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ح�سن*

مبتورو الأطراف ...مبتورو احلياة يف غزة

ت�ضيف

دولة االحتالل وم�ؤ�س�ستها
الأمنية وجنودها �إلى
بحق
�سجلهم الأ�سود جرائم ب�شعة جديدة ّ
�أبرياء ومحتجين �سلميين في قطاع غزة،
ي�صرون
من دون �أن ّ
يرف لهم جفن ،بل �إنهم ّ
على �سيا�سة �إطالق النار ،على الرغم من
الرف�ض الدولي والإدانات الوا�سعة.
�إن قتل �أطفال و�شبان وم�سعفين و�أ�شخا�ص
ذوي حاجات خا�صة و�صحافيين من دون
وجود خطر يهدد حياة الجنودُ ،يعتبر جريمة
يحا�سب عليها القانون الدولي ،و ُتعد خرق ًا
فا�ضح ًا للقانون الدولي الإن�ساني ول�شرعة
حقوق الإن�سان .وقد ''ا�ستمر�أت'' دولة االحتالل
لعبة القتل كونها دولة فوق القانون ،ال
تتعر�ض للم�ساءلة والعقاب واللوم .ومنذ �أن
احتفت �إ�سرائيل بالجندي ل�ؤور �أزاريا ،قاتل
ال�شاب عبد الفتاح ال�شريف ،والذي تحول �إلى
بطل يفتخر بجريمته� ،سقط �آخر قناع تلفعت
به هذه الدولة ل�ستر جرائمها ،ليم�ضي م�سل�سل
قتل الأبرياء على امتداد ال�شريط الحدودي
لقطاع غزة.
ت�شير الإح�صاءات المتداولة �إلى �أنه ،ومنذ
بداية االحتجاجات� ،سقط  198مواطن ًا �شهداء
بر�صا�ص جنود االحتالل ،و�أكثريتهم ال�ساحقة

من ال�شبان والفتيان وبينهم  18طف ًال ،وهناك
�آالف الإ�صابات بينها مئات الم�صابين
بالر�صا�ص الحي والمتفجر ،وقرابة 700
�إ�صابة �سببت �إعاقة دائمة ،بينها ما يزيد على
 70حالة بتر للأطراف بح�سب ما �أوردت
وزارة ال�صحة في غزة.

كل ر�صا�صة جتلب �إعاقة
�أغلب الإ�صابات التي حدثت ت�سببت
ب�إعاقات م�ستديمة بجميع �أ�شكالها لفئة
ال�شباب والأطفال ب�صورة خا�صة ،بفعل
الأ�سلحة المحرمة التي ي�ستخدمها االحتالل،
ومنها على �سبيل المثال ''الر�صا�ص المتفجر
االن�شطاري'' ،وهو ال�سالح الأكثر ا�ستخدام ًا
�ضد المتظاهرين ال�سلميين منذ بدء الم�سيرات.
وقد القى ا�ستخدامها ا�ستنكاراً وا�سع ًا على
الم�ستوى المحلي والعالمي ،علم ًا ب�أن نظام
روما الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية،
جرم ا�ستخدام �أي �أفعال ''تت�سبب عمداً في
ُي ّ
معاناة �شديدة �أو في �أذى خطير يلحق بالج�سم
�أو بال�صحة العقلية والبدنية ''.وهي �أعمال
ت�ص َّنف وفق النظام هذا ،جرائم حرب ،وجريمة
* �صحافية فل�سطينية.
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�ضد الإن�سانية*.

ف�ض ًال عن ذلك ،ا�ستعملت قوات االحتالل
�أنواع ًا جديدة من الغازات ال�سامة تت�سبب
لمن ي�ستن�شقها
بحدوث ت�شنجات ع�صبية َ
وت�ستمر من دون توقف ،ولم يتم التو�صل �إلى
عالج لها حتى الآن.
يقول طبيب العظام في م�شفى ال�شفاء
بمدينة غزة �إيهاب �شرير عن الر�صا�ص
الم�ستخدم �ضد المتظاهرين�'' :إن �إمكان العالج
للجزء الم�صاب من ج�سد الإن�سان من
الر�صا�صة االن�شطارية ال يتعدى  ،%1فهي
كفيلة ببتر الع�ضو التي ت�ستهدفه فور �إ�صابته
بها وقبل �أن ي�صل �إلى المجمع الطبي ،كونها
وته�شم
تم ّزق الع�ضالت والأن�سجة والأوردة
ّ

العظام ،وعندها يكون قرار البتر هو القرار
الأوحد في هذه الحاالت''.

ر�صا�صة �أنهت حلم عبد الرحمن
من الم�صابين بهذه الر�صا�صة الفتى
الجريح عبد الرحمن نوفل ( 14عام ًا) الذي
انت�شرت �صوره عبر مواقع التوا�صل
االجتماعي لحظة ف�صل �ساقه الي�سرى عن
بدنه ،بعد �إ�صابته بر�صا�صة ان�شطارية خالل
ممار�سته ريا�ضة كرة القدم برفقة �أ�صدقائه
قرب الحدود ال�شرقية للمحافظة الو�سطى من
قطاع غزة .وقد �أ�شعلت ال�صور الر�أي العام �ضد
جرائم االحتالل الإ�سرائيلي ،وخ�صو�ص ًا بعدما
ُعرف ب�أنه االبن البكر والوحيد لوالديه.

الفتى عبد الرحمن نوفل
(خا�ص بـ ''جملة الدرا�سات الفل�سطينية'')
* انظر نظام روما الأ�سا�سي في موقع الأمم المتحدة ،في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.un.org/arabic/documents/basic/rome_statute.pdf

مبتورو األطراف ...مبتورو احلياة يف غزة

''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' التقت الفتى
الجريح عبد الرحمن نوفل الذي قال�'' :أ�صبت
بطلق ناري متفجر في �ساقي خالل ممار�ستي
ريا�ضة كرة القدم التي كثيراً ما غامرت
لأجلها منذ طفولتي ،ولم �أ�شعر ب�ساقي بعد
�إ�صابتها ،وحاول �أهلي �إنقاذي بالتحويالت
العالجية بين غزة وال�ضفة الغربية� ،إ ّال �إنه تم
بتر �ساقي في الم�ست�شفى اال�ست�شاري في رام
اللـه''.
ويحلم الفتى عبد الرحمن با�ستكمال
عالجه خارج الوطن بتركيب طرف �صناعي
متقدم وحديث مالئم لموا�صلة حياته
ب�أ�شكالها كلها ،لكن حلمه ب�أن ي�صبح العب
كرة قدم تبدد.

العبو كرة قدم يف غزة يلعبون الكرة ب�سيقان مبتورة

حتقيق
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حاالت البتر هذه �أ�صابت �أي�ض ًا عدة
ريا�ضيين ،الأمر الذي �أدى �إلى ت�أخر �أحالمهم
الريا�ضية.
ال�شاب �إبراهيم خطاب ،فقد �سا َقيه بعد �أن
تعر�ض للقن�ص بالر�صا�ص المتفجر .كان
حا�ضراً في مالعب كرة القدم ب�شكل دائم،
فهو يع�شق اللعب ،وتحول �إلى العب محترف
على م�ستوى المحافظة الو�سطى من القطاع،
�إ ّال �إن ف�صل �سا َقيه عن ج�سمه حرمه من
ممار�سة هوايته المحببة ،ومن رغبته في �أن
ي�صبح �أحد العبي المنتخب الفل�سطيني لكرة
القدم ،مثلما قال وهو في حالة من الحزن
والذهول.
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وامل�صور ال�صحايف يو�سف فقد
�ساقه
الم�صور ال�صحافي يو�سف الكرنز الذي
ُعرف بقوته وو�سامته وجودة �أدائه كم�صور
محترف� ،أ�صيب بر�صا�صة متفجرة في �ساقه
على الحدود ال�شرقية لمحافظة خان يون�س
جنوبي قطاع غزة ،وظل على �سرير المر�ض
ينا�شد جميع الجهات المخت�صة على مدار
�شهرين ،من �أجل ال�سماح له باجتياز الحواجز
الإ�سرائيلية كي يدخل �إلى ال�ضفة الغربية
ال�ستكمال �إجراءات العالج و�إنقاذ �ساقه
الي�سرى من التلف ،حتى تعفنت الأن�سجة
والأوردة ،الأمر الذي �أدى �إلى بترها من �أعلى
الفخذ.
ويبقى يو�سف بو�سامته وابت�سامته
الجميلة التي ال تغيب عن وجهه� ،إ ّال �إنه لن

يو�سف الكرنز على كر�سي نقال يف امل�ست�شفى

ي�ستطيع ممار�سة عمله الذي �صنع له ا�سم ًا
في ميادين الإعالم قبل �إ�صابته بالطلق
المتفجر.

�صالح عا�شور لن ي�صري طبيب ًا
الفتى �صالح عا�شور �أ�صيب بعد خم�سة
�أ�سابيع من انطالق فاعليات م�سيرات العودة،
وكان ذلك في �أول يوم ي�شارك فيه بالم�سيرات
حيث �أ�صيب بطلق متفجر في ر�أ�سه ،وتحديداً
بين عينيه .و�صل خبر يفيد ب�أنه ا�ست�شهد،
فهرع والده ر�أفت �إلى م�شفى �شهداء الأق�صى
في دير البلح بحث ًا عنه في ثالجات الموتى،
وفوجىء بم�شهد مروع :عينا ابنه خارجتان
أمده برمق
من ر�أ�سه� ،إ ّال �إن تنف�سه المتداعي � ّ
من حياة ،وتم تحويله �إلى غرفة الإنعا�ش.
ي�صف ر�أفت عا�شور والد الفتى ،حالة ابنه
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النف�سية ب�أنها �صعبة جداً وت�شكل خطراً عليه،
وي�شير �إلى �أنه يحتاج �إلى عالج نف�سي على
�أعلى م�ستوى ،كما �أنه يحتاج �إلى م�ساعدات
�أُخرى تم ّكنه من العي�ش.
الفتى �صالح اعتبر عينيه اللتين فقدهما
فداء لفل�سطين� ،إ ّال �إنه حزين على حاله وحال
�أ�سرته التي ت�شاطره الألم� .صالح لن ي�صبح
طبيب �أطفال� ،أو طبيب ًا جراح ًا في الم�ستقبل،
مثلما كان يحلم �سابق ًا ،بعد فقدانه الب�صر
ب�شكل كلي.

هيثم فقد �أ�سنانه ول�سانه
ومن الجرحى �أي�ض ًا َمن فقد الحوا�س
المتعلقة بالأنف والفم ،كالجريح هيثم �أبو
�سبلة ( 22عام ًا) الذي �أ�صابته قنبلة غاز في
فمه خالل م�شاركته في م�سيرات العودة على
الحدود ال�شرقية من محافظة خان يون�س،
وظلت �شظايا القنبلة ورائحة الغاز عالقة بفمه
فترة طويلة .و�صل هيثم �إلى م�شفى المقا�صد
في مدينة القد�س المحتلة ،وعاد �إلى غزة بعد
انتهاء مرحلة �أولى من عالجه و�سط ا�ستقبال
�شعبي ،وقد �أحدثت �صورته �ضجة على م�ستوى
الإعالم العربي والدولي ،الأمر الذي ف�ضح
بحق
�سلطات االحتالل وجرائمها الب�شعة ّ
الفل�سطينيين ال�سلميين في قطاع غزة.
�أم محمود والدة الم�صاب �أبو �سبلة ،قالت
�إن ابنها فقد �أ�سنانه ول�سانه و�سقف حلقه،
و�أ�صبح فمه مفتوح ًا على منطقة الأنف من
الداخل ،فهو ال ي�ستطيع الأكل حالي ًا ويتغذى
على ال�سوائل فقط ،كاللبن والخبز المخمر
بالماء والحليب مث ًال ،ويتم �إطعامه ب�إبرة
حقن الأدوية نظراً �إلى عدم وجود �أ�سنان
و�سقف ول�سان في فمه تم ّكنه من م�ضغ
الطعام.
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حممد عماد يف غيبوبة
دمر الغاز فيها جميع
وهناك �إ�صابة ّ
الحوا�س ،مثل الفتى محمد عماد ( 15عام ًا)
ي�صح حتى الآن
الذي دخل في غيبوبة ،ولم
ُ
جراء ا�ستن�شاقه الغازات التي يطلقها الجنود
ّ
الإ�سرائيليون على م�سيرات المتظاهرين
ال�سلميين في قطاع غزة.
يقف هاني عماد والد الفتى محمد بجانبه
في الم�شفى مك�سور الخاطر وم�ست�سلم ًا للألم
الذي حل به بعد �إ�صابة نجله محمد بهذا الغاز
ال�سام ،وبين �ساعة و�ساعة ،يقوم والده برفقة
اثنين �آخرين بتثبيت محمد الذي يعي�ش في
غيبوبة مترافقة مع ارتجاجات وت�شنجات
ت�صيبه ب�شكل مفاجئ� ،إذ ُيعتبر تثبيت
الم�صاب هو العالج الأكثر مالءمة له في ظل
عدم معرفة الغازات ال�سامة التي تخللت �أنحاء
متفرقة من ج�سده ،و�أ ّثرت في جهازه الع�صبي.
''الموت �أرحم لي من ر�ؤيته في هذه
الحالة ،الر�صا�ص المتفجر �أرحم من الغاز ،بتر
�أحد �أع�ضائه �أرحم �أي�ض ًا من ر�ؤيته في هذه
الحالة'' ،قال هاني والد الفتى محمد عماد،
الذي يقلب كفيه لي ًال ونهاراً ح�سرة وندم ًا على
�سماحه لنجله بالم�شاركة في الم�سيرات.
وي�ضيف :ذهب محمد هرب ًا من جو الح�صار،
ٍ
م�شاف �إ�سرائيلية� ،إ ّال
ف�أُ�صيب و ُنقل للعالج في
�إنهم لم يجدوا ما يقدمونه له ب�سبب عدم
معرفتهم بطبيعة المواد التي يحتويها هذا
الغاز الذي ي�صيب الدماغ والأع�صاب والدماء.
وتم نقله �إلى م�شافي الأردن حيث يخ�ضع
للعالج منذ �أكثر من �شهر ،وال تطور في حالته
ال�صحية حتى الآن.

يف قائمة املحرمات
وزارة ال�صحة الفل�سطينية قالت في بيان
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لها �إن قنابل الغاز التي ي�ستخدمها جنود
االحتالل �ضد المتظاهرين تندرج في قائمة
الأ�سلحة التي ُتلحق الأذى ال�شديد بالمواطنين،
وخ�صو�ص ًا الأبرياء منهم ،وطالبت الأمم
المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بو�ضع
هذا ال�سالح الجديد �ضمن الأ�سلحة المحرمة
دولي ًا ،بعد �أن �أودى بحياة ع�شرات ال�ضحايا،
ف�ض ًال عن ت�سببه بغيبوبة دائمة وت�شنجات
م�ستمرة للم�صابين على مدار ال�ساعة .وحتى
الآن ترف�ض �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
الك�شف عن التركيبات الخا�صة بالغازات
ال�سامة التي ي�ستعملها جنودها ب�شكل مكثف
�ضد المتظاهرين ال�سلميين في قطاع غزة.
و�أ�شارت منظمة �أطباء بال حدود �إلى �أن
فرقها عالجت الجرحى الذين خ�ضعوا لعمليات
جراحية ،وتعر�ضوا لإ�صابات �شديدة ي�صعب
عالجها ،وقالت �إن الجرحى ،في معظمهم،
�سي�صابون ب�إعاقات بدنية حادة وطويلة
الأمد .والحظت الفرق الطبية للمنظمة �أن
الإ�صابات ت�سبب �أ�ضراراً بالغة في العظام
والأن�سجة ،و�أن حجم الجروح ي�صل �إلى حجم
قب�ضة اليد ،لأن الر�صا�ص الذي ي�ستخدمه
الجي�ش يت�سبب بجروح كبيرة ،وبتك�سير العظام
وته�شيمها ،وبتدمير الأن�سجة بحيث ي�صبح
البتر هو الحل الوحيد لإنقاذ �سائر الأع�ضاء.

عري�س كامل الأطراف
يتندر رواد موقع '' فاي�س بوك'' ب�أن البنات
في غزة �أ�صبحن يبحثن عن عري�س ''كامل
الأطراف'' ولي�س ''كامل الأو�صاف'' ،في �إ�شارة
�إلى كثرة ال�شباب الذين فقدوا �أطرافهم منذ
بداية م�سيرات العودة.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن ثالث �شقيقات
من عائلة واحدة تزوجن بثالثة �شبان مبتوري

الأطراف ،وكل واحد من عائلة غير ا ُلأخرى،
يقدرن و�ضع غزة ،و�أن ه�ؤالء
وذلك لأنهن ّ
ال�شباب من حقهم الزواج وتكوين �أ�سرة ،و�أن ال
�شيء ينتق�ص من �إن�سانيتهم.
ويتندر ال�شبان الغزيون العاطلون عن
العمل ب�أنهم يفكرون في العمل في تجارة
العكاكيز والأطراف ال�صناعية وا�ستيرادها من
الخارج ،لأنها �أ�صبحت مطلوبة و�شحيحة في
غزة مثل �شح الدواء وقلة المال الالزم ل�شراء
الطعام.

َمن امل�س�ؤول فل�سطينياً؟

في الوقت الذي ال �أحد يختلف ب�ش�أن
م�س�ؤولية االحتالل ،ف�إن هناك م�س�ؤولية
فل�سطينية تتحملها الهيئة الوطنية العليا
لم�سيرات العودة ،لجهة عدم القدرة على �ضبط
المقرة،
ال�شبان و�إلزامهم بالفاعليات ال�سلمية
ّ
وعلى منع الأطفال والفتيان من الدخول �إلى
مناطق الخطر� .إن ثمة فارق ًا جوهري ًا بين
مواجهات ع�شوائية غير متكافئة بين جنود
مح�صنين و�شبان ب�صدور عارية ،وبين تنظيم
م�سيرات احتجاجية حا�شدة تتمركز على بعد
 400متر ،وتطرح ق�ضية الح�صار الإ�سرائيلي
الخانق على ب�ساط البحث عالمي ًا وعربي ًا
و�إ�سرائيليا ،وق�ضية الديمقراطية واالنق�سام
الداخلي �أي�ض ًا.
ومن الواجب هنا التذكير ب�أن الهيئة
الوطنية العليا لم�سيرات العودة الكبرى كانت قد
دعت منذ البداية �إلى �أن تكون الم�سيرات التي
تنطلق في اتجاه الحدود ،والتي بد�أت في 30
�آذار/مار�س الما�ضي� ،سلمية وعلى بعد 400
متر من ال�سياج الفا�صل الذي بنته �إ�سرائيل .وقد
دعا النا�شط ال�سيا�سي �أحمد �أبو رتيمة �إلى ذلك
�أي�ضاً ،والقت دعوته منذ انطالقها ،م�شاركة

مبتورو األطراف ...مبتورو احلياة يف غزة

وتفاع ًال من جميع �أطياف ال�شعب الفل�سطيني،
غير �أن االحتالل واجه �سلمية االحتجاجات تلك
بكل ما �أوتي من همجية.
ال يوجد تف�سير �آخر غير خ�شية الجهات
الفل�سطينية الم�سيطرة في قطاع غزة من طرح
المع�ضالت الداخلية على ب�ساط البحث ،ولذلك
ف�إنها تعتمد هذا النوع من المواجهة التي
تق�صي الح�شود والم�شاركات الوا�سعة ،وبناء
عليه ،تتحمل م�س�ؤولية عدم حماية المواطنين.
كذلك يجب عدم ا�ستثناء م�س�ؤولية منظمة
التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية في
رام اللـه ،اللتين من المفتر�ض �أنهما
الم�س�ؤولتان الر�سميتان عن ال�شعب الفل�سطيني،
وتمثالنه �أمام دول العالم وم�ؤ�س�ساته
الر�سمية ،ف�ض ًال عن الم�س�ؤولية الذاتية الناجمة
عن م�ساهمتهما في عدم �إنهاء حالة االنق�سام
الجغرافي وال�سيا�سي الفل�سطيني.
وب�ش�أن ما يحدث من مواجهات غير
متكافئة على حدود غزة ،والخ�سائر الم�ؤلمة
التي تلحق ب�أبناء القطاع ،كتبت ال�صحفية
والنا�شطة الفل�سطينية نداء مدوخ في ح�سابها
في موقع فاي�س بوك:

�أ�صبحت م�سيرات الع��ودة و�سيلة جديدة
لقت��ل ال�شب��اب الفل�سطين��ي وح�ص��د
�أرواحه��م بالمج��ان .ال �أدري كيف يفكر
َمن يدع��و �إلى الم�سي��رات؟ �أي ن�صر و�أي
�إرباك و�أي تخبط للعدو حققناه!!
انظ��روا لأع��داد ال�شه��داء والجرحى،
وتمعنوا في الجي��ل الجديد الذي �سيعود
لبالده يتكىء على ''عكاكيز'' يا �سادة.
وعن المخرج من هذا الطريق المظلم تقول
نداء'' :يجب �أن تنظم حمالت توعية لل�شباب
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الفل�سطيني الثائر ب�أن حق العودة ال يكون
على هذه ال�شاكلة الجنونية''.
الكاتب والنا�شط ي�سري الغول يقول في
ح�سابه في الفاي�س بوك:

م�سي��رات الع��ودة اتخ��ذت ه��ذا المنح��ى
الم�أ�س��وي ،فه��ي عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا
�ش��كل م��ن �أ�ش��كال الن�ضال ،ولك��ن ال�شعب
الفل�سطين��ي ل��م يمار���س الفع��ل ال�سلم��ي
المنظ��م ،فهي حراك �سلمي ول��م نمار�سها
م��ن قبل ،ولذل��ك �أ�صبح م��ن ال�صعب على
ال�شب��اب الفل�سطين��ي �أن يفه��م ذل��ك ،كما
�أن الي�أ���س من حال��ة الح�صار ه��و الدافع
لذهابهم �إلى الحدود� .صار ت�أثير الم�سيرات
�سلبي�� ًا على الأ�سرة الغ ّزي��ة ،فالفقر �أ�صبح
�شدي��داً وال تعوي�ضات للم�صابين ،وكل ما
يحدث من العال��م حولنا من �صمت عربي
وتحال��ف �أميرك��ي و�إ�سرائيل��ي �أدى �إل��ى
�أن ه��ذه الم�سي��رات يدفع ثمنه��ا المواطن
الغ�� ّزي ،وه��و ال يجد ثمن ال��دواء ،و�أ�سرته
فقي��رة ال ت�ستطي��ع تحم��ل عبء مع��اق �أو
مبتور الطرف في البيت.
النا�شط ال�شبابي �آدم المدهون يرى �أن
''م�سيرات العودة لم ت� ِأت بنتائج م�ساوية
للخ�سائر التي تكبدها �أبناء �شعبنا من �شهداء
وجرحى وحاالت الموت ال�سريري ،و�آالف
الإعاقات وحاالت بتر الأطراف''.
�إلهام �أبو ظاهر وهي محا�ضرة جامعية
و�شاعرة ونا�شطة تقول:

حين يقترب ال�شبان والأط���ف���ال من
ال�سياج الفا�صل ال يتورع جنود االحتالل
عن قن�صهم لي�سقط من بينهم �شهداء
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ب��كل قوة ،ولك��ن مع تغيير ف��ي التكتيك
أقرت��ه منذ البداية :االبتعاد
والعودة لما � ّ
وتمار�س
 400متر عن ال�سل��ك الفا�صل،
َ
كل الأن�شط��ة ف��ي ه��ذا الم��كان ،وتدع��و
كل الجماهي��ر للم�شارك��ة ف��ي المناطق
المحددة ،وتوع��ز لماكيناتها الإعالمية
بن�ش��ر ه��ذا ،وتدع��و ذل��ك عب��ر مكب��رات
ال�صوت للم�شاركة في الم�سيرات ،وت�شكل
لجن��ة نظ��ام تمن��ع ال�شباب م��ن التقدم.
�ألي�س بهذا نمنع الخ�سائر؟''

تعر�ض لبتر �أطرافهم،
وجرحى بع�ضهم ّ
رغم �أن التظاهرات كانت �سلمية وبحدود
معينة ،ولكن االحتالل ال يعترف ب�أي
ويرد رداً �إجرامي ًا.
فعالية �سلميةّ ،
�أكرم ال�صوراني وهو كاتب �ساخر من غزة
يعترف في مادة وزعها في النت ،ب�أنه
''انهزامي �أمام هذه الت�ضحيات العظيمة
بالأرواح وبالإعاقة مدى الحياة التي يقدمها
المحتجون وهم يدركون تمام ًا عدم التكاف�ؤ،
كما �أنه ال هدف وراءها ،وال فريق وطني ًا
واحداً ،وال برنامج �سيا�سي ًا وا�ضح ًا'' ،ويرى �أن
االنت�صار الحقيقي ''هو انت�صارنا لوحدتنا
�أمام عدونا''.
ويت�ساءل عادل �أبو كو�ش وهو م�س�ؤول في
دائرة الإعالم في وزارة التربية والتعليم من
خالل ح�سابه في فاي�س بوك:

ويت�ساءل �أبو كو�ش غا�ضب ًا:

�أم �إنن��ا نراه��ن عل��ى �إن�ساني��ة جن��ود
االحت�لال؟ م��اذا تتوقع��ون م��ن جن��ود
االحت�لال عندم��ا يتقدم ال�شب��اب لل�سلك
الفا�ص��ل ،ه��ل �سيتعامل��ون معه��م
ب�إن�ساني��ة� ،أم �إن اط�لاق النار في القدم
والر�أ���س وال�صدر ه��و المتوقع وهو الذي
نراه كل يوم جمعة؟ ولذلك ف�إن العمليات
الع�سكري��ة �ست���ؤدي �إل��ى نتائ��ج �أف�ضل،
وتحرك عجلة المفاو�ضات ب�شرط وجود
المفاو�ض الوطني الذكي.

لم��اذا ال نتخ��ذ خط��وات عملي��ة لتقلي��ل
الخ�سائ��ر الناتجة عن م�سي��رات العودة،
وذلك ب���أن تعقد الهيئ��ة العليا لم�سيرات
الع��ودة وك�سر الح�صار م�ؤتم��راً �صحفي ًا
تعلن فيه ع��ن ا�ستمرار م�سي��رات العودة
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