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غزة- الرأي
تشــكل نتائج الثانويــة العامة كل 
عــام الحدث األبرز لما تشــكله هذه 
المرحلة مــن نقطــة مفصلية، في 
حيــاة الطالــب ونقلــه مــن مرحلة 
إلــى الجامعة، ويســتعد  المدرســة 
خالهــا العائــات إلــى التعبير عن 

فرحتها بنجاح وتفوق أبنائها.
 لكن تلــك االحتفــاالت تحولت في 

بعــض األعوام الماضيــة إلى بيوت 
عزاء جــراء اطاق النار العشــوائي 
في الهــواء تعبيرًا عن الفرحة، رغم 
تحذيــرات الشــرطة كل عــام مــن 
هــذه الظاهرة، وهو أمر يعكر صفو 
الفرحة بهذه المناسبة في المجتمع 

ككل.
وتعد ظاهرة إطاق األلعاب النارية 
في قطاع غزة من الظواهر الخطيرة 

التي تهدد حياة المواطنين.
جهــاز الشــرطة الفلســطينية فــي 
قطــاع غزة حذرت من إطــاق النار 
تزامنــًا مــع إعــان نتائــج الثانوية 

العامة المقرر خال األيام القادمة.
جــاء هــذا التحذيــر وفــق تصريح 
للناطق باسم الشرطة، العقيد أيمن 
البطنيجي، في وقــت تم فيه اتخاذ 
عدد مــن التدابير واإلجــراءات لمنع 

إطــاق النار خــارج إطــار القانون، 
وتوجيــه المباحــث العامــة لتكثيف 
انتشــارها فــي جميــع المحافظات 

لمتابعة تنفيذ ذلك.
وأكدت الشرطة أنها ستتخذ إجراءات 
قانونية مُشــددة بحــق المخالفين، 
داعيــة المواطنين إلى الحفاظ على 
حالة الســكينة العامة، والتعبير عن 
والمشروعة  اآلمنة  بالوسائل  الفرح 

بعيدًا عن تعريض حياة المواطنين 
للخطــر، مُتمنيــة لطلبتنــا األعزاء 

النجاح والتوفيق.
ولفــت البطنيجــي أنــه فــي العام 
الماضــي كان هناك تراجع كبير في 
ظاهــرة إطــاق النار بســبب وعي 
النــاس من تداعيات هــذه الظاهرة 

ونتمنــى في هذا العام 
أن ال يكون لها أي أثر.

إطالق النار يحول األفراح إلى أتراح بنتائج الثانوية العامة
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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 

الضفة المحتلة- الرأي
الماضيــة  األســابيع  مــدار  علــى 
تتفنن ثــوار بيتا )حــراس الجبل(، 
وال يزالون، في اســتخدام أساليب 
المقاومــة الشــعبية التــي تربــك 
االحتال اإلسرائيلي، ابتداًء بوحدة 
الكوشوك وصواًل إلى وحدة المقاليع 
التي نشــطت فــي اآلونــة األخيرة 
كأحد أشــكال اإلرباك المستخدمة 
خال المواجهــات بالقرب من جبل 
الوحــدات  مــن  وغيرهــا  صبيــح، 

واألساليب المستخدمة.
وقــال أحد شــبان وحــدات اإلرباك 
والفاعلين في إعــداد المقاليع بأّن 
)حــراس الجبــل( قــد اســتحضروا 
كافــة أشــكال المقاومة الشــعبية 

تلــك  وبخاصــةٍ  االحتــال،  ضــد 
التــي اســتعملت فــي االنتفاضــة 
الفلســطينية األولــى، والتــي من 
شــانها أن تربــك قــوات االحتال 

اإلسرائيلي، والمستوطنين.
وقال أحد الشــبان المشاركين في 
فعاليــات المقاومــة الشــعبية في 
جبــل صبيــح: " لمــا أرمــي الحجر 
بالمقاع، بطلــع الحجر معي بقوة 
وحقد على االحتــال، بخليه أقوى 

من الرصاص". 
وأضاف الشــاب: " الهدف من وحدة 
المقاليــع إيقــاع أكبر عــدد ممكن 
مــن اإلصابــات في صفــوف جنود 
االحتــال، ويوميًا بنجهــز المقاليع 
للشباب لاستخدام في المواجهات 

اليومية". 
وتابع قائًا: " بشكل يومي، بنجهز 
المقاليع بكافة أشــكالها، القصيرة 
لمواجهة الجنود عن قرب والطويلة 
حتى تستهدف الجنود في المناطق 

البعيدة".
الفلســطينيين  ســاح  والمقــاع 
يســتخدم  ال  والــذي  المعــروف، 
تقريبــًا إاّل مــن قبل أبناء الشــعب 
الفلســطينية، وهو حبٌل بقياسات 
متنوعــة، يعقــد مــن طرفيــن ثم 
يعقد من وســطه بطريقة خاصة، 
تســمح بحمل الحجــارة، وإطاقها 
باتجــاه العدو، وذلــك اعتمادًا على 
صناعــة المقــاع وطريقــة رمــي 

الحجر.

وأدخل الفلســطينيون المقاع في 
مقاومتهــم، منذ بدايــة صراعهم 
مع االحتال فــي أربعينيات القرن 
باالنتفاضــة  مــرورًا  الماضــي، 
األولى، إذ اســتخدم بشــكل واسع، 
وخال االنتفاضة الثانية )انتفاضة 
الفلسطينيون  اســتخدم  األقصى( 
المقــاع فــي المواجهــات األولــى 
لانتفاضــة في نقــاط التماس مع 
واســتخدم  اإلســرائيلي،  االحتال 
أسلوب جديد في اســتعما المقاع 
زجاجــات  وضعــت  إذ  آنــذاك، 
)المولوتــوف( الحارقة في المقاع 
لضمــان مدى إصابة أكبــر لحواجز 
ومســتوطنيه  وجنــوده  االحتــال 

وسياراته.

المقالع 
 العالمة الفلسطينية المسجلة وسالح )حراس الجبل( في بيتا
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
مشــاعر متناثــرة مــا بيــن التوتر 
طلبــة  علــى  تســيطر  والقلــق.. 
الثانوية العامة بغزة، يترقبون على 
أحر من الجمر تتويج سنوات طويلة 
من الدراسة والجد واالجتهاد بفرحة 
كبيــرة لطالما انتظروهــا، ليحققوا 
بعدهــا ما تصبــو اليــه تطلعاتهم 

وآمالهم.
وبدقــات قلــب متســارعة وانتظار 
بالســاعات والدقائق، يعيش أهالي 
الطلبة أيضًا في انتظار فرحة نجاح 
أبنائهم، باعتبارها حصاد لثمار 12 

عامًا مضت من أعمارهم.
وفي 24 من شــهر يونيو المنصرم، 
تقدم نحــو )84598( طالبا وطالبة 
الوطــن،  محافظــات  كافــة  فــي 
المتحان الثانوية العامة )التوجيهي( 

للعام 2021 في مختلف الفروع.

توتر وقلق
ومع قرب اإلعان عن نتائج الثانوية 
العامــة مع بداية شــهر أغســطس 
القــادم، تنتاب الطالــب عماد حجو 
حالة مــن الترقــب الحــذر والقلق، 
فنتائــج الثانويــة العامــة بمثابــة 

تقرير مصير لحياته المستقبلية.
ويقول حجو وهو مريض سرطان:" 

كلما مرت األيام والســاعات، أشعر 
بــان القلــق والتوتــر يــزداد أكثــر 
ويقترب، الحقيقة أنها أشــبه بحرب 
أعصــاب ال تنتهــي، إال عنــد إعان 
بأريحية  النتائــج، وقتهــا سأشــعر 

مطلقة".
ويؤكد حجــو في حديــث لـ"الرأي"، 
أنه خال أشهر الدراسة كان يتلقى 
جرعــات كيماويــة لقتل الســرطان 
الذي تفشــى في جســده، في حين 
كان يذهب لامتحان وهو غير قادر 
على االستيعاب جراء تلقي الجرعة، 
موضحا أنه رغم ذلك اجتهد وثابر، 
بالرغــم مــن اآلالم التــي تســكن 

جسده الضعيف.
وبابتسامة رقيقة تقول والدة عماد 
لـ"الــرأي"، حالة من الخــوف والقلق 
تســيطر علــى جميع أفراد األســرة 
الثانويــة  نتائــج  اعــان  بانتظــار 
العامة، مشــيرة إلى أنه كان يتلقى 
جرعــات الكيماوي ومــن ثم يذهب 
ألداء االمتحان وهو في حالة متعبة 

جدا.

ثمرة حصاد 12 عامًا
خالد الجمل من ســكان رفح جنوب 
قطاع غزة، هــو اآلخر لم يكن حاله 
بأفضل من سابقه، فالقلق والتوتر 

ســيدا الموقــف، خاصة مــع اقتراب 
اإلعان عن نتائــج الثانوية العامة 

بداية شهر أغسطس المقبل.
وتترقــب عائلة الجمل بفارغ الصبر 
اإلعان عن النتائج، في وقت تنتاب 
العائلــة بأكملهــا حالــة مــن القلق 

والتوتر واالنتظار.
حديــث  فــي  خالــد  والــد  ويقــول 
موعــد  اقتــرب  كلمــا  لـ"الــرأي":" 
اإلعان عن نتائــج الثانوية العامة، 
كلما ازداد القلــق لدينا، خاصة أنها 
أول تجربة نعيشها في انتظار ثمرة 
حصاد ســنوات طويلة من الدراسة 

والتعب".

ضغوط نفسية
التــي  النفســية  وحــول الضغــوط 
يعيشها الطلبة في انتظار النتائج، 
تؤكد األخصائية النفسية د. سلوى 
عابد، من الطبيعــي جدًا أن يعيش 
الطلبة ضغوطًا وحرب نفسية جراء 

اقتراب موعد اإلعان عن النتائج.
وتقول عابد في حديــث لـ"الرأي":" 
إن هذا القلق والتوتر نتيجة الخوف 
مثل  االضطرابات  وبعض  المستمر 
ســرعة نبضــات القلــب والتعــرق، 
وقــد يدخل في حالة مــن االكتئاب 

والوسواس القهري".

الطالــب  ووفــق مــا ذكرتــه فــإن 
الفلســطيني يعيــش فــي حصــار 
دائــم خاصة بعــد الحــرب األخيرة 
التي اســتمرت 11 يومــا، الى جانب 
وجود أزمــة كوفيد 19وعدم القدرة 
على الدوام الوجاهي في المدارس، 
فكان التعليم اإللكتروني بديا عن 
التعليــم الوجاهــي، لكنــه لم يكن 
بنفــس تأثيــر الوجاهي لمســاعدة 
الطالب في فهم المواد الدراســية، 
مما شكل قلق عام لدى الطلبة في 

فلسطين وخاصة في قطاع غزة.
التحديــات  الــى  عابــد  وتلفــت 
التــي عاشــها الطلبــة خــال فترة 
التيار  االمتحانات، وخاصــة انقطاع 
الكهربائي وعدم القدرة على توفير 
واالضطرار  البعــض،  لــدى  بديــل 

للدراسة على انارة خافتة.
فــي  مهمــا  دورا  األســرة  وتلعــب 
التخفيف من حدة التوتر والقلق لدى 
الطلبة، من خال التشجيع ومحاولة 
إخراجه مــن جو المنــزل، والتفكير 
واالســتعداد  النتائــج  فــي  الحــاد 
النفســي، للتغلب على التوتر لديه 

مع اقتراب اإلعان عن النتائج.

النتائج مطلع أغسطس
وحول موعد اإلعان عن النتائج، 

والتعليــم  التربيــة  وزارة  قالــت 
تصحيــح  عمليــة  إن  بغــزة:" 
العامــة  الثانويــة  امتحانــات 
ســتنتهي في غضــون يومين"، 
مؤكدة أن اعان النتائج سيكون 

مطلع أغسطس المقبل.
وأوضح نائــب مدير عام القياس 
بالوزارة، جمال يوسف  والتقويم 
التدقيق  لـ"الــرأي"، أن عمليــات 
والفرز وإدخــال البيانات ما زالت 
متواصلة، حيــث عملت الطواقم 
على مواصلــة الدوام خال فترة 
عيــد األضحــى المبــارك، وذلك 
حفاظــا علــى مصلحــة الطالب، 
علــى أن تنتهي عملية التصحيح 

خال يومين على أبعد تقدير.
وبيــن أن الطالب ســيتمكن من 
االطــاع علــى نتيجته وكشــف 
درجاته من خــال موقع الوزارة 
بشــكل مفصــل الكترونيــًا دون 

الحاجة للذهاب للمدرسة.
العامة  الثانوية  امتحانات  وكانت 
قــد انتهت بـــ 12 تمــوز/ يوليو 
الجــاري، بعــد أن تقــدم لها 84 
ألــف طالب في جميــع محافظات 
الوطن فــي 24 حزيــران/ يونيو 
الماضــي، موزعيــن علــى 896 

قاعة.

النتائج مطلع أغسطس

طالب التوجيهي..حرب أعصاب مفتوحة بانتظار فرحة العمر
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غزة-الرأي - آالء النمر
يمســك االحتــال غــزة من 
يدها المجروحة، ويمنع عنها 
األساســية  الحياة  ملحقــات 
بكل الطرق وبــكل ما أوتي 
من وسائل، ولو بإمكانه منع 
الهواء عبر ســمائها  تســلل 
الملتهبــة بصيفهــا الحــارق 
لفعل، رغمًا عــن ذك تقاوم 
الحصــار وتنفــذ محاوالتهــا 
الجــادة فــي إنتاج حيــاة لها 

لون وشكل ومعنى.
تتكــدس األزمــات وتكتــظ 
أمام أبواب المعابر المغلقة، 
تســمح  انفراجــه  بانتظــار 
بضــخ دفعــة جديــدة مــن 
الحيــاة في باحات األســواق 
وبيــن جدران البيــوت وبين 
بانتظــار  المنــازل  أعمــدة 
أنابيــب  وفــي  إعمارهــا، 
محطــات الكهربــاء المهددة 
بين يوم وآخر باإلفاس من 

الوقود الوارد من الخارج.
فعلى غــرار انتهاء مراســم 
المبــارك،  األضحــى  عيــد 

واألخبار المبشرة في ارتفاع 
المواطنيــن  إقبــال  نســبة 
في قطــاع غزة على شــراء 
الفــت،  بشــكل  االضاحــي 
البيــوت  ثاجــات  وامتــاء 
باألضاحــي والخيــر الوفيــر 
من اللحــوم، إال أن الكهرباء 
بشــكل  وجودهــا  يتنافــى 
القلــق  يثيــر  مــا  منتظــم 
والتوتر لــدى المواطن الذي 
ببقــاء  يحظــى  أن  يحــاول 
اللحــوم في بيتــه أكبر قدر 

ممكن لتكفيه مدة أطول.
التيــار  انقطــاع  أن  إال 
الكهربائــي ســاعات أطــول 
يزيد من حدة ســباق الزمن 
ولحــوم  المواطنيــن  بيــن 
األضحــى، حتــى أنه يشــيع 
عبــارة  المواطنيــن  بيــن 
فيمــا  يتداولونهــا  ســاخرة 
بينهــم "لحمتــك ع كانونك 
قبل مــا تاجتــك تخونك"، 
محتــواه  يفهــم  ال  المثــل 
ســوى المواطنين في قطاع 
غزة، فــي حث بعضهم على 

إقامــة حفات الشــواء قبل 
انعطاب اللحوم لقلة ساعات 

الكهرباء.
تتقلــص  ســاعات  ثمانــي 
إلــى ســت ســاعات  يوميــًا 
وصل للكهربــاء مقابل أكثر 
من اثني عشــرة ساعة قطع 
للكهربــاء، فــي ظــل أيــام 
صيفية ملتهبــة تمر بقطاع 
غــزة في شــهر تمــوز الذي 
تغلــي فيــه الميــة بالكــوز 
الفلسطيني  المثل  بحســب 

الشائع.
األزمــة يشــيع صداهــا في 
الحاجــات،  اشــتداد  وقــت 
ملحــة  المرحلــة  وهــذه 
وتوفرها  الكهربــاء  لوجــود 
أن  إال  مضاعفــة،  لســاعات 
األزمــة  يســتغل  االحتــال 
والفــت  مقصــود  بشــكل 
ويضيــق الخناق حــول رقبة 

المحاصرين في قطاع غزة.
مديــر دائــرة اإلعــام فــي 
الشــركة محمــد ثابــت في 
بيان لــه: "تم اليــوم إدخال 

الوقــود  شــاحنات  أولــى 
التوليــد وطواقــم  لمحطــة 
الشــركة تعمل على إيصال 
للمواطنين  الكهرباء  كميات 

فور وصولها".
وأضاف أن "عملية اســتقرار 
جدول التوزيع ســتظهر غدا 
وســتكون ثماني ساعات مع 
زيادة فــي فتــرة الليل بعد 

انخفاض األحمال".
وأشار إلى أن "المطلوب في 
ظل األجــواء الحــارة تقنين 
عمل األجهزة التي تستهلك 
الطاقــة الكهربائية وإبدالها 
بأجهــزة بديلة ال تســتخدم 

الكهرباء".
ولفــت إلــى أن "الطلب على 
الكهربــاء فــي ذروة الصيف 
أو الشــتاء تصــل الــى 550 
ميغــاوات وهــي كميــة غير 

متوفرة".
وأضاف أن عجــزا وفقدا في 
مــن  الكهربائيــة  الطاقــة 
عدة أشــكال يفاقــم األزمة 
الحالية، داعيا إلى اســتثمار 

الكهرباء،  استهاك  وترشيد 
واستخدام الطاقة البديلة.

ســلطات  أن  إلــى  يُشــار 
ال  اإلســرائيلي،  االحتــال 
زالــت تمــارس المنــع ضــد 
المحملة  الشــاحنات  إدخــال 
بالوقــود القطــري إلى غزة، 
بســبب عــدم منــح حكومة 
المشــرفة  الجهات  االحتال 
علــى إدخــال الوقــود ورقة 
اإلعفاء الضريبــي التي يتم 
بموجبهــا ضخ الوقــود عبر 

معبر كرم أبو سالم.
كمــا يهــرب المواطنون في 
قطاع غزة إلى ســاحل البحر 
والوحيــد  األول  المتنفــس 
االزمــات  ظــل  فــي  لهــم 
الخانقة واألجواء الحارة التي 
تقتــل البيــوت فــي فصــل 
الصيف، كما تعد المنتجعات 
ثانيــا  ملجــًأ  والشــاليهات 
لفئة ال بــأس بها من الناس 
فــي  المتفاوتــة  بأســعارها 
اإليجار الثني عشــرة ساعة 

خال أوقات النهار.

صيف ملتهب وأزمة لحوم

“وقود غزة” تقسيط بالقطارة في حلق المحطات العطشانة
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غزة- الرأي- آالء النمر
االغــاق  مــن  كامــان  عامــان 
والتشديد وتقليص رحات الحج 
والعمــرة إلــى أراِض الحجاز، في 
ظــل واقــع وبائــي ســيطر على 
العالــم بأكمله، ما غيّب مشــهد 
الحجيــج بطوافهم حــول الكعبة 
جماعات جماعات مــن كل أنحاء 
المناســك  أداء  واقتصر  العالــم، 
علــى أبنــاء المملكة الســعودية 
العامين األخيريــن بقرار  خــال 

رسمي صادر عن السعودية.
وجــه  علــى  غــزة  قطــاع  وكان 
الخصــوص قد حُــرمَ مــن أداء 
موسم العمرة ألربعة أعوام قبل 
2019 ألسباب سياسية بحتة، ما 
زاد تعطش المواطنين في قطاع 
غــزة إلــى الســفر بنيــة العبادة 
والترويح عن النفس، حتى أطبق 
وبــاء كورونا على العالم بأســره 
وزاد مــن حــدة األزمــة واإلغاق 

تمامًا.
اختتمــت  الســعودية  المملكــة 

موســم الحج لعام 1442 هجرية 
تــم  الــذي  مياديــة(،   2021(
تنظيمه بعدد محدود من الحجاج 
بلــغ 60 ألفــا فقــط مــن داخــل 
المملكة، في ظل ضوابط صحية 

مشددة خشية تداعيات كورونا.
وشهد عام 1441 هجرية )2020 
ميادية( موسما استثنائيا للحج 
جراء تفشــي كورونــا، إذ اقتصر 
عــدد الحجاج آنــذاك علــى نحو 
الســعودية  داخــل  10آالف مــن 
 2.5 بنحــو  مقارنــة  فحســب، 
مليــون، فــي 2019، مــن أرجاء 

العالم.
وتمــر المملكــة حاليــا بالمرحلة 
الســنوية  الثالثــة مــن خطتهــا 
الجاريــة، والتــي تســمح لنحــو 
20 ألــف معتمــر و60 ألف مصٍل 
بدخــول الحــرم المكــي يوميــا، 
وسيتم استقبال المعتمرين وفق 
إجراءات احترازية تضمن سامة 

زوار وقاصدي المسجد الحرام.
األوقاف  وزارة  باســم  المتحــدث 

والشــؤون الدينيــة بغــزة عادل 
الهــور، قال إن المملكــة العربية 
السعودية وافقت على فتح ملف 

الحج والعمرة.
وقــال الهور في تصريــح للرأي: 
"إن األمــر الثانــي هــو موافقــة 
البلــد  فــي  االختصــاص  جهــة 
ويتحكــم بذلك الوضــع الوبائي 
في قطاع غزة"، مشــيرًا إلى أنه 
إذا كان الوضــع الحــي مناســب 
لخــروج المعتمريــن فــي أجــواء 
يتــم من خالهــا المحافظة على 
بالتأكيــد  المواطنيــن  صحــة 
ســيكون هناك قرار إيجابي بهذا 
الخصــوص. وأضــاف: "لن يكون 
في ملف العمرة أي تقدم رسمي 
عملــي إال بعد توفــر المعلومات 
الازمــة،  الرســمية  والبيانــات 
وأنصــح الجميــع انتظــار البيان 

الرسمي من وزارة األوقاف".
وختــم بالقــول: "أعتقــد خــال 
تتضــح  أســبوعين  أو  أســبوع 
تصلنــا  لــم  فنحــن  الصــورة، 

التفاصيل بشــكل رســمي حتى 
اآلن، وحيــث توفــرت المعلومات 
ســيتم تقييــم الوضــع الصحي 
وبعــد ذلــك يتــم إصــدار القرار 
القــرارات  تكــون  أن  ونأمــل 

إيجابية".
وتأمل شركات الحج والعمرة في 
قطاع غزة إعــادة الحياة والعمل 
بيــن أروقتها بعد توقفها وتحول 
العديــد منها إلى مكاتب تجارية، 
كما قال رئيس جمعيات أصحاب 
شركات الحج والعمرة عوض أبو 
مذكور، حيث أكد على أن خسائر 
الشــركات تراكمــت وتضاعفــت 

إلى حد ال يمكن حصاده.
وتابع "موسم الحج والعمرة دخل 
فــي محطات مختلفــة بغزة ومر 
بظــروف مختلفــة في الســنوات 
األخيــرة وهــذا كبــد الشــركات 
خســائر كثيرة وقطاع الســياحة 
والحج والعمر من أكثر القطاعات 

المتضررة منذ سنوات طويلة".
وأوضــح أبو مذكــور أن أكثر من 

74 شــركة حــج وعمــرة توقفت 
عن العمل نهائيا في قطاع غزة، 
بعد توقــف رحات الحج والعمرة 
ألكثر مــن عــام ونصــف تمامًا، 
ما زاد معاناة أصحاب الشــركات 
وتكبدهم لخسائر فادحة مقارنة 

بالمواسم السابقة.
وأردف أبو مذكور أن الســعودية 
ستكون صاحبة عدة من القوانين 
واألحكام لضبط رحــات العمرة 
بأعداد محــدودة وضمن إجراءات 
الســامة من األوبئة واألمراض، 
بعد اشــتراط فــردي لتلقي لقاح 
كورونا لضمان السامة الصحية 

لكل زوار البيت الحرام.
ويبقى األمل وحــده يراود قطاع 
باالنضمــام  والحامليــن  غــزة 
لرحــات العمرة بعــد تجدد فتح 
األبــواب لهــا، رغمُا عــن ارتفاع 
والتي  الواحــد  المعتمــر  تكلفــة 
تتجــاوز التســعمئة دوالر خالص 
رســوم الرحلــة والتســجيل دون 

األشياء الخاصة بالمعتمر.

ضمن إجراءات ضوابط السعودية

بعد طول غياب .. غزة على موعد لالنضمام لرحالت العمرة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منذ وصول جرعــات اللقاحات الى قطاع غزة 
تباعــًا، وتوافرها علــى اختــاف أنواعها، لم 
تتــوان وزارة الصحة في حث المواطنين على 
تلقي اللقاح في مواجهة كورونا ودرء أي خطر 
قادم من موجات ثالثة قد تكون أكثر تفشيًا.

 وفــي الوقت الذي حصل فيــه قلة قليلة من 
المواطنيــن على التطعيــم، إال أن جزء كبير 
منهم لم يتلقاه خشية من ظهور آثار جانبية 

وضارة على جسم االنسان.
وبالرغم من أن الوضع الوبائي بغزة مستقر، 
إال أن قطاع غزة ليس بمنأى عن أي تطورات 
وبائية قد يشهدها العالم والمناطق المحيطة 
به، ويبقــى من المتوقع وصول أي ســاالت 
متحورة جديدة تشــكل خطرا أكبر من خال 

سرعة التفشي بين المواطنين.

تحصين وإنقاذ للحياة
وبمجرد ســماعه عن وصول اللقاح الى غزة، 
لم يتوان الســتيني أبو وائل خلف، في تلقي 
اللقاح وتطعيم نفسه، وشجع زوجته وعائلته 
جميعهــا الى التوجــه للحصول علــى جرعة 
التطعيــم لتحصيــن أنفســهم ضــد كورونا 

مستقبا.
إن  لـ"الــرأي":"  حديــث  فــي  خلــف  ويقــول 
الحصــول علــى اللقاح والتطعيــم للتحصين 
من كورونا هو مثل أي لقاح لفيروسات أخرى 
تم أخذها في الطفولة"، موضحا أن المخاطر 

الناجمــة عن التطعيم واحتماالتها أقل بكثير 
من اإلصابة بالفيروس.

ويتابــع قولــه:" احتمــال أن يصاب االنســان 
بفيــروس كورونــا وهذا يعنــي احتمال قوي 
لحــدوث وفاة، أما مــع التلقيح فــإن أعراض 
كورونــا تأتي خفيفة جدا، مثل آالم بســيطة 

في المفاصل والجيوب االنفية".
وتلقــى خلــف اللقاح قبل خمســة أشــهر من 
االن، وفي أول أســبوعين من التطعيم شعر 
بأعــراض خفيفــة روماتزمية وجيــوب أنفية 
ومن ثم تاشت األعراض بعد ذلك. وينصح 
خلف الذي شــجع عائلتــه بأكملها على تلقي 
اللقــاح، بضــرورة الحصول علــى التطعيم، 
مؤكدا أنه من الخطأ الجســيم عدم الحصول 

على لقاح يحمي االنسان من فقدان حياته.

تخوف وتردد
وفــي الوقت الذي يســارع البعــض فيه الى 
تلقي اللقاح للتحصين والوقاية من أي موجة 
قادمــة لكورونــا، يتخوف البعــض اآلخر من 
تلقي اللقاح خشــية حــدوث أي مضاعفات أو 

أعراض معه.
المواطــن أبو فتحي، يعــرب عن مخاوفه من 
إمكانيــة تلقي اللقاح والتطعيــم، خاصة أنه 
أجرى قبــل عام ونيــف عملية قســطرة في 

القلب.
يقول أبــو فتحي في حديث لـ"الرأي":" والدي 
حصل على اللقاح وصحته جيدة ولم يشــكو 

مــن أي أعــراض مؤلمــة، لكننــي أتوجــس 
خيفــة خاصة أن لي زماء حصلوا على اللقاح 
وشــعروا بالتعب واالرهاق عقــب التطعيم"، 
موضحــا أن هذا األمــر جعله يشــعر بالتردد 

تجاه تلقيه.

التطعيمات آمنة ومتوفرة
وحــول مدى أمان التطعيمات المتوفرة بغزة، 
قــال د. أشــرف القــدرة الناطق باســم وزارة 
الصحــة:" إن تطعيمات كورونا آمنة ومتوفرة 
بكافــة أنواعهــا في قطاع غــزة، في عيادات 

وزارة الصحة المنتشرة بقطاع غزة".
وأوضــح القــدرة فــي تصريــح صحفــي، أن 
التطعيمــات جميعها آمنــة ومعتمدة وتعطي 
الشــخص المناعــة والحمايــة المطلوبة من 
مخاطر ومضاعفات اإلصابــة إذا تعرض لها، 
الفتا الى أن نســبة بســيطة مــن المطعمين 
ربمــا يشــعروا بارتفــاع طفيف علــى درجة 
الحــرارة او صداع بســيط أو تعــب، لكن هذ 
االعــراض تزول بعــد بضعة ســاعات، وهذا 

شانه شان أي تطعيمات أخرى.

اللقاح..المالذ الحقيقي
بغــزة  الصحــة  وزارة  اســتعدادات  وحــول 
لمواجهــة أي موجــة ثالثــة من الوبــاء، حذر 
د. مجــدي ظهير مدير دائــرة الطب الوقائي 
بالوزارة من أن الوضع الوبائي داخل القطاع 
غيــر مطمئن في ظل التحذيرات من إمكانية 

وصول الموجــة الثالثة من وبــاء كورونا في 
األسابيع القادمة.

وأوضح ظهير في حديث صحفي، أن المنحنى 
الوبائي فــي قطاع غزة حاليا مســتقر، لكنه 
مهدد بالصعود في األســابيع القادمة لثاثة 
أســباب، وتتمثــل فــي عــدم التــزام الناس 
بإجراءات السامة، والتعامل مع الواقع وكأن 
الوبــاء قــد اختفى، الى جانب وجود ســاالت 
جديدة سريعة االنتشــار في أراضي عام 48 
والضفة والدول المجــاورة، إضافة الى تدنى 

نسبة االقبال على تلقي اللقاح.
وقال ظهيــر:" إن األســباب الثاثــة جميعها 
عوامل تجعل غزة عرضة للدخول في موجة 
ثالثة خال األســابيع القادمــة، وهذا يقودنا 
حتمــا الى العــودة لإلجراءات المشــددة على 

األرض والمتعلق باإلغاق".
 ووفق ما ذكره فإن اللقاح هو الماذ الحقيقي 
للخــروج من جائحة كورونــا، والحصول على 
نســب مرتفعة مــن المطعمين وصــوال الى 
المناعــة المجتمعيــة. ويتوفــر فــي مخــازن 
وزارة الصحة والحديث لظهير، كميات كافية 
من اللقاحــات على أنواعهــا المختلفة، داعيًا 
المواطنين لتلقــي اللقاح للحصول على أكبر 

عدد من المطعمين.
وأكد على ضرورة االلتزام بإجراءات السامة 
والتباعــد والنظافة العامة، طالمــا أن هناك 
حاالت مــا زالت عرضــة للوباء داخــل قطاع 

غزة.

اللقاحات آمنة ومتوفرة

التطعيم ضد كورونا..المالذ اآلمن لغزة في مواجهة الخطر القادم



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

االثنين 23 ذو الحجة 1442هـ /02 أغسطس 2021م
Monday - 02 August 2021

تقرير

07

هنــادي   / الشــرطة  إعــام 
كرسوع : 

إن من أحــد أخطــر الظواهر 
المجتمــع   فــي  الســلبية 
الفلســطيني ظاهــرة إطاق 
األعيرة النارية في المناسبات 
االجتماعية منها إعان نتائج 
أنها  العامــة حيــث  الثانويــة 
تشــكل خطرًا كبيــرًا  يتعلق 
اآلمنين   المواطنين  بســامة 
والممتلــكات العامة والخاصة  

.
وإطاق النــار ابتهاجًا بإعان 
نتائج الثانوية في قطاع غزة 
يعد عادة لــدى بعض الفئات 
التي ال تأبــه بترويع اآلمنين 
مــن النســاء واألطفــال وفي 
بعض الحاالت تصل إلى قتل 

الطلبة المبتهج بهم .
الحكوميــة  الجهــات  وتقــوم 
ذات االختصاص في كل عام 
بتحذير مطلقي النار ، واتخاذ 
إجراءات قانونية مشددة بحق 
الســاح  ،وتصادر  المخالفين 
المســتخدم ،في اطار سعيها 
للحفاظ على السكينة العامة، 
المواطنيــن  أرواح  وحمايــة 

وتحييد األخطار عنهم .

إجراءات مشددة 
اإلعامــي  الناطــق  وحــّذر 
أيمن  الشــرطة عقيد  باســم 
الشــرطة  أن  البطنيجــي 
يقــوم  مــن  كل  ســتاحق 
بإطــاق النــار خــال إعان 
نتائج الثانوية العامة ، مؤكدًا 
أن الشرطة في كل عام تهيئ 
المواطنين لمنع إطاق النار.

وأوضح البطنيجي أن الشرطة 
الفلســطينية  حدت من هذه 
الظاهرة في األعوام السابقة 
ونتمنــى في هــذا العــام أن 
تكون ألوان الفرحة بعيدًا عن 
إطاق النار الذي يتسبب في 

قتل وترويع أبناء شعبنا.
الشــرطة  أن  علــى  وشــدد 
ستقوم بنشــر أفراد الشرطة 
ومراكــز  العامــة  والمباحــث 
منطقــة  فــي  كل  الشــرطة 
اختصاصــه لماحقة مطلقي 
اســتقبال  النار،وســيتم 
الشكاوي على الرقم المجاني 
100 لإلباغ عن إطاق  النار.

الحبس ثاث سنوات
وأوضح األســتاذ زيــاد النمرة 
المتحــدث باســم النيابــة أن 
إطــاق النار في المناســبات 
العامــة هــي جريمــة يعاقب 
عليهــا القانون وفقــا لقانون 
 1998 لعــام   2 األســلحة 
وهــو حيازة األســلحة النارية 
والذخائــر ،وقانــون 74 لعام 
حمــل  اعتبــر  الــذي    1936
الســاح فــي مناســبة غيــر 
مشروعة جريمة يعاقب عليها 

القانون .
وذكر النمرة أن عقوبة جريمة 
إطــاق النار في المناســبات 
تصــل إلــى الحبــس الفعلي 
لمدة ثاث ســنوات باإلضافة 
إلى غرامة ماليــة أو كلتيهما 

معا .  
تفاهــم  هنــاك  أن  وأكــد 
وتنســيق مع كافــة الفصائل 
أي  بــأن  األمنيــة  واألجهــزة 
ســاح يســتخدم خارج نطاق 
المقاومــة أو العمــل األمنــي 
يعد ســاح غير مشروع ويتم 
تطبيق القانون عليه بشــكل 
طبيعي ويتم محاســبته وفق 
األصــول القانونيــة  التي تم 

ذكرها . 

حرام شرعًا
وللحديث عن رأي الشــرع في 
المناســبات  النــار في  إطاق 
العامة أكد الدكتور زياد مقداد 
رئيس لجنــة اإلفتاء بالجامعة 

اإلســامية أن إطاق النار في 
المناسبات المختلفة  هو حرام 
شــرعًا  ، ومُطلــق النار يعتبر 
آثم  وعلى الجهــات القانونية 
اإلجــراءات  أخــذ  والشــرطية 
القانونية بحقه  ، وهو ضامن  
لكل مــا يترتب علــى ذك من 
مفاسد ويتحمل الدية في حال 

وفاة إنسان بسببه .
وبيّــن أن إطــاق النــار في 
المناســبات ظاهرة مرفوضة 
وأخاقــًا  وقانونــًا  شــرعًا 
 ، للمــال  تضييــع  فيهــا  ألن 
األطفال  للمواطنين  وترويــع 
، وكذلك  والنســاء  والمرضي 
اآلخرين  التســبب في ضــرر 
ســواء باإلصابــات أو القتل أو 
تخريــب الممتلــكات العامــة 

وهذا منهي عنه .

آثار نفسية 
التي  النفســية  اآلثــار  وعــن 
تترتــب على ظاهــرة إطاق 
النار فــي المناســبات العامة 
قال الدكتــور فضل أبو هين 
" إن   : النفــس  أســتاذ علــم 
إطاق النــار في الهواء أصبح 
جزء من ثقافة موروثة تتكرر 
في أكثر من مناســبة ســواء 
كانــت زواج  أو نتائــج ثانوية 
عامة أو حتى جنازات الشهداء 
وهــي حالة غير طبيعية ألنها 
تعد نوع من التفريغ النفسي 
والكبــت الموجود لدى مطلق 

النار ". 

وأضاف أن مطلق النار يحاول 
الخاصة  يبتهج بطريقتــه  أن 
فــي ضــرر  ولكنــه يتســبب 
اآلخريــن عن طريــق إحداث 
و  األنظــار  تلفــت  فرقعــات 
لكنهــا تتــرك أثرًا ســيئًا عند 
اآلخريــن فهــي تجــدد فــي 
ذاكــرة الفلســطيني الحروب 
والفقــدان  ، زيــادة على ذلك 
إصابــة الفئــات الضعيفة في 
المجتمع  من النساء واألطفال 
بالخــوف والهلــع والذعــر لما 
يتجــدد فــي النفــس أحداث 
اإلسرائيلي  والقصف  الحروب 

.

إصابات بالشلل وحتى الوفاة 
مــن جانبه قال مديــر مجمع 
الطبي دكتور محمد  الشــفاء 
أبو ســلمية أنه فــي كل عام 
نتائــج  إعــان  لحظــة  فــي 
الثانوية العامة تصلنا العديد 
مــن اإلصابات الحرجــة التي 
تكون في الــرأس أو األطراف 
وهذه اإلصابــات منها ما أدى 
إلــى الشــلل أو حتــى حاالت 

وصلت للوفاة .  
ودعــا أبو ســلمية إلــى عدم 
فــي  ابتهاجــًا  النــار  إطــاق 
الثانوية العامة وأن تســتبدل 
هذه الظاهــرة بألوان وطرق 
أخرى حتــى ال تتحول أفراحنا 

إلى أتراح . 

نزاع بين العائالت 
النــار  إطــاق  ظاهــرة  أمــا 
مــن ناحيــة مجتمعيــة فذكر 
الدكتــور وليد شــبير  أســتاذ 
المشــارك  االجتمــاع  علــم 
أنهــا  بالجامعــة اإلســامية  
مجتمعيــًا  ســلبية  ظاهــرة 
لمــا تســببه مــن زعزعة في 
بيــن  االجتماعيــة  العاقــات 
العائــات ، وكذلــك تســبب 

الفرقة بين األفراد .
وبيّــن شــبير أنــه فــي حال 
حدثت إصابات أو حاالت وفاة  
قــد تتكــون ردّات فعــل من 
حيث تبادل إطــاق النار بين 
العائــات وهــذا يتطلــب إما 
تدخل قانونــي أو اللجوء إلى 
لحل  والعشائر  اإلصاح  لجان 

النزاع بين العائات .

إطالق النار خارج إطار القانون.. 
مخالفة شرعية وقانونية تهدد السلم المجتمعي

البطنيجي : سُتتخذ 
إجراءات مشددة بحق 
مطلقي النار لحظة 
إعالن نتائج الثانوية 

العامة 

النمرة : تصل عقوبة 
مطلق النار في القانون 

بالحبس ثالثة سنوات

مقداد : إطالق النار  
في المناسبات حرام 

شرعًا 

أبو هين : إطالق 
النار ُيجدد في ذاكرة 
الفلسطيني الحروب 
والقصف اإلسرائيلي

أبو سلمية : بسبب 
إطالق النار تصلنا إصابات 
خطيرة تصل إلى الوفاة. 

شبير : إطالق النار يحدث 
فرقة ونزاع بين العائالت 
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غزة- الرأي- نهى مسلم
الهــدوء والراحة النفســية تتمالك 
الشــخص عندما تطأ قدماه بوابة 
عيــادة عاج األلم بمجمع الشــفاء 
الطبي بمدينة غزة، والتي حققت 
نجاحات على مدار العامين، وذلك 
مــن خــال رصــد طاقــم اعــام 
الصحــة  بــوزارة  المستشــفيات 
والمرضى  المتردديــن  لشــهادات 
عليها وشــهادة الطواقــم الطبية 
التي أثمرت جهودها شفاء العديد 
من الحاالت التي كانت تعاني على 

مدار سنوات من األلم”.

تجولنــا داخل أروقة عيــادة عاج 
األلــم حيــث قابلنــا العديــد مــن 
المرضــى، منهم الذين أنهوا فترة 
عاجهــم و منهــم مــا زال يتلقى 
الخدمــة العاجيــة، حيــث تحدث 
الينا أحد المرضى الذى لم يتجاوز 
الثاثين من عمره يعانى من ثاث 
غضاريف فــي الظهر وقــد أنهكه 
األلــم على مــدار عام لــم يتمكن 
خال تلك الفترة السير على قدمه 
من شــدة اآلالم حيــث يعمل على 
ســيارة بيــع للمياه ليعيل أســرته 
المكونة من أربعــة أطفال، و كان 
قد تنقل بين المراكز الصحية الى 
أن وصــل الــى تلك العيــادة التي 
خــرج منها األن يســير على قدمه 
كما شــاهدناه، وذلك بعــد تلقيه 
للخدمات العاجية والدوائية و قد 
اختفــت اآلالم الى حــد كبير وفق 

قوله.
و في لقاء آخر مع مريضة ستينية 
كانــت قــد اســتدلت علــى هــذه 
العيــادة من بعــض قريباتها التي 
كانت قد تلقت خدمة سابقة فيها 
قائلة:” توجهت الــى هذه العيادة 
بعــد تحســن زوجة ابنى بشــكل 
كبير حيــث كانت تعانى من شــد 
عضلي في الســاق اليسرى منعها 
مــن الحركة و بعــد تلقيها العاج 
لمدة ستة شهور هنا عادت للسير 
بشــكل طبيعــي، وعليــه توجهت 
لتلــك العيــادة لعــاج اآلالم التي 
أعانــى منهــا على مــدار عام في 

و  المفاصــل  و  الظهــر 
الظهــر واليدين حيث ال 
تلك  النوم من  أستطيع 
اآلالم و بعد ستة شهور 
شــعرت بفارق كبير في 
كل  شــاكرة  التحســن، 
الطواقــم العاملــة التي 
والتي  عاجهــا  تابعــت 
بالراحة  بينهم  شــعرت 

النفسية”.

*هدف انشاء 
العيادة*

إعامــي  حــوار  وفــى 
الداعــور  د.أحمــد  مــع 
استشاري ورئيس قسم 
التخدير بمجمع الشــفاء 
األلم،  عــاج  وأخصائي 
انشــاء  فكــرة  إن  قــال 
هذه العيــادة جاءت بعد 
أحداث مســيرات العودة 
وازدياد أعداد المصابين 
 1500 تجــاوز  الذيــن 
مصــاب منهــم اصابات 
الــى  وتحتــاج  بالبتــر 
متابعــات عاجيــة بعد 
عمليات البتر والعمليات 
الــى  الفتــا  الجراحيــة، 
ممــول  مشــروع  أنهــا 
لجنــة  مؤسســة  مــن 

المساعدات النرويجية “نورواك”.
واعتبر د.الداعــور أن هذه العيادة 
التــي افتتحت فــي أول ســبتمبر 
األولــى  العيــادة  هــي   2019
اآلالم  عــاج  فــي  المتخصصــة 
الناتجــة مــن اصابــات  المزمنــة 
االعتال العصبي واآلالم الوهمية 
بتــر  عــن  الناتجــة  اآلالم  مثــل 
األطــراف ومــا بعد بتــر األطراف، 
وما تســببت له مــن أالم وأمراض 
نفســية تغيــر مــن ســلوكه تجاه 
نفسه وتجاه اآلخرين، الفتا الى أن 
عــدم تلقى هــذا المريض للعاج 
مــن جهــة متخصصة قــد يدخل 
المريض في مشاكل نفسية ينتج 
عنها ســلوك عدوانية تجاه نفسه 
أو االدمان نتيجة ســوء اســتخدام 

األدويــة. ونوه الى أنه تم التعامل 
مــع نســبة كبيــرة مــن المرضى 
بمعــدل متوســط مكــوث لســتة 
شــهور حيث كانت نســبة النجاح 
ملحوظــة جــدا تقــارن بالنســب 
د.الرس  تقييــم  وفــق  العالميــة 
الطبيب المشرف على العيادة من 

الطاقم النرويجي.

*توسيع شريحة المرضى*
ويستطرد: “وسعنا خدمات العيادة 
منذ عام لتشــمل شــرائح جديدة 
مــن المرضــى وهم مرضــى آالم 
أســفل الظهر وآالم الرقبة واآلالم 
الناتجة عــن الغضاريــف وأالم ما 
بعد العمليات الجراحية النســائية 
والجراحية العامة، وأالم المفاصل 

وجميــع اآلالم المزمنــة عدا اآلالم 
الناتجة عن األمراض الســرطانية 
واآلالم المزمنة عند األطفال دون 

سن )16 عاما(.
وأكد د.الداعور خــال اللقاء على 
القبــول الكبير مــن قبل المرضى 
تجاه عيــادة عاج اآلالم، الفتا الى 
أن عــدد المرضى وصل حتى اآلن 
الــى )532( مريــض منهم )240( 
مريــض ال زالــوا تحــت المتابعــة 

العاجية داخل العيادة.
وذكــر أن العيادة تســتقبل يوميا 
حوالــي عشــرين مراجعــا بمعدل 
زيــارة للمريــض مــرة كل ثــاث 
أســابيع أى مــا يقــارب من عشــر 
زيــارات، يتلقى خالهــا الخدمات 
الطبيــة والعــاج بشــكل مجاني 

كامــل، وذلــك إمــا عــن طريــق 
المريــض مــن األطبــاء  تحويــل 
اســتقبال  أو  االختصاصييــن 
المرضى بشــكل فــردى كانوا قد 
سمعوا عن العيادة من أقاربهم أو 
عــن طريق االنترنت، مشــيرا الى 
أن العيادة تستقبل يوميا من )-4

6( مرضى جدد.
وأكــد د. الداعــور خــال اللقــاء، 
علــى خصوصيــة المريض وعدم 
انتهاكهــا حيــث يأخــذ حقــه في 
مــدار  علــى  واالهتمــام  العــاج 
النصف ســاعة ويزيد، يتم خالها 
التفاعــل بين المريــض والطبيب 
األلم وطبيعة  واستعراض طبيعة 
االدويــة التي ســيتلقاها المريض 
وتفاعاتهــا الكيميائيــة، وصــوال 
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بالراحــة  المريــض  شــعور  الــى 
النفســي،  والهــدوء  والطمأنينــة 
حيث توفيــر المناخ الصحي وعدم 
حيــث  المــكان  فــى  االكتظــاظ 
مريض فــى كل غرفة مع الحفاظ 

على التباعد الجسدي
وقال إنه تــم التعريف عن العيادة 
عبر النشــرات والدورات التثقيفية 
لتزويدهــم  الطبيــة  للطواقــم 
بطبيعــة الخدمــات التــي تقدمها 
العيــادة  أن  الــى  العيــادة، الفتــا 
تقــدم خدماتهــا على مــدار أربع 
أيــام من كل أســبوع هــي االحد 
واالثنيــن والثاثاء واألربعاء، على 
أن يتــم اســتثناء يــوم الخميــس 
لعقــد اجتماعات مع العيــادة األم 
الحاالت  النرويج الســتعراض  في 

ومناقشــة  النــادرة  و  الجديــدة 
الحــاالت التــى تُوجــت بقصــص 

نجاح و تم عاجها داخل العيادة.
ونــوه الــى أن هناك توجه لنشــر 
أبحــاث علمية رســمية حول عاج 
األلــم من خــال الدراســات التى 
تجــرى علــى الحــاالت التــي تــم 
عاجها حيث ســيتم نشــرها في 
مجات عالمية، معربا عن أمله في 
ادخال منهج عاج األلم وتدريسه 
فــي كليــات المهــن الصحية في 

الجامعات الفلسطينية.
ولفت الى أن طاقم العيادة مكون 
من ستة أفراد طبيبين واثنان من 
الممرضيــن وصيدالنيــة وادارية، 
آمــا في دعــم الــكادر بأخصائي 

نفسي وصيدالنية.

*قصص نجاح*
وفى حوار آخر مع د.ابراهيم مراد 
المديــر الطبــي للعيــادة وحاصل 
علــى الزمالــة فــي عــاج األلم، 
ليروى لنا قصــص نجاحات لعديد 
المرضــى والمصابين الذين تلقوا 
الخدمات العاجية أبرزها مصابى 
اســتقبلت  العــودة حيث  مســيرة 
العيــادة نحــو 117 مصــاب منــذ 
االفتتــاح حتــى 2021،حيث تلقوا 
عاجات لمدة ستة شــهور ، كانوا 
يعانون من أالم شديدة فى بداية 
العــاج حيث تــم اختيــار النظام 
العاجــي الدقيــق المناســب لهم 
وتمت اســتجابة الجسم بأالم أقل 
وخرج هؤالء المصابين بعد ســتة 

شهور بدون عاجات أو مسكنات.

تعاملت  ويضيف:” كمــا 
مرضــى  مــع  العيــادة 
يعانون من آالم أســفل 
الظهــر بعــد العمليــات 
الجراحيــة وآالم أســفل 
الظهر وال تحتاج لتدخل 
جراحي حيث تم تخفيف 
آالم عــدد كبيــر منهم 
يشــتكون  ال  وأصبحــوا 

ألما.
د.مــراد حديثه  ويتابــع 
معنــا قائــا:” كمــا تم 
عــاج أالم إصابــات ما 
بعــد العمليات وعمليات 
فتح الصدر الذين كانوا 
يعانون آالما في منطقة 
الصدر وال يســتطيعون 
النوم جراء هــذه اآلالم 
وبعــد العــاج المكثــف 
على مدار ســتة شــهور 
خــرج مجموعــة منهــم 
بــآالم بســيطة ال تكاد 
حياته  واســتكمل  تذكر 

بشكل طبيعي.
كمــا تم شــفاء مريضة 
قــد  كانــت  عشــرينية 
عظمــة  اســتأصلت 
إضافيــة بالرســغ نتــج 
فــى  تشــوهات  عنهــا 
عظمة اليد وشــلل شبه 
للطــرف، وأصبحــت تعانى  كامل 
مــن أالم قاتلة ســببت لها نزعات 
عدوانيــة تجــاه نفســها والتفكير 
باالنتحــار مــن شــدة األلــم، وتم 
تحويلهــا لجمهورية مصر العربية 
دون فائدة، الى أن وصلت العيادة 
وتم عاجهــا بالتدخل عن طريق 
الحقــن الدوائــي، الــى أن اختفى 
األلــم بشــكل نهائي واســتعادت 
بعض الحركة فى مفصل الرســغ 
واستعادت حياتها بشكل طبيعي، 
وقد أثنى الوفد الطبي الفرنســي 
لعــاج األطراف علــى آليات عاج 
د.  قــول  وفــق  المريضــة  تلــك 
الداعــور، الــى جانــب عــاج أحد 
مصابــي العودة حيــث بترت يده، 
وأصبــح يعانى من أالم شــديدة ) 

اعتال عصبــي( وتم عاجه أيضا 
بالعاج التداخلي بالحقن الدوائية.

*أنواع العالجات*
العــاج  أن  مــراد  د.  ويوضــح 
الدوائي ينقســم إلى ثاث أقسام 
التهابات  وهي عاجات مضــادات 
وأدويــة  العضــات  ومرخيــات 
معالجــة للعصــب المتضــرر، كما 
أن هنــاك بعض العاجــات الغير 
دوائيــة للعــاج الحســي وعــاج 
المرايــا لمرضــى البتــر أي تهيئة 
الدماغ بوجود الطرف المبتور وفق 

قول د. مراد.
وفــى جائحة كورونــا، لفت الى أن 
العيــادة اقتصــرت خدماتهــا على 
عاج المرضى القدامى مع تأمين 
إجراءات السامة والوقاية والتباعد 
الجســدي وارتــداء الكمامــة، الى 
جانــب توصيل األدويــة للمرضى 
الى منازلهم بالتعاون مع الوزارة.

اســتحداث  أن  د.مــراد  ويشــير 
عيادة لعــاج األلم جــاء بناًء على 
الصحــة  وزارة  وطلــب  توجهــات 
مــن الجهــات المانحة بعــد زيادة 
وكانت  العــودة،  مصابي مســيرة 
هيئة اإلغاثة النرويجية ) نورواك( 
من أوائل الجهــات الداعمة والتي 
الــوزارة، عقبها  اســتجابت لطلب 
عــدة اجتماعــات متواصلــة بيــن 
والــوزارة  النرويجيــة  المؤسســة 
لتحديد الطواقــم الطبية والمكان 
التخصصية  األدويــة  وآلية شــراء 
والبروتوكــوالت  اآلالم  لعــاج 
العاجيــة المتوافــق عليهــا بيــن 
أطباء الوزارة واألطباء النرويجيين 
الى أن تم تدشــينها في ســبتمبر 

.2019

*آمال وتطلعات*
وأعــرب عــن أملــه فــي تطويــر 
العيادة مســتقبا، وذلــك بدخول 
العاجات غير الدوائية واإلجراءات 
التداخلية غيــر الجراحية في حالة 
وإدخال  الدوائية  االســتجابة  عدم 
النفســي والعاج  العــاج  خدمــة 

الطبيعي الوظيفي.
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غزة- الرأي
تشــكل نتائج الثانوية العامة كل 
عام الحدث األبرز لما تشكله هذه 
المرحلة مــن نقطة مفصلية، في 
حيــاة الطالــب ونقله مــن مرحلة 
المدرســة إلى الجامعة، ويســتعد 
خالها العائات إلــى التعبير عن 

فرحتها بنجاح وتفوق أبنائها.
 لكــن تلك االحتفاالت تحولت في 
بعض األعوام الماضية إلى بيوت 
عزاء جراء اطاق النار العشــوائي 
فــي الهــواء تعبيرًا عــن الفرحة، 
رغم تحذيرات الشــرطة كل عام 
من هذه الظاهرة، وهو أمر يعكر 
صفو الفرحة بهذه المناســبة في 

المجتمع ككل.
وتعــد ظاهــرة إطــاق األلعــاب 
مــن  غــزة  فــي قطــاع  الناريــة 
الظواهر الخطيرة التي تهدد حياة 

المواطنين.
جهاز الشــرطة الفلســطينية في 
قطاع غزة حذرت من إطاق النار 
تزامنــًا مع إعان نتائــج الثانوية 
األيــام  خــال  المقــرر  العامــة 

القادمة.
جــاء هــذا التحذير وفــق تصريح 

للناطق باســم الشــرطة، العقيد 
أيمن البطنيجي، في وقت تم فيه 
اتخاذ عدد من التدابير واإلجراءات 
لمنــع إطــاق النــار خــارج إطار 
العامة  المباحث  القانون، وتوجيه 
فــي جميــع  انتشــارها  لتكثيــف 

المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك.
وأكــدت الشــرطة أنهــا ســتتخذ 
إجــراءات قانونية مُشــددة بحق 
المواطنيــن  داعيــة  المخالفيــن، 
إلــى الحفاظ على حالة الســكينة 
الفــرح  عــن  والتعبيــر  العامــة، 
والمشــروعة  اآلمنــة  بالوســائل 
حيــاة  تعريــض  عــن  بعيــدًا 
مُتمنيــة  للخطــر،  المواطنيــن 

لطلبتنا األعزاء النجاح والتوفيق.
ولفــت البطنيجــي أنه فــي العام 
الماضــي كان هنــاك تراجع كبير 
فــي ظاهــرة إطاق النار بســبب 
وعــي النــاس من تداعيــات هذه 
الظاهــرة ونتمنى فــي هذا العام 

أن ال يكون لها أي أثر.
وقــال :" هنــاك متابعــة حثيثــة 
لتُّجار المفرقعات وخال األسابيع 
الماضيــة كانــت هناك إجــراءات 
حاســمة ومنــع اســتيرادها مــن 

الخــارج عدا بعض الحــاالت التي 
يتم تصنعيها محليًا وســريًا ويتم 

متابعتها ومحاربتها.
ثبــت لدينــا أن ظاهــرة إطــاق 
المفرقعات خال المناســبات بما 
فيهــا التوجيهي تســببت في بتر 
أطراف ألطفال ُكثــر وفقع ألعين 
أكثر من طفل في مــرات عديدة 

على حد قول البطينيجي.
ودعــا أبنــاء شــعبنا لمســاعدتنا 
بالتواصــل على الرقــم المجاني 
عــن  والتبليــغ  الشــرطة  لجهــاز 
أيــة حالــة فيهــا إطــاق للنيران 
والمفرقعــات لنســاهم محاربــة 

هذه الظاهرة واختفائها.

حرام شرعًا
الداعية محمد ســليمان الفرا أكد 
ِإْطــَاقَ اأَلعِْيــرَةِ النَّاِريَّــةِ  أن 
فِــي المُنَاسَــبَاتِ؛ َكاأَلْفــرَاِح، 
حَرَامٌ  وَالجَنَائِــِز،  وَالنَجَــاِح، 
لِلمُسْــلِِم  يَجُــوزُ  اَل  شَــرْعًا، 

اإِلْقدَامُ عََليْهِ.
وبيــن الفــرا خــال مقال لــه أن 
تحريم إطاق النار في الهواء هو 
نتيجة ِإيَذاًء لِلمُسْــلِمِينَ ِبغَيِْر 

حَقٍّ؛ َفَقدْ تَتَسبَّبُ فِي مَْقتَِل 
مَعْصُــوٍم، َأوْ ِإصَابَتِهِ، إضافة 
إلى أن تَرِْويعَ المُسْــلِِم حَرَامٌ 
ومِــنَ الَكبَائِِر، وَِإْطــَاقُ النَّاِر 
فِي الهَوَاِء اَل يَخُْلو مِنْ تَرِْويٍع 

لِلنِّسَاِء وَاأَلْطَفاِل وَالمَارَّةِ.
وأشــار أن اإِلسْــَامُ نهــى عَــنْ 
مَْكشُــوفًا؛  السِّــَاِح  حَمْــِل 
خَشْيََة َأْن يُؤْذِيَ المُسْلِمِينَ 
دُوَن َقصْدٍ؛ منوهًا أن الشــريعة 
اإلســامية نهت عَنْ اإِلشَــارَةِ 
ِح ِإَلى المُسْلِِم؛ خَشْيََة  ِبالسِّــاَ
َأْن تَــِزلَّ يَــدُهُ؛ َفَكيْــفَ ِبمَــنْ 
حَ، وَيُْطلِقُ  يَسْتَعْمُِل السِّــاَ
وَبَيْــنَ  الهَــوَاِء،  فِــي  النَّــارَ 

رَُقاتِ؟! ةِ، وَفِي الطُّ اأَلِزقَّ
وقال الفــرا :" ِإْطــَاقَ النَّاِر فِي 
الهَوَاِء فيــهِ ِإهْدَارٌ لِلمَاِل فِي 
المَشْــرُوِع، وَهََذا  َغيِْر وَجِْههِ 
أن  مؤكــدًا  مُحَــرَّمٌ،  تَبْذِيــرٌ 
امْتِــَاكَ السِّــَاِح ِإنَّمَا شُــِرعَ 
بِّ  لِلدَِّفــاِع عَــِن الدِّيــِن، وَالــذَّ
وَاأَلعْــرَاِض،  النُُّفــوِس  عَــِن 
فِــي  لِْلِجهَــادِ  تَوْفِيــرَهُ  وَِإنَّ 
سَــِبيِل اهلِل مِــنَ الُقــوَّةِ الَّتِــي 
ُأمِرنَــا ِبِإعْدَادِهَا، َفــَا يَجُوزُ 

اسْــتِعْمَاُلهُ عَبَثــًا وََلهْوًا، وَِإالَّ 
لِلسِّــَاِح  اسْــتِعْمَااًل  َأضْحَــى 
فِي َغيِْر مَْقصِدِهِ، وَفِي َذلِكَ 
وَالعِيَــاُذ  لِلنِّعْمَــةِ،  ُكْفــرَاٌن 

ِباهلِل".
وتابــع القــول :"َ ِبنَــاًء عََلــى مَا 
سَــبَقَ: َفِإنَّ مُْطلِــقَ النَّاِر فِي 
الهَوَاِء آثِمٌ شَــرْعًا، وَضَامِنٌ 
لُِكلِّ مَــا يَتَرَتَّبُ عََلى فِعْلِهِ 
النَّــاِس  ِبــَأرْوَاِح  المُسْــتَهْتِِر 
َأدَّى  وَِإَذا  وَمُمْتََلَكاتِِهــمْ، 
ِإْطــَاقُ النَّاِر فِــي الهَــوَاِء ِإَلى 
ِإزْهَاِق نَْفٍس - اَل َقدَّرَ اهلُل - َفِإنَّ 
َذلِكَ مِنَ الَقتِْل شِبْهِ العَمْدِ، 
الَّــذِي تُغَلَّــُظ فِيــهِ العُُقوبَُة؛ 
َذلِكَ َأنَّــهُ تَعَمَّدَ ِإْطَاقَ النَّاِر 
دُوَن حَاجَــةٍ مَشْــرُوعَةٍ، مَعَ 
عِْلمِهِ المُسْــبَِق َأنَّــهُ مَظِنَُّة 

تََلفِ النُُّفوِس".
مطلــوب  شــرعًا  أنــه  وأكــد 
الَقضَائِيَّــَة  الِجهَــاتِ  مــن  
هَــذِهِ  ِبمَنْــِع  وَالشُّــرَطِيََّة 
لِمَــا  الرَّعْنَــاِء؛  التَّصَرَُّفــاتِ 
يَتَرَتَّبُ عََليْهَا مِنْ مََفاسِــدَ 
َأرْوَاحِِهمْ  فِــي  النَّاسَ  تُؤْذِي 

وََأبْدَاِنِهمْ وََأمْوَالِِهمْ.

إطالق النار يحول األفراح إلى أتراح بنتائج الثانوية العامة
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القدس المحتلة- الرأي
اإلســرائيلي،  االحتــال  يواصــل 
ومنذ أكثــر من 8 ســنوات، حربه 
الممنهجــة علــى المرابطــات في 
تتوقــف  وال  األقصــى،  المســجد 
المرابطــات  عنــد  الحــرب  هــذه 
المقدســيات، بــل تتجــاوز ذلــك 
مــن  المرابطــات  إلــى  لتصــل 
الداخــل  مــن  الفلســطينيات 
الفلســطيني المحتل عام 1948، 
ومن أهــم المدن والبلــدات التي 
فــي  المرابطــات  مئــات  تخــرج 
المسجد األقصى، بلدة أم الفحم، 

شمال فلسطين المحتلة. 
من هؤالء المرابطــات، المرابطة 
سماح محاميد، من بلدة أم الفحم، 
تبلــغ ســماح ال 33 مــن عمرها، 
بــدأت قصتهــا مــع الربــاط فــي 
المســجد األقصى، منذ 4 سنوات، 
فــي العــام 2017، إذ كانــت هبة 
باب األسباط، والنصر الجماهيري 
فيها، شرارة األمل التي أحيت في 

نفسها روح الرباط. 
تزامنت بداية رحلة سماح محاميد 
مع الرباط مع الدعوات الشــعبية 
لتكثيــف الربــاط والتواجــد فــي 
المنطقة الشــرقية من المســجد 
األقصــى، ومحيــط مصلــى باب 
الرحمة، المغلق آنذاك، وفي العام 
2018 تعرضت سماح ألول تجربة 
اعتقــال مــن مخابــرات االحتال 
اإلســرائيلي، إذ تم تصويرها من 
رباطها،  أثنــاء  االحتال  مخابرات 
وتاواتهــا  تعالــى،  هلل  وذكرهــا 
للقــرآن الكريــم، فــي المنطقــة 
الشــرقية من المســجد األقصى، 
وتــم اعتقالها خــال خروجها من 

باب المجلس. 
تعرضت سماح محاميد عقب ذلك 
لعــدة اعتقــاالت، وإبعــادات عــن 
المســجد األقصى بلغ مجملها 7، 
ولكــن ذلــك يمنعها مــن التواجد 
مــع المرابطــات المبعــدات فــي 
باب المجاهديــن، وباب المجلس، 
وباب حطة، وغيرها، وفي 7 أذار/

مــارس 2019، وبعد إبعــادٍ لمدة 
15 يــوم عــن المســجد األقصى، 
وبعد أســبوٍع من نصــر هبة باب 
الجماهيري فيها،  والنصر  الرحمة 
تعرضت ســماح العتقاٍل بوحشية 
من شــرطة االحتال اإلسرائيلي 
خــال تصديهــا القتحــاٍم كبيــٍر 
مــن مســتوطني االحتــال، وتم 
اعتقالها ألكثر من 24 ســاعة في 
ســجن الرملــة، الــذي كان يعــج 

المعتقــات في تلك  بالمرابطات 
الفتــرة. تقــول المرابطة ســماح 
محاميــد: "تمضــي حياتــي منــذ 
بداية رحلتي بالرباط في المسجد 
األقصى، بين اعتقاٍل وإبعاد، هذا 
قدرنــا، وقد رضينا به من أجل أن 

يبقى األقصى عزيزًا". 

بداية قاسية
فــي بدايــة العــام 2020 كانــت 
المرابطــة ســماح محاميــد على 
موعــدٍ مــع تجربــةٍ قاســيةٍ مع 

مخابــرات االحتــال اإلســرائيلي 
قــوات  اقتحمــت  إذ  )الشــاباك(، 
االحتــال بصحبــة عناصــر مــن 
)الشــاباك( منزلها فــي أم الفحم، 
المســجد  فــي  تواجدهــا  خــال 
األقصى، وتم استدعاءها للتحقيق 
الخضيــرة،  تحقيــق  مركــز  فــي 
التابــع ل)الشــاباك( وهنــاك تــم 
توجيه "تهمــة" االنتمــاء للحركة 
اإلســامية في الداخل المحتل – 
الفرع الشمالي لها، وخال جوالت 

لقــب  واالســتجواب،  التحقيــق 
ضابط )الشاباك( سماح محاميد بـ 

"المتطرفة العنيدة".
محاميــد  لســماح  كان  مؤخــرًا، 
اســتهداف  مــع  جديــدٌ  موعــدٌ 
للمرابطات  اإلســرائيلي  االحتال 
فــي المســجد األقصــى، إذ كانت 
ســماح محاميد ضمن من تواجدوا 
المســجد األقصــى، فــي  فيــس 
 18 ل  الموافــق  الحجــة،  ذي   8
تموز/يوليــو 2021، بالتزامن مع 

تنفيذ مجرمــي جماعات "المعبد" 
القتحاٍم مركزٍي للمسجد األقصى 
المبــارك، وبعــد أن أخلت طواقم 
األوقاف اإلســامية فــي القدس، 
بأمــٍر من مديرها عــزام الخطيب 
)التميمي( اعتدت شرطة االحتال 
بالضرب على ســماح وعــددٍ من 
رفيقاتهــا المرابطــات وتــم حــج 

بطاقة "هويتها". 
صباح أمــس الثاثــاء، 28 تموز/

يوليو 2021، تلقت سماح محاميد 
ضابــط  مــن  هاتفيــًا،  اتصــااًل 
مخابرات االحتال اإلسرائيلي في 
مركز تحقيق )القشلة( في البلدة 
وبعــد تواصلها  للقدس،  القديمة 
مع محاميها، أخبرها بأّن مخابرات 
االحتال ال تريــد إرجاع "هويتها" 
لها وحســب، بل من أجل التحقيق 
معها، ولدى وصول سماح محاميد 
إلى مركز )القشــلة( تــم إباغها 
بعد وجــود تحقيق، وبــأن تذهب 
األقصى الستام  المسجد  ألبواب 
"هويتهــا" ولــدى وصولهــا ألحــد 
أبواب المســجد األقصى المبارك، 
حدثــت مشــادة بينهــا وبيــن حد 
ضبــاط شــرطة االحتــال هناك، 
وكاد المحتــل أن يهاجمها ب)غاز 
الفلفل(، ولم تحصل ســماح على 
"هويتهــا" وصلــت المغــرب على 

أبواب المسجد األقصى. 
خــال عــودة ســماح محاميد من 
المســجد األقصى إلــى بلدتها أم 
الفحم، اتصل بهــا زوجها وأبلغها 
بأن ضابطٍ من مخابرات االحتال 
قــد اتصــل بــه، وهنأه بشــرائه 
للســيارة الجديــدة، وطلــب منــه 
منع زوجته من الذهاب للمســجد 
األقصــى، وكان رد الــزوج واضحًا 
قويًا: "ســماح بدها تنزل كل يوم 

على المسجد األقصى". 
قصــة ســماح، هي قصــة المئات 
قــد  اللواتــي  المرابطــات،  مــن 
غفل عنهنّ اإلعــام، العتبارات، 
معينــة، ولكهــنّ ســيبقين ذهب 
نهاية  وفــي  وســياجه،  األقصــى 
محاميــد  ســماح  مــع  مقابلتــي 
ســألتها إن كانــت تريــد أن توجه 
رســالًة باسمها، واســم من معها 
مــن المرابطات، فأجابــت: " رغم 
وتهديداته  االحتــال  تضييقــات 
اعتقاله وابعاده إاّل أنني لن اتنازل 
أو اتخلــى عن حقــي بالدفاع عن 
المســجد األقصى المبارك، وألنه 
الحيــاة والعقيــدة واإليمان، نفنى 

وال يهون".

تقرير
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سماح محاميد .. حكاية مرابطة عنيدة عشقت األقصى
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النيابة العامة: 
سنتعامل بحزم 

مع مطلقي 
النار يوم نتائج 

التوجيهي
غزة - الرأي:

أنهــا  العامــة،  النيابــة  أكــدت 
وســتاحق  بحــزم  ســتتعامل 
يســتخدم  مــن  كل  وتضبــط 
الساح الناري خال اإلعان عن 
نتائج الثانويــة العامة، يوم غد 

الثاثاء.
وقالــت النيابــة فــي بيــان لهــا 
وصل “الــرأي” ، إن النــاب العام 
المدهــون  ضيــاء  المستشــار 
المشــددة  تعليماتــه  أصــدر 
وأقســام  النيابــات  كافــة  إلــى 
الشــرطة والمباحــث العامة في 
المحافظات، لاهتمام والتعامل 
بحزم، وماحقة وضبط وتوقيف 
كل من يستخدم الساح الناري 
بوجه غير مشروع خال االعان 
العامــة،  الثانويــة  نتائــج  عــن 
القــادم الموافق  الثاثــاء  يــوم 
3 أغســطس، لمــا يشــكله من 

جريمة يعاقب عليها القانون.
وذكــرت أن النائــب العام أصدر 
التعليمــات بضبــط كل حــاالت 
وإحالتهــا  فــورا  النــار  إطــاق 
للنيابــة العامة التخاذ المقتضى 
القانوني معها حســب األصول، 
مــع ضبط الســاح المســتخدم 

لمصادرته وفقا للقانون.
كما أّكد المدهون على التنسيق 
الكامل وتضافر الجهود مع قيادة 
الفصائل الوطنيــة برفع الغطاء 
التنظيمــي، واتخــاذ اإلجــراءات 
مخالفتــه؛  يثبــت  مــن  بحــق 
حفاًظا علــى أرواح أبناء شــعبنا 
لتكديــر  ومنعًــا  الفلســطيني، 
صفو الطمأنينة العامة، وحمايًة 
ألمن وسامة المجتمع وتطبيقا 

لسيادة القانون.
ودعا النائــب العام كافة الجهات 
الحكومية والوطنية والمجتمعية 
الــى المشــاركة والمبــادرة في 
محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، 
وخاصــة وزارة االوقاف، والعلماء 
التواصــل  ونشــطاء  والدعــاة، 

االجتماعي.

غزة- الرأي
يوميــًا،  غــزة  صيــادو  يعانــي 
مــن ممارســات قــوات البحرية 
اإلســرائيلية االســتفزازية حيث 
تتفنــن فــي اســتخدام شــتّى 
واإلذالل  التضييــق  أســاليب 
الصيد  ضدهــم ومنعهــم مــن 

وتحصيل قوت أطفالهم.
واســتهداف الصيادين في قطاع 
عســكرية  سياســة  بــات  غــزة 
إســرائيلية ممنهجة منذ سنوات 
آالف  فيهــا  يــذق  لــم  طويلــة 
الراحة واألمن  الصيادين طعــم 
من رصــاص وقذائــف االحتال 
التــي تســتهدفهم يوميــًا فــي 
عرض البحر وتدمــر مركباتهم 
وتعتقل وتصيب وتقتل بعضهم 
الصيادين  لجــان  اتحاد  منســق 
في قطــاع غزة زكريــا بكر قال 
منــذ  اإلســرائيلي  إن الحتــال 

بالمســاحات  2019 تاعب  عام 
مــن  كان  مــرة؛   21 البحريــة 
بينهــا 4 عمليات إغــاق كامل، 
وعــام 2020 تاعــب االحتــال 
بالمســاحات 11 مرة وكان منها 
عملية إغاق استمرت 16 يوما.

وأكــد بكر أن االحتــال ال يختار 
البحــر بالصدفة،  توقيت إغاق 
بل يقوم بإغــاق البحر في أحد 
أهــم مواســم الصيــد، والقرار 
األخير جاء في توقيت يؤثر سلبًا 
على كافــة الصيادين في قطاع 

غزة.
 2006 أنــه ومنــذ عــام  وبيــن 
وحتــى اليــوم مــا زال االحتال 
يمنع إدخــال كل معدات الصيد 
ما عدا الشــباك ويقوم بإدخالها 
على فترات، مستطردًا بالقول:" 
يواجهــون  اليــوم  والصيــادون 
صعوبــة بالغــة، حيــث أن 95 % 

من محركات قــوارب الصيد في 
قطاع غــزة صارت خارج الخدمة 
وكل محاوالت التصليح لها باءت 
بالفشــل بسبب منع إدخالها من 

قبل االحتال".
أسباب متنوعة

بدورهــا؛ دعــت وزارة الزراعــة 
الفلســطينية فــي قطــاع غزة، 
مصر إلى التدخل لوقف إجراءات 
بحــق  "القمعيــة"  إســرائيل 
الصيادين في مياه القطاع على 

البحر المتوسط.
وقالــت الوزارة، في بيان: "ندعو 
الشقيقة مصر، باعتبارها راعية 
الوســاطة بين االحتال وقطاع 
غزة، إلى التدخل لوقف إجراءات 
القمعية  االحتــال  وممارســات 

بحق قطاع الصيد البحري".
تعاقــب  متنوعــة،  وألســباب 
آخــر  إلــى  آن  مــن  إســرائيل 

الصيادين في غزة، عبر تقليص 
مساحات الصيد المسموح بها.

المؤسســات  الــوزارة،  ودعــت 
إلــى  والحقوقيــة  الدوليــة 
مســؤولياتها  عنــد  "الوقــوف 
لفضح االحتــال وجرائمه بحق 

الصيادين الفلسطينيين".
وتابعــت أن "التقليــص األخيــر 
تم اإلعان عنه بشكل مفاجئ، 
حيــث قــام االحتــال بمباغتــة 
ممارســة  أثنــاء  الصياديــن 
األمــر  البحــر،  داخــل  عملهــم 
الذي اضطرهم لترك شــباكهم 
التــي تعرضــت للتلف وخســارة 

وقودهم".
ولفتــت الــوزارة إلــى أن مهنــة 
الصيد تضم نحــو 4 آالف صياد 
يعيلون ُأســرا تضــم حوالي 40 
ألف فرد، ويعمــل 1300 مركب 

صياد في بحر القطاع.

صيادو غزة... ضيق رغم سعة البحر


