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הארד
 הומניטארי סיוע של לרבבות זקוקים הפלסטינים:

הרצועה את להציל כדי
 להתאוששות עד חודשים שיעבדו היא ההערכה אך ראשונות, סיוע שיירות לעזה נכנסו אתמול

העצורים עשרות בגורל עלה מה תוהים ברשות מהמשבר.

00:01 07.08.2014 הורי גיל:■

 גופות של בעיקר ההריסות, מבין החילוץ פעילויות להמשך האש להפסקת השני היום את ניצלו עזה רצועת תושבי

 זייתון בשכונת ואילו זוהו רם0ש גופות חמש ההצלה כוחות אתמול איתרו ברפיח נעדרים. מוגדרים שעדיין הרוגים

 של הצבאית הזרוע - אל־קודס בגדודי הבכירים לאחד שנחשב ,34ה- בן אדחדוח סלימאן שעבאן של גופותו אותרה

 שקרס מגדל הריסות תחת נמצאה גופתו זו. בשכונה הגדוד על האחראי כמפקד ושימש - האיסלאמי הגייהאד

ביולי. 21ב- - כשבועיים לפני האוויר חיל של בהפגזה

 ילדים, מהם 430 כאשר ,1,886ל- כבר הגיע ההרוגים מספר הפלסטיני, הבריאות משרד נתוני פי על
- נשים 243  ילדים, 2,878 ובהם 9,500מ- יותר כבר הוא הפצועים מספר כן, כמו קשישים. 79ו

 במטרה המערבית, מהגדה רופאים של משלחת לרצועה הגיעה אתמול קשישים. 374-1 נשים 1,854
 מסר ברמאללה הפלסטיני הבריאות משרד הנטל. תחת הכורעים המקומיים הרפואיים לצוותים לסייע

 קשה במצב נמצאים החולים בתי כי העידו הרופאים כירורגים. הם הרוב שבאו המומחים עשרות בין כי
 מאושפזים פצועים ממאה יותר לדבריהם, כן, כמו רפואי. ובציוד במיטות חמור מחסור בהם וקיים

 היעדר הרבה, הצפיפות מפאת בגדה חולים לבתי להעברה נזקק וחלקם נמרץ לטיפול במחלקות
 זה. בנושא ישראל עם מגעים מתקיימים הפלסטינים לדברי בהם. לטיפול אמצעים וחוסר הסטריליות

 מדברים ההצלה ברשויות ההריסות. של העצומה הכמות פינוי הוא הרשוית בפני העומד נוסף אתגר
 רכבות לקבלת קרא עריקאת סאיב ד״ר אש״ף בכיר צה״ל. בהפצצות שנהרסו שלמות שכונות פינוי על
ומהיבשה. מהים מהאוויר, - אפשרית צורה בכל לרצועה הומניטארי סיוע של

 מעבר דרך לרצועה שנכנסו וממצרים מכווית שיירות בדמות אתמול הגיעו זה סיוע של ראשונים ניצנים
 פלסטיניים והצלה רפואה אנשי יונס. בחאן שדה חולים בית הקימה האמירויות איחוד כן, כמו רפיח.

 יתמקד השני בשלב כאשר וביגוד, מזון שתייה, מי באספקת בעיקר מתבטא הראשוני הסיוע כי אומרים
דיור. פתרונות באיתור זה סיוע

 במקביל החמור. ההומניטארי מהמשבר להתאושש שיצליחו עד רבים חודשים יעברו כי מעריכים בעזה
 בדרך כלשהי התקדמות על לשמוע בתקווה בקהיר מהשיחות לדיווחים בדריכות התושבים ממתינים
טווח. ארוכת אש להפסקת

 שביצעה הרבים המעצרים היא הפלסטינית הזירה את ולהדאיג להעסיק שמתחילה נוספת סוגיה
 של רבות עשרות ישראל עצרה הפלסטיני, האסיר ומועדון האסירים משרד לפי המבצע. בעת ישראל

 מדינה עצמה את מגדירה ישראל "אם בגורלם. עלה מה יודע אינו אחד ואף בעזה, בלחימה פלסטינים
 מועדון מנהל לייהארץ" אתמול אמר מוחזקים", הם ואיפה העצורים על נתונים שתמסור דמוקרטית

 אותם". בלעה שהאדמה או נעלמו אנשים עשרות כאילו נראה "זה פארס. קדורה הפלסטיני, האסיר
לחקירה שהועברו אדם בני 159 נעצרו הלחימה במהלך כי צבאיים מגורמים נודע לייהארץ" זאת, עם
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הרצועה. לשטח שוחררו והיתר עצורים עז־יין מתוכם 25 ישראל, בשטח
 רשתות גם כמו - 0חמא של הטלוויזיה רשת בקהיר, אש להפסקת השיחות נמשכות בעוד במקביל,

 חברי את התושבים חיזקו שבהם רחוב וריאיונות דיווחים אתמול הבליטו - הערבי בעולם אחרות
 הליגה מזכ״ל הודיע גם אתמול המצור. להסרת בתביעה בעיקר לשיחות, הפלסטינית המשלחת
 ירדן מצרים, כווית, של - חוץ שרי משלחת בראש יעמוד הקרובים בימים כי אל־ערבי, נביל הערבית,

 ההומניטאריים הצרכים את לבחון בשטח, מהמצב להתרשם "נבוא ברצועה. לבקר שתבוא - ומרוקו
 סיוע משלוח תשגר הערבית הליגה כי ציין שאף המזכ״ל אמר סולידריות", ולהביע האוכלוסייה של

לרצועה. רחב הומניטארי
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