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ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة الرابعة

األغ���وار  منطقة  على  ال��ض��وء  بتسليط  ال��دائ��م  اهتمامه  ضمن 
الفلسطينية التي تتعرض لعمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967، 
أصدر مركز العمل التنموي –معا، مؤخرًا، سلسلة أوراق حقائق حول 
وما  الغربية،  الضفة  مساحة  من   %28.5 تشكل  التي  األغ��وار  واق��ع 
تتعرض له تلك املنطقة من تهجير قسري ضد السكان الفلسطينيني 
عبر السيطرة تدريجيا على األراضي وإجراءات هدم البيوت وسرقة 
على  مأساوية  احلياة  يجعل  ما  ال��زراع��ي��ة،  األراض���ي  وتدمير  املياه 
مواطنيها من جهة، ويجعل تلك املنطقة اخلصبة مهددة بالضياع 

نهائيًا من الفلسطينيني من جهة أخرى.

عمالة االطفال في مستوطنات األغوار والرعي في املجتمعات احمللية

في الورقة اخلامسة سيتم احلديث عن عمالة 
االطفال الفلسطينيني في  مستوطنات االغوار، 
بينما ستتناول الورقة السادسة واقع الرعي في 

املجتمعات احمللية في األغوار.
وأرقام  الورقة اخلامسة، احصائيات  جاء في 
كمقدمة تعريفية سريعة حول عمالة األطفال 
الفلسطينيني في مستوطنات األغوار الزراعية 
ع��دد   )20.000  -  10.000( ك��ال��ت��ال��ي:  وه���ي 
الفلسطينيني العاملني في مستوطنات األغوار 
الزراعية، )5.5%( نسبة من هؤالء العمال الذين 
هم من األطفال، )13 - 16( عدد الدوالرات التي 
يتقاضاها األطفال الفلسطينيني مقابل العمل 
واخلضروات،  الفواكه  قطف  في  ساعات   8-7 ل��� 
األغ��وار مبا في ذلك  البطالة في  )21%( نسبة 
مباشرة  املشردين  األطفال  عدد   )631( أريحا، 
جراء هدم املنازل من قبل السلطات اإلسرائيلية 
إلى   2011 الثاني  ك��ان��ون  م��ن  )ج(  املنطقة  ف��ي 

اذار 2012. 
)79%( نسبة الفلسطينيني الذين يعيشون 
في منطقة الرعي املنطقة )ج( التي تفتقر إلى 

ما يكفي من الغذاء.  
إن ظاهرة عمالة األطفال املجبرين على العمل 
ال��زراع��ي��ة ه��ي لألسف  ف��ي مستوطنات االغ���وار 
منتشرة على نطاق واسع، ونادرا ما تتم مناقشتها 
حتى اآلن. وبسبب الفقر املدقع وخيارات العمل 
ال��ق��ل��ي��ل��ة، ون���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ت���داع���ي، يضطر 
للتضحية  الفلسطينيني  األطفال  من  العديد 
العديد  أن  حني  في  العمل.  عبر  طفولتهم  في 
من هؤالء األطفال هم من األغوار البعض اآلخر 
يأتي من مناطق بعيدة مثل طولكرم وجنني من 
أجل العثور على عمل. في أي وقت، ما بني 500 
و 1.000 طفل فلسطيني، يحرمون من حقوقهم 
األساسية ويجبرون على العمل في املستوطنات 

اإلسرائيلية.
األسباب

االقتصادي  الوضع  بسبب  امل��درس��ة  "تركت 
السيئ ... من األفضل بالنسبة لي العمل." عمر، 

15 سنة، اجلفتلك
األط��ف��ال  ي��دف��ع��ان  رئيسيان  سببان  ه��ن��اك 
عاما-    13 يتجاوز  ال  بعضهم   - الفلسطينيني 
للعمل في املستوطنات اإلسرائيلية املقامة على 
أراضي األغوار. السبب األول ناجم عن وضع أسرهم 
االجتماعي واالقتصادي. فالوضع االقتصادي في 
أجزاء من االغوار هو أسوأ من غزة احملاصرة؛ %79 
من الفلسطينيني الذين يعيشون في مجتمعات 
الرعي في املنطقة )ج( ال يستطيعون احلصول 
على األطعمة املغذية بشكل مستمر ومتواصل.  
الفلسطينية  األس���ر  تضطر  ل��ذل��ك،  ون��ت��ي��ج��ة 
ما بني  اقتصادية متاحة.  أي فرصة  اتخاذ  إلى 
االغوار يعملون  في  الفلسطينيني  من   %30-10
ف��ي امل��س��ت��وط��ن��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وك��ث��ي��را م��ا ال 
تتوفر فرص عمل أخرى. والذكور البالغني الذين 
يعملون في املستوطنات اإلسرائيلية يتقاضون 

 )$25  -  $16( شيكل   100  -  60 ب��ني  م��ا  أج���را 
ف��ي ال��ي��وم، أي م��ا ي��ق��رب م��ن ثلث احل��د األدن��ى 
الكفاية  فيه  مبا  قريب  مكان  وفي  اإلسرائيلي 
األس��رة. ومن أجل  أف��راد  الطعام جلميع  لتوفير 
ذلك، يضطر العديد من األطفال مساعدة اآلباء 

في العمل في املستوطنات. 
والسبب الثاني مستمد من الظروف السيئة 
فاملدارس  مدارسهم.  في  الطالب  يواجهها  التي 
في االغ��وار   تعاني من نقص حاد  في التمويل 
واملرافق الكافية، وغالبا ما تقع بعيدا عن منازل 
األطفال. وهذا الوضع الرديء يفقد العديد من 
املراهقني األمل في إمكانية احلصول على تعليم 
جيد، وبالتالي تركهم املدرسة من دون أي بديل 
خ��ارج  ال��وظ��ائ��ف  أن  إل��ى  وبالنظر  العمل.  س��وى 
املستوطنات نادرة، فمن املرجح أن يتجه الطالب 
املستوطنات  في  للعمل  امل��دارس  من  املتسربون 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. ومب��ا أن آب���اء ال��ع��دي��د م��ن ه��ؤالء 
األطفال يعملون أيضا في املستوطنات، إذن هناك 

سابقة بالفعل بالنسبة لهم ملتابعتها.
ظروف وأثر العمل في املستوطنات

يعملون  العاملني  األط��ف��ال  معظم  أن  حيث 
بصورة غير رسمية، إال أنهم ال يحصلون على أية 
فوائد، على الرغم من العمل في ظروف عمل غير 
آمنة عموما. ويشارك معظم األطفال في العمل 
اليدوي، مثل الزراعة وقطف املنتجات الزراعية. 
مواجهني ظروف عمل قاسية حتت أشعة الشمس 
الباردة، عادة  الشتاء  احلارقة على مدار فصول 
من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية بعد 
ال  الصباح،  س��اع��ات  ف��ي  العمل  وبسبب  الظهر. 
ميكن لألطفال البقاء في املدرسة في آن واحد. 
قبل  املدرسة  ترك  إلى  األطفال  يضطر  وهكذا، 
تطورهم  على  وخيمة  ت��أث��ي��رات  ل��ه  م��ا  األوان، 
ال��ش��خ��ص��ي واالق���ت���ص���ادي. وب����دون زي����ادة ف��رص 
العمل التي تأتي مع التعليم السليم، من املرجح 
أن هؤالء األطفال لن يجدوا أي فرصة أخرى سوى 

االستمرار في العمل في املستوطنات. 
القانون الدولي

وفقا إلتفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو 
إلى ذلك،  وباإلضافة  شخص دون سن 18 عاما. 
ينص القانون على أنه "يجب حماية األطفال 
من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح 
أن يكون خطيرا أو يتداخل مع تعليم الطفل أو 
صحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو 
املعنوي أو االجتماعي." والسياسات اإلسرائيلية 
في  خطير  اقتصادي  وضع  تكريس  على  تعمل 
األغوار وتدفع األطفال الفلسطينيني على ترك 
إلى  ودخولهم  أحالمهم  عن  والتخلي  مدارسهم 
زهيدة في  أج��ور  مقابل  األوان  قبل  العمل  سوق 
األعمال  ه��ذه  ومثل  اإلسرائيلية؛  املستوطنات 
املهينة فهي بال شك مضرة وتؤثر سلبا على تطور 

الوضع  من  االستفادة  خالل  ومن  الطفل.  ومنو 
االقتصادي الضعيف في االغوار، فإن املستوطنات 
خالل  من  الدولي  القانون  تنتهك  اإلسرائيلية 

استغاللها لألطفال الفلسطينيني.
الورقة السادسة  الرعي في املجتمعات احمللية 

في غور األردن
وبإحصائيات سريعة مهدت الورقة السادسة 
تصنف  االغ���وار  م��ن   )%95( بالتالي:  ملضمونها 
م��ن وص��ول  )ج����(، مم��ا يحد  أن��ه��ا منطقة  على 
النسبة   )%42( كبير،  حلد  إليها  الفلسطينيني 
املئوية لألسر في االغوار التي تعتمد على الزراعة 

أو تربية احليوانات كمصدر رئيسي للدخل. 
)37%( النسبة املئوية من الفلسطينيني في 
االغوار الذين ذكروا أن املياه كانت متوفرة، )%31( 
االغ��وار  في  الفلسطينيني  من  املئوية  النسبة 
دائمة  أو  مؤقتة  بصفة  تشريدهم  مت  ال��ذي��ن 
امل��ن��ازل، األوام��ر  اي��ل��ول 2000 بسبب ه��دم  منذ 

العسكرية، وغيرها من القيود اإلسرائيلية. 
عليها  ي��ح��ص��ل  ال���ت���ي  امل���ي���اه  ك��م��ي��ة   )%0(
النسبة   )%27( األردن،  نهر  من  الفلسطينيون 
بنية  ب��دون  يعيشون  الذين  البدو  من  املئوية 

حتتية وخدمات. 
أري��ح��ا ف��ي األغ���وار، هناك اآلالف  ف��ي شمال 
من الفلسطينيني الذين يتخذون سبل عيشهم 
من تربية احليوانات عادة رعي األغنام واملاعز 
واألبقار واإلبل. وكانت هذه املجموعات من الرعاة 
مبثابة "أهداف ثابتة" للقمع اإلسرائيلي منذ 
بداية االحتالل في عام 1967، ولكن كان هناك 
العقد  م��دى  على  الضغط  ف��ي  ملحوظة  زي���ادة 
املاضي.  والقيود املستمرة املفروضة على الوصول 
إلى األراضي متثل أكبر حتد للرعاة في االغوار. 
كما ان القيود اإلسرائيلية املفروضة في جميع 
إمكانية  تدني  إل��ى  أدت  وال��ت��ي  املنطقة،  أن��ح��اء 
الطبيعية،  الرعي  ومناطق  املياه  إل��ى  ال��وص��ول 
الرعاة على  إلى حد كبير من قدرة  قد قلصت 

االستمرار في منط حياتهم التقليدي.
احلصول على املياه

إن مناطق الرعى في االغوار، سواء أكانت من 
قبل الرعاة املستقرين أو الرحل، عادة ما تكون 
القيود  بسبب  امل��ي��اه  بشبكات  مرتبطة  غ��ي��ر 
احلصول  على  املفروضة  الصارمة  اإلسرائيلية 
على املياه. وهذا الوضع يجبر الرعاة على شراء 
املياه  ش��رك��ة  م��ن  الثمن  باهظة  امل��ي��اه  صهاريج 
هذه  املياه  وخ��زان��ات  )م��ي��ك��روت(.  اإلسرائيلية 
أمتار مكعبة،  أربعة  إلى  ع��ادة حتمل بني ثالثة 
للمتر  شيكال   38-20 ب��ني  م��ا  تكلف  أن  وميكن 
على  إعتمادًا  متفاوت  سعر  مع  الواحد،  املكعب 

موقع املنطقة. 
وإن توفر جرار )تراكتور( لنقل صهاريج املياه 
الصهاريج  نقل  أن  حيث  أيضا،  حاسم  أم��ر  لهو 

يزيد من سعر املياه إلى ما بني 5 و 15 أضعاف سعر 
املياه املنقولة عن طريق األنابيب. فعلى سبيل 
املثال، أكثر من 1.000 بدوي فلسطيني يعيشون 
أريحا،  العوجا، شمالي مدينة  رأس  في منطقة 
صهريجا   30-25 بني  ما  إحضار  عليهم  ويجب 
منهما.  لكل  مكعبة  أم��ت��ار  ثالثة  يحمل  وال���ذي 
إل��ى 18  ما يقرب من 15  واحل��ي��وان��ات تستهلك 
من هذه الصهاريج في اليوم الواحد، مما يترك 
لالستعمال  لترًا   36.000 إل��ى   30.000 بني  ما 
والشرب.  والتنظيف  االستحمام  مثل  الشخصي 
وهذا يقدر بحوالي 30 - 36 لترًا للفرد في اليوم، 
والذي يشكل 30% من املستوى اليومي املوصى به 

من قبل منظمة الصحة العاملية. 
الوصول إلى مناطق الرعي في غور األردن

الكافية،  املائية  امل��وارد  نقص  إلى  باإلضافة 
ي��ج��ب ع��ل��ى م��ن��اط��ق ال��رع��ي أي��ض��ًا ال��ت��ع��ام��ل مع 
قيود كبيرة مفروضة على حتركاتهم والوصول 
ون��ظ��رًا لتصنيف 95% من  ال��رع��ي.  أراض���ي  إل��ى 
االغوار كمنطقة )ج(، فإن وصول الفلسطينيني 
ورعاة  كبير.  إلى حد  املنطقة محدود  هذه  إلى 
رع���ي حيواناتهم  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  غ��ي��ر  ال��ق��ط��ي��ع 
ُح��رم  امل��ن��اط��ق. بينما  ه��ذه  ف��ي  ق��ان��ون��ي  بشكل 
من  إلى حوالي %85  الوصول  من  الفلسطينيني 
املراعي في الضفة الغربية، يتم تصنيف %100 
)ج(  كمنطقة  االغ����وار  ف��ي  ال��رع��ي  مناطق  م��ن 
وه��ي مناطق خ��ارج احل���دود.  وإذا دخ��ل الرعاة 
هذه املناطق، فإنهم يعرضون انفسهم لإلعتقال 
اجلنود  قبل  من  والتحرش  والضرب  والغرامات 
واملستوطنني اإلسرائيليني.  ومعظم هذه املناطق 
لم يتم ترسيمها وفي مناسبات عديدة ال يدخل 
الرعاة عمدًا مناطق محظورة. وأخيرا، في كثير 
اإلسرائيلي  احل��االت يعتمد ضباط اجليش  من 
فقط على الكالم الشفهي عند إبالغ املجتمعات 
عن املناطق احملظورة، متوقعني قيام أحد شيوخ 
املجتمع احمللي بتنبيه جميع الرعاة اآلخرين. 

النتائج
إل��ى مصادر الغذاء  ال��وص��ول  ب��دون احل��ق في 
احملظورة،  الرعي  مناطق  في  املتوفر  الطبيعي 
كميات  ش��راء  الفلسطينيني  الرعاة  على  يجب 
كبيرة من األعالف لتغذية احليوانات. لألسف، 
باإلضافة إلى عدم فائدتها الغذائية مثل الغذاء 
الطبيعي، فإن األعالف مكلفة للغاية. وقد وصلت 
أسعار العلف في السنوات القليلة املاضية حوالي 

2.000 شيكل للطن الواحد. 
كبير  بشكل  األع��الف  أسعار  الرتفاع  وميكن 
أن يفاقم من حجم الديون أو أن تكون ببساطة 
احل��االت، يضطر  وفي بعض  التكاليف.  باهظة 
الرعاة بيع جميع حيواناتهم والتخلي عن مهنة 
أك��ث��ر لكسب  م��رب��ح��ة  ت��رب��ي��ة احل��ي��وان��ات ملهنة 

قوت يومهم.

للصحافة  املنهل   - حنني  علي    - نابلس 
واالعالم - بعيون كلها حزن، وبخطًى متثاقلة، 
يتنقل وسيم نيروخ )25عامًا( من اخلليل في 
زوايا احلرم اإلبراهيمي مبدينة اخلليل جنوبي 
اإلسالمي  بالفن  متفاخرًا  الغربية،  الضفة 
العريق املاثل على جدرانه، متشائمًا من انتهاء 
جولته بحاجٍز يفصل اجلزء الفلسطيني عن 
اآلخر الذي استولى عليه اليهود، ليسمع من 
املتطرفني،  املستوطنني  ُغ��الة  أص��وات  خلفه 
مقام  على  املطلة  النافذة  من  النظر  يسترق 
خليل الله إبراهيم، فيشاهد كتابات عبرية 
معلقة على جدار هذا اجلزء، ومستوطن مير 
كنيٍس   في  بأنه  شعوٌر  إليه  يتسلل  قبالته، 
يهودي، سرعان ما يختفي عند رؤيته لنقوش 

القرآن على اجلدران.
ويقول نيروخ ل� " القدس " أشعر بالضيق 
قدسيته  فقد  املكان  وك��أن  احل��رم"  زرت  كلما 
وتدنس، فاملساجد بيوت الله على األرض ومثل 
هذا التقسيم إهانة لكل مسلم، وجرمية بحق 
املقدسات الدينية، ومن املنغصات أيضًا عند 
يجب  احل��رم  بداخل  وان��ت  للوضوء  حاجتك 
عليك أن متر بنقطة تفتيش عند الدخول 
ورمبا  احل��رس  لتعليقات  وتستمع   ، واخل��روج 

تتعرض للتفتيش أيضًا.
مسجد دون أذان

ويقول مسؤول األمن في احلرم اإلبراهيمي 
بسام بدر )46عامًا(: "مينع األذان في احلرم 
األعياد  وأي��ام  املغرب  صالة  وفي  السبت  يوم 
اليهودية وفي حاالت إعالن الطوارئ" حيث مت 
تخصيص )15يومًا( خالل السنة لكل طرف، 
نرفع السجاد وُنخلي التواجد داخل احلرم في 
أعيادهم، وتفتح األبواب الفاصلة بني اجلزئني 
ويوم  العيدين  مثل  الدينية،  مناسباتنا  في 

املولد واإلسراء واملعراج وليلة القدر.
ويؤكد بسام بدر "أن دورنا كأمن في احلرم 
هو شكلي، وصالحياتنا محدودة" من متابعة 
وحراسة ودليل للزائرين نعرفهم على تاريخ 
امل���ك���ان وأب�����رز م��ع��امل��ه، من��ت��ث��ل ألوام�����ر ج��ن��ود 
اإلحتالل املتواجدين على مدخل احلرم، وعند 
حدوث أية إعتقاالت لبعض الشبان على نقاط 

التفتيش نأخذ اسمائهم فقط.
ال��ت��ق��س��ي��م مت���ت بعد  وي���ذك���ر أن ع��م��ل��ي��ة 
1994/2/25م  في  اإلبراهيمي  احلرم  مذبحة 
ع��ل��ى ي��د امل��س��ت��وط��ن "ب����اروخ ج��ول��دش��ت��اي��ن" 
أدائهم  أث��ن��اء  املصلني  على  ال��ن��ار  اطلق  ال��ذي 
رمضان،  شهر  في  اجلمعة  ي��وم  الفجر  لصالة 
 )150( وج���رح  م��ص��ل��ي��ًا   )29( ضحيتها  راح 
آخرون قبل أن ينقض عليه املصلون ويقتلوه، 
احلرم تسعة شهور بحجة  بعدها  أغلق  حيث 
حاجز  إقامة  بعد  فتحه  وأعيد  اإلصالحات، 
ومصادرة مقام سيدنا يوسف ويعقوب لصالح 

املستوطنني.

احلرم االبراهيمي ... يعيش بني واقع تسبيح املسلمني وخزعبالت املستوطنني

ذكريات األجداد
تقول عبير اجلعبة )21عامًا( من اخلليل: 
" إذا استمر احلال على ما هو عليه سنفقد ما 
تبقى من احل��رم"  فأعداد املصلني في األيام 
العادية تتناقص بسبب انشغالهم بأعمالهم، 
فمن يرغب في الصالة باحلرم عليه أن ميشي 
طوياًل، وعند وصوله قد يرجع من حيث أتى 
ويضيع تعبه سدى، خاصة إذا كان شابًا، وهذا 
للتهويد  أي مخطط  أن مي��رر  شأنه  من  األم��ر 
خاصة وأن املنطقة امللحقة باحلرم كلها حتت 
سيطرة اإلحتالل، وهذا غير خفٍي على أحد، 
فإعالنهم أن احلرم اإلبراهيمي منطقة أثرية 
"إسرائيلية" هو مقدمة لضمه ومنع أي تواجد 
فلسطيني فيه، وهذه مسؤولية كبرى تقع على 

ا وجماعات. عاتق اجلميع أفراًدً
للنزهة  احل��رم  أزور  "أن��ا  اجلعبة:  وتضيف 
والترويح عن النفس، يشعرني بالراحة عندما 
أحس بالضيق، ويحملني لذكريات الطفولة 
ويريني  إليه،  كان جدي يصطحبني  عندما 
فكبرت  بيته،  كان  وأي��ن  وهناك  هنا  كان  من 

وكبر معي حب هذا املكان".
الغني س��در )52ع��ام��ًا( صاحب  وأم��ا عبد 
م��ح��ل وم��ع��م��ل ح��ل��ق��وم ف��ي ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة 
فيقول: "متسكي بهذا احملل أصبح حتٍد رغم 
كل الصعوبات" فقلة اإلقبال، واإلغالق من قبل 
اإلحتالل، ومضايقات املستوطنني، كلها أمور 
الكثيرين إلغالق محالتهم، واإلبتعاد  دفعت 

إلى مركز املدينة.
احملالت  من  العديد  هناك   ، املقابل  وف��ي 
التي حتافظ على التراث والتاريخ الفلسطيني، 

و  وفخار،  يدوية،  وأعمال  قدمية،  ح��رف  من 
ومطرزات  فلسطينية،  وعمالت  أثرية،  قطع 
الجتذاب انتباه السياح الذين يعجون باملكان 
فأفواج  احملليني،  من  اإلقبال  قلة  ويعوضون 
التفتيش،  نقاط  عند  وخاصة  نعمة  السياح 
حيث التسهيالت التي توفر لهم وأمامهم من 

ما ميثل فرصة للشباب.
ويناشد سدر اجلهات الرسمية بعمل برنامج 
إلحياء البلدة القدمية ودعم احملالت الباقية 
احملافظات  كافة  م��ن  رح��الت  وتنظيم  فيها، 
إلى احلرم للحفاظ على هويته الفلسطينية، 

وإحباط أي مخططاٍت للتهويد.
مخطط للتهويد

ويقول قاسم أبو سنينة )26عامًا( من سكان 
األمرين  "نعاني  اخلليل:  في  القدمية  البلدة 
يوميًا بسبب نقاط التفتيش احمليطة بساحة 
احلرم" حيث نضطر إذا أردنا اخلروج املرور عبر 
األمني  والتدقيق  املعادن  وكاشفات  البوابات 
جنود  قبل  م��ن  أح��ي��ان��ًا  واحل��ج��ز  واملضايقات 
السلوك يتكرر يوميًا بحكم  اإلحتالل، وهذا 
الزائرين  بينما  احل���رم،  م��ن  بالقرب  اإلق��ام��ة 

واملصلني تكون زياراتهم متفاوته.
احلد،  ه��ذا  عند  املعاناة  تنتهي  ال  ويتابع 
املستوطنني  م���ن  اع����ت����داءات  ح����دوث  ف��ع��ن��د 
أماكن  القريبة من  يقومون بإعتالء األسطح 
على  وال��ن��ف��اي��ات  احل��ج��ارة  وي��رم��ون  سكنانا، 
والبسطات،  احملالت  وأصحاب  وامل��ارة  البيوت 
حتت أنظار جنود اإلحتالل الذين يؤمنون لهم 
احلماية ، وان استمرت احلالة هكذا ستصبح 

البلدة القدمية مهجورة وخالية من السكان.

وت��ت��ح��دث دع���اء ح���رب���اوي )23ع���ام���ًا( عن 
ومتتاز  رمضان  في  تكثر  التي  للحرم  زياراتها 
األجواء بكثرة املصلني، وبحركة أسواق البلدة 
القدمية وإقبال الناس عليها، رغم أن غالبية 
سكان البلدة القدمية هجروا بيوتهم ومحالتهم 
التجارية بسبب اعتداءات املستوطنني املتكررة، 

لقرب املسافة وتداخل الشوارع بينهم.
)28ع��ام��ًا( صاحب  نيروخ  ش��ادي  ويجيب 
م��ح��ل ج������واالت ف���ي اخل��ل��ي��ل ع��ل��ى س�����ؤال ل� 
"ال���ق���دس"ح���ول زي�����ارة احل����رم اإلب��راه��ي��م��ي 
"ع��ن��د ع��ق��د ق��ران��ي ف��ي احمل��ك��م��ة الشرعية 
بالبلدة القدمية، اضطررت إلى املرور بنقطة 
املعدنية  متعلقاتي  ك��ل  وض��ع��ت  للتفتيش 
قبل املرور من خالل كاشف املعادن حتى أنهم 
عندها  شعرت  ح��ذائ��ي،  خلع  على  أجبروني 
باإلهانة والضيق في يوم فرحتي، حتى أنني 
بت أجتنب الذهاب إلى البلدة القدمية خشية 
تكرار هذا املوقف "، ومن املعروف أن احملكمة 
املؤسسات  من  كثير  إل��ى  باإلضافة  الشرعية 
احلكومية في اخلليل متمسكة بتواجدها في 
واملراجعني  بالناس  القدمية إلحيائها  البلدة 

ولتشجيع املقيمني على البقاء هناك.
وأض�����اف أن احل����رم اإلب��راه��ي��م��ي وال��ب��ل��دة 
القدمية في اخلليل، حضارة إسالمية وتاريخ 
اإلستيطان  ري��اح  مهب  في  عريق  فلسطيني 
والوحيد  للعبادة  مسجد  مشروع  والتهويد، 
يهودي  كنيس  إل��ى  يتحول  ال��ذي  العالم  ف��ي 
اإلهمال  ع��ام، يشكو  أي��ام محددة من كل  في 
واحرصوا على  لهم  تدعوه  اإلقبال، فال  وقلة 

زيارته باستمرار " 

جنني –تقرير علي سمودي -  وقف 
باسم  محمد  واملربي  الشاعر  الكفيف 
في غرفة   " عاما   23" فقها  مصطفى 
الصف في اول حصة تعليمية يؤديها 
ف��ي ح��ي��ات��ه وج��ه��ا ل��وج��ه ام����ام ط��الب 
امل��ب��ص��ري��ن بعدما  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
منحته التربية والتعليم فرصة للعمل 
كمدرس بديل ملدة شهرين ، فاعتبرها 
قراره  فيها  اتخذ  التي  حياته  معركة 
بالفوز والنجاح رغم احلزن وااللم الذي 
في  حياته  حلم  حتقيق  لعدم  انتابه 

احلصول على وظيفة ثابتة .
م���ح���م���د رغ������م ظ�����روف�����ه ال��ص��ع��ب��ة 
النجاح  جامعة  من  تخرج  والقاسية  
في  ال��ب��ك��ال��وري��وس  ب��ش��ه��ادة  الوطنية 
اللغة العربية وادابها ، متكن ومنذ اليوم 
االول النتدابه كمعلم بديل من حتقيق 
النجاح الذي ابهر اجلميع في مدرسته 
من ادارة وهيئة تدريسية وطلبة الذين 
لم يصدقوا ان  قادر على ادارة الصف 
 " محمد  وي��ق��ول  والتعليم   واحل��ص��ة 
منذ تخرجي بدأت البحث عن وظيفة 
وخضعت  والتعليم  للتربية  وتقدمت 
بنفس  اخل��ري��ج��ني  كباقي  لالمتحان 
وال���ظ���روف وحصلت  واالس��ئ��ل��ة  امل����واد 
ان  تأملت  ل��ذل��ك  االول���ى  امل��رت��ب��ة  على 
احظى بوظيفة خاصة في ظل القانون 
الفلسطيني الذي اقر توظيف 5% من 
فرحت  حزني  ورغ��م   ،" االع��اق��ة  ذوي 
بفرصة التعليم كمعلم بديل ولم اتاثر 
اول  ف��ي  س���ادرس  ان��ن��ي  علمت  عندما 
جتربة طالب الثانوية العامة وجهزت 
نفسي وقررت اثبات ما امنت به دوما 
ان االعاقة ال تلغي الطاقة ورغم كوني 
للتعليم  وارادة  امكانية  ل��دي  كفيف 

كزمالئي املعلمني املبصرين ".
لن  الطلبة  ان  ادرك  " كنت  ويقول 
يستوعبوا بسرعة حقيقة ان معلمهم 
كفيف لذلك ركزت في خطوتي االولى 
على كسر احلاجز لزرع الثقة واالميان 
ب��ق��درت��ي  خ��اص��ة وان���ه���م ط���الب اه��م 
واخطر مرحلة ". قال محمد لطلبته 
كصديق  م��ع��ي  ال��ت��ع��ام��ل  منكم  ام���ل   "
وليس معلم فقط وعدم التفكير بكوني 
كفيف النني بحمد الله جئتكم حامال 
في جعبتي الرسالة التعليمية السليمة 
وفق املنهاج وبشهادة علمية "، واضاف " 
ويجب ان تؤمنوا ان االنسان مهما كان ما 
دام ميلك العلم والوعي واالرادة القوية 
خالل  م��ن  نفسه  يثبت  ان  يستطيع 

شخصيته وارادته وعلمه ".
وي��ق��ول  محمد " ذل��ك ك��ان ال��درس 
االول الذي رسمت فيه معالم شخصيتي 
على  قدرتي  وامل��درس��ة  لطالبي  واثبت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ض���ب���ط ك����اي م��ع��ل��م اخ��ر 
الطالب  فعل  ردود  الن  الله  فكرمني 
بي  امي��ان��ه��م  وتعكس  ايجابية  ك��ان��ت 

وترحيبهم بوجودي ".
ت��ل��ك ال���ص���ورة ، رف��ع��ت م��ع��ن��وي��ات  
اليوم  في  الصف  لغرفة  وح��ده  ليعود 
عندما  كبيرة  فرحته  وكانت  الثاني 
 ، واح��ت��رام  بحفاوة  ال��ط��الب  استقبله 
وي��ق��ول " ف��رح��ت ك��ث��ي��را ف��ي حصتي 
خالل  معي  ال��ط��الب  وتفاعل  الثانية 
كثيرا  شجعني  االول  ل��ل��درس  ش��رح��ي 
على اثبات وجودي اكثر وابراز قدراتي 
وم��ع��رف��ت��ي خ��اص��ة ان��ن��ي اع��ش��ق اللغة 

العربية ".

تفوق باجلامعة ومارس التعليم فترة

الكفيف محمد باسم فقها يتمنى احلصول على وظيفة ثابته وتأسيس اسرة 

وم���ع ن��ه��اي��ة ف��ت��رة ان��ت��داب��ه متتزج 
ال��ف��رح واحل���زن ل��دى  محمد ،  مشاعر 
ويقول " فرحتي ال توصف الن التجربة 
وترجمت  املعايير  وبكل  ناجحه  كانت 
وامكانية  ق��درات وثقافة  املكه من  ما 
ان اكون معلما ناجحا "،  وحزنت النني 
رغم حصولي  وظيفة  على  احصل  لم 
على املرتبة االولى في امتحان التربية 
تشغيل  قانون  تطبيق  من  واستثنائي 
امل��اس��ة  ح��اج��ت��ي  رغ���م  ع��اق��ة  اال  ذوي 
للوظيفة "، ويتابع " امي افنت عمرها 
وكافحت  واشقائي  ورعايتنا  لتربيتي 
طويال الحصل على وظيفة بشهادتي 
حياتنا  ف��ك��ل  عنها  امل��س��ؤول��ي��ة  حل��م��ل 
ترتبط بالوظيفة البني اسرة واحقق 
حلمي بالزواج النني في حالتي بحاجة 

لرفيقة درب تساعدني ".
لالمر  االس��ت��س��الم  محمد  ي��رف��ض  
ان��ص��اف��ه و حتقيق  ال���واق���ع وب��ان��ت��ظ��ار 
حلمه بالوظيفه كمدرس، يواصل قرع 
ابواب املؤسسات والتطوع في اجلمعيات 
املستمر  كفاحه  م��ن  ك��ج��زء  والهيئات 
دفاعا عن حقوق ذوي االعاقة ، لذلك 
البصيرة  ملتقى  تاسيس  ف��ي  س��اه��م 
ف����ي ج���ن���ني وان���ت���خ���ب م����ؤخ����را ن��ائ��ب��ا 
املشاركة  على  دوما  يحرص  لرئيسه،و 
او  اجتماعي  ون��ش��اط  فعالية  ك��ل  ف��ي 
وط��ن��ي وث��ق��اف��ي خ��اص��ة وان����ه يعتبر 
شاعرا مبدعا ومتميزا تزخر مكتبته 
التي  ال��ق��ص��ائ��د  ب��ع��ش��رات  الشخصية 
ت��رت��ب��ط ب��ال��وط��ن وال��ق��ض��ي��ة واالس���رى 
يعيش  فهو  وحقوقهم  االع��اق��ة  وذوي 
ج��ان��ب��ا م��ن ح��ي��ات��ه خل��دم��ة الشريحة 
التي ينتمي اليها ويتمنى ان ينصفهم 
املجتمع والدولة الفلسطينية حتى ال 
رافقت  التي  املريرة  التجارب  يعيشوا 

خطوات حياته .

صفحات من حياته
مشوار حياة  محمد الرابع في عائلته 
املكونة من 5 انفار لم يكن سهال ويقول 
عندما  االول��ى  عائلتي  صدمة  كانت   "
يكبرني  ال��ذي  احمد  اخي  ان  اكتشفت 
يتمكن  ول��م  جزئي  لشكل  كفيف  بعام 
ال���ط���ب م���ن ع���الج���ه وت����ك����ررت امل���اس���اة 
انني  االط��ب��اء  اكتشف  حيث  ب��والدت��ي 
اعاني من ضمور في الشبكية وتلف في 
العني  ضغط  في  حاد  وارتفاع  القرنية 
اجمع  الطب  تطور  رغ��م   " ويضيف   ،"
االطباء انني ساعيش كفيفا لالبد مع 
تخفف  ق��ط��رات  على  حصولي  ض���رورة 
الضغط عن عيني واملؤلم انها ال تتوفر 
ف��ي ع��ي��ادات ال��وك��ال��ة وال��ص��ح��ة وحتى 
اليوم ما زلت اشتريها على حسابنا رغم 

ظروفنا املادية الصعبة ".
وبينما كانت حتتضن العائلة محمد 
رب  برحيل  فجعت  وترعاهما  واح��م��د 
االسرة بعد عام من والدة محمد فكرست 
" صبرت  ويقول   ، لهم  الوالدة حياتها 
في  تتالت  التي  النكسات  ام��ام  والدتي 
حياتنا بني وضعنا ووفاة والدي دون أي 
مصدر رزق ووهبت حياتها لنا وربتنا في 
جو من احلنان واحملبة لتكفل لنا حياة 
ك��رمي��ة "، وي��ض��ي��ف " حت���دت وال��دت��ي 
ك��ل ال��ظ��روف وق��اوم��ت وس����اوس ال��ن��اس 
مدرسة  في  للتعليم  وارسلتنا  واملجتمع 
النور للمكفوفني التابعة جلمعية تاهيل 
ورعاية الكفيف اخليرية والتي نقلتنا 
من حياة البؤس وااللم واملعاناة واعادت 

االمل والفرح حلياتنا ".
خ��الل ذل��ك ، ت��ع��رض اح��م��د حل��ادث 
بشكل  ال��ب��ص��ر  ل��ف��ق��دان��ه  ادى  ع��رض��ي 
ل���م يتمكن   " م��ح��م��د  وي���ق���ول   ، ك��ام��ل 
بقضاء  فامنا  بصره  انقاذ  من  االطباء 
احلياة  واق��ع  في  وانخرطنا  وق��دره  الله 

واجلمعية  امل���درس���ة  ل��ن��ا  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
كانهما اسرتنا وبيتنا الثاني حتى خلقت 
لدينا روح االمي��ان واالم��ل والتحدي "، 
ويضيف " دعم املدرسة وبرامج اجلمعية 
ومؤازرة والدتنا واصرارها على حتدي كل 
الصعاب لتعليمنا وتخريجنا للمجتمع 
بنجاح ساهم في صقل شخصيتي وزرع 
االمل الكبير لدي لرسم احالمي بنجاح 

وتفوق ".

موهبة الشعر
النور  مدرسة  في  العاشر  الصف  حتى 
حقق محمد النجاح  ، واصبح اكثر انفتاحا 
موهبة  والدة  م��ع  واحل��ي��اة  املجتمع  على 
كتابة الشعر لديه ، ويقول " كنت احب 
الدراسة والقراءة واالدب والشعر وساعدني 
لغتي  وتطوير  تعزيز  على  القران  حفظ 
العربية فاهتمت ادارة اجلمعية واملدرسة 
بعدما  وش��ج��ع��ون��ي  ك��ث��ي��را  ب��ي  ومعلماتي 
وصفها  التي  الشعرية  محاوالتي  تكررت 
ويضيف   ،" واملتميزة  باملبدعة  اجلميع 
والقصص  اخل��واط��ر  كتابة  ف��ي  وب���دأت   "
النثرية وبعدها اصبحت عضوا بارزا في 
جلنة االذاعة املدرسية التي قدمت خاللها 
في  لتمثيلها  املدرسي  فانتدبتني  شعري 
ع���دة م��س��اب��ق��ات ع��ل��ى م��س��ت��وى مديرية 
ال��ت��رب��ي��ة ف��ي م��ن��اظ��رات ش��ع��ري��ة وكتابة 

القصص ".
احلرية  م��س��رح  بعضوية  ح��ظ��ي   كما 
ون���ش���رت ق���ص���ائ���ده وق��ص��ص��ه ال��وط��ن��ي��ة 

واالنسانية .
ع����ن����دم����ا ت�����خ�����رج  م���ح���م���د ب���ش���ه���ادة 
حصل  كان   ، املنصرم  العام  البكالوريوس 
التي  والشهادات  اخلبرات  من  املزيد  على 
اغ��ن��ت وع���ززت جت��رب��ت��ه،وي��ق��ول " وسط 
واصلت  دراستي  التفوق في  حرصي على 
زم��الئ��ي  م��ع  ف��اس��س��ت  املجتمعي  ن��ش��اط��ي 
حقوقنا  ع��ن  ل��ن��داف��ع  ال��ب��ص��ي��رة  ملتقي 
االع���الم  ف��ي  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  وت��ل��ق��ي��ت 
وال��ص��ح��اف��ة م��ع ال��ه��ي��ئ��ة االس��ت��ش��اري��ة "، 
من  مكنتني  ال��ف��رص��ة  ت��ل��ك   " وي��ض��ي��ف 
العمل  وه��و  طويال  متنيته  حلم  حتقيق 
كمذيع ومقدم للبرامج فحظيت بفرصة 
في اذاع��ت��ي ف��رح واالح���الم كمعد ومقدم 
الناس  بهموم  تهتم  اجتماعية  لبرامج 
ومشاكلها العامة" ، ويضيف " من هواياتي 
النثرية  والكتابة  االذاع��ي  املونتاج  ايضا 
والصحفية فكتبت املقاالت االجتماعية 
والسياسية الساخرة وخلدمة قضايا ذوي 
بشكل  وامل��ك��ف��وف��ني  ع���ام  بشكل  االع��اق��ة 

خاصة قدمتها بطريقة ادبية ناجعة ".
وش������ارك ب����اص����دار ص��ح��ي��ف��ة  ب���ي���االرا 
"وم��ج��ل��ة "ت���ع���اون"،وف���ي م��س��اب��ق��ة على 
مستوى اجلامعة بقصيدته التي يعتز بها 
النجاح " جنني املجد " التي عبر فيها عن 

مدى حبه لوطنه وارضه وتعلقه بها .
احللم الكبير

يقول " كنت اعتقد ان املجتمع سيفتح 
ابوابه امامي خاصة بعد تفوقي وحصولي 
على الترتيب االول في امتحان التوظيف 
ما  ل��الس��ف  ول��ك��ن  والتعليم  التربية  ف��ي 
تثبيتي  لعدم  بغنب  "واشعر  انتظر  زل��ت 
نفسي  الس��اع��د  وح��اج��ت��ي  احقيتي  رغ��م 
ووال��دت��ي ل��ذل��ك ان��اش��د ال��رئ��ي��س محمود 
عباس ورئيس الوزراء انصافي واصدار قرار 
بتوظيفي فال معنى لقانون ذوي االعاقة 
ولكل الشعارات ما دمت محروما من حقي 

املشروع ".

ف��راج - متكن ثالثة ممن  بيت حلم - جنيب 
الفوز بجائزة  النزاهة" من  اطلق عليهم "فرسان 

النزاهة التي اشرف عليها
االئتالف من اجل النزاهة واملسألة "امان" وذلك 
ضمن احتفال "الشفافية السنوي" ونظم بالتزامن 
الفساد  "مالحقو  شعار  حت��ت  وغ���زة،  البيرة  ف��ي 
ملناسبة  وذل��ك  التكميم"،  ال  التكرمي  يستحقون 
اليوم العاملي ملكافحة الفساد، والذي أقيم في رام 

الله وغزة عبر "الفيديو كونفرنس". 
ول��ك��ل م��ن ال��ف��ائ��زي��ن ال��ث��الث��ة ق��ص��ص مثيرة 
للكشف عن مالبسات االبتزاز والفساد. ففي القصة 
ابو عامرية  االولى حيث حصل صاحبها  محمد 
مسؤول دائرة دعم املؤسسات غير احلكومية على 
جائزة النزاهة للقطاع العام، حيث قام ابو عامرية 
بالكشف عن شخص ضمن اجراءاته املالية وصرف 
انتفاضة  ف��ي  منازلهم  ت��ض��ررت  مل��ن  التعويضات 
االقصى، وقد عمل هذا الشخص على ابتزاز احد 
املتضررين من خالل مطالبته بنصف املبلغ الذي 
سيسلم له من قبل وزارة املالية مقابل تسهيل صرف 
املبلغ له، وقام املواطن املتضرر بعد ذلك بتسجيل 
وبني  بينه  الحقا  ج��رت  التي  الهاتفية  املكاملات 
موظف احملافظة من اجل الترتيب بدفع املبلغ له، 
وبهذا مت كشف عملية االبتزاز باالدلة القاطعة ومت 
اتخاذ االجراءات القانونية بحقه. علما أن قيمة 

ساهموا بالكشف عن حاالت فساد في الهيئات العمومية

»امان« تسلط الضوء على ثالثة من »فرسان النزاهة« 

املبلغ املطلوب كان 375 الف دوالر .
وهو  صاحبها  وحصل  الثانية،  القصة  في  اما 
الهيئات  النزاهة في  ابو يونس على جائزة  علي 
مالي  فساد  عن  كشف  قضية  عن  وذل��ك  احمللية 
وسرقة واختالس اموال من قبل امني الصندق في 
بلدية بلعا تقدر بتسعني ألف دوالر وقام بالكشف 
عن تزوير اوراق رسمية ومبالغ مدفوعة من قبل 
املواطنني غير مبررة وتزوير مستندات وسندات 

قبض رسمية وقام باالبالغ عنه للمجلس البلدي 
ال��رق��اب��ة، ومت سجن امني  واحل��ك��م احمللي ودي���وان 
نتيجة  ساعة   24 ملدة  معه  والتحقيق  الصندوق 

لتبليغه.
لإلعالميني،  النزاهة  بجائزة  يتعلق  وفيما 
فقد ارتات جلنة التحكيم  اخلاصة بهذه اجلائزة 
عن  اجل��ائ��زة  لنيل  حبش  ن��زار  الصحفي  اختيار 
على  االبنية  "ق��ان��ون  بعنوان  اخل��اص  التحقيق 

الذي  الله"  رام  في  والبلدية  املستثمرين  مقاس 
املستثمرين  كبار  م��ن  ع��دد  مخالفات  ع��ن  كشف 
الفلسطينيني لنظام االبنية والتنظيم رقم 5 لعام 

2011 في مشاريعهم االقتصادية اخلاصة.
للبنك  وت��ق��دي��ر  ش��ك��ر  ش��ه��ادت��ي  م��ن��ح  ومت 
الكبيرة  اجل��ه��ود  على  فلسطني  وبنك  الوطني 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال��ب��ن��ك��ان ل��ت��ب��ن��ي ق���واع���د وم��ب��ادئ 
والشفافية  النزاهة  احلوكمة على طريق تعزيز 

واالدارة الرشيدة. 
الشفافية  ان احياء يوم  امان"  وقال "ائتالف 
اع��ت��راف دول���ي بالدولة  ان��ت��زاع  ال��ع��ام بعد  ل��ه��ذا 
استمرار  ظل  في  ايضا  يأتي  ولكن  الفلسطينية، 
مواصلة  ف��م��ع  امل��ع��ق��دة،  الفلسطينية  ال��ظ��روف 
حالة  م��ازال��ت  العنصرية،  إلج��راءات��ه  االح��ت��الل 
ما  الفلسطينية،  احل��ي��اة  على  تهيمن  االن��ق��س��ام 
يشكل بيئة خصبة الستنزاف الطاقات مما يزيد 
في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة ومما يعيق اية 
والسياسي  االقتصادي  النظامني  في  إص��الح��ات 
ويساهم في تعزيز حالة الفساد، مؤكدا في بيان 
له سعي أمان من اجل تعزيز القيم التي تعزز مبدأ 
الشفافية واملسائلة، والذي اتبع ويتبع االستقاللية 
برؤية  ليسعد  التحزب،  و  الفصائلية  عن  بعيدا 
هيئة مكافحة الفساد وهي تخطو خطوات واسعة 

نحو استكمال جهود مكافحة الفساد.

رفح- صفا- وسط أنقاض بيته املدمر مبنطقة 
قطاع  جنوب  رفح  محافظة  غرب  شمال  احلشاش 
غزة جلس املسن محمود احلشاش يتفقد ما تبقى 
من منزله، محاواًل رفع الركام الذي سقط فوق رأسه 
بعد  احلياة  لها  ع��ادت  التي  اخلمسينية  وزوج��ت��ه 
وابنه  النوم،  داخل غرفة  استشهادها  اإلعالن عن 

العشريني الذي يعاني من أمراض نفسية.
وب���دا احل��ش��اش غ��ي��ر م��ص��دق م��ا ح��ل بعائلته 
من  متر   100 يتعدى  ال  ال���ذي  امل��ت��واض��ع  وببيته 
وهم  رؤوسهم  على  بأكمله  انهار  بعدما  "الزينكو" 
ن��ي��ام، ع��ن��دم��ا ض���رب ص����اروخ م��ن ط��ائ��رة حربية 
إس��رائ��ي��ل��ي��ة األرض ال��ف��ارغ��ة امل��الص��ق��ة ل���ه، إب��ان 

احلرب األخيرة.
جناة العائلة بأعجوبة

وفي متام ال�11 ليال تقريًبا من يوم األحد 18 
/11 املاضي افاقت العائلة على صوت انفجار قوي 
حتت  م��ن  العائلة  رب  ليخرج  امل��ن��زل  سقوط  ت��اله 
غير  الكثيف،  الغبار  وسط  للشارع  راكًضا  الركام، 
مصدق ما حدث، وبنفس الوقت ال يعلم بعد مصير 

زوجته وجنله.
وفجأة خرج جنله زياد )23 عاًما( الذي يعاني 
من اضرابات نفسية من حتت الركام  وحيدا  مصاًبا 

»صبحة«.. حكاية الشهيدة التي عادت للحياة قبل نقلها لثالجة املوتى
لكن  الغرفة،  انهارت  بعدما  بسيط،  بجرح  بوجهه 
جدارها الذي كان نائما  بجواره لم ينهر بالكامل، 

مما أتاح له فرصة النجاة.
واعتقد الوالد احلشاش بعدما شاهد جنله بخير 
أن زوجته التي كانت نائمة بجواره هي األخرى بخير 

وهربت مثله ملكان أمن.
الشهادة والعودة للحياة

وب��ع��د م����رور ن��ص��ف س���اع���ة، ق��ض��اه��ا احل��ش��اش 
يتفقد أبناءه من زوجته الثانية، لم يجد زوجته 
بأن  وأخ��ب��روه  عنها  ف��س��أل  بينهم،  صبحة  األول���ى 

أحدا لم يرها.
والدفاع  اإلسعاف  وطواقم  أقربائه  برفقة  عاد 
للبحث عنها حتت  ب��امل��ك��ان،  زال��ت  م��ا  التي  امل��دن��ي 
عليها  عثروا  حتى  دقائق  سوى  هي  وما  األنقاض، 
ب��ال��دم��اء، ومالبسها  ُم��ل��ط��خ وج��ه��ه��ا  ج��ث��ة ه��ام��دة 
رأس��ه��ا،  على  تساقط  ال���ذي  ال��رك��ام  بفعل  ُمقطعة 

دون تتحرك.
واعتقد األطباء فور وصولها ملستشفى الشهيد 
احلياة،  ف��ارق��ت  ق��د  صبحة  أن  النجار  يوسف  أب��و 
املوتى  لثالجة  نقلها  وقبل  جيًدا  تفحصها  وبعد 
وإش���اع���ة خ��ب��ر اس��ت��ش��ه��اده��ا الح���ظ ط��ب��ي��ب بعض 
مازالت  بأنها  ليتضح  عندها،  البسيطة  احل��رك��ة 

على قيد احلياة!.
غزة  مستشفى  إل��ى  احل��ش��اش  املواطنة  ونقلت 
بعد  لألطباء  اتضح  يونس، حيث  بخان  األوروب��ي 
أن أخضعت للعالج بوجود انزالق بعدد من فقرات 
اجلسد،  أنحاء  مبختلف  وج��روح  الفقري،  العمود 
مبصر،  ل��ل��ع��الج  ال��ت��ال��ي  ال��ي��وم  بصبيحة  ل��ت��ح��ول 
حالتها  حتسن  وبانتظار  للعالج  تخضع  وم��ازال��ت 

إلجراء عملية جراحية في ظهرها.
وحشية بدون عقل

وب��ع��دم��ا ش��اه��د احل���ش���اش ال����ذي اع��ت��ق��ل ل��دى 
االحتالل عشرات املرات ما حل مبنزله من الدمار 
واخلراب، واألذى الذي طال أفراد عائلته تيقن أن  

إسرائيل  كانت تتصرف بوحشية وبدون عقل.
ويرثي بيته املدمر بأبياٍت شعرية وهو جالس 
ف���وق رك���ام���ه ق���ائ���ال: "ب��ي��ت��ي ق���د دم���ر ب��ال��ك��ام��ل.. 
يراودني..  عليه  صعدت  الهائل،  كاجلبل  فتطاول 
األقصى..  أبصرت  شرًقا  ال��ذاب��ل،  ول��دي  يا  رؤي��اك 
يغمرها  يافا..  أبصرتك  غرًبا  معاول،  للكفر  تعلو 
قبر  عن  هاتفني..  السبع  بئر  من  ُمتطاول،  لياًل 

جدودي ُمتسائل".
"يا ولدي قد غبت طوياًل.. مالك عن نصري 
أفكارك  زل��زل  أم   .. فانيٍة  بدنيا  أرضيت  متثاقل، 

تطاول،  للعرِب  ربيع  آزرن��ي..  يا جدي  أبشر  قاتل، 
ص���اروخ���ي ال��ي��وم ب��ي��م��ي��ن��ي.. وف��ج��ري م��ن حولك 
من  والغاصب  م��روًج��ا..  صحارينا  سنحيل  ه��ائ��ل، 

أرضك راحل".
ما ذنب املدنيني؟!

وابنتها  روض��ة  الثانية  "احل��ش��اش"  زوج��ة  أم��ا 
اسيبة، فعلى الرغم من أن الضرر مبنزلهم املجاور 
كان أقل من املنزل األول، إال ان الضرر النفسي الذي 
انعكس عليهما لم يختلف، وتسبب بحالة فزع لهما، 
وهربهما من البيت دون أن يعيا على نفسيهما، وسط 

أجواء البرد القارس.
كباقي  بيتهما  تهنئان في  وابنتها  األم  تعد  لم 
املدنيني بالعالم، بعدما استهدف منزلهم الصغير، 
وتيقنتا بأنه لم يعد هناك شيء أمن في القطاع، 
ألن العدوان األخير وعلى مدار ثمانية أيام، أكد بأن 
جميع الفلسطينيني مستهدفني دون استثناء، وأي 

حرب قادمة سيكون ضررها أكبر بشرًيا ومادًيا.
ال��دول  جميع  مل��ن��اش��دة  ال��ش��ع��ور  ه��ذا  ودفعهما 
والهيئات واملؤسسات احلقوقية لتوفير احلماية لهم، 
ومالحقة  إسرائيل  على اعتداءاتها  التي ترتكبها 
وقتل  بيوتهم،  ف��ي  اآلم��ن��ني  ال��ع��زل  املدنيني  بحق 

األطفال والنساء والشيوخ وترويع اآلمنني.


