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دولة االحتالل وم�ؤ�ض�ضتها ت�ضيف 

االأمنية وجن�دها اإلى 

�ضجلهم االأ�ض�د جرائم ب�ضعة جديدة بحّق 

اأبرياء ومحتجين �ضلميين في قطاع غزة،

ون 
ّ
من دون اأن يرّف لهم جفن، بل اإنهم ي�ضر

على �ضيا�ضة اإطالق النار، على الرغم من 

الرف�ض الدولي واالإدانات ال�ا�ضعة.

اإن قتل اأطفال و�ضبان وم�ضعفين واأ�ضخا�ض 

ذوي حاجات خا�ضة و�ضحافيين من دون 

عتبر جريمة 
ُ
وج�د خطر يهدد حياة الجن�د، ي

يحا�ضب عليها القان�ن الدولي، وُتعد خرقًا 

فا�ضحًا للقان�ن الدولي االإن�ضاني ول�ضرعة 

حق�ق االإن�ضان. وقد ''ا�ضتمراأت'' دولة االحتالل 

لعبة القتل ك�نها دولة ف�ق القان�ن، ال 

تتعر�ض للم�ضاءلة والعقاب والل�م. ومنذ اأن 

احتفت اإ�ضرائيل بالجندي ل�ؤور اأزاريا، قاتل 

ال�ضاب عبد الفتاح ال�ضريف، والذي تح�ل اإلى 

بطل يفتخر بجريمته، �ضقط اآخر قناع تلفعت 

به هذه الدولة ل�ضتر جرائمها، ليم�ضي م�ضل�ضل 

قتل االأبرياء على امتداد ال�ضريط الحدودي 

لقطاع غزة.

ت�ضير االإح�ضاءات المتداولة اإلى اأنه، ومنذ 

بداية االحتجاجات، �ضقط 198 م�اطنًا �ضهداء 

بر�ضا�ض جن�د االحتالل، واأكثريتهم ال�ضاحقة 

من ال�ضبان والفتيان وبينهم 18 طفاًل، وهناك 

اآالف االإ�ضابات بينها مئات الم�ضابين 

بالر�ضا�ض الحي والمتفجر، وقرابة 700 

اإ�ضابة �ضببت اإعاقة دائمة، بينها ما يزيد على 

70 حالة بتر لالأطراف بح�ضب ما اأوردت 

وزارة ال�ضحة في غزة.

كل ر�صا�صة جتلب �إعاقة

اأغلب االإ�ضابات التي حدثت ت�ضببت 

باإعاقات م�ضتديمة بجميع اأ�ضكالها لفئة 

ال�ضباب واالأطفال ب�ض�رة خا�ضة، بفعل 

االأ�ضلحة المحرمة التي ي�ضتخدمها االحتالل، 

ومنها على �ضبيل المثال ''الر�ضا�ض المتفجر 

االن�ضطاري''، وه� ال�ضالح االأكثر ا�ضتخدامًا 

�ضد المتظاهرين ال�ضلميين منذ بدء الم�ضيرات. 

وقد القى ا�ضتخدامها ا�ضتنكاراً وا�ضعًا على 

الم�ضت�ى المحلي والعالمي، علمًا باأن نظام 

روما االأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية، 

م ا�ضتخدام اأي اأفعال ''تت�ضبب عمداً في 
ّ
جر

ُ
ي

معاناة �ضديدة اأو في اأذى خطير يلحق بالج�ضم 

اأو بال�ضحة العقلية والبدنية.'' وهي اأعمال 

ت�ضنَّف وفق النظام هذا، جرائم حرب، وجريمة 
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العظام، وعندها يك�ن قرار البتر ه� القرار 

االأوحد في هذه الحاالت.''

ر�صا�صة �أنهت حلم عبد �لرحمن

من الم�ضابين بهذه الر�ضا�ضة الفتى 

الجريح عبد الرحمن ن�فل )14 عامًا( الذي 

انت�ضرت �ض�ره عبر م�اقع الت�ا�ضل 

االجتماعي لحظة ف�ضل �ضاقه الي�ضرى عن 

بدنه، بعد اإ�ضابته بر�ضا�ضة ان�ضطارية خالل 

ممار�ضته ريا�ضة كرة القدم برفقة اأ�ضدقائه 

قرب الحدود ال�ضرقية للمحافظة ال��ضطى من 

قطاع غزة. وقد اأ�ضعلت ال�ض�ر الراأي العام �ضد 

جرائم االحتالل االإ�ضرائيلي، وخ�ض��ضًا بعدما 

رف باأنه االبن البكر وال�حيد ل�الديه.
ُ
ع

�ضد االإن�ضانية.*

ف�ضاًل عن ذلك، ا�ضتعملت ق�ات االحتالل 

اأن�اعًا جديدة من الغازات ال�ضامة تت�ضبب 

ن ي�ضتن�ضقها 
َ
بحدوث ت�ضنجات ع�ضبية لم

وت�ضتمر من دون ت�قف، ولم يتم الت��ضل اإلى 

عالج لها حتى االآن.

يق�ل طبيب العظام في م�ضفى ال�ضفاء 

بمدينة غزة اإيهاب �ضرير عن الر�ضا�ض 

الم�ضتخدم �ضد المتظاهرين: ''اإن اإمكان العالج 

للجزء الم�ضاب من ج�ضد االإن�ضان من 

الر�ضا�ضة االن�ضطارية ال يتعدى 1%، فهي 

كفيلة ببتر الع�ض� التي ت�ضتهدفه ف�ر اإ�ضابته 

بها وقبل اأن ي�ضل اإلى المجمع الطبي، ك�نها 

تمّزق الع�ضالت واالأن�ضجة واالأوردة وته�ّضم 

* انظر نظام روما االأ�ضا�ضي في م�قع االأمم المتحدة، في الرابط االإلكتروني التالي:
http://www.un.org/arabic/documents/basic/rome_statute.pdf

�لفتى عبد �لرحمن نوفل

)خا�ص بـ ''جملة �لدر��صات �لفل�صطينية''(
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... وتوقف �إبر�هيم عن �للعب 

حاالت البتر هذه اأ�ضابت اأي�ضًا عدة 

ريا�ضيين، االأمر الذي اأدى اإلى تاأخر اأحالمهم 

الريا�ضية.

ال�ضاب اإبراهيم خطاب، فقد �ضاَقيه بعد اأن 

تعر�ض للقن�ض بالر�ضا�ض المتفجر. كان 

حا�ضراً في مالعب كرة القدم ب�ضكل دائم، 

فه� يع�ضق اللعب، وتح�ل اإلى العب محترف 

على م�ضت�ى المحافظة ال��ضطى من القطاع، 

اإاّل اإن ف�ضل �ضاَقيه عن ج�ضمه حرمه من 

ممار�ضة ه�ايته المحببة، ومن رغبته في اأن 

ي�ضبح اأحد العبي المنتخب الفل�ضطيني لكرة 

القدم، مثلما قال وه� في حالة من الحزن 

والذه�ل.

''مجلة الدرا�ضات الفل�ضطينية'' التقت الفتى 

الجريح عبد الرحمن ن�فل الذي قال: ''اأ�ضبت 

بطلق ناري متفجر في �ضاقي خالل ممار�ضتي 

ريا�ضة كرة القدم التي كثيراً ما غامرت 

الأجلها منذ طف�لتي، ولم اأ�ضعر ب�ضاقي بعد 

اإ�ضابتها، وحاول اأهلي اإنقاذي بالتح�يالت 

العالجية بين غزة وال�ضفة الغربية، اإاّل اإنه تم 

بتر �ضاقي في الم�ضت�ضفى اال�ضت�ضاري في رام 

اللـه.''

ويحلم الفتى عبد الرحمن با�ضتكمال 

عالجه خارج ال�طن بتركيب طرف �ضناعي 

متقدم وحديث مالئم لم�ا�ضلة حياته 

باأ�ضكالها كلها، لكن حلمه باأن ي�ضبح العب 

كرة قدم تبدد.

لعبو كرة قدم يف غزة يلعبون �لكرة ب�صيقان مبتورة
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ي�ضتطيع ممار�ضة عمله الذي �ضنع له ا�ضمًا 

في ميادين االإعالم قبل اإ�ضابته بالطلق 

المتفجر.

�صالح عا�صور لن ي�صري طبيبًا

الفتى �ضالح عا�ض�ر اأ�ضيب بعد خم�ضة 

اأ�ضابيع من انطالق فاعليات م�ضيرات الع�دة، 

وكان ذلك في اأول ي�م ي�ضارك فيه بالم�ضيرات 

حيث اأ�ضيب بطلق متفجر في راأ�ضه، وتحديداً 

بين عينيه. و�ضل خبر يفيد باأنه ا�ضت�ضهد، 

فهرع والده راأفت اإلى م�ضفى �ضهداء االأق�ضى 

في دير البلح بحثًا عنه في ثالجات الم�تى، 

وف�جىء بم�ضهد مروع: عينا ابنه خارجتان 

من راأ�ضه، اإاّل اإن تنف�ضه المتداعي اأمّده برمق 

من حياة، وتم تح�يله اإلى غرفة االإنعا�ض.

ي�ضف راأفت عا�ض�ر والد الفتى، حالة ابنه 

و�مل�صور �ل�صحايف يو�صف فقد 

�صاقه

الم�ض�ر ال�ضحافي ي��ضف الكرنز الذي 

رف بق�ته وو�ضامته وج�دة اأدائه كم�ض�ر 
ُ
ع

محترف، اأ�ضيب بر�ضا�ضة متفجرة في �ضاقه 

على الحدود ال�ضرقية لمحافظة خان ي�ن�ض 

جن�بي قطاع غزة، وظل على �ضرير المر�ض 

ينا�ضد جميع الجهات المخت�ضة على مدار 

�ضهرين، من اأجل ال�ضماح له باجتياز الح�اجز 

االإ�ضرائيلية كي يدخل اإلى ال�ضفة الغربية 

ال�ضتكمال اإجراءات العالج واإنقاذ �ضاقه 

الي�ضرى من التلف، حتى تعفنت االأن�ضجة 

واالأوردة، االأمر الذي اأدى اإلى بترها من اأعلى 

الفخذ.

ويبقى ي��ضف ب��ضامته وابت�ضامته 

الجميلة التي ال تغيب عن وجهه، اإاّل اإنه لن 

يو�صف �لكرنز على كر�صي نقال يف �مل�صت�صفى
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حممد عماد يف غيبوبة

ر الغاز فيها جميع 
ّ
وهناك اإ�ضابة دم

الح�ا�ض، مثل الفتى محمد عماد )15 عامًا( 

 حتى االآن 
ُ
الذي دخل في غيب�بة، ولم ي�ضح

اء ا�ضتن�ضاقه الغازات التي يطلقها الجن�د 
ّ
جر

االإ�ضرائيلي�ن على م�ضيرات المتظاهرين 

ال�ضلميين في قطاع غزة.

يقف هاني عماد والد الفتى محمد بجانبه 

في الم�ضفى مك�ض�ر الخاطر وم�ضت�ضلمًا لالألم 

الذي حل به بعد اإ�ضابة نجله محمد بهذا الغاز 

ال�ضام، وبين �ضاعة و�ضاعة، يق�م والده برفقة 

اثنين اآخرين بتثبيت محمد الذي يعي�ض في 

غيب�بة مترافقة مع ارتجاجات وت�ضنجات 

عتبر تثبيت 
ُ
ت�ضيبه ب�ضكل مفاجئ، اإذ ي

الم�ضاب ه� العالج االأكثر مالءمة له في ظل 

عدم معرفة الغازات ال�ضامة التي تخللت اأنحاء 

متفرقة من ج�ضده، واأّثرت في جهازه الع�ضبي.

''الم�ت اأرحم لي من روؤيته في هذه 

الحالة، الر�ضا�ض المتفجر اأرحم من الغاز، بتر 

اأحد اأع�ضائه اأرحم اأي�ضًا من روؤيته في هذه 

الحالة''، قال هاني والد الفتى محمد عماد، 

الذي يقلب كفيه لياًل ونهاراً ح�ضرة وندمًا على 

�ضماحه لنجله بالم�ضاركة في الم�ضيرات. 

وي�ضيف: ذهب محمد هربًا من ج� الح�ضار، 

فاأُ�ضيب وُنقل للعالج في م�ضاٍف اإ�ضرائيلية، اإاّل 

اإنهم لم يجدوا ما يقدم�نه له ب�ضبب عدم 

معرفتهم بطبيعة الم�اد التي يحت�يها هذا 

الغاز الذي ي�ضيب الدماغ واالأع�ضاب والدماء. 

وتم نقله اإلى م�ضافي االأردن حيث يخ�ضع 

للعالج منذ اأكثر من �ضهر، وال تط�ر في حالته 

ال�ضحية حتى االآن.

يف قائمة �ملحرمات

وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية قالت في بيان 

النف�ضية باأنها �ضعبة جداً وت�ضكل خطراً عليه، 

وي�ضير اإلى اأنه يحتاج اإلى عالج نف�ضي على 

اأعلى م�ضت�ى، كما اأنه يحتاج اإلى م�ضاعدات 

اأُخرى تمّكنه من العي�ض.

الفتى �ضالح اعتبر عينيه اللتين فقدهما 

فداء لفل�ضطين، اإاّل اإنه حزين على حاله وحال 

اأ�ضرته التي ت�ضاطره االألم. �ضالح لن ي�ضبح 

طبيب اأطفال، اأو طبيبًا جراحًا في الم�ضتقبل، 

مثلما كان يحلم �ضابقًا، بعد فقدانه الب�ضر 

ب�ضكل كلي.

هيثم فقد �أ�صنانه ول�صانه

ن فقد الح�ا�ض 
َ
ومن الجرحى اأي�ضًا م

المتعلقة باالأنف والفم، كالجريح هيثم اأب� 

�ضبلة )22 عامًا( الذي اأ�ضابته قنبلة غاز في 

فمه خالل م�ضاركته في م�ضيرات الع�دة على 

الحدود ال�ضرقية من محافظة خان ي�ن�ض، 

وظلت �ضظايا القنبلة ورائحة الغاز عالقة بفمه 

فترة ط�يلة. و�ضل هيثم اإلى م�ضفى المقا�ضد 

في مدينة القد�ض المحتلة، وعاد اإلى غزة بعد 

انتهاء مرحلة اأولى من عالجه و�ضط ا�ضتقبال 

�ضعبي، وقد اأحدثت �ض�رته �ضجة على م�ضت�ى 

االإعالم العربي والدولي، االأمر الذي ف�ضح 

�ضلطات االحتالل وجرائمها الب�ضعة بحّق 

الفل�ضطينيين ال�ضلميين في قطاع غزة.

اأم محم�د والدة الم�ضاب اأب� �ضبلة، قالت 

اإن ابنها فقد اأ�ضنانه ول�ضانه و�ضقف حلقه، 

واأ�ضبح فمه مفت�حًا على منطقة االأنف من 

الداخل، فه� ال ي�ضتطيع االأكل حاليًا ويتغذى 

على ال�ض�ائل فقط، كاللبن والخبز المخمر 

بالماء والحليب مثاًل، ويتم اإطعامه باإبرة 

حقن االأدوية نظراً اإلى عدم وج�د اأ�ضنان 

و�ضقف ول�ضان في فمه تمّكنه من م�ضغ 

الطعام.
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االأطراف، وكل واحد من عائلة غير االأُخرى، 

وذلك الأنهن يقّدرن و�ضع غزة، واأن ه�ؤالء 

ال�ضباب من حقهم الزواج وتك�ين اأ�ضرة، واأن ال 

�ضيء ينتق�ض من اإن�ضانيتهم.

ويتندر ال�ضبان الغزي�ن العاطل�ن عن 

العمل باأنهم يفكرون في العمل في تجارة 

العكاكيز واالأطراف ال�ضناعية وا�ضتيرادها من 

الخارج، الأنها اأ�ضبحت مطل�بة و�ضحيحة في 

غزة مثل �ضح الدواء وقلة المال الالزم ل�ضراء 

الطعام.

َمن �مل�صوؤول فل�صطينيًا؟

في ال�قت الذي ال اأحد يختلف ب�ضاأن 

م�ض�ؤولية االحتالل، فاإن هناك م�ض�ؤولية 

فل�ضطينية تتحملها الهيئة ال�طنية العليا 

لم�ضيرات الع�دة، لجهة عدم القدرة على �ضبط 

ة، 
ّ
ال�ضبان واإلزامهم بالفاعليات ال�ضلمية المقر

وعلى منع االأطفال والفتيان من الدخ�ل اإلى 

مناطق الخطر. اإن ثمة فارقًا ج�هريًا بين 

م�اجهات ع�ض�ائية غير متكافئة بين جن�د 

مح�ضنين و�ضبان ب�ضدور عارية، وبين تنظيم 

م�ضيرات احتجاجية حا�ضدة تتمركز على بعد 

400 متر، وتطرح ق�ضية الح�ضار االإ�ضرائيلي 

الخانق على ب�ضاط البحث عالميًا وعربيًا 

واإ�ضرائيليا، وق�ضية الديمقراطية واالنق�ضام 

الداخلي اأي�ضًا.

ومن ال�اجب هنا التذكير باأن الهيئة 

ال�طنية العليا لم�ضيرات الع�دة الكبرى كانت قد 

دعت منذ البداية اإلى اأن تك�ن الم�ضيرات التي 

تنطلق في اتجاه الحدود، والتي بداأت في 30 

اآذار/مار�ض الما�ضي، �ضلمية وعلى بعد 400 

متر من ال�ضياج الفا�ضل الذي بنته اإ�ضرائيل. وقد 

دعا النا�ضط ال�ضيا�ضي اأحمد اأب� رتيمة اإلى ذلك 

اأي�ضًا، والقت دع�ته منذ انطالقها، م�ضاركة 

لها اإن قنابل الغاز التي ي�ضتخدمها جن�د 

االحتالل �ضد المتظاهرين تندرج في قائمة 

االأ�ضلحة التي ُتلحق االأذى ال�ضديد بالم�اطنين، 

وخ�ض��ضًا االأبرياء منهم، وطالبت االأمم 

المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ب��ضع 

هذا ال�ضالح الجديد �ضمن االأ�ضلحة المحرمة 

دوليًا، بعد اأن اأودى بحياة ع�ضرات ال�ضحايا، 

ف�ضاًل عن ت�ضببه بغيب�بة دائمة وت�ضنجات 

م�ضتمرة للم�ضابين على مدار ال�ضاعة. وحتى 

االآن ترف�ض �ضلطات االحتالل االإ�ضرائيلي 

الك�ضف عن التركيبات الخا�ضة بالغازات 

ال�ضامة التي ي�ضتعملها جن�دها ب�ضكل مكثف 

�ضد المتظاهرين ال�ضلميين في قطاع غزة.

واأ�ضارت منظمة اأطباء بال حدود اإلى اأن 

فرقها عالجت الجرحى الذين خ�ضع�ا لعمليات 

جراحية، وتعر�ض�ا الإ�ضابات �ضديدة ي�ضعب 

عالجها، وقالت اإن الجرحى، في معظمهم، 

�ضي�ضاب�ن باإعاقات بدنية حادة وط�يلة 

االأمد. والحظت الفرق الطبية للمنظمة اأن 

االإ�ضابات ت�ضبب اأ�ضراراً بالغة في العظام 

واالأن�ضجة، واأن حجم الجروح ي�ضل اإلى حجم 

قب�ضة اليد، الأن الر�ضا�ض الذي ي�ضتخدمه 

الجي�ض يت�ضبب بجروح كبيرة، وبتك�ضير العظام 

وته�ضيمها، وبتدمير االأن�ضجة بحيث ي�ضبح 

البتر ه� الحل ال�حيد الإنقاذ �ضائر االأع�ضاء.

عري�ص كامل �لأطر�ف

يتندر رواد م�قع '' فاي�ض ب�ك'' باأن البنات 

في غزة اأ�ضبحن يبحثن عن عري�ض ''كامل 

االأطراف'' ولي�ض ''كامل االأو�ضاف''، في اإ�ضارة 

اإلى كثرة ال�ضباب الذين فقدوا اأطرافهم منذ 

بداية م�ضيرات الع�دة.

وعلى الرغم من ذلك، فاإن ثالث �ضقيقات 

من عائلة واحدة تزوجن بثالثة �ضبان مبت�ري 
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الفل�ضطيني الثائر باأن حق الع�دة ال يك�ن 

على هذه ال�ضاكلة الجن�نية.''

الكاتب والنا�ضط ي�ضري الغ�ل يق�ل في 

ح�ضابه في الفاي�ض ب�ك:

المنحــى  اتخــذت هــذا  العــ�دة  م�ضيــرات 

الماأ�ضــ�ي، فهــي علــى الرغــم مــن اأنهــا 

�ضــكل مــن اأ�ضــكال الن�ضال، ولكــن ال�ضعب 

الفل�ضطينــي لــم يمار�ــض الفعــل ال�ضلمــي 

المنظــم، فهي حراك �ضلمي ولــم نمار�ضها 

مــن قبل، ولذلــك اأ�ضبح مــن ال�ضعب على 

ال�ضبــاب الفل�ضطينــي اأن يفهــم ذلــك، كما 

اأن الياأ�ــض من حالــة الح�ضار هــ� الدافع 

لذهابهم اإلى الحدود. �ضار تاأثير الم�ضيرات 

�ضلبيــًا على االأ�ضرة الغّزيــة، فالفقر اأ�ضبح 

�ضديــداً وال تع�ي�ضات للم�ضابين، وكل ما 

يحدث من العالــم ح�لنا من �ضمت عربي 

وتحالــف اأميركــي واإ�ضرائيلــي اأدى اإلــى 

اأن هــذه الم�ضيــرات يدفع ثمنهــا الم�اطن 

الغــّزي، وهــ� ال يجد ثمن الــدواء، واأ�ضرته 

فقيــرة ال ت�ضتطيــع تحمــل عبء معــاق اأو 

مبت�ر الطرف في البيت.

النا�ضط ال�ضبابي اآدم المده�ن يرى اأن 

''م�ضيرات الع�دة لم تاأِت بنتائج م�ضاوية 

للخ�ضائر التي تكبدها اأبناء �ضعبنا من �ضهداء 

وجرحى وحاالت الم�ت ال�ضريري، واآالف 

االإعاقات وحاالت بتر االأطراف.''

اإلهام اأب� ظاهر وهي محا�ضرة جامعية 

و�ضاعرة ونا�ضطة تق�ل:

من  واالأطـــفـــال  ال�ضبان  يقترب  حين 

ال�ضياج الفا�ضل ال يت�رع جن�د االحتالل 

�ضهداء  بينهم  من  لي�ضقط  قن�ضهم  عن 

وتفاعاًل من جميع اأطياف ال�ضعب الفل�ضطيني، 

غير اأن االحتالل واجه �ضلمية االحتجاجات تلك 

بكل ما اأوتي من همجية.

ال ي�جد تف�ضير اآخر غير خ�ضية الجهات 

الفل�ضطينية الم�ضيطرة في قطاع غزة من طرح 

المع�ضالت الداخلية على ب�ضاط البحث، ولذلك 

فاإنها تعتمد هذا الن�ع من الم�اجهة التي 

تق�ضي الح�ض�د والم�ضاركات ال�ا�ضعة، وبناء 

عليه، تتحمل م�ض�ؤولية عدم حماية الم�اطنين.

كذلك يجب عدم ا�ضتثناء م�ض�ؤولية منظمة 

التحرير الفل�ضطينية وال�ضلطة الفل�ضطينية في 

رام اللـه، اللتين من المفتر�ض اأنهما 

الم�ض�ؤولتان الر�ضميتان عن ال�ضعب الفل�ضطيني، 

وتمثالنه اأمام دول العالم وم�ؤ�ض�ضاته 

الر�ضمية، ف�ضاًل عن الم�ض�ؤولية الذاتية الناجمة 

عن م�ضاهمتهما في عدم اإنهاء حالة االنق�ضام 

الجغرافي وال�ضيا�ضي الفل�ضطيني.

وب�ضاأن ما يحدث من م�اجهات غير 

متكافئة على حدود غزة، والخ�ضائر الم�ؤلمة 

التي تلحق باأبناء القطاع، كتبت ال�ضحفية 

والنا�ضطة الفل�ضطينية نداء مدوخ في ح�ضابها 

في م�قع فاي�ض ب�ك:

اأ�ضبحت م�ضيرات العــ�دة و�ضيلة جديدة 

وح�ضــد  الفل�ضطينــي  ال�ضبــاب  لقتــل 

اأرواحهــم بالمجــان. ال اأدري كيف يفكر 

ن يدعــ� اإلى الم�ضيــرات؟ اأي ن�ضر واأي 
َ
م

اإرباك واأي تخبط للعدو حققناه!!

انظــروا الأعــداد ال�ضهــداء والجرحى، 

وتمعن�ا في الجيــل الجديد الذي �ضيع�د 

لبالده يتكىء على ''عكاكيز'' يا �ضادة.

وعن المخرج من هذا الطريق المظلم تق�ل 

نداء: ''يجب اأن تنظم حمالت ت�عية لل�ضباب 
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بــكل ق�ة، ولكــن مع تغيير فــي التكتيك 

تــه منذ البداية: االبتعاد 
ّ
والع�دة لما اأقر

�ض 
َ
400 متر عن ال�ضلــك الفا�ضل، وتمار

كل االأن�ضطــة فــي هــذا المــكان، وتدعــ� 

كل الجماهيــر للم�ضاركــة فــي المناطق 

المحددة، وت�عــز لماكيناتها االإعالمية 

بن�ضــر هــذا، وتدعــ� ذلــك عبــر مكبــرات 

ال�ض�ت للم�ضاركة في الم�ضيرات، وت�ضكل 

لجنــة نظــام تمنــع ال�ضباب مــن التقدم. 

األي�ض بهذا نمنع الخ�ضائر؟''

ويت�ضاءل اأب� ك��ض غا�ضبًا:

جنــ�د  اإن�ضانيــة  علــى  نراهــن  اإننــا  اأم 

االحتــالل؟ مــاذا تت�قعــ�ن مــن جنــ�د 

االحتــالل عندمــا يتقدم ال�ضبــاب لل�ضلك 

معهــم  �ضيتعاملــ�ن  هــل  الفا�ضــل، 

باإن�ضانيــة، اأم اإن اطــالق النار في القدم 

والراأ�ــض وال�ضدر هــ� المت�قع وه� الذي 

نراه كل ي�م جمعة؟ ولذلك فاإن العمليات 

الع�ضكريــة �ضتــ�ؤدي اإلــى نتائــج اأف�ضل، 

وتحرك عجلة المفاو�ضات ب�ضرط وج�د 

المفاو�ض ال�طني الذكي. 

اأطرافهم،  لبتر  �ض 
ّ
تعر بع�ضهم  وجرحى 

رغم اأن التظاهرات كانت �ضلمية وبحدود 

باأي  يعترف  ال  االحتالل  ولكن  معينة، 

فعالية �ضلمية، ويرّد رداً اإجراميًا.

اأكرم ال�ض�راني وه� كاتب �ضاخر من غزة 

يعترف في مادة وزعها في النت، باأنه 

''انهزامي اأمام هذه الت�ضحيات العظيمة 

باالأرواح وباالإعاقة مدى الحياة التي يقدمها 

المحتج�ن وهم يدرك�ن تمامًا عدم التكاف�ؤ، 

كما اأنه ال هدف وراءها، وال فريق وطنيًا 

واحداً، وال برنامج �ضيا�ضيًا وا�ضحًا''، ويرى اأن 

االنت�ضار الحقيقي ''ه� انت�ضارنا ل�حدتنا 

اأمام عدونا.''

ويت�ضاءل عادل اأب� ك��ض وه� م�ض�ؤول في 

دائرة االإعالم في وزارة التربية والتعليم من 

خالل ح�ضابه في فاي�ض ب�ك:

لمــاذا ال نتخــذ خطــ�ات عمليــة لتقليــل 

الخ�ضائــر الناتجة عن م�ضيــرات الع�دة، 

وذلك بــاأن تعقد الهيئــة العليا لم�ضيرات 

العــ�دة وك�ضر الح�ضار م�ؤتمــراً �ضحفيًا 

تعلن فيه عــن ا�ضتمرار م�ضيــرات الع�دة 
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