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الرأي _ آالء النمر
يمســكُ االحتــال غزة مــن يدها 
الضعيفة، ويســاوم علــى صبرها 
دائــرة  فــي  المرضــى  بوضــع 
المعلنة،  والمســاومة  االســتهداف 
عقوبــات ال عــد لها تُمــارس ضد 
المريــض فــي قطــاع غــزة، أولها 
بمنعه من الخروج وممارســة حقه 

بالعاج في الخارج، ســواء بأراضي 
الداخــل المحتل أو حتــى في دول 

الجوار.
فــي كل مــرة يقــع المرضــى في 
مرمى الهدف لاحتال، فهو الجزء 
الهــش من المجتمع الفلســطيني، 
وهو أول من يقع كفريســة ينهش 
االحتــال حقوقــه بكل شــراهة، 

مرضــى الســرطان أول مــن يأكل 
المرض أجســادهم ويزيد بمنعهم 
األراضــي  مشــافي  دخــول  مــن 

المحتلة لمواصلة العاج.
أمــام البوابة الفاصلــة بين قطاع 
عــام  المحتلــة  واألراضــي  غــزة 
48، يقــف الطفــل محمــد عاكــف 
وهــو بعمر الخمس ســنوات، يهم 

إلكمــال  للمغــادرة  باالســتعداد 
عاجه، لكــن االحتــال أوقف كا 
والديه ومنعهم من مرافقة الطفل 
المريض. “ألســباب أمنيــة” هكذا 
يتــذرع االحتال بمنــع المرافقين 
مــن مصاحبــة أبنائهــم المرضى، 
تمامــًا كمــا يمنــع عنهــم األدوية 
عمــدًا، كلها فــي ســبيل عقابهم 

بمعيــة مفروضــات الحصــار على 
القطاع.

الفلســطينيين  آالف  ويضطــر 
نحــو  التوجــه  إلــى  المرضــى 
المستشفيات في القدس أو الضفة 
الغربيــة، أو إســرائيل عبــر معبر 

)إيريز(  حانــون  بيــت 
للســيطرة  الخاضــع 

كّرة الحصار تعود للمرضى بالمشافي بـمنع إدخال “األدوية”

 األدوية والمستلزمات الطبية إدخالها حاجة ملّحة للقطاع
%60 من المرضى بال عالج .. والمشافي تستغيث
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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-إبراهيم شقورة
“ال تــكاد تصحو حتــى يغالبهــا اإلعياء 
واالرهاق من جديد”، هكذا وصفت والدة 
الفتــاة دعــاء دلول حــال ابنتها في ظل 
حالة فقر الدم الشديدة التي أصابتها في 
ضوء انقطاع أحد الهرمونات األساســية 
التــي يتلقاهــا مرضى الفشــل الكلوي 
في قطاع غــزة والمتمثل فــي هرمون 
وهو   ،)Erythropoietin-إريثروبيوتين(
هرمون يستخدم لعاج فقر الدم الناجم 

عن أمراض الكلى المزمنة.
فدعــاء وكمــا تقــول والدتهــا، مقبلــة 
علــى عملية زراعة كلــى خال المرحلة 
المقبلــة، وهــي غير قــادرة على تلقي 
علــى  كبديــل  خارجيــة  دم  وحــدات 
الهرمــون ألن ذلك ســيمنعها من إجراء 

العملية مــا يدعها في هــذه الحالة من 
اإلعياء واإلرهاق لها ولعائلتها.

ليــس بعيدًا عن دعاء وفــي ذات الغرفة 
تعانــي المريضــة ريــم الدريملــي من 
أحد عشــر عامــا مــن الفشــل الكلوي، 
ولكن لــم تكفيها هذه المعاناة فشــكل 
انقطاع هرمــون إريثروبيوتين مفاقمة 
لمعاناتها، إذ تعاني من الحساسية جراء 
اعطاءها وحــدات دم تعزيزيــة لتقوية 

الدم في ظل انقطاع الهرمون.
وترجــو المريضــة الدريملي بــأن تجد 
مناشــداتها ومناشــدات مرضــى الكلى 
آذانــًا صاغية في ظــل معاناتها الدائمة 
حتى تســتطيع ممارســة الحــد األدنى 
من نشــاطها اليومي، مشــيرة إلى أنها 
تعاني بشكل مســتمر في ظل انقطاع 

الهرمون.
فــي ذات الســياق، يقول رئيس قســم 
الكلية الصناعية بمجمع الشــفاء الطبي 
هرمــون  إن  القيشــاوي  اهلل  عبــد  د. 
ايثروبيوتيــن منقطع تمامًا منذ أشــهر 
في مجمع الشــفاء الطبي بمدينة غزة، 
مشيرًا إلى أن نقص الهرمون المسؤول 
عــن الحفاظ على مســتوى الــدم يؤدي 
إلى العديــد من المضاعفــات من بينها 
فقــر الــدم ” األنيميــا” وقد يــؤدي إلى 
مضاعفــات تصل إلى فشــل في عضلة 

القلب.
كما يشــير د. القيشــاوي إلى أن الكثير 
من المرضى الذين من المقرر أن يجروا 
عمليات زراعة الكلى ستتهدد عملياتهم 
الفشــل في حال تم اســتبدال الهرمون 

بإضافــة وحــدات دم جديــدة حيث من 
أجســام  الجســم  يكــون  أن  المحتمــل 
مضادة لوحــدات الــدم وبالتالي تهاجم 

الكلية المزروعة وتؤدي إلى فشلها.
ونوه د. القيشــاوي إلى أن تكرار إضافة 
وحــدات دم جديــدة لمرضــى الكلى له 
العديد من التأثيرات ســلبية على جسم 
اإلنســان. وبــدوره، يشــير مديــر دائرة 
صيدلــة المستشــفيات بــاإلدارة العامة 
للصيدلــة بوزارة الصحــة د. عاء حلس 
إلــى أن مرضــى الكلى في قطــاع غزة 
بحاجــة ماســة إلى نحــو 10 آالف جرعة 
شهرية من هرمون ايثروبيوتين، منهم 
8 آالف جرعة مخصصة لمرضى الديلزة 
الدموية والفي جرعة مخصصة لمرضى 

الفشل الكلوي.

نقصه يؤدي لمضاعفات تصل لفشل عضلة القلب

غياب هرمون تقوية الدم.. يضاعف معاناة مرضى الكلى بغزة
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غزة-الرأي -آالء النمر
اليــوم الثامن بعــد المئة، يواصل األســير كايد 
فســفوس إضرابــه عن الطعــام احتجاجــًا على 
اعتقالــه اإلداري غيــر المبرر من قبل ســلطات 
االحتال، بينما يتم األســير مقداد قواسمي مئة 
يــوم بإضرابه عن الطعام، وهو في وضع صحي 

متدهور فعليا.
هــذا الخبــر مثبــت ويذاع فــي نشــرات الصباح 
والمساء يوميا عبر اإلذاعات المحلية، وتفتتح به 
النشرات اإلخبارية المتلفزة، ويتصدر الصفحات 
األولــى من الصحــف المحلية الفلســطينية، في 
واحدة من ســبل مساندة األســرى إعاميًا لنيل 

حقهم بالحرية.
يدفــع األســرى أجســادهم وأرواحهــم ودمــوع 
عوائلهم ثمنًا زهيــدًا مقابل نيل حريتهم، فكل 
ســبل التضامن وأشــكالها ال تساوي شــيئًا أمام 
التضحيــات التي قدمها األســير الحر وهو مقيّد 

على أسرة المشافي بعد فقده القوة الجسدي.
األســير المضــرب عن الطعــام كايد فســفوس 
تجــاوز رقمًا قياســيًا في اإلضراب عــن الطعام، 
وهــو الرقم األعلــى في تاريخ الحركة األســيرة 
في سجون االحتال، فلم يسبق ألسير أن تجاوز 

أسبوعًا بعد المئة يوم في إضرابه عن الطعام.
وهــذا بحــد ذاتــه يدعو لرفــع صــوت التضامن 
الفلســطيني مع األسرى المضربين عن الطعام، 
والمُصريــن آلخر لحظــة على نيــل حريتهم أو 

الموت شهداء على فراش األسر.
الــدور اإلعامــي هو وجــه التضامــن األول مع 
قضية األســرى، وتنوع ســبل التضامن يشــكل 
تأثيرًا إيجابيًا بحق القضية، فلم تبخل المحطات 
اإلعامية المحلية عن التحدث عن هذه القضية 

وتصديرها للخارج الفلسطيني.
اإلذاعــات المحلية على وجــه الخصوص وضعت 
ضمن خططها البرامجية الثابتة محطات وبرامج 
مخصصــة يتــم فيهــا تنــاول قضايا األســرى، 
وأتاحــت المجــال لفتح موجات إذاعية مشــتركة 
تضم كافة اإلذاعات المحلية تضامنًا مع األسرى 

المضربين عن الطعام.
مدير إذاعة الرأي الفلسطينية مؤمن عبد الواحد 
قــال إن عدد من البرامج اإلذاعية المقررة ضمن 
الخطــة البرامجية الســنوية لها عاقة مباشــرة 
باألسرى، بينما تستعد اإلذاعة في أي وقت يطرأ 
جديدًا على قضية األسرى لتشمر عن سواعدها 
بالموجــات المفتوحــة، وذلك بين غــزة والضفة 

المحلتة.
وأكد عبدالواحد على أن األسرى لهم الحق األول 
بالمســاندة والنصــرة الحقيقية، منوهــا إلى أن 
اإلعام يتحمــل واجبًا مفروضًا عليــه دون منّة 

منه.
وذكر عبدالواحد لـ"الرأي" أن أســهل ما يمكن أن 
تقدم عليه اإلذاعات هي التنســيق وسرعة فتح 
موجة مفتوحة تضامنًا مع االسرى، ما يشير إلى 
التعاون الرفيع على المســتوى اإلذاعي مع هذه 

القضية الحرة.
وتتقدم اإلعامية فاطمــة القاضي المذيعة في 
إذاعة الرأي الفلسطينية منبر التحدث عن قضية 
االســرى با كلــل أو ملــل، وال تترد عــن قيادة 
الموجات المفتوحة بين ثاثة عشر إذاعة محلية 
فــي قطاع غزة أربع إذاعــات إضافية من الضفة 
الغربيــة المحتلــة. وقالت القاضــي إن اإلذاعات 
المحلية وفضائية طيف التي تصل شاشــتها إلى 
داخل السجون لهي خير وسيل وأكثر تضامن مع 
االسرى، مشــيرة إلى حاجة األســرى المضربين 
عن الطعام لتضامن أكبر وأوسع يساوي جهدهم 
وتدهــور أوضاعهم الصحية، محمّلة مســؤولية 

النصرة يتحملها كل فلسطيني على حد سواء.
وكانت اإلذاعية فاطمة القاضي قد نظمت موجة 
مفتوحة تضامنًا مع االســيرة إسراء الجعابيص، 
والتي حكم عليها االحتال بالسجن ست سنوات 

رغم احتراق جسدها بنسبة 60%.
وكان األســرى في ســجون االحتال قــد وجهوا 
رســالة قالــوا فيها:" نناشــدكم بتصعيــد حملة 
اإلسناد مع األســرى اإلداريين المضربين، حيث 
أّن الوقــت ينفــد وأبناؤكــم كايــد الفســفوس، 

ومقداد القواسمة بمثابة شهداء مع وقف التنفيذ 
عار علــى كل من يتأخــر في إســنادهم لينالوا 

حريتهم.
وال زال يواصل ســبعة أسرى، إضرابهم المفتوح 
عن الطعام في ســجون االحتال "اإلسرائيلي"، 
رفضا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األســير كايد 
الفســفوس المضــرب منذ 108 يوم، واألســرى 
المضربــون الى جانب الفســفوس، هــم: مقداد 
القواســمة منذ )100 يوما(، وعــاء األعرج منذ 
)85 يوما(، وهشــام أبو هــواش منذ )75 يوما(، 
وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم )67 يوما(، 
وعياد الهريمي منذ )38 يوما(، وآخرهم األســير 

رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوعين.

مؤازرة األسرى
بــدوره؛ أكــد المختــص باإلعــام االجتماعــي، 
ســائد حســونة أن حمات التضامــن اإلعامية 
مع األســرى واألســيرات المضربين عن الطعام 
تأتي في ســياق دعم صمود األسرى ومطالبهم 

العادلة.
وقال حســونة فــي تصريح لــه: "نــؤازر وبقوة 
األســرى المضربيــن عــن الطعــام ونثمــن دور 
المقاومــة الفلســطينية التــي تواصــل نضالها 
لتحريــر األســرى، وتخلصيهــم مــن آلــة القتل 
"اإلســرائيلية". وأشــار إلى أن محتــوى الحمات 
اإلعامية يظهر بشــاعة االحتال فــي إجراءاته 
األســرى  وبطــوالت  األســرى  ضــد  القمعيــة 
اإلجــراءات  تلــك  مواجهــة  فــي  واستبســالهم 
بأمعائهــم الخاويــة. وأكــد أن هــدف الحمــات 
اإلعاميــة هــو إظهــار مماطلــة االحتــال في 
االســتجابة لمطالب األســرى بإنهــاء اإلجراءات 
القمعيــة التــي فرضــت عقــب عمليــة "انتزاع 
الحريــة" من ســجن جلبــوع. وطالــب المختص 
حسونة كل مؤثر يمتلك عدد كبير من المتابعين 
تبني قضية األسرى المضربين عن الطعام عبر 
حســاباتهم على مواقــع التواصــل االجتماعي، 
مؤكــدًا أنــه ال يوجــد قضية تســتحق فوق هذه 

القضية اإلنســانية. وأوضح حســونة بأنه يمكن 
تجاوز التقييد وحذف المحتــوى المتعلق بقضية 
األســرى، من خال تكثيف النشــر وتبني أهداف 
اضرابهم عن الطعام بالشــكل اإلنســاني الذي 

يتعرض بانتهاك دائم من قبل قوات االحتال.

قصور واضح
الكاتب والصحفي حسن جبر دعا وسائل اإلعام 
إلــى تكثيف تغطية قضية األســرى في ســجون 
االحتــال، وعــدم اعتبارهــا موســمية، ومنحها 

مساحات كافية ألهميتها.
وأكد جبر فــي حديثه حول دور اإلعام في إبراز 
قضيــة األســرى، أن هنــاك قصــورا واضحا من 
قبل وســائل اإلعام تجاه قضية األسرى، متهمًا 
اإلعام بأنــه ال يقوم بدوره المطلوب وأن هناك 
في نفس الوقت العديد والكثير من األشياء التي 

يمكنه أن يفعلها.
وأرجع جبر أسباب القصور إلى ثاثة أسباب: أولها 
اإلعاميون أنفسهم ألن هناك بعض الصحفيين 
الذين يعتبــرون أن هذه القضيــة قضية ثانوية 
ال تلبــي طموحاتهم بالوصول إلى الشــهرة؛ أما 
الســبب الثاني فهــو التغطية اإلعامية نفســها 
حيــث يقتصر األمــر على ســرد خبــر ال يتجاوز 
األســطر المعدودة في الصحف بعيــدًا عن إلقاء 
الضوء علــى القصص اإلنســانية لألســرى في 

قوالب القصة الخبرية أو حتى التحقيقات. 
واعتبــر أن الســبب الثالــث يعــود للمؤسســات 
اإلعاميــة نفســها التي يجب عليهــا البحث عن 
الصحفييــن المهتمين بقضية األســرى والعمل 
معهــم إللقاء مزيد من الضوء على هذه القضية 
التي تهم كل منزل فــي الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وطالــب جبر بتشــكيل مرصــد إعامــي لرصد 
أســباب القصور لــدي الصحفيين والمؤسســات 
الصحفيــة والعمل على توعيتهم بأهمية قضية 
األســرى لتجاوز مرحلة القصور التي يعاني منها 

القطاع اإلعامي.

تضامن إعالمي موّحد يساند األسرى المضربين عن الطعام!
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

علــى جهــاز الغســيل الكلــوي 
بغــزة،  الشــفاء  بمستشــفى 
الشــابة دعــاء دلول،  تلتصــق 
لســاعات طويلة، وســط آهات 
مــن  يازمهــا  الــذي  المــرض 
جانب، وآالم التردد الدائم على 
المشــفى مــن جانب آخــر دون 

نهاية لهذا الوجع.
الفشــل  وكغيرهــا من مرضى 
الكلوي بغزة، لم تتوقف معاناة 
دلــول عنــد هــذا الحــد، حيث 
المرضى  معانــاة هــؤالء  زادت 
جراء نفاذ هرمــون تقوية الدم 
)إريثرو بيوتيــن )التي يحتاجها 
الكلــوي بعد  الفشــل  مريــض 
الجلســات ليتمكن من ممارسة 

حياته بشكل جيد.
والــدة دلــول أكــدت أن ابنتهــا 
بحاجة الى عمليــة زراعة كلى، 
وأنهــا ال تســتطيع نقل دم لها، 
ألن عملية نقل الــدم قد يؤخر 
إجراء عملية زراعة كلى البنتها 
ما يقارب من 7 شــهور، مطالبة 
بضــرورة التحــرك لتوفيــر إبر 

تقويــة الــدم لمرضى الفشــل 
الكلــوي، ألن نفادها يهدد حياة 

المرضى.
ريــم الدريملــي هــي األخــرى 
مريضة فشــل كلوي، قالت من 
داخــل غرفــة الغســيل الكلوي 
بانتظار دورها:" نحن كمرضى 
نعانــي كثيــرُا مــن نقــص إبر 
عــدم  ألنــه  اريثروبيوتيــن 
الحصول عليها يخفض نســبة 
الــدم، وهو مــا يجعلني أشــعر 
بتعب وإرهاق ودوخة مستمرة".

تواجدي  أثنــاء  وأضافت:" حتى 
فــي البيــت ال أتمكن مــن أداء 
عملــي، وأبقى فــي حالة تعب 

مستمر وال أستطيع الحركة".

مضاعفات صحية
الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
بغزة، حذرت مــن تبعات نقص 
األدويــة والمهــام الطبية على 
حياة مرضى الكلى في القطاع.

نقــص  أن  الــوزارة  وبينــت 
منــه  تعانــي  الــذي  األدويــة 
الــوزارة، يهــدد حياة  مشــافي 
بمضاعفــات  الكلــى  مرضــى 

صحية، وصفتهــا وزارة الصحة 
بـ"الكارثية".

مــن جهتــه قــال د. عبــد اهلل 
القيشاوي رئيس قسم أمراض 
وزراعة الكلى في مجمع الشفاء 
الطبــي،": لدينــا نقص شــديد 
فــي دواء مهم جدا وهــو عقار 
االريثيروبيوتيــن، وهذه الحقن 
الحفــاظ علــى  مســئولة عــن 
مســتوى الدم بالنســبة لهؤالء 
المرضى، وبالتالي نقصه يؤدي 
الــى أنيميا أي ضعــف في الدم 
وهــذا يترتــب عليــه مشــاكل 
أخرى، منها ضعف في عضات 
القلب، ومن الممكــن أن تؤدي 
الى فشــل في عضــات القلب 

باإلضافة الى التعب والهزال".
وأكــد القيشــاوي فــي تصريح 
صحفــي، أن هنــاك الكثير من 
المرضــى ســيتم عمــل زراعة 
كلــى لهم وبالتالــي فإن نقص 
هذا الدواء من الممكن أن يؤدي 
الى تعطيل عملية زراعة الكلى، 
ألن هــؤالء المرضــى يحتاجــوا 
ونقــل  الــدم،  وحــدات  لنقــل 
وحــدات الــدم يمكــن أن تؤدي 

الى تكوين أجســام مضادة قد 
تهاجم الكلية المزروعة".

1000 مريض بانتظار 
العقار

حلــس  عــاء  د.  حــَذر  بــدوره 
فــي  الصيدلــة  دائــرة  مديــر 
مستشفيات وزارة الصحة بغزة، 
مــن مضاعفات خطيــرة تتهدد 
مرضــى الكلــى المزمنيــن في 
قطاع غزة، بسبب وجود نقص 
حاد فــي حقن هرمــون تقوية 

الدم )إريثروبيوتين(
وأكــد حلــس أن أكثر مــن ألف 
مــن  يعانــون  بغــزة  مريــض 
نقص هــذا الهرمــون، موضحا 
أن االســتهاك الشــهري لهــذا 
الهرمون 10 آالف حقنة شهريا، 
لمرضــى  حقنــة  آالف   8 منهــا 
"الدلز الدمويــة"، و2000 حقنة 
لمرضــى الفشــل الكلوي، ومن 

يعانون من مشاكل في الكلى.
وأكد أن مناشــدة وزارة الصحة، 
مريــض  أي  مناشــدة  هــي 
يعانــي مــن التعــب واإلرهاق، 
ويحتاج إلى العــاج ناهيك عن 

التــي يعنــي منها  المشــكات 
مرضى الكلى.

الميــزان  مركــز  دعــا  بــدوره؛ 
لحقوق االنســان في بيــان له، 
بالضغــط  الدولــي  المجتمــع 
على ســلطات االحتال الحترام 
واجباتها ومسؤولياتها القانونية 
وإنهــاء الحصــار واإلغاق الذي 
تفرضه على قطــاع غزة، الذي 
األحوال  إلــى تدهــور  يفضــي 
والمحــددات الصحيــة ويمــس 
بجملة حقوق اإلنســان بالنسبة 

للسكان.
بدخــول  بالســماح  وطالــب 
األدويــة  وإرســاليات  إمــدادات 
والمعدات الطبية إلى قطاع غزة 
بحرية بدون عوائق، ومضاعفة 
الدعم الدولي للخدمات الصحية 

في قطاع غزة.
ويعانــي حوالي 1000 شــخص 
والفشــل  الــدم  مرضــى  مــن 
الكلــوي في القطاع جــراء نفاذ 
عقــار )األريثروبيوتيــن( الازم 
للحفاظ على حياة وصحة هؤالء 
المرضــى، واســتكمال عمليــة 

زراعة الكلى.

نفاذ عقار تقوية الدم يهدد حياة 1000 مريض

مرضى الكلى بغزة.. تدهور صحي سّببه نقص األدوية
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غزة- الرأي
ضمن إجراءاتها للتســهيل على الســائقين 
والتخفيــف مــن األعبــاء االقتصادية عليهم 
أقــرت وزارة النقــل والمواصــات جملة من 
اإلجــراءات والتســهيات التــي مــن شــأنها 
أوضاعهــم  لتســوية  الســائقين  مســاعدة 
القانونيــة، وتأمين مركباتهــم، أعلن وكيل 
وزارة النقــل والمواصات بغزة اللواء صاح 
الديــن أبو شــرخ مطلــع األســبوع الجاري، 
عــن سلســلة من التســهيات ضمــن خطة 
الــوزارة لضبــط الحالة المروريــة، وتنظيم 
قطــاع النقل والمواصات، والتســهيل على 

المواطنين والحفاظ على حياتهم.
وتمثلت تلك اإلجــراءات بتخفيض %50 من 
رســوم ترخيص المركبات بجميــع أنواعها، 
وكذلــك تخفيــض %50 من رســوم رخصة 
القيادة وتوحيد رســوم المركبــات الماكي 
الديــزل مــع مركبــات البنزين، حســب قوة 
المحرك وسنة االنتاج، باإلضافة إلى الرسوم 
المتراكمــة مهمــا بلغت، والرســوم الخاصة 

بالسنة القادمة.

شكر وتقدير
بدوره بين ناصر مشــتهى أن المبادرة طيبة 
وحقيقيــة ولها صدى كبير بيــن المواطنين 
والقت استحسان والدليل على ذلك اكتظاظ 
صــاالت الترخيــص بالمواطنيــن مــن أجل 

تسوية مركباتهم.
وأشــار أنهــم كاتحــاد مؤسســات ســامة 

مروريــة لــم يتوقعو هــذه المبــادرة وأنهم 
طالبــوا بها حتــى ال يكون ألي ســائق مبرر 
لعدم الترخيص وذلك من أجل ضبط الحالة 
المروريــة حتــى ال يكون أي مبرر للســياقة 

بشكل غير قانوني.   
ونوه أن دور شــرطة المرور مهم في تشديد 
اإلجراءات على الســائقين ألنــه ال يوجد أي 
مبرر حاليــًا لعــدم الترخيص، داعيــًا جميع 
الجهات ذات العاقة بالســامة المرورية أن 
تتعــاون مع بعضهــا كقلب رجــل واحد وأن 
تعمل على مدار العام في توعية الســائقين 
وعابــري الطريــق للحــد من الحــوادث في 

اآلونة األخيرة.
وفي ختام حديثه شــكر الوزارة على حســن 
تعاونهم مــع المواطنيــن، مثمنــًا جهودها 

وزارة في التخفيف عن السائقين.
رئيس جمعية فلســطين للسامة المرورية 
عبد الفتــاح الدقــي توجه بالشــكر الجزيل 
لوزارة النقل والمواصات لكونها أثبتت أنها 
خير عون للســائقين، ما يعين السائق على 
تســوية أمــوره ويعينه على تجنــب حوادث 
المــرور. أما رائد الســاعاتي قــال إن الحملة 
جــاءت كعامــل مســاعد لتخفيــف الحوادث 
وتكون مؤشــر الهتمام الناس بالسير على 

الطريق برخص سارية المفعول.
وبين أنــه من خــال متابعتنا يوجــد اقبال 
كبير في جميع دوائر الترخيص واقبال على 
تجديــد الرخــص ألن هــذا الخصم يشــمل 

السنين المتراكمة.
بدوره طلب مــن الــوزارة أن يبقى موضوع 
التخفيــض على طاولة األهمية، واســتمرار 

عملية التخفيض تعد أكبر 
تسهيات قدمت للمواطن لتطبيق السياقة 
اآلمنة على الطريق، مشيرًا إلى أن الشرطة 
يجــب أن تكون حريصة على تطبيق النظام 

طوال العام.

جهد مُقدر
إيــاد مغافل من نقابــة الســائقين بيّن أن 
الحملــة مقدرة وجهد مشــكور مــن الوزارة 
خاصة في ظل الوضــع الصعب، موضحًا أن 
المبادرة جاءت في وقتها للسائقين والحملة 
ســتدفعهم لدفع الرسوم المستحقة عليهم 
وااللتزام بقوانين السير والحد من الحوادث.
المبــادرة  هــذه  علــى  الــوزارة  وشــكر 
لهــا  لمــا  فيهــا  االســتمرار  إلــى  ودعــا 
الفلســطي للمواطــن  مصلحــة  مــن 
ني.                                                                                                                                                                                                                                             
مــن جهة أخــرى أوضــح د. أحمد جــودة أن 
الحملــة دافــع كبيــر للســائقين والمركبات 
لتصويــب أوضاعهــم وللدافــع نحــو الخطأ 
والصواب وهذه الحملة تساعد المواطن نحو 

االلتزام بالقانون.
ووجــه رســالة للســائقين بأنه قربــت لكم 
المسافة بنفس القدر وااللتزام بالسلوكيات 

المرورية الصحيحة
بدوره وجه كلمة شــكر للــوزارة وقال لهم: 

"أنتم قمتم بــدور كبير جدا، ونتمنى إعطاء 
فرصــة أكبــر للنــاس أكثــر من 3 شــهور"، 
مطالبــًا الجهــات المعنيــة بحمايــة النــاس 
الملتزميــن بالقانون مــن المتطفلين الذين 

يدخلون على المهنة دون وجه حق.

حدًا للحوادث المرورية
بــدوره قــال مدير عــام اإلعــام والعاقات 
العامــة في وزارة النقــل والمواصات خليل 
الزيــان، أن مــن واجــب وزارة النقــل توفير 
خدمة مناســبة للمواطنين، ودليل الترحيب 
الشــعبي هو طوابير المواطنيــن المكتظة 
بالمقبليــن علــى إتمــام األوراق الرســمية 

الصحيحة.
في ذات الســياق يؤكد الزيان على أن النقل 
والمواصات تواصــل الضرب بيد من حديد 
للخــروج بســائق منضبط يعرف مــا له وما 
عليه ويتوجــب تطبيقه تجاه القانون إليجاد 
شــوارع خاليــة مــن حــوادث الطــرق، حدًا 
للحــوادث المروريــة التي زادت في األشــهر 

األخيرة، وتعزيزًا للسامة المرورية.
وجاءت حملــة تخفيض التراخيص انســيابًا 
لحاجة الســائقين الضروريــة تجاه تصويب 
إجراءاتهــم، وكــون العوائق ماديــة بامتياز 
كانت المبادرة مشترك بين مؤسسات العمل 
الحكومي المتمثلة بوزارة النقل والمواصات 
وشرطة المرور ووزارة الداخلية، حسبما أكد 

الزيان.

مطالبات بتشديد اإلجراءات ضد السائقين المخالفين

تسهيالت وزارة المواصالت.. إقامة للحجة على المخالفين
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غزة-خــاص الرأي-فلســطين عبد 
الكريم

أكد مدير التوعية والدراســات في 
المخــدرات بغــزة،  إدارة  مكافحــة 
المقدم حسن السويركي، أن إدارة 
مكافحــة المخــدرات لهــا أهــداف 
وخطط واضحة في محاربة جريمة 
المخــدرات، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالعرض والطلب.
وقال الســويركي في حديث خاص 
العامــة  اإلدارة  إن  لـ"الــرأي":" 
ثــاث  علــى  تعمــل  للمخــدرات 
مراحــل، أولهــا المواجهــة األمنية 
تجــار  وماحقــة  أوكار  وضــرب 
ومهربي ومروجي المخدرات، وهذا 
يحتــاج لجهد وخطط ســنوية تعد 
من قبــل اإلدارة، وتقيَم على عدة 
مراحــل، وهو ما يتطلب جهد كبير 
علــى صعيــد مواجهــة المهربيــن 
التهريب على  ومراقبــي عمليــات 
الحــدود، وماحقة أماكــن تخزين 

هذه المواد المخدرة وترويجها ".
وال يقتصر عمل مكافحة المخدرات، 
والضرب  األمنيــة  المواجهة  علــى 
بيد من حديــد على التجــار، حيث 
تترافــق وظيفة الجهــد األمني مع 
الجهد التوعوي الذي يهدف لتحذير 
المواطنين من مغبــة التعامل في 
المواد المخدرة وآثارها، وخطورتها 
على الفــرد والمجتمع، وهذا يحتاج 
الى وضع خطط توعوية باستمرار 
علــى صعيــد الطلبــة، أو المجتمع 

المدني وهي المرحلة الثانية.
أمــا على صعيــد المرحلــة الثالثة، 
فتتعلق بطرح العاج والتعافي من 
المواد المخدرة، حيــث تقوم إدارة 
مكافحــة المخــدرات بوضع خطط 
بالتعاون مع الجهــات ذات العاقة 
لعــاج المدمنيــن الذيــن يرغبون 
بالتعافــي قبل أن تصــل إليهم يد 

إدارة مكافحة المخدرات.

جهود على مدار أعوام
المضبوطــة  الكميــات  وحــول 
المواطنين عقب  مؤخرًا وصدمــت 
مؤتمــر القضــاء العســكري، قــال 
المكافحــة  إدارة  إن  الســويركي:" 
على مــدار األعــوام الســابقة في 
المخــدرات  لمروجــي  متابعتهــا 
وضبطهــم وماحقتهــم تم ضبط 
هــذه الكميــة"، موضحــًا أن هيئة 
القضــاء العســكري تختــص وفق 
القانون بماحقة وتقديم المهربين 
الذين يقومــون بتهريب المخدرات 
عبــر الحدود إلى قطــاع غزة، على 

اعتبــار أن جرائــم المخــدرات هي 
جرائم تمس باألمن العام، ومثلها 

مثل التخابر مع االحتال.
واســتطرد بالقول:" من اختصاص 
هيئــة القضــاء العســكري النظــر 
فــي قضايا التخابــر، وقضايا جلب 
وبالتالــي  المخــدرات،  وتهريــب 
هذه الكميات التــي ضبطتها إدارة 
مكافحــة المخــدرات، تم تســليم 
الــى  المتهميــن والمشــتبه بهــم 
هيئــة القضــاء العســكري، وجرى 
محاكمتهم وفق القانون والنظام".

وأكد المقدم الســويركي أن كل ما 
يضبط من مخدرات في قطاع غزة، 
هــو نتيجــة لجهــود إدارة مكافحة 
الحثيثــة  ومتابعتهــا  المخــدرات 
وماحقتهــا للمجرمين والمهربين، 
مشــيرًا إلــى أن هــذه الكميات تم 

ضبطها على مدار عامين أو أكثر.

آلية التعامل مع 
المضبوطات 

وفيما يتعلق باآللية المتبعة ســواء 
لدى القضــاء العســكري أو النيابة 
العامــة فــي تحريــز هــذه المواد 
المخــدرة التــي يتــم ضبطهــا مع 
المتهمين، أوضح أن كل قضية يتم 
تحريزها وتسليمها للنيابة العامة، 
والنيابة بدورها تقوم بتحريز هذه 
المواد المخدرة برقم قضية، ويتم 
توجيــه الئحــة اتهام بحــق هؤالء 
األشــخاص، ومن ثم تقوم النيابة 
وأوراق  المتهــم  بإحالــة  العامــة 
القضيــة وهــذه المــواد للقضــاء، 
والقضــاء بدوره يحاكم الشــخص 
بنــاء على ثبــوت إدانتــه المطلقة 

بحيازة هذه المواد المخدرة.

وعــن كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
المخــدرة المضبوطة، بيَن  المواد 
أنه كل عاميــن أو كل ثاثة أعوام 
يتم تجميــع هذه المــواد، وخاصة 
المــواد التي تم الحكــم بها بحكم 
بت نهائي، وتقــوم وزارة الداخلية 
أو النيابة العامة والقضاء العسكري 
مؤتمــر  بعمــل  الصحــة  ووزارة 
صحفــي الطاع الجميع على كمية 
هذه المــواد المخدرة، ويتم تكليف 
لجنة من النائب العام تشــكل من 
إدارة المكافحة والنيابة ومن وزارة 

الصحة والقضاء العسكري.
ووفق ما ذكر السويركي، فإن هذه 
اللجنة مهامها عــدَ وإحصاء المواد 
بالكشــوفات  ومطابقتها  المخدرة، 
العــام،  النائــب  لــدى  الموجــودة 
وبعد تقديم هــذه اللجنة تقريرها 
للنائــب العــام بصحة مــا ورد من 
يصــدر  وبالتالــي  وأوزان،  أعــداد 
أمرُا من النائــب العام بإتاف هذه 
المــواد المخدرة، ويتم اإلعان عن 
تنظيــم مؤتمــر صحفــي يتم فيه 
دعوة جميــع الصحفيين واألطراف 
المدني لمشــاهدة هذه  والمجتمع 
وبالتالي  أعينهــم،  بــأم  الكميــات 
عقــب المؤتمــر يتــم إتــاف هذه 
المــواد المخدرة في محــارق وزارة 

الصحة.
أمــا عــن آلية ضبــط هــذه المواد 
المخــدرة، أضــاف:" هــذه المــواد 
إمــا أن تضبط أثنــاء تهريبها على 
الحــدود أو بعــد تهريبهــا ودخولها 
الى قطاع غزة، ومن خال المتابعة 
والماحقة للتجار ســواء بضبطهم 
يتــم  اعترافاتهــم  خــال  مــن  أو 
ضبــط هذه المــواد قبــل وصولها 

للمواطن".

عمالء االحتالل وتجار الدم
وفيمــا يتعلق بكيفيــة دخول هذه 
المــواد لقطــاع غزة، لفــت إلى أن 
كل الكميــات التي تأتي لغزة تأتي 
عبــر عمليــات التهريب ســواء من 
جهة االحتــال، أو من جهة الحدود 
المصرية الفلســطينية على حدود 

رفح.
وتابع السويركي:" تدخل المخدرات 
عن طريــق التهريــب، وليس كما 
يعتقد بعض المواطنين أنها شيء 
علنــي، نحن نواجه حــرب حقيقية 
تتمثــل في عمليــات التهريب عبر 
الحــدود، ســواء عبــر البضائــع أو 
المابــس أو األحذيــة"، مؤكدًا أن 
تواجــه مشــكلة  المخــدرات  إدارة 
لعدم وجــود أجهزة تكشــف مكان 
تواجــد المخــدرات، وأنهم يعملون 

بإمكانيات بسيطة.
إدارة  فــإن  الســويركي  وحســب 
تســتخدم  المخــدرات  مكافحــة 
الــكاب البوليســية فــي الكشــف 
عن وجود المخدرات وهذه أبســط 
اإلمكانــات، مطالبــًا العالــم الحــر 
بضــرورة إيجاد بدائــل وإمكانيات 
أفضل لقطاع غزة من أجل الكشف 

عن أماكن المواد المخدرة.
ونوه إلى أن قطاع غزة يواجه حربًا 
من جهة عمــاء االحتال ووكاؤه 

واستخباراته لقتل أبناؤنا
ومن جهة أخــرى، تجار الدم الذين 

يريدون قتل شبابنا.

السيطرة على الحدود 
وال تألــو إدارة المكافحــة أي جهــد 

مــن أجل الســيطرة علــى الحدود 
بالرغم من قلة اإلمكانيات، وعدم 
وجــود أجهــزة متطــورة وحديثــة 
ولديها  المخــدرات،  للكشــف عــن 
خطــط محكمــة لمراقبــة الحدود 
القــدرة على  ومتابعتهــا، ولديهــا 
الحد من عمليــات العرض والطلب 

من جريمة المخدرات.
وقــال الســويركي:" لدينــا دائــرة 
الحدود والمعابــر ومهمتها مراقبة 
والحــدود  البحريــة  العمليــات 
والبضائع الواردة، حيث أن موضوع 
البضائــع يحتــاج إلى جيــش حتى 
نكتشــف أن هنــاك عملية تهريب، 
وهذا مــن االعمــال الشــاقة التي 
تحتاج الى تجنيد بشري، واستخدام 

طرق جديدة في المواد المخدرة".
وحول مراقبة الصيدليات، أضاف:" 
نحن دائمًا في تنســيق مستمر مع 
وزارة الصحــة، وخاصــة ان هنــاك 
الذيــن  النفــوس  ضعــاف  بعــض 
يميلون لبيع هذه العقاقير الطبية 
مثل االترامادول بســعر يفوق عن 

السعر الذي يباع فيه المواطن".
وأكد أن هنــاك اجتماع وتعاون مع 
اإلدارة العامــة للصيدليــة للوقوف 
علــى ما يخــص الصيدليــات، وأي 
صيدلية يــرد عنهــا اعترافات أنها 
مثــل  المخــدرة  العقاقيــر  باعــت 
االترامــادول بدون روشــتة طبية، 
يتــم اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة 

بحقها.

رسائل تحذير 
ووجــه الســويركي رســالة لتجــار 
الســموم، قائــا:" اتقــوا اهلل فــي 
أنفســكم، وأبناء شــعبكم، ألن يد 
وأمامكــم  ســتطالكم،  المكافحــة 
أنتــم  والرجــوع،  للتوبــة  فرصــة 
تدمرون أبنائنــا وبناتنا وال تقلون 
خطورة عن عمل االحتال، أمامكم 
رشــدكم،  الــى  للعــودة  فرصــة 
التراجع والتوبة وتســليم  وعليكم 

أنفسكم للقضاء".
وفــي رســالته لمتعاطــي المــواد 
عليكــم  يجــب  قــال:"  المخــدرة، 
أن تكونــوا أقــوى منهــا، قولــوا ال 
للمخدرات نحن نتمنــى أن تكونوا 
جميعــا أفضل وأحســن، المخدرات 
تجلب العار، نحن نمــد أيدينا لمن 
يريــد العــاج، ونحــن نفتــح باب 
العــاج والتوبــة مــن خــال وضع 
نصوص قانونية لألشخاص الذين 
يقومــون باإلفصاح عن أنفســهم 

وقانون المخدرات أعفاهم".

جهود كبيرة رغم قلة اإلمكانيات

إدارة المخدرات بغزة..مهام صعبة وجهود كبيرة رغم التحديات
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غزة- الرأي
رســالة مــن 67 كلمة فقــط بعث بها 
وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس 
بلفور، قبــل أكثر مــن 100 عام، إلى 
العضو اليهودي فــي مجلس اللوردات 
البريطانــي ليونيــل روتشــيلد، كانت 
الخطــوة األولى لتقســيم فلســطين، 
وتشريد ســكانها عن أرض أجدادهم، 

وإعان زرع "إسرائيل" في المنطقة.
ورغم مرور أكثر مــن قرن كامل على 
صــدور مــا ُأطلــق عليه "وعــد بلفور" 
في 2 نوفمبــر 1917، ال تزال الذاكرة 
الفلســطينية مســكونة بهــذا الوعــد 
المشــؤوم، وبقي آرثر جيمــس بلفور 
االســم األكثــر إثــارة للوجــع والجرح 

الفلسطيني المستمر.
أسســت  الخطــوة  بهــذه  بريطانيــا 
وثبَّتــت "الكيــان اإلســرائيلي" علــى 
التاريخيــة، وســعت  أرض فلســطين 
من خــال ذلك إلى تقســيم المنطقة 
العربية ضمن ترتيبات ما بعد اتفاقية 

"سايكس–بيكو" عام 1916.
البريطانيــة  الحكومــات  وبقيــت 
المتعاقبة تفتخر بمساهمتها في قيام 
إســرائيل، وتصرُّ على االحتفاء بوعد 
بلفــور الذي فرضته على عصبة األمم 
وثبَّتتــه ضمــن صــك االنتــداب على 

فلسطين.
وترفــض لنــدن االعتــذار عــن وعــد 
بلفور وعن آثاره، في حين يستحضره 
الفلسطينيون كحافز للنضال والدفاع 

عن الهوية واألرض.
وتحل الذكرى األليمة، هذا العام على 
وقع اتســاع رقعــة التطبيــع العربي، 
مع دولــة االحتــال، من خــال إبرام 
المزيــد من االتفاقيــات ال تهدف فقط 
الفلسطينية فحسب،  القضية  إلهمال 
بل أيضــا إلــى ممارســة المزيد على 
تنازالت لصالح  لتقديم  الفلسطينيين 

االحتال، الذي بدوره يستغل التطبيع 
العربي، لتحسين صورته أمام العالم.

نص الرسالة
وجاء في نص الرســالة “تنظر حكومة 
صاحــب الجالــة بعيــن العطــف إلى 
إقامــة وطن قومي للشــعب اليهودي، 
وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق 
هذه الغاية، على أن يفهم جليًا أنه لن 
يؤتى بعمل من شــأنه أن ينتقص من 
الحقوق المدنيــة والدينية التي تتمتع 
بها الطوائــف غير اليهوديــة المقيمة 
في فلســطين، وال الحقــوق أو الوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي 

بلد آخر”.
وقد عرضت الحكومة البريطانية نص 
تصريح بلفور على الرئيس األمريكي 
ولســون، ووافــق علــى محتــواه قبل 
نشره، كما وافقت عليه كل من فرنسا 

وإيطاليا رسميا سنة 1918.
الحركــة  اتخــذت  ذلــك  أثــر  وعلــى 
الصهيونيــة الوعــد، بمثابــة مســتند 
لتدعــم بــه مطالبهــا المتمثلــة، في 
إقامة الدولة اليهودية في فلســطين، 
وتحقيــق حلم اليهــود بالحصول على 
وطن، رغم أن هذا الوعد أعطى وطنا 

لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين.
ووقــت إعان الوعد، الذي أعطى وطنا 
لليهــود، كان عددهــم في فلســطين 
نحــو %5 من عدد الســكان األصليين، 
حيث كان عددهــم فقط نحو 50 ألفا، 
مــن أصــل 12 مليونا منتشــرين في 
دول العالم، في حين كان عدد ســكان 
فلســطين من العرب فــي ذلك الوقت 
يناهز 650 ألفا من المواطنين، فعمل 
الوعــد علــى شــطب حقــوق األغلبية 
المتجــذرة فــي األرض، مقابــل أقلية 
قدمــت من الخــارج عبر هجــرات غير 

شرعية.

ومثــل وقتهــا الوعــد أولــى عمليــات 
الدعم السياســي البريطاني الرسمي 
لليهود، وشــجعت علــى هجرتهم من 
كافــة أنحــاء دول العالــم إلــى أرض 
الحركــة  اتخــذت  حيــث  فلســطين، 
الصهيونية العالميــة وقادتها من هذا 
الوعد المشــؤوم، مســتندا لتدعم به 
مطالبهــا المتمثلة، في إقامــة الدولة 
اليهوديــة في فلســطين، حيث قامت 
العــام  فــي  الصهيونيــة  العصابــات 
بعــد  بريطانيــا،  وبمســاعدة   ،1948
إنهاء انتدابها لفلســطين، بشــن حرب 
على الفلســطينيين العــزل، وارتكاب 

العشرات من المجازر.

تحركات فلسطينية 
كمــا أســس ذلــك الوعــد المشــؤوم 
لمآس ال يزال الفلسطينيون يعيشون 
واقعها، وتزداد مرارتها يوما بعد يوم، 
فبعد النهــب والهدم الــذي طال 530 
قرية فلســطينية فــي العــام 1948، 
قام جيش االحتال فــي العام 1976، 
بحرب أخرى احتل خالها ما تبقى من 
أرض فلســطين، وهي مناطق الضفة 
الغربية وقطاع غــزة، وعلى مدار أيام 
الحــرب الســتة، ارتكــب العديــد من 
المجــازر، ليؤســس بعد تلــك الحرب، 
نهجــا احتاليا جديدا، قــام على نهب 
األراضي وإقامة المســتوطنات، وقتل 
الفلســطينيين الذين كانــوا يقاومون 
االحتال، وفــق القوانين الدولية التي 

كفلت لهم هذا الحق.
وتحل هــذه الذكــرى األليمــة للوعد، 
لليهــود،  بريطانيــا  منحتــه  الــذي 
واالحتال اإلســرائيلي يمارس المزيد 
مــن عمليات القتــل، ويحاصــر قطاع 
غزة، الذي تعرض ألربعة حروب خال 
14 عاما، ال تزال آثارها قائمة، بعد أن 
خلفــت آالف الشــهداء، بينهم األطفال 

والنســاء والكهول، ونجــم عنها هدم 
آالف المنازل.

وفــي الضفــة الغربيــة، ال تــزال آلــة 
الحــرب اإلســرائيلية، مســتمرة فــي 
توســعة االســتيطان، ونهب األراضي 
وإنشــاء وحــدات اســتيطانية جديدة، 
باإلضافــة إلى إقرارها خططا من أجل 
طــرد ســكان حي الشــيح جــراح، من 
مســاكنهم وتســليمها للمستوطنين، 
وهــي مســاكن أقاموا بها منــذ حلول 
النكبــة، حين تركوا مســاكن في أحد 
قــرى القــدس المحتلة، التــي احتلتها 
العصابــات الصهيونية قبــل 73 عاما، 
ضمن مخطط استيطاني خطير يهدف 

إلى ترحيل السكان مرة أخرى.
ورفضــا لهــذا الوعد، وبســبب التخاذل 
الدولــي في نصرة الفلســطينيين، لجأ 
الفلســطينيون إلــى محاكمهــم إلدانة 
هــذا الوعــد، فقضــت محكمــة بداية 
نابلس، شــمال الضفــة الغربيــة، في 
فبرايــر الماضي، ببطان “وعد بلفور”، 
وأكــدت أنه ينتهــك القواعــد القطعية 
للقانــون الدولي، وقد صــدر القرار في 
جلسة النطق بالحكم، في القضية التي 
رفعتها عدة جهات ضد بريطانيا، بشأن 
اآلثــار الناجمة عــن “تصريــح بلفور”، 
واالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا بريطانيا 
لفلســطين.  وانتدابها  احتالهــا  فتــرة 
وقد قدم محامون فلســطينيون دعوى 
قضائيــة فــي محكمــة بدايــة بمدينة 
نابلــس، نيابــة عــن التجمــع الوطني 
الدوليــة  والمؤسســة  للمســتقلين، 
الفلســطيني،  الشــعب  لمتابعة حقوق 
الفلســطينيين،  الصحافييــن  ونقابــة 
ضد حكومــة بريطانيا التــي يحملونها 
مســؤولية “وعد بلفور”. وجاء في نص 
القرار، كون بريطانيــا ووزير خارجيتها 
آنذاك آرثر جيمــس بلفور، الذين صدر 
عنهم في حينه ال يملكون فلسطين وال 

يملكون حق تقرير مصير شــعبها الذي 
له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب 
في تقرير مصيرهــا، حيث إن ما قامت 
بــه الجهــة المدعــى عليهــا -المملكة 
انتدابهــا  أثنــاء  بريطانيــا-  المتحــدة 
بممارســتها  الفلســطينية  لألراضــي 
االحتــال لهذه األراضي وتضمين نص 
االنتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة 
اليهود الى فلســطين وتشريد السكان 
الفلسطينيين األصلين وتهجيرهم من 
أراضيهم بعد ارتــكاب المجازر بحقهم 
الصهيونيــة،  العصابــات  خــال  مــن 
الحكومــة  مــن  وغطــاء  وبمســاعدة 
البريطانيــة، وحرمان شــعب كامل من 
حقــه فــي تقريــر مصيــره، يخالف ما 
كان ملقــى على عاتقها من مســؤولية 
بموجــب نــص االنتــداب الصــادر عن 

عصبة األمم المتحدة”.
وبعد صدور هذا القــرار عن المحكمة 
الفلسطينية، لجأ الفلسطينيون الذين 
رفعــوا الدعوة إلى التعاقــد مع مكتب 
محامــاة مهــم فــي لنــدن، لمحاكمة 
بريطانيــا، إلعطائهــا “وعــد بلفــور” 
لليهود، وأعلــن منيب المصري رئيس 
تجمع الشخصيات المستقلة، أن القرار 
الصادر عــن محكمة بداية نابلس يعد 
“مقدمــة لمقاضــاة حكومــة بريطانيا 

أمام المحاكم البريطانية”.
وأشــار في ذات الوقــت إلى أن حكومة 
بريطانيا ســبق وأن قدمــت اعتذارها 
للهنــد، وكبموديــا، و المــاو مــاو في 
كينيــا ودولــة قبرص عن مــا اقترفته 
مــن مذابح بحق هذه الشــعوب، وقال 
“الشعب الفلســطيني ليس أقل درجة 
مــن باقي شــعوب األرض ومــن حقه 
ماحقــة بريطانيــا قضائيــا تمهيــدا 
لمقاضاة كل من تسبب بضرر للشعب 
الفلســطيني وحرمــه مــن حقــه في 

تقرير مصيره”.

وعد بلفور.. يوم أن أسست بريطانيا مأساة الفلسطينيين
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غزة- الرأي
ســجلت وزارة اإلعــام- المكتــب 
اإلعامــي الحكومــي- انتهــاكات 
"اإلســرائيلي"  االحتــال 
واالعتــداء على حريــة الصحفيين 
الفلســطينيين خال شهر أكتوبر 
بلغــت  والتــي  المنصــرم   2021
منهــا  انتهــاكًا،   ) مجملهــا)62 
)60( انتهــاكًا مــن قبــل االحتال 
اإلسرائيلي ومســتوطنيه، بالتآمر 
التواصــل  مواقــع  إدارات  مــع 
االجتماعــي في محاربــة المحتوى 
مــن   )2 يقابلــه)  الفلســطيني، 
األجهــزة  قبــل  مــن  االنتهــاكات 
األمنية الفلســطينية فــي الضفة 

المحتلة.

انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي 

ورصــدت وحدة الرصــد والمتابعة 
تقريهــا  فــي  اإلعــام  بــوزارة 
أكتوبــر  شــهر  خــال  الشــهري 
المنصرم2021، اعتقال واستدعاء 
إلصــدار  للمحاكمــات  والتقديــم 
حكــم اعتقال أو تأجيــل محاكمة، 
أو تمديــد اعتقال، مــن قبل قوات 
االحتــال "اإلســرائيلي لعدد ) 17 
(  مــن الصحفييــن، مــن بينهــم 
الحكــم علــى الصحفــي مصعــب 
قفيشة بالســجن الفعلي لمدة 40 
يومًا، وتأجيل محاكمة األسير يزن 
أبو صــاح والذي ال يــزال موقوفا 
منذ 19 شــهرًا، وكذلك اســتدعاء 
مخابرات االحتــال  للمقابلة لكل 
من الصحفي عاء الريماوي والذي 
أفــرج عنــه قبل خمســة أشــهر، 
والصحفيــة بشــرى الطويل وذلك 

بعد 25 يومًا على حريتها. 
حــاالت  تســجيل)3(  تــم  فيمــا 
حبس منزلي، وإبعــاد، وهم إبعاد 
عــن  ســالم  نســرين  الصحافيــة 
منطقــة بــاب العامــود بالقــدس 
المحتلة مســافة 150 متــرًا لمدة 
15 يومــًا، وابعــاد الصحفي أحمد 
أبو صبيح عن ممارســة عمله في 
شــارعي صاح الدين والســلطان 
سليمان وباب العمود حتى 20 من 
شــهر كانــون األول، كمــا فرضت 
محكمــة االحتال عليــه بالحبس 

المنزلي  حتى تاريخ 24 نوفمبر.
وســجلت وحدة الرصــد والمتابعة 
فــي المكتــب االعــام الحكومي، 

بالرصــاص  إصابــة  حالــة   )14(
المعدنــي المغلف بالمطــاط، عدا 
والــركل،  المبــرح  الضــرب  عــن 
والســحل، والرش بالمياه العادمة 
الكريهة، وإلقــاء القنابل الصوتية 
والغــاز الســام تجاههم، والشــتم  
لعــدد  والتهديــد  نابيــة  بألفــاظ 
مــن الصحفيين خــال تغطيتهم 

انتهاكات االحتال .
أكثــر  االحتــال   قــوات  ومنعــت 
مــن)13 ( مصــورًا وصحفيــًا مــن 
عرقلــة  خالهــا  تــم  التغطيــة،  
علــى  وإجبارهــم  مهامهــم   أداء 
االبتعــاد عن أماكــن األحداث، إلى 
ذلــك اســتخدم االحتال أســلوب 
الشــتم والترهيب والتهديد والذي 

سجل)4( حاالت.
 )3( الرصــد  وحــدة  ووثقــت 
حــاالت اقتحــام ومداهمــة منازل 
لصحفييــن، تــم خالهــا  العبــث 

والتخريب بأثاث المنزل.
المحتــوى  محاربــة  وبشــأن 
إدارة  ارتكبــت   الفلســطيني،  
شــركات ومنصات مواقع التواصل 
انتهــاكات   )  3( االجتماعــي  
فلســطينيين  صحفييــن  ضــد 
وذلــك اســتجابة ألوامــر االحتال 
الروايــة  إلعــدام  يحــاول  والــذي 
أغلقــت  حيــث  الفلســطينية،  
إدارة "يوتيــوب" حســاب الوكالــة 
الوطنيــة لإلعــام  الرســمي عبر 
منصتها للمــرة الثانيــة، و قيّدت 
إدارة "فايســبوك"، حساب كل من  
الصحافــي الحــرّ راســم عبيدات، 
ومنعته من النشــر علــى صفحته 
لمــدة شــهر والبث المباشــر لمدة 
3 أشــهر، بحجّة "مخالفــة معايير 
فايسبوك"،كما اغلق موقع الفيس 
بــوك صفحــة الكاتــب والمحلــل 
السياسي مصطفى الصواف للمرة 
الثالثــة بهــدف محاريــة المحتوى 

الفلسطيني.
 وفــي جانب المضايقات والتعذيب 
الذي يتعرض له األســير الصحفي 
داخــل ســجون االحتــال وخــال 
ســجل  معــه،  التحقيــق  فتــرات 
التقرير )3( حاالت من بينهم حالة 
دفع غرامة وكفالة للصحفي أحمد 
أبــو صبيح قبــل أن يتــم االفراج 
عنه، ومنع الصحفي عاصم الشنار 
من لقــاء محاميــه، كما اســتخدم 
االحتال مع الصحافية نسرين أبو 

ســالم أسلوب همجي في الشتائم 
العنصريــة بســبب لون بشــرتها، 
أثناء تحقيق جنــود االحتال معها 

بعد اعتقالها ليوم واحد.

اعتداءات فلسطينية 
وحول انتهــاكات من قبــل أجهزة 
االمن الفلســطيني ســجلت وحدة 
الرصــد و المتابعــة خــال شــهر 
أكتوبــر2021 ،) 2( من االنتهاكات 
مــن قبل أجهزة امن الســلطة  تم 
خالهــا تأجيــل جلســة محاكمــة 
وقضيــة إغــاق مكتــب "العربــي 
الجديــد" والــذي تم تأجيلــه عدة 
مرات بحجــة تغيب الشــاهد على 
محكمــة  عقــد  فيمــا  القضيــة، 
السلطة جلســة محاكمة للصحفي 
أيمــن قواريق على خلفية نشــره 

على الفيس بوك.
تفاصيــل االنتهاكات اإلســرائيلية 
الرصــد  وحــدة  رصدتهــا  التــي 
الصحفيين خال  بحــق  والمتابعة 

شهر أكتوبر2021.
الصحفــي  أصيــب   :1-10-2021
محمــد الخطيب مراســل تلفزيون 
فلســطين برضــوض فــي قدمه،  
جــراء القــاء قوات االحتــال ثاث 
مرات قنابل صوت تجاهه ومنعته 
من تغطية المواجهات مع االحتال 

في قرية بيت دجن شرق نابلس.
2021-10-1: رفضــت ما تســمى 
محكمة االحتال العليا  االستئناف 
الذي قدمه الصحفي األسير محمد 
عصيــدة من بلــدة تــل بنابلس، 
اعتراضــا على قرار تثبيت اعتقاله 
اإلداري، بعــد ان اعتقلــه االحتال 

بتاريخ12مايو 2021.
ســلطات  مــددت   :2-10-2021
اعتقــال  اإلســرائيلي  االحتــال 
مــن  الشــنار،  عاصــم  الصحفــي 
مدينــة نابلس، تســعة أيــام في 
مركــز تحقيق "بيتح تكفــا"، علما 
أنه اعتقل على معبر الكرامة أثناء 
سفره للخارج،  كما منعت محاميه 

مــن اللقاء به، بعــد اعتقاله في 5  
أيلول-سبتمبر الماضي.

2021-10-2: أجلت محكمة سالم 
العســكرية اإلســرائيلية، للمرة الـ  
16 علــى التوالي محاكمة األســير 
الصحفي يــزن جعفر أبو صاح24 
عامًا من جنين نهاية شهر أكتوبر، 
وهــو معتقل منذ 19 يناير 2020، 

وال يزال موقوفًا. 
إدارة  أغلقــت   :3-10-2021
الوطنية  الوكالة  "يوتيوب" حساب 
لإلعــام الرســمي عبــر منصتها 

للمرة الثانية.
قــوات  منعــت   :5-10-2021
الصحفــي  اإلســرائيلي  االحتــال 
حســن دبوس، من ممارسة عمله 
وتغطيــة جرائــم االحتــال ضــد 
المواطنيــن في بلدة بيتا بنابلس، 
كما اطلقت عليــه الرصاص الحي  

دون أن يصاب بأذى.
قــوات  اعتقلــت   :5-10-201
الصحفــي  اإلســرائيلي  االحتــال 

اإلعالم الحكومي: 62  انتهاكًا بحق الصحفيين خالل شهر أكتوبر الماضي



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

الخميس 29 ربيع األول 1443هـ / 04 نوفمبر 2021م
Thursday - 04 Novemper 2021

تقرير

09

الحر سامح مناصرة، بعد مداهمة 
منزله في بلدة صيدا شمال مدينة  
طولكــرم،   تخللهــا أعمال فســاد 
وتخريب بأثاث المنزل ومحتوياته. 
قــوات  اعتقلــت   :5-10-2021
االحتــال،  مراســل راديو مصادر 
بعــد  كرامــة،  راضــي  الصحفــي 
مداهمة منزله في مدينة الخليل. 
محكمــة  مــددت     :7-10-2021
االحتال  للمــرة الثانيــة، اعتقال 
مــن  الشــنار  عاصــم  الصحفــي 
مدينــة نابلــس لمدة 8 ايــام في 
مركز تحقيق "بيتح تكڤا" بذريعة 

استكمال التحقيق.
الصحفــي  أصيــب   :8-10-2021
نســيم معــا، برصاصــة معدنية 
مغلفة بالمطاط، خال المواجهات 
التــي اندلعت عند جبــل "صبيح" 
فــي بلــدة بيتــا، جنوبــي نابلس، 

شمال الضفة.
قــوات  اعتــدت   :8-10-2021
االحتال علــى الصحفي في راديو 

بالدفع  فرحــات،  مبدأ  "الشــمس" 
بقوّة وتهديده بالساح، لمنعه من 
تغطية دهم الشرطة اإلسرائيلية 
إحدى قاعــات األعراس فــي بلدة 

مجد الكروم في الجليل األعلى.
2021-10-10: اســتهدفت قــوات 
االحتال مراســلة تلفزيون "الغد" 
نسرين سالم بثاثة قنابل صوت  
فــي قدمهــا ورضــوض وجــروح، 
لمنعهــا من تغطيــة تجريف آليات 
اليوســفية في  المقبرة  االحتــال 

القدس.
قــوات  اعتــدت    :10-10-2021  
االحتــال علــى 4 مصورين وهم 
مصــوّر تلفزيــون "الغــد" صهيب 
 "CNN" قنــاة  ومصــوّر  ســلهب، 
األميركيــة كريم خضــر، ومصوّر 
محمــد  "العربــي"  تلفزيــون 
الشــريف، والمصــوّر الحــرّ رامي 
الخطيب بالدفــع بقوّة،  ومنعتهم 
بتغطية عدســات  التصويــر  مــن 
تغطيتهــم  أثنــاء  كاميراتهــم، 

تجريــف آليــات االحتــال المقبرة 
اليوسفية في القدس.

قــوات  منعــت   :10-10-2021
االحتــال الصحفيين مــن تغطية 
تجريف آليات االحتال في المقبرة 
اليوســفية فــي مدينــة القــدس، 

واعتدت عليهم بالضرب والدفع.
2021-10-12: اغلق موقع الفيس 
بــوك صفحــة الكاتــب والمحلــل 
السياسي مصطفى الصواف للمرة 
الثالثــة بهــدف محاريــة المحتوى 

الفلسطيني.
قــوات  اعتقلــت   :14-10-2021
االحتال الصحفي مصعب قفيشة 
مــن داخــل مستشــفى "كبــان" 
خال زيارته لألسير المضرب عن 

الطعام مقداد القواسمي.
قــوات  اعتقلــت   :15-10-2021
المصــور  اإلســرائيلي  االحتــال 
الصحفــي عــزت جمجــوم، عقــب 
خروجه من المســجد األقصى في 
البلــدة القديمة من مدينة القدس 
معه  المحتلــة، وحققت  الشــرقية 
لعــدة ســاعات في مركــز تحقيق 

المسكوبية، ثم أفرجت عنه.
محكمــة  أجلــت   :17-10-2021
الصحفــي  محاكمــة  االحتــال 
مصعــب قفيشــة مــن الخليل إلى 
21 من ذات الشهر بهدف استكمال 

التحقيقات معه.
2021-10-18:  اعتقلــت قــوات   
االحتــال األســير المحــرر الكاتب  
د.احمــد قطامش،  بعــد مداهمة 
منزله فــي مدينة البيــرة والعبث 

بمحتويات المنزل.
قــوات  اعتقلــت   :18-10-2021
االحتال كل من المصور الصحفي 
أحمــد أبــو صبيــح23 عامــًا، بعد 
االعتــداء عليــه بالضــرب والركل 
والســحل والرش بالميــاه العادمة 
ذي الرائحــة الكريهــة، ومنعه من 
االحتــال على  اعتــداءات  تغطية 
المواطنين والمارة في منطقة باب 

العمود بالقدس المحتلة.
قــوات  اعتقلــت   :18-10-2021
االحتال الصحافية الحرة نســرين 
بالدفــع  عليهــا  واعتــدت  ســالم 
والهــراوات،  باأليــدي  والضــرب 
اعتــداءات  تغطيــة  مــن  لمنعهــا 
االحتــال على المواطنين في باب 

العمود بالقدس المحتلة.
إدارة  قيّــدت   :19-10-2021

الصحافــي  حســاب  "فايســبوك"، 
الحرّ راســم عبيدات، ومنعته من 
النشــر علــى صفحته لمدة شــهر 
والبــث المباشــر لمــدة 3 أشــهر، 
بحجّة "مخالفة معايير فايسبوك".

 2021-10-20: مــددت ســلطات 
االحتال، اعتقال المصور الصحفي 
المقدسي أحمد أبو صبيح ليومين، 
بعــد  معــه  التحقيــق  الســتمرار 
اعتقالــه وضربه فــي منطقة باب 

العمود بالقدس المحتلة.
2021-10-20: تعرضت المصورة 
الصحافية المقدسية نسرين سالم 
عقب اعتقالها للعديد من الشتائم 
العنصريــة بســبب لون بشــرتها، 
أثناء تحقيق جنــود االحتال معها 
بعــد اعتقالها ليوم واحــد، لمنعها 
الميدانية  األحــداث  عــن تغطيــة 
في منطقة بــاب العامود بالقدس 
المحتلــة، وافرجــت عنها  بشــرط 
اإلبعاد عــن منطقة بــاب العامود 
بالقدس المحتلة مسافة 150 مترًا 

لمدة 15 يومًا.
2021-10-21: أصــدرت محكمــة 
االحتــال قــرارًا بالســجن الفعلي 
بحــق الصحفــي مصعب قفيشــة 
لمدة 40 يومًا، وكان قد اعتقل من 
مستشــفى "كابان" بعــد زيارته  
لصديقه  األســير المضرب مقداد 

القواسمي.
محكمــة  2021-10-21:أصــدرت 
االحتــال قــرارًا  بإبعــاد المصور 
الصحفــي أحمــد أبو صبيــح، عن 
شــارعي صاح الدين والســلطان 
سليمان وباب العمود حتى 20 من 
شهر كانون األول، كشرط لافراج 
عنه، كما فرضت محكمة االحتال 
عليه بالحبس المنزلي  حتى تاريخ 
24 نوفمبــر، ودفــع غرامــة مالية 
قيمتها 750 شيكا، والتوقيع على 

كفالة قيمتها 3 آالف شيكل.
قــوات  منعــت   :26/10/2021
االحتــال الصحفيين مــن تغطية 
أعمــال التهويــد والتجريــف التي 
ينفذهــا االحتــال فــي المقبــرة 
ألســوار  الماصقــة  اليوســفية، 
القــدس  فــي  القديمــة  البلــدة 
المحتلــة، واجبرتهــم تحت تهديد 
الســاح والدفــع والــركل إلخــاء 

المكان بالقوة.
محكمــة  مــددت   :28-10-2021
االحتال اإلسرائيلي للمرة الثالثة، 

اعتقــال الصحفــي الحــر عاصــم 
الشــنار مــن مدينة نابلس لســتة 
أيــام فــي مركــز تحقيــق "بيتــح 
تكفا"، علمــا أنه اعتقل على معبر 
الكرامــة أثناء ســفره للخارج، كما 
منعت  محاميــه من اللقاء به، بعد 

اعتقاله في 5  أيلول الماضي.
العديــد  أصيــب   :29/10/2021  
مــن الصحفييــن باالختنــاق جراء 
قنابــل  االحتــال  قــوات  اطــاق 
الغاز الســام تجاههم لمنعهم من 
تغطيــة انتهــاكات االحتــال  من 
مصادرة أراضي فلســطينية لغاية 

االستيطان في  بلدة بيت دَجن .
ســلطات  ســلمت   :31-10-2021
األســيرة  اإلســرائيلي،  االحتــال 
المحررة الصحافية بشرى الطويل 
قرار اســتدعاء  للمقابلة في اليوم 
فــي  نوفمبــر  شــهر  مــن   األول 
معسكر عوفر غرب رام اهلل، وذلك 
بعــد 25 يومــًا علــى حريتها، من 

اعتقال إداري استمر 11 شهرا.
2021-10-31: ســلمت مخابــرات 
األســير  اإلســرائيلي،  االحتــال 
المحــرر الصحفي  عــاء الريماوي 
من رام اهلل،  أمر استدعاء  للمقابلة 
في ذات اليوم في  معســكر عوفر 
غــرب رام اهلل، وكانــت قد أفرجت 
قــوات االحتــال اإلســرائيلي عن 
الريماوي  الصحفي عــاء  األســير 
من مدينــة رام اهلل، قبل خمســة 
أشــهر بعد أن أمضى شهرا ونصف 
في االعتقال اإلداري في سجونها.

انتهاكات فلسطينية
محكمــة  أجلــت   :1-10-2021
الصلح في مدينــة رام اهلل، النظر 
فــي قضية إغــاق مكتب صحيفة 
"العربي الجديد" إلى 28 تشــرين 
الثاني-نوفمبــر المقبــل، بســبب 
عدم حضور شــاهد األمــن، بتهم 
"العمل دون ترخيص واالساءة إلى 
األمن"، بعد نشــر الصحيفة مقااًل 
عن التعذيب في ســجون السلطة 

الفلسطينية.
محكمــة  عقــدت   :14-10-2021
جلســة  الفلســطينية،  الســلطة 
محاكمــة للصحفي أيمــن قواريق 
مــن  ونصــف  عــام  نحــو  بعــد 
اعتقالــه، علــى خلفية منشــورات 
كان قــد كتبها عبــر صفحته على 

الفيسبوك.
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الرأي _ آالء النمر
يمســكُ االحتــال غزة مــن يدها 
الضعيفــة، ويســاوم علــى صبرها 
دائــرة  فــي  المرضــى  بوضــع 
االســتهداف والمســاومة المعلنــة، 
عقوبــات ال عــد لهــا تُمــارس ضد 
المريــض فــي قطــاع غــزة، أولها 
بمنعــه من الخروج وممارســة حقه 
بالعاج في الخارج، ســواء بأراضي 
الداخــل المحتــل أو حتــى في دول 

الجوار.
فــي كل مــرة يقــع المرضــى فــي 
مرمى الهــدف لاحتال، فهو الجزء 
الهش مــن المجتمع الفلســطيني، 
وهو أول من يقع كفريســة ينهش 
االحتــال حقوقــه بــكل شــراهة، 
مرضــى الســرطان أول مــن يأكل 
المرض أجســادهم ويزيد بمنعهم 
من دخول مشافي األراضي المحتلة 

لمواصلة العاج.
أمــام البوابــة الفاصلة بيــن قطاع 
غــزة واألراضــي المحتلة عــام 48، 
يقف الطفل محمد عاكف وهو بعمر 
الخمس ســنوات، يهم باالســتعداد 
لكــن  إلكمــال عاجــه،  للمغــادرة 
االحتال أوقــف كا والديه ومنعهم 

من مرافقة الطفل المريض.

نقص  60%
يتــذرع  هكــذا  أمنيــة"  "ألســباب 

مــن  المرافقيــن  بمنــع  االحتــال 
مصاحبــة أبنائهم المرضــى، تمامًا 
كمــا يمنــع عنهــم األدويــة عمدًا، 
كلهــا فــي ســبيل عقابهــم بمعية 

مفروضات الحصار على القطاع.
الفلســطينيين  آالف  ويضطــر 
نحــو  التوجــه  إلــى  المرضــى 
المستشفيات في القدس أو الضفة 
الغربية، أو إسرائيل عبر معبر بيت 
حانــون )إيريز( الخاضع للســيطرة 
"اإلســرائيلية"، بعد حصولهم على 
تحويلة طبية تصدرها دائرة العاج 
بالخــارج التابعــة لــوزارة الصحــة 
الفلســطينية )في رام اهلل( ويجري 
على أساسها الترتيب بين االرتباط 
المدني الفلسطيني و"اإلسرائيلي".  

%60 مــن مرضــى  50إلــى  بنحــو 
الســرطان يحتاجــون للعــاج خارج 
العــاج  لتلّقــي  خاصــة  القطــاع، 
والمســح  والكيمــاوي  اإلشــعاعي 

الذري، غير المتوفر في غزة".
فــي  الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
قطاع غــزة، حذرت مــن التداعيات 
الصعبــة التي يتكبّدهــا المرضى، 
جرّاء نقص األدوية والمســتهلكات 
الطبيــة، مــا يدعو لمــوت المرضى 

بمضاعفات قابلة للعاج.
مديــر  نــدى،  أبــو  محمــد  وقــال 
خــال  الرنتيســي،  مستشــفى 

مؤتمــر صحفــي "إن نقص نحو 60 
بالمئة من األدويــة والبروتوكوالت 
العاجية الخاصة بمرضى السرطان 
يعــدّ مؤشــرا خطيــرا أمــام فرص 
عاجهم". وأوضح أن وزارته تواجه 
تحديات كبيرة "في تقديم الخدمات 
الصحيــة لمرضــى الســرطان جراء 
نقص األدوية والمستهلكات الطبية 
المطلوبــة"،  الطبيــة  والتجهيــزات 
كونهــا "الجهــة الوحيــدة المختصة 
برعاية مرضى الدم واألورام بغزة".
وطالــب المجتمع الدولــي بالضغط 
قيودهــا  "لرفــع  إســرائيل  علــى 
وتسهيل حركة المرضى ووصولهم 
للمستشــفيات التخصصيــة خــارج 

قطاع غزة".

أزمة مزمنة
قطــاع الصحــة فــي غــزة يعانــي 
بالفعــل من "أزمــة مزمنة" ونقص 
واألجهــزة  الطبيــة  الكــوادر  فــي 
والمســتلزمات، وفــوق ذلــك كله، 
كانــت غزة تمــر بموجــة ثانية من 
كوفيــد19- في ظل أعمــال العنف 
األخيــرة، بحســب منظمــة الصحة 

العالمية.
رئيــس فريــق الطــوارئ ومنســق 
القطاع الصحي في منظمة الصحة 
العالمية فــي غزة، د. عبــد الناصر 
صبح، قال إن غزة تعاني مزيدا من 

النقص، ووصــل نقص األدوية في 
غزة إلــى 50 في المائة من القائمة 
50 فــي  األساســية، أي أن هنــاك 
المائــة من 516 صنفــا من األدوية 
األساسية في قطاع غزة كانت غير 
متوفــرة، بالتالي الكــم الكبير من 

المرضى يعانون من هذا النقص.
وتابع الطبيب صبح بقوله إن الحاجة 
والمســتلزمات  األدوية  إدخــال  إلى 
ســواء من المانحيــن أو المنظمات 
اإلنســانية أو مــن وزارة الصحة في 
رام اهلل هي حاجة مستمرة، وتخضع 
لعمليات تنســيق وعبور وتستغرق 
وقتا وجهدا إلدخالها، واآلن غزة في 
حاجة ماســة لمزيد من المواد حتى 

تدخل إلى القطاع دون أي عائق.
مركــز "حمايــة" لحقــوق اإلنســان 
إزاء  الشــديد  قلقــه  عــن  أعــرب 
النقــص الحاد فــي كميــات وأنواع 
األدويــة والمســتلزمات الطبية في 

مستشفيات قطاع غزة.
وحــذر مركــز "حمايــة" فــي بيــان 
صحفي، من تداعيــات هذا النقص 
علــى المرضــى، ال ســيما أصحاب 

األمراض المزمنة.
وطالــب مركــز "حمايــة" المجتمــع 
الدولــي بضــرورة اتخــاذ خطــوات 
ملموســة وعاجلة من شــأنها وقف 
المستمرة  اإلســرائيلية  االنتهاكات 

الفلسطيني السيما  الشعب  لحقوق 
الحق في الصحة.

كما وطالب منظمة الصحة العالمية 
والــوكاالت والمنظمات المتخصصة 
بتقديــم الدعم لقطــاع الصحة في 
قطــاع غــزة ليتمكــن مــن تقديم 
الخدمات الصحية بشــكل مناســب 

للسكان.
ودعــا "حمايــة" هــذه المؤسســات 
والمنظمات التخاذ التدابير الفورية 
الازمة إلنقاذ مرضى الكلى والعمل 
الجــاد مــن أجــل إدخــال هرمــون 
"إريثــرو بيوتيــن" واألدوية الازمة 
لضمــان عــدم تعريــض حياتهــم 

لخطر الموت.
وكان مديــر عــام مجمــع الشــفاء 
الطبــي بمدينــة غــزة محمــد أبــو 
ســلمية، أكــد علــى نفــاذ هرمون 
"إريثرو بيوتين" الازم لتقوية الدم 
وهو خاص بمرضى غســيل الكلى 

بشكل كامل.
وأشــار أبــو ســلمية إلــى أن نفــاذ 
مــن  بيوتيــن"  "إريثــرو  هرمــون 
دفــع  الصحــة  وزارة  مســتودعات 
األطباء في القطــاع إلى اللجوء إلى 
بدائــل مؤلمــة جــدًا للمرضى عبر 
نقل الــدم المســتمر لهــم، "وهذا 
يشــكل خطورة على حياتهم، لكنه 

البديل الوحيد لنفاذ الهرمون".

كّرة الحصار تعود للمرضى بالمشافي بـمنع إدخال “األدوية”

 األدوية والمستلزمات الطبية إدخالها حاجة ملّحة للقطاع
%60 من المرضى بال عالج .. والمشافي تستغيث



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

الخميس 29 ربيع األول 1443هـ / 04 نوفمبر 2021م
Thursday - 04 Novemper 2021

تقرير

11

الرأي _ آالء النمر
األولويــات  ترتيــب  خــاف  علــى 
مــن  فــإن  الطبيعــي،  بوضعهــا 
أساسيات إثبات الحصار المفروض 
على قطاع غزة هــو منع المرضى 
مــن تلقــي عاجهم الــازم بعدم 
بالوصــول  ألدويتهــم  الســماح 
أضعافــا  وفــرض  القطــاع  إلــى 
مــن العقوبــات بمنع شــتى أنواع 
المســتلزمات الطبية ووضعها في 

قائمة الممنوعات.
هــذه المــرة يقــع مرضــى الكلى 
فــي مرمى الهــدف، يمنعــون من 
عاجهم بعــد نفاذ هرمون "إريثرو 
بيوتيــن" المســؤول عــن تقويــة 
الــدم وهو مهم جــدًا للحفاظ على 
حياتهــم، ما دفع األطباء للجوء إلى 
بدائل مؤقتة لحين انفراجه، وذلك 
عــن طريق نقل الدم المســتمر ما 

يشكل خطرًا محدقًا على حياتهم.

زراعة مؤجلة
"ال تكاد تصحو حتى يغالبها اإلعياء 
واالرهاق من جديد"، هكذا وصفت 
والدة الفتــاة دعاء دلول حال ابنتها 
في ظــل حالة فقر الدم الشــديدة 
التــي أصابتهــا في ضــوء انقطاع 

التي  الهرمونــات األساســية  أحــد 
يتلقاها مرضى الفشل الكلوي في 
قطاع غزة والمتمثــل في هرمون 
 ،)Erythropoietin-إريثروبيوتين(
وهو هرمون يســتخدم لعاج فقر 
الــدم الناجم عــن أمــراض الكلى 

المزمنة.
فدعاء وكما تقــول والدتها، مقبلة 
علــى عمليــة زراعــة كلــى خال 
المرحلة المقبلــة، وهي غير قادرة 
علــى تلقــي وحــدات دم خارجيــة 
كبديــل علــى الهرمــون ألن ذلك 
ســيمنعها مــن إجــراء العمليــة ما 
يدعها في هــذه الحالة من اإلعياء 

واإلرهاق لها ولعائلتها.
ليــس بعيدًا عــن دعاء وفــي ذات 
ريــم  المريضــة  تعانــي  الغرفــة 
الدريملــي من أحد عشــر عاما من 
الفشــل الكلوي، ولكن لــم تكفيها 
انقطــاع  فشــكل  المعانــاة  هــذه 
مفاقمــة  إريثروبيوتيــن  هرمــون 
لمعاناتها، إذ تعاني من الحساسية 
جراء اعطاءها وحدات دم تعزيزية 
لتقويــة الــدم فــي ظــل انقطــاع 

الهرمون.
وترجــو المريضــة الدريملــي بأن 
تجد مناشداتها ومناشدات مرضى 

فــي ظــل  آذانــًا صاغيــة  الكلــى 
معاناتهــا الدائمــة حتى تســتطيع 
ممارســة الحد األدنى من نشاطها 
اليومــي، مشــيرة إلى أنهــا تعاني 
بشــكل مســتمر في ظــل انقطاع 

الهرمون.

تجنيب المرضى
مديــر عام مجمــع الشــفاء الطبي 
بغــزة محمد أبو ســلمية، أكد على 
فــي  الكلــى  غســيل  مرضــى  أن 
مستشــفيات قطــاع غــزة يعانون 
كثيرا، وجاء إليهم همُّ جديد بنفاذ 
هرمون "إريثرو بيوتين" المسؤول 
عــن تقويــة الــدم وهو مهــم جدًا 

للحفاظ على حياتهم.
وأوضــح في تصريح لــه اليوم، أن 
نفــاذ الهرمون دفــع األطباء للجوء 
إلــى بدائــل مؤلمة جــدًا للمرضى 
عبر نقل الدم المستمر لهم، وهذه 

خطوة فيها خطورة على حياتهم.
وأشــار إلى أن مستشفيات القطاع 
تعاني منذ ســنوات مــن نفاد 40% 
من األدوية األساسية، وناشدنا كل 
المؤسسات الدولية إلدخال هرمون 
تقوية الدم الخاص بمرضى غسيل 
الكلى، لكن حتى اآلن لم نصل ألي 

إجابة.
وأفــاد بــأن كافــة األدويــة التــي 
تصــل لقطاع غــزة يتــم مراقبتها 
أواًل بأول وتدخل عبر مســتودعات 
وزارة الصحة ويتم ربطها بشــكل 
محوسب مع المستشفيات وعيادات 
الرعايــة األولية ومنظمــة الصحة 

العالمية.
الطــوارئ  أدويــة  أن  إلــى  ونــوه 
والعمليــات الجراحيــة متوفرة وال 
يجــوز انقطاعهــا ونفاذهــا يكلف 
المريــض حياتــه، مناشــدًا كافة 
الجهــات المعنيــة بأن يكــون لهم 
موقــف ضاغــط لتوفيــر األدويــة 
األساسية للمستشفيات، بل ويجب 
إبعــاد المرضــى عــن التجاذبــات 

السياسية للحفاظ على حياتهم.
فــي ذات الســياق، يقــول رئيس 
قســم الكليــة الصناعيــة بمجمع 
الشــفاء الطبي عبد اهلل القيشاوي 
إن هرمــون ايثروبيوتيــن منقطع 
تمامًا منذ أشهر في مجمع الشفاء 
الطبــي بمدينة غزة، مشــيرًا إلى 
أن نقص الهرمون المســؤول عن 
الحفاظ على مســتوى الدم يؤدي 
إلــى العديد مــن المضاعفات من 
بينهــا فقر الــدم ” األنيميــا” وقد 

يؤدي إلــى مضاعفــات تصل إلى 
فشل في عضلة القلب.

كما يشــير الطبيب القيشاوي إلى 
أن الكثير مــن المرضى الذين من 
المقــرر أن يجروا عمليــات زراعة 
الكلى ســتتهدد عملياتهم الفشل 
في حــال تــم اســتبدال الهرمون 
بإضافــة وحــدات دم جديدة حيث 
مــن المحتمــل أن يكون الجســم 
الــدم  لوحــدات  أجســام مضــادة 
وبالتالي تهاجــم الكلية المزروعة 

وتؤدي إلى فشلها.
ونــوه القيشــاوي إلــى أن تكــرار 
إضافة وحدات دم جديدة لمرضى 
الكلــى له العديــد مــن التأثيرات 

سلبية على جسم اإلنسان.
وبدوره، يشير مدير دائرة صيدلة 
العامــة  بــاإلدارة  المستشــفيات 
للصيدلــة بوزارة الصحــة د. عاء 
حلس إلــى أن مرضــى الكلى في 
قطاع غزة بحاجة ماســة إلى نحو 
10 آالف جرعة شهرية من هرمون 
ايثروبيوتيــن، منهم 8 آالف جرعة 
مخصصة لمرضى الديلزة الدموية 
والفــي جرعة مخصصــة لمرضى 

الفشل الكلوي.

"مرضى الكلى" بدائل عالجهم الممنوع يهدد أجسادهم بالموت
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األشغال: 
ننتظر صرف 

المنحة القطرية 
إلعمار المنازل 

المهدمة
غزة - الرأي

قــال وكيــل وزارة األشــغال 
العامــة واإلســكان فــي غزة 
وزارتــه  إن  ناجــي ســرحان، 
تنتظــر البدء بصــرف المنحة 
إعمــار  إلعــادة  القطريــة 
المنازل المهدمة في العدوان 

األخير على قطاع غزة.
إلذاعــة  ســرحان  وأضــاف 
تم  أنــه  المحليــة،  األقصــى 
إرســال الكشــوفات بأســماء 
أصحاب هــذه البيــوت للجنة 
القطريــة، وبانتظار الحصول 
للبــدء  موافقــات  علــى 

بإعمارها.
مواطــن  ألــف   30 أن  وذكــر 
أضرارهم  دفعــات  اســتلموا 
لمن هم أقــل من 500 دوالر 
وآخريــن اســتلموا مبالــغ بـــ 

1900 شيكل.
أوضــح  الســياق،  وفــي 
ســرحان أنــه تم بــدء العمل 
بمشــروع شــارع الرشيد من 
مشــيرا  المصريــة،  المنحــة 
الثانيــة  المرحلــة  بــدء  إلــى 
بإعــداد المخططــات للمــدن 
وســيتم  الثاثــة،  الســكنية 
الســكنية  بالمدينــة  البــدء 
المقامة على أرض المدرســة 
الشــمال  فــي  األمريكيــة 

كمرحلة أولى.
وأشــار إلــى أن البطــؤ فــي 
عمليــة إزالــة بــرج الجوهرة 
سببه األساسي الحرص على 
سامة المواطنين المجاورين 
علــى  والمحافظــة  للمــكان 

متطلبات السامة.
وبين سرحان أنه يتم التركيز 
علــى عمليــة إزالــة الطوابق 
العليــا ببرج الجوهــرة، حيث 
تم إزالة طابقين، ويتم العمل 
حاليًا في الطابق الثالث، الفتا 
إلى أن الوزارة تنتظر االنتهاء 
مــن إزالة خمس طوابق حتى 

يتم العمل من أسفل البرج.

غزة-الرأي
بخّفةٍ وهمّةٍ ونشــاط يســارع الطالب "محمد أبو 
درابي" الخطى مع اللحظات األولى لتســلل أشعة 
شــمس الخريف البــاردة صباح كل يــوم لالتحاق 
بدروســه "اإلضافية" التي تعقدها مدرسته ضمن 
مبادرتها الطموحة "نحو القمــة" لارتقاء بقدرات 
الطلبــة وتحســين مســتوياتهم التحصيليــة في 

الثانوية العامة.

سباق نحو القمة..
ويتبــارى معلمو مدرســة أبــو عبيدة بــن الجراح 
الثانويــة للبنين بمديريــة التربيــة والتعليم في 
شــمال غــزة؛ لتقديم كل جهد مســتطاع من أجل 
االرتقاء بطلبتهــم في الثانويــة العامة من خال 
المبــادرة اإلبداعيــة )نحــو القمــة( التي شــرعوا 
بتنفيذهــا مؤخرًا لطلبة الفــرع العلمي وذلك عبر 
الحصص اإلضافية في مختلف المباحث الدراسية. 
كما يقــول نائب مدير المدرســة والمشــرف على 

متابعة تنفيذ المبادرة أ. أسامة المقيد.
ويوضح المقيد أن هذه المبادرة )نحو القمة( تهدف 
إلى إثراء المنهاج الدراســي لطلبة الثانوية العامة 
في الفرع العلمي بواقع ســاعة دراسية يوميًا يتم 
تنفيذهــا ما بيــن السادســة والنصف والســابعة 

والنصف صباحًا أي قبل بدء الدوام الرسمي.
وأشــار المقيد إلى أن هناك إقبــال كبير من قِبل 
طلبة المدرســة لالتحاق بتلك اللقاءات الدراسية 
سواء خال الدوام الرسمي أو في أيام اإلجازة التي 

تلت الربع األول من العام الدراسي الحالي.
ونوّه المقيــد إلى أن هذه المبــادرة يتم تنفيذها 
منذ عــدة ســنوات وقد آتــت أكلها في الســنوات 

الســابقة وهــو مــا شــجّع إدارة المدرســة علــى 
مواصلتها لخدمة الطلبة وتحســين مســتوياتهم 
التحصيليــة من خــال تهيئتهم معرفيًا ونفســيًا 

لخوض االمتحانات النهائية.
ولمزيــد من التفاعل بيــن الطلبة ومعلميهم، قال 
المقيد إنه "تم إنشاء مجموعة خاصة على تطبيق 
"الواتس آب" يتم من خالها نشر النماذج اإلثرائية 
في مختلف المباحث لتكون في متناول يد الطالب 
حتى يتمكن من الرجوع إليها في أي وقت باإلضافة 
إلى طرح تساؤالت الطلبة واإلجابة عليها من قبل 

المعلمين حتى تعم الفائدة للجميع".
وعــدّد المقيد جملة من اإلنجــازات التربوية التي 
حققتهــا مدرســة أبو عبيــدة بن الجــراح الثانوية 
للبنين خــال العام الدراســي المنصرم من بينها 
حصولها على المركز األول على مســتوى مديرية 
الشــمال في الفرعيــن العلمي واألدبــي من حيث 
أعلى نســبة نجاح فــي امتحانــات الثانوية العامة 
وحصولها كذلك على المركز الثالث على مســتوى 
مديريات قطــاع غزة للبنين باإلضافة إلى حصول 
أحــد طلبة المدرســة وهــو ماجد طــارق لبد على 
المركــز األول في الفــرع العلمي )بنيــن( بمعدل 
%99.1، وكذلــك حصــول 4 من معلمي المدرســة 
على أعلى نســبة نجاح في مباحثهم على مستوى 

القطاع.
وتوجّــه المقيــد بجزيــل الشــكر لجميــع معلمي 
المدرسة المنضمين في هذه المبادرة لما يبذلونه 
من جهد كبير في ســبيل االرتقاء بالطلبة وتعزيز 
قدراتهــم ومهاراتهم التعليميــة، متمنيًا في ذات 

الوقت النجاح والتوفيق والتميز لجميع الطلبة.

تفاعل وثناء..
طلبة المدرســة الذين تفاعلــوا إيجابًا مع المبادرة 
منــذ انطاقتها عبــروا عن شــكرهم وتقديرهم 
إلدارة المدرســة ومعلميها الذين يولــون اهتمامًا 
كبيرًا بهم ويسخرون أوقاتهم وكل إمكاناتهم في 

سبيل تحقيق مصلحتهم ورفعتهم.
وقــال الطالب أبو درابي متحدًثا باســم زمائه إن 
هــذه المبــادرة تعتبــر رافعة مهمــة للطلبة حيث 
يتلقى الطلبة خالها مزيدًا من الجرعات اإلثرائية 
للمباحــث كافــة ممــا يذلــل الصعــاب والعقبــات 

أمامهم.
وأوضــح أنه وزمــاءه وعددهم نحــو )190( طالبًا 
يواظبــون على حضــور اللقــاءات الصباحية التي 
تكون قبل بدء الدوام الرســمي بنحو ســاعة رغم 
المشــقة التــي يكابدونهــا كمــا أنهــم ملتزمون 
بالحضور في فترة العطلة أيضًا حيث يســتمر مدة 

اللقاء نحو ساعتين.
ونــوّه الطالب أبو درابي إلــى أن االلتزام في هذه 
اللقــاءات اإلثرائيــة "المجانية" يغنــي الطالب عن 
االلتحــاق بالــدروس الخصوصيــة التي تســتنزف 

الكثير من المال والوقت.
ودعــا الطالب أبو درابي الطلبة إلى تنظيم الوقت 
وعــدم االنشــغال بالملهيــات التــي ال طائل منها 
مثل متابعــة مواقع التواصــل االجتماعي والعبث 
بالهواتف الذكية ومشاهدة التلفاز والسهر الذي ال 
طائــل منه حتى يتمكنوا مــن تحقيق طموحاتهم 
وتطلعاتهم وآمالهم بالنجــاح والتفوق في الثانية 
العامــة لانطاق بعدهــا إلى المرحلــة الجامعية 

ودراسة التخصصات التي يرغبون بها.

"نحو القمة".. مبادرة تعليمية لمدرسة أبو عبيدة 
بن الجراح لتعزيز قدرات الطلبة


