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غزة- خاص الرأي
فــي الواجهــة نُصــب صنــدوق 
كبيــر طبــع على أضالعــه وجوه 
أطفال صغار تبــدأ أعمارهم من 
عمــر الرضاعة، كتبت أســمائهم 
فــي قائمة بنك اهــداف طائرات 
الحربيــة وراح ضحيتها  االحتالل 

عائالت بأكملها حولتها الصواريخ 
إلى أشــالء متناثرة تحت أنقاض 

بيوتهم.
السوداء  القماشــية  على جدرانه 
اصطفــت أكثر مــن 250 صورة 
علــى  “شــاهد  معــرض  فــي 
الجريمــة” شــارك فــي التقاطها 

23 مصــور، لــكل واحــدة منهــا 
حكاية تختلف عن األخرى، فهذه 
وأطفال،  صور الستشهاد عوائل 
وتلك صــور لمصابيــن يرفعون 
شــارة النصــر وهــم مضرّجون 
وتلــك  هــذه  وبيــن  بدمائهــم، 
صور لعائــالت تبكي على أطالل 

منازلها، وأخرى مكلومة مفجوعة 
بمقتل أبنائها.

ويســرد المعرض ما يشــمله من 
صــور لمصورين حكايــات القتل 
والدمــار التي وزعتهــا آلة الحرب 
اإلســرائيلية على مختلــف أرجاء 
قطــاع غــزة؛ فزوايــا المعــرض 

الصــور  هــذه  علــى  اشــتملت 
المؤلمــة التي وصفت وجســدت 
بشــاعة ما اقترفه االحتالل بحق 
المدنييــن األبريــاء خــالل فترة 

العدوان األحد عشر يومًا.
صــور  وتظهــر 
مــدى  10المعــرض 

“شاهد على الجريمة”  معرض يوثق جرائم االحتالل بغزة
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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 

غزة- الرأي
حجــارة متناثــرة.. ركام في كل مكان 
وكومــة من دمار، هكــذا تحولت مقار 
وزارة الداخلية في غزة بعدما عصفت 
بها حمــم صواريخ وقذائــف االحتالل 
اإلسرائيلي خالل عدوانه على القطاع.

على مدار أحد عشــر يومًا من القصف 
الهمجــي واالســتهداف المباشــر باتت 
مقــار الداخليــة "أثرًا بعــد عين"، فلم 
يبقَ شارعٌ في غزة إال وترك االحتالل 

أثرًا آللة حربه عليه.
عدوان غاشــم طال كل مناحي الحياة 
في غزة، ولم يســتثن بشــرًا وال شجرًا 
وال حجــرًا، لكن العدوان انكســر على 
صخــرة صمــود وعزيمة شــعبنا رغم 

الجراح النازفة.
وزارة الداخليــة واألمــن الوطني، التي 
تتعــرض طيلــة خمســة عشــر عامــًا 
الســتهداف مباشــر من قبل االحتالل، 
لــم تُقعدهــا الصدمة فنفضــت غبار 
العــدوان ولملمــت الجراح واســتنفرت 
قواتها وطواقمها رغــم ما أصابها من 
دمار طال معظــم مقدراتهــا، لتُثبت 
أن تكرار تدميــر االحتالل لمقارها لن 

يُوقف مسيرتها.
ظــنّ االحتــالل أن هذا الدمــار يُمثل 
وصفة سحرية إلحداث إرباك في الحالة 
األمنيــة في غزة، إال أن الســحر انقلب 
علــى الســاحر، ولم يفت االســتهداف 
المباشــر مــن عزيمة وثبــات أجهزتها 
األمنيــة والشــرطية، التــي عملت في 

الميدان على مدار الســاعة طيلة أيام 
العــدوان، فاالحتالل يهــدف - من وراء 
اســتهدافه للوزارة - إلى كسر الجبهة 
الداخليــة، التي مّثلت أحد أهم عوامل 
ثبــات وانتصار شــعبنا، الذي يُســجل 
دائمًا حالة اســتقرار أمني عالية، رغم 

ما يستهدفه من كيد وبطش.
وخالل أيام العدوان.. واصلت الداخلية 
الليــل بالنهــار، ولــم تغفــل العيــون 
الســاهرة عن أداء مهامها في تحصين 
طواقــم  وبذلــت  الداخليــة،  الجبهــة 
اإلنقاذ واإلطفاء واإلســعاف واإلســناد 
جهودًا جبارة رغم االستهداف المباشر، 
وقلة الموارد واهتــراء المقدرات، لكن 
عزيمة الرجال تُكتب لها الغلبة دائمًا.

صــور  أروع  الداخليــة  رجــال  قــدّم 
البطولــة والتضحية، وفــي مقدمتهم 
فرســان الدفــاع المدنــي والخدمــات 
الطبيــة، والشــرطة واألمــن الداخلي 
واألمــن الوطنــي، مــن والتحمــوا مع 
أبناء شــعبهم، ليرســموا لوحة صمود 
أســطوري أعجــزت المحتــل المجرم، 

وأشفت صدور قوم مؤمنين.
ومــا أن وضــع العــدوان أوزاره، حتــى 
شــرعت األجهــزة األمنية والشــرطية 
بتنفيــذ خطة إعادة االنتشــار؛ لتأمين 
األماكــن التــي تعرضت لالســتهداف، 
والمحافظة على ممتلكات المواطنين، 
المتضررين، كما شــرعت  ومســاعدة 
الفــرق الهندســية بمهامها فــي إزالة 
مخلفات االحتــالل وقذائفــه، وتحييد 

خطرها عن أبناء شعبنا.
وبعــد أربعة حــروب نالت مــن المقار 
والمقدرات، لكنهــا لم تنل من عزيمة 
الرجال، تواصل وزارة الداخلية واألمن 
الوطني مشوارها، وتبدأ بخطى واثقة 
مرحلــة جديــدة مــن البنــاء واإلعمار، 
تُراكم فيها اإلنجــازات، وتّثبت أركان 
منظومة فريدة.. عنوانها: أمن الوطن 

وخدمة المواطن.

فشل ذريع
بــدوره؛ شــدّد مديــر عــام الشــرطة 
الفلســطينية اللــواء محمــود صــالح 
علــى أن االحتالل فشــل فشــاًل ذريعًا 
فــي زعزعــة أمننــا وتهديــد جبهتنــا 
الداخلية، وبقي أبناء الشــرطة ثابتين 
الخدمــة  يقدمــون  مواقعهــم  فــي 
لشــعبنا باقتــدار، مؤكدًا أن الشــرطة 
ستشرع بإعادة بناء ما دمره االحتالل، 
وستســتمر بتقديــم خدماتهــا ألبنــاء 
شــعبنا. وقال اللواء صالح عقب جولة 
عقدتهــا قيــادة الشــرطة للصحفيين 
ووســائل اإلعالم على المقار والمباني 
التي تعرضت لالســتهداف اإلسرائيلي 
بمدينة عرفــات بغزة: "حاول االحتالل 
كســر شــوكتنا واســتباحة أمننــا من 
خــالل عدوانــه الهمجــي الــذي طال 
كافــة مؤسســاتنا المدنيــة واألمنيــة 
والشــرطية، واســتباحة دمــاء األبرياء 
االحتــالل  أن  إلــى  اآلمنيــن". وأشــار 
عمــل علــى إربــاك الجبهــة الداخلية 

وثنينــا عــن تقديــم خدماتنــا ألبناء 
الشــرطة،  لمقار  باســتهدافه  شــعبنا 
مستدركًا "إال أبناء الشرطة لم يتوانوا 
عن مشــاركة أبنــاء شــعبنا جهادهم 

ومواجهتهم لالحتالل".

أداء المهام
وعلــى صعيــد أداء الشــرطة مهامهــا 
خــالل العــدوان، أوضح اللــواء صالح 
إداراتهــا  فــي  عملــت  الشــرطة  أن 
المتخصصة ومحافظاتها كافة في ظل 
حالــة العدوان، وتمكنــت من الوصول 

ألبناء شعبنا وتقديم الخدمات لهم.
ونوه إلى أن إدارة هندســة المتفجرات 
بالشــرطة تمكنت من تحييد أكثر من 
295 صاروخ وقذيفة لالحتالل سقطت 
علــى منــازل المواطنيــن، ومــا زالت 
تعمل بمهــارة واقتدار بالرغم من قلة 
اإلمكانات واستهداف مقرها الرئيس. 

وأضاف مدير عام الشــرطة: "ســاهم 
أفــراد  الشــرطة إلــى جانــب طواقم 
الدفــاع المدنــي والخدمــات الطبيــة 
فــي تقديم المســاعدة اإلغاثية ألبناء 
شــعبنا، وتوفير الجو المناســب لفرق 
وطواقــم اإلنقــاذ، التــى عملــت على 

حماية أرواح وممتلكات المواطنين".
وبيّــن اللــواء صــالح أن إدارة المباحث 
العامة عملت على حفظ وتعزيز الجبهة 
الداخلية، وقطع الطريق أمام المتفلتين 
ممن تعمدوا بث الشــائعات والفوضى، 
وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

استغاثات المواطنين 
وأشــار إلــى متابعــة إدارة العمليــات 
اســتغاثات  بالشــرطة  واالتصــال 
 12 مــن  أكثــر  وتلقــت  المواطنيــن، 
ألف اتصال اســتغاثة خــالل العدوان، 

وقدّمت الخدمات الالزمة لهم.
المحافظات  "قدمــت شــرطة  وتابــع: 
النســائية خدماتها  الخمس والشرطة 
ألهلنا في أكثر مــن 60 مراكزًا إليواء 
النازحين من جراء القصف اإلسرائيلي، 
وحافظت على حالة األمن واالســتقرار 

ومنع التجاوزات".
وأكد مديــر عام الشــرطة أن ما دمره 
االحتــالل من مبانٍ ومقرات شــرطية 
لن يثنينا عــن مواصلة عملنا وتقديم 
خدماتنا ألبناء شعبنا، مضيفًا "سنبقى 
الــدرع الحامي لهم فــي كل المحطات 

وتحت كل الظروف".
ولفــت اللــواء صــالح إلــى أن جهــاز 
الشــرطة قــدّم خــالل العــدوان ثلة 
من خيرة أبنائه شــهداء، هم الشــهيد 
حمــدان  إســماعيل  مالــك  المــالزم 
والشهيد الجندي يوسف حاتم المنسي 
رشــيد  محمــد  الشــرطي  والشــهيد 
النجار والشهيد الشــرطي محمد خالد 
الطواشــي، باإلضافة إلصابة عدد آخر 

أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.
ونظمــت الشــرطة جولــة للصحفيين 
ووسائل اإلعالم على المباني المدمرة 

في مدينة عرفات للشرطة.

الداخلية تنفـض غبـار العدوان.. وتكمل مسيرة البناء
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غزة-الرأي - آالء النمر
الشاشــة، تعمــل خانــة  علــى يســار 
مخصصــة إلحصــاء األرقــام الــواردة 
تباعًا من منطقة الحدث الســاخنة، في 
غضون دقائــق معدودة يتغيــر الرقم 
بمكوناته من عشــرات إلى مئات، فلم 
يبدأ العد مــن الرقم واحد كما المعتاد، 
ففي غزة يختلف كل شيء حتى طريقة 
العد، فالبداية كانت من الرقم تســعة، 
وبقــي الرقــم مفتوحا علــى مصرعيه 

حتى بعد انتهاء العدوان.
أحد عشر يوما من حصد األرواح اآلمنة 
في بيوتها بقطاع غزة، عائالت بأكملها 
تدفــن وتبقــى قصتها ســرًا خفيــًا في 
صدور شــهدائها، تفاصيل كثيرة تحت 
أســقف البيــوت المنهــارة، تحولت إلى 
مشاهد رمادية مع أول استهداف غادر.

ومع تصاعــد أعداد الشــهداء الذي وصل 
عددهــم إلى أكثــر من 260 شــهيدًا وما 
يزيد عــن 500 جريحــا، إال أن هذا العدد 
الكبيــر من الشــهداء والجرحــى ال يخفي 
قصة كل شهيد على حدا، ال يخفي حلمه، 
وال يطمــس طموحه، وال يمحــو الذاكرة 
التــي تحتفــظ بوجوه وقصص الشــهداء 
وأماكنهم ووصاياهم وكلماتهم األخيرة.

"ليسوا أرقامًا"
وكرامــة  الشــهداء  لدمــاء  انتصــارًا 
الرتقائهــم في هذا العــدوان، وحتى ال 
تبقى األرقام عالقــة في األذهان أكثر 
من قصصهم وأثرهــم وهدفهم الذي 
استشــهدوا مــن أجلــه وفداء لــه، آثر 
المكتب اإلعالمي الحكومي على إقامة 
حملــة إعالميــة تنــص علــى التغريد 

بـوسم "ليسوا أرقاما".
مديــر عام اإلنتــاج اإلعالمي في وزارة 
اإلعالم إسماعيل الثوابتة، والقائم على 
رأس الحملة اإلعالميــة، يقول: "اليوم 
الحكومي  اإلعالمــي  المكتــب  يطلــق 
حملــة تغريــد ونشــر كل مــا يتعلــق 
بضحايا عدوان االحتالل "اإلســرائيلي" 
2021م، وذلــك بهــدف دعــم صمــود 
شعبنا الفلســطيني العظيم من جهة، 

وفضح جرام االحتالل من جهة أخرى.
هــذه  لـ"الــرأي"  الثوابتــه  يضيــف 
الحملة سيشــارك فيها عــدد كبير من 
والنشــطاء  والصحفييــن  اإلعالمييــن 
التواصــل االجتماعــي،  علــى مواقــع 
حيث ســيتم نشــر النصــوص والصور 
بالوســمين  ملحقــة  والفيديوهــات 
المتفق عليهما وهما )#ليسوا_ارقاما( 

 ،)NotNumbers#( وباللغة االنجليزية
من أجل تذكير العالم بتفاصيل جريمة 

االحتالل بحق هؤالء الضحايا.
ودعــى أبناء شــعبنا الفلســطيني إلى 
ضــرورة المشــاركة في هــذه الحملة 
التي تعدّ شــاهدًا جديــدًا على جرائم 
شــعبنا  بحــق  المتواصلــة  االحتــالل 

الفلسطيني.

قصصًا ال تمحى
كل وجه شــهيد، هو وجه إنسان يحب 
الحياة ما استطاع إليها سبيال، هو قلب 
أم احتضنت أطفالهــا خوفًا عليهم من 
العشــوائية، وهو  الصواريخ  ضربــات 
ورع أب يخفــي اطفالــه فــي أحضانه 
ليمنح أطفاله الطمأنينة وسط الفزع، 
وهــو نداء مقــاوم يغيث رفيــق دربه، 
وهــو صوت صحفي يصــدح بالحقيقة 
وحين غفت عيونه قليال ُغدر بصاروخ 

غاشم.
فهنا تحت ســقف أحــد البيوت المدنية 
اآلمنــة، أمســك الطالــب توفيــق أبو 
العــوف بكتابــه رغمــًا عــن األحداث، 
والمــوت  الخــوف  لمحطــات  وتجــاوزًا 
واالســتهداف، لعلــه يلتقــط أي مــن 

معلوماتــه لتبقــى عالقــة إلــى يــوم 
تقديمــه المتحانــات الثانويــة العامة 
النهائية، يمســك بكتابه تــارة ويطل 
مــن النافذة تارة أخــرى يراقب أعمدة 
الدخــان المتصاعدة تباعًا، حتى عاجله 
صاروخ حربي أودى به شــهيدًا برفقة 

حيه السكني وعائلته جملة واحدة.
أما تلــك الزوجة كانت تدلل مشــيتها 
خشــية علــى جنينهــا، تحتــاط علــى 
نفســها وعلــى مولودهــا القــادم من 
العابــرة، بيــن فينــة  الهــواء  نســمة 
وأخرى تضــع يدها وهــي تتخيل أنها 
تلمس رأسه، تتحسس نبضه وركالت 
أقدامــه الصغيرة، لكن العــدوان عكر 
صفــو خيالها، وحول بنايتها الســكنية 
إلــى كومة من الــركام، وعُثــر عليها 
بين جثامين الشــهداء في مجزرة حي 

الوحدة.
الشــهداء  أعــداد  تســاوي  القصــص 
وزيــادة، فمع انتهاء العدوان تتكشــف 
تفاصيــل لــم تبث علــى الشاشــات، 
وتــروى قصص لم تســمع مــن قبل، 
وأعــداد الشــهداء فــي ازديــاد يومي، 
وعلى أسرة المستشــفيات جرحى في 

أنفاس أعمارهم األخيرة.

خلف كواليس الفقد والدمار .. شهداء غزة "ليسوا أرقامًا"
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غزة- الرأي
جنبــًا بجنــب تكاتف أهالــي قطاع غزة 
للملمــت جــراح مدينتهم بأكبــر حملة 
تطوعيــة بعنوان "حنعمرهــا" لتنظيف 

الشوارع من آثار عدوان االحتالل.
وشارك المئات من المواطنين، في أكبر 
حملة تطوعية أطلقتها بلدية غزة،تحت 
اســم “حنعمرها”؛ إلزالة آثــار العدوان 

اإلسرائيلي األخير على غزة.
وبــدأت الحملــة فيهــا أكثــر مــن ألــف 
ومؤسســات  جمعيــات  مــن  متطــوع 
المدينة،  وأحــزاب سياســية وعائــالت 
وفرق تطوعيــة مختلفة، باإلضافة إلى 
موظفي البلدية؛ من أمام برج الشروق 

المدمر.
وأعلــن رئيــس البلدية يحيى الســراج، 
في كلمة له، انطالق حملة “حنعمرها” 
بهدف تنظيف شــوارع المدينة من آثار 
العــدوان بمشــاركة مجتمعية واســعة، 
وللتأكيد أن الشــعب الفلســطيني قادر 
علــى إعــادة إعمار مــا دمــره االحتالل 
بســواعد أبنائه، وبمشــاركة مؤسسات 

مختلفة من المجتمع المحلي.
أن  البلديــة  “وبيَّنــت  “الســراج  تابــع 
الحملة تســتمر أســبوعًا كامــاًل؛ بهدف 
أوليًّــا،  وشــوارعها  المدينــة  تنظيــف 
وإعــادة الحيويــة والنشــاط للمدينــة، 
وإزالة مخلفــات العدوان مــن األرصفة 
فــي  الحركــة  وتســهيل  والطرقــات، 

المدينة.
وأشــار رئيس البلدية بدور المشاركين 
في الحملة من مؤسســات ومتطوعين، 
مؤكــدًا أن انطــالق الحملــة اليــوم هو 
نقطــة بدايــة إلزالــة آثــار مــا خلفــه 
العــدوان، والبــدء فــي إعــادة الحيــاة 
للمدينــة ومرافقها الحيوية بمشــاركة 
جميع فئــات المجتمــع، بــدًءا بتنظيف 
شــارع “عمر المختار” أكبر شوارع بغزة 

وفتح الطرق للمارّة.
وبين أّن الحملة جاءت لتعزيز المشاركة 
آثــار  إزالــة  عمليــة  فــي  المجتمعيــة 
العدوان اإلســرائيلي على القطاع ومن 
أجل االســتفادة من الطاقــات والجهود 
الشــبابية في إعــادة الشــكل الجمالي 

لمدينة غزة.
كمــا وكانــت بلدية غــزة أعــادت فتح 
الميــاه  خطــوط  وصيانــة  الشــوارع، 
والصرف الصحي، التي تعرضت ألضرار 
نتيجــة قصــف االحتــالل لهــا، مؤقتًــا 
وأوليًّا؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية 

سيما لسيارات اإلسعاف والطوارئ.

كخلية نحل
وأكــد الســراج أن البلدية ســخّرت كل 
إمكانياتهــا وطاقاتها منــذ بدء العدوان 

من أجل إزالة آثار العدوان أواًل بأول.
وأشــار إلى أنهم عملوا خــالل العدوان 
وتحت القصــف على تعبيد الطرق التي 
دمرت، مشــيرا إلــى أن “االحتالل عمد 
إلــى تدمير البنــى التحية وكل شــيء، 
لكننــا نقول له إنــه يوجد فــي غزة ما 

يستحق الحياة، وستنهض غزة”.
وأضــاف: “خــالل األحــد عشــر يومًــا 
السابقة لم نســتكِن، وعملنا جاهدين 
بــكل عزيمــة لخدمة المدينــة وضمان 
اســتمرار الحياة وتخفيــف آثار العدوان، 

ومــا اســتطعنا القيام بهــذا الجهد لوال 
توفيق اهلل وتعاضدكم”.

وشــكر كل المبادريــن والمتطوعيــن، 
الذين جسّــدوا حقيقة البــذل واإليثار، 
وشــركات،  ومؤسســات،  أفــرادًا 
وتنظيمات، سواء من خالل هذه الحملة 

وإمداد البلدية بكل ما تحتاجه.
بــدوره؛ قــال الشــاب محمــود عطيــة 
حملــة  فــي  الشــبابية  المشــاركة  إن 
"حنعمرهــا" يعكــس الرغبــة الجامحة 
لدى الشبان والشابات في تقديم شيء 
لمدينتهــم في أعقاب ما لحــق بها من 
دمار واسع جرّاء تعمّد االحتالل قصف 
مركز المدينــة وتدميــر المناطق التي 

كانت األكثر نشاطًا وحيوية.
 وشــدد على أهمية الحضور الشــبابي 
تنفيــذ  فــي  المقبلــة  الفتــرة  خــالل 
والمشــاركة  المجتمعيــة  المبــادرات 
الواســعة، بمــا يضمن إعــادة جزء من 
شــكل المدينــة الــذي كان قبل شــنّ 
االحتــالل اإلســرائيلي عدوانــه الــذي 

استمر 11 يومًا على القطاع.

“غزة” تنفض غبار العدوان اإلسرائيلي بحملة “حنعمرها”
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غزة- خاص الرأي
ال نضيــف جديــدًا إذا تحدثنــا عن 
معانــاة مرضى الســرطان في كل 
مكان، لكن األمر يختلف في قطاع 
غزة؛ فمعانــاة ضحايا هذا المرض 
مختلفــة نظــرا للظــروف الخاصة 
التــي يمر بهــا القطاع مــن حصار 
ونقــص لألدويــة التــي يحتاجهــا 

المرضى.
الســلطات اإلســرائيلية، تمنع منذ 
العــدوان األخير على غــزة، خروج 
مرضى الســرطان مــن قطاع غزة 
مــن أجــل تلقــي عــالج ضــروري 
إلنقــاذ حياتهــم في مستشــفيات 
فلســطينية في القــدس المحتلة، 
رغم تصريحــات إســرائيلية بأنها 
الحاالت اإلنسانية  ستسمح بخروج 

من المعابر.
فــي  الســرطان  مرضــى  ويكابــد 
قطاع غــزة مشــاق ظــروف بالغة 
القسوة حيث باتت األخطار تتزايد، 
والموانــع تتعاظم أمــام حصولهم 
علــى الرعايــة الصحية المناســبة 

للنجاة من المرض.
وتشــكل القيــود المشــددة التــي 
االحتــالل  ســلطات  تفرضهــا 
الحركة  اإلســرائيلي علــى حريــة 
والتنقــل للمرضى فــي قطاع غزة 
أحد أبرز االنتهاكات المنظمة التي 
تهدد حياة المرضى وتحرمهم من 

الوصول إلى العالج.
ويعد العالج الكيماوي، غير المتوفر 
فــي القطــاع، منذ بدايــة العدوان 
على غزة مــن العالجات الضرورية 
للمرضــى في غزة، بســبب إغالق 
معبــر بيت حانون شــمال القطاع، 

بشــكٍل كامل. ويعانــي أكثر من 8 
آالف مريــض ســرطان فــي قطاع 
غزة بشدة بسبب عدم توفر العالج 
الالزم لهم، وذلــك في ظل القيود 
المشــدّدة المفروضــة علــى غزة 

وحصارها.

قيود صارمة
وسائل إعالم إســرائيلية، قالت إن 
اجــراءات جيش االحتــالل، واغالق 
األخيــرة،  الحــرب  بعــد  المعابــر 
على غزة، تســببت بوفــاة مواطن 

فلسطيني مريض من القطاع.
ووفــق قنــاة )كان( فقــد قالت: إن 
مريــض ســرطان من غــزة توفي 
أمس الثالثاء؛ لعــدم حصوله على 
تصريــح للخــروج لتلقــي العــالج 
الطبــي فــي مستشــفى المقاصد 

بالقدس.
وأكــدت القناة أن الســبب في ذلك 
القيــود الصارمــة الجديــدة التــي 
فرضها جيــش االحتالل منذ انتهاء 

الحرب األخيرة على غزة.

تداعيات خطيرة
الصحــي  القطــاع  حــذر  بــدوره؛ 
المنظمــات األهليــة  فــي شــبكة 
التداعيــات  مــن  الفلســطينية 
الخطيــرة على حياة مئات المرضى 
فــي قطــاع غــزة جــراء اســتمرار 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلي منع 

سفرهم للعالج خارج القطاع.
وأشــارت الشــبكة إلى وجــود آالف 
المرضى وبخاصة مرضى السرطان 
وذوي األمــراض المزمنــة؛ والذين 
يحتاجــون لتلقــي العــالج بشــكل 

القدس  عاجــل فــي مستشــفيات 
والضفــة الغربيــة وداخــل الخــط 
األخضر، وأن أي تأخير سيؤدي إلى 

تفاقم أوضاعهم الصحية.
وطالــب القطاع الصحي بالشــبكة 
المجتمــع الدولــي بالضغــط على 
ســلطات االحتالل لفتح المعابر مع 
قطاع غزة، والسماح بالمرور اآلمن 
القطاع والحصــول على  لمرضــى 

حقهم في تلقي العالج.
الصحــي  القطــاع  وطالــب  كمــا 
كافــة الجهات بالعمــل على توفير 
المستلزمات من أدوية ومستهلكات 
طبيــة للقطاع الصحــي في قطاع 
غــزة لمواجهة النقــص الحاد فيها 
التداعيــات  مواجهــة  أجــل  مــن 
وانتشــار  العــدوان  عــن  الناجمــة 

جائحة كورونا.

عدم توفر العالج
من جانبهــا؛ قالت مديــرة برنامج 
لرعايــة مرضــى  واألمــل  العــون 
الســرطان فــي قطاع غــزة إيمان 
شــنن إن قضية مرض الســرطان 
في قطاع غزة هــي قضية قديمة 
متجــددة وزادت حدتهــا فــي ظل 
انتشــار فايروس كورونا في قطاع 

غزة.
وأضافــت شــنن فــي تصريحــات 
صحفية"، أن حِدة األزمة هي عدم 
توفــر عالج مرضى الســرطان في 
القطاع، وعــدم توفر خطة طوارئ 
خاصــة بقســم األورام فــي ظــل 
الحالة الوبائية وارتفاع عدد حاالت 

المسح الذري.
وأكدت شــنن أن بعــض المرضى 

يتم إرسالهم خارج القطاع من أجل 
الحصول على العــالج، الداعي في 
تفاقم وضــع المريض ســوًء، عبر 
زيــادة أعباء الســفر مــن مصاريف 
ومستلزمات الحياة، معتبرًة أن ذلك 
يثقل كاهــل المريض خصوصًا إذا 

كان ال يملك جوازًا للسفر.
وأوضحت شــنن أن مرضــى الغدة 
ال  الثــدي  وســرطان  الدرقيــة 
يتوفــر عالجهــم منــذ 5 ســنوات 
الوزارة، مشــيرًة  في مســتودعات 
إلــى أن الــوزارة تقــوم بتوصيــل 
العــالج لمنازل المرضــى رغم قلة 
إمكانياتهــا، واحتياجهــا لميزانيــة 

كبيرة..
العــون  برنامــج  مديــرة  ودعــت 
واألمــل لرعاية مرضى الســرطان 
المســؤولين لتحمل مســؤولياتهم 
تجــاه مرضــى الســرطان، وتوفير 
العالج وبناء مراكز خاصة باألورام 

داخل قطاع غزة.

2000 حالة سنويًا
 رئيس قســم األورام بمستشــفى 
غــزة األوروبــي أحمد الشــرفا أكد 
أن عدد الحاالت المســجلة لمرضى 
الســرطان خالل الســنوات األخيرة 
أن  مبينــًا   ،8644 بلــغ  الماضيــة 
القطاع يســجل سنويًا ما يقارب الـ 

2000 حالة.
وبيّــن الشــرفا أن ســرطان الثدي 
األكثر شــيوعًا في قطــاع غزة بما 
نسبته %18 بين السيدات والرجال، 
يليه ســرطان القولون، وســرطان 
الدم ثم ســرطان الغــدة الدرقية، 

ثم سرطان الرئة.

وأشار إلى أن بعض أنواع التهابات 
أعضاء الجســم ينتهي بها المطاف 
أن  الفتــا  بالســرطان،  لإلصابــة 
التــي  األدويــة  بعــض  اســتخدام 
تحتوي على مــواد هرمونية تزيد 

من فرصة اإلصابة بالمرض.
وأضــاف "هنــاك عوامــل وراثيــة 
إمكانيــة اإلصابــة  تضاعــف مــن 
األول  والعامــل  بيئيــة،  وأخــرى 
متمثــل بوجود مرضــى أقرباء من 
الدرجــة األولــى، والعامــل الثاني 
بيئي ويتمثل في التدخين، منوها 
لســرطان  أساســي  مســبب  أنــه 
الحنجــرة والمعدة والمثانة والرقبة 
والفــم والرئــة، إلى جانــب التلوث 
البيئي الناتج عن الغازات المنبعثة 

من المصانع والحرائق.
ويعانــي مرضــى الســرطان فــي 
قطــاع غــزة نتيجــة أزمــة نقص 
األدويــة الخاصة، وبحســب رئيس 
بالمستشــفى  األورام  قســم 
األوروبي فــإن الكثير من المرضى 
ال يتوفر لهم العالج ويتم تحويلهم 
للداخل المحتل، فيما ال تســتطيع 
بعــض الحاالت الســفر، عازيًا ذلك 
للحصار المفروض على قطاع غزة 
والعراقيل التــي يفرضها االحتالل 

على المسافرين.
وتابــع "من التحديــات التي تواجه 
المرضــى إلى جانب أزمــة األدوية 
والمنــع مــن الســفر، عــدم وجود 
أجهــزة فــي قطــاع غــزة خاصــة 
بالمسح الذري واإلشعاعي للكشف 
عن أنــواع الســرطانات المختلفة، 
األمر الــذي يؤخر من التشــخيص 

عن المرض في مراحله األولى".

مرضى السرطان في قطاع غزة: معاناة من نوع خاص
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غزة-الرأي - آالء النمر
لــم يكــن اســتهداف األراضي 
الزراعية عشــوائيا، أحد عشــرَ 
يومــا تعمــد االحتــالل خاللها 
الخضــراء  األراضــي  زراعــة 
وتخريــب  المحقــق  بالمــوت 
البنيــة التحتية وتدميــر التربة 
الخصبة بتسميمها وقتل الحياة 
الخضــراء عــن كثــب، فكانــت 
المــواد المتفجرة والغاز الســام 
أدوات فاعلــة في إبــادة الحياة 
الزراعيــة دون تــردد، لحرمان 
القطاع من جنيــه الثمار نهاية 

كل موسم.
األراضــي الزراعية كانت محط 
التركيز األول للطائرات الحربية 
تحــوي  التــي  "اإلســرائيلية" 
واألشــجار  الزراعية  الحمامــات 
المعمــرة كالزيتــون، ما عرض 
الحيــاة الزراعية لتكبد خســائر 
فادحــة وصلــت إلــى مالييــن 
الــدوالرات فــي ســبيل حجــب 
الحياة كليــًا عن أهالي القطاع، 
وتشــديد خناق الحصار والدمار 

وإبــادة البنية التحتية التي تمد 
المزروعات بالفائدة.

وزارة الزراعــة في غــزة، قالت 
والخســائر  إن قيمــة األضــرار 
للقطاع الزراعي في غزة فاقت 
24 مليون دوالر جراء اســتمرار 
لليــوم  اإلســرائيلي  العــدوان 
الحادي عشر على التوالي، كما 
أن األرقام التي يتم رصدها في 
ارتفاع مستمر وهي أرقام غير 
الخســائر  حاســمة في هامش 

الذي ال زال يحصد.
وعشــرات  الدونمــات  مئــات 
المنشــآت الزراعيــة، ومخــازن 
ومســتلزمات  ومســتودعات 
اإلنتــاج الزراعــي كانــت هدفًا 
مهمًا لالحتالل بشــكل مباشر، 
ومع ذلك ال زالت وزارة الزراعة 
التدقيــق  طلبــات  تســتقبل 
الخســائر  بشــأن  والمراجعــة 

المتجددة.
الحربية  الطائــرات  لم تكتــفِ 
بنســف األشــجار واســتهدفاها 
كبيــرة وشاســعة من  ألعــداد 

األراضــي التــي تمد األســواق 
بالمنتوج الزراعي، فقد سخرت 
أدواتها الحربية إلبادة األسمدة 
الزراعيــة المغذيــة للتربة من 
المخــازن وتدمير  خالل نســف 
بتغذيــة  عالقــة  لــه  مــا  كل 

األراضي الزراعية.
وســط عمليات اإلبادة والتدمير 
خالل أحد عشــر يومــًا من أيام 
علــى  "اإلســرائيلي"  العــدوان 
قطــاع غــزة، لم يســلم الحجر 
والنســاء  واألطفــال  والشــجر 
مــن الوقوع فــي بنــك أهداف 
االحتالل الذي يهدف إلى تدمير 

كل ما يرمز للثبات والصمود.
ولكــن حربًا مخصصــة تركزت 
علــى إبادة األراضــي الزراعية، 
العتمــاد أهالــي القطــاع على 
المنتــج الزراعــي الوطنــي، ما 
بنيــة  لهتــك  االحتــالل  أوعــز 
الزراعة وترك مســاحة شاسعة 
لإلنتــاج  غــزة  قطــاع  لحاجــة 

الزراعي.
الحيواني  القطــاع  يســلم  ولم 

مــن االســتهداف، فقــد تزامن 
العدوان مع موعد قطاع العسل 
من خاليــا النحل الموزعة على 
األراضــي الزراعيــة الشــمالية 
الغــازات  ولكــن  والشــرقية، 
الســامة والصواريــخ المتفجرة 
تســابقت إلــى تلــك المعامــل 
وعملت على تعطيلها وتخريبها 

وقتل الحياة الحيوانية.
اآلالف مــن خاليــا النحل نفقت 
بالكامــل، حيث يصــل عددها 
إلــى أكثر مــن 8 آالف خلية من 
أصل 20 ألف خلية موجودة في 
قطاع غــزة، األمر الذي ســجل 
أضرارًا جســيمة، وقدرت وزارة 
الزراعة الخســائر فــي القطاع 
 250 مــن  بأكثــر  الحيوانــي 
ألــف دوالر. حتى أن المشــاريع 
يمتلكهــا  كان  التــي  الخاصــة 
أصبحــت  المزارعيــن  بعــض 
أثرًا بعــد عين، ومــن ضمنهم 
المواطن علــي أبو حليمة الذي 
أنشــأ مشــروعًا خاصــًا بنظام 
لكن  بـ"الهيدروبونك"،  الزراعة 

مشروعه قبل أن يرى النور رأى 
التي حولت  صواريخ االحتــالل 

أخضره رمادًا.
مشــروعه الــذي كــرس ألجله 
حياته ُقدر بـ6800 دوالر، فكان 
حلمه كبيرًا واالحتالل حوله إلى 
رماد في لحظــة واحدة، وكانت 
ريادته في الزراعة تســمو نحو 
التوســيع واالرتقاء، لكن حفرة 

كبيرة ابتلعت كل شيء.
المــزارع  مــن  نــال  االحتــالل 
الريادي أبــو حليمة ومن أرضه 
ومن مشروعه، لكنه لم ينل من 
عزيمته وإصــراره على معاودة 
إنجــاح مشــروعه غصبــًا عــن 
المحتــل وطائرتــه وصواريخه 
الســامة، ولكــن بطريقــة أكبر 

وأفضل وأكثر اتساعًا.
هكذا هي دورة الحياة في قطع 
غــزة، طائــرات حربيــة تدمــر 
وتخرب وتتعمد اإلبادة، وشعب 
العودة  علــى  معطــاء يصمــم 
للحيــاة بطريقــة أقــوى وأكثر 

نجاحًا.

بعد استهداف مئات الدونمات الزراعية

"إبادة فوق األرض وتحتها" المزروعات بغزة
 مهددة بخطر المواد السامة والمتفجرة
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نابلس – خدمة حرية نيوز:
الحــروف،  علــى  النقــاط  وضعــت 
وتشّكلت الجمل بكلمات الفداء التي 
صاغها أســتاذ اللغــة العربية زكريا 
ماهــر حمايــل )28 عامــا(، وخّطها 
بدمــه الطاهــر لتكون آخــر كلمات 
من نور الشــهداء يعّلمهــا لتالميذه 

وذويهم ولكل أهل فلسطين.
استشهد األسير المحرر الشاب زكريا 
حمايــل إثر إصابته برصاصة غادرة 
حاقدة، اخترقت صدره وأصابته في 
مقتــل، ليرتقي على إثرها شــهيدا 
مدافعا عن أرضــه ومؤكدا على أن 
الدماء لــألرض وفلســطين ولجبل 

صبيح فداء.

سيرة معّلم
ولد الشــهيد زكريا حمايل في دولة 
األردن، وعــاش فتــرة طفولته في 
دولــة الكويت، ثم عــاد إلى األردن 
مع ذويه، وتلقى تعليمه المدرســي 
والجامعي فيها، حتى تخرّج بدرجة 
البكالوريــوس في تخصــص اللغة 

العربية وآدابها.

ورغم بعــده عن فلســطين، إال أن 
رباط الروح والقلب وعشــقه لها قد 
نما وترعرع في صــدره، وهو الذي 
تفتحــت عيونــه وبصيرتــه فــرأى 
إخوانــه الفلســطينيين تحــت نيــر 
االحتــالل، وظلم العدو يــزداد يوما 

بعد يوم.
الضفــة  إلــى  يأتــي  كان شــهيدنا 
الغربيــة وبلدتــه بيتا، فيــرى ظلم 
االحتالل الذي يعيشــه أبناء شعبه، 
كل  فــي  المســتوطنين  ويــرى 
نــاح ينتشــرون، يســرقون األرض 
والشــجر  الحجــر  علــى  ويعتــدون 
والبشــر، وكل ذلــك زرع فــي قلبه 

مقاومة االحتالل ورفض الظلم.
وقبــل ثالثة أعــوام، عــادت عائلة 
الغربيــة،  الضفــة  إلــى  الشــهيد 
وســكنت بلدة بيتــا جنوبي نابلس، 

حيث معقل آبائهم وأجدادهم.

االعتقال والشهادة
ورغم قصر المدة التي عاشــها في 
فلســطين، إال أن ذلــك لــم يمنعه 
مــن أن يكــون مبادرا فــي مواجهة 

االحتالل، فقــد اعتقل بعد أقل من 
عام من عودته إلى الضفة، ووجهت 
له تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وخرج شــهيدنا من سجون االحتالل 
وواصــل رســالة المقاومــة، حيــث 
أبــدع فــي مهنــة التعليــم، والتي 
ختمها اليــوم بارتقائه شــهيدا في 
ومســتوطنيه،  االحتــالل  مواجهــة 
رافضا االستيطان، يجود بدمه فداء 

لفلسطين.

مواجهات جبل صبيح
وكانــت قــد اندلعــت ظهــر اليــوم 
المئــات  بيــن  عنيفــة  مواجهــات 
االحتــالل  وقــوات  الشــبان  مــن 
ومســتوطنيه التــي تواجــدت على 
قمــة جبل صبيح بالقــرب من بلدة 
بيتــا جنــوب نابلس شــمال الضفة 

الغربية.
وتجــددت المواجهات عصــر اليوم، 
المنطقة  المستوطنين  اقتحام  بعد 
وأطلقوا خاللهــا وابال من الرصاص 
الحــي، مــا أدى إلصابــة مواطنين 
وثالــث  المســتوطنين  برصــاص 

برصــاص االحتــالل. وخــرج أهالي 
بلدة بيتا وســكان القــرى المجاورة 
فــي مســيرة جماهيريــة بعــد أداء 
صالة الجمعة على األراضي القريبة 
من البؤرة االستيطانية التي أقيمت 

على جبل صبيح في بلدة بيتا.
والى جانــب جنود االحتالل شــارك 
المواجهــات  فــي  المســتوطنون 
ومالحقــة الشــبان، وأطلــق أهالي 
لنجــدة  اســتغاثة  نــداءات  بيتــا 
الشــبان والمشــاركين في المسيرة 

ومؤازرتهم وحمايتهم.
وخــالل األيــام األخيــرة استشــهد 
شــابين من نابلس دفاعا عن جبل 
صبيح وهما عيسى برهم من بلدة 

بيتا وطارق صنوبر من يتما.
 تجــدر اإلشــارة إلــى أن األطمــاع 
االســتيطانية فــي منطقــة جبــل 
صبيح تجــددت في اذار مــن العام 

الفائت.
 وأقام االحتالل والمستوطنون بؤرة 
اســتيطانية على الجبل في محاولة 
للســيطرة عليه وكمقدمــة إلقامة 

مستوطنة كبيرة في المنطقة.

المعلم زكريا حمايل.. شهيد الدفاع عن جبل صبيح ضد االستيطان
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تقرير
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غزة- الرأي- إبراهيم شقورة
خــالل الحــروب والحــوادث الطارئة 
الكبيــرة، كثيرًا ما تنهــار منظومات 
صحية على مستوى عال من التقدم 
والكفاءة، أمًــا في غزة وعلى الرغم 
من التحذيرات المتكررة من هشاشة 
النظام الصحي في القطاع، بســبب 
الحصار المســتمر منــذ أكثر من 15 
الصحيــة  المنظومــة  أن  إاًل  عامــًا، 
التــزال صامدة مع كل اعتداء وأزمة 
صحية جديــدة، األمر الذي يُفسَــر 
بحجــم اإلرادة الكبيــر الــذي تتمتع 
بــه الكــوادر الصحيــة فــي مختلف 

القطاعات.
مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة في 
وزارة الصحــة أ. محمــود حمــاد قال 
خالل لقــاء معه، إن الكوادر الصحية 
اإلدارية مثلــت خالل العدوان األخير 
على القطاع، صمــام أمان للمرافق 

الصحية فكانت تمثل خطوط اإلمداد 
لتزويد المرافق الصحية باحتياجاتها 
الطبية واللوجســتية، أواًل بأول على 
الرغــم من القصــف العنيف لمحيط 
المرافــق الصحية وقصــف االحتالل 

الطرق المؤدية للمرافق الصحية.
ولفــت حماد إلــى أن ادارتــه عملت 
ضمــن خطة معــدة مســبقًا للعمل 
واالعتــداءات  الطــوارئ  أوقــات 
طواقــم  أن  مبينــًا  اإلســرائيلية، 
الشــؤون اإلداريــة بــوزارة الصحــة 
تمكنت مــن صرف كافــة احتياجات 
الخدمــات  لتقديــم  المستشــفيات 
لجرحــى العــدوان وللمرضــى فــي 

المستشفيات.
مديــر  يقــول  الســياق،  ذات  وفــي 
عــام الشــؤون اإلداريــة إن إدارتــه 
وبالتعــاون مــع القطاعــات الصحية 
المختلفــة عملت خالل العدوان على 

القطاع على تزويد المرافق الصحية 
باألجهــزة الطبية واألدوات الجراحية 
الضرورية  المستلزمات  والعديد من 

الستمرار الخدمات الطبية.
العامــة  اإلدارة  اســتطاعت  كمــا 
للشــؤون اإلداريــة توفيــر خدمــات 
النقل والمواصالت للكوادر الصحية، 
طيلــة أيام العــدوان، حيث نفذت ما 
يزيــد عــن 11 ألف مهمة اســتدعاء 
ونقــل للكــوادر الصحيــة وزيــارات 
ميدانية، إلى جانــب تنفيذ إجراءات 
صيانــة لنحو 147 ســيارة اســعاف 

ونقل صحي.
وتم العمل من قبــل طواقم اإلدارة 
العامة للشــؤون اإلدارية، على إدارة 
ملــف الســوالر المتعلــق بمولــدات 
التيار الكهربائي في المستشــفيات 
في ظل انقطــاع التيــار الكهربائي 
الذي شهده قطاع غزة إبان العدوان، 

حيــث اعتمــدت المنشــآت الصحية 
القطــاع علــى المولــدات لتشــغيل 

المرافق واألجهزة الصحية الحيوية.
وعملــت طواقــم الشــؤون اإلدارية 
وفقًا لألســتاذ حماد على إدارة ملف 
المســاعدات  وقوافــل  التبرعــات 
الطبيــة واإلغاثية التي وصلت خالل 
العدوان اإلســرائيلي علــى القطاع، 
إلى جانــب اعــداد قوائــم االحتياج 
بالمرافــق الصحيــة غيــر المتوافرة 
واحالتهــا لــإلدارة العامــة للتعــاون 
الدولي. وثمــن مدير عام الشــؤون 
اإلداريــة جهــود الطواقــم الصحية 
المرافــق  مختلــف  فــي  اإلداريــة 
الصحية التي وقفــت جنبًا إلى جنب 
مع الكــوادر الطبية خــالل العدوان، 
األمــر الذي أثمر في انقــاذ الجرحى 
واســتمرار عمــل المنشــآت الطبية 

وقيامها بدورها على أكمل وجه.

الطواقم الصحية اإلدارية ..
صمام أمان للمرافق الصحية خالل العدوان على غزة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منــذ أن انتهــت الحرب الشرســة على 
قطاع غــزة والتي اســتمرت 11 يومًا، 
تجنيــد  علــى  األشــغال  وزارة  دأبــت 
البشــرية  وطاقاتهــا  جهودهــا،  كل 
وامكانياتهــا في إزالة أنقــاض وركام 
التــي تعرضــت  المنــازل والمنشــآت 

للقصف والدمار.
ناجــي ســرحان وكيل وزارة األشــغال 
العامة بغزة، أكد أنه نتيجة ألحد عشر 
يومــا من العــدوان تم إحصــاء 1200 
وحدة ســكنية تدمرت بشــكل كامل، 
و1000 وحدة ســكنية تدمرت بشــكل 
جزئي بليغ غير صالحة للســكن، و20 
ألــف وحــدة ســكنية ما بين متوســط 

وطفيف.

150 مليون دوالر لإلعمار
ووفق تقديــرات وزارة األشــغال، فإن 
تكلفــة إعادة إعمــار الوحــدات الكلية 
والبليغــة والمتوســط والغيــر صالــح 

للسكن تقارب 150 مليون دوالر.
وحول عدد األبراج المدمرة بغزة، قال 
ســرحان ": األبــراج الســكنية التي تم 
اســتهدافها تقريبا 6 أبــراج،" الداعور، 
الجوهــرة، هنــادي، الشــروق، الجالء، 
باإلضافة الى عدد من األبراج األخرى، 
حيــث يوجــد 5 أبــراج تم اســتهدافها 
بشــكل جزئي، وأدى الى أضرار كبيرة 
فيهــا، مثل بــرج األندلــس وغيره من 

األبراج األخرى".
أما بالنســبة للمنازل اآليلة للسقوط، 
أضاف:" لدينا برنامج، نحن نعمل منذ 
انتهاء الحرب على إنزال هذه المباني، 
مثل عمــارة عجور وعمارة النابلســية 
في شــارع الرشــيد، وبعض العمارات 
المكونة من عــدة طوابق، حيث نقوم 
أن هنــاك  فــورا"، موضحــا  بإنزالهــا 
عمــارات مــن الصعب انزالهــا وتحتاج 
آلليات غير متوفرة، وأن الوزارة تعمل 
وفق اإلمكانيات المتاحة من أجل إزالة 

كل المباني الخطرة واآليلة للسقوط.

2000 أسرة مشردة
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين نزحوا 
مــن منازلهم المدمرة، فيقدر عددهم 
بـــ 10 آالف نســمة تقريبــا، حيــث أن 
ما يزيــد عن 2000 أســرة هجرت من 

بيوتها نتيجة للدمار.
وتابــع ســرحان قوله: "بدأنــا إجراءات 
إغاثة عاجلــة، فتم توزيع 2000 دوالر 
على الكلي، و1000 دوالر على الجزئي 
البليغ الغير صالح للسكن، ومن استلم 

هــذه الدفعــة 500 من أصــل 2000، 
وتم ذلك بالتعاون مع اللجة القطرية، 
ونحن بانتظار اســتالم بقيــة األموال 

لتعويض ما تبقى من األسر".
وفي جانــب المواطنين الذين تضررت 
منازلهم بشــكل جزئي، قــال:" نتوقع 
البــدء قريبا في شــرائح الـ 500 دوالر 
فما أقــل، فهــؤالء ســيتم تعويضهم 
ســريعا، حيث الكثير من المؤسســات 
تأتــي إلينا لتعويض هــؤالء والتدخل، 
ونأمــل خــالل شــهر أن تتــم األمــور 

بشكل أوضح".
وفيمــا يتعلــق بتوقف عمــل المنصة 
التي تــم اطالقها لتســجيل األضرار، 
ذكــر وكيــل وزارة األشــغال، أنــه تم 
تســجيل ما يزيد عن 22 ألف مواطن، 
وأنــه تم تمديدها ليوميــن إضافيين، 
وأن كل من ســجل سوف يتم الوصول 
إليــه وحصر األضرار التي وقعت عليه، 
مشــيرا إلى أن أبواب الــوزارة مفتوحة 
لتلقى الشــكاوى، وكل من عنده ضرر 
سوف يتم تســجيله تمهيدا لتعويضه 

بعد وصول أموال االعمار.

الوزارة وإزالة الركام
وبخصــوص البنيــة التحتيــة، قــدرت 
لســرحان،  والحديــث  األشــغال  وزارة 
ما لحق مــن ضرر بالطرق وبشــبكات 
الصــرف الصحي والميــاه ما يقرب من 

130 مليون دوالر.
وفيمــا يتعلــق بعملية االعمــار، أردف 
قائال:" نحن جاهزون، نحن من أســرع 
الدول في إعــادة االعمار إذا ما توفرت 
األمــوال، وفــي خــالل أقل مــن عام 
ســيختفي الدمار منها وتعود لســابق 

عهدها".
وحــول دور الــوزارة في عمليــة إزالة 

ركام المنــازل المهدمة، فــإن الوزارة 
بــدأت فــي عملية إزالــة الــركام عبر 
مقاوليــن خاصيــن، وتركــت الحريــة 
لصاحب المنــزل في احضــار المقاول 
الذي يريده، بحيث يستفيد من عملية 
إزالــة الــركام، ويقوم المقــاول بدفع 
قيمــة الــردم وعمليــة االزالة، شــرط 
أن يحصــل على شــهادة مــن الوزارة 
باإلزالــة، وهــذه الشــهادة ال تمنح إال 
بعد استكمال عملية الحصر، حتى يتم 

حصر كافة األضرار.
وفــي هــذا الجانب، تــم االتفــاق مع  
undp، بحيــث تقــوم بعمليــة إزالــة 
الركام بطريقة علمية حديثة وتجميع 
الــركام وطحنــه واالســتفادة منه في 
الطرق، على أن يقوم المقاول بإعطاء 
الموجــودة لصاحب  والمــواد  الحديــد 

البيت.
وســتتولى الـundp عملية االزالة عن 
طريق شــركات مقاولة محلية، وسوف 
تدفــع لهــذه الشــركات مقابــل إزالة 
الركام وعملية نقلــه للمكان المحدد، 
وأيضا عملية تقســيمه وفرز الخشــب 

والحديد وااللمنيوم.

بانتظار أموال المانحين
وبخصــوص تعهد مصــر وقطر بدفع 
مليــار دوالر مناصفــة إلعــادة اعمــار 
غزة، قال ســرحان:" نحن ننتظر زيارة 
مــن  وكان  لغــزة،  العمــادي  الســفير 
المتوقــع خــالل هــذا األســبوع، لكي 
يتــم االتفاق علــى التفاصيــل ونحن 
عهدنــا مــن قطر أنهــا ســباقة دائما، 
وتبــدأ عمليــة االعمــار مثل مــا حدث 
عقب حرب 2014، ونحن متفائلين مع 
مجيء السفير العمادي أن يكون هناك 
توضيــح لتوزيــع المنحــة، أو االتفاق 

علــى توزيعهــا، والبــدء مباشــرة في 
عملية إعادة االعمار".

أما بالنســبة لمبلغ مصر، أجاب:" نحن 
ننتظر من الجانب السياسي أن يوضح 
لنــا مــا يتم االتفــاق عليه مــع االخوة 
بمصــر علــى توزيــع الـــ 500 مليون 
دوالر على القطاعات المختلفة، هناك 
دول أخرى الكويت والسعودية سيكون 
لهما إسهام في عملية االعمار، وعمان 
واالمــارات قد يكون لها دور، وفي حال 
توفر األموال سوف تبدأ عملية االعمار 

سريعا واالنتهاء منها سريعا أيضا".
وحــول قدرة مصر علــى التبرع بهكذا 
مبلغ، قال:" نحن نأخذ بحســن النوايا، 
ونتيجــة لطبيعــة العالقــة بيننا وبين 
مصــر، عالقــة الجغرافيــا والتاريخ ال 
يمكــن أن نقــول إال نعم، وحســب ما 
التبــرع جــدي، ولذلــك  الينــا أن  ورد 
علينــا أن ننتظر لنرى هذا المبلغ كيف 
يوزع وكيف يأتــي؟، وما المدة الزمنية 
لصرف هذه األموال على عملية إعادة 

االعمار".
االشراف على االعمار

وحــول الجهــات التــي ستشــرف على 
عملية االعمار، هناك 3 جهات، أولهما، 
الجهــة التي تعمل علــى األرض وهي 
الحكــم  الزراعــة،  االشــغال،  وزارة 
الصحــة، وهذه  االقتصــاد،  المحلــى، 
هــي الــوزرات المختصــة فــي عملية 
إعــادة االعمــار، والجهــة الثانيــة هي 
المؤسسات الدولية العاملة في القطاع 
مثل الوكالة والـundp، والجهة الثالثة 

السلطة.
وفيمــا يتعلــق بــدور الســلطة، بيــن 
ســرحان أن بعض األموال ستأتي عن 
طريق الســلطة، وســوف يتم وصول 
المواطنين  مــن  األموال لمســتحقيها 

والجهات التي ستقوم بتنفيذ االعمار، 
قائال:" الســلطة تريد ان تأتي األموال 
وعملية االعمــار عن طريقهــا، ونحن 
نريــد أن تأتــي االمــوال عــن طريق 
الــوزارات هنا، ويكون التنســيق معنا 

مباشر".

إعمار المنازل واألبراج
المنازل واألبراج التي دمرت قبل حرب 
عام 2021 والحديث لســرحان، سيتم 
إضافتها إلى ما دمر خالل هذه الحرب، 
أي مــا بقي في الجوالت الســابقة من 
الحروب 1700 وحدة ســكنية لم يبنى 
لهــا مــن أصــل 12 ألف وحــدة، وهذه 
الوحدات ســيتم اضافتها الى الـ 2000 
وحــدة التــي دمــرت بشــكل كامل أو 
جزئــي بليغ غيــر صالح للســكن في 
هذه الحرب، ويتم إعمارها مع بعضها 

البعض.
أما بالنســبة لألبراج السابقة مثل برج 
الباشا وبرج السالم وبرج آخر في رفح، 
فالــكل سواســية والكل لــه الحق في 
إعادة اعمار ما دمره االحتالل، وفق ما 

قال سرحان.
وفي جانب المنــازل المتضررة جزئيا، 
فاألصــل أن يتــم تعويضهــم بمنحة 
ماليــة، وهــذا ما جــرت عليــه العادة، 
ولكــن يرغــب المانحين بــأن يقوموا 
هم بإعــادة عملية االعمار، فكل مانح 
له شــروطه، وعندما تأتــي المنح يتم 
تخيير المواطــن بالطريقة التي يراها 
المانــح، فــإن لــم يعجبــه المانح يتم 

تحويله الى مانح آخر.
وحول شــكوى العاملين في القطاعات 
اإلنتاجية من عدم تعويضهم أو إعادة 
اعمار ما دمر مــن مصانعهم، أكد أنه 
لــم يتــم االلتفــات إليهــم باالهتمام 
التقديــرات  وأن  لالنقســام،  نتيجــة 
أنــه ما يزيد عــن 200 مليــون أضرار 
قديمة من قبل هذه الحرب في مجال 
الصناعة والتجارة، وأنهم مهتمين بعد 
هذه الحــرب أن يكون هنــاك اهتمام 
خاص بالجانب االقتصادي والقطاعات 
إعــادة  ضمــن  وادراجهــا  االنشــائية 
االعمار.  وال يوجد لدى وزارة األشــغال 
أي معلومات عن مدينة مصر بغزة، ال 
المســاحة وال المنطقــة، ولم تتواصل 
أي جهــة مــع األشــغال، كما لــم يتم 

التشاور معها.
وقــال ســرحان:" الموضــوع تــم بين 
االخــوة المصريين، ولكن كــوزارة لم 
يتشــاور معنــا أحــد، وليــس لدينا أي 

تفاصيل عن هذا المشروع".

تقرير

09
دمج متضرري الحروب السابقة بملف واحد مع متضرري 2021

سرحان: إعادة بناء المنازل المدمرة
 خالل عام في حال وصلت أموال اإلعمار
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غزة- خاص الرأي
صنــدوق  نُصــب  الواجهــة  فــي 
كبيــر طبع علــى أضالعــه وجوه 
أطفــال صغار تبــدأ أعمارهم من 
عمــر الرضاعة، كتبت أســمائهم 
في قائمــة بنك اهــداف طائرات 
االحتــالل الحربيــة وراح ضحيتها 
عائالت بأكملها حولتها الصواريخ 
إلى أشــالء متناثــرة تحت أنقاض 

بيوتهم.
على جدرانه القماشــية الســوداء 
اصطفــت أكثــر مــن 250 صورة 
علــى  "شــاهد  معــرض  فــي 
الجريمة" شــارك في التقاطها 23 
مصور، لــكل واحدة منهــا حكاية 
تختلف عــن األخــرى، فهذه صور 
الستشــهاد عوائل وأطفال، وتلك 
صــور لمصابيــن يرفعون شــارة 
النصر وهم مضرّجون بدمائهم، 
وبين هــذه وتلك صــور لعائالت 
تبكي على أطالل منازلها، وأخرى 

مكلومة مفجوعة بمقتل أبنائها.
ويســرد المعرض ما يشــمله من 
القتل  صــور لمصورين حكايــات 
والدمــار التي وزعتها آلــة الحرب 
اإلســرائيلية علــى مختلــف أرجاء 
المعــرض  فزوايــا  غــزة؛  قطــاع 
اشتملت على هذه الصور المؤلمة 
التي وصفت وجســدت بشــاعة ما 
اقترفــه االحتالل بحــق المدنيين 
األبرياء خالل فترة العدوان األحد 

عشر يومًا.
مــدى  المعــرض  وتظهــر صــور 
المصوريــن  واستبســال  جــرأة 
على  وحرصهــم  الفلســطينيين، 
أماكــن  إلــى  الوصــول  ســرعة 
فــور وقوعها  وتوثيقها  األحــداث 

بكل ما تحمله من ديناميكية.
المعــرض عروض  تنــاول  كذلك 
وفيديوهات تناولت في مشاهدها 
مجازر االحتالل، كذلك تم عرض 
جزء من األســلحة التي استخدمها 
االحتالل في عدوانــه على قطاع 

غزة.
ويستمر المعرض لمدة أسبوعين 
لعــرض صــور وأفــالم وثائقيــة 
للعدوان اإلســرائيلي األخير على 

قطاع غزة.

إيصال رسالة
اإلعالمــي  المكتــب  رئيــس 
الحكومي ســالمة معــروف خالل 
كلمة االفتتاح، قــال إن المعرض 
محاولة إليصال الرسالة اإلعالمية 
لما  للعالم، وصورة  الفلســطينية 
سببه عدوان االحتالل على قطاع 
غــزة، مضيفًا: "ســنجعل الحقيقة 
تتحدث والصــورة تتحدث وتروي 

ما سببه العدوان".
وأكــد معــروف أن وزارة االعــالم 
تعمــل علــى أن يكــون المعرض 
محطة لزيارة كل الوفود، موصيًا 

بــأن يكون هنــاك معــرض دائم 
الفلســطينية  الروايــة  ليوثــق 
بحــق  االحتــالل  وجرائــم 

الفلسطينيين.
وشدد على أن ما ارتكبه االحتالل 
العــدوان، جريمــة مركبة  خــالل 
استهدف خاللها كل النواحي حتى 
باتت أثــاره في كل مــكان، وأدى 
الرتقاء 254 شــهيدًا لــكل منهم 
حكاية وطموح وقصص إنســانية 
ال بد أن تروى. ولفت إلى استهداف 
اإلعالمية،  للمؤسســات  االحتالل 
في محاولة لتغيب شهود الحقيقة 
العديــد  وفرســانها، حيــث دمــر 
مــن المقــرات اإلعالميــة، فدفع 
اإلعــالم ثمنًا كبيرًا من الشــهداء 

والمصابين
بــدوره؛ أكد رئيس لجنــة متابعة 
العمــل الحكومي فــي غزة محمد 
المحلــي  االعــالم  أن  عــوض، 
واإلقليمي والدولي، سيبقى شاهد 
علــى الحقيقــة، وعيــن رصــدت 
الحدث لحظة بلحظة، حيث شاهد 
العالم ما فعله االحتالل خالل أحد 

عشر يومًا من العدوان.
وقال عوض خالل مشــاركته في 
الطواقــم  إن  المعــرض،  افتتــاح 
الصحفية كان لها الدور األســاس 
وإبــراز مجازر  القضية،  لتحريــك 
المدنييــن  بحــق  االحتــالل 

الفلسطينيين.

وطالب عــوض المجتمــع الدولي 
برفع الحصار الذي مازال مستمرًا 
منذ 15 عامــًا، ووضع حد للمجازر 
اإلســرائيلية التــي ترتكــب بحق 
العائــالت الفلســطينية، وقصــف 
منازلهم فوق رؤوسهم دون سابق 
الشــرعية  "أين  وتســاءل عوض: 
الدوليــة أمــام ما يجــري في غزة 
في ظل هــذا التوثيــق اإلعالمي 

للجرائم والمجازر اإلسرائيلية؟"

شاهد على الجريمة
الشــاب محمــد أبــو العــوف أحــد 
الشــهود علــى جريمــة االحتالل 
والناجي الوحيد من مجزرة عائلة 
أبــو العــوف فــي شــارع الوحدة، 
ووصــف تفاصيــل الجريمــة التي 
الستشــهاد  وأدت  معــه  حدثــت 

عائلته بالكامل.
وتســأل الناجي أبو العــوف :"باي 
حق ونحــن مدنيين آمنين نجلس 
فــي بيوتنا يتم قصفنــا وعائلتي 
كلها تستشهد". مطالبًا بمحاسبة 

االحتالل على جرائمه.

إشادة بالمعرض
الصحفي عبداهلل كرســوع والذي 
كان يتجول فــي جنبات المعرض 
يتمعن فــي صوره، أشــار إلى أن 
االحتالل  يبــرز جرائــم  المعرض 
فــي  الصحفييــن  قــدرة  ويبيــن 

مواجهــة العــدوان األخيــر الــذي 
استهدف األطفال والمدنين.

ودعــا الصحفيين لمواصلة العمل 
الصحفــي إليصال حقيقــة العدو 
)اإلسرائيلي( إلى العالم أجمع من 
خــالل التصوير وتجســيد معاناة 
مشــيدًا  الفلســطيني،  الشــعب 

بترتيب المعرض وتنسيقه.
المصور حســام ســالم ثمن إبراز 
العدوان،  المكتب اإلعالمي لصور 
مبينــًا أن المصوريــن كانوا على 
خــالل  اإلعالمــي  العمــل  رأس 
العــدوان وأن بعضهــم استشــهد 

وأصيب وهو يؤدي رسالته.
أما المصور عطية درويش والذي 
أصيب بقنبلة غاز في وجهه أثناء 
عمله في توثيق مســيرات العودة 
قــال إنه قــدّم للمعــرض بعض 
الصور التــي توثق قصف المنازل 
وقتــل األطفال والنســاء وجنازات 
تشــييع الشــهداء وعائالت تبكي 

على أطالل بيوتها المدمرة.
وبيــن أن مــا دفعــه للتصوير في 
وقــت العدوان هــو شــعوره بأنه 
يجاهــد بالصورة مقابــل المقاوم 
الــذي يقاتــل بســالحه، معتبــرًا 
أن الواجــب يحتم عليه كإنســان 
منزلــه  مــن  بالكاميــرا  الخــروج 
االحتــالل كــي  لتوثيــق جرائــم 
يعلم العالم بشاعة الجرائم التي 

ترتكب بحق الفلسطينيين.

"شاهد على الجريمة"  معرض يوثق جرائم االحتالل بغزة
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غزة- خاص الرأي
يقــوم  التــي  المقاومــة  تختلــف  ال 
أمــام االحتالل  الفلســطينيون  بهــا 
اإلســرائيلي علــى األرض، مقارنــة 
بمواقع التواصــل االجتماعي، والتي 
كان لها أثر بالغ خالل الفترة األخيرة 
لمســاعدة الرأي العــام العالمي في 
التعرف مجــاز االحتالل اإلســرائيلي 

التي ارتكبها بحق قطاع غزة.
"احذف_عــدوك" هذا أقــل ما عليك 
فعله إن كنت ناشــطًا في اســتخدام 
وســائل التواصل، أن تحذف عدوّك 
اإلسرائيلي من قائمة متابعاتك على 
األقل؛ ال تجعله صديقك، ولو مجازًا، 
في ســياقات اللغة المســتخدمة في 
هذه الوســائل؛ وال تجعلــه يتصرف 
معك كصديق، ألنّه ببســاطة ليس 

صديقك.
 هــو عــدوّ ولــم يكــفّ لحظــة عن 
ممارســة دوره عــدوًّا، حتــى وهــو 
يتودّد إليك بعبارات دينية إسالمية، 
ويتحــدث ويكتــب بلغتــك العربيــة 
فــي تدويناته وتغريداتــه ومقاطعه 

المرئية والصوتية.
نشطاء فلسطينيون أطلقوا هاشتاغ 
بهــدف  وذلــك  #احذف_عــدوك، 
والحســابات  الصفحــات  مقاطعــة 
اإلســرائيلي  لالحتــالل  التابعــة 
المتحدثة باللغــة العربية والموجهة 

فقط للجمهور في الوطن العربي.
وتســعى  الحملة إلــى التوعية بعدم 
وحســابات  صفحــات  مــع  التفاعــل 

“االحتــالل” التــي تنشــر معلومــات 
مســتفزة بهدف جذب أكبــر تفاعل 
معهــا مــن قبــل الجمهــور العربي، 
حتــى وأن كان التفاعــل ضــد هذه 
الصفحات “الشتم”، ونتيجة للتفاعل 
الواسع، يحقق االحتالل هدفه  فأن 
رســالته تحقق وصوال الى أكبر عدد 

ممكن من الجمهور.
#احذف_عــدوك  هاشــتاج  وتصــدر 
ترينــد موقــع "تويتــر" للمشــاركة 
بحملــة مقاطعة الصفحات المتحدثة 
باللغة العربية للصحفيين والناطقين 
الصهاينة  والعسكريين  والحكوميين 
الوطــن  فــي  للجمهــور  والموجهــة 

العربي.

نسف الرواية الفلسطينية
أعلنــت  غــزة،  فــي  اإلعــالم  وزارة 
بدورها عن دعهما للحملة اإلعالمية 
"احذف_عــدوك" التــي تهــدف إلــى 
مقاطعة صفحات وحسابات االحتالل 

وناطقيه باللغة العربية.
وقــال مدير عــام اإلنتــاج اإلعالمي 
بــوزارة اإلعــالم إســماعيل الثوابتة 
لــدى  مســؤولين  "هنــاك  "للــرأي": 
االحتــالل يتحدثون باللغــة العربية 
وســائل  عبــر  حســابات  ولديهــم 
ينشــرون  االجتماعــي  التواصــل 
األكاذيــب والتحريــض ويُســوّقون 

لرواية االحتالل بشكل مضلل”.
وأضــاف الثوابتة أن هــؤالء يهدفون 
الفلســطينية  الروايــة  نســف  إلــى 

الصادقــة ويحاولــون عبثــًا إخــراس 
الفلســطيني، ولكن  صوت اإلعــالم 
اإلعالمييــن والصحفيين والنشــطاء 
الفلســطينيين اســتطاعوا االنتصار 
علــى رواية االحتالل الكاذبة ونجحوا 
فــي فضح االحتالل وفضــح أكاذيبه 

التي يبثها.
وأشــار إلــى أن االحتــالل مــن خالل 
هــذه الصفحــات قــام بنشــر صور 
قتلتهــم  فلســطينيين  ألطفــال 
طائــرات االحتالل الحربيــة وروّجوا 
هذه الصور على أنهــم أطفال يهود 
قتلتهم المقاومة الفلسطينية، ولكن 
اإلعالمييــن الفلســطينيين نجحــوا 
فــي إظهــار الحقيقة ونســفوا رواية 

االحتالل الكاذبة.
وأكــد الثوابتة أنه من الخطأ التفاعل 
مع هذه الصفحات سواء كان التفاعل 
إيجابًا أو ســلبًا ألن ذلك يرفع رصيد 
هذه الصفحات وبالتالي تزيد نســبة 

الوصول لديها.
وشــدد على أن المطلــوب من جميع 
اإلعالمييــن والصحفيين والنشــطاء 
الفلســطينيين والعرب والمناصرين؛ 
بضرورة إلغاء اإلعجاب أو وقف متابعة 
هــذه الصفحات المجرمة حتى نقطع 
عليها الطريق وحتــى نوقف أكاذيب 
امتدادها ووصولها  االحتالل ونمنــع 

إلى الجمهور العربي والعالمي.

كي الوعي
وعن الحملة، أوضح الناطق باســمها 

إيــاد الرفاعــي أن الحملــة تأتي في 
الرقمــي  المحتــوى  تعزيــز  ســياق 
الفلســطيني علــى حســاب محتوى 
االحتالل الذي يعمل بكل طاقته عبر 
ما يســمى “بالدبلوماســية الرقمية” 
الفلســطيني  المحتــوى  لمالحقــة 

وحجبه وحظره”.
وبيــن أن الحملة تقوم علــى مبدأ، 
عــدم التعليق بتاتا علــى الصفحات 
االٔعجــاب  وألغــاء  والحســابات، 
والمتابعــة علــى مختلــف المنصات 
وتوعيــة الجمهــور بخطورتهــا فــي 

عملية مايعرف بـ” كي الوعي”.
الدبلوماســية  “أن  الرفاعــي:  وأردف 
الرقميــة الفلســطينية الرســمية ال 
تــزال متأخــرة كثيــرًا بالمقارنة مع 
االحتــالل اإلســرائيلي، إال أن الجولة 
األخيــرة للمواجهة في غــزة وأحداث 
المســجد األقصى وحي الشيخ جراح 

شهدت حراكا شعبيًا مختلفًا”.
وبنــاء علــى ما قالــه الرفاعــي فإن 
“الدبلوماســية  يشــبه  مــا  هنــاك 
الرقمية الفلسطينية الشعبية” والتي 
أبلى بها الفلســطينيون بالًء حســنًا 
في الفترة األخيرة ساهم في الوقوف 
فــي وجه دعايــة االحتــالل ومحاولة 

التصدي لألكاذيب التي تروج.
وأضــاف الرفاعي بأن الدبلوماســية 
الرقميــة الفلســطينية الرســمية ال 
تــزال متأخــرة كثيــرًا بالمقارنة مع 
االحتــالل اإلســرائيلي، إاّل أن الجولة 
األخيــرة للمواجهة في غــزة وأحداث 

المســجد األقصى وحي الشيخ جراح 
شهدت حراكا شعبيًا مختلفًا.

تفاعل ومشاركات
وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع 
التواصــل االجتماعي مع الحملة، في 
دعوة منهم إللغاء متابعة الصفحات 
بالعربيــة  المتحدثــة  اإلســرائيلية 
والتي تنشــر العديد من المنشورات 
المختلفــة علــى مــدار اليــوم، حتى 
تحقــق تفاعل كبير يســاعدها على 

االنتشار بشكل أسرع.
"الغــي  "تويتــر":  رواد  أحــد  وكتــب 
متابعتك لــكل صفحات االحتالل وال 
تكــون جزء برفع وصولهم لشــريحة 
أكبــر مــن المجتمــع حتى لــو كنت 

تنتقدهم أو بتوّضح فكرة".
وعلق آخــر: "أي تعامــل مع منصات 
وصفحــات االحتــالل حتى بالشــتم 
والســخرية يزيــد من رقعة انتشــار 
هذه المنصات ويســاعد على تسرب 
محتواهــا المعــادي والخبيث ألهلك 
وأصدقائك، وقد يتسبب في سقوط 

آخرين في فخ مخابرات االحتالل".
ونشــر أحد المتفاعلين مع الهاشتاج: 
الصفحــات  مــع  تتفاعلــوا  "ال 
أكبــر  جــذب  فهدفهــا  اإلســرائيلية 
تفاعــل مــن قبلكــم حتــى لــو كان 
شــتمًا.. ونتيجــة أي تفاعل تخدمهم 
وتوصل رسالة االحتالل؛ قاطعوهم، 
اقضوا على دعايتهم بمقاطعتها، وال 

تساهموا بانتشارها".

"احذف_عدوك" حملة توعوية بغزة لوأد رواية االحتالل الكاذبة
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غزة- الرأي
قال مدير عام اإلنتاج اإلعالمي 
إســماعيل  اإلعــالم،  بــوزارة 
الثوابتــة” “إن معرض “شــاهد 
على الجريمــة 2021م” أقامته 
الــوزارة يهــدف لدعــم صمود 
شــعبنا الفلســطيني العظيم، 
وعــدوان  لجرائــم  وتوثيقــًا 
على  “اإلســرائيلي”  االحتــالل 
قطاع غــزة، وإليصال رســالة 
إعالمية نســتطيع مــن خاللها 
ونسف  إظهار مظلومية شعبنا 
روايــة االحتالل “اإلســرائيلي” 

وفضحه أمام العالم”.
وكانــت وزارة اإلعالم “المكتب 
اإلعالمــي الحكومي” بغزة، قد 
أقامــت معرضًا وســط ميدان 
الجنــدي المجهول وســط غزة 
يضــم زوايــا متعــددة ومهمة، 
بينها زوايا لـ23 مصورًا صحفيًا 
جرائــم  توثيــق  فــي  نجحــوا 
االحتــالل بالصــوت والصورة، 
ويحتــوي المعرض علــى أكثر 
من 250 صــورة توّثق جريمة 
بفتــح  وسيســتمر  االحتــالل، 
أبوابــه علــى مــدار 3 أســابيع 

متواصلة.
وأضــاف الثوابتة خــالل حديثه 
الفلســطينية،  الــرأي  إلذاعــة 
“ لقــد وضعنــا فــي المعــرض 
قذائــف  مــن  حيّــة  نمــاذج 
بالتعاون  االحتــالل،  وصواريخ 
مــع جهــات االختصــاص فــي 
الشــرطة الفلسطينية من أجل 
إطالع الزائرين على حجم حقد 
االحتالل وتعمده لقتل األطفال 
والنســاء والمدنييــن من خالل 
والقذائــف  الصواريــخ  هــذه 
المليئــة بالمتفجــرات، وكذلك 
اســتهدافه لألبــراج والمنــازل 
والعمــارات الســكنية اآلمنــة، 
وكيف أن بنك أهداف االحتالل 
اســتهداف  عــن  عبــارة  كان 

األطفال والنساء والمدنيين.

اإلعالم: معرض 
شاهد على 

الجريمة يهُدف 
لفضح االحتالل 
ونسف روايته

الرأي_آالء النمر
"نجَــت غــزة.. وكلُّ الــذي عِشــناهُ في 
طريِق النجاةِ كان عجَبًا، إْذ كيف تجتمعُ 
عليكَ تحتَ الناِر في آنٍ واحدٍ مشــاعرُ 
القهــِر مع الفخِر! الخــوفِ واألمِن! الموتِ 
مع الطمأنينةِ أيضا.!لم يَحدُْث بعدُ في 
بالدِنا أْن يُدخََل الشهيدُ قبرَه؛ وتَخرُجَ 
مــن قبوِر األرِض -عِوضًا عنه- صواريخُ 
تَثأرُ لمَقتلِه!"، سويعات معدودة فصلت 
الصحفية آية صبري أبو طاقية عن كتابة 
نصهــا الناجي من حرب طاحنة ولم تعلم 
أنهــا لن تنجــو حتى بعــد حتميــة انتهاء 

المعركة.
بيــن ليلــة وضحاهــا، وفي لحظــة أمان 
غــادرة علــى قلب آيــة وأطفالهــا الثالثة 
تغيــر الحال، بعدما خرج زوجها المهندس 
أســامة فضل جنينة منذ ساعات الصباح 
األولــى، ليؤدي مهمة جهاديــة كانت من 
نصيبه بعد هدوء المعركة الضارية ألحد 

عشر يومًا.
الصحفية آية خمســة وثالثين عاما نذرت 
دموعها وحكاياتها لكل بيت فقد شهيدا أو 
حتى مُسح من قائمة السجالت المدنية، 
ولكل بيت هُدم عموده وأضحى مشردًا، 

فلــم تنعــم بهــدوء الناجين حقــًا بعدما 
تصــورت فــي كل مرة نفســها في رقعة 
وجع جديدة على مدار أحد عشر يوما من 

الحرب الطاحنة وما بعدها.
لكــن عُمر آية تقدم مئــة عام أخرى، في 
الوقــت الــذي كانــت تبكي وتكتــب فيه 
قصص زوجات وأطفال وأمهات الشــهداء 
وتــروي بطوالتهم ، أصبحــت هي بطلة 
القصة وزوجة الشهيد وأم أطفال الشهيد 

الثالثة عَمرو ،ومريم ولين.
المهمــة الجهادية هــي تتمة بــال انتهاء 
أليــام المعركــة، وهــي ذاتهــا التحضير 
واإلعداد ومأل الســالح بحبــات الرصاص 
وشــحن المرابض بصواريخ جديدة، هذه 
المهمــة موكلة ألشــد الرجال حرصا على 
النصــر وهزيمة األعداء بــذكاء عقولهم، 
وهي المهمة التي نفذها المهندس أسامة 
جنينــة زوج الصحفيــة آيــة فــي تفكيك 
صواعق صواريخ اإلحتالل واغتنامها في 
خزينة المجاهدين، لكن الصواريخ كانت 
ســباقة في منحه راحة طويلة في جنات 

اآلخرة، وتلقيبه بشهيد اإلعداد.
تحولــت العيــون نحــو آية، تحولــت إليها 
كلمات المؤازرة والمواساة بفقدها الجلل، 

بعدمــا كتبــت كلمــات النجــاة كان قلبها 
يحدثهــا بغير ذلــك، كان يحدثها بالخوف 
وتحدثه بالطمأنينــة، كانت تلقنه الثبات 

ويؤكد لها بأن المعركة لم تنتهي بعد.
طبعــت آية قبلة الوداع األخير على جبين 
زوجها المحتــرق بالصواريخ لكنه مضيء 
بحبها، ودعته وكانت تعض على صبرها 
وتخيط جرحها بيدهــا وتقول "إنا هلل وإنا 

إليه راجعون".
وختمت آية مقالة النجاة بتلك األسطر،أبو 
عبيدة ليس رجاًل من القسّــام َفحَسْبُ، 
إنما هو شــابٌ عنيدٌ يحفرُ رماَل النّفِق 
فيُطيــُل الحفــرَ أو يَختَنــقُ، كومانــدو 
يغــوصُ  في البحــِر؛ قد يغــرقُ، وكثيرًا 
ســيَصُِل، مهنــدسٌ عبقــريّ يَصنــعُ 
الصــاروخَ.. وشــابٌّ مندَفــعٌ يُطلُِقــه، 
وآخَــرُ يؤمّــنُ ماَله وزوجَه فــي بالدِه، 
ويتصــدّقُ بعِلمِــه علــى أشــدِّ الرجاِل 
ِنظامَهــا  يدّقــقُ  طيّــارٌ  إليــه،  حاجــًة 
التشــغيليَّ قبَل أْن تغزو، يَصنعُها فإمّا 
تســتطلعُ وإمّا تنتحر، بروفيسور يَتركُ 
ناســا الفضائيــة ويؤثِــرُ القسّــام، أبو 
عبيدة رجٌل من القسّــام.. وكلُّ القســاِم 

أبو عبيدة .

مركب النجاة أنزل زوج الصحفية "آية أبو طاقية"
 إلى حمولة الشهداء وأضحت هي القصة!


