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المصاب المسن رشاد البابا يصارع
الموت واالحتالل يرفض السماح بعالجه
كتب محمد الجمل
منذ نحو ثالثة أس���ابيع يرقد المصاب المس���ن رش���اد
الباب���ا " 58عام���ا" في غيبوب���ة تامة ،يص���ارع الموت على
سرير المستشفى ،بينما عائلته استنزفت كل الطرق في
محاولة النتزاع موافقة إس���رائيلية تسمح له بالسفر إلى
مستشفيات رام الله أو الداخل من أجل العالج ،غير أن كل
هذه المحاوالت باءت بالفشل ،مع تعنت االحتالل ورفضه
السماح بعالجه خارج غزة.

رصاص الموت
الباب���ا كان أصي���ب برصاصة ف���ي الركبة ف���ي الثالثين
من آذار الماضي ش���رق مدينة رفح ،تس���ببت في تهشيم
عظامه ،ما استدعى دخوله لغرفة العمليات بصورة عاجلة
من أجل تثبيت العظام ،لكن كبر سنه ،ومضاعفات اإلصابة
تس���ببا له في جلط���ة دماغية ،أدخلته ف���ي غيبوبة حتى
يومنا هذا.
ويق���ول أحمد االب���ن األكبر لرش���اد ،إن األطب���اء حاولوا
جاهدين إنقاذ حياته ،لكنهم أوصوا بس���رعة نقله للعالج
خارج القطاع ،وبش���كل عاجل تم إصدار تحويلة طبية من
وزارة الصحة ،وتوقفت عملية نقله على تصريح إسرائيلي
له وللمرافق.
وأوض���ح أنهم انه���وا كل اإلج���راءات ،وتقدم���ت وزارة
الش���ؤون المدنية في قط���اع غزة بطل���ب التصريح ،لكن
االحتالل رفض منحه إياه حتى اآلن.
وبين أحمد أنهم راجعوا مرة ومرتين وثالثا ،فأخبرتهم
الوزارة أنها تنتظر رد الجانب اإلس���رائيلي ،وملف رش���اد
ومع���ه عدد م���ن المصابي���ن الخطرين يتص���در اهتمام
موظفي الوزارة ،الذين تواصلوا مع االحتالل من أجله أكثر
م���ن مرة ،لكنهم لم يتلقوا أي رد ايجابي ،وأن األمر ش���به

عام ،يشمل كل مصابي مسيرات العودة.
وعبر أحمد عن بالغ قلق���ه على صحة والده ،فعالجه في
غزة لم يعد ممكنًا ،والح���ل يكمن في إخراجه من القطاع،
وإس���رائيل ترف���ض ،ولم يدع���وا بابا إال طرق���وه ،لكن كل
جهودهم فشلت حتى اآلن.
وأوضح أحمد أن الجريمة التي ارتكبت بحق والده كانت
مضاعفة ،فهو مسن لم يفعل شيئا يستحق عليه اإلصابة
ً
بطلق متفجر ،واستكماال للجريمة المركبة ،تمنع إسرائيل
إخراج���ه من القط���اع ،مناش���دًا كل الجه���ات الحقوقية
المحلية منها والدولية ،التدخل من أجل تس���هيل خروج
والده ،كي يحصل على العالج.

قلق وحزن
أما ش���قيقه إياد ،فأكد انه تم طرح فكرة نقله إلى مصر
من خالل المعبر الذي كان فتح قبل عدة أيام ،لكن األطباء
رفضوا ،فالطريق إلى مستش���فيات القاهرة طويلة ووعرة،
وتس���تغرق أكثر من يوم ،وحالة ش���قيقه ال تحتمل ،فهو
بحاج���ة إلى تزوي���ده باألوكس���جين على التوال���ي ،ومنع
تحريكه كثيرًا ،وكحد أقصى يس���مح له بالسفر لساعة أو
ساعة ونصف ،لذلك موضوع سفره إلى مصر صعب.
وتمنى إياد أن يتمكن شقيقه من السفر في أسرع وقت
ممكن ،وأن يتماثل للش���فاء ،فالعائلة قلقلة على حالته،
خاصة أن نحو  19يوما مضت على إصابته ،ولم يس���جل أي
تحسن يذكر على حالته الصحية.
وأك���د إي���اد أن م���ا ش���اهده في المستش���فى يش���ير
بش���كل واضح إلى ارتكاب االحت�ل�ال لجرائم وفظائع بحق
ّ
فأسرة المستشفيات
المش���اركين في مس���يرات العودة،
تغ���ص بالمصابي���ن ممن يعان���ون وضعًا صحي���ًا حرجًا،
ولديهم كس���ور مضاعفة ،وبحاجة إلى وقت كبير للشفاء،
وقد يعانون إعاقات أبدية.

جرافات االحتالل تتوغل شرق بلدتي خزاعة والفخاري
كتب محمد الجمل:
توغل���ت أربع جرافات عس���كرية إس���رائيلية ترافقها
دباب���ة وناقلة جند مصفحة ،بش���كل مح���دود في عدة
محاور عند األطراف الش���رقية لبلدتي الفخاري وخزاعة،
الواقعتي���ن بمحاذاة خط التحديد ش���رق محافظة خان
يونس ،صباح أمس.
وبحس���ب المص���ادر ذاتها ،ف���إن عددا م���ن الدبابات
واآلليات العسكرية كانت تتمركز داخل معبر «صوفاه»،
ب���دأت بالتقدم في اتج���اه الغرب في س���اعات الصباح،
وتمرك���ز بعضه���ا قبالة مزارع وبس���اتين فلس���طينية
ً
محاذية لبلدة الفخاري ،فيما تقدمت أخرى ش���ماال تجاه
بلدة خزاعة.
وأكد ش���هود عيان أن اآلليات المتوغلة نفذت عمليات
تمش���يط متفرقة في المنطقة ،تزامنًا مع قيام جرافات
بتنفيذ عمليات تجريف واس���عة ،أقدم���ت خاللها على
تجريف أراض للمواطني���ن ،وإحداث حفر طولية عميقة
في بعض المناطق.
والحقا وصلت مركبات تابعة لس�ل�اح الهندسة بجيش

االحتالل ،وش���رعت بترميم أجزاء من الس���ياج الشائك،
ً
ووضع س���ياج جديد ،بدال من األج���زاء التي كان حطمها
المتظاهرون.
وقال ش���هود عيان إن إح���دى اآللي���ات المتوغلة في
المنطق���ة ،أطلقت النار باتجاه فتية وش���بان اقتربوا من
جرافات متوغلة في منطقة خزاعة ،ورش���قوها بالحجارة،
دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.
وأوضح���ت ذات المص���ادر ،أن اآللي���ات اإلس���رائيلية
انسحبت باتجاه موقع عسكري قريب من معبر «صوفاه»،
بعد عدة س���اعات من التوغل ،مش���يرة إلى أن أجواء من
التوت���ر خيم���ت على معظ���م المناط���ق المحاذية لخط
التحديد ،السيما مع اس���تمرار االنتشار المكثف آلليات
االحتالل قبالة تلك المناطق.
وكانت طائ���رات حربية إس���رائيلية نف���ذت عمليات
تحليق في أجواء شرق ووسط محافظة خان يونس خالل
ساعات فجر ونهار أمس.
يذك���ر أن عملية توغل مماثلة كانت نفذت في منطقة
قريب���ة نه���ار أول من أمس ،واس���تمرت عدة س���اعات،
ورافقتها عمليات تجريف وترميم للسياج.
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وقفة للصحافيين بمجمع فلسطين الطبي
تنديدًا بمحاولة اغتيال الصحافي أبو حسين
رام الل���ه " -وفا" :اعتصم عش���رات
الصحافيي���ن ،ام���س ،ف���ي مجم���ع
فلس���طين الطب���ي ف���ي رام الل���ه،
تنديدا بمحاولة قوات االحتالل قتل
الصحافي أحمد أبو حس���ين الجمعة
الماضية في غزة ،والذي نقل مس���اء
أول م���ن أم���س ،إلى المجم���ع الطبي
لخطورة إصابته.
وق���ال وزير الصحة ج���ود عواد ،إن
هن���اك اهتمام���ا من قب���ل الرئيس
محمود عباس ورئي���س الوزراء رامي
الحم���د الل���ه بع�ل�اج الصحاف���ي أبو
حس���ين ،ويوجد تعليمات مباش���رة
لتوفي���ر كل م���ا يل���زم من ع�ل�اج أو
تحويالت طبية له.
م���ن جهته ،ق���ال المدي���ر الطبي
لمجم���ع فلس���طين الطب���ي أحم���د
البيتاوي ،إن أبو حس���ين أدخل غرفة
العمليات وه���و في حالة حرجة ،وتم
إجراء الالزم له ،حيث تبين أنه أصيب
برصاص االحت�ل�ال نتج عنها تهتك
في أعضائه الداخلية.
وأض���اف ،إن���ه يتواجد ف���ي غرفة
العمليات طاقم طبي مكون من عشرة
أطباء ذوي خبرة وكفاءة ومن مختلف

الصحافي المصاب أبو حسين في غرفة العناية المكثفة بمستشفى رام الله.

التخصصات.
م���ن ناحيت���ه ،ق���ال وكي���ل وزارة
اإلعالم فايز أب���و عيطة ،إن الوزارة لن

تقف مكتوف���ة األيدي تجاه الجرائم
الت���ي ترتك���ب ،وأن وس���ائل اإلعالم
الفلس���طينية تق���وم بمهمة وطنية

وليست وظيفية ،وجرائم االحتالل لن
تثنيها عن مواصلة رسالتها.
وأوضح أن الوزارة س���تقدم الدعم

لوس���ائل اإلع�ل�ام الوطني���ة ،لفضح
ممارس���ات االحت�ل�ال وجرائمه بحق
الشعب الفلسطيني.

الطائرات الورقية المحملة بـكتل نارية مقاومة فعالة ضد االحتالل
كتب محمد الجمل
اعتاد س���كان القطاع على إطالق الطائ���رات الورقية للمتعة
وتزيين السماء ،واالحتفال ببعض المناسبات ،لكن مع انطالق
مس���يرات الع���ودة بدأ يتغير ه���دف إطالق ه���ذه الطائرات،
وتحولت إلى س�ل�اح فعال في أيدي المتظاهرين ،أس���هم في
تكبيد االحتالل خسائر كبيرة ،وأرهق جيشه.
فالطائ���رات التي ابتكر المتظاهرون طريقة جديدة لجعلها
تحمل كتل���ة من الن���ار ،أصبحت أداة إلش���عال حرائق داخل
"كيبوتس���ات االحتالل" ،وفي محيط المواقع العسكرية ،حيث
نجح المتظاهرون في التس���بب بإش���عال عشرات الحرائق في
مناطق محاذية للقطاع خالل األيام القليلة الماضية.

فكرة مبتكرة
ووف���ق ما رصدته "األيام" ،تتلخص فك���رة "طائرات اللهب"،
بربط قطع���ة قماش صغيرة ف���ي ذيل الطائ���رة الورقية ،ثم
إشباعها بالوقود السائل "بنزين" ،وإشعالها ،ثم إطالق الطائرة
وجعله���ا تحلق في اله���واء ،حيث تتولي الري���اح "المتحالفة
م���ع المتظاهرين" ،س���حبها ناحية الش���رق ،وبع���د أن تصبح

فوق الس���ياج الفاصل يتم قص الحبل ،وتركها تسقط داخل
الخط االخضر ،حيث عش���رات الدونمات من األراضي الممتلئة
بالحش���ائش ومحاصي���ل الحب���وب الجافة ،ما يس���هل عملية
اشتعال النيران.
ورصدت عدس���ات المصورين والنش���طاء عش���رات الحرائق
المتفاوتة الحجم في "أحراش" غالف غزة ،وش���وهدت سيارات
اطفائية إس���رائيلية تصل مرات عدي���دة إلى مناطق الحرائق
بهدف إخمادها.

مقاومة مستمرة
الش���اب أحمد عوض الل���ه ،أكد أنه في الس���ابق كان يدخل
المتظاهرون إل���ى داخل المناط���ق اإلس���رائيلية ،ويغامرون
بحياته���م من أجل إش���عال النيران فيها ،لك���ن بفضل فكرة
الطائرات بات األمر أس���هل وأسرع ،ويمكن تعميمه على كافة
المناط���ق ،فمجرد طائرة ورقية وقطعة قم���اش مبللة بالوقود
ال تزيد كلفتها على خمس���ة ش���واكل ،باإلمكان إشعال حريق
يكلف االحتالل ماليين الدوالرات.
وأك���د عوض الل���ه أن الفكرة تخضع لتطور مس���تمر ،وباتت
الطائ���رات المصنوعة أكبر حجمًا ،لحمل كتلة لهب أكبر ،ولكي

تصل إلى مسافات أبعد ،موضحًا أن اتجاه الرياح التي تسحب
الطائرات ناحية االحتالل ساهم في نجاح الفكرة.

تعميم الفكرة
أما الش���اب خالد رزق فأكد أن الفكرة التي انطلقت من وسط
قطاع غزة ،وتحديدًا من مخيم الع���ودة بمنطقة البريج ،بدأت
تنتش���ر في كل المناطق ،وهناك أش���خاص متخصصون في
صنع الطائرات ،ويتم تجهيزه���ا بكرات اللهب ،وإطالقها في
الوقت والمكان المناس���بين ،بناء على حسابات سرعة واتجاه
الرياح ،وتحديد منطقة ممتلئة باألعش���اب لس���هولة إشعال
الحرائق.
وتمنى رزق لو كان إس���قاط الطائرات فيه دقة وتوجيه أكبر،
كي يستهدف النشطاء بها مواقع عسكرية ،لكنها في الغالب
ال يمك���ن توجيها بدقة ،رغم ذلك وف���ي كل األحوال أمر جيد،
وأسلوب مقاومة مبتكر يمكن البناء عليه وتطويره.
وأش���ار إلى أن الفترة المقبلة س���تكون أفضل في استخدام
هذه الطائرات ،مع اس���تقرار اتجاه الري���اح ،وجفاف النباتات
أكث���ر ،وارتفاع درجات الحرارة ،ما يس���هل ويس���رع انتش���ار
النيران في بقعة جغرافية أكبر.

