
غزة - الرأي
العمــل  متابعــة  رئيــس  عقــد 
عصــام  األســتاذ  الحكومــي 
مــع  نخبويًــا  لقــاًء  الدعليــس 
الفلسطينية  الفصائل  إعالميي 
فــي فنــدق الكومــودور غــرب 

مدينة غزة

ورحــب الدعليس في مســتهل 
المكتــب  نظمــه  الــذي  اللقــاء 
بالتعاون  الحكومــي  اإلعالمــي 
مــع تنســيقية إعــالم الفصائل 
باإلعالمييــن الحضور، مشــيدًا 
بجهودهــم في تغطيــة جرائم 
الروايــة  ونقــل  االحتــالل 

الفلسطينية للعالم.
وأوضح أن لقاء اليوم يعد اللقاء 
رقم 68 الذي يعقده مع مختلف 
الفلســطيني  المجتمع  شــرائح 
العمــل  رئاســة  توليــه  منــذ 

الحكومي قبل 532 يومًا.
أهــم  الدعليــس،  واســتعرض 

الحقائق والوقائــع التي يمر بها 
العمل الحكومي في قطاع غزة، 
الخدمــات المقدمــة للمواطنين 
فــي مختلف القطاعات ال ســيما 
والصناعــة  والتعليــم  الصحــة 

وحقوق الموظفين وغيرها.
وقال إن تحليل البيئة في قطاع 

غزة قبل تســلمه رئاسة العمل 
للغاية،  الحكومي كانت صعبــة 
مؤكدا أن هذا الواقع دفع لوضع 
مجموعة من األولويات لتنفيذها 

لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأضــاف الدعليــس، 
أن األولويــات هــي: 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
دائــرة  تتوســع  يــوم،  بعــد  يومــًا 
يشــنها  التــي  اليوميــة  االعتــداءات 
بحــق  المتطرفــون  المســتوطنون 
مــدن  كافــة  فــي  الفلســطينيين 
الضفــة الغربيــة المحتلــة والقدس، 
ما بيــن اقتحامــات للمنــازل والقرى 
ومهاجمــة المركبات، وما بين ســرقة 
ممتلكات األهالــي وإطالق النار الحي 
صــوب المناطق الســكنية، والعربدة 

والتخريب.
وال تتوقــف اعتــداءات المســتوطنين 
عنــد هــذا الحــد، حيــث االقتحامات 
المتواصلة وبشكل شبه يومي لباحات 
المســجد األقصــى المبــارك بحماية 
من قــوات االحتالل اإلســرائيلي، في 
وقــت عملت فيــه حكومــة االحتالل 
على تســليح هــؤالء المســتوطنين، 
وهــو بمثابــة منــح الضــوء األخضر 
لممارســة االنتهــاكات والقتــل بحق 

الفلسطينيين.

اقتحام يومي لألقصى
اقتحامــات متتالية للمســجد األقصى 
وباحاته، ال يتوقف عنها المستوطنين، 
حيــث اقتحم العشــرات منهم، صباح 
المبارك، وســط  المســجد  األربعــاء، 

حماية مشددة من قوات االحتالل.
أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية 
داخل باحات المســجد األقصى، وأدوا 

طقوسًــا تلموديــة، وســط تكبيرات 
المرابطين.

االستيطانية بشكل  الجماعات  وتنفذ 
يومــي اقتحامــات واســعة لألقصــى 
وتؤدي طقوسًا تلمودية في ساحاته، 
في وقت تدعو لهدمه وإقامة الهيكل 

المزعوم.
وباألمــس اقتحــم مســتوطنون حي 
المحتلــة  بـــالقدس  جــراح  الشــيخ 
وهاجمــوا مركبــات األهالــي، عقــب 
إعــالن النتائــج األولية بفــوز اليمين 

المتطرف.
المســتوطنين،  اعتــداءات  وعقــب 
الهجمــات،  لتلــك  األهالــي  تصــدى 
واندلعت مواجهــات داخل الحي، ولم 
يكتف المستوطنون بذلك، بل كثفوا 
اعتداءاتهــم بحماية قــوات االحتالل 
الصهيونــي، وشــنوا هجماتهم على 
الضفــة  فــي  الفلســطينية  القــرى 

الغربية المحتلة.

سرقة المحاصيل
محصــول الزيتون ذاته لم يكن بعيدًا 
عن انتهــاكات المســتوطنين، الذين 
يهاجمون قاطفيه ويقومون بســرقة 
الزيتون في مدن الضفة، تحديدًا في 
مدينتي الخليل ونابلس، حيث هاجم 
مســتوطنون، عددًا من النسوة، أثناء 
قطفهــن ثمــار الزيتون فــي أراضي 

قريوت بهدف سرقة المحصول.
وأول أمس، أقدم مســتوطنون، على 

تحطيم أشــجار زيتون واقتالع أخرى، 
فــي منطقــة الهــردش شــرق بلــدة 

ترقوميا شمال غرب الخليل.
ووفــق مواطنيــن فــإن مســتوطني 
"تيلــم" و "وادروا" المقامتيــن علــى 
أراضــي المواطنيــن، والقريبــة مــن 
منطقــة الهــردش شــرق ترقوميــا، 
حطموا أشجار زيتون معمرة، واقتلعوا 
أخرى، يقدر عددها 100 شــجرة، في 
حادثــة تعتبر هي المــرة الثانية التي 
يتم تقطيع وتحطيم أشــجار الزيتون 
فــي هــذه المنطقــة خالل اقــل من 

شهرين.
وشــهد العام الماضي 2021 تصاعدًا 
ملحوظًا في اعتداءات المســتوطنين 
بمختلــف محافظــات الضفــة، تجلت 
باقتحــام القــرى وإحــراق المركبات، 
الزراعيــة، وقتل  المحاصيل  وإتــالف 

الفلسطينيين.

1197 اعتداء في أكتوبر
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  وقالــت 
االحتــالل  إن ســلطات  واالســتيطان 
نفــذوا  والمســتوطنين  اإلســرائيلي 
أول/أكتوبــر  تشــرين  شــهر  خــالل 
تراوحــت  اعتــداًء،   1197 الماضــي 
بين اعتداء مباشــر على المواطنين، 
وتخريــب، وتجريــف أراٍض، واقتــالع 
أشــجار، واالســتيالء على الممتلكات، 
وإغالقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

تقريرهــا  فــي  الهيئــة،  وأوضحــت 

الشــهري، بهذا الخصــوص، أن هذه 
االعتــداءات تركــزت فــي محافظــة 
الخليــل بـ 224 عملية اعتــداء، تليها 
محافظة نابلــس بـــ 220 اعتداء ثم 
محافظة رام اهلل بـ 201 اعتداء، وهي 
المناطق المحاطة بمستعمرات تعتبر 
األكثــر تطرفــا وشراســة، وموطــن 
جماعــات "فتيــان التــالل"، وتدفيــع 

الثمن اإلرهابية.
وقــال رئيــس الهيئــة مؤيد شــعبان 
": إن عــدد االعتــداءات التــي نفذها 
المســتوطنون بلغــت رقمــا قياســيا 
اعتــداًء،   254 بـــ  الماضــي،  الشــهر 
مقارنــة باألشــهر الماضيــة"، حيــث 
تركــزت في محافظــة نابلس بـ 111 
 50 بـــ  اهلل  رام  ومحافظــة  اعتــداء، 

اعتداء".
وأوضح أن ســلطات االحتالل أصدرت 
12 اخطــارا، تراوحت بيــن إخطارات 
للهدم أو وقف البناء أو إخالء منشــآت 
فلســطينية بحجــة عــدم الترخيص، 
محافظتــي  فــي  معظمهــا  تركــزت 
قلقيليــة وطوبــاس، مشــيرًا إلى أن 
عمليــات الهدم التــي نفذتهــا قوات 
االحتــالل بلغت 28 عملية هدم لـ 43 
منزال، ومنشأة تجارية، ومصدر رزق، 
وتركزت هــذه العمليات في محافظة 
الخليــل بهــدم 22 منشــأة ورام اهلل 

بـ10 منشآت، والقدس بـ6 منشآت.
ويرصد التقرير تعــرض ما مجموعه 
1584 شــجرة للضــرر واالقتالع على 

أيدي المســتوطنين، كلهــا كانت من 
أشــجار الزيتــون، وقد تركــزت هذه 
العمليــات فــي محافظــات )نابلــس 
950 شــجرة، والخليل 408 شــجرات، 

وطوباس 100 شجرة(.
ووفق ما ذكره فإن ســلطات االحتالل 
 616 مجموعــه  مــا  علــى  اســتولت 
دونمــًا مــن أراضــي المواطنيــن من 
خــالل تحويلهــا إلــى مناطــق نفوذ 
لمســتعمرة "عيلــي" القائمــة علــى 
أراضي المواطنين في قرى الســاوية 
واللبن وقريوت في محافظة نابلس، 
منوهًا إلى أن هذه المساحة قد سبق 
االســتيالء عليهــا بإعالنهــا أراضــي 
دولة، واآلن يتم تحويلها إلى مجاالت 

التوسع االستيطاني.
ونــوّه إلى أن ســلطات االحتالل وفي 
شهر تشرين أول قد أودعت وصادقت 
على 11 مخططــا اســتعماريًا جديدًا 
من أجل توســعة داخل المستعمرات 
وتغيير مجاالت استخدام أراٍض داخل 

هذه المستعمرات.
وحــذر مــن مغبــة حملــة التحريض 
غــالة  يقودهــا  التــي  المكثفــة 
المســتعمرين في اآلونة األخيرة ضد 
هيئــة مقاومــة الجدار واالســتيطان، 
ودعواتهــا  وكوادرهــا  ورئيســها 
المتكــررة عبــر صحفهــا ومواقعهــا 
االليكترونية لجيش االحتالل بإطالق 
النــار المباشــر علــى رئيــس الهيئة 
وكوادرها ونشطاء المقاومة الشعبية.

إرهاب المستوطنين يتصاعد بالضفة..قتل وسرقة وتخريب
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
" إكــرام الميت دفنه"، عبارة ليســت 
موجــودة في قامــوس االحتالل الذي 
يتبع منذ سنوات طوال سياسة خبيثة 
بحق األســرى الذين يدفعــون الثمن 
باهظًا من أعمارهم، أو بحق الشهداء 
الذيــن تــراق دماؤهم علــى الحواجز 
وفي الشــوارع والطرقــات دون ذنب، 
فيبقــى هــؤالء رهينــة فــي ثالجات 
الموتى أو في مقابر أرقام، دون وداع 
من ذويهم أو الدفن في مكان معلوم.

ويمــارس االحتــالل سياســة احتجاز 
جثاميــن الشــهداء، خاصــة األســرى 
الذيــن قضوا نتيجة اإلهمــال الطبي 
المتعمــد، فــي ظــل صمــت دولــي 
مطبق، وعدم وجود مســائلة قانونية 
رادعة، تقف ســدًا مانعًا أمام استمرار 

انتهاكاته بحق آدمية الفلسطيني.

صرخة أمهات
"صرخــة أمهات..بدنا أوالدنا"، و"ترك 
الثلج على أجسادهم آثارًا كالحروق.. 
أذيبوا الثلج عن أجسادهم الطاهرة،" 
شعارات عديدة محملة بالحزن واأللم 
كتبنها أمهات وذوي شهداء مفقودين 
وفــي مقابــر األرقام فــي العديد من 
مــدن الضفــة الغربية، ضمــن وقفة 
صرخــة أمهــات للمطالبة باســترداد 

جثامين أبنائهم.

وشــارك فــي الوقفات العشــرات من 
أهالــي الشــهداء والمتضامنين، أمام 
مقر الصليب األحمــر في مناطق رام 
اهلل والخليــل ونابلس وجنين، ورفعوا 
صــور أبنائهــم الشــهداء المحتجــزة 

جثامينهم.
أوضاع قاســية وجروح غائرة تســكن 
داخل تلــك العائالت، التي لم يكترث 
تتفاقــم  التــي  لمعاناتهــا  االحتــالل 
يومــًا بعد يوم، إنمــا العكس يمارس 
ضغوطــًا عليهــم في قضيــة احتجاز 
الجثامين فوق جرحهم الغائر بفقدان 
أبنائهم، في محاولة للتنغيص عليهم 

واالنتقام من جسد األسير والشهيد.
ومــن بيــن األمهــات وذوي الشــهداء 
الذيــن تواجــدوا في الوقفــات عائلة 
الشهيد محمد نضال يونس، والشهيد 
عمر أبــو ليلى، والشــهيد محمد عمر 

النجار وغيرهم من األهالي. 

تدويل قضية األسرى
الشــهداء  جثاميــن  احتجــاز  ويعــد 
الفلســطينيين لدى االحتالل، انتهاك 
صارخ التفاقية جنيف الرابعة الخاصة 
بحمايــة المدنييــن وحمايــة جثامين 
الشهداء، وانتهاك خطير لكافة قواعد 

القانون الدولي واإلنساني.
وكانت الناشــطة وفاء جرار قالت:" إن 
أهالي الشــهداء المحتجزة جثامينهم 
بثالجات االحتالل االسرائيلي ومقابر 

ببرنامــج  القيــام  قــرروا  األرقــام، 
فعاليــات متواصلــة لتســليط الضوء 
علــى مطالبهــم، وإيصــال صوتهــم 
للمســؤولين والمؤسســات الحقوقية 

والمجتمع الدولي". 
وأشــارت جرار إلى أن عوائل الشهداء 
ســتتواجد في مراكــز المدن، إلطالق 
ولقــراءة  عاليــًا،  مطالبهــم  صــوت 
بيــان عام موحــد بــكل المحافظات، 
للمطالبــة بتدويــل قضيــة احتجــاز 
الجثامين، ومطالبة مؤسســات حقوق 
االنســان للوقوف عند مســؤولياتها، 
والعمل على الكشف عن مصير هؤالء 

الشهداء.

400 شهيد محتجز
مــن جهته يقول اســالم عبــده مدير 
االعالم بــوزارة األســرى والمحررين 
بغــزة:" إنه ال يوجد رقــم محدد حول 
أعداد الشــهداء في مقابــر األرقام أو 
الثالجات، ألن االحتالل يستخدم هذا 
االجــراء منــذ ســنوات طويلــة، حيث 
يوجد هناك مفقودين منذ عام 1967 

وقبل ذلك".
ويضيف عبده في حديــث لـ"الرأي":" 
جثاميــن  ألعــداد  التقريبــي  الرقــم 
الشــهداء مــن 350 إلــى 400 جثمان 
شــهيد محتجزة جثامينهم في مقابر 
األرقام أو ثالجات الموتى، ضمن إجراء 
يخالــف كل قواعــد القانــون الدولي 

واإلنساني"، مؤكدًا أن االحتالل صعَد 
من هذه اإلجراءات خاصة ضد شهداء 
الضفة بشكل كبير، تحديدًا بعد هبة 
عام ،2015 والتــي أدت الحتجاز أكثر 

من 150 جثمان شهيد.
ويعــد هذا االجــراء والحديــث لعبده، 
مخالفــة واضحــة وصريحــة للقانون 
الدولــي، وحرمان لذوي الشــهيد من 
وداعــه، وأن يدفــن وفــق الشــريعة 
اإلســالمية، وأن يكون له قبر ومكان 
معلــوم، موضحًا أن االحتالل يســعى 
مــن خلف ذلــك للتنغيــص على ذوي 

الشهيد وزيادة معاناتهم.

دور الوزارة
وتابــع قوله:" االحتالل ال يزال يحتجز 
جثاميــن شــهداء استشــهدوا داخــل 
الســجون، وهنــاك نحــو 10 شــهداء 
من األســرى ال زال االحتــالل يحتجز 
جثامينهــم، آخرهــم الشــهيد داوود 
الزبيــدي، وقبله أســرى من غزة مثل 
األســير ســامي العمور واألسير سعد 
الغرابلي وفارس بارود، في مخالفات 

واضحة لكل قواعد القانون الدولي".

األســرى  شــؤون  وزارة  دور  وحــول 
والمحررين في فضح جرائم االحتالل 
ومتابعة ذلــك الملــف الخطير، يؤكد 
عبده أنهم في وزارة األسرى يتابعون 
الخطيــرة،  االنتهــاكات  هــذه  كل 

ويحاولون رصد األعداد واألسماء التي 
يتــم احتجــاز جثامينها"، مشــيرًا إلى 
أن االحتالل صعَــد هذا األمر لوضعه 
ضمــن أي صفقــة تبــادل قادمة مع 

المقاومة الفلسطينية.
ويســتطرد بالقــول:" لدينــا تواصل 
بشكل دائم مع مؤسسات دولية فيما 
يتعلــق باحتجــاز جثاميــن الشــهداء، 
الفعاليــات  مــن  العديــد  وهنــاك 
االنتهاكات،  لتفعيل هذه  واألنشــطة 
والضغــط علــى االحتــالل مــن أجل 
االفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة 
وعدم اتباع هذه السياسة، باعتبار أن 
سلطات االحتالل تكاد تكون الوحيدة 
التي تعاقب الشــهيد بعد استشــهاده 

في مقابر األرقام وثالجات الموتى".
و"مقابر األرقام" هي مقابر عسكرية 
مغلقة، تحتجز فيها سلطات االحتالل 
رفــات شــهداء فلســطينيين وعرب، 
وتتميز شــواهد قبورهــا بأنها عبارة 
عن لوحات مكتوب عليهــا أرقام بداًل 
من أسماء الشــهداء، ويحظر الدخول 
إليها؛ ســواء مــن قبل ذويهــم أو من 
قبل مؤسســات حقوق اإلنســان، كما 
تبقــى طــي الكتمــان وال تنشــر أي 
معلومات شــخصية تتعلــق بأصحاب 

تلك القبور.

400 شهيد في المقابر والثالجات

احتجاز جثامين الشهداء..جرح غائر ال يلتئم
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غزة-الرأي- فلسطين عبد الكريم
في أبهى صورة جميلة اســتنهضت 
فيهم همــة الشــباب، وبابتســامة 
رضا تعلو محياهم، يتوزع عشــرات 
العديد  فــي  المتطوعيــن  الشــبان 
من شــوارع غزة، لتنظيفها ونفض 
الغبار عنها، وإعادة الجمال لها لتبدو 
بمظهــر حضاري أنيــق، ضمن أكبر 
حملــة تنظيــف وتشــجير تطوعية 

رافعين شعار" بيدنا غزة جميلة".
وتأتي تلــك الحملة التــي انطلقت 
أمس االثنين، وتســتمر أربعة أيام، 
بمناســبة اليوم العالمــي للتطوع، 
ومفترقات مدينة  لتنظيف شــوارع 
غــزة، بالتعــاون مــع وزارة الحكــم 
المحلــي، والشــراكة مــع مجالــس 
شــبابية تابعة لمؤسســات محلية، 
ضمن جهــود الحفاظ علــى نظافة 
المدينة، وتعزيز العمل التشــاركي 

مع المجتمع المحلي.
بلديــات قطاع غزة كانت على رأس 
الحملة، حيث كان االنطالق من أمام 
دوار الكويت جنوب شــرق المدينة، 
والتي شــارك فيهــا متطوعين من 
حيــث  محليــة،  شــبابية  مجالــس 
توزعوا ما بيــن كنس وتنظيف وما 
بيــن تقليم أشــجار وتلوين أرصفة 

الشوارع.

تضافر الجهود
رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، 
أكد على أهمية التعاون والمشاركة 

في تنظيف المدينة، والحفاظ على 
الصحــة البيئيــة، الفتًا إلــى أهمية 
العمــل التشــاركي والتطوعــي مع 
لتنفيذ  المختلفة  المجتمعية  الفئات 
المدينــة  تخــدم  التــي  األنشــطة 
والمواطنين، وتحقــق رؤية البلدية 

والمواطنين في مدينة نظيفة.
تســاهم  الحملــة  أن  إلــى  ولفــت 
فــي تحقيق أهــداف البلديــات من 
خالل تعزيــز قيم االنتمــاء للوطن 
والمحافظة علــى المقدرات العامة، 
وتعزيز شــعور المواطنيــن بملكية 
علــى  مشــددًا  العامــة،  المرافــق 
ضــرورة أن يتحــول التطــوع إلــى 
ثقافة عامة ومســتمرة يشارك فيها 

كافة شرائح المجتمع.
وشملت الحملة التي نفذتها البلدية 
أجزاء من شارع صالح الدين، وإزالة 
التعديــات وكنــس دهــان  بعــض 
األرصفة، وتقليم األشجار، وتقديم 
العديــد مــن اإلرشــادات والتوعية 

للمواطنين.
بلديــة جباليــا النزلة هــي األخرى 
كان متطوعوهــا في قلــب الحدث، 
وبالتزامــن مع انطالقهــا في مدن 
القطــاع كافــة، في اليــوم العالمي 

للتطوع.
رئيــس البلديــة مازن النجــار أثنى 
على المشاركين في حملة التنظيف 
العمــل  أهميــة  مؤكــدًا  الكبــرى، 
التطوعي الذي يشكل سمة انسانية 
عالية، وأن فلســطين تســتحق كل 

هذا العمل.
وقال: "سنبقى مستمرين في العمل 
التطوعــي لغــرس هــذا المفهــوم 
وتعزيــز ثقافــة التطــوع، وهــو ما 
يســاعد المجتمع الفلســطيني في 

النهوض بواقعه وحل اشكالياته".

 مشاركة مجتمعية
ضاعفــت  أيضــًا  البريــج  بلديــة 
جهودهــا وخدماتهــا، وعــززت من 
إجــراءات تنظيف مصــارف األمطار 
على طول شــارع صالح الدين وفي 
كافة أجزاء البريج، من أجل الحفاظ 
على مســتوى متقدم مــن النظافة 

العامة في الشوارع واألحياء.
رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك 
أكد علــى أن البلدية لم تدخر جهدَا 
في حمــالت النظافــة العامة، حيث 
قامــت بحمــالت توعويــة ونظافة 
شاملة في كافة األسواق والشوارع 
واألحياء، بمشاركة مجتمعية ولجان 

األحياء في البريج.
لــوزارة  بالشــكر  الدويــك  وتوجــه 
دعمهــا  علــى  المحلــي  الحكــم 
المتواصــل لبلديــات القطاع عامة، 
وبلدية البريج خاصة على ما بذلوه 

من جهد كبير تجاه مخيمهم.
وخــالل الفعاليــة عمــل العديد من 
المتطوعيــن علــى تنظيف وكنس 
الرمــال، وقــص وتهذيب األشــجار 

على جزيرة شارع صالح الدين.
والمغازي وبلدية  الزوايــدة  بلديتي 

خــان يونــس أيضــًا، كانــت ضمن 
جهود البلديات في تنظيف وتجميل 
شــوارع قطاع غــزة، مؤكدين على 
ضرورة االســتمرار فــي تنفيذ مثل 

هذه المبادرات الهامة.
ويواصــل طواقم صناع الجمال في 
بلدية خان يونس مــع لجنة العمل 
التطوعي ولجنة حي مركز المدينة 
تنفيذ أعمال كنس وتنظيف الرمال 
الموجودة على شــارع صالح الدين 

في منطقة نفوذ البلدية.
ورفعــت البلديــات قاطبــة شــعار" 
وحيــاة  لإلنســان  روح  التطــوع 
للمجتمــع"، و"التطوع بــذرة عطاء، 

تثمر أماًل وحياة".

تعزيز دور الشباب
الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة 
كانت ضمن فعاليات حملة التنظيف 
والتشجير، وقال رئيس الهيئة أحمد 
محيسن: "إن الحملة التطوعية تأتي 
ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة من 
أجل تعزيــز ثقافة العمل التطوعي 
فــي المجتمــع الفلســطيني، وبين 
فئة الشــباب على وجه الخصوص، 
وتعزيــز روح المبادرة والمســؤولية 
االجتماعية والعمل الجماعي، وقيم 
االنتمــاء لديهــم لتعزيــز دورهــم 
المجتمــع".   تجــاه قضايــا  المؤثــر 
وأضــاف: "إن إطــالق هــذه الحملة 
يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة 
مع المؤسســات الحكومية واألهلية 

والهيئات المحلية، بما يســاهم في 
خدمــة المجتمع المحلي"، الفتًا إلى 
أن الحملــة ستســتمر حتــى نهاية 
األســبوع الحالي ويتخللها أنشــطة 
وفعاليات تطوعية تنتشر في كافة 

محافظات غزة.
 ودعــا محيســن كافــة المجموعات 
الكشــفية والمراكز الشبابية وفرق 
المتطوعيــن للبــدء بالعمــل علــى 
طول شارع صالح الدين الذي يربط 
كافــة محافظات القطــاع من خالل 
تنظيــف الشــارع ودهــان األرصفة 
واشــارات المرور، وتنظيف مصارف 

مياه األمطار، وزراعة األشجار.
مديــر عــام التخطيــط فــي وزارة 
الحكــم المحلــي المهندســة منــى 
ســكيك، أوضحــت مــن جانبهــا أن 
الحملــة تهدف إلــى تعزيــز الوعي 
الثقافي والجمالــي لدى المواطنين 

في كافة محافظات قطاع غزة.
وقالت ســكيك:" إن الوزارة تســعى 
إلــى رســم سياســات تســاهم في 
تعزيز دور الشــباب بالمجتمع، وذلك 
من خالل تشكيل مجالس استشارية 

شبابية للهيئات المحلية".
وأثنى العديد مــن المواطنين على 
تنفيــذ هذه الحملــة، والجهود التي 
تبذلها البلديات في ســبيل تجميل 
شــوارع غــزة، وأكدوا علــى أهمية 
مثــل هذه المبــادرات وضــرورة أن 

تكون في كافة شوارع قطاع غزة.

تقرير
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“بيدنا غزة جميلة”.. حملة تطوعية لتجديد جمال شوارع المدينة
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غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم
أشــبه بصيدليــة تحتوي علــى كافة 
أنــواع األدويــة، يمتلئ بــاب الثالجة 
لدى الكثير من ربــات البيوت، ما بين 
عــالج للســعال ومســكن لأللــم، وما 
بيــن خافض الرتفــاع درجــة الحرارة 
واالنفلونــزا، وعالجات أخــرى ال غنى 
عنهــا، إال أن المضــاد الحيــوي يبقى 
المتربــع وحده على مســاحة ليســت 
بصغيــرة باعتباره المســعف لألمهات 

في حال مرض الصغار.
وفي الوقــت الذي ترى فيــه األمهات 
باســتخدام المضاد الحيوي حاًل لعالج 
أطفالهــن المفاجئ، إال أن العشــوائية 
في اســتخدامه ودون وصفــة طبيب، 
وبــال وعي بمخاطــره الصحيــة يهدد 

سالمة األطفال.
أم أمجد عطــوة، واحدة مــن األمهات 
اللواتي يحتفظن بالمضادات الحيوية، 
وبعــض األدويــة المتعلقــة بأمراض 
الرشــح واالنفلونــزا وارتفــاع درجــة 

الحرارة.

استخدام دون استغناء
تقول عطوة لـــ "الرأي": "لــدي أربعة 
أطفال، وكثيــرًا ما يتعرضون الحتقان 
في الحلــق وســعال وزكام، باإلضافة 
إلــى ارتفاع درجــة الحــرارة، فأضطر 
معهــا إلــى االحتفاظ ببعــض األدوية 
ومن أهمها المضاد الحيوي، وذلك من 
خالل الحصــول عليه من عيادة وكالة 

الغوث".
أما مرام حمــادة فتؤكد هــي األخرى 
أنهــا تحصــل علــى المضــاد الحيوي 
من عيــادة الوكالة، لكنهــا في بعض 
األحيان تقوم بشــرائه مــن الصيدلية 

وتخزينه داخل رف الثالجة.

وتقــول حمادة لـــ" الــرأي":" كثيرًا ما 
يمــرض أطفالــي الثالثــة خاصة في 
أجواء الشتاء والبرد، ويصابون بارتفاع 
واحتقــان  والســعال  الحــرارة  درجــة 
متواصل في الحلق، وهو ما يضطرني 
إلى جلــب المضاد الحيوي"، فالتهابات 
الحلق الذي يصاحبها ارتفاع كبير في 
درجات الحرارة ال تختفي إال مع تناول 

المضادات الحيوية.
وفــي الوقت الــذي تقــوم فيه بعض 
المضــاد  علــى  بالحصــول  األمهــات 
تضطــر  طبيــة،  بوصفــة  الحيــوي 
بعض األمهات إلى شــراء المضاد من 
الصيدلية وفق روشــتة طبيب سابقة، 
أو منــح أطفالهــن مضــاد حيــوي من 

طفل إلى آخر.

بوصفة طبية فقط
وال تكمــن الخطــورة في االســتخدام 
العشوائي للمضادات الحيوية من قبل 
األمهات فقــط، حيث تقــوم بعضهن 
بمشــاركة المضادات بين عدة أفراد، 

أو المتبقية منها.
ويحــذر مديــر مستشــفى العيــون د. 
ماجــد حمــادة، مــن خطــورة ظاهرة 
انتشــار المضادات الحيوية وســهولة 
الوصــول إليهــا، مؤكــدًا على حرص 
وصــف  فــي  المستشــفى  أطبــاء 
المضادات الحيوية، حسب ما تقتضيه 

الحالة المرضية.
ومكافحــة  الســالمة  قســم  رئيــس 
العيــون  مستشــفى  فــي  العــدوى 
الحكومــي د. رانيــة القوقــا، توضــح 
من جانبهــا أن العالقة بين الســالمة 
ومكافحــة العــدوى وبين االســتخدام 
الخاطئ، اإلفراط في صرف المضادات 

الحيوية.

المضــادات  أن  القوقــا،  د.  وتبيــن   
الحيوية هي أدوية تســتعمل للوقاية 
البكتيريــة  االلتهابــات  عــدوى  مــن 
وعالجها، وتحــدث مقاومة المضادات 
الحيوية عندما تغير البكتيريا نفســها 

استجابة الستعمال تلك األدوية.
ووفــق القوقــا فإنــه بإمــكان األفراد 
أن يقومــوا فــي إطــار ســعيهم إلــى 
الوقاية من انتشار مقاومة المضادات 
الحيويــة ومكافحتهــا، أال يســتعملوا 
المضادات الحيويــة إال بوصفة طبية، 
وأن يحرصوا دومــًا على إتباع نصائح 
المعنييــن"،  الصحييــن  العامليــن 
محذرًة من تشارك األفراد بالمضادات 
الحيوية المتبقية، أو التي يستعملونها 

مع غيرهم.
مــن عــدوى  الوقايــة  وتؤكــد علــى 
االلتهابــات عــن طريــق االنتظام في 
غسل اليدين، وإعداد الطعام الصحي، 
وتجنــب مخالطــة المرضــى مخالطة 
حميمــة، والمواظبة علــى تحديث ما 

يأخذونه من لقاحات.

استخدام مفرط
وحول االســتخدام المفرط للمضادات 
الحيويــة فــي عــالج األطفــال، يؤكد 
مديــر دائــرة التثقيف بــوزارة الصحة 
د. معين الكريري، أن ســوء استخدام 
المضادات الحيوية يعتبر سببًا رئيسيًا 
لزيــادة مقاومة البكتيريــا للمضادات 
مقاومــة  ازدادت  حيــث  الحيويــة، 
المضــادات الحيويــة إلــى مســتويات 
مقلقة للغاية فــي جميع أنحاء العالم، 
ممــا يهدد القدرة على عالج أنواع من 
العــدوى، ويجعل المضــادات الحيوية 

أقل فعالية.
ويقــول الكريري في حديث لـ "الرأي": 

"إن سوء استخدام المضادات الحيوية، 
يكــون إما باإلفــراط باســتخدامها، أو 
اســتخدامها ألســباب خاطئــة مما قد 
يســبب أضرارًا صحية"، مشيرًا إلى أن 
إســاءة اســتعمال المضادات الحيوية، 
أو اإلفراط في اســتعمالها يسهم في 
جعل البكتيريا أكثر مقاومة للمعالجة، 
ما يمثــل واحدة من أكثــر التهديدات 

المضرة بالصحة.
وتعرَف المضادات الحيوية، بأنها نوع 
من مضادات الميكروبات، وهي أدوية 
تســاعد علــى وقــف االلتهابــات التي 
تســببها البكتيريا، وذلــك عن طريق 
قتــل البكتيريا أو منعها مــن التكاثر، 
المضــادات  مقاومــة  تحــدث  فيمــا 
الحيوية عندما تطوّر البكتيريا القدرة 
على هزيمة األدوية المصممة لقتلها.

ويســتطرد بالقــول: "هــذا يعنــي أن 
فــي  وتســتمر  تمــوت  ال  البكتيريــا 
النمــو، علــى الرغــم مــن اســتخدام 
المضادات الحيويــة، ويصعب القضاء 
المقاومــة للمضادات  البكتيريــا  على 
الحيوية، وأحيانًا يكون من المستحيل 
عالجها، وفــي معظم الحاالت تتطلب 
فترات إقامة طويلة في المستشفى".

ووفق ما ذكره فإن مقاومة المضادات 
الحيويــة ال تعني أن الجســم نفســه 
المضــادات  لتأثيــر  مقاومًــا  أصبــح 
البكتيريــا  أن  تعنــي  بــل  الحيويــة؛ 
أصبحــت مقاومة للمضــادات الحيوية 

المصممة لقتلها.

نصائح ثمينة
ويوجــه مدير دائــرة التثقيــف بوزارة 
الصحــة، نصائــح لألمهــات حتــى ال 
تسيء اســتخدام المضادات الحيوية، 
مقاومــة  انتشــار  مــن  وللوقايــة 

المضــادات الحيويــة ومكافحتهــا من 
المضــادات  اســتعمال  عــدم  خــالل 
الحيويــة إال بوصفة طبيــة، الفتًا إلى 
أن المضادات الحيوية ال تعالج العدوى 
الفيروسية مثل البرد أو اإلنفلونزا وال 

تعالج كل األمراض.
كمــا وجــه نصائــح بعــدم مشــاركة 
المضادات الحيوية مع أفراد األســرة، 
إلــى جانــب أخــذ المضــادات الحيوية 
حســب الوصفة، وإكمال الجرعة التي 
وصفهــا الطبيب حتى لو كنت تشــعر 

بتحسن، وااللتزام بمواعيد الجرعات.
وينبــه الكريــري إلــى أن المضــادات 
الحيويــة تكــون أكثر فاعليــة عندما 
الموصوفة  بالطريقــة  تناولهــا  يتــم 
مــن قبل الطبيــب، إضافــة إلى عدم 
تنــاول المضــادات الحيويــة التي تم 
اســتخدامها ســابقًا مرة أخــرى بدون 
استشارة الطبيب، فقد يصف الطبيب 
مضــادًا مختلفًا تبعــا لحالتك في كل 

مرة.
وفي جانب تناول المضادات الحيوية، 
يحــذر الكريــري مــن تنــاول الــدواء 
المتبقي، مؤكدًا أن تناول الدواء الخطأ 
يمكن أن يــؤدي إلى تأخيــر الحصول 
علــى العــالج المناســب، وقــد يؤدي 
إلــى تفاقم الحالــة المرضيــة، منبهًا 
الــى عدم تنــاول المضــادات الحيوية 
الموصوفة لشــخص آخــر فقد تكون 
غير مناسبة للشخص المريض أيضًا.

ويصــادف الثامن عشــر حتــى الرابع 
والعشــرين من شــهر نوفمبر من كل 
عام، األسبوع العالمي للتوعية بخطر 
المضــادات الحيوية، والعشــوائية في 
اســتخدامها لألطفال ومــدى خطرها 

على صحتهم.

المضادات الحيوية العشوائية .. خطٌر ُيهدد األطفال
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

فــي الوقــت الــذي يتمتــع فيه 
أطفــال العالــم بجــل حقوقهم 
عشــرات  يقبــع  وحرياتهــم، 
األطفــال الفلســطينيين خلــف 
االحتــالل  ســجون  قضبــان 
لــم  اإلســرائيلي، فطفولتهــم 
تشــفع لهم من البطش والقمع 
الذي يمارســه السجان بحقهم، 
كل  الحائــط  بعــرض  ضاربــًا 
المواثيــق والقوانيــن الدوليــة 
واإلنسانية التي تتغنى بحقوق 

الطفل.
االحتــالل  قــوات  تكتــف  وال 
باعتقال األطفال ومحاولة قتل 
براءتهم بكل عنــف وعنجهية، 
فقــد أخضعــت الكثيــر منهــم 
والتعذيــب  الشــديد  للضــرب 
بهــدف  واإلهانــة  والتنكيــل 
دفعهــم لالعتــراف بمعلومات، 
وذنــب لم يقترفــوه خالل فترة 
معهم،  والتحقيق  اســتجوابهم 
أحمــد  الطفــل  بينهــم  مــن 
مناصرة الذي يتالعب االحتالل 

بمصيره.

طفولة معذبة
ويوجــد فــي ســجون االحتالل 

دون  األطفــال  مــن  العشــرات 
ســن 18، سعيًا منه لبث الخوف 
نفوســهم، وكســر  والذعر في 
وقتــل  ومقاومتهــم  إرادتهــم 

مستقبلهم.
بغــزة،  األســرى  وزارة  ووفــق 
يبلــغ عدد األســرى األطفال ما 
يقــارب 170 طفاًل، ويتعرضون 
لكافة أشكال التعذيب والتنكيل 
النفســي والجســدي بــدًءا من 
لحظــة االعتقــال التي يتعرض 
فيهــا الطفل لتحقيــق ميداني 
قــاٍس وإطــالق نار فــي بعض 
بمرحلــة  مــرورًا  الحــاالت، 
التحقيــق التي تعتبــر المرحلة 
األخطــر والتــي يشــاهد فيهــا 
الطفل عالما موحشًا يترك في 
مخيلته ذكريات قاسية يصعب 

عليه نسيانها.
أبــرز  أن  الــوزارة  وأكــدت 
لها  التي يتعــرض  االنتهــاكات 
األســرى األطفــال تتمثــل في 
مــن  التعليــم  مــن  حرمانهــم 
لســنوات  احتجازهــم  خــالل 
وأشــهر طويلة، وكذلك حرمان 
بعضهم من زيارة ذويهم بحجة 
المنع األمني، وتصاعد عمليات 
لغرفهم  والتفتيــش  االقتحــام 

وأقسامهم.

انتهاكات متواصلة
وكيل وزارة األسرى والمحررين 
بغــزة بهــاء الديــن المدهــون 
وجــه رســالة عاجلة لعــدد من 
المؤسســات الدولية التي تعنى 
فــي ذكرى  األطفــال  بشــؤون 

اليوم العالمي للطفل.
وتطــرق المدهون في رســالته 
لجملــة مــن االنتهــاكات التــي 
يتعــرض لها األســرى األطفال 
منذ لحظــة اعتقالهم والتنكيل 
لتعذيــب  وتعريضهــم  بهــم 
نفســي وجســدي وحتى إصدار 
بحقهــم،  الجائــرة  األحــكام 
أبسط حقوقهم  وحرمانهم من 
اإلنســانية كالحق في التعليم، 
وتلقي الرعاية الصحية الالزمة، 

وزيارة األهالي.
وشــدد المدهــون في رســالته 
علــى ضــرورة التحرك بشــكل 
عاجل علــى المســتوى الدولي 
لوقــف االنتهاكات اإلســرائيلية 
أطفــال  بحــق  المتواصلــة 
فلسطين، وعلى رأسهم األسرى 
األطفال في ســجون االحتالل، 
وإلزام االحتالل بما نصت عليه 
االتفاقيــات والمواثيــق الدولية 
الخاصة بحقوق األطفال، ومدى 

قانونية احتجازهم واعتقالهم.
وحتى اللحظة، يتالعب االحتالل 
بمصيــر الطفــل األســير أحمد 
اســتمرار  مناصــرة من خــالل 
عزلــه االنفــرادي، األمــر الذي 
يعتبر دليــل واضح على عقلية 
االحتــالل العنصريــة واإلرهاب 

في التعامل مع األسرى.

استهداف ممنهج
مــن جهته يقــول مدير االعالم 
فــي وزارة األســرى والمحررين 
إن  عبــده:"  اســالم  بغــزة، 
مــدروس  األطفــال  اســتهداف 
ومخطط وممنهج لــه من قبل 
االحتــالل االســرائيلي وليــس 
عشــوائي، وقــد ازداد االعتقال 
عقب انــدالع انتفاضة القدس، 
حيث بات األطفــال في مقدمة 
المباشــر من قبل  االســتهداف 

الجنود ".
حديــث  فــي  عبــده  ويؤكــد 
لـ"الرأي"، أن األطفال المعتقلين 
يعيشون  االحتالل  في ســجون 
للغاية  ظروف مأســاوية صعبة 
التعذيــب  عمليــات  ظــل  فــي 
والتنكيــل التــي يتعرضون لها 
فــي  ســجانيهم،  أيــدي  علــى 
محاولــة لردعهــم وتخويفهــم 

لمنعهم من القيام بأي نشــاط 
هنا أو هناك.

وبحســب ما ذكره، فإن اعتقال 
والتنكيل  والتعذيــب  األطفــال 
بحقهم  المتواصلة  واالعتداءات 
تتســبب فــي ظــروف نفســية 
قاهرة، حيث تزرع بالطفل حالة 
ســيئة تجعلــه إمــا انطوائي أو 
عدواني، ويفقد ثقته باآلخرين 

وبالمجتمع ككل.
يتــم  االعتقــال  إن  ويضيــف:" 
مــن داخل المنــزل أو من خالل 
الشــارع والطريــق، حيث يكون 
الطفل ذاهب إلى مدرســته، أو 
يتم االعتقال في ساعات الليل 
المتأخــرة"، موضحــًا أن الطفل 
يتعــرض للتعذيــب والتنكيــل 

مثل معاملة األسرى الكبار.
ويعانــي األطفال األســرى في 
السجون والمعتقالت من ظروف 
احتجاز قاســية وغير إنســانية، 
لمــا يتعرض  حيــث يتعرضون 
له الكبــار من قســوة التعذيب 
والمحاكمات الجائرة، والمعاملة 
غيــر اإلنســانية، التــي تنتهك 
وتهــدد  األساســية  حقوقهــم 
مستقبلهم بالضياع، بما يخالف 
قواعد القانون الدولي واتفاقية 

الطفل.

األسرى األطفال .. براءة مدفونة خلف قضبان االحتالل
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لــم يكتف االحتالل بممارســة شــتى 
االنتهــاكات وأســاليب التضييق بحق 
صيادي قطاع غــزة، حتى وجه ضربة 
قاســية لهم مجــددًا، بوقف تســويق 
األســماك إلــى الضفــة الغربية تحت 
ذرائــع واهية، هدفهــا التنغيص على 
حيــاة الصيادين، وتكبيدهم خســائر 

فادحة وقطع أرزاق اآلالف منهم.
وحظرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
تســويق األســماك مــن قطــاع غــزة 
إلى الضفــة الغربية، بزعم اكتشــاف 
محاولــة تهريــب حوالــي 20 طنًا من 

األسماك إلى مدن الداخل.

خسائر فادحة
عبد الرحمن العامودي تاجر أســماك، 
وأحــد المتضررين من قــرار االحتالل 
منع تســويق األســماك يقــول: "هذا 
القــرار الجائــر جعلنــا نتكبد خســائر 
فادحة تقدر بمئات ماليين الشواكل، 
لدينــا التزامات مالية وعمــال ومكان 

وشــيكات صادرة، قمنا بشراء كميات 
كبيــرة مــن األســماك بأســعار عالية 
الثمن، ثــم اضطررنا لبيعها بأســعار 

بخسة".
ويضيف: "كل يوم يمــر ال نصدر فيه 
أســماك، نقوم باالضطــرار لبيع هذه 
األســماك بأســعار مخفضــة"، مطالبًا 
المجتمــع الدولي بضرورة إنقاذ قطاع 
الصيــد فــي غــزة، والضغــط علــى 
االحتالل للســماح للصيادين بالعودة 

للتسويق لمدن الضفة.
ووفــق وزارة الزراعة فــي قطاع غزة، 
يعمــل في قطــاع الصيد أكثــر من 4 
آالف صياد يعيلــون نحو 50 ألف فرد، 
ويشــاركون في نمــو اقتصــاد البلد، 

ولهم دور كبير في ذلك.

آثار سلبية
من جهتــه، يؤكد منســق اتحاد لجان 
الصياديــن بغزة زكريا بكــر، أن قرار 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلي بوقف 
تســويق األســماك مــن غــزة للضفة 

الغربيــة تــرك آثــاره الســلبية علــى 
الصياديــن والتجــار والعمــال الذيــن 

سينقطع مصدر رزقهم.
ويقول بكر في حديــث لـ "الرأي": "إن 
قرار االحتالل بوقف تسويق األسماك 
يأتــي فــي إطــار ممارســات التدمير 
اليوميــة بحــق  والجرائــم  الممنهــج 
الصيادين، والذي يؤثر بشــكل مباشر 
علــى أكثر مــن 4 آالف صيــاد، ومئات 
العمــال الذيــن يعملون فــي التعبئة 

والتغليف والنقل.
ويشــير بكر فــي حديثه إلــى الحصار 
الخانــق الــذي يفرضــه االحتالل عل 
الصيادين، وتحديد مســاحات الصيد، 
واالعتقــال،  المطــاردة  وعمليــات 
ومصــادرة مراكــب وتخريــب شــباك 
معــدات  إدخــال  ومنــع  الصياديــن، 
الصيد، ومحاوالت التضييق على هذه 

الشريحة بشكل يومي.
ووفق ما ذكــره، فــإن التأثير األخطر 
على الصياديــن، في ظل ارتفاع ثمن 
المحروقات وتوقف التســويق للضفة، 

حيث ركود سعر األســماك وانخفاض 
األســعار، األمر الذي تســبب بعواقب 
وخيمــة، حيث بات الصيــاد يعاني من 

خسائر كبيرة.
ويلفت بكر إلى أن الخسائر التي تطال 
فئــة الصيادين جــراء قــرار االحتالل 
وقف تســويق األســماك مــن القطاع 
المحاصــر للضفة المحتلــة، هي 200 
ألف دوالر أســبوعيا، وذلك وفق وزارة 

الزراعة.
جديــر بالذكــر أن ســلطات االحتالل 
تقوم بين الفينــة واألخرى، بتقليص 
الصياديــن  أمــام  الصيــد  مســاحات 
كنوع مــن اإلجــراءات العقابيــة، إلى 
جانب ممارســة العديد من االنتهاكات 
وإطــالق  واالعتقــاالت  كالمطــاردة 
مراكبهــم  وإغــراق  المباشــر،  النــار 
وتدميرهــا، وهــو ما يؤثر ســلبًا على 
الوضع االقتصادي العام لديهم، حيث 

يكبدهم خسائر مادية كبيرة.

بعد منع تسويق األسماك للضفة .. 
صيادو غزة يتكّبدون خسائر فادحة
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يومــًا بعــد يــوم، تتصاعــد عمليات 
المقاومة الفلسطينية في كافة مدن 
الضفة الغربية، وفق أساليب متنوعة 
ومهارة فائقة فــي الميدان لتنعكس 
على االحتالل بخسائر فادحة جعلته 
يدفــع الثمن علــى جرائمــه التي ال 
تنتهــي، وأظهــرت معهــا هشاشــة 

المؤسسة األمنية التي يتغنى بها.
اإلســرائيلية"  "المســتوطنات 
الجاثمة على أراضي الفلســطينيين 
الهدف  وصدورهــم بالضفة، كانــت 
المرصود ألبطــال العمليات الفدائية 
مؤخــرًا، كان آخرهــا مقتــل ثالثــة 
دهــس  عمليــة  فــي  مســتوطنين 
وطعــن نفذها الشــهيد محمد صوف 
قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت 

أمس.
ويؤكد محللون سياسيون ومختصون 
فــي الشــأن اإلســرائيلي أن تصاعد 
العمليــات الفدائية في الضفة يحمل 
والــدالالت،  الرســائل  مــن  الكثيــر 
وأنها تأتي كــرد طبيعي على جرائم 
االحتــالل، والتــي بــددت معهــا كل 

المخططات األمنية لالحتالل.

رسائل ودالالت
المختص في الشــأن اإلســرائيلي د. 
جهــاد ملكة، يرى أن عملية ســلفيت 
التــي نفذها الشــهيد البطــل محمد 
صوف أتت كــرد طبيعي على جرائم 
االحتالل، وكرد علــى صعود اليمين 

الصهيوني المتطرف للحكم.
ويقــول ملكة في حديــث لـ"الرأي":" 
إن هــذه العمليــة ومــا ســبقها مــن 
عمليات تحمل الكثير من الرســائل، 
وأهمهــا أنها أظهرت مدى هشاشــة 
أمــن االحتــالل رغــم حالــة التأهب 
األمنية،  المؤسسة  لدى  واالســتنفار 
وأن الفلســطيني قــادر على تخطي 
كل الموانــع والحواجــز واالجــراءات 
وأن  كانــت قوتهــا،  األمنيــة مهمــا 
ســواء  العمليــات  وقــف  محــاوالت 
باالعتقــاالت أو االغتياالت لن تجدي 

نفعًا".
ووفــق ملكــة فــإن الرســالة الثانية 
واألهــم هــي أن مقاومــة الشــعب 
كنهــج  مســتمرة  الفلســطيني 
طالمــا  وســتبقى  واســتراتيجية، 
بقــي االحتــالل جاثمًا علــى األرض 
الفلســطينية المحتلة، وأن المقاومة 
الشــعبية لهــذا االحتــالل ســتصبح 
أكثر قوة وتخطيطًا وتأثيرًا، موضحًا 
اإلرهابــي  المتطــرف  تهديــدات  أن 
بــن غفير وشــركائه لــن تؤثر على 
الــذي  الفلســطينيين  معنويــات 
يملكون إرادة حقيقية، ولديهم هدف 
واضــح يصــرون علــى تحقيقه وهو 

دحر االحتالل.
ويضيف:" الرسالة الثالثة التي تحملها 
ضــد  المتصاعــدة  العمليــات  تلــك 
نتنياهو  لحكومة  االحتالل، موجهــة 
وبن غفير القادمة بأن الفلســطيني 
االقتصــادي  بالســالم  لــن يرضــى 

وأن  األرض،  عــن  بديــاًل  المزعــوم 
معادلــة األمن مقابــل االقتصاد هي 
وهم، ألن الفلســطيني يريد أرضه، 

وال يقايضها بكل الكنوز.

تحدي أمني جديد
مــن جهتــه يــرى الكاتــب والمحلل 
السياســي إياد جبر، أنــه بعد توجيه 
االحتــالل عــدة ضربــات للمقاومــة 
في شــمال الضفــة الغربيــة خاصة 
أجهــزة  اعتقــدت  ونابلــس،  جنيــن 
االستخبارات االسرائيلية أنها حققت 
االنجــاز المطلــوب الــذي يضمن لها 

السيطرة على الوضع األمني.
ويقــول جبر فــي حديث لـ"الــرأي":" 
قبل ساعات قليلة على عملية ارئيل 
البطوليــة كانــت األوســاط األمنية 
واإلعالمية تتحدث بمنطق المنتصر، 
لكــن جــاءت هــذه العمليــة الفردية 
لتعيــد ملــف التصعيــد فــي الضفة 
الغربية الى أعلى ســلم األولويات"، 
مؤكــدًا أن كل مــا تحقق مــن إنجاز 
أمني خالل األسابيع القليلة الماضية 

لم يعد قائما اآلن.
ويتابع قوله:" هــذا بفضل العمليات 
الفرديــة التــي لطالما بــددت كافة 
اإلســرائيلية،  األمنيــة  المخططــات 
ألنها تظهر بشكل مفاجئ، ويصعب 
الســيطرة عليها عبــر مراقبة خاليا 
وبيانــات  تحــركات  أو  المقاومــة، 
الفصائــل"، الفتًا إلى أن هذا ما جرى 
التأكيد عليه بعد عملية ســلفيت من 

قبــل األجهــزة األمنيــة الصهيونية 
التــي اعترفــت بالخطأ فــي تصنيف 
المقاومة الفلســطينية على أســاس 
فصائلي، وهــذا األمر لم يعد مفيدًا، 

وهو ما يميز العمليات الفردية.

هشاشة المنظومة األمنية
ومــا يــدل علــى هشاشــة المنظومة 
األمنيــة لالحتــالل وفــق جبــر، هــو 
اســتغراق عمليــة ســلفيت مــدة ٢٠ 
دقيقة وفــي منطقــة مُحكمة وتحت 
الســيطرة األمنية اإلســرائيلية، وهذا 
يمثــل تحــدي أمني جديــد لالحتالل، 
يعــد  لــم  الفلســطيني  فالتصعيــد 
مقتصرًا على منطقة أو مدينة محددة، 
كمــا أن منظومــة األمــن الصهيونية 
ثبت فشلها، ألن منفذ العملية شخص 
واحد ونفذ عمليــة مركبة، يعني عدة 

عمليات في آن واحد.
ويؤكــد المحلــل السياســي أن أكثر 
مــا ميَــز العمليات الفدائيــة مؤخرًا، 
أنهــا أصبحــت قريبة مــن التجمعات 
االســتيطانية وليس على الحواجز أو 
نقاط التماس كما كان الحال سابقًا، 
وهذا تحد خطير بالنســبة لالحتالل 
الســاعي لتهويد الضفة الغربية عبر 

االستيطان.
ويوضح أن ما كان سائدًا في االعالم 
االســرائيلي في السنوات األخيرة أن 
الضفة الغربية أكثر أمنًا من مناطق 
أخــرى، وهــذا مــا شــجع التجمعات 
االســتيطانية التي وصلت إلى ٧٥٠ 

ألــف   ٨٠ مقابــل  مســتوطن  ألــف 
فلسطيني فقط في مناطق ج.

المقاومة أكثر قوة
السياســي  المحلــل  يقــول  بــدوره 
مصطفى الصواف:" إن عملية ارئيل 
تحمــل أكثر من رســالة، وهي تقول 
لإلرهابييــن الصهاينــة أن المقاومة 
واســتراتيجية،  كنهــج  مســتمرة 
وأن المقاومــة ســتصبح أكثــر قــوة 
أن  موضحــًا  وتأثيــرا"،  وتخطيطــا 
تهديدات االرهابي بن جفير لن تؤثر 
على الفلســطيني الــذي يملك إرادة 
حقيقيــة، ويملك هــدف واضح يريد 
تحقيقه وهونكتس االحتالل، وعودة 
الحقــوق إلــى أهلهــا عبــر المقاومة 
وحدها، والشــعب الفلســطيني بات 

أكثر نضوجا".
ويضيف:" عملية ارئيل وغيرها تؤكد 
أن المقاومة ليســت محدودة المكان، 
وأن الضفة الغربية من شــمالها في 
جنيــن حتى جنوبها في الخليل باتت 
اليوم مع المقاومة وخلفها وتمارسها 
بشــكل مخطط يتم تحديــد الهدف، 

وموعد التنفيذ وكيفية الخروج".
ويــرى الصــواف أن تلــك العمليــات 
رسالة لحكومة نتنياهو القادمة وبن 
جفير بأن المقاومة ســتزداد ترسخها 
أكثر مما هي عليه، مؤكدًا أن دفاعها 
عــن الحرائــر والقــدس وفلســطين 
لن يتوقــف، وسيســتمر حتى كنس 

االحتالل.

تصاعد العمليات بالضفة .. هستيريا تصيب االحتالل
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غزة-الرأي-آالء النمر
بألوانه  البالد  يســتقبلك زيتون 
الرائحــة  ذو  وزيتــه  وأحجامــه 
الســوداء  حباتــه  األصيلــة، 
المتشــحة  وتلــك  والخضــراء 
بعــد  بالزيــت  تتــألأل  بالســواد 
الموســم، يحذوه  حصاده مطلع 
جنــاح األلبان بأنواعه وأشــكاله 
ومذاقتــه وأحجامه بعد تصنيعه 
وفــق مواصفــات عالميــة داخل 
تتلوهــا  المختصــة،  المصانــع 
األجبــان الطبيعيــة المصنوعــة 
بأيدي فلسطينية، يتبعه سلسلة 
من األجنحة المتسعة للصناعات 

الفلسطينية المحلية.
فــي نفــس اللحظــة بيــن غزة 
والضفة المحتلة، أقيمت فعاليات 
إطــالق المعــرض الغذائي الذي 
يحمــل بيــن جنباتــه عشــرات 
المصنوعــة  الغذائيــة  الســلع 
العالميــة،  المواصفــات  وفــق 
المعرفيــة  القيمــة  يعــزز  مــا 
والغذائيــة كأثــر رجعــي لهــذه 
الفعاليات الفلســطينية بامتياز، 
والتــي دمجــت بيــن الصناعات 
األساســية وتلك التي تعدًا ترفًا 
بمــا يخص المصنوعــات الحلوة 

كالشوكوالته وأشكال أخرى.
بالشــراكة  االقتصــاد  وزارة 
مــع اتحــاد الصناعــات الغذائية 
نظمــوا  الوطنيــة  والشــركات 
معرضــا للغــذاء الفلســطيني – 
غذاؤنا – كما هو المعتاد سنويا، 
مع الحــرص على عقد المعرض 
كل ســنة فــي الضفــة المحتلة 
بمدينــة نابلــس وقطــاع غزة، 
وتهــدف هــذه المعــارض إلــى 
الفلسطيني  المســتهلك  تعريف 
بالمنتجات الغذائية الفلسطينية 
وزيــادة الحصــة الســوقية لهذه 
المنتجات في السوق المحلي من 
خالل تشــجيع التجار على إبرام 
صفقات تجارية واالســتفادة من 
المزايا والخصومات التي تمنحها 
الفلســطينية  الغذائية  المصانع 

خالل فترة المعرض.
المعرض الغذائــي الكبير يهدف 
النمــو  معــدالت  تعزيــز  إلــى 
الطرديــة في الحصة الســوقية 
والذي تحقق من خالل المعارض 
المســتهلك  وتعريــف  الســابقة 
بجــودة وطــرق تعبئــة ومــذاق 
المنتجات الغذائية الفلسطينية، 
وتمتد األهداف إلى تعريف التجار 

والموزعين والمستهلكين بجميع 
المنتجات الغذائية الفلســطينية 

على اتساع أنواعها.
وقالت وزارة االقتصاد على لسان 
وكيلهــا عبد الفتــاح الزريعي أن 
الصناعية  الغذائيــة  المعــارض 
المســتهلك  بيــن  الثقــة  تعــزز 
والمنتجــات الفلســطينية، كمــا 
وتعمــل علــى تغييــر الصــورة 
النمطية المتشــكلة فــي أذهان 
المســتهلكين تجاه جودة بعض 
المنتجات بعد االطالع واالحتكاك 

المباشر بهذه المنتجات.
وتتسع رقعة الصناعات الغذائية 
الفلسطينية لتزيد نسبة الحصة 
الفلسطينية  للمنتجات  السوقية 
في المناطــق المحتلة في العام 
1948 مــن خــالل دعــوة التجار 
والمســتهلكين لزيارة المعارض 
الوطــن،  أرض  علــى  المقامــة 
وكذلــك رفع نســبة الصــادرات 
الفلســطينية مــن خــالل دعوة 
بعض التجار والوكالء من الدول 

المجاورة.
وقال وكيل االقتصاد عبد الفتاح 
الزريعي، إن المعرض يعد إنجازا 
ومفخــرة للشــعب الفلســطيني 

والمنتجــات  الســلع  لعــرض 
الغذائيــة التي يتــم انتاجها في 
قطــاع غــزة، مبيّنــًا أن جميــع 
بالمعرض  الغذائيــة  المنتجــات 
ذات مواصفــات عاليــة الجــودة 
وقدرة تنافســية تلبي احتياجات 

المستهلك الفلسطيني.
معــرض  أن  الزريعــي  وأوضــح 
غذاؤنا فلســطيني يندرج ضمن 
سياســة وزارة االقتصــاد لدعم 
الفلسطينية  الغذائية  الصناعات 
للسياســات  تتويجــًا  ويأتــي 
الــوزارة  بيــن  المشــتركة 
الخــاص  القطــاع  ومؤسســات 

لدعم المنتج المحلي.
للمشــاركة  المواطنيــن  ودعــا 
في معرض المنتجــات الغذائية 
للتعرف عن قرب على المنتجات 
وجودتها  الفلســطينية  الغذائية 
تفاصيــل  ومعرفــة  بتجربتهــا 
انتاجها الدقيق ومراحل خروجها 

للسوق.
يشــار إلــى أن المعــرض أقيــم 
في المركــز الثقافي االجتماعي 
األرثوذوكسي العربي في مدينة 
غــزة، ويحمــل عنــوان "غذاؤنا 
ويضــم   ،"2022 فلســطيني 

منتجات وطنية محلية ألكثر من 
40 شــركة فلســطينية في غزة 
والضفة الغربية، ويســتمر لمدة 

ثالثة أيام.
الــوزارة  أن  الزريعــي  وأوضــح 
ماضيــة فــي سياســتها لحماية 
ودعــم المنتــج الوطنــي، الذي 
علــى  وقدرتــه  نجاحتــه  أثبــت 
المنافسة ومطابقته للمواصفات 
بجــودة  وتمتعــه  الفلســطينية 

عالية.
ورسم اتحاد الصناعات الغذائية 
الفلسطينية أهدافه التي ترمي 
إلــى ازديــاد الحصــة الســوقية 
الفلسطينية  الغذائية  للمنتجات 
خالل العقــد المقبل، حيث زادت 
ثقة المستهلك من خالل تطوير 
والتغليــف،  التعبئــة  الجــودة، 
الغذائيــة  الســالمة  إجــراءات 
والمواصفــات والتعليمات الفنية 
المعرض  اإللزامية. ويعود نجاح 
الســليم  التخطيط  الــى  الحالي 
وتنفيذ حملــة إعالمية وإعالنية 
ناجحة من اجل إيصال الرســالة 
للوصول الى األهداف المنشودة، 
الصناعــات  وتطويــر  لدعــم 

المحلية الوطنية.

بمشاركة 40 شركة بين الضفة وغزة

“معرض غذاؤنا” يختصر جودة األغذية الفلسطينية على أصولها
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غزة - الرأي
العمــل  متابعــة  رئيــس  عقــد 
عصــام  األســتاذ  الحكومــي 
مــع  نخبويًــا  لقــاًء  الدعليــس 
إعالميي الفصائل الفلســطينية 
غــرب  الكومــودور  فنــدق  فــي 

مدينة غزة
ورحــب الدعليــس في مســتهل 
المكتــب  نظمــه  الــذي  اللقــاء 
بالتعــاون  الحكومــي  اإلعالمــي 
مــع تنســيقية إعــالم الفصائل 
مشــيدًا  الحضور،  باإلعالمييــن 
بجهودهــم فــي تغطيــة جرائم 
الروايــة  ونقــل  االحتــالل 

الفلسطينية للعالم.
وأوضح أن لقــاء اليوم يعد اللقاء 
رقم 68 الــذي يعقده مع مختلف 
شرائح المجتمع الفلسطيني منذ 
الحكومي  العمــل  توليه رئاســة 

قبل 532 يومًا.
أهــم  الدعليــس،  واســتعرض 
الحقائــق والوقائــع التي يمر بها 
العمــل الحكومي في قطاع غزة، 
للمواطنين  المقدمــة  الخدمــات 
في مختلــف القطاعات ال ســيما 
والصناعــة  والتعليــم  الصحــة 

وحقوق الموظفين وغيرها.
وقــال إن تحليل البيئة في قطاع 
غزة قبل تســلمه رئاســة العمل 
الحكومــي كانت صعبــة للغاية، 
مؤكــدا أن هذا الواقع دفع لوضع 
مجموعة من األولويات لتنفيذها 

لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأضاف الدعليــس، أن األولويات 
منــازل  إعمــار  إعــادة  هــي: 
المواطنين التي دمرها االحتالل 
القطــاع،  علــى  حروبــه  خــالل 
الخدمــات  وتجويــد  وتحســين 
المقدمة ألبناء شــعبنا، وتحسين 
للموظفيــن  الوظيفــي  الرضــا 
عبــر زيادة نســبة الراتب وصوال 
للراتــب الكامــل، وإطــالق ملف 
الترقيــات للموظفيــن، وتعزيــز 
الشــراكة الحقيقية مــع المجتمع 
المدنــي، باإلضافة إلــى تصفير 

كافة المشاكل العالقة.
وأكــد أن الحكومة بغــزة واجهت 
التــي  العقبــات  مــن  مجموعــة 
اســتكمال  مســيرة  عرقلــت 
اإلنســاني  بالواقــع  النهــوض 
الصعــب في قطاع  واالقتصادي 
غزة، مشــيرا إلــى أن أكبر عقبة 

واجهتها الحكومة هي االنقســام 
الفلســطيني واســتمرار الحصار 

اإلسرائيلي على القطاع.
أنــه  علــى  الدعليــس،  وشــدد 
بالرغم من التحديــات والعقبات 
تحقيــق  الحكومــة  اســتطاعت 
العديد من اإلنجازات في مختلف 
األولويــات التــي وضعتها، ومنها 
إعادة إعمار 1044 وحدة ســكنية 
مــن أصــل 1260 وحــدة مدمرة 
بواقــع %83، بينمــا تبقــى 429 
وحدة باألبراج الســكنية لم يتم 

إعادة إعمار حتى اللحظة.
وأشــار إلى أن وجود 1800 وحدة 
ســكنية بحاجــة إلعــادة اإلعمار 
منذ حرب الفرقــان 2008 وحتى 
العدوان اإلســرائيلي األخير على 
قطاع غزة في يوليو عام 2022.

وبشــأن ملــف الموظفيــن البالغ 
أوضــح  ألــف،   58 عددهــم 
الحكومــة  أن  الدعليــس، 
اســتطاعت رفــع نســبة صــرف 
الراتب من %55 إلى %60، مؤكدا 
اســتمرار الجهــود لرفع النســبة 
الظــروف بذلك،  كلمــا ســمحت 
مشــيدا بصبــر الموظفيــن على 

مدار 15 عاما، باإلضافة إلطالق 
ملف الترقيات لمختلف مستويات 

الموظفين.
وأكــد أن الحكومــة عملــت بكل 
جهــد علــى تعزيز الشــراكة مع 
إدارة  فــي  المدنــي  المجتمــع 
الواقع الذي يعيشــه قطاع غزة، 
عبر العديد مــن اإلجراءات بينها 
الوزارات للجان  تشــكيل مختلف 
البيئــة  خــارج  مــن  استشــارية 
الحكوميــة، وتنظيــم انتخابــات 
وتشــكيل  التجاريــة،  الغــرف 
مجلس أمــن غذائي أثنــاء أزمة 
كورونا، الفتا إلى وجود تنســيق 
عال المستوى مع القطاع الخاص 

على مستوى مختلف المجاالت.
الدعليــس، أن الحكومــة  وبيــن 
إدارة أزمــة كورونــا  اســتطاعت 
بكفاءة عالية دون اللجوء لخيارات 
قاسية على أبناء شعبنا كاإلغالق 
التام في ظل الظروف االقتصادية 
التــي يواجهونها، وكذلك تصفير 
عدد من المشاكل العالقة كإنهاء 
اللبابيــدي بمدينة  ملــف شــارع 
الحرية، ومستشفى  غزة، وشارع 
حمــد بمحافظة رفح، ومشــروع 

"عنق الزجاجة" بمخيم الشــاطئ 
غرب غزة.

الحكومة  إنجــازات  وتحدث عــن 
فــي ملف بنــاء المــدارس وإنهاء 
اإلشــكاليات المتعلقة باألراضي، 
وتقليل  الصحي،  المجال  وتعزيز 
صفــوف  بيــن  البطالــة  نســبة 

الخريجين.
الحكومة  أن  الدعليــس،  وأوضح 
تعمــل حاليا على تعزيــز مراكز 
الخدمة للمواطنين في المشافي 
القيــم  وتعزيــز  والعيــادات، 
الســلوكيات  بعــض  ومعالجــة 
الرقمــي  والتحــول  الخاطئــة، 

لمختلف الخدمات الحكومية
وأكــد فــي ختــام كلمتــه، على 
اإليجابي  االتجــاه  تعزيز  ضرورة 
الفلســطيني  المجتمــع  فــي 
لتعزيز صمود  أساســية  كخطوة 
أبناء شــعبنا، معربًا عن شــكره 
اإلعالمييــن  لجهــود  وتقديــره 

والصحفيين كافة.
وفي نهاية اللقاء، كرّمت اللجنة 
التنســيقية إلعالميــي الفصائل 
األستاذ عصام الدعليس، تكريمًا 

لجهوده في العمل الحكومي.

استعرض تحديات وإنجازات الحكومة

رئيس متابعة العمل الحكومي يلتقي إعالميي الفصائل
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غزة- الرأي- سامي جاد اهلل
بكل مرح ونشاط تتوجهان إلى 
المدرســة في الصبــاح الباكر، 
تنتظمان في الطابور المدرسي 
لتحية العلم واالستماع لإلذاعة 
المدرسية بل والمشاركة فيها.

إنهما الطالبتان إيمان البطروخ 
وسوار اسليم من فئة متالزمة 
داون وطيــف التوحــد واللتــان 
تدرسان في مدرسة مصطفى 
بمديريــة  الحكوميــة  حافــظ 

تعليم غرب غزة.
 15 و"ســوار" ضمــن  "إيمــان" 
طالبًا وطالبة من متالزمة داون 
قامــت وزارة التربيــة والتعليم 
العالــي في غــزة بدمجهم في 
المــدارس الحكوميــة بقطــاع 

غزة.
لهــم معلمي  الــوزارة  وعيّنت 
ظــل وظيفتهــم رعايــة هؤالء 
الطلبة في المدارس من جميع 
النواحــي التعليمية والنفســية 
والســلوكية والحياتية بشــكل 

عام.
بلغتها البســيطة قالت الطالبة 
إيمان:" أنــا ســعيدة أتعلم مع 

صحباتي، بــدي أكمّل تعليمي 
حتــى أنجح وُأحقــق طموحاتي 
وأدرس جامعــة طــب أســنان، 
وتُضيــف زميلتها ســارة: ُأحب 
مــع معلمتي  ُأتابع  مدرســتي، 
وأحــل الواجبــات وأتعلم ألجل 

أحالمي.
فيمــا تحدث نســرين البطروخ 
والــدة الطالبــة إيمــان: "معلم 
الظــل مــن البرامــج المميــزة 
للوزارة، اســتفدنا منه بشــكل 
كبيــر، تــم دمــج بنتــي فــي 
المدرســة، بنتي اآلن تستطيع 
القراءة والكتابة لبعض الجمل، 
وتســتطيع قراءة األعــداد من 
واحــد إلــى مئــة، كمــا تقــوم 
والطــرح،  الجمــع  بعمليــات 
معلمة الظل تُقــدّم لها جميع 
الخدمات، بنتي تعلمت الوضوء 
والصــالة، والتزمــت بالحجــاب 
هــذا العــام، كما تُشــارك في 
النشــاطات المدرســية  جميــع 
فــي  معــروف  اســم  فهــي 
المدرســة، أيضا فتحت صفحة 
على االنســتغراكم ولها عشرة 

آالف متابع.

التفاعل الصفي".
معلمة الظــل رجاء الدرة قالت: 
"قامــت الــوزارة بتوظيفي في 
مدرســة مصطفى حافظ تحت 
مســمى معلم ظــل حيث أقوم 
إيمــان  الطالبتيــن  بمتابعــة 
وســوار داخل الغرفــة الصفية 
مع وجــود المعلمة األساســية، 
ُأقدّم  تعليمــي  فأنــا مســاعد 

الدعم والمساندة للطالبتين.
الــدرة  المعملــة   وأضافــت 
وظيفتي هي  تبســيط الشرح 
تُقدمهــا  التــي  والمعلومــات 
إلــى  األساســية  المعلمــة 
مهاراتهما  وتنميــة  الطالبتين، 
األكاديميــة وتشــجيعهما على 

التركيز واالنتباه.
تقــوم   انهــا  إلــى  ولفتــت 
النشــاط  فــي  بمســاعدتهما 
االجتماعي والتفاعل واالندماج 
الصفي، والوقــوف في الطابور 
االســتراحة  الصباحــي ووقــت 
وأثنــاء تنــاول وجبــة اإلفطــار 

وخالل الرحالت المدرسية.
ومن أجل إنجاز عملها بالشكل 
المطلوب بينت  المعملة الدرة، 

أنهــا تبنــي عالقــات قوية مع 
والمرشــدة  الطفلتيــن  ُأســرة 
المدرســة  وإدارة  التربويــة 
والطالبــات إضافــة إلــى بنــاء 
مهارات تواصل بين الطالبتين 
المدرســة  وطالبات  ومعلمــات 
حتــى تنجح فــي تنفيــذ خطة 
الدمــج التي تتصــف بالمرونة 

والتكاملية.

نهج التعليم الجامع
مديرة مدرسة مصطفى حافظ 
أشــادت   اهلل،  عطــا  رحــاب  أ. 
بنجــاح تجربــة معلــم الظــل، 
وتوضح أنه ومن خالل تطبيق 
واالختبارات  المقاييــس  بعض 
الخاصــة ظهــر تطــور نوعــي 
لمســتوى الطالبتيــن في عدة 
الكتابة،  القراءة،  مجاالت منها: 
العقيدة اإلســالمية، اســتخدام 
األجهــزة االلكترونية، العالقات 
فــي  والمشــاركة  االجتماعيــة 

الفعاليات المدرسية.
بــدوره أكد مدير عام اإلرشــاد 
والصحة المدرســية في الوزارة 
د. خالــد أبــو فضــة أن معلــم 

الظــل Shadow Teacher هو 
توجــه عالمــي حديــث طبقناه 
في المدارس بغزة، ويأتي ذلك 
من التزام وزارة التعليم الكبير 
تجاه فئة الطلبــة ذوي اإلعاقة 
وتأكيدًا منها على نهج التعليم 
الجامع الــذي تتبناه، حيث يتم 
ســنويًا دمــج عدد مــن الطلبة 
ذوي اإلعاقات الظاهرة والخفية 
وتقديــم الخدمــات التعليميــة 

والتأهيلية لهم.
وترسك  وزارة التربية والتعليم 
العالــي بغزة  البســمة والبهجة 
الطلبــة  هــؤالء  شــفاه  علــى 
يُعربــون عــن فرحهم  الذيــن 
وســعادتهم بالتعلــم من خالل 
برنامج معلم الظل الذي يحظى 
بدعم وتشجيع من لجنة متابعة 

العمل الحكومي في غزة.
وتزداد ســعادة الطلبة مع الكم 
الوافــر من األنشــطة واأللعاب 
والتعليــم الممتــع واالهتمــام 
والمتابعــة مــن قبــل المعلــم 
المرافــق لهم.. معلــم الظل..

نحــو  بأيديهــم  يأخــذ  الــذي 
الطموح واألمل والمستقبل..

ُتطّبقه وزارة التربية والتعليم في مدارسها

"معلم الظل" .. برنامج حكومي فريد لدمج 
وتعليم طلبة متالزمة داون بغزة
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دعت التباع اإلرشادات الصحية

الصحة: قطاع غزة 
يمر موجة إنفلونزا 

موسمية
غزة-الرأي

قالــت وزارة الصحــة فــي غــزة، إن مــا يمــر به 
قطــاع غزة والمنطقة عبارة عــن موجة إنفلونزا 

موسمية.
ودعــت الــوزارة، الجميع إلــى اتباع اإلرشــادات 
الصحيــة ذات العالقــة. ونوهــت الــوزارة إلــى 
ضرورة االبتعاد عن أماكــن التجمعات واألماكن 
المزدحمــة وعن األشــخاص الذين تظهر عليهم 
عالمات المرض والرشح، وكذلك ارتداء الكمامة 
لكبار الســن وأصحــاب المناعــة الضعيفة، حتى 
ال يتعرضــوا للعــدوى من اآلخريــن، والمحافظة 
على نظافــة األيدي وهي أهم طرق الوقاية من 

اإلصابة بالفيروسات والنظافة الشخصية.
الدافئــة  الســوائل  شــرب  لضــرورة  وأشــارت 
واســتعمال خافــض الحــرارة، وفي حــال وجود 
سعال تناول أدوية للسعال، والتوجه للمستشفى 
فــي حال وجود أعرض شــديدة أو ضيق تنفســا 

إلجراء فحص شامل.
كذلك أكدت الــوزارة على ضــرورة تلقي اللقاح 
المضــاد لإلنفلونــزا ألنــه يشــكل حمايــة مــن 

الفيروسات األكثر خطرا.

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم
الفينــة  بيــن  االحتــالل  يتــوان  ال 
واألخرى في إلحــاق األذى بمرضى 
قطاع غــزة المحاصر منذ ســنوات 
طويلــة، تارة بإغــالق المعابر أمام 
الحــاالت اإلنســانية والحــول دون 
مغادرتهــا للعالج في الخارج، وتارة 
أخــرى بمنع إدخــال األدوية الطبية 
لمرضــى  الضروريــة  واألجهــزة 
فــي  والمتمثلــة  والقلــب،  األورام 

أجهزة األشعة والقسطرة وغيرها.
وتــزداد خطــورة الوضــع الصحــي 
في قطاع غــزة، نتيجــة نفاذ هذه 
األجهزة والمعدات الالزمة للكشــف 
عــن حــاالت المرضى، األمــر الذي 
يضاعف معاناتهم في وقت يتحكم 
االحتــالل في الســماح بإدخــال ما 
ينقــذ حياتهم، وهو ما يدعو للقلق 
وينذر بكارثة إنسانية قد تحدث إذا 

لم يتم استدراك ذلك.
ويعاني قطاع الصحة من تداعيات 
الحصــار المفروض علــى غزة منذ 
أكثــر من 15 عامــًا علــى التوالي، 
من حيث ضعــف االمكانيات بمجال 

تقديم الخدمات الصحية، والنقص 
الطبية  والمســتهلكات  األدوية  في 

الضرورية.

مخاطر صحية
وزارة الصحــة في غــزة، قالت: "إن 
القلــب  وأمــراض  األورام  مرضــى 
والكســور  الدماغيــة  والجلطــات 
المركــزة  والعنايــات  المعقــدة 
يتعرضــون لمخاطر صحية بســبب 
منع االحتالل إدخال األجهزة الطبية 
التــي تحــدد المشــكالت الصحية، 
المطلوبــة  الطبيــة  والتدخــالت 

للمرضى."
وذكرت الوزارة خالل مؤتمر صحفي 
أمام حاجز بيت حانون شمال قطاع 
غزة، أن االحتالل يمنع إدخال جهاز 
القسطرة التداخلية منذ شهر يونيو 
الماضي، رغــم تجديد طلب إدخال 
الجهاز عدة مرات كان آخرها نهاية 
شــهر ســبتمبر الماضــي، مشــيرًة 
إلــى أن هذا الجهــاز يتيح للطواقم 
الطبية إنقــاذ مرضى الجلطات من 

الموت والشلل.

ووفق حديث الوزارة، فإن االحتالل 
يمنــع إدخــال أربعة أجهزة أشــعة 
 C- arm ســينية متحركة من نــوع
منذ مــارس الماضــي، وتم رفض 
ثالثــة طلبات إلدخالهــا كان آخرها 
في شــهر يونيــو الماضــي، مبينًة 
أن هــذه األجهــزة تتيح تشــخيص 
حاالت العظام والكسور داخل غرف 

العمليات.
وأشــارت الوزارة، إلــى أن االحتالل 
يمنــع أيضــًا إدخــال ثالثــة أجهزة 
digi-  اشعة ســينية رقمية من نوع

tal basic X- ray منــذ عــام كامل 
رغــم تجديد طلبــات إدخالها ثالث 
مرات، كان آخرها في شــهر أكتوبر 
الماضي، حيث تتيــح هذه األجهزة 
الحــاالت  مــن  المئــات  تشــخيص 

المرضية.
يمنــع  ســبق،  مــا  إلــى  وإضافــة 
االحتــالل أيضًا إدخال جهاز أشــعة 
 Mobile X-ray متحــرك مــن نــوع
منذ ســتة أشــهر، حيــث يتيح هذا 
الجهــاز تشــخيصًا وتصوير مرضى 
لعنايات المركــزة والمرضى الذين 

بســبب  الحركــة  يســتطيعون  ال 
الشــيخوخة والكســور المعقدة في 

أقسام المبيت بالمستشفيات.

إعاقة غير مبررة
كافــة  أن  الــوزارة،  وأكــدت 
والمطالبــات  التوريــد  إجــراءات 
األجهــزة  بإدخــال  المتكــررة 
مســتوفاة  والتشــخيصية  الطبيــة 
بمــا  المــوردة  الشــركات  مــن 
يضمــن ســهولة وســرعة وصولها 

للمستشفيات.
ويســتخدم االحتالل أساليب إعاقة 
ومماطلة غير مبررة تعطيه فرصة 
أطول لعــدم إصدار تصاريح إدخال 
األجهزة الطبية والتشــخيصية إلى 
مستشــفيات قطــاع غــزة، وفق ما 

ذكرت الصحة.
وأشــارت إلى أن االحتالل والحصار 
المهــددان  همــا  اإلســرائيلي 
الرئيســيان للمرضى جــراء تعمده 
ومصــادرة  بهــم،  األذى  إلحــاق 
حقوقهــم العالجيــة التــي كفلهــا 
القانــون الدولي اإلنســاني ســواء 

داخــل أو خارج مستشــفيات قطاع 
غزة.

وحملت الوزارة االحتالل اإلسرائيلي 
حيــاة  عــن  الكاملــة  المســئولية 
المرضى، وتوفير ما يلزم لعالجهم 
و)56( مــن   )55( للمادتيــن  وفقــًا 
اتفاقية جنيــف الرابعة التي تنص 
علــى أن المســؤولية األولــى فــي 
توفير اإلمــدادات الطبية تقع على 
االحتالل "اإلســرائيلي" كونه القوة 

القائمة باالحتالل.
للمؤسســات  مطالبــات  ووجهــت 
والحقوقيــة  واإلنســانية  الدوليــة 
والمباشــر  الفــوري  بالضغــط 
اإلســرائيلي  االحتــالل  علــى 
للســماح بإدخــال األجهــزة الطبية 
والتشــخيصية، وقطع غيار األجهزة 
المتعطلــة في مستشــفيات قطاع 

غزة.
ودعــت كافة الجهــات ذات العالقة 
لإلنصات إلى أنــات وأوجاع مرضى 
أســماعهم  تنــادي  التــي  غــزة 
ومسئولياتهم األخالقية والقانونية 

واإلغاثية إلنقاذ حياتهم.

منع االحتالل إدخال األجهزة الطبية ُيهّدد مرضى قطاع غزة


