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فلسطين

السنين
ال ـبــاد ،وأوض ـحــت أن اإلحـصــائـيــات
األولية تفيد بتسبب العدوان بتوقف
ع ـم ــل  350أل ـ ــف ع ــام ــل فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الخاص عن أعمالهم.
وفيما ال تــزال قــوات «التحالف» تمنع
تدفق املشتقات النفطية إلى األســواق
اليمنية ،قــالــت وزارة النفط واملـعــادن
إن األض ـ ـ ـ ــرار ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ال ـ ـعـ ــدوان
تسببت بتوقف تصدير النفط وتراجع
انتاجه ،إضافة إلى تدمير  244محطة
و 189ناقلة وقــود ،وتدمير  37منشأة
منها مبنى الرصد الزلزالي في ذمار
م ــع م ـخ ـت ـبــراتــه وم ـع ــدات ـه ــا وم ـن ـشــأة
رأس عيسى وشــركــة النفط فــي ذمــار.
وأش ــارت إلــى تــوقــف كــل أع ـمــال إنـتــاج
واستكشاف النفط على يــد الشركات
األجنبية ،الذي تسبب بتسريح العمال
في الشركات النفطية.
وفيما ارتفع إجمالي شبكات وأبــراج
االتصاالت املستهدفة على يد طيران
«ال ـت ـح ــال ــف» إل ــى  190ب ــرج ــا وشـبـكــة
ات ـ ـصـ ــاالت ف ــي عـ ــدد م ــن امل ـح ــاف ـظ ــات.
وق ـ ــدرت وزارة االت ـ ـصـ ــاالت وتـقـنـيــة
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي تـكـبــدهــا
قطاع االت ـصــاالت بعشرات املـلـيــارات،
واتـهـمــت طـيــران ال ـعــدوان باستهداف
م ـ ـح ـ ـط ـ ــات وخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
الــرئـيـسـيــة ال ــراب ـط ــة ب ــن امل ـحــاف ـظــات،
وكذلك الرابطة مع دول الجوار.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة
اليمنية أن الحرب والحصار ّأديا إلى
توقف إم ــدادات الــدواء وتضرر املئات
م ــن املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة .واتـهـمــت
طيران الـعــدوان بتدمير ما يزيد على
 340مـ ـنـ ـش ــأة ص ـح ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة بــن
مستشفيات ومراكز صحية ووحدات
متخصصة ،بــاإلضــافــة إل ــى األض ــرار
غير مباشرة تكبدها القطاع الصحي
ن ـت ـي ـجــة ان ـ ـعـ ــدام امل ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة
واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات واملـ ـح ــالـ ـي ــل ال ـط ـب ـيــة
املخبرية والــدوائـيــة نتيجة الحصار
الــذي أدى إلــى وفــاة كثير من املرضى
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــان ــون األم ـ ـ ـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة
ك ـم ــرض ــى ال ـس ـك ــري وأمـ ـ ـ ــراض الـقـلــب
والشرايني والفشل الكلوي ومختلف
أنواع السرطان وغيرها.

تزايد حاالت االنتحار في غزة :المسؤولية برسم الكل
تتزايد حاالت ومحاوالت
االنتحار في غزة .الضحايا
معظمهم من فئة الشباب،
فيما يموت آخرون من أبناء
العشرين بسكتات قلبية
مفاجئة في غير الحرب ،يجد
الغزيون أنفسهم وجهًا لوجه
مع الموت دائمًا
غزة ـــ سناء كمال
«ع ـ ـشـ ــت حـ ـي ــات ــي وأنـ ـ ـ ــا ن ـف ـس ــي أن ـه ــي
حياتي ،اآلن سأنهي حياتي هــذه آخر
أم ـن ـي ــات ــي» .ك ــان ــت هـ ــذه آخـ ــر م ــا كتبه
عزمي يونس البريم ( 32عامًا) ،من خان
يونس جنوب قطاع غزة ،على صفحته
على «فايسبوك» ،قبل ساعة من إحراق
نفسه على دار بني سهيال على مدخل
بلدته الشرقية لخان يونس.
لم يستطع السائقون املتجمعون على
مــدخــل ال ـب ـلــدة مـنــع ال ـبــريــم م ــن إح ــراق
نـفـســه ،فــاشـتـعـلــت ال ـن ـيــران ف ــي جـســده
والتهمت  %70منه خــال دقائق فقط،
وذل ــك قبل تمكن املــواطـنــن مــن إخماد
ال ـن ــار املـشـتـعـلــة ،وف ــي م ــا ب ـعــد أعـلـنــت
وفاته.
يـقــول اب ــن عـمــه أب ــو محمد الـبــريــم (45
عــامــا) ،إنـهــا لــم تـكــن امل ــرة األول ــى التي
يـ ـح ــاول ف ـي ـهــا ال ـب ــري ــم إنـ ـه ــاء ح ـيــاتــه،
مــؤكـدًا أنــه «ال يعاني مشكالت نفسية
أو ان ـ ـف ـ ـصـ ــامـ ــا فـ ـ ــي الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ك ـمــا
ُر ّوج ،بــل إن ـهــا الـضـغــوط االجـتـمــاعـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه أب
ل ـط ـف ـل ــن وال ي ـس ـت ـط ـيــع ت ــأم ــن ح ـي ــاة
كــريـمــة لـهــم ،كــانــت داف ـعــه إل ــى محاولة
لالنتحار».
ق ـب ــل ي ـ ــوم مـ ــن إحـ ـ ـ ــراق الـ ـب ــري ــم ن ـف ـســه،
ّ
ه ـ ــدد غ ـ ـ ــزي آخ ـ ــر ب ـق ـط ــع شـ ــرايـ ــن ي ــده
واالنـتـحــار أم ــام مــدخــل الـشـفــاء الطبي
وسـ ــط مــدي ـنــة غ ـ ــزة .املـ ــوجـ ــودون أم ــام
املستشفى استطاعوا منعه من تنفيذه
تـهــديــده ،وسـحــب الـسـكــن مـنــه .عملية
إن ـقــاذ أخ ــرى حــدثــت مــع رزق أب ــو ستة

ال ــذي هــدد بــإلـقــاء نفسه مــن أعـلــى برج
لإلرسال في مدينة غزة ،بسبب ظروفه
االق ـت ـصــاديــة الـصـعـبــة وت ــوق ــف سلطة
رام الـلــه عــن تحويل راتـبــه .لــم يستطع
املتجمهرون إقناعه للنزول وعدم إلقاء
نفسه ،إال بعدما حصل على ضمانات
من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس بعودة راتبه.
ً
وش ـ ـهـ ــد ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ــزة إق ـ ـ ـبـ ـ ــاال مـ ـت ــزايـ ـدًا
م ــن شـ ـب ــان وشـ ــابـ ــات ع ـل ــى وض ـ ــع حــد
لحياتهم ،فقد اختلفت طــرق املــوت ما
بني الشنق أو إحــراق النفس أو تناول
مبيدات حشرية وحتى القفز عن ارتفاع
شاهق ،كما حدث مع س .غ 26( .عامًا)
الـتــي رم ــت نفسها مــن ال ــدور الـســادس
في شارع الصناعة في غزة ،ما أدى إلى
وفاتها في مستشفى الشفاء الحقًا.
ي ـقــول امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـش ــرط ــة ،أيـمــن
ال ـب ـط ـن ـي ـج ــي ،إنـ ـ ــه وفـ ـق ــا لـلـتـحـقـيـقــات
ف ــإن «امل ـش ـكــات الـعــائـلـيــة وال ـف ــرط في
استخدام القوة من بعض اآلبــاء تجاه
أبنائهم ،هي أحد أسباب إقدام الشباب
ع ـلــى االنـ ـتـ ـح ــار» .ورف ـ ــض الـبـطـنـيـجــي
إعـطــاء إحصائية عــن حــاالت االنتحار
«نظرًا إلى حساسية املوضوع».
ل ـك ــن ع ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي عــن
حــركــة «ح ـم ــاس» يـحـيــى م ــوس ــى ،يــرى
أن «ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة االنـ ـتـ ـح ــار ه ــو مــن
ت ــداع ـي ــات ال ـح ـص ــار امل ـ ـ ــزدوج املـسـتـمــر
م ـنــذ م ــا يـ ـق ــارب  10أعـ ـ ــوام ع ـلــى أب ـنــاء
غــزة» .وقــال إن «سلطة عباس جــزء من

ال ـح ـص ــار ...ي ـح ــاول مـعــاقـبــة خـصــومــه
السياسيني به».
ورف ـ ــض م ــوس ــى الـ ـق ــول إن ال ـف ـقــر أحــد
أهــم األسـبــاب التي دفعت الشباب إلى
االنتحار ،مضيفًا« :غــزة ليست فقيرة،
ل ـك ــن أم ــوالـ ـه ــا تـ ـس ــرق .ك ـم ــا يـفـتـعـلــون
م ـش ـك ــات ت ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـل ــى أب ـن ــاء
الـقـطــاع ،وهـنــالــك مـجــرمــون خـلــف هــذه
وأيد تتآمر ليل نهار».
املشكالت ٍ
فــي امل ـقــابــل ،حـ ّـمــل الـبــاحــث فــي الهيئة
املـسـتـقـلــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،مصطفى
إبراهيم ،حكومة «حـمــاس» املسؤولية
الـ ـك ــامـ ـل ــة ع ـ ــن «إقـ ـ ـ ـ ـ ــدام ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ع ـلــى
االن ـت ـح ــار ،وت ـح ــول االن ـت ـحــار م ــن خط
أحمر إلــى أسهل طريقة للتخلص مما
يعانيه الـشـبــاب مــن أزم ـ ــات» .وق ــال إن
هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة «أص ـب ـح ــت مـسـتـفـحـلــة
ف ــي ال ـق ـطــاع وه ــي ب ـحــاجــة إل ــى حـلــول
حقيقية ،ال الــى نـقــاش وصـمــت يرافقه
تبرير حكومي».

ّ
حمل الكثيرون
حكومة غزة أو السلطة
مسؤولية سوء األوضاع

ترفض الشرطة إعطاء إحصائية بحاالت االنتحار «نظرًا إلى حساسية الموضوع» (آي بي ايه)

كما رأى إبــراهـيــم أن «حـكــومــة حماس
تتحمل مسؤولية جزء كبير من حاالت
االنـتـحــار الـتــي وقـعــت خ ــال الـسـنــوات
املاضية بسبب تقصيرها وتهربها من
االستحقاقات املطلوبة ،واستمرارها
عـلــى حـســاب ال ـنــاس وعــوزهــم بجباية
الضرائب وعــدم اعترافها بأنها سبب
الوضع الكارثي».
عـ ـل ــى خ ـ ــط وس ـ ـ ـ ــط ،ق ـ ـ ــال أسـ ـ ـت ـ ــاذ ع ـلــم
النفس فــي جامعة األقـصــى فضل أبو
هـ ــن ،إن ال ـش ـب ــاب امل ـن ـت ـحــريــن كـتـبــوا
بدمائهم رسالة مفادها« :افتحوا لنا
آفــاق املستقبل والحياة وإال سنغلقها
بأيدينا» .وأوضــح أن «البطالة والفقر
هما إحدى ركائز فقدان البشر ألهمية
ذواتهم ،وهما تشكالن أرضية خصبة
لــانـتـحــار ،بـعــد أن يـصــل الـشـبــاب إلــى
مرحلة اإلحـبــاط والـيــأس واالكـتـئــاب»،
كـ ـم ــا قـ ـ ــال إن «كـ ـ ــل شـ ــرائـ ــح امل ـج ـت ـمــع
م ـســؤولــة ع ــن ه ــذه ال ـحــالــة الـصـعـبــة».
وأض ـ ــاف أب ــو ه ــن« :ال ــوق ــت ل ـيــس في
م ـص ـل ـح ــة املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وم ــن
الخطير أن يصل الشباب إلــى اقتناع
ب ــأن الـحـيــاة لــن تمنحهم إال التعاسة
والـشـقــاء وأن اآلخ ــرة أه ــون عليهم من
حياة يتحكم بها بشر ال ينفعونهم في
شيء».
ك ــذل ــك ل ـف ــت ال ــداعـ ـي ــة اإلسـ ــامـ ــي ع ـمــاد
ح ـ ـم ـ ـتـ ــو إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي عــاشـهــا
املنتحرون .وقــال« :االنتحار حــرام ،لكن
الظلم حرام .االنتحار حرام ،لكن الفساد
الـسـيــاســي حـ ــرام .االن ـت ـحــار حـ ــرام ،لكن
الضريبة أيضًا حرام .علينا أال نجتزئ
النص الشرعي ،نحن ضحايا التفكير
الخطأ في مصلحة املواطن ،ندفع ثمنًا
باهظًا وغاليًا ،علينا أن نكون واقعيني
ونحن ننظر في قضية النص الشرعي».
وأضاف حمتو« :خلف كل قصة انتحار
ح ـكــايــة ،املـ ــوت رائ ـح ـتــه ت ـخ ــرج ف ــي كل
م ـك ــان ف ــي غ ـ ــزة ،فــامل ـش ـك ـلــة أن امل ــواط ــن
ال ـب ـس ـي ــط ال يـ ـع ــرف ك ـي ــف ي ــدب ــر أمـ ــور
حياته اليومية ...ال نبرر هذه العمليات
ونبرأ منها ،وعند تشخيصنا لألسباب
نــرفــع ال ـصــوت عــالـيــا ب ــأن ه ــؤالء الــذيــن
يعلمهم الله هم مسؤولون عما يجري
في القطاع من كوارث إنسانية».

تقرير

ضحية جديدة على يد الشرطة ...والسيسي يطالب بتعديل تشريعي
جريمة جديدة في مصر «بطلها»
أمين شرطة أخرج سالحه «الميري»
وأطلق الرصاص على سائق بعد
اختالفهما على أجرة التوصيل .خرج
أهالي المنطقة غاضبين فحاصروا
مديرية األمن بعد ضرب الشرطي
ونقله إلى المستشفى ،فيما قدمت
«الداخلية» االعتذار ألسرة الضحية
ووعدت بمحاكمة عادلة
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
أثارت جريمة جديدة على يد أحد أمناء شرطة النقل
وامل ــواص ــات ف ــي مـصــر مـشــاعــر املــواط ـنــن م ـجــددًا.
الضحية هذه املرة سائق سيارة كان يعمل باألجرة.
الجريمة هــزت منطقة وســط الـقــاهــرة مـســاء أول من
أم ــس ،والـقـصــة أن ــه بـعــد خ ــاف بــن األم ــن والـســائــق
على أجرة نقل بعض املستلزمات الخاصة بالشرطي
ب ــال ـس ـي ــارة ،أخ ـ ــرج األول س ــاح ــه «امل ـ ـيـ ــري» وأط ـلــق
ً
رصاصة هشمت رأس السائق ليسقط قتيال مباشرة،
فيما ضرب األهالي الشرطي حتى فقد الوعي ،ثم نقل
إلى املستشفى في حالة خطرة.

االن ـت ـهــاكــات ال ـتــي رصـ ــدت م ــن أم ـن ــاء ال ـشــرطــة خــال
ال ـش ـه ــور امل ــاضـ ـي ــة ،وأب ـ ــرزه ـ ــا االعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى أط ـب ــاء
مستشفى املطرية ،وهي األزمــة التي ال تــزال مستمرة
دون ح ــل ،وس ــط تـصـعـيــد م ــن األط ـب ــاء بــاالت ـجــاه إلــى
تنظيم إضراب مفتوح ما لم تجر االستجابة ملطالبهم
بمحاسبة املدانني أمام القضاء.
وفي تطور يعكس اهتمام الرئاسة باألزمة ،كشف عن
رئيس الجمهورية ووزيــر الداخلية ،مجدي
لقاء جمع ُ
عبد الغفار ،أطلع فيه عبد الفتاح السيسي ،على آخر
تطورات األوضاع الداخلية .وأكد السيسي ،في اللقاء ،أن

الغضب على األمني املتهم بالبلطجة دفع األهالي خالل
دقائق قليلة إلى محاصرة مقر مديرية أمن القاهرة،
الــذي ال يبعد سوى مئات األمتار عن مكان الحادث،
وقـطـعــوا الـطــريــق .ومـبــاشــرة اضـطــر مــديــر األم ــن إلى
االعتذار من أسرة الضحية ووعدهم بمحاسبة املتهم،
ثم أصدر وزير الداخلية قرارًا بوقف األمني عن العمل
حتى االنتهاء من التحقيقات ،فيما لم تتمكن النيابة
م ــن اس ـت ـجــوابــه بـسـبــب حــال ـتــه الـصـحـيــة وخـضــوعــه
للعالج.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ـح ــول ــت جـ ـن ــازة ال ـس ــائ ــق مـحـمــد
إسـمــاعـيــل ،الشهير ب ــ«درب ـك ــة» ،إل ــى تـظــاهــرة شعبية
شارك فيها املئات من زمالئه السائقني وأسرته ،ورددوا ترافقت الجريمة مع استمرار تداعيات االعتداء على األطباء
فيها هتافات ضد وزارة الداخلية ومطالبات بمحاسبة
املسؤول عن الحادث وتطبيق أقصى عقوبة عليه .كذلك
أدان شـهــود عـيــان أمــن الـشــرطــة املـتـهــم ،لكن الشرطة
لم تسلم (حتى اآلن) التحريات حــول الواقعة للنيابة.
وسادت حالة من الوجوم على أسرة السائق الضحية،
خاصة أنــه كــان سيحتفل بزفافه بعد شهر من اآلن،
بل كــان يعمل على تسديد األقساط الخاصة بزفافه،
وطالب والده بالقصاص العادل أمام القضاء وسط وعد
من القيادات األمنية بتقديم املتهم إلى محاكمة عادلة.
كــذلــك أعـلــن ن ــواب منطقة ال ــدرب األحـمــر ،الـتــي شهدت
الــواق ـعــة ،مطالبتهم ب ــإج ــراء تـعــديــل تـشــريـعــي يجري
بموجبه حظر حمل أمـنــاء الـشــرطــة سالحهم امليري
فــي غير مــواعـيــد العمل الرسمية ،وذل ــك بعد تصاعد

«السلطات املمنوحة لبعض أعضاء الجهات األمنية إنما
ُ
تعنى في املقام األول تمكينهم من الحفاظ على أرواح
وممتلكات ومـصــالــح املــواطـنــن ،بـهــدف إرس ــاء قواعد
األم ــن والـنـظــام فــي الـبــاد وذل ــك فــي إط ــار مــن التقدير
واالحترام املتبادل بني الجانبني».
وأض ــاف أنــه برغم «عــدم انسحاب بعض التصرفات
غـيــر امل ـســؤولــة ل ـعــدد مــن أفـ ــراد ج ـهــاز ال ـشــرطــة على
هــذا الجهاز الوطني الــذي قــدم العديد من التضحيات
والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن املواطنني،
فإنه يتعني مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها
بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها ،وهو األمر الذي قد
يقتضي إدخــال بعض التعديالت التشريعية أو سن
قوانني جديدة تكفل ضبط األداء األمني في الشارع
امل ـصــري ،بما يضمن محاسبة كــل مــن يـتـجــاوز في
حــق املــواطـنــن دون وج ــه ح ــق ،مــع ع ــرض التعديالت
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ع ـلــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب خـ ــال أس ـبــوعــن
ملناقشتها».
إلى ذلك ،قال مصدر أمني لـ«األخبار» إن وزير الداخلية
كلف لجنة من الــوزارة «دراســة التعديالت التشريعية
الـتــي سيجري إدخــالـهــا على الـقــوانــن املنظمة ألفــراد
وأمناء الشرطة منها العقوبات ولوائح الترقي باإلضافة
إل ــى إم ـكــان ـيــة زي ـ ــادة م ــدد ال ــدراس ــة ف ــي مـعـهــد أم ـنــاء
الشرطة ،وتوفير تأهيل نفسي وزيادة املواد الحقوقية
ً
التي يجري تدريسها لهم ،فضال عن تحسني األوضاع
املالية وتنظيم امتالكهم أنشطة تجارية خاصة».

