاه بحق المحتــل؟ وال احنا 

حرام نعيش مثل شعوب العالم؟".
ومنــذ 10 مايو/ أيــار الجــاري، يواصل 
جيــش االحتــال عدوانه الواســع على 
قطــاع غــزة، ما أســفر حتــى الخميس 
عن 232 شــهيدًا، بينهم 65 طفًا و39 
ســيدة و17 مســنًا، إضافــة إلى 1900 

جرحى، بحسب وزارة الصحة في غزة.

دون أي مبرر
وأما المواطن أحمــد الزعيم، أحد مّاك 
بــرج الجوهــرة وســط غزة، اســتغرب 
قصف طائرات االحتال للبرج السكني، 
مؤكــدًا أنه برج مدني يضم العديد من 
الشقق الســكنية والمؤسسات التنموية 
ومكاتب مهندســين وعيادات ومطاعم 

ومحات تجارية.
ويوضح الزعيم وهو أحد ســكان البرج، 
أن البــرج قصــف دون أي مبــرر، قائًا: 
"اآلن بتنــا خارج البــرج نازحين دون أي 

مبرر".
ويتســاءل: "لماذا يقصــف االحتال هذا 
البرج السكني المدني وهو صرح شامخ 
وســط البلد، دون أي مبرر وهو ال يوجد 
بــه أي مكاتــب للمقاومــة كــي يتذرع 

االحتال ويقصفه".
ويعتــاد البــرج يوميًــا 1000 موظــف، 
يشكل البرج ماذا آمنًا لعملهم، وباتوا 
اآلن بــا عمــل، والعديــد مــن أصحاب 
الشــقق باتوا نازحين با دخل أو مصدر 

آخر.
الدولــي  المجتمــع  الزعيــم  ويطالــب 
بالتحــرك العاجل للجــم االحتال الذي 
اعتاد على قتل األطفال والنساء، داعيًا 
للوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي على 

غزة.
ويختــم شــهادته مؤكــدًا "مهمــا دمر 
المحتمــل نحن صامدون وباقــون فداًء 
للقدس واألقصى والشــيخ جــراح وكل 

فلسطين".

شهوٌد على الجريمة ..
"اإلعالم" ُتشهد العالم على بنك أهداف "إسرائيل"
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غزة- خاص الرأي
االحتــال  قــوات  صعــدت 
اإلســرائيلي منــذ شــن عدوانها 
الهمجــي على قطاع غــزة لليوم 
مــن  التوالــي،  علــى  الســادس 
اســتهداف المدنيين وممتلكاتهم 
والمنازل السكنية، كما استهدفت 
بشــكل مباشــر طواقم البلديات 
ومصلحــة مياه بلديات الســاحل 

بشكل منظم.
وكان هدف االحتال من ذلك هو 
شل قدرة البلديات على مواصلة 
العمل فــي تأمين إمدادات المياه 
للمنازل والحرص على اســتمرار 
عمــل أنظمــة الصــرف الصحي، 
والحد من قدرتها على االستجابة 
للحاجة المتعاظمة في مجال نقل 

وإخاء الجرحى والمرضى.
رئيس بلدية غزة يحيى الســراج 
قــال إنه ومنذ اليوم األول لشــن 
العدوان اإلســرائيلي على قطاع 
غــزة لــم يقــف موظفــو البلدية 
وآلياتهــا عــن العمل ليــًا ونهارًا 
للحفــاظ علــى تقديــم الخدمات 
للســكان رغم كل المخاطر التي 

تحيط بطواقم البلدية.
وأكد السراج أن بلدية غزة أعلنت 
حالة الطــوارئ منذ اليــوم األول 
للعــدوان وأعــادت تفعيــل لجنة 
الطوارئ واعتبرت اللجنة نفســها 
في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء 
العدوان الغاشم؛ حيث تم توزيع 
المهــام وتقســيم العمــل، وتــم 
وضــع لجنة الطــوارئ مــن أجل 
الحفــاظ علــى تقديــم الخدمات 

األساسية.
وعن أهم الخدمات التي حافظت 
البلديــة علــى تقديمهــا تابــع:" 
عملنــا على انتظام وصول المياه 
إشــكاليات  أي  للمواطنيــن وحل 
قــد تحــدث أول بــأول والعمــل 
علــى انتظــام تشــغيل محطات 
الصــرف الصحــي وصيانتها أول 
بأول والحفــاظ على نظافة أحياء 

وشوارع المدينة".
وشــددّ أن طواقم البلديات على 
طــول قطــاع غــزة علــى أهبــة 
االستعداد للمساعدة في عمليات 
اإلنقــاذ واإلطفاء وفتح الشــوارع 
وإزالة الركام طيلة مدة العدوان.

خسائر 3 مليون دوالر
وفــي بيــان للبلديــة أكــدت أن 
قيمة األضرار التــي تعرضت لها 
مرافــق البلديــة المختلفة بفعل 
العــدوان اإلســرائيلي المتواصل 
على القطاع لليوم السادس على 
التوالــي بلغت أكثر من 3 مايين 

دوالر.
وذكرت البلديــة في تقرير حصر 
أولي ألضرار العدوان أن األضرار 
شــملت تدميــر للبنيــة التحتيــة 
للمرافــق المدنيــة التابع للبلدية 
ومنهــا؛ محطة الصــرف الصحي 
رقم 1، ونحو 32 شــارعًا بشــكل 
 3400 ونحــو  وجــزئي،  كلــي 
متــر طولي من شــبكات الصرف 
1350 متــر طولــي  و  الصحــي، 
باإلضافة  الميــاه،  مــن شــبكات 
ألى شــبكات اإلنارة في مناطق 

مختلفة من المدينة .
المرافــق  أبــرز  أن  وأوضحــت 
والبنيــة التحتية التي اســتهدفها 
العــدوان هــي؛ محطــة الصــرف 
الصحــي رقــم 1 غــرب المدينة 
والخط الناقل لها، وشارع الوحدة 

مقابــل بــرج الجوهــرة الذي تم 
تدميره، ومفترق السرايا، وشارع 
عمــر المختار مقابــل مجمع أبو 
خضــرة الحكومــي ومقابــل برج 
عبــد  جمــال  وشــارع  الشــروق، 
الناصــر، ومفتــرق الصناعة امام 
مقر االٔونروا، وشــارع مازن فقها 
فــي حي تــل الهوا غــرب جديقة 
برشــلونة، وشــارع عون الشــوا 
أمــام وخلــف مدرســة الراهبات 

الوردية.
االٔضرار شــملت  أن  وأضافــت 
امتداد شــارع مصطفى  أيضــًا؛ 
حافظ منطقة الجامعات، وشــارع 
يافــا بحــي التفــاح بالقــرب من 
مســجد المحطــة، وشــارع خالد 
بن الوليد، وكذلك شــارع جامعة 
التلفزيون،  العربية مقابل  الدول 
ومبنىيــي البلدية الرئيس في 
واالســتثماري  فلســطين  ميدان 
في شــارع الجاء، وبئر المياه في 

أرض السرايا.
وأدانت البلدية استهداف االحتال 
الســيما  لمرافقهــا  المتعمــد 
المتعلقة بقطــاع المياه والصرف 

الصحي، محذرًة من كارثة صحية 
وبيئية قد تقع بســبب استهداف 

المنشأت المدنية.
ألــف   350 نحــو  أن  وبينــت 
نسمة من ســكان المدينة تأثروا 
ويعانــون مــن عدم توفــر المياه 
الخطــوط  اســتهداف  بســبب 

والشبكات الرئيسة.
البلدية لضرورة ســرعة  ودعــت 
االســتجابة إلصاح األضرار التي 
لحقــت بمحطة الصــرف الصحي 
رقم 1 القريبة من شاطئ البحر، 
محذرة من نحو 15000 كوب من 
المياه العادمة بدأت تتدفق يوميًا 
للشــاطئ وقد يؤدي هذا لكارثة 
صحيــة وتلوث واســع فــي مياه 

البحر .  
وناشدت البلدية كافة المؤسسات 
لســرعة  والدوليــة  المحليــة 
لتوفيــر  والتدخــل  االســتجابة 
والوقــود  الطارئــة  المشــاريع 
الازم لتشــغيل مرافــق البلدية 
الخدماتيــة، وكذلك ضرورة إلزام 
االحتال بتحييد المرافق المدنية 
والخدماتية ووقف استهدافه لها .

طواقم البلديات .. أداء األمانة وسط القصف والدمار
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غزة – الرأي:
كشف رئيس المكتب اإلعامي الحكومي 
بغزة، أ. سامة معروف، عن وجود توافق 
وطني على تشكيل مجلس وطني إلعادة 

إعمار غزة.
وقال معروف خــال مؤتمر صحفي عقده 
وســط مدينــة غــزة: “تــم خــال األيام 
الماضية التواصل مع العديد من مكونات 
مجتمعنا والتوافق على تشــكيل مجلس 

وطني إلعادة اإلعمار”.
وأكــد أن المجلــس يتكون مــن الحكومة 
وبعــض  والخــاص  األهلــي  والقطــاع 
يتولــى  بحيــث  الوطنيــة،  الشــخصيات 
اإلشــراف علــى عمليــة إعــادة اإلعمــار 
بالتنســيق مع كافة الجهــات ذات العاقة 

داخل وخارج قطاع غزة”.
ودعــا معروف إلــى تكثيف جهــود تقديم 
العون والمساعدة وتوفير متطلبات إعادة 
اإلعمــار وتعويــض األضــرار، وضــرورة 
الازمــة ضمــن خطــة  المبالــغ  توفيــر 
االنعــاش المبكر واالســتجابة الســريعة، 

بشكل عاجل.

اإلعالم الحكومي: 
الشروع بتشكيل مجلس 
وطني إلعادة إعمار غزة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
لــم يتوقف العــدوان اإلســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة المتواصل منذ 
ســتة أيام على قتل االنســان، بل 
شــمل الشــجر والحجر والمســاجد 
والمنازل واألبراج، والذي  والمقابر 
خَلف حتى اآلن عشــرات الشــهداء 
مــن  واآلالف  الجرحــى  ومئــات 

المشردين جراء تدمير بيوتهم.
وفي كل عــدوان على قطاع غزة، 
ال تسلم المســاجد من االستهداف 
المتعمــد والمباشــر لها مــن قبل 
الطائــرات الحربيــة، األمــر الــذي 
يكشــف الوجــه اآلخــر لاحتــال 
والــذي يهــدف الى اســكات الحق، 
والقضــاء علــى اإلرث اإلســامي 
الممنهج  باســتهدافه  والتاريخــي 

للمساجد.
ودمرت طائــرات االحتال الحاقدة  
٨ مســاجد للهــدم بشــكل كلي أو 
بليــغ ؛ فيما تضررت عشــرات دور 
العبادة )مســاجد وكنائــس( جراء 
القصــف، وبلــغ تقدير خســائرها 

المادية المباشرة ٢ مليون دوالر.

استهداف 16 مسجد
إن  قالــت:"  بغــزة  األوقــاف  وزارة 
طائرات االحتال استهدفت مقبرة 
الشيخ شــعبان، فيما لحقت أضرار 
وخســائر في عــدد من المســاجد 

واألماك الوقفية ".
وأشــارت الوزارة في إيجاز لها، إلى 
استشــهاد أحد أئمة وخطباء وزارة 
األوقاف وهو الشــهيد صقر الحية، 
االحتــال  طائــرات  أن  موضحــة 
قامــت بتدمير مســجدي العكلوك 
وقليبــو فــي محافظــة الشــمال، 
إضافــة الــى تضــرر 16 مســجدًا 
بأضرار جزئيــة متفاوتة في جميع 

محافظات القطاع. 
وتعرض شــمال قطاع غزة لقصف 
مكثــف وغيــر مســبوق، أدى الــى 
وهــدم  التحتيــة  البنيــة  تدميــر 
رؤوس  فــوق  المنــازل  عشــرات 
المدنييــن  واســتهداف  ســاكنيها 
اآلمنين، وارتقاء عدد من الشهداء 

معظمهم من عائلة واحدة.
المتضررة جراء  المساجد  وتوزعت 

العدوان الشــرس على قطاع غزة 
المحاصــر، علــى النحــو التالي، 8 
مساجد في محافظة الشمال وهي 
الشيخ  الصديق،  الهداية،  مســجد 
البركة،  األميــن،  الصــادق  زايــد، 

شهداء الساطين، أبي بن كعب".
وفــي محافظــة غزة، تضــررت 4 
مســاجد وهي مســجد حمــزة بن 
عبد المطلب، والفرقان، والشهداء، 

والسرايا والمغازين".

تضرر مقبرتين
أما في محافظة خان يونس جنوب 
غــزة، فقد تضرر مســجدين وهما 
مســجدي الســقا وعائشــة، فيمــا 
تضرر مسجدين في محافظة رفح 
وهما مســجد طارق أبــو الحصين 

وذو النورين.
وأضافت الــوزارة:" إنه جرى إغاق 
42 مســجدًا في محافظات القطاع 

بســبب قربها من أماكــن خطرة، 
كما تضــررت مقبرتين بغزة وهما 
مقبرة التوينسي وابن مروان، الى 
جانب تضرر مديرية أوقاف الشمال 
وفــرع كليــة الدعــوة اإلســامية 

بمحافظة الشمال".
تدمير المســاجد واألماكن الدينية 
ودور العبــادة ليــس باألمر الجديد 
علــى احتــال ال يفهم ســوى لغة 
الدماء والوحشية والقتل والتدمير، 
وفــي كل عــدوان يواصل هجومه 
على تلــك المســاجد، إال أن عودة 
بناءهــا عقــب كل عــدوان، يبقى 
دليــا واضحــا علــى أن محــاوالت 
استهدافها واسكاتها لن يفلح أبدًا.

وكان االحتــال فــي حــرب صيف 
 60 مــن  أكثــر  دمــر  قــد   ،2014
مسجدا بشكل كلي و150 مسجدا 
آخر بشــكل جزئي، فيما قصف 11 
مقبــرة للمســلمين والمســيحيين 
ومدرســة  زكاة  لجــان  وثــاث 
شــرعية، األمر الذي يشــير الى أن 
بنــك أهداف االحتال ال تســتثني 

شيء على األرض

16 مسجدا تضررت بفعل القصف

مساجد غزة.. تتحدى االستهدافات اإلسرائيلية الهادفة لكتمها


