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الرأي _ آالء النمر
الــذي  اإلغــاق  لكابــوس  إنهــاًء 
يمكــن أن يعــدم المدخول اليومي 
للمواطنيــن فــي قطاع غــزة بعد 
خــوض تجربــة اإلغاق الســابقة 
التي امتدت ألكثر من ثاثة أشــهر 
على التوالي، لتصاعــد حدة الوباء 
وثبوت وجــود “دلتا” بيــن الحاالت 
المرضيــة التــي أجــرت لهــا وزارة 

الصحة بغــزة فحوصًا دقيقة خال 
الشهر الحالي.

أســبوعًا واحدًا مرّ علــى بدء العام 
العــام  تعطــل  بعدمــا  الدراســي 
بآخــر  واســتبدل  كليــًا  الماضــي 
إلكترونيًا، وبحســب أوليــاء األمور 
بــكل  افتراضيــا  فقــد كان عامــًا 
مراحله ونتائجه حتى، فلم يحظى 
الطالــب الواحــد على زبــدة عامه 

الدراســي الذي ترّفع على أساســه 
لعــام دراســي آخــر دون عامــات 
دقيقة نهائية تقيّم أداء كل طالب 

على حدا كما األعوام االعتيادية.
ومــع ذلك فــإن أزمة وبــاء كورونا 
بعاصفــة جديــدة تحصــد  بــدأت 
فيها صحــة المتعافين مــن الكبار 
والصغار والشــباب، بــدأت ذروتها 
بالتزامن مــع بدء العام الدراســي 

التربيــة  وزارة  أن  إال  الجديــد، 
والتعليم بالضفة وغزة بقيت على 
قرارها بفتــح المجال أمام التعليم 
اللجــوء  إمكانيــة  مــع  الوجاهــي، 
لخطــط بديلــة فــي حــال تــردت 

األوضاع الصحية العامة.
أما عن وزارة الصحة الفلســطينية 
فقــد خرجــت للمواطنيــن ببعض 
اإلثباتات العلمية على لسان مدير 

الطبيــب  الوقائــي  الطــب  دائــرة 
مجــدي ظهيــر، لتبديــد األوهــام 
والخرافات التي تمثل عثرة وهمية 
مــن تلقــي لقــاح كورونــا، أبــرز 
الخرافــات تدور حــول الترويج بأن 
متلقــي اللقاح ســيلقى حتفه بعد 
ثاث أو خمس سنوات على األقل.

إال أن الطــب الوقائــي 
نفــى هذه الشــائعات 

غزة تتلقى اللقاح في خطوة متقدمة لكسر أوهام تبعاته



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 22 محرم 1443هـ 30 أغسطس 2021م
Monday - 22 August 2021

تقرير

02

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 

عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

عام بعــد عام، تتــأزم األوضاع 
االقتصادية التي يعيشها أهالي 
قطاع غزة جراء الحصار الخانق 
مــن جهــة، وتحديــات جائحــة 
كورونــا مــن جهة أخــرى، وهو 
مــا دفــع بالكثير مــن العائات 
الــى اصــاح القديم مــن الزي 
المدرســي والحقائــب واألحذية 

واالستعانة بها.
ويعيش قطاع غزة المحاصر منذ 
أكثر مــن 14 عامًا على التوالي، 
ومعيشــية  اقتصاديــة  ظروفــا 
صعبة، أثرت على جميع مناحي 
الحيــاة في ظــل عــدم انتظام 
وعــدم  الموظفيــن،  رواتــب 
الفقيرة على  العائــات  حصول 
االجتماعية  الشؤون  مخصصات 
منذ أشهر عدة، في وقت تعتمد 
فيه اآلالف من العائات الفقيرة 
العينية في  المســاعدات  علــى 

توفير لقمة العيش.
أم وديــع أبــو حطــب، لــم تقم 
بشــراء مابس مدرسية جديدة 
المدرســي  فالــزي  لبناتهــا، 

الخــاص بالعام الماضــي مازال 
بحالــة جيدة، في حيــن اعتبرت 
أنهــا واحدة مــن الفقــراء بغزة 
وأنها متضامنة معهم، وبالتالي 
المابــس  بشــراء  تقــوم  لــن 
المدرســية. وتبــدي أبــو حطب 
فــي حديــث لـ"الــرأي"، تخوفها 
من امكانية حــدوث إغاق جراء 
ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس 
لــن  وبالتالــي  بغــزة،  كورونــا 
تســتفيد من شــراء أي مابس 

جديدة سوى تخزينها.

 إصالح القديم
أم أحمد حجازي هي األخرى، لم 
تتمكن من شراء مابس جديدة 
ألطفالهــا، فالديــون المتراكمة 
على زوجها ال تســمح بشراء زي 
مدرسي أو أحذية، لكنها اكتفت 
بشــراء حقيبة ومابــس وحذاء 
البنهــا الــذي دخــل المدرســة 
فــي عامــه األول فــي محاولــة 
منهــا إلدخال الفرحــة الى قلبه 

بمابس مدرسية جديدة.
حديــث  فــي  حجــازي  وتقــول 
لـ"الرأي":" لدي ثاثة أطفال في 

المدرســة، جميعهــم يحتاجون 
الى مابس جديدة، لكن ظروفنا 
ال تســمح، كمــا أن مابســهم 
القديمــة جيــدة وال بــأس بها"، 
أنهــا قامــت بخياطة  موضحــة 

بعض األحذية لتمكينها.
ولــم يكن حــال أم محمــود أبو 
شرخ بأفضل من سابقاتها، فهي 
لم تقم بشراء مابس مدرسية 
قرطاســية  حتــى  أو  أحذيــة  أو 
ألبنائهــا ســوى بعــض الدفاتر 
والنايلــون، فزوجهــا عاطل عن 
العمل، وبالكاد يقومون بتوفير 

لقمة يومهم.

زي مستعمل
تقــول أبــو شــرخ فــي حديــث 
لـ"الرأي":" إن والدة زوجها قامت 
بشــراء مابس وحقيبة لواحدة 
من بناتها، وشراء مابس البنها 
فــي الصــف األول وحقيبــة من 
البالة" أي المابس المستعملة"، 
في حيــن قامت والدتها بشــراء 

كسوة بسيطة البنتها األخرى".
وكغيرها مــن العائات الفقيرة 
بغزة، تنتظر أم محمود اإلعان 

المنحــة  تســليم  موعــد  عــن 
القطريــة، فزوجهــا ينتظر تلك 
المنحــة علــى أحر مــن الجمر، 
خاصة في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشها القطاع.
ووفــق ما ذكرته فــإن البيوت ال 
يســترها ســوى الحيطــان، وأن 
المنحــة القطريــة كانــت تعني 
لهــم الكثيــر فقــد كانت تســد 
بشــراء  ويقومــون  حاجتهــم، 

متطلباتهم الضرورية.

ظروف اقتصادية صعبة
وتلجــأ الكثير مــن األمهات في 
قطاع غــزة الى اصاح ما يمكن 
إصاحــه من مابس مدرســية 
أو أحذيــة أو حقائــب، فالظروف 
االقتصاديــة الصعبــة تســببت 
في قلة فــرص العمل، وبالتالي 
ارتفاع نســبة البطالة، وجلوس 
الكثيــر مــن أربــاب األســر في 

البيوت دون مصدر رزق.
الشــاطئ بغزة  وفــي معســكر 
الغــوث،  وأمــام عيــادة وكالــة 
تنتشــر العديــد من البســطات 
الذيــن  بالبائعيــن  الخاصــة 

المدرسي بكافة  الزي  يعرضون 
أشــكاله وألوانه، فــي حين كان 
يجوبــون  القرطاســية  بائعــو 
المــكان وهــم ينــادون بأعلــى 
أصواتهم في محاولة الستجاب 

المواطنين.
وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة 
قد افتتحت العام الدراسي الجديد 
فــي الســادس عشــر من الشــهر 
الجــاري، فــي محاولــة لمواجهــة 
تداعيــات أزمــة فيــروس كورونا 

على العام الدراسي الماضي.
وأكدت الوزارة أنه جرى االنتهاء 
المدرســية  التشــكيات  مــن 
والمعلمين الجدد، وإصدار نشرة 
إضافــة  المدرســية،  التنقــات 
المــدارس،  أثــاث  إلــى توفيــر 
والعمــل على صيانة العديد من 
المــدارس، خاصة التي تضررت 

جراء العدوان األخير على غزة.
وحســب الــوزارة فإن الدراســة 
ستكون وجاهية مع اتخاذ كافة 
وااللتــزام  الوقائيــة،  التدابيــر 
بالبروتوكــول الصحــي الخاص 
بوقايــة الطلبــة مــن فيــروس 

كورونا.

طلبة غزة يستقبلون العام الجديد بمالبس من "البالة" وإصالح القديم
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غزة-الرأي - آالء النمر
يقــف طالــب الثانويــة العامــة بثقــل 
أحامه وطموحاته أمــام عجلة الزمن، 
عجلــة الزمن هذه المــرة مختلفة بكل 
المقاييس ومختلفة بمتطلبات العصر، 
وهــي الفرصــة التــي مــن الممكن أن 
يغتنمهــا الطالــب إن أجرى حســاباته 
بشــكل منطقي وعقانــي، ويمكن أن 
يخسرها إن أشترط أن يحوز على لقب 

المهنة باكرًا.
الخــوف أول المتربصين بقلوب الطلبة 
الناجحين في الثانويــة العامة، وتوجه 
المجتمــع بحــد ذاتــه مؤثر قــوي في 
إجبــار الطالب علــى االختيــار المجمع 
عــدا  المجتمــع،  ذوق  حســب  عليــه 
عــن الرغبة فــي الحصول علــى لقب 
المهنــدس والطبيــب والممــرض و..، 
تســبق التخطيط ألن يؤول التخصص 
إلــى فرصــة عمل أكيــدة بعــد الرحلة 
التعليميــة التي تمتد مــن عامين إلى 

خمسة أعوام على األقل.
وزارة العمــل ممثلة بوكيلها المهندس 
إيهــاب الغصيــن تعمــل منــذ اللحظة 
األولى من اإلعــان عن نتائج الثانوية 
العامــة، علــى برنامج توعــوي لطلبة 
الثانوية العامة، بنية إحاطتهم ببعض 
الخطــوط العريضة إلضــاءة طريقهم 
بالمعلومات الازمة للمرحلة الجامعية 

المقبلة.
وأصــدرت العمل العديد مــن المقاطع 
التوعويــة للطلبة، وتذكيرهم بفحص 

ميولهم ورغباتهم وقدراتهم المدفونة 
قبــل خوض غمــار تخصــص مجهول 
المعالم، وذلك عبــر تحديد رغبته في 
تخصــص اآلداب أو العلــوم، وتحديــد 
مساره بين العمل الميداني أو المكتبي 

أو المعدات واآلالت.
وتخلــل المقطــع المصــور معلومــات 
مقتطعة بحسب قسم السوشيال ميديا 
بــوزارة العمــل، بــأن الطالــب يتوجب 
عليــه فحــص ذكائه من خــال الذكاء 
البصري واللغوي والمنطقي والوجودي 

والداخلي والطبيعي والجسدي.
ونــوه المقطــع إلــى أن الطالــب عليه 
اإلطــاع علــى الفــرص المســتقبلية 
المطلوبة في سوق العمل، ليحدد على 
أساســها تخصصــه الجامعــي األكيد، 
وهــي عبارة عن مجــاالت وظيفية في 
المجتمــع تتوافق مع الميــول والقدرة 

وإمكانية التطوير اإللكتروني.

ذكاء المرحلة
مســاعد الجامعــة للشــؤون األكاديمية 
فــي الكليــة الجامعيــة أكــرم رضوان، 
نصــح الطلبــة المقبليــن علــى الحياة 
تخصصــات  نحــو  بالتقــدم  الجامعيــة 
الــذكاء اإلصطناعــي بقولــه إن العالم 
اليــوم يتقدم بشــكل ســريع جــدا في 
مجال التكنولوجيا والتقنية ويسير نحو 
تعميمهــا على كل نواحي الحياة، لنعود 
بذاكرتنا 10 سنوات إلى الوراء إلى عام 
2011، أنظــر إلى األجهــزة اإللكترونية 

الموجــودة فــي بيتــك مثــل الثاجــة 
والتلفاز والهواتف والكاميرات، هل هي 
نفســها أم تطــورت؟ ثم أنظــر بعدها 
إلى اإلنترنــت والخدمات المقدمة، حتما 
ســتجد الحاضر مختلف كثيرًا وأن هناك 
تسارع في التقدم التكنولوجي والتقني.

ولفت رضوان بــأن الذكاء االصطناعي 
ليــس جديــدا وإنمــا كان يــدرس منذ 
ســنوات فــي الجامعــات الغربية، لكن 
فــي الســنوات األخيــرة تقدم بشــكل 
كبير جــدا وأصبح أولويــة من أولويات 
الحكومات والشــركات الكبرى وانصب 
والبحــث  التطبيــق  علــى  التركيــز 
واالســتثمار فــي منتجــات وتطبيقات 

الذكاء االصطناعي.
 كمــا ذكر أن االتجاه يســير نحو عصر 
جديــد يوصف بعصــر تطبيــق الذكاء 
االصطناعي بشــكل شامل في حياتنا، 
بل وحتى في أنفســنا أيضا كشــرائح 
رقميــة تــزرع في أجســادنا مــن أجل 
حياتنــا  وتســهيل  أدائنــا  تحســين 

وحمايتنا.
الــذكاء  مســتويات  رضــوان  وصنــف 
االصطناعــي إلى ثاثة أقســام، أولها 
المستوى التقني، وهو كل الخوارزميات 
التــي  والبرمجيــة  التقنيــة  والطــرق 

يستخدمها الذكاء االصطناعي.
ثانيها المستوى العملي، وهو المستوى 
الثانــي الذي يجمــع خوارزميات وطرق 
عدة من المســتوى األول إلنشــاء فرع 
عملي مثل معالجة اللغات الطبيعية أو 

الرؤية الحاسوبية.
ثالثها التطبيقي، وهو استخدام فرع أو 
عدة فروع من المستوى الثاني إلنشاء 
نظــام ذكي أو ربوت أو حل مشــكلة ما 
بتوظيــف الــذكاء االصطناعــي. مثــا 
الســيارات ذاتية القيادة توظف الرؤية 
الحاســوبية إلدراك المحيــط والتعرف 
واألشــخاص  المــرور  إشــارات  علــى 
فــي  األخــرى  والســيارات  والحواجــز 
الطريق الختيار المســلك المناسب لها 
وتوظف فرع تحليل اللغة الطبيعية من 
أجل فهم األوامر التي تتلقاها منا كأمر 

فتح الباب أو التوقف.
وبخصــوص فــرص العمل، فقــد قال 
رضوان أن جميــع التخصصات التقنية 
والتكنولوجية تحتاج إلى بيئة صناعية 
فاألمــر  تأثيرهــا.  ويظهــر  لتزدهــر 
مرتبط بنســبة البطالة والتوظيف في 
بلــدك وما إذا كان بلــدا يتجه لاعتماد 
على الصناعــة وتوظيــف التكنولوجيا 
فيها، إضافة لوعــي الجهات الحكومية 
والخاصــة بأهميــة التكنولوجيا ولديها 
خطــة واضحة نحــو التحــول الرقمي، 
للمؤسســات  الحكومــة  ومــدى دعــم 

الناشئة واحتضان المشاريع.
واكــد رضــوان علــى أن العبــرة ليس 
بماذا درست وإنما بما تملك من شغف 
لاختصاص الــذي تدرســه وهل أنت 
متقن لمــا درســت وتمتلك مهــارات؟ 
الطلبــة العادييــن ســيفرض عليهــم 
الواقــع وظائف لكســب لقمــة العيش 

حتــى وإن كانت في غيــر تخصصهم، 
أما المتفوقين فســيفرضون أنفســهم 

على الواقع ويغيرونه.

نفط القرن
أكــرم  األكاديميــة  الشــؤون  مســاعد 
رضوان والحاصل على درجة الدكتوراه 
فــي هندســة الحاســوب فــي جامعة 
اسطنبول التقنية، أكد أن علم البيانات 
هي نفط العصر، ولكن االستفادة منها 
ال يحدث إال بعــد تنقيتها وتحليلها كما 

النفط تماما.
مفصــًا أن علم البيانــات هو أحد أكثر 
المجــاالت إثــارة فــي الوقــت الحالي، 
ألن الشــركات تحــوز كنزًا نفيســًا من 
البيانات يزداد بشــكل هائل كل يوم، 
وتشــير التقديرات إلــى أن 90 بالمائة 
من البيانات في العالم قد تم إنشاؤها 

في العامين الماضيين.
على ســبيل المثال، يقوم مســتخدمو 
الفيســبوك بتحميل 10 مايين صورة 
كل ســاعة، لكــن أغلب هــذه البيانات 
لم يســتفد منها أحد، وعليه تستخدم 
المؤسســات علــم البيانــات لتحويــل 
البيانات إلى ميزة تنافســية من خال 

تحسين المنتجات والخدمات.
ونوه رضــوان أن التخصصــات التقنية 
بالــذكاء االصطناعــي هي  المتعلقــة 
تخصصات ســتدرج ضمــن تخصصات 
الكلية الجامعيــة للعام2021، لمواكبة 

العصر ومجرياته ومتطلباته.

خيارات التعليم الجامعي بين المهني وتخصصات تقليدية مكدسة بالبطالة
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

ليســت المــرة األولــى التــي 
االحتال  يستهدف فيها جنود 
على  المتمركزين  اإلسرائيلي 
الحــدود مع غــزة، المواطنين 
أماكــن  فــي  الفلســطينيين 
قاتلة بأجســادهم، أو محاولة 
إيذاءهــم مــن خــال إحداث 
إعاقــات دائمــة، وأيضــًا لــن 
تكون األخيرة، فلغة االحتال 
ال تعرف ســوى القتــل وهدر 

الدماء واإلرهاب.
مســيرة ســلمية خرجت تلبية 
الوطنيــة  الفصائــل  لدعــوة 
لذكــرى  احيــاًء  واإلســامية، 
األقصــى  المســجد  إحــراق 
الفعاليات،  عبر سلســلة مــن 
تنظيــم مهرجان  أبرزها  كان 
مركــزي بمخيم ملكة شــرق 
"ســيف  عنــوان  تحــت  غــزة 

القدس لن يغمدا".

لم يخــرج هؤالء على دبابة أو 
مدرعة يحتمون بها، ولم تكن 
أيديهم تحمل أحدث األسلحة، 
فإيمانهــم بــأن هــذه األرض 
كان  لهــم،  وملــك  أرضهــم 
الســاح األقوى فــي مواجهة 

احتال غاشم يأبى الزوال.
لم يرق لجنود االحتال الذين 
يحتمــون خلف الجــدران التي 
تحيط بها األســاك الشــائكة 
مــن كل جهة، هذا المشــهد، 
ســوى أن يطلقــوا رصاصــات 
الغــاز  قنابــل  حقدهــم، 
المســيلة للدموع صوب مئات 
مــن الشــبان والفتيــة الذين 
ســلمى  بشــكل  يتظاهــرون 
الفاصل شــرق  الســياج  قرب 

غزة.

أماكن قاتلة
وكعــادة االحتال، وسياســته 
اســتهداف  فــي  المعروفــة 

مقتــل"،  فــي"  المواطنيــن 
والبطــن  والــرأس  الصــدر 
والرقبة، أو استهداف القدمين 
بالرصــاص المتفجــر إلحداث 
بتــر كمــا حدث في مســيرات 
سياســة  ســابقًا..  العــودة 
قبيحة تظهر بشاعة االحتال 
وارتكابه الجرائم، ورغبته في 
ســفك أكبر قــدر مــن الدماء 
ضاربًا كافــة القوانين الدولية 

عرض الحائط.
الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
الفلسطينية بغزة عن وصول 
41 إصابــة، مــن بينهــم 10 
أطفــال بجــروح مختلفــة الى 
مجمع الشــفاء الطبي، بينهم 

إصابتين بحالة حرجة.
المصور  المصابين،  بين  ومن 
الصحفــي عاصم شــحادة 35 
عامًا، ويعمــل مصورا للوكالة 
الوطنية لإلعام، حيث أصيب 
بشظايا عيار ناري في الوجه.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي 
د. محمد أبو ســلمية أن معظم 
الحاالت أصيبت بطلق ناري في 
الســفلية، من ضمنها  األطراف 
إصابة خطيرة جدًا بالرقبة وقد 

أدخلت لغرفة العمليات.

قوة مفرطة تستوجب 
المسائلة

لحقــوق  الميــزان  مركــز 
االنســان اســتنكر هــو اآلخر، 
والمميتــة  المفرطــة  القــوة 
لقــوات االحتال فــي تعاملها 
مــع المدنييــن مــن األطفال 
فــي  المشــاركين  والشــبان 
مطالبا  الســلمية،  التظاهــرة 
بضــرورة  الدولــي  المجتمــع 

التدخل.
وأكد المركز على ان استهداف 
الحــي  بالرصــاص  المدنييــن 
وايقاع اإلصابات في صفوفهم 
دون أن يشكلوا تهديدًا أو خطرًا 

على حياة الجنود أو سامتهم، 
جســيمة  انتهــاكات  يشــكل 
لحقــوق االنســان، تســتوجب 

المحاسبة والمسائلة.
مطالبتــه  المركــز  وجــدد 
بالتدخــل  الدولــي  للمجتمــع 
المدنييــن  لحمايــة  العاجــل 
فــي األراضــي الفلســطينية، 
والعمل  والســيما قطاع غزة، 
على إنهــاء حصار غــزة فورا، 
وإعمال مبدأ المحاســبة الذي 
شــكل غيابه تشــجيعًا لقوات 
االحتال علــى قتل المدنيين 

وتدمير ممتلكاتهم.
اآلالف  أن  بالذكــر  جديــر 
شــاركوا  المواطنيــن  مــن 
المركــزي  المهرجــان  فــي 
المســجد  إحيــاء لذكرى حرق 
األقصى، وتعبيرا عن رفضهم 
للحصار المفروض على قطاع 
غــزة منــذ أكثر مــن 14 عامًا 

على التوالي.

إيذاء في الوجه والرقبة والرأس

استهداف المواطنين في أماكن قاتلة..شاهد إثبات على قذارة االحتالل
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حمايــة  لــك  يوفــر  "التطعيــم 
وللمجتمــع"،  ولعائلتــك  لــك 
"التطعيــم هــو الخيــار األمثــل 
لمواجهة فيــروس كورونا"، "كل 
مطابقــة  المتوفــرة  اللقاحــات 
للمواصفــات ومصدقة من وزارة 
الصحــة العالميــة".. هــذه كلها 
للمواطنيــن  توعويــة  عناويــن 
اللقــاح  تلقــي  بأهميــة  بغــزة، 
الثالثة  الموجة  انتشــار  لمواجهة 
مــن فيــروس كورونا والســالة 

المتحورة دلتا.
 وتأتــي التوعية بضــرورة تلقي 
فيهــا  بــادرت  والتــي  اللقــاح 
وزارة االعــام بغــزة الــى جانب 
وزارة الصحــة وكافــة الــوزارات 
والمؤسســات، فــي ظــل ضعف 
االقبــال علــى تلقــي اللقاحــات 
وعــزوف  للفيــروس،  المضــادة 
الكثيريــن مــن المواطنيــن عن 
التطعيم فــي المراكز والعيادات 
الصحيــة، خشــية مــن إمكانيــة 
تنتــج  مضاعفــات  أي  حــدوث 
عــن تلقــي اللقــاح، بالرغم من 
لــوزارة  المتتاليــة  التأكيــدات 
الصحة بــأن جميع اللقاحات آمنة 

وال تشكل أي خطر. 
وكانــت وزارة الصحــة قد أعلنت 
دخــول قطــاع غزة فــي الموجة 
فيــروس  جائحــة  مــن  الثالثــة 
أعــداد  تصاعــد  بعــد  كورونــا، 
المصابيــن، واكتشــاف إصابــات 

بالمتحور "دلتا". 
باألمــس  غــزة  قطــاع  وســجل 
حالة وفــاة و874 إصابــة جديدة 
بفيروس كورونا، وهو عدد كبير 
مقارنة في العشر أيام الماضية، 
وهو ما يعني أن أعداد المصابين 

آخذة باالزدياد. 
الكبيــر  العــدد  هــذا  ودفــع 
والتطمينــات  اإلصابــات،  مــن 
الصحــة  وزارة  مــن  المتواصلــة 
والمؤسســات الرســمية واألطباء 
بغزة بضرورة تلقــي اللقاح وأنه 
آمن، الكثير مــن المواطنين الى 
الذهاب للمراكــز الصحية لتلقي 

التطعيم.

دوافع كبيرة للتطعيم
الحديث عن المتحور دلتا وخطره 
الكبير، أثــار رعب لدى المواطنة 
عبير مراد وارتأت مع هذا الخوف 
اللقــاح،  لتلقــي  اإلســراع  الــى 
خاصة أن لديها طفلة تعاني من 
حساســية مفرطــة فــي منطقة 

الصدر.
تقول مراد في حديث لـ"الرأي":" 
لدي طفلة تعاني من الحساسية 
مــن  كان  لذلــك  الصــدر،  فــي 
بعيــدة  أبقــى  أن  الضــروري 
عــن أي مؤثــر خارجــي يصيبها 
بالفيــروس"، موضحة أن كورونا 
أصبح يسبب لها هاجس، خاصة 
بعد أن رأت الكثير ممن عايشــوا 
ســاعات خطيرة في ظل اإلصابة 

بالفيروس. 
بعــض  شــاهدت  أنهــا  وتؤكــد 
األقــارب والجيــران ممــن دخلوا 
مرحلــة الخطــر جــراء اإلصابــة 
بالفيروس، وبعضهم كان صغيرا 
في السن ودخل العناية المركزة، 
وأن األمــر ال يقتصــر على الكبار 
أو الصغار، مشــيرة الــى أنه من 
الخطــر  نتفــادى  أن  الضــروري 

القادم.
وبينــت أنها تلقــت توعية مهمة 
خــال زيــارة مركــز التطعيــم، 
الحديــث  فــي  جيــد  وتعاطــي 
مــع متلقــي اللقــاح الــى جانب 
التوعيــة باآلثار الجانبية، مؤكدة 

أن الخطــوة تحتــاج الــى بعض 
الشجاعة، حتى ال يجد المواطنين 

أنفسهم في دائرة الخطر.
آيــات نبيل هــي األخــرى تلقت 
التطعيم قبل خمسة أيام، عقب 
تشجيع ذويها لها باعتباره األكثر 

أمانًا في المرحلة القادمة.
تقول آيات في حديث لـ"الرأي":" 
علــى  حصلــت  أســرتي  جميــع 
بتشــجيعي  وقامــوا  التطعيــم، 
علــى تلقيه، كونــه يعتبــر آمنا 
على صحتــي في حــال اإلصابة 
بكورونا، وبذلك تكون األعراض 
خفيفــة"، موضحــة أنه لــو كان 
لتلقــي اللقاح أي أضــرار جانبية 

لما تم تطعيمه في دول العالم.

33 إصابة بدلتا
الدكتــور يوســف العقــاد مديــر 
مستشــفى غــزة األوروبــي، أكد 
أنه تــم إدخال 33 حالــة مصابة 
بفيــروس كورونــا، المتحور دلتا 

للمستشفى.
فــي تصريحــات  العقــاد  وقــال 
صحفية:" إن مــن بين اإلصابات 

التــي أدخلــت الــى المستشــفى 
10 حــاالت حرجــة فــي  هنــاك 
العناية المكثفة، والباقي وصفت 

حالتهم بالخطيرة".
وأوضــح أن أعــراض متحور دلتا 
أشــد خطرا من كورونــا العادية، 
فتــكًا  وأكثــر  انتشــارًا  وأســرع 
وتصيــب جميع الفئــات العمرية 

بمن فيها صغار السن.
ووفق ما ذكره فــإن هناك زيادة 
ال  كورونــا  بإصابــات  يوميــة 
ســيما بالطفرة "دلتا"، وأن الحل 
يكمن فــي تلقــي التطعيم أواًل، 
ثــم االلتــزام بإجــراءات الوقاية 

والسامة".
التوعيــة بضرورة  وفــي جانــب 
الحصــول علــى التطعيــم، أكد 
د. ماهر السوســي أســتاذ الفقه 
االســامية  بالجامعــة  المقــارن 
بغــزة، أن أخذ لقاح كورونا واجب 

شرعي، وأن التخلف عنه إثم.

سلسلة اجراءات وقائية
وأعلن مركز االعام والمعلومات 
الحكومــي بغــزة، عــن سلســلة 

إجراءات جديدة لمواجهة انتشــار 
الموجــة الثالثة من وبــاء كورونا 
والســالة المتحورة دلتــا، مبينًا 
عنوانهــا  القادمــة  المرحلــة  ان 

"التطعيم يصل لكل مواطن".
وقــال رئيس المكتــب اإلعامي 
الحكومي ســامة معروف خال 
مؤتمر صحفــي:" إنه جرى اتخاذ 
االلتزام  لمتابعــة  اجــراءات  عدة 
وتعزيــز  الوقايــة  بإجــراءات 

الحصول على التطعيم".
وأفــاد بأنه تم إلــزام الموظفين 
اللقــاح،  بتلقــي  العمومييــن 
وااليعــاز ألصحاب المهن والحرف 
والمــوالت  المخابــز  وأصحــاب 

لتطعيم مقدمي الخدمة.
ووفــق ما ذكره فإنــه تم التأكيد 
علــى جميــع الجهــات الحكومية 
الســامة  إجــراءات  لمتابعــة 
والوقاية المعمول بها منذ بداية 
الجائحــة فــي صــاالت االفــراح 

واألندية وغيرها.
إجراءات حق المخالفين

من جهته أكــد اياد البزم الناطق 
باسم الداخلية بغزة أن الداخلية 
األفــراد  جميــع  إلــزام  قــررت 
القطاعات  فــي جميــع  العاملين 
بتلقي اللقــاح المضاد للفيروس، 
ومنحهــم مهلة حتــى األول من 
ســبتمبر المقبــل، علــى أن يتم 
اتخاذ إجــراءات بحق أي منشــأة 
يتبين عدم تلقي أي من العاملين 

فيها اللقاح بعد هذا التاريخ.
وتابــع قولــه:" نســعى الى عدم 
الوصــول لحالــة االغــاق ألنــه 
علــى  ويؤثــر  غاليــا،  يكلفنــا 
أبنائنــا، وعلــى كثير  مســتقبل 
مــن شــرائح المجتمــع في ظل 
الصعــب"،  االقتصــادي  الوضــع 
داعيا الى التعــاون مع اإلجراءات 
إجــراءات  واتخــاذ  المفروضــة 

الوقاية والسامة.
الــى  المواطنيــن  دعــا  كمــا 
المســارعة في تلقــي التطعيم، 
ألنه يشــكل مناعة جماعية ضد 
الفيروس، ويساهم في التخفيف 
من االعراض المصاحبة لإلصابة 

بالسالة المتحورة.
وكانــت وزارة الصحــة بغــزة قد 
باشــرت حملة التطعيم الوطنية 
ضــد فيروس كورونــا منذ نهاية 
فبراير الماضي، حيث بلغ اجمالي 
 134988 اللقــاح  تلقــوا  مــن 

شخص.
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بتكاتف المؤسسات الحكومية بغزة

"تطعيمك أمانك"..حملة توعية لتجنب الثمن الباهظ
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
عندما غادرت لوران المملكة العربية 
الســعودية بعد أن ولــدت وترعرعت 
هناك، لــم تتوقع أن ذهابها الى غزة 
للحصول على الشــهادة الجامعية لن 
يمكنهــا من رؤيــة عائلتها مرة أخرى 
جــراء إغاق المعابر التي حرمتها من 
احتضان ذويها أكثر من عشر سنوات 

على التوالي.
لوران الزعيم، فتاة غادرت السعودية 
وعاشــت في قطاع غزة، ظلت تتنقل 
خــال  وغــزة  الســعودية  بيــن  مــا 
دراستها في الجامعة من أجل تجديد 

االقامات.
تزوجت لوران عــام 2006، مع بداية 
فرض الحصار اإلسرائيلي على غزة، 
وهنا أغلقت كافة المعابر، وخســرت 
إقامتها في السعودية بسبب التأخير 

في السفر جراء االغاق.
وبعد الزواج بقيت الشــابة الثاثينية 
5 سنوات لم ترى فيها ذويها، وخال 
هــذه الســنوات كان معهــا طفلين، 
أحدهمــا يبلغ مــن العمر 4 ســنوات 
واآلخر يبلغ العامين، وفي هذه الفترة 
شــاهدت عائلتها لمــرة واحدة، ومن 
بعدها عمــل االحتال على تشــديد 

حصاره على قطاع غزة.

حصار واغالق معابر
ومــن بعد تشــديد الحصــار، لم يبق 
الــى  الســفر  لــوران  والــد  بإمــكان 
غــزة، فهو لــم يكن علــى يقين بأن 
المعبر ســيظل مفتوحًا امــام حركة 
المسافرين من خارج القطاع، وخشي 
مــن إمكانية خســارة وظيفتــه التي 

يعمل فيها منذ 40 عامًا.
وفي ظل عدم مقدرة والدها ووالدتها 
أو أشقائها على زيارتها في غزة، مرَ 
بذلك عشر سنوات على غيابهم دون 
مقدرتهــم علــى زيــارة غزة بســبب 
ظــروف المعابــر المتغيرة مــن فترة 
ألخرى، والتي لم تكن تقف على حال 

واحد.
عشــر ســنوات مرت بحلوها ومرَها 
على لوران، أنجبــت خالها 4 أطفال 
ال يعرفون عائلــة والدتهم، أكبرهم 
أصبحت االن 14 سنة، والطفل الثاني 
أصبح في عمر 12 ســنة، والثالث في 
عمر 10 ســنوات، ولديها أيضُا طفل 

عمره 10 شهور.
شــعور بالضيــق والحــرن كان يخنق 
لوران، خاصة في األعياد والمناسبات، 
وفي حالة الوالدة والحمل، فقد كانت 
بحاجــة لوالدتهــا ولوالدهــا للوقوف 
بجانبها، لم يكن أمامها ســوى البكاء 

علــى الهاتف، وهــي تتحــدث إليهم 
علــى أمل اللقاء، لكن لــم يكن باليد 
حيلــة، فالمســافات بعيــدة، وهناك 

حواجز تحول دون رؤيتهم.
ليســت لوران التي حالــت اإلغاقات 
المتكــررة للمعابــر دون عناق ذويها، 
فلديهــا شــقيقة متزوجة فــي مصر 
الشــقيقة، ولكن كانت ظروف المعبر 
تحول دون زيارة شــقيقتها لها بغزة، 
وهــو مــا كان يشــعل نــار الشــوق 

والحنين بداخلها.
تقــول لــوران لـ"الــرأي":" مــرت 10 
ســنوات مــن عمــري، حــدث فيها 4 
حروب لــم يكن فيها أهلــي بجانبي، 
كانوا يشــاهدون الدمــار والدماء في 
كل مــكان ويتابعون نشــرات األخبار 
أوال بــأول، وكانــوا يطمئنــون علينا 
وهــم فــي حالة قلــق وخــوف ألنني 

بعيدة عنهم وهم ليسوا معي".

شعور بالوحدة
كلما كان يحل العيد أو شهر رمضان، 
كان يمــر عليهــا لكــن مذاقــه كان 
علقمًا، شــعور بالضيــق واأللم تعجز 
أمام وصفه الكلمات، وما كان يؤلمها 
أكثــر عندمــا تســتمع الــى أحاديث 

صديقاتها عن زيارة ذويهم لهن.
فــي  رغبــة  عنــدي  كان  تضيــف": 

اإلجــازات أزور أمــي وأبــي، ولكنــي 
كنــت محرومة مــن أن أجتمع بأهلي 
أشــعر  وكنــت  ووالــدي  وشــقيقاتي 
بالوحدة، فوجود األم واألب مهم جدا، 
خاصة في بعــض األمــور والمواقف 

التي تحتاج الى وجود األب كسند."
وخال تلك السنوات الطويلة، كانت 
علــى تواصل مــع أهلها عبــر مواقع 
كان  حيــث  االجتماعــي،  التواصــل 
أطفالهــا يتواصلون معهــم، وهو ما 
كان يخفــف من لوعتهــا وحنينها الى 
أســرتها واالجتمــاع بهــم، لكنها في 
ذات الوقــت كانــت تفتقــد الحتضان 
العائلة بشــكل مباشر دون حواجز أو 

معابر.
فرحة كبيــرة مفاجئة دخلت الى قلب 
األم الصغيرة عندمــا علمت بوصول 
أســرتها الى غزة بعد غياب كل تلك 
الســنوات، شــعور بالقلــق ســاورها 
عندما أدركت أنها سترى والدتها بعد 

فراق 10 سنوات.
تســاءلت كثيــرًا فيمــا بينهــا:" هــل 
تغيــرت أمــي؟ هــل كبــرت وظهرت 
عليها التجاعيد؟ وهل سأشعر بفارق 
العشــر ســنوات؟ وهل غياب العشــر 
ســنوات ســيؤثر على عاقتنا، وماذا 
بشــأن الحنيــن الــذي افتقدتــه هل 

سيكفي؟".

مشــاعر ممزوجــة مــا بيــن الدموع 
والفــرح وعدم التصديق، مشــاهد ال 
يمكــن وصفها، هكذا كان حال لوران 
وهي تعانق والدتها وشــقيقتها على 
المعبر، بكى الجميع بشــدة، حتى أن 
المتواجدين في المكان تأثروا كثيرًا. 
" أخيــرًا اجتمــع شــملي مــع والدتي 
وشــقيقتي، تعبنــا نفســيًا وأرهقنــا 
جســديًا، وكنا بحاجة الــى وجودهم 
بجانبنا فــي الحزن والفــرح، والحمد 
هلل نحن ســعداء، فقــد أصبحنا نزور 
والدتي، حتى أطفالي باتوا يشعرون 
أن لهــم بيت "ســيد" أي جــد"، تقول 

بلهفة.
وتتمنــى لــو أنهــا احتضنــت والدها 
ورأتــه، لكن والدها كان يخشــى من 
ضيــاع وظيفته، منه خاصــة أن فتح 
المعابــر ال يبق على حال، ولذلك رأى 
أن من األفضل البقاء في الســعودية 

والتواصل مع عائلته عبر الهاتف.
وتفرض سلطات االحتال اإلسرائيلي 
حصارًا مشــددًا على قطــاع غزة جوًا 
وبــرًا وبحــرًا، منذ أكثر مــن 14 عامًا 
علــى التوالي، تســبب فــي خنق كل 
مناحي الحياة االقتصادية والمعيشية 
بغزة، وشــتت اغاق المعابــر الكثير 
مــن العائات، وحال دون لم شــملها 

مع بعضها البعض.

شتتها اغالق المعابر والحصار

“لوران” تحتضن عائلتها بغزة بعد حنين 10 سنوات
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الرأي _ آالء النمر
عدة وســائل عقابية تمارس سياسيًا 
واقتصاديــًا ضد المســاحة المحصورة 
ب365ـــكم² لقطاع غزة، على ســوء 
الظــروف التــي يمــر بهــا المواطنون 
الجــوار  دول  أن  إال  الفلســطينيون 
تعامل القطاع على أنه المذنب األول 
والوحيد وهــو مرتكــب األخطاء دون 
ذرائع وأســباب، و"العدو اإلســرائيلي" 
يتحمل تلك األخطاء بطريقة مسالمة 

للغاية! .
ولكن الحقيقة مغايرة لما يروّج له في 
إعام العــدو واإلعام العربي المتآمر 
علــى القضيــة الفلســطينية، فقطاع 
غــزة لــم يخــرج مــن عنــق الزجاجة 
المغلقــة منذ انتهاء العــدوان الدموي 

ألكثر من ثاثة أشهر.
بعد انقضاء مســيرة حدودية غاضبة 
ضد االحتال مساء يوم األحد، أعلنت 
دولة مصر الشــقيقة إغاق معبر رفح 
البــري، دون مراعاة لحالــة القادمين 
إلى ديارهم ودون إشــعارهم مسبقًا، 

أوضاعهــم الطبيعية بعد اإلعان عن 
إغاق المعبر هي افتراشهم األرصفة 

وسط نهار حارق دون مظات.
كانــوا أطفــااًل أو شــيوخًا أو مرضــى، 
ال فرق بيــن الفلســطينيين في هذه 
الحالة داخل الجانب المصري العربي، 
وال مشــكلة بالنســبة ألحــد إن قضوا 
ليلتهم برعاية أسراب الذباب المتناوب 
على أجسادهم، فعلى عاتقه يقع دفع 

ثمن صوته في الداخل الفلسطيني.
الناشط الشــبابي خليل ســليم كتب 
التواصــل  بموقــع  صفحتــه  علــى 
االجتماعــي فيــس بــوك، "الصــورة 
الحقيقيــة التــي يجــب أن ننظــر لها 
هي صــورة الشــعب، صورتنــا نحن، 
مئات المرضى لن تســافر وسيعانون 
ليــل نهــار، مئــات الطاب ســتذهب 
منحهــم وســتدمر أحامهــم، مئــات 
أصحاب اإلقامات سيخسرون إقاماتهم 
وســتفقد  أعمالهــم  وسيخســرون 
عائاتهــم مــن يعيلهــا، وغيرها من 
الصور األليمة لكل من له مصلحة في 

السفر".
وتابــع الشــاب "خليــل" الذي أرســل 
مــن  "هنــاك  للعالقيــن،  مشــاعره 
انتهــت نقــوده فــي خارج غــزة وكان 
يخطط للعودة إلى وطنه، وســيكلفه 
هذا فندقا أو شــقة وطعاما وشــرابا، 
ســيجوعون، ســينام أطفالنا ونساؤنا 
وأخواتنا في الشــارع، ســتدخل أم لي 
في هم كيف تدبر المال لقضاء وقتها 

بكرامة ..".
أولى السياســات العقابيــة بدأت بمنع 
إدخــال المــواد األساســية المتعلقــة 
بالحيــاة اليوميــة لقطاع غــزة، مرورًا 
بتعســير دخــول المــواد االقتصادية 
والتجارية، وصــواًل إلغاق معبر رفح 
علــى الرغم مــن تجهز المســافرين 
لمغادرة القطــاع لقضاء حاجاتهم من 

عاج ودراسة وعمل.
يغــادر يوميــا مــا ال يقــل عــن 200 
مســافر من قطاع غزة ويستقبل في 
اليــوم ذاته ضعفي العــدد، ما يمكنه 
أن يزيد من وطأة األزمة على الصعيد 

والسياســي  واالقتصــادي  اإلنســاني 
واالجتماعي.

المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن 
البــزم،  إيــاد  الفلســطيني  الوطنــي 
ذكــر أنه تــم إباغهم من الســلطات 
المصرية بإغاق معبر رفح البري يوم 

االثنين في كا االتجاهين.
الــوزارة  إعــان  رغــم  ذلــك  يأتــي 
الفلســطينية، مســاء األحد، عن آلية 
الســفر عبر معبر رفح ليــوم االثنين، 
كاشــفة أن السفر ســيكون متاحا عبر 
المعبر في تمام الســاعة 7 صباح غد 

في الصالة الخارجية.
قــد  المصريــة،  الســلطات  وكانــت 
واصلــت، فتــح معبر رفــح البري من 
الجانبين علــى مدار األيــام الماضية 
اإلنســانية  والحاالت  العالقين  لعبــور 
مــن الجانبيــن، عــاوة علــى إدخال 
المســاعدات ومــواد ومعــدات إعــادة 
اإلعمــار إلــى قطــاع غزة، واســتمرار 
والفنيــة  اإلداريــة  األطقــم  تواجــد 

للتيسير عملية السفر.

غزة ُتعاقب بإغالق المعبر لـرفع صوتها!
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القدس المحتلة-الرأي
قبــل 52 عامًا، أقــدم المتطرف دنيس 
مايــكل روهان علــى إضــرام النار في 
القبلــي،  بالمســجد  القبلــي  المصلــى 
لتشــتعل النــار وتأتــي علــى مســاحة 
كبيــرة مــن المســجد. وقــد فاقــم من 
ســلطات  امتنــاع  وانتشــاره  الحريــق 
االحتــال عن إرســال ســيارات اإلطفاء 
إلخماده وقطع الماء عن المســجد فيما 
هــبّ الفلســطينيون إلخمــاد الحريــق 
بمابســهم وما تيسّــر من ماء في آبار 

األقصى.

كان تورّط االحتالل في 
الجريمة واضحًا، عكسه 

تعمّدها تأخير إطفاء الحريق 
وعرقلته، ومن ثمّ االدعاء 
أّن الحريق نتج عن تماس 

كهربائي، وصواًل إلى الزعم 
أّن روهان معتوه وترحيله إلى 

أستراليا.
هذا التورّط الــذي يؤّكد نيات االحتال 
حيــال األقصــى جــاء بعد عاميــن على 
احتــال األقصــى؛ وعلــى الرغــم مــن 
إخمــاد الحريــق حينها فإّن المســجد ال 
يــزال هدًفــا للعــدوان المســتمرّ فــي 
محاولة لتغيير الوضــع القائم التاريخي 

وإخضاعه للسيادة اإلسرائيلية.

ولعــّل أهداف االحتــال يلخّصها عضو 
"الكنيســت" إيتمار بن غفيــر الذي قال 
في تغريدة له على حســابه على تويتر 
"مطلبنــا   :2021 حزيران/يونيــو  فــي 
هو فــرض الســيادة اإلســرائيلية على 
]األقصى[، ورفع العلم اإلسرائيلي فيه، 
وإبعاد كل سلطات األوقاف التي تسعى 

إلى إيذاء اليهود".

 مساٍع لزيادة االقتحامات 
وفرض أمر واقع جديد

تعمل جماعات المعبــد منذ أعوام على 
زيادة أعداد المشاركين في االقتحامات 
ليشــكل ذلك مقدّمة لفــرض أمر واقع 
جديد تصبح االقتحامات متاحة بموجبه 
علــى مــدار أيــام األســبوع وســاعاته، 
إضافة إلــى الضغــط لتشــريع الصاة 
التلموديــة في المســجد بعدمــا أصبح 
الصلوات  يــؤدون  المقتحميــن  مشــهد 
والطقــوس التوراتيــة علنًــا مشــهدًا 
يتكــرر تحــت أعيــن شــرطة االحتال 

وحمايتها.
وقد أطلق القيــادي في جماعات المعبد 
أرنــون ســيغال كتابــه األول، واســمه 
"البيــت"، مــن ســاحات األقصــى، في 
2021/3/30؛ ويورد سيغال في الكتاب 
خاصة أفــكاره التــي كان يطرحها في 
مقاالت له نشرها موقع "ميكور ريشون" 
العبــري المقــرب مــن المســتوطنين. 
ويتضمّــن الكتاب عددًا من المقترحات 
المقتحميــن، ويفترض  لزيــادة أعــداد 
ضــرورة الوصــول إلــى ثاثــة مايين 

مقتحم في المستقبل.
تســجيل  المعبــد  جماعــات  وحاولــت 
مكاسب جديدة مع انتخابات "الكنيست" 
التــي جــرت فــي 2021/3/23، فدعــا 
نشطاؤها إلى اقتحامات واسعة لألقصى 
يــوم االنتخابات، بما يمكن اســتخدامه 
كاستفتاء لجعل المسجد عنوانًا لبرامج 
علــى  ولدعمهــم  المرشّــحين  عمــل 
هذا األســاس. كذلك، ســّلم عــدد من 
أقطــاب جماعــات المعبد ســّلموا عضو 
"الكنيســت" عميــت هاليفــي، عشــية 

انتخابــات "الكنيســت"، رســالة موجهة 
إلى رئيــس حكومة االحتــال بنيامين 
نتنياهــو يؤكدون دعمه فــي المحاكمة 
مقابــل الســماح لهــم بتقديــم قربان 

الفصح العبري في األقصى.
األعياد العبرية محّطة لتصعيد العدوان 

على األقصى
عمــل االحتال فــي الســنوات األخيرة 
علــى تصعيــد عدوانــه علــى األقصى 
بالتزامن مع األعياد العبرية عبر السماح 
باالقتحامات في هذه المناسبات عندما 
تتزامن مع مناســبات إســامية، وذلك 
بهــدف تكريس ســمو األعيــاد العبرية 

على تلك اإلسامية.
ولــك يكــن األمــر مختلًفــا هــذا العام، 
فقد شــهدت األيام األولى مــن الفصح 
العبــري جملــة مــن االعتــداءات، مــن 
بينهــا تقديــم شــروحات تلمودية بّثت 
عبــر مكبر صــوت في باحــات األقصى 
قبالة البائكة الشمالية، والتقاط الصور 
التذكارية أمام قبة الصخرة المشــرّفة، 
واقتحام منطقة القصور األموية، جنوب 
المسجد، والرقص فيها والغناء بأصوات 
عالية جدًا، وأداء صلــوات تلمودية في 
المنطقة الشــرقية مــن األقصى وعند 
أبواب المســجد. طقوس توراتية علنية 
فــي المســجد، و"الســجود الملحمــي" 
وترداد صلوات "الشــماع" التوراتية في 

المنطقة الشرقية من األقصى.
وكان اقتحــام الثامــن مــن ذي الحجــة 
محّطــة العــدوان األبرز علــى األقصى 
في 2021/7/18، وذلك لمناسبة ذكرى 
"خراب المعبد"، وترافق مع دعم رسمي 
واضح وصريح ومــع تصريحات لرئيس 
حكومة االحتــال حول "حريــة العبادة 
لليهــود" فــي األقصــى، عــاد وتراجــع 

عنها بعد انتقادات واســعة. واســتبقت 
قوات االحتال اقتحامات المســتوطنين 
باســتباحة المسجد، واالنتشــار الواسع 
في مرافقه وســاحاته وبواباته الرئيسة 
الخارجية، ومنعــت الكثير من المصلين 
من الدخــول، واضطروا ألداء صاة فجر 
اليوم في الشوارع والساحات القريبة من 
بوابات األقصــى. عاوة على ذلك، فقد 
سمحت سلطات االحتال للمستوطنين 
باقتحــام المســجد في التاســع من ذي 
الحجة، الموافق ليــوم عرفة. لكن على 
الرغم من ذلك، فقد ســجل شــهر أيار/

مايو 2021 نكســة للمستوطنين الذين 
كانوا يحشدون القتحام األقصى في 28 
رمضان لاحتفال بيوم "توحيد القدس" 
وفــق  القــدس  احتــال  اســتكمال  أو 
التقويم العبري، لكــن جماهير القدس 
الذين اعتكفوا في المسجد ورابطوا فيه 

منعوا االقتحام.

الحفريات.. طريق االحتالل إلى 
تغيير التاريخ 

تعــدّ الحفريــات واحــدة مــن الطــرق 
التــي يتبعها االحتــال لتهويد األقصى 
وطمــس هويتــه، وتجاوز عــدد مواقع 
الحفريــات تحت المســجد وفي محطيه 
50 موقعًا، إضافة إلى مواقع لم تكشف 
نظرًا إلى أّن االحتــال يحيط تنفيذها 

بالكتمان. 
وقد كشــفت القنــاة العبرية الرســمية 
فــي نيســان/أبريل 2021 أن االحتال 
اســتغّل فتــرة جائحــة كورونا إلنشــاء 
مركز ســياحي تحت حائط البراق، وقال 
أحد القائمين على المشروع إنه وبسبب 
تعطــل الســياحة فــي القــدس خــال 
فتــرة كورونا، تم تســريع بنــاء المركز 

السياحي.
للمشــروع  الســياحي  المرشــد  ودعــا 
المســتوطن أفيتار بناي المســتوطنين 
لزيارة المكان، مشــيرًا إلــى أن التجول 
في المركز الســياحي يعــزز المعلومات 
التاريخية مرورًا بما تســمى "المحرقة" 

إلى إقامة دولة االحتال.
ومؤخرًا، كشف الباحث المقدسي فخري 
أبــو دياب عن حفريات ســرية يقوم بها 
االحتال فــي المنطقة الماصقة لحارة 
الشرف، بهدف إقامة نفق أرضي بطول 
159 متــرًا، يصــل من منطقــة "حارة 
الشــرف" إلى بداية جســر باب المغاربة 
المؤدي إلى داخل األقصى، وتستخدمه 
قــوات االحتــال والمســتوطنون فــي 

االقتحامات.
وتتزامــن الحفريــات في ســاحة البراق 
مع دعــوات إســرائيلية إلى بناء جســر 
بــاب  جســر  مــكان  مســّلح  خرســاني 
المغاربــة الخشــبي بزعــم أنّــه مهدّد 

باالنهيار.

صدّ العدوان بالفعل المقاوم 
على مدى األعوام الســابقة، كان الفعل 
المقــاوم الــرد األنجــع لفرملــة هجمة 
االحتــال على األقصــى وعدوانه على 
المســجد، وكانــت هبتــا باب األســباط 
وباب الرحمة محطتين بارزتين في هذا 
الســياق. وفي عام 2021، كانت اإلرادة 
الشعبية حاضرة بقوة لتمنع اقتحام 28 
رمضان، ورفدتها معركة ســيف القدس 
التي أجبرت االحتال على إلغاء مســيرة 
األعــام ومنع اقتحامــات األقصى على 
مــدى 19 يومًا، بما فــي ذلك في "عيد 
الشــفوعوت" الذي يعدّ من أعياد الحج 

بالنسبة إلى المستوطنين.

52 عاًما على جريمة إحراق األقصى.. من لهب الحريق إلى نار التهويد
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القدس المحتلة-الرأي
شّكلت الحفريات واإلنشاءات التهويدية 
في األقصــى ومحيطــه طريًقا ســعى 
االحتــال عبرهــا إلــى إضفــاء طابــع 
يهودي علــى المكان، وتزويــر هويته، 
وفيما بدأت الحفريات كمســعى للعثور 
على آثار تعود إلــى حقبة المعبد تثبت 
أنّــه كان موجودًا مــكان األقصى فقد 
تحولــت، بعــد فشــل هــذا المســعى، 
إلــى وســيلة لتهويــد الفضاء الســفلي 
للمسجد، عبر إنشاء قاعات تبّث الرواية 
تاريــخ  المزعومــة وتــزوّر  التوراتيــة 

المكان وهويته.
وقد سيّج االحتال األقصى بالحفريات 
واألنفــاق من جهاته األربع، حتى تجاوز 
مجموع مواقــع الحفريــات 52 حفرية، 
فيمــا لــم يمكــن كشــف كل المواقــع 
نظرًا إلــى أّن االحتال يحيط تنفيذها 
بالســرية وال يمكــن كشــفها إال فــي 
مراحــل متقدمــة أو عندمــا يفتتحهــا 

االحتال للمستوطنين و"السيّاح".
وتركــزت أعمــال الحفريــات مؤخــرًا، 
وفق تقرير عين على األقصى السنوي 
الـ15، الــذي يرصد تطــور االعتداءات 
علــى األقصــى مــن 2020/8/1 حتى 
البــراق  حائــط  أســفل   ،2021/8/1
وأسفل ساحة البراق، بهدف ربط شبكة 
أنفاق الحائط الغربي باألنفاق والمباني 
الجديــد، وليكمــل مخطــط ســيطرته 
الكاملــة على ما هو تحــت األرض في 
تلــك المنطقــة، بعدما ســيطرَ عليها 
وأزال من فــوق أرضها حــارة المغاربة 

في حزيران/يونيو 1967.

حفريات الجهة الغربية من 
األقصى

يشــير تقرير عيــن علــى األقصى إلى 
إعــادة افتتاح مواقــع األنفاق الموجودة 
تحت حائــط البراق في ســور األقصى 
الغربي أمــام اقتحامات المســتوطنين 
و"الســياح"، في آب/أغســطس 2020، 
ألول مــرة منــذ 5 أشــهر فــي الوقــت 
الــذي قدمت فيــه إدارة الحائط التابعة 
لبلديــة االحتال في القــدس خدماتها 
اإللكترونيــة لنحو 20 ألف شــخص من 
أنحاء العالم، في فتــرة اإلغاق، نّفذوا 
جوالت افتراضية عبــر موقع إلكتروني 

داخل أنفاق األقصى.
وفي شهر تشرين األول/أكتوبر 2020، 
زعمــت "ســلطة اآلثــار اإلســرائيلية" 
اكتشــاف قطعــة أثرية عمرهــا 2700 
عــام نتيجــة الحفريــات التــي تنفذها 
باالشتراك مع "مؤسســة تراث الحائط 

الغربي" قرب السور الغربي لألقصى.
ووفق الخبير في شؤون القدس، فخري 
ا²بو دياب، فإّن سلطات االحتال تهدف 
مــن الحفريــات المســتمرة فــي حائط 
البراق إلى تغيير واقع المكان، ال ســيما 
أنّــه جزء من المســجد األقصى. وبيّن 
أبو دياب في لقاء مع "الجزيرة مباشــر" 
في شــباط/فبراير 2021، أّن ســلطات 
االحتــال تســعى إلقامــة بنــاء إلخفاء 
معلــم حائــط البــراق الذي يــدّل على 
هويــة القــدس العربيــة واإلســامية، 
إضافة إلى إنشــاء ســاحة ا²سفل ساحة 
البراق بمســاحة 1000 متر مربع ألداء 
با²نفــاق تمهيدًا  طقوســهم وربطهــا 

إلقامة ما يسمى بـ "مطاهر المعبد".
وبحســب أبو ديــاب، يســعى االحتال 
إلــى ا²قامة مبنــى ضخم فــي المكان 
لوصلــه ا²واًل ببــاب المغاربــة مكــون 
من عــدة طبقات بحيث تكــون الطبقة 

اال²ولى مخصصة لصاة المستوطنين، 
والثانيــة لتدريب ما يســمى بـــ "كهنة 
المعبد"، والثالثــة لنزول وصعود ركاب 
القطــار المعلــق حيث ســتكون محطة 
رئيســة له، وفوق ذلك ســيكون هناك 

ساحة لمراقبة ما يجري في األقصى.
دعوات الستبدال جسر باب المغاربة

عرضــت   ،2021 حزيران/يونيــو  فــي 
القنــاة 13 العبرية تقريرًا مصورًا قال 
إّن مهندسًــا وجّه رســالة رســمية إلى 
"صنــدوق تراث الحائــط الغربي" يحّذر 
فيها من أن جسر باب المغاربة الخشبي 
وتصدعــات  شــديدًا  "جفاًفــا  يعانــي 
متعددة على طولــه"، ومعرّض لخطر 
االنهيــار، وأّن توصيتــه الوحيــدة بهذا 
الخصوص هي اســتبدال جسر فوالذي 
بالجسر الخشبي الذي ال يمكن إصاحه.

ويشــير تقرير عين علــى األقصى إلى 
أّن مجموعــة مــن أعضاء "الكنيســت" 
اليمينييــن بقيادة المتطــرف إيتمار بن 
غفير، عقدت مؤتمرًا في 2021/7/13 
حول استبدال جســر المغاربة، وتداول 
بمقترحات عديدة شملت  المشــاركون 
درجيْــن  وبنــاء  بديــل،  جســر  بنــاء 
إضافييــن خلف حائط البــراق يوصان 
إلى داخل األقصى، للســماح لعدد أكبر 
من المقتحمين باقتحام المسجد. وفي 
المعبد  2021/7/22، تقدّمت جماعات 
بدعوى أمام المحكمــة العليا لاحتال 
إللزام الحكومة بتبديل الجسر الخشبي 

المؤدي إلى باب المغاربة.
وقد تنــاول برنامج "عين على القدس" 
فــي حلقة بّثها التلفزيــون األردني في 
الخشبي  الجسر  2021/8/24، موضوع 

ومخططات االحتال بشأن استبداله.
وقال تقرير مصــور عُرض في الحلقة 

إن موضــوع الجســر عــاد "ليطفو على 
السطح" بعدما كشفت مصادر إعامية 
عبرية أن مؤسســة ما يسمى "صندوق 
تــراث حائــط المبكــى" ســتهدم هــذا 
الجسر وتبني مكانه جسرًا من الباطون 
المســلح، كما وضعت بندًا ســريًا في 
العطــاء، يلزم المقــاول الذي ســيبني 
الجســر بالســرية التامة وعدم الكشف 

عن أي تفاصيل تتعلق بالمخطط.
وبيّــن التقريــر أن بــاب المغاربــة من 
أهم أبــواب األقصــى إذ كان حتى عام 
1996 المدخل الرئيس لســكان األحياء 
الجنوبيــة مــن القــدس إلى المســجد، 
مشيرًا إلى أن االحتال حاول عدة مرات 
ســابقة تغيير وضع جسر باب المغاربة 
لكن الضغط األردني والشــعبي حينها 

حال دون ذلك.
وقــال مديــر المتحــف اإلســامي في 
المســجد األقصى المبــارك، المهندس 
عرفــات عمــرو، إن بنــاء الجســر بهذا 
الشكل وبحســب رأي المراقبين، يمكن 
أن يكــون مخطًطــا إلدخــال المعــدات 
الثقيلــة وعــدد أكبــر من الجنــود عند 

اقتحام المسجد وساحاته.
وأوضــح مديــر الســياحة واآلثــار فــي 
يوســف  الدكتــور  األقصــى  المســجد 
النتشــة، في اتصــال فيديــو، أن دولة 
االحتال تنتهج سياسة "التدرج خطوة 
خطوة" في تنفيذ مشــاريعها والتوقيت 
المناســب لتنفيذ هــذه المشــاريع، ما 
يضــع الفلســطينيين دائمًا فــي حالة 

"ردة الفعل".
وأضاف النتشــة أن الرواية اإلسرائيلية 
لتبرير هذا المشــروع تســتند إلى رأي 
وحيــد لمهنــدس بلدية االحتــال بأن 
الجسر يسبب خطرًا، متجاهًا المنطق 

بــأن هذه المنطقة أثريــة وتراثية ولها 
وضع حساس باعتبارها تراًثا إساميًا، 
وأن مبــرر االحتــال إقامــة المشــروع 
متجاهــا  واحــد،  رأي  علــى  يرتكــز 
اليونيسكو والجهات الهندسية الفعلية.

ولفــت إلى أن حكومــة االحتال تتذرع 
دائمًــا بذرائــع واهيــة لما تقــوم به، 
مشــيرًا إلى أّن االحتال يســتخدم كل 
ما يتعلــق "بالخطر اإلنســاني" لتنفيذ 
مآربــه، وثمــة مخــاوف حــول طبيعــة 

الجسر التي ال أحد يعلم عنها شيًئا.
واعتبــر النتشــة أن هــذا الهــدف يقــع 
تتمثــل  طويلــة  اســتراتيجية  ضمــن 
الحضــاري  المشــهد  صياغــة  بإعــادة 
والمعمــاري لمنطقــة ســاحة البــراق، 
ومحاولة الســيطرة على ســاحة البراق 
وإحاطة األقصــى بمبان حديثة، وإيجاد 
مشــهد معماري يسلب القدس تاريخها 

وطابعها العربي اإلسامي.

مساع لتغيير اسم باب 
المغاربة

في ســياق متصل بتهويد منطقة باب 
المغاربة، عمد والدا المستوطنة هليل 
أريئيــل، التــي قتلــت فــي عملية في 
مســتوطنة "كريات أربع" بالخليل عام 
2016، إلــى وضع الفتــة، في حزيران/

يونيــو 2021، كتــب عليهــا بالعبريــة 
"باب هليــل" في محاولة لتغيير اســم 
البــاب، وتــمّ وضــع الافتــة بحضــور 
عضــوي "الكنيســت" الســابقين يهودا 
غليك وأوري أريئيــل. وعلى الرغم من 
أّن الافتــة أزيلت في اليــوم التالي، إال 
أّن ذلــك ال ينفي محاوالت التهويد التي 
تطال باب المغاربة في أدقّ تفاصيله.

الجهة الغربية من األقصى.. ميدان حفريات ومسرح مشاريع تهويدّية
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الرأي _ آالء النمر
إنهاًء لكابــوس اإلغاق الذي 
المدخــول  يعــدم  أن  يمكــن 
فــي  للمواطنيــن  اليومــي 
قطاع غزة بعد خوض تجربة 
اإلغاق الســابقة التي امتدت 
ألكثر مــن ثاثة أشــهر على 
التوالي، لتصاعــد حدة الوباء 
وثبــوت وجــود "دلتــا" بيــن 
الحــاالت المرضية التي أجرت 
لها وزارة الصحة بغزة فحوصًا 

دقيقة خال الشهر الحالي.
أســبوعًا واحدًا مــرّ على بدء 
العام الدراســي بعدما تعطل 
العام الماضي كليًا واســتبدل 
بآخر إلكترونيًا، وبحسب أولياء 
األمور فقد كان عامًا افتراضيا 
بــكل مراحلــه ونتائجه حتى، 
فلم يحظــى الطالــب الواحد 
علــى زبــدة عامه الدراســي 
الذي ترّفع على أساســه لعام 
عامــات  دون  آخــر  دراســي 
دقيقــة نهائية تقيّم أداء كل 
طالب على حــدا كما األعوام 

االعتيادية.
ومــع ذلــك فــإن أزمــة وبــاء 
كورونا بدأت بعاصفة جديدة 
المتعافين  فيها صحة  تحصد 
الكبار والصغار والشباب،  من 
بــدأت ذروتهــا بالتزامــن مع 
بــدء العام الدراســي الجديد، 
إال أن وزارة التربيــة والتعليم 
بالضفــة وغــزة بقيــت على 
قرارهــا بفتــح المجــال أمام 
التعليم الوجاهي، مع إمكانية 
اللجــوء لخطــط بديلــة فــي 
حال تــردت األوضاع الصحية 

العامة.
الصحــة  وزارة  عــن  أمــا 
خرجــت  فقــد  الفلســطينية 
للمواطنيــن ببعض اإلثباتات 
العلميــة علــى لســان مديــر 
الطبيب  الوقائي  الطب  دائرة 
مجدي ظهير، لتبديد األوهام 
والخرافــات التــي تمثل عثرة 
لقــاح  تلقــي  مــن  وهميــة 
أبــرز الخرافات تدور  كورونا، 
حــول الترويــج بــأن متلقــي 

اللقاح سيلقى حتفه بعد ثاث 
أو خمس سنوات على األقل.

إال أن الطب الوقائي نفى هذه 
الشــائعات التــي من شــأنها 
التوجه  عــن  النــاس  إحجــام 
لتلقي اللقــاح، ما يمثل خطرًا 
جســيما على مناعة المجتمع 
الــذي يؤثــر عليــه اقتصاديا 

اإلغاق الشامل.
بعد تصريحــات وزارة الصحة 
وتبديدهــا ألوهام مضاعفات 
جــرى  المســتقبلية،  اللقــاح 
اإلقبال الملموس عل المراكز 
الصحيــة الموزعة في األحياء 
لتلقي اللقاح، واستام شهادة 
تلقــي  تثبــت  التــي  اللقــاح 
الرســمي  للتطعيم  المواطن 
والمصــدق من قبــل منظمة 

الصحة العالمية.
اإلعامــي  المكتــب  رئيــس 
معــروف  ســامة  الحكومــي 
الشــعب  بإقبــال  أشــاد 
الفلســطيني في قطــاع غزة 
على تلقي اللقاح عبر صفحته 

على فيس بوك بقوله، "يثبت 
شــعبنا الفلسطيني دائما في 
وعيــه  المفصليــة  المواقــف 
وما  بالمسؤولية،  واستشعاره 
نشاهده من إقبال حاليا على 
تلقي اللقــاح ضد كورونا خير 

دليل".
وتأتي التوعية بضرورة تلقي 
اللقــاح والتــي بــادرت فيهــا 
وزارة االعام بغزة الى جانب 
الوزارات  وكافة  الصحة  وزارة 
والمؤسســات، في ظل ضعف 
اللقاحات  االقبال على تلقــي 
وعزوف  للفيــروس،  المضادة 
المواطنيــن  مــن  الكثيريــن 
عــن التطعيــم فــي المراكز 
خشــية  الصحية،  والعيــادات 
أي  حــدوث  إمكانيــة  مــن 
تلقي  تنتج عــن  مضاعفــات 
اللقاح، بالرغم من التأكيدات 
بأن  الصحة  لــوزارة  المتتالية 
وال  آمنــة  اللقاحــات  جميــع 

تشكل أي خطر.
قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 

أعلنت دخــول قطاع غزة في 
الموجــة الثالثــة مــن جائحة 
فيــروس كورونا، بعد تصاعد 
أعــداد المصابين، واكتشــاف 

إصابات بالمتحور "دلتا".
"التطعيــم يوفــر لــك حماية 
لــك ولعائلتــك وللمجتمــع"، 
"التطعيــم هو الخيــار األمثل 
فيــروس كورونا"،  لمواجهــة 
المتوفــرة  اللقاحــات  "كل 
للمواصفــات  مطابقــة 
ومصدقــة مــن وزارة الصحة 
العالمية"، هــذه كلها عناوين 
توعويــة للمواطنيــن بغــزة، 
بأهمية تلقي اللقاح لمواجهة 
انتشــار الموجــة الثالثــة من 
والســالة  كورونــا  فيــروس 

المتحورة دلتا.
وكانــت وزارة الصحــة بغــزة 
قــد باشــرت حملــة التطعيم 
الوطنية ضد فيروس كورونا 
منــذ نهاية فبرايــر الماضي، 
حيث بلــغ اجمالي مــن تلقوا 

اللقاح 134988 شخص.

غزة تتلقى اللقاح في خطوة متقدمة لكسر أوهام تبعاته
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األسيرة أنهار الحجة.. أوجاع السجن يضاعفها ترقب الوالدة!
رام اهلل- الرأي

الســرير الجديــد واألغطية 
المزركشة ومابس الطفل 
الوليد؛ كلها باتت يتيمة في 
منــزل عائلة الحجــة غرب 
رام اهلل، فالوالــدة والجنين 
لم يعــودا موجوديْن بقرار 

صهيوني ظالم!
حالــة مــن القلــق الدائــم 
األســيرة  عائلــة  تعيشــها 
الحجة والتي ستدخل  أنهار 
بعــد أيــام قليلــة شــهرها 
التاســع فــي الحمــل وهي 
داخل الســجون، مــا يعني 
مــا ســتخضع  أنهــا غالبــا 
للوالدة وهي مكبلة األيدي 
تحت رحمة ســجان ال قلب 

له وال رأفة.

ألمٌ متواصل
في الثامن من آذار/ مارس 
الماضــي هاجــم عشــرات 
من جنود االحتال الســيدة 
أنهار أثناء تواجدها بالقرب 
من قريــة راس كركر غرب 

رام اهلل، اتهموهــا بحيــازة 
ســكين في وقتها ونقلوها 

إلى التحقيق.
ويقــول زوجها ثائــر الديك 
لـــ مكتــب إعام األســرى 
إن الجنــود انهالــوا عليهــا 
بالضــرب خــال اعتقالهــا 
وتعرضت لتعذيب جســدي 
أيــام، وقام  ونفســي لعدة 
الجنــود بمعاملتهــا بعنــف 

رغم إباغهم أنها حامل.
التعذيــب واالعتــداء الــذي 
أدى  أنهــار  لــه  تعرضــت 
إلــى عــدم تعــرف زوجهــا 
عليهــا خــال عرضها على 
المحكمة؛ حيث كان وجهها 
منتفخا بسبب تعمد الجنود 
ضربهــا عليــه، كمــا بدت 

منهكة وهزيلة.
وبعــد التحقيــق معهــا تم 
نقلهــا إلى ســجن الدامون؛ 
تعاني  أنها  أخبرتهم  وحين 
مــن اكتئاب بســبب الحمل 
وضعوهــا في غرفــة عزل 
لمــدة ٢٥ يومــا  انفــرادي 

اكتئابهــا  حــدة  مــن  زادت 
ووضعها النفسي.

ويوضــح زوجها أنــه زارها 
منــذ  فقــط  واحــدة  مــرة 
اعتقالهــا رغــم أنــه يحمل 
التصريــح الخــاص لذلــك 
والدي يســري مفعوله لعام 
كامــل، بينمــا حضــر لهــا 
جلسة محاكمة واحدة فقط 
والبقية رآها فيها من خال 

الشاشة.

تخوف وقلق
األســيرة  عائلــة  تحــاول 
الجمعيــات  مــع  التواصــل 
الصليب  وهيئــة  الحقوقية 
إنسانية  ومؤسسات  األحمر 
االحتــال  علــى  للضغــط 
أن يفــرج عنهــا قبل موعد 
والدتهــا الذي بــات متوقعا 
ولكــن  لحظــة،  أي  فــي 
االحتــال لــم يبلــغ هــذه 
الجهات بأي رد وقام عوضا 
عــن ذلــك بتقديــم الئحة 
اتهام بحق األسيرة وتأجيل 

محاكمتهــا لشــهر أكتوبر/ 
تشرين األول القادم.

ويؤكــد زوجها أن األســيرة 
طفلتهــا  أنجبــت  حيــن 
لعملية  احتاجــت  الوحيــدة 
صحية  ألســباب  قيصريــة 
خاصــة؛ وربما هــذه المرة 
كذلــك تحتــاج إلــى عملية 
طفلهــا،  إلنجــاب  مماثلــة 
داخــل  الظــروف  ولكــن 
االحتال  ومعاملــة  األســر 
لألسيرات تبعث على القلق 

الكبير.
زرتهــا  حيــن  ويضيــف:" 
كانت تشــكو من آالم عامة 
في جســدها ومن الســرير 
يؤلــم  الــذي  الحديــدي 
ظهرها؛ كذلك كانت تشكو 
من سوء معاملة السجانين 
لألسيرات وأبدت قلقها من 

اإلنجاب داخل األسر".
أمــا طفلتهــا "جوليــا" التي 
عامــا  العمــر  مــن  تبلــغ 
وثمانية أشهر فتعيش عند 
جدّتيهــا؛ وتنظر إلى صور 

أمهــا وتناديهــا لكنهــا لن 
تفهــم اآلن ما الــذي يعنيه 
الســجن والقيد، بينما يبدو 
عليهــا افتقادها لشــيء ما 

تحتاجه بشدة.
ويمضي زوجهــا حياته منذ 
اعتقالهــا حائرا أمــام هذه 
الدائرة الموســعة من األلم 
والقلق، ففــي لحظات فقد 
زوجته وجنينه وأصبحا في 
غياهب األسر دون أدنى حد 

من المعلومات عنهما.
بيــت  لــدي  ويقــول:" كان 
واآلن ال أســميه بيتًا؛ كانت 
لدي عائلة واآلن أنا مشتت 
وعائلتي متفرقة، ال نسمع 
صــوت زوجتــي وال توجــد 
اتصاالت بيننــا وال زيارات، 
وكأن الوقت متوقف، ويبقى 
تفكيرنا فقط بدائرة موعد 
الوالدة وكيفية ذلك دون أن 
أو طفلي  تتعرض زوجتــي 
ألذى االحتال.. ال نملك إال 
الصبــر واالتــكال على اهلل 

فقط".
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سلطة المياه تعلن منع 
حفر آبار المياه بمناطق 

قطاع غزة كافة
غزة- الرأي

أعلنت ســلطة المياه وجودة البيئة في غزة عن 
منع حفــر آبار الميــاه في كافــة مناطق قطاع 
غزة وذلك بســبب التراجع الشديد في مناسيب 
وجــودة الميــاه الجوفيــة، وانتشــار التعديــات 
علــى الخزان الجوفي من خــال حفر آبار المياه 

المخالفة.
وأهابت السلطة في بيان صحفي وصل "الرأي" 
نســخة منــه ، بالمواطنيــن ضــرورة االلتــزام 
بالقانــون وعــدم حفر آبــار الميــاه حفاظا على 
الموارد المائية المحدودة وحق األجيال القادمة 
فيهــا. وأكــدت أن مخالفــة القانون وحفــر آبار 
الميــاه يعــرض مرتكبهــا للمســاءلة القانونية 
وللعقوبات المنصوص عليها في قانون المياه.

ودعــت كافــة المواطنيــن الذين يملكــون آبار 
مياه لضرورة اإلسراع في مراجعة سلطة المياه 
وجــودة البيئة لتصويــب أوضاعهــم القانونية 
خال الثاثة شــهور القادمة، تجنبًا للمســاءلة 

القانونية

الضفة المحتلة- الرأي
سياســة تجهيل متعمدة يمارسها االحتال 
بحق الفلســطينيين بكل وســيلة ممكنة؛ 
فالهــدف لديــه ليــس فقــط االعتقــال أو 
االعتداء وإنما يرمي بممارساته إلى أهداف 
أبعــد تطال جيا كامــا بالتجهيل وإبعاده 
عن المدارس وااللتزام بالحياة األكاديمية.

بالنســبة  مشــوهة  باتــت  الحيــاة  تلــك 
للفلســطينيين؛ فأدوات االحتــال جميعها 
تســعى إلــى خلق شــريحة واســعة منهم 
بعيــدة عــن العمليــة التعليميــة بمختلف 
وقــرارات  االعتقــاالت  ولعــل  الوســائل؛ 
الحبــس المنزلي هــي األكثر تأثيــرا تجاه 

تحقيق هذا الهدف الصهيوني.
مركز فلســطين لدراســات األسرى أكد أن 
المئات من الطلبة الفلســطينيين بفئاتهم 
المختلفــة حرمــوا مــن االلتحــاق بالعــام 
الدراســي الجديــد هذا العام الــذي انطلق 
قبــل يوميــن بســبب إجــراءات االحتــال 
خلــف  تغييــب  مــن  بحقهــم  التعســفية 

القضبان أو الحبس المنزلي.
اإلحصائيات تشــير إلى أن االحتال يعتقل 
في سجونه ٢٣٥ طفًا فلسطينيًا جميعهم 
من طلبة المدارس بمســتوياتها المختلفة 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية؛ حيث كان 
يجــب أن يكونــوا  مع بدء العام الدراســي 
الجديــد على مقاعد الدراســة، ولكنهم لن 
يستطيعوا أن يلتحقوا بأقرانهم من الطلبة 

كون االحتــال يحتجزهم خلــف القضبان 
في ظروف ســيئة وبعضهم يقضي أحكاما 

بالسجن لسنوات طويلة .
الباحث "رياض األشــقر" مدير المركز أشار 
الــى أن هنــاك مــا ال يقــل عــن ٥٥ طالبًا 
لــن يســتطيعوا االلتحاق بالعام الدراســي 
الحتجازهم داخل منازلهم قســرًا تحت ما 
يســمى "بالحبــس المنزلي" والــذي يمنع 
األطفال من التحرك خــارج حدود منازلهم 

التي تتحول إلى ســجون لهــم، وفي كثير 
مــن الحاالت يحرم االحتال من يقبع رهن 
الحبس المنزلي من التوجه للمدرسة حتى 

بمرافقة والديه.
هذه السياســة تحرم الطلبة مــن التعليم 
وتهــدد مســتقبلهم، إضافــة إلــى تعميق 
اآلثــار االجتماعيــة التــي تنتج عــن قيام 
األهل بممارســة دور السجان على الطفل 
خوفا وحفاظًا عليه من تهديدات االحتال، 

مما يهدد استقرار العائلة .
وأوضح األشــقر بأن الحبــس المنزلي هو 
احتجاز الطفل بعد اإلفراج عنه من سجون 
االحتال في منزله بشــكل قسري، بحيث 
يوقــع األهل على تعهد بعدم خروج ابنهم 
من المنزل طوال فترة الحبس وال يســمح 
له بالذهاب إلى المدرســة أو زيارة أقربائه 
أو اللعــب مع أقرانه في المنطقة المحيطة 
بالمنــزل، ويتحــول بذلك بيتــه اآلمن إلى 

سجن مع اختاف السجان.
األطفــال  تســتهدف  العقوبــة  هــذه 
المقدســيين بشــكل خاص، حيث يماطل 
االحتال فــي إجــراءات المحاكمة ليوصل 
األهــل إلــى تقديــم طلــب باإلفــراج مع 
الحبس المنزلي؛ وهو الحد القاســي اآلخر 
مــن االعتقال؛ ومــع مرور األيام واألشــهر 
تظهــر انعكاســات ســلبية علــى نفســية 
الطفل الســجين في بيته بقرار صهيوني؛ 
ما يجعله متذمرا ومتوترًا وعدائيًا بشــكل 
مســتمر، حيث يرى الطفل أصدقاءه وهم 

يلعبون في الخارج ويمرحون.
واعتبر األشــقر أن االحتــال يتعمد تدمير 
مستقبل األطفال الفلسطينيين باعتقالهم 
للتعذيــب  وتعريضهــم  طويلــة  لفتــرات 
والتنكيــل خــال التحقيــق، والحجــز في 
ظروف صعبة وقاسية في السجون وإصدار 
أحــكام انتقامية بحقهــم، أو بحجزهم في 
منازلهم التي أصبحت تشكل سجونا لهم، 
مما يعــرض نفســياتهم للتحطيم ويهدد 

مستقبلهم بما يخدم سياسة االحتال.
وطالب المجتمع الدولي الذي أقر اتفاقيات 
حقــوق الطفــل التدخــل بشــكل حقيقي 
وفاعــل، وإلزام االحتال بوقف اســتهداف 
األطفال الفلسطينيين باالعتقال والتنكيل 
والحبــس المنزلــي وتوفيــر الحماية لهم 
الدولــي  القانــون  حســب  ومعاملتهــم 

اإلنساني.

مئات األطفال ُيحرمون دراستهم بسبب االعتقال والحبس المنزلي


