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غزة-الرأي- آالء النمر
مكدســًا  جــدًا،  طويــًا  العــام  كان 
واألوضــاع  والظــروف  باألحــداث 
المتوتــرة التــي خيّمــت علــى قطاع 
غزة، ترنحت ما بيــن إغاقات طارئة 
بسبب جائحة كورونا وتطوراتها، وما 
بين عدوان “إســرائيلي” شرس ألحق 

أضرارًا نفســية ثقيلــة ال زالت تاحق 
الفلســطينيين عمومًا وطلبة الثانوية 
العامــة خصوصا في نومهــم وأوقات 

يقظتهم.
أحد عشر يومًا من شهر مايو المنصرم 
كأنهــا عامًا كامــًا من الفقــد والفزع 
واألحــداث المفجعة، هــذه المرة كان 

يخمــن كّل حي بأنه الشــهيد الاحق 
فــي اللحظــة المقبلة، فكانــت نهاية 
العام ترتســم على أنقــاض البنايات 

السكنية وفي أسماء الشهداء.
من المقــرر بــدء امتحانــات الثانوية 
العامة لهذا العام بعــد غدٍ الخميس، 
بمشاركة )37149( طالبا وطالبة على 

مســتوى مديريات القطــاع، موزعين 
على )219( لجنة، بعد عام لم ينتظم 
فيه الــدوام انتظامًا طبيعيًّا بســبب 
الظروف الصحيــة التي خلفتها جائحة 

كورونا.
طلبة الثانويــة العامة، طالبــوا وزارة 
التربية والتعليم عبر حســابتهم على 

مواقــع التواصل االجتماعــي بمراعاة 
ظروفهــم الصعبــة التــي مــروا بها، 
لكن االمتحانات بحســب وزارة التربية 
والتعليــم تخضــع لمعاييــر دوليــة ال 
يمكــن التاعــب بها حســب الظروف 

المستجدة.
العامة  الثانويــة  10طالــب 

طلبة الثانوية العامة على أعتاب التحدي وخوض تجربة “النجاح”
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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 

القدس المحتلة- الرأي
لم تكد معركة ســيف القدس تنجلي 
عن هزيمــة االحتــال فــي مواجهة 
المقاومــة وصواريــخ غــزة حتى عاد 
االحتــال ليســعّر وتيــرة اســتهداف 
المقدســيين في محاولــة للتّعويض 
عن خســارته في غزة، وفــي محاولة 
الســترداد بعــض من "هيبتــه" التي 
فقدهــا فــي ظــل التراجعــات التــي 
فرضهــا عليــه المقدســيون من هبة 

باب العمود حتى يوم 28 رمضان.
وكانت معركة ســيف القدس انطلقت 
المقدســيون  انتصــر  حيــث  مــن 
عندمــا منعــوا االحتال من الســماح 
للمســتوطنين باقتحــام األقصى في 
28 رمضان لاحتفــال بـ "يوم توحيد 
الرشــقات  واســتطاعت  القــدس"، 
األولى من صواريخ غــزّة أن تفرض 
على االحتــال إلغاء مســيرة األعام 
التهويدية بعدما كان تمسكّ باإلبقاء 
عليهــا فــي محاولــة للتعويــض عن 
فشله في تأمين اقتحام المستوطنين 

لألقصى.
ويســتمرّ االحتــال فــي حملة دهم 
واعتقــال وتنكيــل وحصــار لمعاقبة 
منهــم،  واالنتقــام  المقدســيين 
ولردعهم عن المشاركة في أيّ حراك 
شــعبي أثبتت التجارب، خصوصًا في 

السنوات القليلة الماضية، قدرته على 
عرقلة مشاريع االحتال التهويدية، ال 

سيّما في المسجد األقصى.
اعتقاالت وقــرارات باالعتقال اإلداري 

واإلبعاد 
التــي ينفذهــا  سياســة االعتقــاالت 
االحتــال ليســت بالجديــدة، وكّثــف 
االحتــال مــن تنفيذهــا بعــد توّقف 
العدوان، مع اللجــوء إلى إصدار أوامر 
اعتقال إداري، وهي قرارات باالعتقال 
مــن دون تهمــة أو محاكمــة، يتذرّع 
فيهــا االحتــال غالبًا بوجــود ملفات 
سرّية ال يمكن الكشف عم مضمونها.

اإلداري  االعتقــال  قــرارات  وشــملت 
عــددًا من األســرى المقدســيين من 
بينهم: األسيـــر محمد صالح العوري، 
من حــي واد الجوز بالقــدس اإلداري 
لمدة 6 أشــهر، واألســير محمد مجيد 
الزغــل مــن رأس العامــود لمــدة 3 
أشهر، واألسير المقدسي عمر الزغير 
لمدة 3 أشــهر، واألســـير ســيراج أبو 
ســبيتان مــدة 4 أشــهر، ومحمد وليد 
أبو جمعة، وهاشــم أحمــد أبو الهوى 
من حي الطور، مــن دون تحديد مدة 

االعتقال.
األحــد  االحتــال  ســلطات  وســلمت 
5/30، حارس األقصى مختار القاضي 
قرارًا بإبعاده أربعة أشــهر عن مكان 

عمله في المســجد، إضافــة إلى قرار 
بإبعاد الحارس فادي عليان 6 أشــهر، 

وعلي وزوز ورأفت نجيب.
ووفــق المحاميــة المقدســية ســناء 
الدويــك، أجّــل االحتال يــوم أمس 
تســليم قرارات اإلبعــاد عن األقصى 
لبعض المقدســيين، علمًا أن شرطة 
االحتــال أبعــدت األســبوع الماضي 
قرابــة 20 مقدســيًا معظمهــم مــن 
الفتيات والســيدات عن المسجد لمدة 
أســبوع، على أن يعودوا اليوم مجددًا 

الستام أمر باإلبعاد لمدة 4 أشهر.

حمالت تنكيل في أحياء 
القدس

نّفذت شــرطة االحتال حملة واسعة 
االحتــال  حكومــة  مــن  بتوجيهــات 
لتحرير أكبر عدد ممكن من مخالفات 
وقــد  للمركبــات،  وفحــص  الســير 
انتشــرت عناصر الشــرطة في جميع 
مداخــل ومخــارج البلــدات واألحيــاء 
المقدســية وضواحيها، ونصبت عددًا 
كبيرًا مــن الحواجز للتدقيق باألوراق 
الثبوتيــة، وفحص جميــع المركبات، 
وأطلقــت وحدة كاملة مــن عناصرها 
لماحقــة  ناريــة  دراجــة   20 مــع 
المواطنيــن باقتحام بلدات وشــوارع 
القــدس المحتلــة، فضًا عن نشــاط 

واســع لطواقم متعددة تابعة لبلدية 
االحتال في القدس.

وقال مقدســيون إن الحملة انتقامية 
وتســتهدف تدفيع المقدســيين ثمن 
خســائر االحتــال في عدوانــه على 

غزة.
وفــي 5/27، شــنّت قــوات االحتال 
حملة تنكيٍل واســعة بحق المواطنين 
فــي مخيــم شــعفاط، وســط أجــواء 
المنطقــة.  ســادت  التوتــر  شــديدة 
وشــملت الحملة إزالة الفتات إعانية 
وتحريــر  التجاريــة،  المحــال  عــن 
مخالفــات مالية ألصحــاب المركبات، 
وتوقيف المارّة والتدقيق ببطاقاتهم 
الشــخصية. طالــت حمــات التنكيل 
اقتحمــت  إذ  الزيتون/الطــور،  حــيّ 
قوات االحتال الحي بعد منتصف ليل 
الجمعة-الســبت الماضيــة، وتصدّى 
لها شــبان الحي حيث دارت مواجهات 

استمرّت حتى فجر السبت 5/29.

تضييق الحصار على حيّ 
الشيخ جراح

يســتمرّ االحتال في التضييق على 
أهالي حي الشيخ جراح، عبر استمرار 
الحصــار الــذي فرضــه علــى الحــي 
ومحاوالت منع أيّ شــكل من أشكال 

التّضامــن مع األهالي الذين يســعى 
إلى تهجيرهم لمصلحة مستوطنين.

وتعمد قوات االحتال إلى اســتهداف 
أهالــي  مــع  التضامنيــة  الوقفــات 
المتضامنين  علــى  واالعتــداء  الحي، 
بالضــرب، وقنابل الغــاز، عاوة على 
تنفيــذ اعتقــاالت طالــت صحفييــن، 
من بينهــم الصحفية زينــة حلواني، 
والمصــور الصحفي وهبي مكي الذي 
اعتدت عليــه قوات االحتال بالضرب 
المبرح، ما أدى إلى إصابته بجرح في 
رأســه ونزفه الدماء، وتحطيم كاميرا 

التصوير.
وكانــت المحكمــة العليــا لاحتــال 
قــرّرت إمهــال المستشــار القضائي 
للحكومــة، أفيحــاي مندلبيــت، حتى 
فــي  موقفــه  لتقديــم   2021/6/8
ملفّ تهجير عائات فلســطينية من 
منازلها بالشــيخ جــراح، فيما فرضت 
قــوات االحتــال حصــارًا مطبًقــا إذ 
عمدت إلــى وضع مكعبات أســمنتية 
عنــد ثاثــة مداخل تــؤدي إلى الحي 
بعد ساعات من عمليّة دهس أصيب 
فيها 6 عناصر من قوات االحتال في 
/2021/5/16، بعدمــا كانت حاصرت 
الحــيّ بعــدد مــن نقــاط التفتيــش 
الحديديــة  والســواتر  العســكرية 

وبعناصر من الشرطة والجيش.

بعد هزيمته في سيف القدس..
 االحتالل يستّل سيف االنتقام من المقدسّيين
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غزة- خاص الرأي
اإلعامــي  المكتــب  يواصــل 
فعاليــات  تنظيــم  الحكومــي 
الفنــي في ســاحة  المعــرض 
وســط  المجهــول  الجنــدي 
مدينــة غــزة لألســبوع الثاني 
التوالــي بهــدف توثيق  علــى 
اإلســرائيلي  االحتال  جرائــم 
بحق مختلف قطاعات الشــعب 

الفلسطيني.
الحكومي  اإلعامــي  المكتــب 
ٌأقم على أرض ســاحة الجندي 
المجهــول الذي تعرض لغارات 
"شــاهد على  عنيفة معــرض 
الجريمة ″2021، حيث اكتظت 
جنباته بصور وثقتها عدســات 
المصوريــن، وبمخلفات قذائف 
إســرائيلية، ومقتنيات صحفية 
نــال منها "عبــث الحــرب"، لو 
كان لها لسان لنطقت ببشاعة 
لهــا  تعــرض  التــي  الجرائــم 
واآلمنــون في  صحفيــو غــزة 

منازلهم.
وعمل القائمون على المعرض، 

علــى توثيق جرائــم االحتال 
المؤسســات  مختلــف  بحــق 
الصحفيــة واإلعاميــة، التــي 
للتدميــر  مقراتهــا  تعرضــت 
بشــكل كامل، بعد اســتهداف 
العديــد مــن األبــراج، ومنهــا 
الجــاء والشــروق والجوهــرة، 
مــن  عــرض مجموعــة  وتــم 
التــي  والصواريــخ  القذائــف 
تدميــر  فــي  اســتخدمت 

المؤسسات وقتل األطفال.
ويتوســط المعــرض كاميرات 
تلفزيونيــة مدمــرة  ومعــدات 
جراء تدمير طائــرات االحتال 
الجــاء  بــرج  اإلســرائيلي 
يضــم  والــذي  والشــروق 
محليــة  إعاميــة  مؤسســات 
إنتــاج  وشــركات  ودوليــة 

تلفزيوني.
 2021 عــدوان  واســتمر 
اإلســرائيلي على قطــاع غزة 
11 يوما، أدى بحسب إحصائية 
وصلــت إلــى "عربــي21"، من 
وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 

ارتفاع عدد الشــهداء إلى 254 
شــهيدا، بينهــم 66 طفا و39 
سيدة و17 مسنا، والجرحى إلى 
أكثر مــن 1948 مصابا بجروح 

مختلفة.

اغتيال الشهود
اإلعامــي  المكتــب  رئيــس 
الحكومي ســامة معروف قال 
ترتكــب  وهــي  إســرائيل  إن 
جرائمها "ترى نفســها محصنة 
القانــون وفــي منــأى  وفــوق 
عن الماحقة والمحاســبة مما 

يشجعها على ارتكاب المزيد".
وبحســب رئيــس المكتب فإن 
ما ارتكبته إسرائيل على مدى 
أيام الحــرب يرقى إلى "جرائم 

حرب بمعنى الكلمة".
منــه  الهــدف  أن  إلــى  ولفــت 
"تقديــم الرواية الفلســطينية 
إلــى العالــم" عبر زاويــاه التي 
التقطتهــا  صــورا  تتضمــن 
لجرائم  المصوريــن  عدســات 
بحــق  إســرائيل  ارتكبتهــا 

المدنييــن، ومخلفــات قذائــف 
وصواريخ إسرائيلية استخدمت 

بكثافة خال الحرب.
وأضاف "في كل زاوية وشــارع 
في غزة ســتجد آثــارا للعدوان 
اإلسرائيلي الغاشــم )..( وكان 
يرتكــب  أن  يريــد  االحتــال 
جرائمــه بصمت، فســعى إلى 
الحقيقة  الشــهود على  تغييب 
الصحفييــن،  مــن  وفرســانها 
فاســتهدفهم ودمــر مكاتبهم 

ومنازلهم وممتلكاتهم".
وأكد معــروف علــى أن مكتبه 
يسعى ليكون المعرض محطة 
الوفــود، موصيــًا  كل  لزيــارة 
بأن يكــون هناك معرض دائم 
ليوثــق الروايــة الفلســطينية 
بحــق  االحتــال  وجرائــم 

الفلسطينيين.
وأوضــح أن المعــرض يتنقــل 
زوايا ورســائل ســريعة يمكن 
عــن معانــاة المواطنيــن جراء 
وعليهــا  وعدوانــه،  االحتــال 
يترتب أن تلفت انتباه المجتمع 

الدولي لحقيقــة هذه المعاناة، 
مظلوميــة  انتصــار  نحــو 
وللعــراف  الفلســطينيين، 
والمواثيــق الدوليــة، لحمايــة 

المدنيين.
وذكــر معــروف، أن المعــرض 
يضمن زوايا عدة لصور وثقتها 
صحفيون من غزة ومجســمات 
مــن مخلفــات العــدوان علــى 
القطاعــات المختلفــة، ونماذج 
من األضرار التي لحقت بأدوات 
 55 قصــف  بعــد  الصحفييــن 
جانب  إلــى  إعامية  مؤسســة 

أسلحة وذخائر "إسرائيلية".
وأشــار إلــى أنــه جــاء ليــروي 
ويقول  الفلســطينية  الروايــة 
للعالم اجمــع "نحن نضع هذه 

الحقيقة بين أيديكم".
وبيّــن أن الشــواهد أكبــر من 
ذلك بكثير وال يمكن أن تختزل 
ال  كمــا  المعــرض،  بشــواهد 
يمكن أن تنقل مأســاة ومعاناة 
شعبنا التي عاشــها على مدار 

العدوان مدته 11 يومًا.

"معرض شاهد على الجريمة 2021".. وجهة الزوار لألسبوع الثاني
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غزة-الرأي - آالء النمر
"قتلــوا إمــي وأبويــا وأخويــا وأختــي 
وســيدي وســتي، بأي حق أنــا صرت 
يتيــم بدون أهــل وال عيلــة، بأي حق 
خطفــوا حلم أخويــا ابــن التوجيهي، 
بأي حق قتلوا أختي الي لســه ما طبق 
عمرها الـ12 سنة، بأي حق قتلوا أبويا 
الدكتور أيمن، وبأي حق قتلوا ســيدي 
وســتي، وبأي حــق خلــوا عمارتنا من 
أربــع طوابــق تحت األرض؟"، أســئلة 
ليــس لها إجابة صاح بهــا ابن العائلة 
الذي خرج حيًا وحيدًا من تحت الركام.

"عمر" نجل الطبيب الشــهيد أيمن أبو 
العوف رئيس قسم الباطنة ومسؤول 
ملف مرضى كورونا في مجمع الشفاء 
الطبــي، أتــم ثمانية عشــر عامًا من 
عمــره، ومــا بعدهــا أصبحــت أعوامًا 
اللــون  رماديــة  المامــح  مجهولــة 
والشكل، حتى المستقبل أوصد أبوابه 

في وجهه صفعة قوية.

الليلة األخيرة
كانــت الســاعة تشــير بعقاربهــا إلى 
الثانيــة عشــر منتصف الليــل، وكان 
التاريــخ يكتــب نفســه فــي الخامس 
عشر من شهر مايو المنصرم، التاريخ 
الــذي يربط نفســه بنكبة فلســطين 

الحربيــة  الصواريــخ  دّكات  عــام48، 
كان يُســمع صوتها بالجوار، تمتمات 
اســتوداع األم "أم توفيــق أبو العوف" 
ألوالدهــا وهمــس اآليــات مــن بين 
الشــفاه اســتحوذت على وقــت الليل 

الموحش.
مشــهد األمان لــم يكتمــل، وهمس 
اآليــات توقــف دون مقدمــات، ولمــة 
العائلة في الطابق الثاني من العمارة 
الســكنية تفرقت بصاروخ حربي أول 
وثانــي وثالث، والرابــع أجهز على من 
بقــي حيا، عدا عــن شــاهد واحد من 
العائلــة، وحــوّل العمــارة علــى بُعد 
طابقيــن تحت الشــارع، فتغدو "نكبة 

عائلة أبو العوف".
الوحيد الذي لم ينجُ من هذه الجريمة 
هو "عمــر"، لم ينــجُ بشــيء يُذكر، 
حتى بطيف ذكرى تؤنس وحشة قلبه 
حينما يشــتاق، لم ينجُ بدفتر يحتفظ 
فيه بخط أخيه الذي كان يطالع دروس 
الثانوية العامة على مسافة أسبوعين 
مــن االمتحانــات النهائيــة، لــم ينجُ 
بلعبة أخته التي كانت تســلي وقتها، 
لم ينجُ بأواني أمه وال بمابسها، ولم 
ينجُ "عمر" من فقــد أبيه الطبيب وال 
حتى بمستندات تعيد في ذاكرته مجد 

أبيه وإخوته.

أكثــر مــن اثني عشــرة ســاعة بقي 
"عمر" يحتضن جســد أخته الشهيدة، 
ورددت  األخيــرة  الشــهادة  أنطقهــا 
بصوتها الضعيف "ال إله إال اهلل"، قبّل 
رأسها مرارًا ومن فوق رأسه استقرّت 
ثاث أســقف تعود للطوابق المدمرة، 
تأكــد "عمر" من مفارقــة أخته للحياة 
بعد عشر دقائق من توقف الصواريخ 

الحربية عن دّكها لهم.
اثني عشــرة ســاعة كان فيها الوداع 
طويا جدًا تحت أنقاض البناية، وكان 
"عمــر" يغط فــي نومه كأنــه يحلم، 
وما أن يكمل حلم الفاجعة في رأســه 
المفجــوع، حتــى يقطع عليــه صوت 
يأتــي من فــوق األرض يُنــادي: "في 
حد عايش هنا؟"، يلملم "عمر" ما بقي 
من أنفاسه المختنقة بالغبار والدخان 
ورائحة الدم، يشدها ويرد: "أنا ضايل 

عايش طلعوني!".
على مســافة قريبة منه كانت تجلس 
أمــه، وفي انتقالهم مــن فوق األرض 
إلــى باطنها انتقلت أمه معهم، ســمع 
"عمــر" صــوت أمــه تنطق الشــهادة 
أنفاســها،  آخــر  وتشــهق  األخيــرة 
يتحسس بســمعه أنفاس عائلته عله 
يجد من بقي حيًا معــه، لكنه لم يجد 

إال نفسه.

قبل ضربــات الغدر الحربية، كان أبيه 
مســتلقيًا في غرفة نومــه، ومع تناثر 
البناية ومــن فيها لم يعلم "عمر" أين 
اســتقر جســد أبيه، لكنه كان متأكدًا 

من استشهاد والده الطبيب.
الليلة األخيــرة لـ"عمــر" كانت برفقة 
عائلته تحــت أنقاض العمــارة، كانت 
الليلة األخيــرة الممتلئة بوجوه إخوته 
وأحاديثهم وصدى ضحكاتهم، وكانت 
ليلة أخيرة ممتلئــة بالوداع إلى األبد، 
المــرة األولى التي أطالــت أخته النوم 
فــي أحضانه، وهي المرة ذاتها األولى 
التي أطال النظر فــي وجه أمه النائم 

الثني عشرة ساعة متتالية.
وهــي آخر ليلــة يُكتــب لـ"عمــر" أن 
يعيــش وحيدًا دون بيــت يجمعه بأمه 
وأبيه وإخوته، دون بيت يتمشــى فيه 
ويشــير إلى الزوايا ليذكــر طيف أبيه 
كيــف كان هنا مســتلقيا، ولن يجلس 
خلف مكتب شــقيقه الذي كان يوصل 
الليل بالنهار ليكمل مطالعة دروســه 
تحضيــرًا لخــوض االمتحانــات، ولــن 
يقف في المطبــخ ليقول: "كانت أمي 
تمضي هنا ســاعات طويلــة لتعد لنا 
طعاما شهيًا لم أذق مثله في حياتي!"، 
فقد مــات حلم "عمر" برحيل ذكرياته 

وأغلى ما يملك في وجوده.

“عمر أبو العوف” الحي الوحيد الذي لم ينُج!
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
صدمات نفســية موجعة تلك التي 
تلقاهــا أطفال غزة خــال العدوان 
فمشــاهد  األخيــر،  اإلســرائيلي 
القصــف والدمــار والمــوت وفقــد 
األحبــة ال يفــارق مخيلتهــم بتاتًا، 
فقــد عايشــوا المشــاهد جميعهــا 
وعلقــت فــي أذهانهــم، حتى بات 

الخوف يرافقهم في يومياتهم.
الفنان المسرحي فؤاد الشيخ عيد، 
أخــذ يبحــث عــن طريقــة لتبديد 
الخوف وآثــار الصدمات التي تلقي 
بثقلهــا على قلــوب األطفــال في 
مراكز االيواء التابعة لوكالة الغوث 

بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ســماعة ومكبــر صــوت ومابس 
مهــرج، معــدات بســيطة امتلكها 
الشــيخ عيــد، لكنها كانــت كافية 
لتحويــل نوبات الهلــع والفزع لدى 
األطفال الى ساعات فرح، من خال 
حلقــات التفريغ النفســي والعديد 
من البرامــج الغنائيــة والترفيهية 

التي من شــأنها التخفيف من حدة 
التوتر وما خلفه العدوان بمشاهده 

القاسية على نفوسهم.

تفريغ بمراكز االيواء
وخــال العــدوان الذي اســتمر 11 
يومــًا، كانــت هنــاك الكثيــر مــن 
العائــات المشــردة داخل مدارس 
االيــواء، فــي حيــن كان األطفــال 
يمــرون بحــاالت هلع وخــوف جراء 
االنتشــار الغير طبيعــي للطائرات 
في سماء غزة، والقصف المتواصل 

والعشوائي دون تمييز.
""أقــوم بتجميع األطفال من جميع 
المراحــل العمرية، بعمــر الخمس 
ســنوات حتى 15 عامــًا، عبر مكبر 
الصــوت، ومــن ثم أمــارس اللعب 
والعديد من النشاطات التي تدخل 
الفرحــة والســعادة الــى قلوبهم"، 

يقول الشيخ عيد.
حــدة  مــن  التخفيــف  يتوقــف  وال 
الصدمــات التي عايشــها األطفال 

التفريــغ  علــى  العــدوان  خــال 
النفســي واللعب فقط، حيث يفتح 
الشــيخ عيد والملقــب بالحكواتي 
عمو فــؤاد، المجال لألطفال الذين 
الغنــاء  مثــل  المواهــب  يملكــون 
الموجودة  الطاقة  لتفريغ  والشــعر 
الشــيخ عيد،  الحكواتــي  لديهــم. 
كانــت عائلتــه ضمــن اآلالف مــن 
العائات التي شــردت ونزحت من 
منازلها هربا من جحيم الصواريخ 
للمنــازل  المســتمر  والقصــف 
والمنشــآت والمؤسسات، والذي لم 

يتوقف للحظة واحدة.
وحول تفاعــل األطفال معه، يؤكد 
الشــيخ عيد أنه بــدأ بالحديث عبر 
مكبــر الصــوت، ومــن ثــم تجمع 
فشــيئُا  وشــيئًا  حولــه،  األطفــال 
بدءوا باللعــب والضحك والتفاعل، 
فيما انضــم عدد من المنشــطين 
المدرســة  داخل  والمتطوعين من 
الــى مســاعدته فــي التخفيف عن 
األطفال، واستمر على هذا المنوال 

طوال أيام العدوان على غزة.

تبديد الخوف
الشــيخ عيــد الذي تمكــن بقدرته 
وبراعتــه فــي تبديد الخــوف لدى 
األطفــال، يؤكــد أنــه كان يمنــح 
الفرصــة لألطفــال للتعبيــر عمــا 
إعطائهــم  خــال  مــن  بداخلهــم 
الميكروفــون، وتشــجيعهم بقــوة 
للحديــث دون قلق، األمر الذي كان 
يشعره بالسعادة عندما يرى الفرح 

يلمع في عيونهم.  
لم تكن ســاعات التفريغ النفســي 
األطفال  مع  الترفيهية  والنشاطات 
داخل مركز إيواء معين، بل امتدت 
بعدهــا الــى العديــد مــن مراكــز 
االيواء التي تعــج بالنازحين، حيث 
تم تنفيذ العشــرات مــن الفقرات 
الفنيــة والثقافية والترفيهية خال 
أيــام العــدوان وبعده، الــى جانب 
العديــد مــن العروض المســرحية 
التي القت تفاعا من قبل األطفال 

وعائاتهم.
ويمتلــك الشــيخ عيد خبــرة تمتد 
لســنوات طويلة في مجال التفريغ 
النفســي والتنشــيط والترفيه عن 
األطفــال، وقــد ظهــر ذلــك جليــا 
على مــدى ثاثة حروب عايشــتها 
غزة، فــي حين يمتلك قــدرة على 
االقنــاع، وقــد تمكــن من اســعاد 
آالف مــن األطفال من خال ســرد 
الحكايات وجلسات التفريغ النفسي 
واألنشطة الترفيهية التي يقوم بها 
في مجال إســعاد األطفال وإدخال 

الفرحة الى قلوبهم.
وشــكل العدوان األخير على قطاع 
غــزة عامــا نفســيا صعبــًا علــى 
األطفــال، حيث يأتي دور مشــاريع 
التفريغ النفسي والترفيه من أجل 
مساعدة هؤالء على االستمرار في 
حيــاة آمنة مســتقرة، وصــوال الى 
دعم صمودهــم، وإعــادة التوازن 
الطبيعــي الى حياتهــم، ودمجهم 

من جديد داخل المجتمع.

التفريغ النفسي..
محاوالت لتبديد مشاهد الحرب من أذهان أطفال غزة
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غزة-الرأي- آالء النمر
في صبــاح يوم جديــد، يخصص 
قــرص الشــمس شــعاعًا ملتهبــًا 
الطفلــة  لشــعر  يشــيرُ  صريحــًا 
"ماريــا" ذو اللون األحمــر، يُدفئ 
بعضــًا من بــرودة قلبهــا الصغير 
ذو األعوام المســاوية لعدد أصابع 
يدها الواحدة، وفي ذات الصبح ال 
يطال قرص الشمس وجه الطفلة 
"ســوزي" التي ما زالت تندس بين 
جــدران مشــافي الطب النفســي 
لعاج صدمتها، والتي تكبر رفيقة 

قصتها بعامين فقط.
"ماريا عاء أبو حطب"، و"ســوزي 
رياض اشكنتنا"، طفلتان وحيدتان 
فقــدت كل واحــدة منهمــا أمهــا 
وإخوتها، وكانــت المعجزة وحدها 
من أبقت كلتاهما على قيد الحياة، 
مــذ والدتهمــا وكل واحــدة تحيــا 
بشكل مختلف، تضحك وتلعب مع 
إخوتها، تــأكل تشــرب وتنام في 
أحضــان أمهــا، إال أن حياتهما بعد 
انتهاء الحرب تشــابهت في فاجعة 
الفقد وفــي طريقــة نجاتهما من 

بين أنياب الموت الدامي.

صدمة الفاجعة
"ســوزي" ذات العيون الشاردة إلى 

مشــهد الفاجعة بــا انتهاء، كانت 
تلتف بذراعي أمها حتى آخر لحظة 
مــع اشــتداد الضربــات الحربيــة 
"اإلســرائيلية" على بيتهم اآلمن، 
ومــع كل ضربــة تدميرية أطاحت 
بشارع الوحدة وعماراته السكنية، 
كانت تتمســك بجســد أمهــا أكثر 
وتعقد كلتــا يداها حول عنق أمها 
وتغمــض عيناهــا كــي ال ترى ما 
يحدث حولها، لكنها فتحت عيونها 
على فاجعة تفوق توقعات خيالها. 
منذ ســاعات الليــل األولى وحتى 
شــروق اليوم التالي بقــي الركام 
بثقله يحط على جســد "سوزي"، 
لعشِر ساعات مظلمة، أمضتها في 
أحضان أمهــا بين األنقاض وتحت 
الــركام ومن بين براكيــن الدماء، 
حتى بعدمــا انقطعت أنفاس أمها 

بقيت متشبثة بجسدها.
ال شــيء ســوى أنفاس نجاة يلهج 
به صــدر الصغيرة، لكن جســدها 
مترهل ضعيف مشــدوه ومفجوع، 
حتى لــون شــعرها البنــي أخفته 
سُــحب الغبــار وأعمــدة الدخــان 
األسود وركام منزلها المدمر فوق 
رأســها، وبقيت "ســوزي" الناجية 
األربعــة  أشــقائها  دون  الوحيــدة 

وأمها.

أطبــاء العــاج النفســي قالــو إن 
الطفلة "ســوزي رياض" تعرضت 
لصدمة منعتها من اللعب والحديث 
وممارســة حياتها بشكل طبيعي، 
كما عكســت الصدمة بثقلها على 
لســان الطفلــة واختصــرت عليها 
روايــة ما حــدث معهــا، وال تتكلم 
بشــيء ســوى مناداتهــا بـــ "ماما 

...بدي  ماما .. !".

قفزة النجاة
أما عن "ماريا" ذات الشــعر األحمر 
المجعــد، رفيقة القصة وشــبيهة 
التفاصيل لحدث "سوزي" المفجع، 
والتي كانــت تلهو وتلعب مع أبناء 
عمتهــا الخمســة الزائرين لبيتهم 
وســط مخيم الشــاطئ ثاني أيام 
العيــد، رغما عن ظــروف العدوان 

الشرس.
أكبر األشــقاء كان يوسف ذو األحد 
األصغــر  وشــقيقه  عامــًا،  عشــر 
واألخ  أعــوام،  العشــرة  ذو  بــال 
األصغــر يامن ذو األعوام الســتة، 
وأصغرهــم كانت ماريــا وتكبرها 
حبيبتهــا مريــم بثاثــة أعــوام، 
خمســتهم كانوا يحتفون بضيوف 
عيدهم تحت ســماء غــزة الملبدة 
بالموت، لكن أمانهم الوحيد أنهم 

يقطنون في بيت بسيط آمن.
الليلــة الثانيــة أليام العيــد آثرت 
األم "مهــا الحديــدي" قضاء ليلتها 
فــي بيت شــقيقها الوحيــد "عاء 
أبو حطب"، فــي خطوة الصطناع 
ألطفالهــا  المــرح  مــن  أجــواء 
الخمســة صهيب ويحيى وأســامة 
وعبدالرحمن ورضيعها عُمر، فلم 
يبعد بيتها عن أخيها ســوى بضع 

أمتار.
أمهاتهم  برفقــة  أطفــال  عشــرة 
داخــل البنايــة الســكنية اآلمنــة 
وســط المخيم، أما عن األب "عاء 
أبــو حطــب" فقــد اختلــس وقتــًا 
سريعا لشــراء الخبز إلتمام تجهيز 
وجبة العشــاء، أدار ظهــره وابتعد 
قليــًا، وما هــي إال بضــع دقائق 
حتــى دكــت الصواريــخ الحربيــة 

البيت دون سابق إنذار.
قوة الضربة العدوانية على البناية 
قذفــت الطفلة "ماريــا" من إحدى 
النوافــذ وألقتهــا أرضا مــن على 
بعد ثاثة طوابق، فكانت الناجية 
األولى بقفزة إعجازية تركتها في 
مهب الحياة تؤنس وحشــة أبيها، 
وتبقى الذكرى الوحيدة التي تنوب 
عن إخوتها األربعة وأمها الشهداء.

الناجــي  "عُمــر"  الرضيــع  وكان 

الثاني من عائلــة الحديدي، وكان 
طفًا وحيدًا أيضًا ناجيًا من الموت 
من بين أحضان أمــه النازفة بدم 
الشــهادة، ليحمــل فــي قســماته 
وجوه إخوته األربعة الشهداء أنسًا 

ألبيه.
لــم  "ماريــا"  الناجيــة  الطفلــة 
يســتوعب عقلهــا الصغيــر أنهــا 
بقيــت با أم وبا إخــوة وبا بيت 
من األســاس في ثــوانٍ، والطفلة 
"ســوزي" ال تتوقــف عــن الصراخ 
والبكاء فــي طلب أمها ثانية وهي 
تعد نفســها بأنها ستسمع الكام 
وستكتب واجبتها كما كانت تطلب 
منهــا أمها، أما عن الرضيع "عُمر" 
الــذي بدأ بحفظ مامــح أمه جيدًا 
لم يقبل بعد علــى صدر مرضعة 

غير أمه الشهيدة!.
ســتة وستون طفًا سُجلوا شهداء 
وســجلتهم  العــدوان،  هــذا  فــي 
"إســرائيل" مســبقا في خانة بنك 
وأربعــون من  الخــاوي،  أهدافهــا 
النســاء قضــوا برفقــة أطفالهم، 
وثمانية عشــر مســنًا أيضًا، وفي 
الحقيقة الناجــي الوحيد هو الذي 
لم ينــجُ، وكل الشــهداء قد نجوا 
فعًا من المــوت مرات ومرات في 

معترك الحياة.

متشابهتان بالفقد والنجاة

ماريا وسوزي .. طفلتان ناجيتان بال عائلة!
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غزة- الرأي
ألكثر من شــهر اســتمرار إغــاق معبر 
كــرم أبو ســالم التجاري جنوب شــرق 
مدينة رفح حيــث تم إغاقه في بداية 
الحــرب الرابعة على قطــاع غزة والذي 
بدأت بتاريخ 10/5/2021 ، واســتمرار 
هــذا اإلغــاق ألكثــر من ذلك تســبب  
بخســائر فادحة للتجار و المســتوردين 
نتيجــة عــدم تمكنهــم مــن اســتام 
بضائعهم من الخارج و جلب بضائعهم 
الموانــئ  و  المخــازن  فــي  المخزنــة 
اإلســرائيلية و تحملهم رســوم تخزين 

إضافية عليها .
 ويعــد معبــر كــرم أبــو ســالم المعبر 
التجــاري الوحيد فــي قطاع غــزة بعد 
إغــاق كافــة المعابــر التجاريــة ويتم 
مــن خالــه إدخــال كافــة االحتياجات 
مــن البضائع والمســاعدات اإلنســانية 

والمحروقات.
هذا اإلغاق أدي إلى حرمان قطاع غزة 
من دخول حوالي 6500 شــاحنة خال 
تلــك الفتــرة مــن األصناف المســموح 
دخولهــا إلــى القطــاع ، باإلضافــة إلى 
عدم تمكــن ما يزيد عن 300 شــاحنة 
من الخروج إلى أســواق الضفة الغربية 

واألسواق الخارجية.
وتســبب إغاق المعبر المستمر بنقص 
حــاد في المــواد الخام األوليــة الازمة 
للقطاعــات الصناعيــة المختلفــة ومن 
القطاعــات  بعــض  توقــف  المتوقــع 
الصناعية فــي القريب العاجل في حال 
إســتمرار إغــاق معبر كرم أبو ســالم 

ألكثر من ذلك.

وقف استيراد الفاكهة
وتكبد المزارعين خســائر فادحة نتيجة 
عــدم خروج بضائعهم مــن الخضروات 
إلى الضفة الغربية واالسواق الخارجية 

حيث توقف التصدير بشكل كامل وأدي 
ذلك إلــى انخفــاض غير مســبوق في 
أســعار المنتجات الزراعية في أســواق 

القطاع.
 وزارة الزراعــة في قطاع غزة أكدت أن 
استمرار منع ســلطات االحتال عملية 
تصديــر المنتجــات الزراعيــة، وهو ما 

يكبد مزارعي القطاع خسائر فادحة.
البســيوني  أدهــم  المهنــدس  وأشــار 
المتحدث باســم الوزارة إلى أن سلطات 
االحتال تواصل لنحو خمســة أســابيع 
منــع منتجات قطاع غــزة الزراعية من 
الوصــول إلى أســواق الضفــة الغربية 

والخارج.
وأوضــح أن االحتال أغلــق معبر كرم 
أبو ســالم التجــاري قبل أيام من شــن 
العدوان على غزة، واستمر في اإلغاق 
طيلــة فترة العدوان، حيث كان يســمح 
بتوريد بضائع بصورة جزئية، كما منع 
تصدير منتجات غزة للسوق في الضفة 

أو الخارج.
إلــى أن قطــاع غــزة يُســوق  وأشــار 
للضفــة والخــارج خمســة عشــر صنًفا 
من المنتجات الزراعيــة مثل البندورة، 
والبطاطــس، والخيــار، والفلفــل الحار 
والحلــو، والكوســا والباذنجــان، وغيــر 

ذلك.
ولفــت إلــى أن وزارة الزراعــة حظــرت 
على التجار اســتيراد فواكه من الداخل 
المحتــل، ردًا على القرار اإلســرائيلي 
بمنــع خــروج منتجــات غــزة الزراعية 

ألسواق الضفة والخارج.
ولم تبادر حكومة االحتال الجديدة إلى 
فتح المعبر التجاري كما كان سابقا، بل 
أبقت على سياســات الحكومة السابقة 

تجاه التعامل مع غزة دون أي تغيير.
إلى ذلك فقد بين الناطق باســم وزارة 
الزراعة فــي غزة، أن االحتــال يتعمد 

استهداف القطاع الزراعي في غزة بعد 
أن حقــق على مــدار األعــوام الماضية 
اكتفــاء ذاتيًّــا، وحافظت األســعار في 

السوق المحلي على استقرارها.
ولفــت إلــى أن االحتال كبَّــد القطاع 
الزراعــي فــي عدوانــه األخير خســائر 
ماليــة فادحة، قدرتــه الــوزارة بـ204 
مايين دوالر، موضحا أن أضرارًا بليغة 
الزراعيــة ومصانع  لحقــت بالمنشــآت 
الناقلــة  والخطــوط  واآلبــار  األعــاف 
الزراعية  والبــرك  والفرعية،  الرئيســة 
ومحطات االســتزراع السمكي ومخازن 
الزراعية  المعــدات  األعــاف ومخــازن 

والمبيدات ومزارع النحل.
وأشــار البســيوني إلى أن تلك األضرار 
القــدرة  وانعــدام  ضعــف  إلــى  أدت 
المنتجــات  مــن  للعديــد  التســويقية 
الزراعيــة والنباتيــة والحيوانية نتيجة 
تقييــد الحركة وصعوبــة الوصول إلى 
الحيوانية  والمنشآت  الزراعية  األراضي 
فــي  تتســبب  وجميعهــا  والســمكية 
انخفــاض األســعار بصــورة حــادة في 
العديد من المنتجات الزراعية، مســببة 

خسائر فادحة للمزارعين.
وقــد تعــرض قطاع غــزة إلــى أضرار 
جســيمة طالــت جميــع نواحــي الحياة 
نتيجــة العــدوان اإلســرائيلي في مايو 
الماضي، والذي امتد لـ 11 يوما مَلحقة 
المدنييــن  أرواح  فــي  بليغــة  أضــرار 
االقتصاديــة  والمنشــآت  والمســاكن 

والزراعية.
وأوضحــت وزارة الزراعــة أن األضــرار 
والخســائر في القطاع الزراعي، شملت 
تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار 
)مكشوفة ودفيئات( وأشجار، إما نتيجة 
االســتهداف المباشــر أو نتيجة انقطاع 
ميــاه الري علــى المحاصيــل الزراعية 
خال فترة العدوان اإلســرائيلي، حيث 

لم يتمكن المزارعون من الوصول الى 
أراضيهم الزراعية.

وأشــارت إلى أن مربي الثروة الحيوانية 
)دواجــن ومجترات واســتزراع ســمكي 
ونحــل( تكبدوا خســائر فادحــة تمثلت 
الطيــور  مــن  كبيــرة  أعــداد  بنفــوق 
والحيوانــات نتيجة انقطــاع اإلمدادات 
مــن األعــاف الحيوانية نتيجــة إغاق 
المعابر الحدوديــة، مما أدى إلى تفاقم 

المشكلة لحد كبير.

85%
بــدوره يعقــب أســامة نوفــل، الخبير 
االقتصــادي، بالقول: "يعتمــد اقتصاد 
قطــاع غــزة المحاصر علــى معبر كرم 
احتياجاتــه  تغطيــة  فــي  ســالم  أبــو 
 85% االســتهاكية واإلنتاجية بنســبة 
مــن البضائــع المســتهلكة"، مشــيرًا 
إلى أن االحتــال أغلق جميــع معابره، 
وأبقــى على هــذا المعبر الــذي يخضع 
لشروط أمنية صعبة، حيث يمنع إدخال 
150 مجموعة ســلعية تصنف أنها ذات 

االستخدام المزدوج.
الصــادرات خضعت  وأضــاف: "عمليات 
خال فترة الحصار إلى قيود مشــددة، 
وبتدخات من األمــم المتحدة واالتحاد 
األوروبي ســمح بتصدير مجموعة من 
الســلع أهمهــا المابــس واألثــاث الى 
خــارج فلســطين، وذلك تحــت ضغوط 
مختلفــة لترويج المنتجات الغذائية في 

الضفة الغربية المحتلة". 
أن  إلــى  االقتصــادي  الخبيــر  ويشــير 
االحتــال فــي كل معركة عســكرية، 
يغلــق المعبر لكــن بعــد نهايتها يفتح 
المجــال إلدخــال كميــات كبيــرة مــن 
الســلع المختلفــة، لتعويــض النقــص 
خال الجولة، الفتًا إلى أن التعامل في 
العــدوان األخير كان مختلًفا، فهو يصرّ 

علــى اإلمعان فــي الحصــار واإلغاق، 
لعدم حصولــه على النتائــج التي كان 

يريدها من نهاية العملية العسكرية.
وبحســب متابعته، فإن االحتال يربط 
فتــح معبــر كــرم أبــو ســالم بالجنود 
اإلســرائيليين األســرى لــدى المقاومة 
بغزة، لذا يســعى لصفقــة جديدة لكن 

الفصائل الفلسطينية ترفض ذلك.
ويوضح نوفل إلــى أن المخاوف الحالية 
تتعلق في نفاد المخزون االســتراتيجي 
من الســلع األساسية، ما ســيؤدي إلى 
مشــاكل كبيــرة، فمثًا نفــاد األعاف 
األساســية للمواشــي يؤثر على األمن 
الغذائي، فهي تأتي في المرتبة الثانية 
للواردات. وخــال حديثه تطرق إلى أن 
منع إدخال الوقــود بالكميات التي كان 
يُســمح بها في الســابق، ينذر بكارثة 
إنســانية كبيرة، حيــث الصرف الصحي 
ومعالجــة الميــاه يتدفقان إلــى البحر، 
مــع أن الوقود مدفوع مــن قبل اللجنة 
القطريــة لتوريده إلى محطــة كهرباء 
غزة. وتحــدّث نوفل عن أن العديد من 
تجــار غزة كانوا قد عقــدوا صفقات مع 
الخارج الســتيراد الســلع، التي ال تزال 
محتجــزة في إســدود، ما أوقــع ضررًا 
كبيــرًا في عــدم إدخالها، ال ســيما أن 
موســم عيد األضحى اقترب، الفتًا إلى 
أن هناك خسائر أخرى لدى التجار تكمن 
في عــدم مقدرتهم على إبرام صفقات 
أخرى جديدة. وعــن معبر صاح الدين 
ودوره خــال الفتــرة الماضيــة، يقول: 
"في السابق كان االعتماد عليه بنسبة 
%3 مــن حجم الــواردات، لكــن مؤخرًا 
وصل إلــى %17، ولــواله لما اســتطاع 
اإلســعاف خال المعركة العسكرية من 
نقل جريــح للمستشــفى، حيث يدخل 
منــه الوقــود والســلع األساســية التي 

يحتاجها القطاع".

بإغالق المعابر.. الزمن يعود بقطاع غزة إلى المربع األول للحصار 
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
انتهــي عــدوان األحد عشــر يومًا، 
إال أن أطنــان الركام بقي شــاهدًا 
على جــرم وحقد احتال غاشــم، 
منازل ســويت بــاألرض تمامًا في 
كل منطقة وحي وشارع، ومنشآت 
أخرى آيلة للســقوط فباتت تشكل 

خطرًا على المارة.
ومنذ اليــوم األول النتهاء العدوان 
على قطــاع غــزة، ســخرت وزارة 
إلزالــة  امكانياتهــا  كل  األشــغال 
ركام المنازل المدمرة والمنشــآت 
الخطــرة واآليلــة للســقوط، حيث 
قــدرت إجمالي حجم ركام المنازل 
المدمــرة بغزة، مــن 200 ألف الى 

300 ألف طن. 
هــذه األكوام المهولــة من الركام 
يمكن االســتفادة منها في تشغيل 
الكثيــر من األيــدي العاملــة التي 
فقدت مصدر رزقها نتيجة الحصار 
وســوء األوضــاع االقتصادية، إلى 
جانب االســتفادة من الــركام في 
مشــاريع أخــرى، وتوفيــر المــواد 

الخام لألسمنت والبناء.

إعادة تدوير
وقــال مدير عــام وزارة األشــغال 
العســكري:" سياستنا  بغزة محمد 
في الــوزارة أال يتــم التخلص من 
ركام البيــوت المدمــرة، ولكن أن 
يتم إعادة اســتخدام هــذا الركام 

كمقوم أساسي، حيث أننا نستخدم 
هذا الركام بشــكل رئيس، خاصة 
الكتــل واألجــزاء الكبيــرة منه في 
تدعيــم المناطــق التــي تتعرض 
للجــرف علــى شــاطئ بحــر غزة، 
قبالــة مخيم الشــاطئ ورفح ودير 

البلح."
وأكد العســكري فــي حديث خاص 
لـ"الرأي"، أن الوزارة حرصت طيلة 
األعوام الســابقة على االســتفادة 
من الركام، موضحــًا أن هذا العام 
هناك خطرًا كبيــرًا محدقًا بمخيم 
وزارة  ســارعت  حيــث  الشــاطئ، 
األشغال لتدعيم الشاطئ، وهناك 
فرصة اآلن لتدعيم تلك المنطقة.

ووفق ما ذكره فإنه سيتم استخدام 
كافة مخرجــات الــركام بعد فرزه 
وفــق مخطــط هندســي مدروس 
وفني، وأال يتم استخدامها بشكل 
تشــكل خطــر  لكيــا  عشــوائي، 
إنشائي على عملية إعادة االعمار.

وتابع قوله:" ســيتم تجميع الركام 
المزال في مكان مخصص أو أكثر 
من مكان، وســتخضع للفحوصات 
الازمة، وسيتم توجيهها الى إعادة 
االستخدام وفق االشراف الهندسي 
والفنــي، ووفق متطلبــات الحالة، 
وهذا ما اتفقنا به مع مؤسســة الـ

undp، ومع أشقائنا المصريين".
اآلليــات  مــن  عشــرات  وكانــت 
المصريــة الثقيلة قــد وصلت الى 

قطاع غزة، للمشــاركة والمساعدة 
فــي عمليــة إزالــة ركام المنــازل 
المدمــرة والمباني الخطرة واآليلة 
للســقوط، الــى جانب مهندســين 

وفنيين مصريين.

تشغيل أيدي عاملة
أحمد القــرا من مدينة خان يونس 
جنــوب قطاع غــزة، لديــه مصنع 
بلوك متوقف عــن العمل، ولحقت 
به الخســائر نتيجة اغاق المعابر، 
وعدم ادخــال مواد البنــاء الازمة 
من حصمة واســمنت جراء الحصار 
المتواصل علــى غزة منذ 14 عامًا 

على التوالي.
وقــال القرا في حديــث لـ"الرأي":" 
إنه كان يستفيد من ركام المباني 
المدمرة فــي تصنيع البلوك وذلك 
في الســنوات الماضية، إال أن عدم 
وجود منازل مدمــرة في المنطقة 
التــي يعمل فيهــا المصنــع عقب 
انتهــاء العــدوان هذا العــام، حال 

دون ذلك".
وحول طريقة العمل، أضاف:" نقوم 
بجمع الــركام وفرزه وتنظيفه من 
قطــع القماش والخشــب ومن ثم 
وضعه في الكســارة وتحويله الى 

حصمة".
العمــل في مجــال االســتفادة من 
الحجــارة،  صناعــة  فــي  الــركام 
والحديث للقرا، يعمل على تشغيل 

العديد من األيدي العاملة، وتوفير 
فرص عمل للكثير من المتعطلين 
رزقهــم  مصــدر  فقــدوا  الذيــن 

ويعيلون أسر كبيرة.
وعقب عــدوان 2014، جرى إعادة 
تصنيع ركام المنازل المهدمة في 
عمليــة انتــاج البلوك، الــى جانب 
استخدامه في طبقة تحت األساس 

في شبكات الطرق.

فائدة اقتصادية
الفائــدة االقتصاديــة من  وحــول 
أوضــح  المدمــرة،  المنــازل  ركام 
أبــو  محمــد  االقتصــادي  الخبيــر 
جياب، أن هناك فائدة اســتثمارية 
كبيرة على مستوى تشغيل األيدي 
العاملة، وتوفير مواد خام أساسية 
لصناعة الطوب، أو حتى المساعدة 
لتوفير الحديد المســلح لإلسمنت، 
والبنــاء في كثير من المباني الغير 

مدعمة بشكل كبير.
وقال أبو جياب في حديث لـ"الرأي": 
إن ركام المنــازل المدمــرة يمكن 
االســتفادة منه في عملية االزالة، 
حيث تســجل نقات نوعية كبيرة 
في تشغيل العاطلين عن العمل".

أن  االقتصــادي  الخبيــر  ويــرى 
الــركام  أطنــان  مــن  االســتفادة 
بقــدر  مكلفــة  غيــر  المتكدســة 
ما تحتــاج الــى جهد كبيــر ووقت 
وعمالة، مشــيرا إلى أنــه مجرد ما 

يتم فــرز الحديد عن االســمنت أو 
الخرســانية وفصلهــا عن  الكتــل 
االلمنيوم والخشــب، يتم ســريعا 
االستفادة من كل مكونات الركام، 
سواء كان باطون أو خشب أو حديد 

أو المنيوم.
أكــد  وحــول توافــر اإلمكانيــات، 
أن اإلمكانيــات متوفــرة بغــزة وال 
يوجــد مشــكلة فيهــا، موضحا أن 
المواطن الفلسطيني ابتدع أدوات 
وآليات مهمة في عملية اســتخدام 
وإعــادة تدوير ما تــم تدميره من 
قبــل االحتال ســواء مــن منازل 
أو منشــآت ســكنية أو صناعية أو 
مدنيــة، الــى جانــب أن احتياجات 
إعــادة التدويــر موجــودة ال يوجد 

إشكالية فيها.
"هــذه العملية تشــغل اآلالف في 
غزة، وال يمكن الحديث عن عملية 
تشــغيل دائمة، لكن هــي عملية 
تشــغيل موسمية مرتبطة بعملية 
إزالة الركام فقط"، وفق حديث أبو 

جياب.
وتكمن أهميــة إزالة ركام المنازل 
المدمرة من الشــوارع والطرقات، 
فــي أنها تعود بفائــدة اقتصادية، 
وأنــه يمكــن اســتخدامها وإعــادة 
البنــاء،  مشــاريع  فــي  تدويرهــا 
إضافة الى تنظيف الركام المتناثر 
في الشــوارع العامة والذي يشكل 

خطرا صحيا وبيئيا.

النهوض من تحت الركام..غّزة تعيد تدوير منازلها المدّمرة
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غزة-الرأي - آالء النمر
اإلســرائيلي  االحتــال  يكتفــي  لــم 
واإلطاحــة  التحتيــة  البنيــة  بتدميــر 
بالتربــة الخصبــة المنعشــة للزراعة 
المحليــة في قطاع غــزة، ولم يتوقف 
إلى حد زرع الســموم النارية المؤدية 
لموت األشــجار المثمــرة وحرقها عبر 
طائراتــه الحربيــة خــال أحد عشــر 
يومــًا مــن العــدوان المتواصــل على 
قطــاع غــزة. فهو يُصــر أيضــًا على 
سياســة إحكام الحصار والتمكين من 
منع إدخــال المواد الازمــة لتعويض 
الخســائر الزراعيــة الفادحــة، تحــت 
عنــوان "تشــديد العقوبــات والحصار 
لكســر شــوكة غزة"، ما أوصل أوضاع 
مســدودة  طــرق  إلــى  المزارعيــن 
بالعقبات. أكثر من مئتي مليون دوالر 
قدرت الخســائر الزراعية إثر العدوان 
"اإلســرائيلي"، وخسائر أخرى تكبدها 
القطــاع الزراعــي بنحو عشــرون ألف 
دوالر بعــد منــع تصديــر الخضروات 
والفواكه إلى الخارج، فضًا عن تدني 
أســعار الســلع الزراعية في األســواق 

بشكل كبير والفت.
مزارعــون وتجــار مــن قطــاع غــزة، 
وجهوا مناشدة عاجلة إلى المؤسسات 
الحقوقيــة والدوليــة وكافــة الجهــات 
المعنيــة بالقطاع الزراعــي، للضغط 
على االحتال اإلســرائيلي لفتح معبر 
كرم أبو ســالم أمام تسويق وتصدير 
المنتجــات الزراعية من غــزة للضفة 

الغربية والخارج.
عبــروا  الفلســطينيون  المزارعــون 
عــن غضبهم بســبب مــا لحــق بهم 
مــن خســائر فادحــة، مؤكديــن على 
أن اإلطالــة في أمد اإلغــاق من قبل 
اإلســرائيلي، سوف يضاعف  االحتال 
والتجــار  المزارعيــن  خســائر  مــن 

الفلسطينيين.

عزوف واضح
وزارة الزراعــة في غــزة حذرت من أن 
الســلة الغذائية لســكان قطــاع غزة 
تقتــرب من حافة الخطر، نتيجة لتكبد 
المزارعين خســائر فادحــة وعزوفهم 
عن الزراعة، بســبب إغــاق االحتال 

اإلســرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في 
وجه الصادرات الزراعية.

وأشــارت الوزارة إلى أن قيمة الخسائر 
التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية 
واألســماك نتيجــة إغــاق معبر كرم 
أبــو ســالم بلغــت نحــو 12 مليــون 
دوالر، مؤكــدة أن إطالــة أمد اإلغاق 
من االحتال، ســيضاعف من خســائر 

المزارعين والتجار الفلسطينيين.
ولفتــت الــوزارة إلــى أنه "تولــد لدى 
المزارعين نوايا للعــزوف عن الزراعة 
فــي ظــل تدنــي األســعار المحليــة 
ومنــع االحتــال الســماح لمنتجاتهم 
بالتســويق للضفة الغربية والتصدير 
للدول العربيــة، فضًا عن منع إدخال 
مســتلزمات اإلنتاج وتحسين المنتوج 
الزراعي"، محذرة من أن استمرار هذا 
الوضــع، ســوف ينعكس على الســلة 
القطــاع  فــي  للمواطنيــن  الغذائيــة 

بشكل واضح وخطير.
كما طالبت كافة المؤسسات الحقوقية 
والجهات الدولية والعربية ذات العاقة 
عنــد  بالوقــوف  والغــذاء  بالزراعــة 

مسؤولياتها إلجبار االحتال على فتح 
معبر كرم أبو سالم والسماح بتسويق 
وتصديــر المنتجــات الزراعية وإدخال 

المستلزمات الزراعية.
تضــرروا  والمزارعيــن  العمــال  آالف 
بســبب االغــاق ومنــع التصدير، في 
الوقــت الــذي يشــكل فيــه التصدير 
الزراعــي فرصــة اقتصاديــة كبيــرة 
لتطويــر القطــاع الزراعــي في قطاع 

غزة على وجه الخصوص.
مديــر دائــرة اإلعام بــوزارة الزراعة 
فايــز أيــوب الشــيخ قــال إن الســلة 
الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من 
حافة الخطــر، نتيجة لتكبد المزارعين 
خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، 
بســبب إطالــة أمــد إغــاق االحتال 
اإلســرائيلي لمعبــر كــرم أبو ســالم 
التجــاري، في وجه الصادرات الزراعية 

ألكثر من 35 يومًا على التوالي.
وأوضــح الشــيخ، أن قيمــة الخســائر 
التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية 
واألسماك نتيجة إغاق معبر كرم أبو 

سالم بلغت نحو )12 مليون دوالر(.

زراعة غزة.. منتهكة بين ضرسي االحتالل وإحكام الحصار
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غزة-الرأي- آالء النمر
كان العام طويًا جدًا، مكدسًا باألحداث 
والظــروف واألوضــاع المتوتــرة التــي 
خيّمــت على قطــاع غــزة، ترنحت ما 
بيــن إغاقــات طارئــة بســبب جائحة 
كورونــا وتطوراتهــا، وما بيــن عدوان 
"إسرائيلي" شرس ألحق أضرارًا نفسية 
ثقيلــة ال زالــت تاحق الفلســطينيين 
عمومًا وطلبة الثانوية العامة خصوصا 

في نومهم وأوقات يقظتهم.
أحد عشر يومًا من شهر مايو المنصرم 
كأنهــا عامــًا كامــًا من الفقــد والفزع 
واألحــداث المفجعــة، هذه المــرة كان 
يخمن كّل حي بأنه الشهيد الاحق في 
اللحظــة المقبلة، فكانــت نهاية العام 
ترتسم على أنقاض البنايات السكنية 

وفي أسماء الشهداء.
مــن المقــرر بــدء امتحانــات الثانوية 
العامة لهــذا العام بعد غــدٍ الخميس، 
بمشاركة )37149( طالبا وطالبة على 
مســتوى مديريــات القطــاع، موزعين 
علــى )219( لجنة، بعد عام لم ينتظم 
فيــه الــدوام انتظامًا طبيعيًّا بســبب 
الظــروف الصحية التــي خلفتها جائحة 

كورونا.
طلبــة الثانويــة العامة، طالبــوا وزارة 
التربيــة والتعليم عبر حســابتهم على 
بمراعاة  االجتماعــي  التواصــل  مواقع 
ظروفهــم الصعبــة التــي مــروا بهــا، 
لكن االمتحانات بحســب وزارة التربية 
والتعليم تخضع لمعايير دولية ال يمكن 
التاعب بها حسب الظروف المستجدة.

صعوبة
طالب الثانوية العامــة "محمد عاطف" 
كان مــن بيــن الطلبــة الــذي تركــوا 
موادهــم الدراســية جانبــًا أثنــاء أيام 
العداون، ما راكم األعباء النفسية على 
صدره بعد انتهاء العدوان، واستصعاب 
خوض مرحلة التركيز ونسيان األحداث 

سريعًا.
األعراض النفســية على محمد وأمثاله 
من الطلبة كانت جلية، حيث قال:"من 
تهميــش ذواتنا ومشــاعرنا في خوض 
أيامــًا من المــوت، فــكان تخمين خيار 
النجــاة لم يكن مطروحًا أبــدًا، فإن لم 
يهــدم بيتي فقــد هدم بيــت جيراننا، 
وكذلــك عشــنا مراحــًا متواليــة من 

الموت".
بتقديــم  :"التســليم  محمــد  وتابــع 
االمتحانــات وإكمــال االســتعداد لهــا 
يكن ســها أبدا، ما دفعنــي للجوء إلى 
المواد  لمراجعة  الخصوصيــة  الدروس 
التي نســيت تفاصيلهــا أو باألحرى لم 

يجدي نفعًا جلوسي عليها وحدي".
أمــا الطالبة "آالء عبــده" فقد تعرضت 
لصدمات نفسية باستشهاد صديقاتها 
في المدرســة بمجزرة حــي الوحدة، ما 
أثر على همتهــا وتحديها للوصول إلى 

مرادها.
تقول "آالء" :"أي نفس طبيعية ســتمر 
للحيــاة  ثــم  ومــرات  مــرات  بالمــوت 
بســهولة، لم يكن االمر سهًا أبدًا بعد 
فقــدي لصديقــات عمــري مــن عائلة 

اليازجي، ما أذبل كل الحياة في عيني".
"لكن "آالء" ستقدم االمتحانات النهائية 
الطلبــة،  كل  كمــا  عليهــا  المقــررة 
وســتثبت نجاحهــا رغمــًا عــن فاجعة 
وخياالت  نومهــا  وكوابيــس  الظــروف 

شرودها"، هكذا قالت أمها.

تسهيالت
نائب المدير العــام المتحانات القياس 
جمال يوســف، تحــدث لـ"الــرأي" حول 
المتحانــات  النهائيــة  االســتعدادات 
الثانويــة العامــة، وأكــد علــى الوزارة 
تخضع وتتعايش مع ذات الظروف التي 

يعيشها الطلبة.
وأوضــع أن التعليــم بــادرت بتقليص 
بنســبة  الدراســية  المــواد  بعــض 
تتــراوح ما بيــن %30 إلــى %35 نظرًا 
لتطور مشــهد كورونا وتغليب الجانب 
االلكتروني وتجنيب التعليم الوجاهي، 
ما أضاف بعض التســهيات بين أيدي 

الطلبة.
أمــا بعد أيام العدوان فقــد آثر التعليم 
على زيادة أسئلة اختيار من متعدد في 
النصــف األول مــن االمتحانــات عامة، 
وزيادة مســاحة الوقت لبعــض المواد 
الدراسي لتخفيف الضغط النفسي عن 
الطلبة اثناء تأدية االمتحانات بحســب 

نائب المدير العام.
وســرد يوســف بعض المــواد التي تم 
إضافة مســاحة من الوقت على توقيت 
االمتحان، وهي مادة اللغة العربية فرع 
األدبي، مادة اإلنجليزية للفرع األدبي، 

ومــادة الرياضيــات للفرعيــن، ومــادة 
الفيزياء للفرع العلمي.

وتبعــا لظــروف التشــريد التي تعرض 
لهــا بعض الطلبــة وذويهــم، فقد تم 
اتاحة الفرصة لهم لتقديم امتحاناتهم 
النهائيــة فــي المرحلة الثانيــة المقرر 
عقدهــا فــي شــهر أغســطس، بعدما 
النهائيــة  االمتحانــات  عقــد  تأجــل 
للمرحلــة األولى مــدة أســبوعين عن 

موعدها المقرر.
وفعليا فإن طلبــة الثانوية العامة أمام 
تحدي النجاح وحــده دون خيار آخر، ما 
يضعهم فــي معترك الخروج من دائرة 
اإلحبــاط إلــى دائــرة التحــدي وإكمال 
تحقيــق الحلم بالنجــاح والتفوق رغما 

عن قسوة الظروف واألحداث.

تأمين االختبارات
بدوره؛ قال مدير العمليات واالتصاالت 
بالشــرطة العميــد علــي النــادي، إن 
الشــرطة ســتؤمن 218 لجنــة وقاعة 
امتحانات لطلبة الثانوية العامة المقرر 
عقدها غدًا وتنتهــي بتاريخ 12 يوليو 

القادم.
وأضــاف العميد النــادي، أن الشــرطة 
تعمل بكافــة إمكانياتها لتأمين ســير 
امتحانات الثانويــة العامة لعام 2021 
وفــق خطــة مرنــة تتضمن التنســيق 
الكامــل وتوزيع المهــام واألدوار على 
فــي  الشــرطة  ومحافظــات  إدارات 

محافظات قطاع غزة.
وأشــار إلــى أن هنــاك عــدة إجــراءات 

تمهيدية سبقت لتهيئة األجواء للطلبة 
منها منــع إطاِق الناِر في المناســبات 
العامــة ومنــع اســتخدامُ المفرقعاتِ 
األفــراِح  فــي  الناريــة  واأللعــاِب 

والمناسبات.
ونــوه العميــد النادي إلى أن الشــرطة 
ســتمنع اســتخدامُ مكبــراتِ الصوتِ 
مــن قبــِل الباعــةِ المتجوليــن ومنــع 
إقامــُة الحفاتِ في الشــوارع العامة، 
باإلضافة لمنع فتــح الماعب الخاصة 
القريبــة مــن منــازل المواطنيــن في 

الفترة المسائية.
وذكــر أن هناك تواصل وتنســيق بين 
الشــرطة ووزارة التعليم وسيتم تعزيز 
هذا التواصل أثنــاء االمتحانات"، الفتًا 
إلى عقد عــدة اجتماعات بين الجانبين 
لتنســيق وترتيب خطــة تأمين اللجان 

والمدراس.
وحول هذه الخطة ومهام كل إدارة من 
إدارات الشرطة أثناء فترة االمتحانات، 
بيّــن العميد النــادي أنه ســيتم عمل 
مســح أمنــي شــامل لمحيــط اللجان 
التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل وزارة 
التعليم وتســليمها لإلدارات المختصة 
بتأمينها، منوهًا إلى أنه سيكون هناك 
واإلدارات  المحافظــات  لشــرطة  دور 
فــي عمليــة  المختلفــة  المتخصصــة 

تأمين سير االختبارات.
وتابع: "ســيُمنع دخول الزوار إلى لجان 
االمتحانات إال بعد التنســيق المســبق 
مــع وزارة التربية والتعليم، وســيمنع 

تواجد الطلبة واألهالي حول اللجان".

طلبة الثانوية العامة على أعتاب التحدي وخوض تجربة “النجاح”
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القدس المحتلة- الرأي
تواصــل أزهار أبو ســرور والدة 
الشــهيد عبد الحميد أبو سرور، 
رحلة كفاحهــا المتواصلة منذ 5 
ســنوات، في محاوالت مستمرة 
السترداد جثمان نجلها المحتجز 

في مقابر األرقام السرية.
ففي عــام 2017 علمــت والدة 
الشــهيد أبــو ســرور أّن جثمانه 
نقل إلى مقابر األرقام، فتقدمت 
للحصول على  مباشــر  بشــكل 
قرار الدفــن، وهو ما حصل بعد 
10 شــهور، حيــث حصلت على 
إشــعار بالدفن مع ثاثة شهداء 

آخرين.
وقالت أبو سرور إنها ومن خال 
اإلشــعار وقــرار الدفــن، علمت 
مكان قبر نجلها بالتحديد، وهو 
ما فاجئ الصليــب األحمر، وهو 
دليل على أن من يريد أن يعمل 

يصل.
وبيّنت أبــو ســرور، أّن التقرير 
الطبي الذي يقع في 40 صفحة 
باللغة العبرية، يبين رقم سيارة 
اإلسعاف التي نقلت عبد الحميد 
العملية،  للمشــفى بعد حصول 

ووصولــه إلــى معهد أبــو كبير 
أشــاء موزعة في ثاثة أكياس 

تمت مطابقتها.
ثم تكمــل والدته وقــد ابتلعت 
غصتها قائلــة: "إن الحديث عن 
هــذه التفاصيل مؤلــم وصعب 
للغاية؛ حتــى أن التقرير يوضح 
أنــه في كيس من األكياس عثر 
على نعــل أحــد زوجــي الحذاء 
الذي كان يلبســه عبــد الحميد، 
وبعض التحاليل التي ُأجريت له 

بيّنت ذلك".
وتشــير إلــى أّن العائلة حصلت 
على قــرار الدفــن فــي يوليو/ 
ويُبيــن   ،2017 عــام  تمــوز 
التقريــر دفن عبــد الحميد في 
مقبرة "عامي عاد"، إحدى مقابر 
األرقــام الســرية التــي يدفــن 
االحتــال فيهــا جثامين منفذي 
العمليات الفدائية، أو من يدعي 

قيامهم بذلك.
ويذكر أيضًا ساعة الدفن ورقم 
القبر ورقم الســطر، كما يُشير 
إلــى دفن الشــهيد فــي تابوتٍ 
 ،DNA معدني بعــد أخذ عينــة
ومطابقتها على األرجح مع عينة 

من والده محمد أبو ســرور الذي 
اســتدعاه االحتال للتعرف على 
جثمان ابنه، لكنه لم يتمكن من 
ذلك بســبب الحروق المنتشــرة 

في جميع أنحاء الجسد.

عبد الحميد أبو سرور في 
سطور

عبد الحميد أبو سرور، الذي كان 
يبلغ من العمر عند استشــهاده 
كتائــب  ابــن  وهــو  عامــًا،   19

الشهيد عز الدين القسام.
استشهد أبو سرور خال تنفيذه 
لحافلة إسرائيلية  عملية تفجير 
تحمــل الرقــم 12 فــي القدس 
المحتلــة، في الثامن عشــر من 
يوليــو/ تمــوز 2016، وأصيــب 
إســرائيليًا   21 إثرهــا  علــى 
بجروح وحروق، وأعلن االحتال 
استشــهاده بعــد يوميــن مــن 
العملية، ال يزال يحتجز جثمانه، 
ويُرجــح أن االحتــال حوله إلى 

أشاء.
عبــد  القســامي  الشــهيد  ولــد 
الحميــد محمــد أبو ســرور في 

مخيــم عايدة شــمال بيت لحم 
عــام ١٩٩٧م، وتميــز بأخاقه 
العالية، فقد أحبه كل من عرفه 
من أقــارب وجيــران، كما عرف 
عنــه هدوئه الشــديد فقد فاجأ 
بعمليتــه البطوليــة حتى أقرب 

الناس إليه.
كان شــهيدنا يحضّــر لتقديــم 
العامة، وهو  الثانويــة  امتحــان 
من عائلة فلســطينية ميسورة 
الحال، وهي من قرية بيت نتيف 
التي هجّر ســكانها عام 1948 

خال النكبة الفلسطينية.
عبــد  الشــهيد  والــدة  وتدعــو 
الحميد، أزهار أبو سرور، أهالي 
الشــهداء المحتجــزة جثامينهم 
إلــى المتابعــة الحثيثــة لقضايا 
اإلفــراج عنهــا، والحصول على 
معلومات دفنهم واستشهادهم، 
ال ســيما أن لوائــح القانون في 
دولة االحتال تخلو من أي نص 

يُشرع احتجاز الجثامين.
مضيفة أن دولــة االحتال تلجأ 
البريطانــي  االنتــداب  لقانــون 
قبــل  بــه  معمــواًل  كان  الــذي 
احتالها فلسطين، وينص على 

أن جثمــان من يُعــدم أو يصدر 
بحقــه قــرار اإلعدام ال يُســلم 

لذويه.
االحتــال  حكومــة  ولجــأت 
احتجــاز  لسياســة  اإلســرائيلي 
الجثامين في 13 تشــرين أول/ 
أكتوبــر العــام 2015؛ من أجل 
الضغط علــى حركــة )حماس( 
لإلفراج عن جنودها المحتجزين 
فــي قطــاع غــزة، فــي مخالفة 
للقوانيــن الدوليــة وفــي زيادة 
لمعانــاة عوائل الشــهداء ضمن 
سياســة العقــاب الجماعي التي 

تتبعها سلطات االحتال.
فــان  اإلحصائيــات،  ووفــق 
االحتــال يحتجز جثامين حوالي 
253 شهيدًا في "مقابر األرقام"، 
أقدمهم أنيــس دولة أحد القادة 
العسكريين في القوات المسلحة 
للجبهــة  التابعــة  الثوريــة، 
فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 

والمحتجز منذ العام 1980.
فــإن  جريمتــه  فــي  وإمعانــا 
االعتــراف  يرفــض  االحتــال 
بمصير 68 مفقودًا، أو الكشــف 

عن أماكن وجودهم.

أزهار أبو سرور ..
رحلة كفاح مستمرة في سبيل استراد جثمان ابنها
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الصحة:
 البدء في تصاميم 
إنشاء المستشفى 
األردني الثاني 

بالوسطى

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
مــع بزوغ فجر يــوم جديد، يخــرج الصياد صاح 
البحيصــي حاما معه معداته، قاصدًا قارب والده 
الذي يعمل عليه منــذ 35 عامًا، على أمل العودة 
بصيــد وفيــر، فيما يضــع يده على قلبه خشــية 
حــدوث عطــل مفاجئ فــي ماتور القــارب، جراء 

حاجته الى دفاش للصيد.
ويمنع االحتال اإلسرائيلي ادخال معدات الصيد 
والمــواد الخام وقطع الغيار الــى قطاع غزة، الى 
جانب التاعب بمســاحة الصيد، مــرة بالتضييق 
ومــرة بالتوســيع، فيمــا ضاعــف اغــاق المعابر 
الرئيســية منــذ بدء العــدوان األخير مــن معاناة 

الصيادين التي لم تتوقف.
معاناة مضاعفة

يقــول الصياد صــاح البحيصي، 22 عامــًا:" إنه 
بــدأ العمل فــي مهنة الصيــد منــذ أن كان يبلغ 
مــن العمــر 13 عاما لمســاعدة والده فــي إعالة 
أســرته، خاصة في ظل تردي األوضاع المعيشية 

واالقتصادية بغزة".
وفاقــم منع االحتــال ادخال مــواد الصيانة الى 
الذيــن  الصياديــن  المحاصر-معانــاة  القطــاع 
يواجهــون المــوت من نقطــة صفر، حيــث يمنع 
دخــول المواتير وشــباك الصيــد وقطــع الغيار، 
ويتحكم بالمساحة المقررة للصيادين الصيد بها.

دفــاش القــارب وفق الصيــاد البحيصــي، يبيعه 

التجــار بغــزة بعــد اغــاق المعابر ومنــع ادخال 
المعدات، ما يقارب من 1500 شــيكل، فيما كان 
سعره قبل االغاق والحصار حوالي 600 شيكل، 
فيما ارتفع سعر شباك الملطش من 270 شيكل 

الى 450 شيكل للقطعة الواحدة. 
ويعتمد الصيادين بشــكل كبيــر في الصيد على 
شبك الملطش، وهي شــباك خاصة بصيد أنواع 
معينــة مــن الســمك، مثــل الســلطان إبراهيم 

والسردين والمليطة.
ويؤثر تقليص مســاحة الصيد من قبل االحتال 
علــى عمــل الصياديــن، فالكثيــر من األســماك 
تتواجد في مساحات أكبر من 9 ميل داخل البحر، 
األمــر الــذي يحــرم الصيادين من صيد أســماك 

تجلب لهم الرزق الوفير.

تداعيات خطيرة
يقول زكريا بكر مســؤول لجــان الصيادين بغزة 
حول تأثير اغــاق المعابر على الصيد:" بالتأكيد 
تأثــر قطــاع الصيد بإغــاق المعابــر، خاصة أن 
سلطات االحتال تعمدت تدمير قطاع الصيد منذ 

العام 2006 وحتى اللحظة".
ويؤكــد بكر فــي حديــث لـ"الرأي"، أنــه في ظل 
ارتفــاع الوقــود واالنخفــاض الحــاد فــي انتــاج 
األســماك، فقد أثر هذا االنخفاض بشــكل كبير 
علــى الصياديــن، خاصة أن رحلــة الصيد مكلفة 

جــدا، بالتالي لم يعد بإمــكان الصياد تجميع حق 
المحروقات، الى جانب تفاقم أوضاعهم اإلنسانية 

واالقتصادية والمعيشية.
الغيــار  االحتــال مــواد  ادخــال  ويشــكل منــع 
والصيانــة، ومنــع تصدير األســماك منــذ بداية 
العــدوان وما قبلــه تداعيات خطيــرة على قطاع 
الصيد. ونتيجة لتقليص مساحة الصيد، والحديث 
لبكر، هناك انخفاض حاد بكميات األســماك، في 
حيــن أن الحصار البحري وتحديد مســاحة الصيد 
الــى 6 أميــال، ترافق مع منع تصدير األســماك، 
موضحــًا أن تكلفــة الصيــد مكلفــة، ولذلك فإن 
الصيــاد بحاجة الى صيد كميات كبيرة وبأســعار 

مرتفعة، حتى يغطي المحروقات.
ويلفت مســؤول لجــان الصيادين الــى أن يومية 
الصياد في أحســن الظروف ال تتجاوز 20 شــيكل 
وفي بعض األحيان 10 شــواكل، مشــيرا الى أن 
هذا يعني استمرار لمعاناة الصيادين وعائاتهم.

وتتاعب ســلطات االحتال بمســاحات الصيد ما 
بين توســيع وتقليــص، واغاق للبحــر في وجه 
الصياديــن، فيما تمنع ادخال قطع الغيار الخاصة 
بإصاح القوارب، وذلــك من خال اغاق المعابر 
الرئيســية وهي معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو 
ســالم، وهو ما يعني تشــديد للحصار المفروض 
علــى قطــاع غزة منــذ أكثر مــن 15 عامــًا على 

التوالي.

غزة- الرأي
الهندســة  قال مديــر عام 
والصيانــة بــوزارة الصحة 
إن  الحماديــن،  بســام  م. 
بــدأت فــي وضع  الــوزارة 
الهندســية  التصاميــم 
الخاصة بإنشاء المستشفى 
الميدانــي األردنــي الثاني 
 ، الوســطى  بالمحافظــة 
مشــيرا الى أن المستشفى 
جاء بتوجيهات ســامية من 
جالة الملــك األردني عبد 
اهلل الثاني لتعزيز منظومة 
العمل والخدمــات الصحية 
المقدمــة فــي قطــاع غزة 
، والتخفيــف مــن تداعيات 
واالعتــداءات  الحصــار 

المستمرة .
الحماديــن  م.  وأضــاف 
ســيكون  المستشــفى  أن 
 14 علــى أرض مســاحتها 
تخصيصهــا  تــم  دونــم 
األراضــي  ســلطة  مــن 
الوســطى  بالمحافظــة 
 100 ويضــم المستشــفى 
ســرير ، و8 أســرة عنايــة 
عمليات  وغرفتيــن  مركزة 
جراحيــة ، قســم لألشــعة 
التشــخيصية ومختبر الدم 
والعيادات  الطوارئ  وقسم 

الخارجية وأقسام المبيت .
أن  الحماديــن  م.  وأشــار 
هنــاك تنســيق كامــل مع 
األشقاء في األردن إلرسال 
إلجــراء  طبيــة  طواقــم 
عمليات جراحية تخصصية 

للمرضى في قطاع غزة .
وثمــن م. الحمادين باســم 
الفلســطينية  الصحة  وزارة 
ممثلة بعطوفة د. يوسف أبو 
المقدر  الدعــم  الريش هذا 
والكبيــر مــن األردن ملــكا 
ومؤسسات  وشعبا  وحكومة 
فــي تعزيــز صمــود أبنــاء 

شعبنا في غزة .

بمنع ادخال مواد الصيانة 

اغالق المعابر..طوق يحكم خناق صيادي غزة


