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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.

مرضى السرطان بغزة .. صوت إنذارهم األخير في خطر
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي - آالء النمر
رد  الناعس صباحــًا  بصوتــه 
"حلويات  وأجــاب  على هاتفه 
أجابته  أها وسها"،  القاضي 
"الــرأي" عن رغبتهــا بمعرفة 
طبيعــة االســتعداد لموســم 
النجاح الحافل بنتائج الثانوية 
العامة، "أربعة أيام من العمل 
المتواصل دون نوم الستقبال 
موسم التوجيهي الذي نعتبره 

عيدًا لنا" أجاب.
عمــر عطــااهلل أحــد صانعي 
الحلــوى في مصنــع القاضي 
للحلويــات، وهــو نفســه أحد 
العمــال الكادحيــن لصناعــة 
أصنافهــا  بكافــة  الحلويــات 
يــوم  الســتقبال  وأنواعهــا، 
األلــوان  بأبهــى  النتائــج 

واألشكال.
مجهود يُقــدر بأنه عن العام 

أصحــاب  يبذلــه  بأكملــه، 
التجارية  والمحــات  المصانع 
المختصة بعــروض الحلويات 
لتظهــر بأبهى حلــة، كأصبع 
البلبل  البورمة وأســاور عش 
ومشكل الحلبيات، كما حدثنا 

عطااهلل.
الحلويات قبلة  وتعد محــات 
العائــات لحمــل أقــدارًا من 
بفرحــة  استبشــارًا  الحلــوى 
عارمــة تطرق أبــواب البيوت 
بعد أيام عصيبة مرت بألوان 
والصعوبــات  العثــرات،  مــن 
واألزمــات وفيــض ال بأس به 

من االنتظار على أمل.
الفرحــة العارمــة وردة الفعل 
التي تصــدر عن اآلباء تترجم 
عبــر أقــدار الحلــوى الكبيرة 
فــوق  اآلبــاء  يحملهــا  التــي 
طريــق  ســالكين  رؤوســهم 

البيت بكل ابتهاج، حتى أنهم 
ابتهاجًا  المــارة  يوزعون على 
بنجاح ابنه او ابنته، رغمًا عن 
الظروف االقتصادية الصعبة.

ويعتبــر تجــار الحلويــات بأن 
تلك المناسبات هي مناسبات 
موســمية تدر الــزرق والخير 
المجــال،  بهــذا  للعامليــن 
وتزدحــم هذه المحــال بآالف 
المواطنين في أول أيام إعان 
النتائج لتكون الحلوى الطبق 
الرئيسي برفقة القهوة المرّة 

الستقبال الضيوف.
واحــدة ونصــف  قــدم  علــى 
القــدم، يقف اآلبــاء واألمهات 
الطــاب  وأقــارب  والطــاب 
والجيــران وأصحــاب محــات 
الهدايــا والحلويــات، بانتظار 
مرتجــف مهيــب ليــوم نتائج 
الثانوية العامة، حتى أن تلك 

اللحظــات يعتبرهــا الطــاب 
مــن أصعــب اللحظــات على 
قلوبهم، نظــرًا ألنها لحظات 

مشهودة.
مصانــع الحلوى بدأت بترويج 
اإلعانــات والعــروض علــى 
المتميزة  الحلوى  أقدار  أسعار 
وتغليفهــا بشــكل  بترتيبهــا 
حبيبــه  يتوعــد  وكل  أنيــق، 
بهديه تعــادل فرحــة نجاحه 

في يوم حافل.
ويجدر ذكر الظروف واالحداث 
التــي مر بهــا طلبــة الثانوية 
الجاري،  العــام  العامة خــال 
إلكترونيــا  تعليمــًا  فــكان 
صعبــًا يبتعــد عــن الوجاهي 
بســبب ظروف جائحة كورونا 
تبعتها  باألرجــاء،  المتفشــية 
أحداث العــدوان الدامية التي 
حولت مامح الحياة إلى رماد 

وأكوام من الركام.
وال بد في يوم نتائج الثانوية 
العامة من ســطوع الكثير من 
الجراح، جراح فاقدي أحبابهم، 
وجــراح ذوي الطلبة الشــهداء 
من أبناء الثانويــة العامة، ما 
غيب أسمائهم من بين قوائم 

الطلبة األحياء الناجحين.
هذه المناســبة رغم االبتهاج 
بها إال أن تفح جراح المواطنين 
المدمــرة،  البيــوت  أصحــاب 
وأصحاب النكبات في فقدهم 
إال  وأبنائهــم،  ألحبابهــم 
ال  الفلســطيني  الشــعب  أن 
تكســره الظــروف العصيبــة، 
فهــو إمــام اليقيــن بأقــداره 
وصاحــب االنتصارات بفرحته 
عــن  رغمــا  أبنــاءه  بنجــاح 
الحصار وأحداث العدوان وكل 

النكبات.

"صانعو الحلويات" عيون ساهرة وأيدي كادحة لفرحة التوجيهي
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

االحتــال  ســلطات  تتوانــى  ال 
اإلســرائيلي في مواصلة أبشــع 
انتهاكاتهــا وأســاليبها القبيحــة 
تجاه األسرى، وتتفنن في كيفية 
مفاقمــة عذاباتهــم، حتــى أنها 
باتت تســتخدم االعتقال اإلداري 
كأســلوب لانتقــام من األســير 

دون توجيه تهمة أو محاكمة.
وال تكتف قوات االحتال باعتقال 
الفلســطينيين فحســب، فهي ال 
تقدمهــم للمحاكمــة وال تفصح 
عن التهــم الموجهة لهــم، فيما 
ال تســمح لمحاميهــم التواصــل 
معهــم، أو معاينة المواد الخاصة 
باألدلة في خــرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي واإلنساني.

حيــث  األمــر هنــا،  يتوقــف  وال 
تقوم ســلطات االحتال بتجديد 
االعتقال اإلداري للمعتقلين أكثر 
من مرة لمدة ثاثة شهور أو ستة 
شهور وقد تصل إلى سنة كاملة. 

ويدخــل األســير الســجن تحــت 
بنــد االعتقــال اإلداري، ويعــرف 
تاريــخ دخولــه، لكنــه ال يعــرف 
متى يمكن أن يغادر الســجن وما 
المدة التي حوكــم بها. وتركزت 
عمليــات االعتقــال اإلداري فــي 
المثقفيــن  صفــوف نخبــة مــن 
واألكاديميين والصحفيين ونواب 
مجلس تشريعي وطاب وأطباء، 
ولم تســتثن كبارُا في الســن أو 
مرضى، أو حتى أطفال دون سن 

الثامنة عشر.

االعتقال اإلداري..سيف 
مسلط

مديــر  عبــده  إســام  ويقــول 
األســرى  وزارة  فــي  االعــام 
بغــزة:" إن االعتقــال اإلداري هو 
أحد األســاليب التي يســتخدمها 
االحتــال لتغييــب أبناء شــعبنا 
داخــل الســجون، وزج أكبر عدد 
منهم من كافــة فئاته من نواب 
مجلــس تشــريعي وأكاديمييــن 

وطــاب  سياســية  وشــخصيات 
وصحفييــن بتهــم غيــر واضحة 
ومحاكمــات صوريــة، دون ملف 
قضاء حقيقي وملف سري بأوامر 

من قائد المنطقة العسكرية".
"ويبقــى االعتقال اإلداري ســيف 
مسلط على رقاب األسرى وأبناء 
شــعبنا، حيث يتم االعتقال أكثر 
مــن مرة ومــن ثم تجديــده مرة 
تلو األخرى، ويترك األســير تحت 
دوامة االعتقال اإلداري لســنوات 
طويلة في األسر دون محاكمة أو 
االفراج عنه، ودون معرفة ســبب 
تواجده فــي ســجون االحتال"، 

يضيف عبده. 
ووفــق مــا ذكــره فــإن االعتقال 
اإلداري أقسى أنواع االعتقال، ألن 
األســير يعرف متــى يدخل، ولكن 
ال يعرف فعليا موعــد خروجه من 
األســر، وهــذا يدفع األســرى الى 
الدخول فــي اضــراب مفتوح عن 
الطعــام، والدخــول فــي معــارك 
قاسية من المعاناة والجوع واأللم. 

المعركــة  مــرارة  مــن  وبالرغــم 
وصعوبتها، إال أن األسرى يتجهون 
الى هذا الخيار بحثــا عن الحرية، 
وسعيا اليها في ظل تعنت حكومة 
االحتــال في فــرض ممارســات 
قاســية علــى األســرى، وخاصــة 

االسرى اإلداريين.

500 أسير اداري
المعتقليــن  أعــداد  وحــول 
اإلدارييــن، يؤكد عبــده أن نحو 
500 أســير يقعــون تحــت بنــد 
االعتقــال اإلداري، غالبيتهم تم 
التشــديد وإصــدار أوامــر إدارية 
بحقهــم، واالعتقــال أكثــر مــن 
مــرة، فيما يتــم التمديــد لهم، 
إما خمس شــهور أو ستة شهور، 
وهذا يعد أبشــع أنواع االعتقال، 
وهــذا مخالــف للقانــون الدولي 

واإلنساني.
وعــن دور االعــام فــي مناصرة 
مديــر  يشــير  األســرى،  قضيــة 
قضيــة  أن  بالــوزارة،  االعــام 

األســرى قضية إنسانية وإعامية 
هنــاك  حيــث  األولــى،  بالدرجــة 
وأوضــاع  مســتمرة  انتهــاكات 
ويوجــد في  يعيشــونها.  قاســية 
ســجون االحتال أكثر من 5000 
أســير يعيشــون مــرارة االعتقال 
والحرمان  الزيــارة،  والحرمان من 
مــن أبســط حقوقهم، فيمــا يقع 
دور االعــام في دعم ومســاندة 
األســرى، وابراز مــا يتعرضون له 
من انتهاكات، وأن تبقى قضيتهم 
حاضرة لدى الشــارع الفلسطيني 
الوجه  الدولــي، وفضح  والمجتمع 

القبيح لهذا االحتال.
ويلفــت عبــده الى أنــه يجب أن 
يكــون هنــاك اعام قــوى يبرز 
التــي  والمعانــاة  االنتهــاكات 
يتعــرض لهــا االســرى القدامى 
واالســيرات  واألطفال  والمرضى 
الجانــب  لذلــك  الســجون،  فــي 
إســناد  فــي  مهــم  اإلعامــي 
األسرى، وكشف حقيقة االحتال 

البشعة. 

أساليب مخالفة للقانون الدولي واالنساني

500 معتقل إداري يعانون مرارة التغييب في سجون االحتالل
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منذ ســاعات الصبــاح الباكــر، دبت 
الحيــاة فــي قطــاع غــزة المحاصر، 
وامتألت األجــواء بالفرحة والســرور 
العامــة  الثانويــة  بنتائــج  ابتهاجــًا 
رغم العــدوان والحصــار والتحديات 

االستثنائية المرتبطة بوباء كورونا.
وبدا المشهد مغايرًا رغم اآلالم التي 
يعانيهــا أهالــي غزة نتيجــة عدوان 
فيــروس  وجائحــة  والحصــار  مايــو 
"كورونا، وضجت شــوارع محافظات 
غــزة الخمس، امتــدادًا من شــماله 
حتى جنوبه بأصوات األلعاب النارية، 

عقب اإلعان عن أوائل الناجحين.
ووفق مــا أعلنت عنــه وزارة التربية 
والتعليم في مدينة رام اهلل فقد بلغ 
عــدد المتقدميــن أكثر مــن 82 ألف 
متقــدم نجح منهم أكثر من 59 ألف، 

بنسبة نجاح 71%.
صفحــات مواقع التواصل االجتماعي 
التهنئــة  ببرقيــات  امتــألت  أيضــًا 
ألبنائهــم  األهالــي  مــن  المقدمــة 
بمناســبة النجاح والتفوق في ظروف 
اســتثنائية مــرَّ بهــا الطلبة وســط 
سلســلة إجراءات احترازيــة فرضتها 
الجهات الرســمية بغــزة حماية لهم 

في أثناء تقديم االختبارات.
وســجل قطاع غزة، مرتبــة متقدمة 
بعــدد  الفلســطينية،  المــدن  بيــن 
امتحــان  فــي  المتفوقيــن  األوائــل 
شــهادة الثانويــة العامــة للفرعيــن 
العلمي واألدبي، وبــدا واضحا تفوق 

االناث على الذكور في هذا الجانب.

الفرع األدبي
وفي الفــرع األدبي حصلــت الطالبة 
أســيل حســن عبد الســميع الحلبي 
على المرتبــة األولى بمعــدل 99.7 

من مدرســة زهرة المدائن الثانوية 
للبنات.

كمــا حصلــت الطالبــة ســجود خالد 
عــوض النعامــي علــى ذات المعدل 
الســابق من الوســطى، من مدرسة 
مريــم بنت عمــران الثانوية للبنات. 
وفــي مدينــة رفــح قلعــة الجنوب، 
حصدت الطالبة سلمى خميس خليل 
الزهار معدل 99.7 من مدرسة مريم 
فرحات الثانوية للبنات، فيما حصلت 
الطالبة غيداء تيسير أبو ضباع على 
نفس المعــدل. أما فــي مدينة خان 
يونس جنوب غــزة، حصدت الطالبة 
لما محمــد خليل زقــوت على معدل 
99.7 مــن مدرســة بيــت المقــدس 
الثانويــة للبنــات. ومن غــرب غزة، 
حصــدت الطالبــة منــة اهلل مشــعل 
البطة من مدرسة أحمد شوقي على 

ذات المعدل مكرر.

الفرع العلمي
وفــي جانــب الفــرع العلمــي، حصد 
عدد من األوائل على المرتبة األولى 
"مكــرر"، فمــن مدينة خــان يونس 
حصلــت الطالبة آالء زاهر أحمد على 
معدل 99.7 من مدرسة عكا الثانوية 

للبنات.
ومن غــرب غــزة، حصــدت الطالبة 
اســام أحمــد الهبيــل من مدرســة 
عرفات للموهوبيــن الثانوية للبنات 
علــى %99.7، فيما حصــدت الطالبة 
ذات  علــى  إســماعيل  أســامة  آيــة 
المعدل بتفوق ومن نفس المدرسة.

 وفــي مدينة رفح، حصــدت الطالبة 
أماني أســامة أبو طاقية على نفس 
المعدل الســابق بتفوق من مدرسة 

شهداء رفح الثانوية للبنات.
أمــا فــي الوســطى بغــزة، حصلــت 

الطالبــة رهــف غســان مهــدي من 
مدرســة مريــم بنــت عمــران، على 
فيمــا حصــل  أيضــًا،   99.7 معــدل 
الطالب سلمان أحمد أبو جريبان من 
الثانوية على  المنفلوطــي  مدرســة 

ذات المعدل.
ومن غرب غــزة في الفــرع العلمي، 
حصــدت الطالبــة وفاء خالد ســعيد 
علــى األول مكرر بمعــدل 99.7 من 
مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات.

الفرع الشرعي
وفــي الفــرع الشــرعي شــرق غزة، 
حصلــت الطالبــة صفاء طــال خلف 
علــى معدل 99.9 من مدرســة دالل 

المغربي الثانوية للبنات.
الفرع الصناعي

وفي الجانب الصناعي حصل الطالب 
عاء عــادل البريم مــن مدينة خان 
يونــس علــى معــدل %98,9، فيمــا 
محمــد  اينــاس  الطالبــة  حصلــت 

المشهراوي على نفس المعدل.
منــذ  الحلويــات  محــات  وضجــت 
ل  الصبــاح بالمواطنيــن، فقــد شــكَّ
إعــان النتائج فرصة قويــة لبيع ما 
أعده أصحابهــا للمهنئين، إذ ينتظره 
هؤالء بفارغ الصبر، لما يشــكل هذا 
اليــوم موســمًا قويًا للــرزق يتكرر 

سنويًا.

تكريم أوائل الطلبة
والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكانــت 
العالي، قد أنهت كافة االســتعدادات 
لتنظيم حفل تكريــم أوائل الثانوية 
العامة على مستوى محافظات قطاع 

غزة، والذي سيقام غد األربعاء.
وقــال مديــر عــام وحــدة العاقات 
العامة والتعاون الدولي أحمد النجار:" 

تم تشــكيل لجنــة من عــدة إدارات 
لتنظيــم الحفــل بالصــورة المثلــى 
والتي تليق بــوزارة التربية والتعليم 
العالــي وأبنائها المكرميــن، كما تم 
المجلــس  والتعــاون مــع  التنســيق 
التشــريعي، ورئاســة متابعة العمل 

الحكومي".
وأضاف النجــار أنه تم تجهيز المكان 
مــن  االحتياجــات  جميــع  وتوفيــر 
مطبوعات ودعوات وعروض وفقرات 
فنية، وفيلمين قصيرين أحدهما عن 
جهود الوزارة في إنجــاح التوجيهي، 
واآلخر عن إنجازات الوزارة خال 15 

عامًا.
وأشار إلى أنه ســيجري خال الحفل 
الــذي يأتــي ضمــن خطــة الــوزارة 
الســنوية لتكريــم أوائــل الثانويــة 
العامــة وتشــجيع التميــز العلمــي، 
منــح األوائل مكافــآت مالية، ودروع 
تقديــر لتميزهم، عاوة على تكريم 
التي ساهمت  الشــريكة  المؤسسات 
في إنجــاح عقد االمتحانــات وعملية 

التصحيح ورصد الدرجات.

نجاح رغم القصف والدمار
من جهته، قدم رئيس متابعة العمل 
الحكومــي في قطــاع غــزة، عصام 
الدعليس، التهاني للطلبة الناجحين 
في امتحانــات الثانويــة العامة لهذا 

العام.
وأثنــى في كلمــة له نشــرتها وكالة 
الــرأي الفلســطينية، على مــا بذله 
العــام  طيلــة  الناجحيــن  الطلبــة 
للوصــول لهــذا اإلنجاز، قائــًا: "لقد 
وتحديتــم  واجتهدتــم  صبرتــم 
الظــروف؛ فحصدتــم هــذا النجــاح 
المشــرّف وكنتــم ألهلكــم مصــدر 
عــز". وأكــد الدعليــس أن الطالــب 

الفلســطيني ورغــم الظــروف التي 
يواجهها؛ ينهــض ويحقق النجاح تلو 
النجــاح، "وال يهمــه إن قصف بيته أو 
هدمت مدرســته أو اغتالت يد الحقد 
أحــد أقربائــه، فالفلســطيني دائمًا 

صامد يضمد جراحه".
العمــل  متابعــة  رئيــس  واســتذكر 
الحكومي، طلبة التوجيهي الشــهداء 
وهم: توفيق أيمن أبو العوف، وخالد 
عماد القانوع، ومحمد إسحاق حميد، 
الذيــن ارتقوا خال العــدوان األخير 
علــى قطاع غزة خال مايو 2021م، 
مقدمــًا ألرواحهــم الســام والتحية 

وألهلهم الصبر والسلوان.
استشــهادهم  أن  الدعليــس  وأكــد 
نجاح لفلســطين ودليل على رسوب 
اإلنســانية  اختبــار  فــي  االحتــال 
واألخــاق النبيلــة، مقدمــًا الشــكر 
والتقدير لجميــع الطواقم الحكومية 
التي ســاهمت في إنجــاح امتحانات 
الثانوية العامة، وعلى رأســهم وزارة 
التربيــة والتعليــم ومعلميها، ووزارة 
الداخليــة ووزارة الصحــة، علــى مــا 
بذلوه إلنجاح هذه العملية التعليمية.

كما وهنأ آباء الطلبة وأمهاتهم قائًا: 
"هذا غرســكم قد أثمر وجهدكم لم 
يذهب ســدى فحق لكــم أن تفخروا 
بهذا اإلنجاز الذي ســيحمل ألبنائكم 

مستقبًا مشرقًا".
أن  الطلبــة  الدعليــس  وأوصــى 
يحافظوا على نجاهــم حتى يحققوا 
كل آمالهــم ويكونــوا نعــم النصير 
يمثلــوه  وأن  وقضيتهــم  لوطنهــم 

أفضل تمثيل في المجاالت كافة.
وتمنــى النجــاح والتوفيــق للطلبــة 
الذين لم يســعفهم الحظ ويتمكنوا 
من النجاح هــذا العــام، متمنيا لهم 

النجاح في المرات القادمة.

غزة تتعالى على الجراح والدمار وتنتزع النجاح
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غزة- الرأي
رغــم الظروف الصعبــة التي مروا 
بهــا بغيــاب رب األســرة أو فــرد 
مــن أفرادها إال أنهــم أصروا على 
مواجهة الصعاب، وتجاوزا المحنة، 
وحطموا أحــام االحتال باغتيال 
الفرحــة من بيوت الفلســطينيين 
أبنائهــم حيــث حصــد  باعتقــال 
العديــد منهــم درجــات عليــا في 

امتحانات الثانوية العامة .
خبــر نجــاح أبنــاء األســرى فــي 
امتحانــات الثانويــة العامة ، ليس 
خبــرًا عابرًا ، بل لــه أثره المعنوي 
علــى مــن يقبــع خلــف القضبان 
وعلــى العائلة التــي تكابد عذاب 
األسر على مدار األيام والسنوات .

ومع إعان نتائــج الثانوية العامة 
، غمــرت الفرحــة منازل عشــرات 
عائات األسرى بعد نجاح أبنائهم 
وتفوقهــم فــي الثانويــة العامة، 
وعمــت االحتفــاالت األحيــاء التي 
الجيــران  بمشــاركة  يقطنوهــا 
واألحبــاب  واألقــارب  واألصدقــاء 
، بنجــاح  أبنــاء عدد من األســرى  
وحصــول بعضهم علــى عامات 
التفــوق في الثانويــة العامة رغم 
الظــروف القاســية التي مــروا بها 
رغم غياب آبائهــم وما رافق ذلك 

من اعتداءات مستمرة بحقهم.
كذلك حصلــت الطالبة ملــك، ابنة 
األســير ضرار أبو سيسي من مدينة 
وكان   ،%  98 معــدل  علــى  غــزة، 
التفــوّق كذلك حليــف الطالبة لينا، 
ابنة االسير المقدسي مالك بكيرات، 

المحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا.
وكانــت نتيجــة الطالبة تســنيم، 
ابنة األســير حســام القواســمي، 
بالســجن  حكمًــا  يقضــي  الــذي 

3 مؤبــدات فــي معتقــات العدو 
%96.6، فيما حصل  اإلســرائيلي، 
األســيرة  ابــن  فــراس،  الطالــب 
نسرين أبو كميل، من مدينة غزة، 

على معدل 74 %. 
والطالبة حــا، ابنة األســير عاء 
الهمص من محافظة رفح جنوبي 
القطــاع، والمحكوم بالســجن 29 
عامًا، حصلت على معدل 79.5 %. 
وكذلــك حصلت الطالبــة آية ابنة 
األســير محمد البابلــي، من غزة ، 

على معدل 83% .

غياب اآلباء بالمؤبدات

صفاء ابنة األســير القائد عبد اهلل 
البرغوثــي صاحــب أعلــى حكــم 
فــي ســجون االحتــال بواقع 67 
مؤبــدا والمعتقل منــذ عام 2003 
استطاعت ان تحصد نتيجة عالية 
متفوقــة بحصولهــا علــى معدل 

98.3 في الثانوية العامة.
وفــى تعليــق على نجاحهــا  قالت 
صفاء البرغوثي إن والدها اعتقل 
وهــي بعمــر 35 يومًــا، وها هي 
العامــة  الثانويــة  تنهــى  اليــوم 

بتفوق.
"والدي عرف  البرغوثــي  وأضافت 
أننــي حصلت على معــدل 98.3% 
عبــر اإلذاعــات المحلية، وســارع 
إلى تهنئتي وعبــر لي بكلمات لن 
أنســاها عن فرحــه بتفوقي رغم 

غيابه طيلة سنوات عمري".
ونوهــت صفــاء إلــى أن صعوبات 
ال  االحتــال  ظــل  فــي  الحيــاة 
يمكــن أن تحــول دون تفوق أبناء 
فلســطين، وفي مقدمتهــم أبناء 
والجرحــى  واألســرى  الشــهداء 

والمناضلين.
كذلك أحمد، نجل األســير منتصر 
الشــلبي من بلدة ترمسعيا شمال 
رام اهلل الــذي نفــذ عمليــة حاجز 
زعتــرة؛ حصــل علــى معــدل 92 
رغــم أن أحمــد تــم اعتقالــه لما 
يقارب الشــهر خال فترة مطاردة 
والده؛ وتعرض لتحقيق قاس وتم 
هدم منــزل العائلة قبيل تقديمه 

االمتحانات النهائية.
والــدة الطالــب بــراء حامــد، من 
بلدة ســلواد شــرق رام اهلل، وهو 
نجــل األســير "أحمد خالــد حامد" 
 3 المؤبــد  بالســجن  المحكــوم 
مرات، منــذ اعتقاله عــام 2003،  
والــذى حصل على معــدل 92,1% 
في الفــرع الصناعي قالــت "عند 
اعتقال زوجي  كان عمر براء  فقط 
4 شــهور واليــوم تحتفــل العائلة 
بنجاحه فــي الثانويــة العامة وما 
زال الوالد "الغائب بجسده، حاضر 
بروحــه ومحبتــه"، ينتظــر لحظة 

الحرية من سجون االحتال.
وتصــف زوجة األســير حامــد الحال 
بــأن "الفرحــة التي تعيشــها العائلة 
منقوصــة" ولكــن ذلك  لــم يمنعها 
مــن أن تعيــش اللحظات الســعيدة 
وقلوبهم معلقــة بلحظة اإلفراج عن 
االسرى كي تعود الحياة إلى صفوها.

وتروي والدة بــراء أن أحمد اعتقل 
بينما كان بــراء رضيعًا ولم يعرفه 
الحقــًا إال في غــرف الزيــارة ومن 
الجــدران  علــى  المعلقــة  صــوره 
بطولتــه  عــن  النــاس  وأحاديــث 
االعتقال  وأخاقه، ورغم ســنوات 
االحتــال  وإجــراءات  الطويلــة 
التنكيلية بحق األسرى لمنعهم من 
التواصــل مع عائاتهــم لم تمنع 

أحمــد من الحــرص علــى متابعة 
تربية أطفاله وتوجيه النصح لهم، 

وتشجيعهم على التفوق .
وكشــف  إعام األسرى عن نتائج 
عدد من أبناء األسرى في السجون 
حيــث حصــل أحمد عطــون نجل 
األسير المقدســي المحرر محمود 
عطــون، علــى معــدل 89.6 في 
الثانويــة العامــة ونجحــت "حور" 
بتفــوق وهــي ابنــة األســير رائد 
حوتري من قلقيلية فــي الثانوية 
العامة بمعدل 97,9 ،  كما حصلت 
والء ابنــة األســير أمين شــقيرات 
من السواحرة شــرق القدس على 

معدل 98.3.
ياســمين مطر  الطالبة  وتفوقــت 
والحافظة لكتاب اهلل وابنة األسير 
المقدســي من بلدة جبــل المكبر 
ضيــاء مطــر والمحكوم بالســجن 
مــدى الحيــاة، حيــث حصلت في 
نتائــج الثانوية العامة على معدل 

.93%
أســماء،  الطالبة  تفوقــت  كذلــك 
أحمــد  المقدســي  األســير  ابنــة 
المؤبد  بالســجن  المحكــوم  عبيد 
7 مــرات، بحصولهــا علــى معدل 
%94.4م، والطالــب أحمد خويص 
ابن المرابطة المقدســية المبعدة 
الثانويــة  فــي  خويــص  خديجــة 
بينمــا   ،96.1% بمعــدل  العامــة 
المقدســي  ابنة األســير  تفوقــت 
ســلمان أبو عيد علــى معدل 95% 

في الثانوية العامة.
وعاشــت عائلــة األســير عبــداهلل 
خليــل ســرور مــن بلــدة نعليــن 
لحظــات الفرح والســعادة الغامرة 
عبــداهلل  األســير  نجلهــا  بنجــاح 
والــذي يقبــع فــي مركــز تحقيق 

المسكوبية، وحصوله على معدل 
.)81%(

فيمــا حصــل أحمــد نجل األســير 
المحكــوم بالســجن أكثــر من 13 
عامــا طــارق برغوث علــى معدل 
87.6، و حصــل الطالــب براء ابن 
المحكــوم  حامــد  أحمــد  األســير 
بالمؤبد على معدل %92، والطالب 
بال حمــاد على معدل 79,6 وهو 

نجل األسير مؤيد حماد.
ونجح األســـير المقدســي حذيفة 
إيــاد عطون فــي الثانويــة العامة 
قــوات  أن  علمــا   ،73% بمعــدل 
االحتال اعتقلته قبل أيام وال زال 

يقبع في مركز المسكوبية.
بتــول نجله األســير القيــادي في 
مــن  البدرســاوي  ياســر  حمــاس 
معــدل  علــى  حصلــت  نابلــس 
%97.4 في الثانوية العامة، ورغم 
ذلــك رفضت وصف تلــك النتيجة 
بالفرحة، نظرًا لشــعورها بالغصة 

واأللم لغياب والدها عن المنزل.
واعتقل االحتال بدرساوي وحوله 
لاعتقــال اإلداري لمــدة 6 أشــهر 
وهــو ما غيبه عن مشــاركة ابنته 
فــي  ونجاحهــا  تفوقهــا  لحظــات 

الثانوية العامة.
بينمــا  زوجــة األســير بدرســاوي 
ووالدة الطالبة  وصفت الفرحة انها 
كبيــرة ولكنهــا منقوصة في نفس 
الوقت نظــرًا لغياب زوجها األســير 
عن المنزل، واســتطردت: "لم نكن 
نتوقع هذا المعــدل نظرًا للظروف 
الصعبة التي مــرت بها العائلة في 
الفترة األخيرة حيث تعرضت العديد 
مــن عمليــات االقتحــام والتنكيل 
خــال الشــهر األخير مــن الفصل 

الدراسي ومحاوالت االعتقال  .

تفوق أبناء األسرى.. نماذج مشرقة وسط فيضان من المعاناة واآلالم
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غزة- الرأي
تسعى سلطات االحتال اإلسرائيلي 
حيــاة  تفاصيــل  كل  جعــل  إلــى 
األســرى الفلســطينيين ضربــًا من 
األلم والمعانــاة حتى فــي التقلبات 
المناخية، فمع ارتفاع درجات الحرارة 
بشــكل متزايــد وكذلــك الرطوبــة 
وبقلة التهوية داخل سجون االحتال 
ومراكــز توقيفها، تتضاعــف معاناة 
األســرى خصوصــًا فــي المعتقات 
مــن  القريبــة  وتلــك  الصحراويــة 

الساحل.
وتنتشــر في بعض السجون الروائح 
الكريهة والحشــرات، وتحرم اإلدارة 
األســرى في غالب األحيان من شراء 
الهوايــات أو تركيــب مكيفــات فــي 
السجون، وتتعمد في بعض األحيان 
األســرى  حرمــان  أو  الميــاه  قطــع 
مــن الماء البــارد في أقســام العزل 

االنفرادي.
وتزداد شــكاوى األسرى حول ارتفاع 
درجات الحــرارة والرطوبة ال ســيما 
فــي الســجون الصحراوية كســجن 
و"ريمــون"  و"نفحــة"  "الســبع"، 
و"النقــب" )أقســام الخيــام(، وفــي 
كـ"الدامــون"،  القديمــة  الســجون 
والعــزل كـ"الرملة - نيتســان" تحت 
األرض، وعالية الرطوبة كـ"شــطة" 

و"جلبوع".
إن  قــال  األســرى  إعــام  مكتــب 

الظروف المناخية هذا الصيف جاءت 
قاســية جدا على األسرى خاصة مع 
وصــول موجــات متتاليــة مــن الحر 
إلــى المنطقــة األمــر الــذي ضاعف 
من معاناتهم في الســجون وخاصة 
تلــك التي تقــع في منطقــة النقب 
الصحراويــة وهــى اربعــة ســجون 
)النقب-نفحه- ايشــل- بئر الســبع( 
وتضم خلف أســوارها مــا يزيد عن 
نصف األسرى، وهناك تشتد الحرارة 
بشــكل كبير جدًا ، مما يســبب لهم 
أذى نفسي وجسدي وأمراض جلدية 
وصداع ودوخة ، مع انعدام وســائل 

التبريد في السجون .
وأضــاف إعام األســرى أن األســرى 
فــي مثــل هــذه الظــروف الجويــة 
الصعبة وشــديدة الحرارة ال يجدون 
ملجأ ســوى الماء البــارد ويضطرون 
لاســتحمام أكثر من 3 مرات يوميا، 
للتخفيــف مــن وطأة الحــر ، مع قلة 
وجــود المراوح داخل الغــرف إضافة 
إلــى ان المــراوح ال تجــدي نفعا في 
هــذه الظــروف حيــث تديــر الهواء 
الساخن في الغرفة فقط ، وال تقوم 

بتبريده .

سجن النقب
كذلــك يعيش األســرى في ســجن 
قاســية  أوضاع  الصحــراوي  النقــب 
للغايــة، مــع اســتمرار موجــه الحر، 
حيث أجواء الصحراء التي ترتفع فيها 

درجــات الحرارة إلــى معدالت كبيرة 
تصل الى 45 درجة في بعض األيام 
. حتــى أن األســرى لم يســتطيعوا 
الخــروج مــن الخيــام والغــرف أيام 
الحر الشــديد  نتيجة ارتفاع  الحرارة 
بشــكل كبيــر ، حيث يخشــون على 
حياتهم في هذه األجواء، خاصة في 
ظل انعدام توفير األدوية والعاجات 
األوليــة الطبية داخل الســجون في 
حال أصيب أي منهم بضربة شمس 
أو حاالت إغماء نتيجــة ارتفاع درجة 

الحرارة .
وأوضــح إعــام األســرى أن درجات 
الحرارة المرتفعة تسبب لهم معاناة 
إلــى ظروفهــم  متفاقمــة، تضــاف 
القاســية أصــا فــي النقــب نتيجة 
 ، القمعيــة  االحتــال  ممارســات 
والعقوبــات المفروضــة عليهم منذ 
مــا يزيد عن عــام  كذلك أثرت على 
السجن،  داخل  أوضاعهم ونشاطهم 
فخال ســاعات النهــار ال يتحركون 
داخل األقســام اال للضرورة وخاصة 
االقســام المبنيــة من الخيــام ألنها 
مكشــوفة للشــمس  وخصوصًا في 

ساعات الظهيرة.
ويســتعين األسرى في ســجن النقب 
بالمــاء لتبريد ارضية واســقف الخيام 
بشــكل مســتمر للتخفيف مــن وطأة 
الحــرارة ، خشــية علــى حياتهــم في 
هــذه األجواء، بينما يخشــى االســرى 

علــى حياتهــم مــن انتشــار الزواحف 
الســامة و أفاعي الصحراء والقوارض 
والحشرات، التي تخرج من أوكارها مع 
ارتفاع درجات الحرارة ، و من الســهل 
جدًا ان  تصل إلى أقسامهم وخيامهم 

، مع عدم وجود وسائل لمكافحتها .
كذلك اشــتكى األســرى في ســجن 
"جلبــوع" مــن الظــروف المعيشــية 
القاهرة التى يعيشــونها ، خصوصًا 
في األيام التي تشهد ارتفاع متزايد 
لدرجــات الحرارة في فصل الصيف ، 
حيث أكد األســرى أن الغرف تتحول 
إلى أفران من شــدة الحرارة وارتفاع 
نســبة الرطوبــة، وال يجدون ســوى 
المراوح يلجئــون إليها في مثل هذه 
الظروف، حيث ال زالت ادارة الســجن 
تماطــل فــي توفير مــراوح اضافية 
لألسرى تساعد على تخفيف درجات 
الحــرارة فالعدد الموجــود قليل جدًا 
وال يكفي حاجة األســرى اضافة الى 

االكتظاظ في الغرف .

مراكز التوقيف
 وبيــن إعــام األســرى أن خطــورة 
الحــرارة المرتفعــة تظهــر بشــكل 
أكبــر في مراكز التوقيــف والتحقيق 
، حيث االكتظــاظ والغرف الضيقة ، 
وانعدام التهوية بشكل كامل، حيث 
اشــتكى األســرى في مركز توقيف 
“عتصيــون” القريب مــن الخليل، و" 
حــوارة " بالقرب مــن مدينة نابلس 

كذلك مركــز توقيف "المســكوبية" 
اعتقاليــة  ظــروف  مــن  بالقــدس، 
صعبة خال موجــات الحر المتتابعة 
التي ضربت المنطقــة، وخاصة في 
ظــل تعمد االحتــال احتجازهم في 
زنازيــن محكمة اإلغــاق تفتقر ألي 
منفــذ للتهوية، عاوة علــى ارتفاع 
نســبة الرطوبــة، وانبعــاث رائحــة 
كريهة مــن الزنازين والمابس، مع 
عدم توفر الماء البارد و اضطرارهم 

لشرب الماء الساخن.

انتشار األمراض
ونقــل إعــام األســرى عــن العديد 
من األســرى فــي ســجون االحتال 
معاناتهــم خــال موجــات الحر من 
انتشــار بعض األمــراض المصاحبة 
الجلديــة  األمــراض  ومنهــا  للحــر، 
وخاصة انتشــار البثور في الجســم 
واحمرارها بشكل سريع، وما يساعد 
علــى انتشــارها عــدم وجــود عاج 
ســريع لها من قبــل اإلدارة، وكذلك 

الصداع المستمر نتيجة الحر.
وطالب إعام األســرى المؤسســات 
الحقوقيــة وعلــى راســها الصليــب 
علــى  والضغــط  التدخــل  االحمــر 
لتوفير مستلزمات االسرى  االحتال 
الحياتيــة، والتخفيف مــن معاناتهم 
في مثل هذه الظروف االســتثنائية، 
حيث تعتبر حق لهم وليس منَّة من 

االحتال، وخاصة وسائل التبريد.

“الصيف” يحول سجون األسرى إلى أفران
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غزة-الرأي - آالء النمر
في مقدمة المتفوقين وقفت ابنة 
الشــهيد العَالم وشــقيقة الشهيد 
المهنــدس "ســارة جمــال الزبدة" 
علــى  وقفــت   ،95.3% بمعدلهــا 
قدميها باكية بعد خوضها إعصارًا 
من الظروف القاســية، بعدما أثمر 
زرع أبيها الشــهيد الــذي حصدته 

بقهرها ودموعها وفقدها الجلل.
أحد عشــر يومًا مــن العدوان على 
قطاع غــزة، أفقدت ابنــة الثانوية 
العامة "سارة الزبدة" والدها وأخيها 
شهيدين، وأن يفقد اإلنسان أغلى 
مــا يملك على وجه البســيطة لهو 

أعظم باء يمر به.
أولى مشــاهد التفــوق كانت البنة 
الشهيد وشــقيقته، بعد حدث جلل 
جبل عزيمتها على تحدي الظروف 
والخــروج بتحدٍ ال تســتطيع على 
حمله الجبال، خرّت "سارة" ساجدة 
على األرض والدمــوع تفيض من 

عيونها.
الشــهداء  فطــرة  النجــاح  هــذا 
وأبنــاء الشــهداء، كلما مــرت بهم 
عاصفــة عاتيــة كانوا فــي وجهها 
كالجبــال الراســيات، حتى لحظات 
االنتصار الحاسمة كما فعلت سارة 

وقريناتها من أبناء الشهداء.

تقول ســارة :"إن أول من بشّــرها 
بالنتيجة هو شقيقها عندما حضر 
لزوجتــه فــي المنــام وأخبرها أن 
سارة ستحصل على نسبة 95.3% 

في اختبارات التوجيهي".
لقــد حازت ســارة على "البشــرى" 
فعــًا، لكــنّ فرحة التفــوق كانت 
منقوصــة، تــردف برجفــةٍ: "رغم 
أن والدتــي دعمتنــي وحاولــت أن 
تعوضنــي، لكنّ صعــب أن تفقد 
والــدك وشــقيقك فــي آنٍ واحــد 
وهــذه أول فرحة تطــرق بابي وال 

أجدهما معي".
فــي  بالمهنئيــن  البيــت  امتــأل 
اللحظات األولى من إعان النتائج، 
التــي  التمــور  أطبــاق  وتبدلــت 
الجلــوس بأطباق  تتوســط غرفة 
بالحلبيــات  المزركشــة  الحلــوى 
ابتهاجا النتصار "ســارة"  الخضراء 

على أوجاعها وظروفها.

نحيب وتفوق
أما عن استقبال نســبة %92 التي 
حصلــت عليها ابنــة الشــهيد آية 
محمد أبو شــمالة، فكان باحتضان 
والدها الشهيد داخل إطار صورته 
المعلقــة فــي صــدر المنــزل في 

مشهد مؤثر.

بالنســبة للمتفوقة ابنة الشــهيد، 
أن لحظة تاريخية وحاســمة لم ترَ 
ســوى طيــف أبيها الشــهيد، حتى 
كان أول المهنئيــن وأول أحضــان 
التبريــكات بيننه وبيــن آية ولكن 
عبر البكاء الموجع لقلب المتفوقة 

آية وعائلتها.
وكان والدهــا قــد استشــهد خال 
العدوان على غزة، فلم يمِض على 
استشهاده سوى شــهرين تقريبًا، 
لكنه الحاضر األول والغائب األخير 
فــي البيت الــذي يفتقــد حضوره، 
كما وصــل نحيب آيــة المؤثر إلى 
كل العالــم فــي أعظــم مناســبة 

شخصية تمر بها.

تفوق رغم العقبات
أمــا عــن التــوأم المتفــوق ابنتــا 
الشــهيد، "منــى ومــي همــام أبو 
العمرين"، حصلتا على معدل 94% 
وســط أجواء مــن البهجــة والفرح 
بتفوقهما، عدا عن اكتظاظ البيت 
منذ ســاعات الصباح األولى بنساء 

الحي المستبشرات مؤكدا للتوأم.
"كانت لحظــة إعــان النتائج من 
أصعب اللحظــات التي مرت علينا، 
وقبل اإلعان بدقائق رأيت والدي 
حاضــرًا بيننــا وقلــت للموجودين 

"بابــا هنا ينتظــر ســماع النتيجة 
معنــا" األمر الــذي أثار اســتغراب 
الموجوديــن وجعــل أمــي تدخــل 
في نوبة بــكاء، لقد كان ينظر في 
عيوني ويبتســم" تقول المتفوقة 

منى.
أما شقيقتها التي استحضرت ذكر 
والدهــا الشــهيد، حين استشــهد 
وكنّــا لــم يبلغــن مــن أعمارهن 
الثمانيــة أشــهر فقــط، "الفرحــة 
تشــعرنا بوالدنا الشــهيد الذي ما 
غاب طيفه عنا لحظة واحدة، وهي 
غصــة فــي قلبــي أن أحيــا فرحة 
مشــهودة كهذه دون أبي"، تضيف 

مي.
وتضيــف، "لم يــأت هــذا المعدل 
بالصدفــة بل بعد مشــوار طويل 
كان مليئــًا بالعثــرات والصدمــات 
والضغوطــات واليــوم نجني ثمار 
هذه التحديات وهو يوم تاريخي".

أمــا والدتهمــا تقــول، :" كنت في 
غاية التوتر كوني األم واألب لهما، 
فقد كنت دائمة التشجيع لهما منذ 
بداية العام الدراسي، تمنيت لو أن 
زوجي معنــا ليحتفل بهــذا النجاح 
فقد كانت لحظات صعبة وأنا أقوم 
بــكل هذا وحــدي لكــن الحمد هلل 

على كل شيء".

أبناء الشــهداء وقفــوا في صفوف 
الطلبة المتفوقين، وكانوا مصرين 
علــى وصولهــم للصفــوف األولى 
والعقبــات  التحديــات  كل  رغمــًا 
واالحــداث، إكــرام ألرواح ذويهــم 
الشهداء، فأبناء الشهداء معدالتهم 
العاليــة هــي واحــدة مــن أنــواع 
األسلحة المستخدمة ضد االنكسار 

في القاموس الفلسطيني.
فقــد حصلــت ابنــة الشــهيد نور 
يوســف أبو هين على معدل 98%، 
وابنة عمها ابنة الشــهيد أيمن أبو 
هيــن علــى معــدل %97، وكذلك 
حصلــت ابنة الشــهيد حا ياســر 
 ،99% معــدل  علــى  عبدالوهــاب 
وابنة الشهيد تسنيم محمد فروانة 
علــى معــدل %94، وابن الشــهيد 
عبدالرحمــن يحيى أبــو بكرة على 

معدل 96%.
كل مــن أصابــه اختبــار فــي أعز 
الناس على قلبه من الطلبة، قابله 
بتحــدٍ وقوامه عدا عــن تجاوز أي 
انكســار، فــكل نجاح بتفــوق لهو 
انتصــار للشــهيد وعائلة الشــهيد 
ورسالة الشهبد نفســه، وكما لمع 
طيــف أســماء الشــهداء بالعدوان 
األخير على غزة لمع سيط أبنائهم 

المتفوقين على الثانوية العامة.

أبناء الشهداء .. أسطورة في تجرع القهر للتفوق على الثانوية العامة
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غزة - الرأي:
المكتــب  اإلعــام-  وزارة  ســجلت 
 )125( الحكومــي-  اإلعامــي 
الصحفيين  علــى  واعتــداًء  انتهــاكًا 
الفلســطينيين خــال شــهر يوليو/ 
تمــوز 2021 المنصــرم، منها ) 77( 
انتهاكًا من قبل االحتال اإلسرائيلي 
مواقــع  وإدارات  ومســتوطنيه، 
التواصل االجتماعي، و) 48 (  انتهاكًا 

من جهات فلسطينية.

انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي

والمتابعة  الرصــد  وحــدة  ورصــدت 
بوزارة اإلعام في تقريها الشــهري 
خال شــهر يوليو المنصرم، اعتقال 
واحتجــاز واســتدعاء )7( صحفييــن 
من قبل قوات االحتال اإلسرائيلي، 
وتمديــد اعتقــال وإصــدار وتثبيــت 
أحكام بالحبس الفعلــي او االعتقال 

االداري  لـ)6(  من الصحفيين.
وســجلت وحدة الرصــد )25( حاالت 
إصابة بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطــاط، عدا عن الضــرب المبرح 
والســحل، والدفع، والشــتم  بألفاظ 
نابية على عدد من الصحفيين خال 
تغطيتهــم انتهــاكات االحتــال من 
بينهم صحافيان اثنــان تم االعتداء 

عليهما مرتين خال ذات الشهر.
إلــى ذلــك، منعــت قــوات االحتال 
بالشــراكة مــع المســتوطنين، أكثر 
التغطيــة  عــن  صحفيــًا  مــن)26( 
الصحفيــة وعرقلــت عملهم، إضافة 
لمنــع ومصــادرة عــدد) 3( معــدات 

صحافية وهواتف نقالة.
ووثقت وحدة الرصــد أيضًا )1( حالة 
وتفتيــش وعبث  ومداهمة  اقتحــام 
في محتويات منــزل الصحفي حازم 
الزبدة قبل ان تقــوم باعتقاله، كما 
وثقــت)2( حالــة تحريــض وتهديد، 

ومنع من السفر.
المحتــوى  محاربــة  وبشــأن 
الفلســطيني، قامــت إدارات مواقــع 
التواصــل االجتماعــي وبالتآمــر مع 
االحتال اإلســرائيلي بإغاق وتقيد 
وصول أكثر من ) 4( صفحات إخبارية 
شــهاب  وكالــة  حــذف  أهمهــا  كان 
اإلخبارية واخفاء وتقيد وصول شبكة 
قــدس اإلخباريــة،  بذريعة نشــر ما 

يخالف المعايير.
أمــا في جانــب مضايقــات االحتال 
لألســرى الصحفييــن فــي ســجون 
االحتال، فســجل التقرير)3 ( حاالت 
تحقيق وشتم واتهام بحق الصحافية 
مــن الداخــل المحتــل صابريــن أبو 

ديــاب، وكذلك فرض غرامــة مالية 
بحق الصحفيين طارق أبو زيد وتامر 

البرغوثي قبل ان تفرج عنهما.

اعتداءات فلسطينية
وحــول االنتهــاكات من قبــل أجهزة 
االمــن الفلســطيني ســجلت وحــدة 
شــهر  خــال  المتابعــة  و  الرصــد 
يوليــو2021  المنصــرم )48 ( حالة 

اعتداء على الصحفيين.
وذكر أن قــوات األمن الفلســطينية 
اعتــدت علــى )9( مــن الصحفيين، 
كذلــك اعتقــال واحتجاز واســتدعاء 
)7( صحفيين منهم الصحفيين عاء 

الريماوي وعبد الرحمن ظاهر.
كمــا تــم تســجيل شــتم وتهديــد 
وتحريض عــدد)1(، وإغــاق مكتب 
ميديــا  "جــي  لمكتــب  عــدد)1(  
اإلعامي" حيث تــم منع الموظفين 
من دخــول المكتب واجبــار عدد)1( 
مــن الصحفييــن علــى دفــع غرامة 
مالية قبل أن يفــرج عنه، ومصادرة 

هواتف ومعدات عدد)2(.

 تفاصيــل االنتهــاكات اإلســرائيلية 
التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة 
بحق الصحفيين خال شــهر يوليو/ 

تموز2021
المحكمــة  :رفضــت   1/7/2021
فــي  النظــر  العليــا،   اإلســرائيلية 
االلتمــاس المقدم  بحــق الصحافية 
بشــرى الطويــل، وقــررت المحكمة 
تثبيت حكم جوهــري )أي غير قابل 
للتمديــد( لمــدة ثاثة أشــهر بحقّ 
اإلفــراج  أن  يعنــي  مــا  الصحافيــة 
عنها ســيكون في األول من تشرين 
األول/ أكتوبــر 2021، علمــًا أنه لم 
يتم توجيــه أي تهمه لها، وأن الحجة 
الدائمــة كانت أن هناك ملفًا ســرّيًا 

ضدها".
المحكمــة  رفضــت   :1/7/2021
المركزيــة فــي القــدس، االلتماس 
للسماح بالسفر للصحافية مجدولين 
حسونة  وتعمل في قناة "تي.أر.تي" 
، إال أن المحكمــة قررت االســتجابة 
لطلــب النيابة واســتمرار منعها من 
السفر بذريعة وجود ملف سري، ولم 

يتم حتى تحديد فترة المنع.

1/7/2021: اعتدى مســتوطن على 
مصوّر وكالــة "رويترز" عمار عوض 
بالضرب والدفع بقوة، خال تغطيته 
المواجهات بين شــبان فلسطينيين 
وبين القوات اإلسرائيلية في سلوان 

في القدس.

2/7/2021: إصابة الصحفيين نسيم 
معا وطارق يوسف بالرصاص خال 
تغطيتهم المواجهات المســتمرة في 

بلدة بيتا جنوب نابلس.
4/7/2021: اعتقلــت قوات االحتال 
الصحفــي نصير أبو ثابــت من بيت 
دجن شرق نابلس، وأفرجت عنه بعد 

اعتقال دام 3 أيام.
6/7/2021: إصابة الصحفي عبداهلل 
مطاطيتيــن  برصاصتيــن  بحــش 
بالقــدم والظهر، ومنعته من تغطية  
اقتحام قوات االحتال ومســتوطنيه 

لمنطقة قبر يوسف في نابلس.
محكمــة  حاكمــت   :7/7/2021
االحتال العســكرية في سالم قرب 
جنيــن، الصحفي طــارق أبو زيد من 
جنين، بتهمة عمله اإلعامي والعمل 
مع قناة األقصى الفضائية بالســجن 
لمدة 10 أشــهر ودفع غرامــة مالية 
بقيمة8 آالف شــيكل، ويكون موعد 
اإلفراج عنــه بتاريــخ 11/7/2021، 
وكانت قــد أجلت محكمــة االحتال 

محاكمــة  ســالم  فــي  العســكرية 
الصحفي األسير طارق أبو زيد سبعة 
مرات سابقة، منذ اعتقاله قبل قرابة 

الـ9 أشهر بتاريخ 1/10/2020م.
7/7/2021: احتجزت قوات االحتال 
مصور جنين اإلخباري أحمد البلشــة 
ومنعته من تغطية اقتحام االحتال 
لحــي الجابريات فــي جنين وأفرجت 

عنه بعد حوالي ساعة .
8/7/2021:اعتقلت شرطة االحتال 
صابريــن  الصحفيــة  اإلســرائيلي 
دياب التــي تعمل في جريــدة البناء 
اللبنانيــة، للمرة الثانيــة من منزلها 
في بلدة طمــرة في الجليل المحتل، 
واقتيادهــا الــى مركــز تحقيق قرب 
حيفــا حيــث تــم شــتمها واهانتهــا 
العمــل  عــن  بالتوقــف  ومطالبتهــا 

الصحفي وتهديدها بشكل صريح.
13/7/2021: وبالتأمــر مــع قــوات 
االحتــال، حجبت شــركة فيســبوك 
صفحــة وكالــة "شــهاب" لألنباء عن 
المايين مــن متابعيهــا، وتعد هذه 

هي المرة الخامســة التي تقوم فيها 
الشــركة بحــذف صفحة شــهاب من 

منصتها االجتماعية.
14/7/2021: أصدرت محكمة سالم 
العســكرية حكمــًا بالســجن الفعلي 
ثاثة أشــهر بحق المصور الصحفي 
حــازم ناصــر مــن مدينــة طولكرم 
والــذي يعمــل مصــورًا لقنــاة الغد 

والمعتقل منذ تاريخ 3/6/2021 .

مــن  بتحريــض   :14/7/2021
فصلــت  اإلســرائيلي  االحتــال 
 "BBC" هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة
الصحفية الفلســطينية تــاال حاوة،  
بشــهر حزيران الماضي، على خلفية 
تغريدة ســابقة نشرتها عبر "تويتر" 
خــال العــدوان اإلســرائيلي علــى 
قطــاع غــزة فــي عــام 2014، قبل 
انضمامهــا للهيئــة بثاث ســنوات، 
وتــمّ الحكم عليها بناء على تغريدة 
واحــدة مســيئة نُشــرت قبل ســبع 
ســنوات خــال القصف اإلســرائيلي 
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الصادم لقطاع غزة.
14/7/2021: اعتقلت قوات االحتال 
اإلسرائيلي ، المصور الصحفي خالد 
عدنان الزبــدة 30 عاما، بعد اقتحام 
منزلــه فــي ضاحية شــويكة شــرق 
مدينة طولكرم، والعبث بمحتوياته.

االحتــال  محكمــة   :14/7/2021
تؤجــل موعــد اإلفــراج عن األســير 
الصحفــي "تامــر البرغوثي" من رام 
اهلل، لموعد غير محدد، علما أنه كان 
مــن المقرر اإلفراج عنه اليوم، يذكر 
أنه معتقل منذ تاريخ 9/12/2020.

محكمــة  مــددت   :15/7/2021
االحتال اإلسرائيلي، اعتقال االسير 
المصــور خالــد الزبدة مــن ضاحية 
شويكة بطولكرم لمدة 12 يوما على 

ذمة التحقيق .
قــوات  16/7/2021:اســتهدفت 
االحتــال الصحفيين نضال اشــتية  
بثــاث  االناضــول  وكالــة  مصــور 
رصاصات مطاطية بقدمه اليســرى، 
ومحمــد أبــو ثابت برصاصة أســفل 

الظهر ومنعتهما عن تغطية الفعالية  
ضــد االســتيطان فــي بيــت دجــن 

بنابلس.
قــوات  احتجــزت    :17/7/2021
االحتال اإلســرائيلي، مصــور "وفا" 
الوحواح، ومصور تلفزيون  مشــهور 
فلسطين إياد الهشلمون، والصحفي 
ســاري جــرادات، واعتــدت عليهــم 
بالدفع والركل ومنعتهم من تغطية 
فعاليــة في قريــة التوانــة المهددة 
باالستياء عليها بمسافر يطا جنوب 
الخليــل ، ودققــت فــي بطاقاتهــم 
معداتهــم،  وصــادرت  الشــخصية، 

وكاميراتهم الصحفية.
مجموعــة  ســرقت   :17/7/2021
مجهولة الحســاب الشخصي لصفحة 
الفيــس بوك التابعــة لاعامي اياد 
القرا ومدير مركز الشباب اإلعامي.

قــوات  عرقلــت   :18/7/2021
االحتال ومستوطنيه عمل الطواقم 
الصحفيــة فــي تغطيــة مداهمــات 

االحتال لمنطقة الطيرة برام اهلل.

18/7/2021: ًأصيــب المصور عزت 
جمجــوم بجروح في رأســه عند باب 
حطــة، بعد اعتــداء قــوات االحتال 
عليه بالهــراوات ومنعه من التغطية  
للمســجد  المســتوطنين  اعتــداءات 

االقصى.
18/7/2021: اعتدت قوات االحتال، 
على مراســلة قناة "فلسطين اليوم" 
لواء أبو رميلة بالدفع بقوة وإسقاطها 
عن الدرج، فيما عرقل مســتوطنون 
عمــل طاقم "الجزيرة مباشــر" الذي 
الشــرباتي،  رنــاد  المراســلة  ضــم 
والمصوّر غســان أبو عيد، ومراسلة 
وكالة "معًا" ميســاء أبو غزالة، خال 
المســتوطنين  اقتحــام  تغطيتهــم 

للمسجد األقصى في القدس.
المصــور  إصابــة   :23/7/2021
الصحفــي أيمن النوبانــي برصاصة 
فــي الفخــذ ومنعــه مــن تغطيتــه 
المواجهــات المندلعة فــي بلدة بيتا 

جنوب نابلس
24/7/2021:  اعتدى مســتوطنون، 

علــى طاقــم صحفييــن مــن قنــاة 
الجزيــرة، قــرب مســتوطنة "رمات 
يشــاي" المقامة عنوة علــى أراضي 
المواطنيــن وممتلكاتهــم فــي تــل 
الخليــل،  مدينــة  وســط  الرميــدة 

ومنعوهم من مواصلة عملهم.
26/7/2021:منعــت قوات االحتال 
الصحفييــن من تغطيــة المواجهات 
فــي منطقــة تــل الرميــدة بمدينة 
المســتوطنين  واعتــدى  الخليــل، 
بحمايــة االحتــال علــى الطواقــم 

الصحفية لعرقلة عملهم.
27/7/2021: اعتدت قوات االحتال 
على مراســل ومصوّر "شبكة قدس 
اإلخباريــة" عبــد اهلل بحش، ورشــه 
بغــز الفلفل، ومنعته من  أداء مهامه 

الصحفية في األغوار الشمالية.
شــركة  أقدمــت   :27/7/2021
فيسبوك  على إخفاء وحذف، صفحة 
شــبكة "قدس اإلخبارية" دون سابق 
انذار، لمنع نقل الرواية الفلسطينية.

محكمــة  أجبــرت   :28/7/2021
االحتــال  األســير الصحفــي طارق 
أبــو زيد من مدينــة جنين على دفع 
غرامــة مالية بقيمة 8 االف شــيكل 
قبيــل االفــراج عنــه مــن ســجون 

االحتال بعد اعتقال دام 10 أشهر.
محكمــة  أجبــرت   :28/7/2021
االحتال األســير تامر البرغوثي من 
بلــدة كوبر غــرب رام اهلل، على دفع 
غرامــة مالية بقيمة 2000 شــيقل، 
قبيــل ان تفرج عنه اليــوم وكان قد 

اعتقل بتاريخ 10/12/2021.
الصحفــي  إصابــة   :28/7/2021
نســيم معــا برصاصــة مطاطيــة 
بالقــدم، خال تغطيتــه المواجهات 
مــع االحتال فــي قرية بيتــا جنوب 

نابلس.
خمســة  أصيــب   :29/7/2021
صحفيين جراء اطاق قوات االحتال 
الرصاص المعدني تجاههم لمنعهم 
عن تغطيــة مواجهاتهم للمواطنين 
في بلــدة بيت امــر بالخليل، وعرف 
منهم الصحفي يسري الجمل والذي 
أصيب فــي رأســه، وجميل ســلهب 
وأصيــب فــي  قدمــه، والصحفيــة 
عريــن العملــة أصيبت في ســاقها، 
أصيــب  الحــداد  عــاء  الصحفــي  و 
فــي رقبته، وكذلــك الصحفي وعبد 

المحسن شالدة .
محكمــة  حولــت   :31/7/2021
االحتال اإلسرائيلي األسير الصحفي 
حازم ناصر لاعتقــال اإلداري  لمدة 
6 أشــهر، بعــد أن أنهــى محكوميته 

البالغة 3 أشهر.

31/7/2021: عرقلت قوات االحتال 
عمــل الصحفييــن خــال تغطيتهم 
الوقفــة التضامنية مــع األهالي في 
حي الشــيخ جراح بالقدس المحتلة، 

ومنعت الصحفيين من التصوير.

انتهاكات األجهزة األمنية 
الفلسطينية

أجلــت محكمــة صلــح   :1/7/2021
نابلــس، النظــر في قضيــة المخرج 
عبــد الرحمــن ظاهر إلــى 27 أيلول 
المقبــل، والذي يحاَكــم  بتهم "الذم 
بالســلطة، وإثارة النعرات الطائفية، 
ونقل أخبار بقصد إثارة الفزع"، على 
خلفية منشــور له على "فايســبوك" 
ومشاركته في برامج إعامية ناقدة 

في العام 2021.
5/7/2021:  استدعت نيابة رام اهلل 
للتحقيق  الريمــاوي  الصحفي عــاء 
معه خلفية دعوة رفعتها عليه وزارة 
األوقاف والشــؤون الدينية. ومن ثم 
اعتقلتــه ونقلته  مــن نيابة رام اهلل 
لمدينة الخليل، واستمرار التحريض 
الممنهج ضده عبر شبكات التواصل، 
مما دفعه العان اضرابه عن الطعام 

والشراب رفضًا العتقاله.
األجهــزة   اعتقلــت   :5/7/2021
مــن  الفلســطينية، عــددًا  األمنيــة 
الصحفيين، كان من ضمنهم اعتقال 
واالعتــداء بالضــرب علــى الصحفي 
عقيل عــووادة، مــا اســتوجب نقله 
الى المستشــفى لتلقــي العاج، كما 
تــم اعتقال الصحفــي محمد حمايل 
و اعتقــال واالعتــداء بالضــرب على 
الصحفيــة ميــس أبو غــوش، وهند 
شــريدة، وشــروق أبو مــرة، و معمر 
عرابــي و مصــادرة معــدات العمــل 
والهاتف الشخصي للصحفي بدر ابو 
نجم بعــد احتجازه واالعتــداء عليه، 
كمــا اعتقلت عميد شــحادة واجبرته 
علــى توقيع كفالة بـــ ٥ آالف دينار، 
حســين  الصحفــي  علــى  واعتــدت 
شــجاعية،  ومنعتهــم مــن تغطيته 
وقفــة احتجاجية ألهالــي المعتقلين 
السياســيين أمــام مقرّ شــرطة رام 

اهلل.
27/7/2021: أغلقــت أجهــزة أمــن 
الســلطة - مكتب وكالــة "جي ميديا 
ومنعــت  البيــرة،  "فــي  اإلخباريــة 
الموظفيــن مــن دخولــه وعددهــم 
17 صحافيا ومصورًا، كما اســتدعى 
المدعــي العــام فــي رام اهلل مديــر 
الوكالــة الصحفــي عــاء الريمــاوي 

للتحقق معه.
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غزة-الرأي - آالء النمر
لــم يشــفع لهــم أنهــم أطفال 
مصابيــن بـــالمرض "الخبيث"، 
أســمائهم ضمن  تــدرج  حتــى 
قوائم استثنائية للعاج بالخارج 
مشــهد  فــي  مقايضــات،  دون 
إنســاني تتخلــى عنــه الجهات 
السياســية صاحبة اليد الطولى 

في حل الملفات الصعبة.
مرضــى  أطلــق  المــرة  هــذه 
المخيف في  إنذارهم  السرطان 
وجه العالم الذي ينظر بإجحاف 
تجــاه أوجاعهــم وآالمهــم دون 
رأفــة، هــذه النظــرة المجحفة 
تقابل أســرّة ومرضى بالمئات 
على أمــل وميــض يحمل لهم 
بشــارة مواصلــة العــاج فــي 
الداخل المحتل ومشافي الضفة 

المحتلة.
وزارة  إحصائيــة  وبحســب 
الصحــة فــي غــزة، فــإّن منــع 
تنفيــذ  فــي  والتأخّــر  الســفر 
البروتوكوالت العاجية الخاصة 
بمرضــى الســرطان، أدى إلــى 
خــال  مريــض   3000 وفــاة 

الماضية، من  السنوات الخمس 
بينها حاالت كانت قابلة للعاج 

والتعافي من المرض كليًا.
الطفلــة الفلســطينية، أســماء 
أبو جربــوع، تتمنى أن يســمح 
اإلســرائيلي  االحتــال  لهــا 
بالوصول إلى أحد مستشــفيات 
الســتكمال  الغربيــة،  الضفــة 
الخــاص  العاجــي  البرنامــج 
بها مــن مرض الســرطان، في 
ظّل العجز الشــديد في األدوية 
والمستلزمات الطبية في قطاع 

غزة.
وشاركت الطفلة أبو جربوع مع 
عدد من المرضــى، في مؤتمر 
صحافــي عقدتــه وزارة الصحة 
لألطفال  الرنتيسي  بمستشفى 
بمدينة غزة، حيث رفعوا الفتات 
وشــعارات ُكتب عليهــا "أنقذوا 
و"60%  الســرطان"  مرضــى 
الخاصــة بمرضى  من األدويــة 
السرطان غير متوفرة في غزة".

وتقــول الطفلة أبو جربوع، إنها 
تعانــي جــراء عــدم اســتكمال 
البروتوكــول العاجــي الخاص 

بهــا، واالنتظار لفتــرات طويلة 
لتوفيــر بعــض األدويــة غيــر 
المستشــفيات  فــي  المتوفــرة 
الحكوميــة أو العيادات الخاصة، 
أو  الســفر  لتأخيــر  يــؤدي  مــا 

التباطؤ في تنفيذ البرنامج.
وتطالــب الطفلــة أبــو جربوع، 
المؤسســات الصحيــة الدوليــة 
معانــاة  إنهــاء  علــى  بالعمــل 
فــي  الســرطان  مرضــى 
القطــاع، وتوفير كافــة األدوية 
والمســتلزمات الصحية الخاصة 
بهم والسماح لهم بحرية السفر 
المستشــفيات  إلــى  والحركــة 
فــي الضفــة الغربيــة أو داخل 

األراضي المحتلة عام 1948.
ويتأخــر مئــات المرضــى فــي 
وصولهــم إلى المشــافي بفعل 
عدم حصولهم علــى العاجات 
الازمــة بشــكل كامــل وفقــًا 
الخــاص  الصحــي  للبرنامــج 
بحالتهم، فيما يخشى الكثيرين 
مــن أن يــزداد انتشــار المرض 

بشكل مخيف في أجسادهم.
ويفــرض االحتال قيــودًا على 

المصابيــن  المرضــى  ســفر 
بالســرطان، إذ ال يسمح لجميع 
والوصــول  بالســفر  الحــاالت 
إلى المستشــفيات فــي الضفة 
الغربيــة والقــدس المحتلــة أو 
األراضــي  فــي  المستشــفيات 
المحتلة عام 1948، تحت ذرائع 

أمنية واهية.
الطبيب المشــرف علــى حاالت 
مرضى الســرطان بمستشــفى 
الرنتيســي محمــد أبــو نــدى، 
قــال إن  الحمــل الثقيــل يقــع 
علــى كاهل المرضــى، لتنتهي 
بوفاة العديد منهم إما بســبب 
نقــص الخدمــات العاجية في 
بســبب  أو  غــزة  مستشــفيات 
التــي  المبــررة  غيــر  القيــود 
أمام  تفرضها سلطات االحتال 
حركة المرضى الذين يحتاجون 
العاج فــي المراكز التخصصية 
في الضفــة والقــدس والداخل 

المحتل.
وبيّن أبــو نــدى أن منع هؤالء 
يعنــي  الســفر  مــن  المرضــى 
أن يموتــوا بمضاعفــات كانــت 

قابلة للعــاج، موضحا أن وزارة 
الصحة ســجّلت أكثر من 3000 
حالة وفاة خال الخمس سنوات 

الماضية.
الدولــي  المجتمــع  وطالــب 
بالضغط على سلطات االحتال 
لرفــع قبضتهــا والقيــود علــى 
وتســهيل  المرضــى  حركــة 
للمستشــفيات  وصولهــم 

التخصصية خارج قطاع غزة.
الهيئــات  نــدى  أبــو  ودعــا 
والمؤسسات الدولية واإلنسانية 
كافة إلى مساندة ودعم الحقوق 
العاجية لمرضي غزة، وخاصة 
مرضى الســرطان للتخفيف من 

معاناتهم المستمرة.
عدم توفر العاج اإلشــعاعي أو 
المسح الذري وبعض العاجات 
الكيماوية في مستشفيات غزة 
يزيد الوضــع الصحي للمرضى 
خطــرًا، فيمــا فــرض االحتال 
القيود واإلجراءات اإلســرائيلية 
المشدّدة المفروضة، فيما منع 
%60 مــن المرضى من الوصول 

إلى المستشفيات التخصّصية.

مرضى السرطان بغزة .. صوت إنذارهم األخير في خطر
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غزة- الرأي- نهى مسلم
كشــف مدير الطب الحــرج باإلدارة 
العامة للمستشفيات بوزارة الصحة 
الدكتــور إيــاد أبــو كرش عــن نية 
دائرته تنفيذ عدة مشاريع تطويرية 
العنايــات  ألقســام  مســتقبلية 
المركزة داخل المستشــفيات وذلك 
فــي إطــار خطتهــا االســتراتيجية 
المنبثقة عن وزارة الصحة لتطوير 
القدرات التشغيلية داخل العنايات، 
وذلك عقب موافقة الجهات المانحة 
على تلك المشــاريع خــال مؤتمر 

المانحين الداعم لوزارة الصحة.
أول  إن  كــرش  أبــو  خــال  وقــال 
تلــك المشــاريع هو افتتاح قســم 
عنايــة متوســطة خاصــة بمرضى 
الباطنــة بمجمــع الشــفاء بواقع 8 
أســرة، وثانيها  افتتاح قسم عناية 
خاصــة لألطفال في مجمــع ناصر 
الطبي بخانيونس بواقع 6 أســرة، 
و ثالــث تلك المشــاريع رفع القدرة 
و  العمليــات  ألقســام  التشــغيلية 
التخديــر مــن خــال رفــع قائمــة 
و  للتخديــر  الخاصــة  االحتياجــات 
العمليــات فــي مستشــفيات قطاع 

غزة.

جهوزية العنايات المركزة 
خالل جائحة كوفيد

المســتمر  التطويــر  إطــار  وفــي 
ألقســام العنايــات المركــزة داخل 
المستشــفيات خــال النصف األول 
من العام 2021 وخاصة فيما يتعلق 
بجائحة كورونا، أوضح أنه تم رصد 
ومتابعة حاالت كوفيد المنومة في 
العنايات المركــزة الخاصة بكوفيد 
حيث تم تزويد مستشــفيات قطاع 
غــزة ب 650 قطعــة مــن قناعات 
التنفــس لمرضــى كوفيد  أجهــزة 
وأكثــر مــن 1500 قناع أكســجين 

داخل العنايات المركزة.
وعلــى صعيد األجهزة، بيــن د. أبو 
كــرش أنــه تــم تزويد مستشــفى 
الدرة لألطفال بثاث أجهزة تنفس 
وثاثة أخرى أجهزة مراقبة ألقسام 
عنايات األطفــال، إلى جانب تزويد 
بجهــازي  الرنتيســي  مستشــفى 
تنفس واثنيــن مراقبة، اضافة إلى 
تزويد أقســام العناية المركزة في 
مستشــفى النصــر بثــاث أجهــزة 
تنفــس وثاثــة أجهزة أخــرى في 
حضانة مجمع الشفاء الطبي بغزة.

رفع القدرات الفنية للكوادر
وفــى إطــار رفــع القــدرات الفنية 
للكوادر العاملة في أقسام كوفيد، 
ذكر أبو كرش أنه تم تنفيذ دورات 
مرضــى  مــع  للتعامــل  تدريبيــة 
العاجية  والبروتوكــوالت  كوفيــد 
الخاصة بالمرضــى والتدريب على 
بروتوكــوالت األكســجين واألدوية 

المحدثة.

الجهوزية خالل العدوان 
األخير

ويشــير أبو كرش أنــه ومنذ بداية 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 
أنه تم التواصل مع منظمة الصحة 
العالميــة لتعزيــز أقســام العنايات 
والطواقــم  باألجهــزة  المركــزة 
الطبية، الفتا أنه تــم خال الحرب 
الجراحيــة  المستشــفيات  تعزيــز 
المســاندة  الطبيــة  بالطواقــم 
تعاملت  والتــي  العــدوان  لمواجهة 
مع 70 مصــاب عناية مركزة خال 

العدوان.
وبيــن أن هنــاك توســعة القــدرة 
الســريرية داخل العنايات المركزة 
في المستشــفيات الجراحية أبرزها 

فــي  الســريرية  القــدرة  توســعة 
عنايات مجمع الشفاء إلى 31 سرير 
، و فتح قســم عناية متوسطة في 
مستشفى أبو يوســف النجار برفح 
بواقــع 6 أســرة مجهزة الســتيعاب 
الحاالت المتوســطة والحرجة ، إلى 
جانــب فتــح قســم كامــل للعناية 
ناصــر  مجمــع  فــي  المتوســطة 

بخانيونس بمعدل 6 أسرة .
وفيمــا يخــص األجهــزة الطبيــة، 
يوضــح أبــو كــرش أنه تــم دعم 
العنايات المركزة في مجمع الشفاء 
خال العدوان بســتة أجهزة مراقبة 
للعامات الحيوية للمرضى و ســتة 
أخــرى أجهــزة دوائية لضــخ الدواء 
ومثلهــا لضــخ المحاليــل الطبيــة 

المركزة .
أمــا فــي مستشــفى بيــت حانون 
بين أنه ت م دعــم غرفة العمليات 
بجهاز مراقبة واســطوانة اكسجين 
لنقل الحاالت وجهاز مولد أكسجين 
وجهــاز تنفــس متنقــل، كمــا تم 
توفير ثمانية أجهزة تنفس وأربعة 
أجهزة تنفس متنقلة في حال نقل 
المريض من مكان ألخر وســريرين 
عنايــة مركــزة وذلــك فــي مجمع 

الشــفاء الطبــى. ونوه إلــى توفير 
جهازي مراقبة داخل غرفة عمليات 
مستشــفى شــهداء األقصى وجهاز 
تخدير وسرين عناية مركزة لصالح 
بينما تم  اإلندونيســي،  مستشفى 
تعزيــز مجمــع ناصر بســتة أجهزة 
أسرة عناية مركزة وجهازي تنفس 

متنقلة.

سياسة النقل األمن 
للمرضى

وعلى صعيد النقل األمن للمرضى 
ســواء داخــل المستشــفيات أو من 
مستشــفى ألخر، أفــاد مدير الطب 
الحــرج أنه تم وضع سياســة النقل 
األمن للمرضــى بالتعاون مع وحدة 
االســعاف ودائــرة طــب الطــوارئ 
توفير  بهدف  المستشــفيات  بإدارة 
وســيلة نقل أمنة مجهزة بالمعدات 
الازمــة كأجهزة العنايــة المركزة، 
كمــا تــم وضــع أليــة تواصــل مع 
المستشــفيات المستقبلة للمرضى 
الســتقبال المريض بطريقة أمنة، 
الفتــا إلــى توزيــع السياســة على 
جميع المستشفيات لشرح وتطبيق 

هذه السياسة.

خالل حوار خاص مع مدير الطب الحرج

الصحة بغزة: مشاريع مستقبلية جديدة لتطوير 
أقسام العنايات المركزة 
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الصليب األحمر:
 80 % من سكان 

قطاع غزة بال 
كهرباء

غزة – الرأي
كشفت دراســة جديدة أجرتها اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر، حقائــق صعبة عــن واقع 
الحيــاة اليوميــة ألهالي قطاع غــزة، في ظل 

حصار “إسرائيلي” امتد ألكثر من 15 عامًا.
وقالت الدراسة، إن ٪80 من سكان قطاع غزة 
يقضون معظم حياتهم في الظام الدامس، 
ما أثر بشــكل ســلبي على حالتهم النفسية، 
داعية إلى إدراك الوضع في غزة والعمل على 
تحسينه. وأكدت الدراســة أنه ال يتوفر التيار 
الكهربائي إال 10 أو 12 ساعة يوميًا في أحسن 
الحاالت، مشــيرة إلى أن هذا اإلشــكال يصبح 
أشــد تهديدًا على صحة السكان ورفاهيتهم، 
خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. 
وأكدت أن معظم المشــاركين في الدراسة ال 
يســتطيعون حفظ الغــذاء فــي الثاجة، كما 
يتســبب الوضــع فــي تعطل أنظمــة الصرف 
الصحــي. وُأجريت الدراســة حــول احتياجات 
سكان غزة واستجابتهم لنقص الكهرباء، في 

الفترة من أيلول إلى تشرين الثاني 2020.
وتمت مقابلة 357 شــخصًا من كا الجنسين 
فوق ســن 18 عامًــا، موزّعيــن على خمس 

محافظات بقطاع غزة.
وأكدت الدراســة أن االنقطاع المستمر للتيار 
الكهربائــي في غزة، يخلف خســائر نفســية 

يتكبدها سكان القطاع.
وأفادت أن ٪94 من الذين شــملتهم الدراسة، 
تضررت صحتهم النفسية  بفعل هذا الوضع. 
وأدى التصعيد اإلسرائيلي األخير خال مايو/ 
أيــار الماضي، إلى تدمير البنيــة التحتية كما 
تسبب بنقص كبير في اإلمدادات عبر شبكات 
الكهرباء الرئيســية، وبالتالي حصول السكان 
علــى الكهربــاء فقــط لمــدة 4 أو 5 ســاعات 

يوميًا.
وتقــول اللجنــة الدولية للصليــب األحمر، إن 
مخرجــات الدراســة تدعم صحــة ماحظاتها 
بهــذا الخصوص، ومــع توفر الكهربــاء لمدة 
ثاث إلى أربع ســاعات فقــط في اليوم خال 
أوقــات الذروة أثناء األزمــة. وأكدت اللجنة أن 
الكهربــاء ليس الخدمة الوحيدة غير المتوفرة 
في غزة، ولكنه أســاس، تعتمد عليه خدمات 
أخرى مثل إمــدادات المياه الصالحة للشــرب 
ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي والخدمات 

الصحية وري المحاصيل الزراعية المحمية.
وأشارت إلى أن كل األنظمة مترابطة وعندما 
يفشــل أحدهــا تتعطــل الحياة فــي المناحي 

األخرى المرتبطة به أيضًا.

الضفة المحتلة-الرأي
تجربة اإلضراب عن الطعام قاســية توصل من 
يخوضهــا إلى وضــع صحي صعب قد يشــارف 
معــه على المــوت؛ ولكن في ســجون االحتال 
فإن هذه التجربــة ال يخوضها إال من وقع عليه 
ظلم كبير وإجحاف من كافة الجهات الصهيونية 
ممثلة بإدارة السجون والســجانين والمخابرات 

والمحاكم والقضاة.
ورغم أن كل األســرى الفلسطينيين يتعرضون 
للظلــم ذاتــه؛ إال أن األســرى القابعيــن رهــن 
االعتقال اإلداري يشــعرون بكميــات مضاعفة 
منه خاصة عندما يتم تجديده لهم فور انتهائه 
وقد يكون ذلــك لحظة التحرر، واألمرّ من ذلك 
أن هذا النوع من االعتقال يتم با تهمة، فيقبع 
األســير ســنوات في الســجن دون أن يعرف ما 

تهمته.
هذه الظلمات التي يمر بها األســير تجبره على 
خــوض معركة األمعاء الخاويــة رغم ما تحمله 
مــن خطورة علــى صحته وحياتــه؛ ويعلم قبل 
الخــوض فيهــا أنها قد تصل إلــى مئة يوم من 
المعاناة أو أكثر، ولكنها سبيله الوحيد للخاص 
من الظلــم األكبر الواقع عليه فا ســاح لديه 

غير اإلضراب.

عقاب
األســيرة المحــررة منتهى الطويل مــن مدينة 
البيــرة زوجة األســير القيــادي جمــال الطويل 
المعتقل إداريا لمدة ستة أشهر ووالدة اإلعامية 
األســيرة بشــرى الطويل القابعة في االعتقال 
اإلداري كذلــك؛ تــرى أن االعتقــال اإلداري هو 

أكبر عقاب.

وأوضحــت أن االحتال يســتخدم هذا االعتقال 
في ماحقة الفلســطينيين؛ فهو اعتقال جاهز 
للتنفيــذ في أي لحظــة وال يحتــاج إال إلى قرار 
علــى ورقــة يصدرها ضابــط المنطقة ليصبح 
المعتقل خال فترة قصيرة أسيرا وصادر بحقه 

حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
وأكدت أنه يتم ترحيــل قرار اإلفراج في لحظة 
بعد انتهاء القــرار األول في لحظات أيضا؛ وفي 
نهاية المطاف يكون المعتقل اإلداري قد أمضى 

فترة طويلة بالتقسيط في هذا االعتقال.
وأضافــت:" زوجي األســير أمضــى 16 عاما في 
األســر معظمها في االعتقــال اإلداري؛ وابنتي 
األســيرة اإلعاميــة اعتقلــت أكثــر من خمس 
مرات وكلها فــي االعتقال اإلداري؛ وأنا اعتقلت 
لمدة عام أيضا في السابق، ومن حق المعتقلين 
اإلدارييــن خوض اإلضراب عــن الطعام تنديدا 
بهذا االعتقال الغاشــم غير القانوني والمستند 

إلى قانون االنتداب البريطاني لعام 1945 ".

حرمان
أما عائلة القيادي في حركة حماس شاكر عمارة 
)٦٢ عاما( من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا 
فتعيــش حالة من القلق واالنتظــار بعد تمديد 
اعتقالــه إداريا أربع مرات عقب اعتقاله في أيار 

من عام ٢٠٢٠.
وتؤكــد زوجته أم عبــادة أن االعتقــال اإلداري 
حــرم زوجهــا مــن مشــاركة عائلتــه محطات 
اجتماعيــة هامة في حياتها منهــا تخرج أبنائه 
من الجامعات وزواجهم؛ ويتم تهديده باستمرار 

من قبل المخابرات باالعتقال اإلداري.
وأوضحــت أنه في االعتقال األخير أخبره ضابط 

المخابرات بقــرار االعتقال وهــو داخل المنزل 
معترفــا له أنــه ال يوجد ملفات بحقه ســوى أن 
المخابرات ال تطيق وجوده في الخارج، ما يدلل 
علــى أن االعتقــال مفاجئ مبني على أســاس 

انتقامي بدون أية تهمة تذكر.
وأضافــت:" زوجي أمضى في االعتقال أكثر من 
عشر سنوات معظمها في االعتقال اإلداري ولم 
يتوقــف مسلســل االعتقــال اإلداري لغاية اآلن 

وهو يقبع فيه".
أمــا زوجة األســير القيــادي رأفــت ناصيف من 
مدينــة طولكرم فتقــول إن زوجها أمضى أكثر 
من 17 عاما في األســر منها 13 عاما وأكثر في 
االعتقال اإلداري؛ وأطفاله ال يعرفونه عن قرب، 
وال يســمح لــه بالبقاء حرا ســوى عدة أســابيع 
ليكون االعتقال اإلداري الجديد جاهزا ليزج في 
الســجن فترة طويلة بدون تهمــة؛ وهذا يقتل 

كل استقرار اجتماعي.
بدورها تؤكد زوجة القيادي األســير عبد الجبار 
جــرار من جنين أنه تم تمديد زوجها في الفترة 
األخيــرة بشــكل مفاجئ بينمــا كانــت عائلته 
تنتظــر وتعيــش حالــة نفســية صعبــة، حيث 
تعرض لكســر فــي يده فــي االعتقــال األخير 

ويعاني من عدة أمراض.
وأوضحــت أن اعتقالــه اإلداري كان على خلفية 
االنتقــام منه لحضوره االجتماعــي؛ فهذا األمر 

جعله يدفع فاتورة باهظة.
وتابعــت:" من الواجــب أن يتم وضــع حد لهذا 
االعتقال الظالم والعنصري ودعم األســرى في 
معركتهــم وخطواتهم، فاالحتال يخشــى من 

المساندة الشعبية لألسرى".

االعتقال اإلداري.. ظلم يوصل األسير إلى اإلضراب!


