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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  داءـــإھ
  

 .إلى شهداء مجزرة رفح الذين ضحوا بحياتهم لعزة إسالمهم وشعبهم
  .إلى شهداء فلسطين الذين رووا بدمائهم ترابها الطاهر 

وال زالـوا   إلى الجرحى والمصابين والمعاقين الذين سعوا للشهادة في سبيل اهللا   
  .ونينتظر

بحـريتهم   إلى األسرى والمعتقلين األسود الرابضة خلف القضبان والذين ضحوا        
  .من أجل حريتنا

  .إلى المجاهدين وعشاق الجنة والمدافعين عن وطننا الذين يحرسون الثغور
إلـى   إلى األمهات واآلباء الذين أنجبوا الشهداء والمجاهدين وأحسنوا تـربيتهم      

  ..ة والشهداء الوطن والشهادكل من يحب ويعشق 
  

  لكل هؤالء نهدي هذا العمل المتواضع راجين من اهللا تعالى القبول
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  شكر وتقدیر
  

یتقدم المنت دى الترب وي بال شكر والتق دیر       
إنج اح مھرج ان رف ح    ف ي  إل ى ك ل م ن س اھم     

الكارث   ة والمقاوم   ة ونخ   ص بال   ذكر األخ   وة 
والمحكم     ین وُكـتــ     ـَّاب الق     صة  ال     شعراء 

س     امین وف     رق الن     شید   والمتب     رعین والر
والم    سرح ومھندس    ي ال    دیكور والبرمج    ة   

ب ذلك  كتوالتصمیم راجین من اهللا تعالى أن ی      
    .سمیع مجیبفي میزان حسناتھم إنھ 
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  دیمـــتق
  

  نافذ الجعب. أ: بقلم 
  رئیس المنتدى التربوي

  

صالة والـسالم  وال، الحمد هللا العزيز الجبار مكور الليل على النهار وهازم الجبابرة األشرار           
 ورضـي  بسيفه هامات الكفار ونشر بين األنام آيات العز والفخار ،            أطاحعلى النبي المختار الذي     

اهللا عن صحابته الميامين األطهار الذين لم يستكينوا لظلم الفجار بل جاهدوا وبذلوا النفس والنفيس              
  .حتى قلدوا اإلنسانية أجمل إكليل غار 

  ا             قبل الكتائب يفتح األمصاراـ كان أذانناإلفرنجابد ـبمع
  سجداتنا واألرض تقذف نارا    لم تنس إفريقيا وال صحراؤها

  لم نخش يوماً غاشماً جبارا    دم للسيوف صدورناـكنا نق
  خضراء تنبت حولها األزهارا     حديقة السيف ظلُّوكأن ظلَّ

ات النـزال ، ونلعـق      ونخوض معارك الشرف وساح   ،  ها نحن الذين نكتوي بلظى االحتالل       
   ر اآلهات ، نحيي اليوم ذكرى مجزرة رفح تلك المجزرة الرهيبة  التـي              الجراحات وتزفر قلوبنا بم

 على ظلم وعسف اليهود األنجاس ، الذين سطروا تاريخهم بقتل األنبياء والمـصلحين              تمثل شهادة 
قيدة راسخة في قلوبهم يرثهـا      وإثارة القالقل والفتن حيثما حلوا وارتحلوا ، فغدا القتل والتدمير ع          

  ".العربي الجيد هو العربي الميت" األبناء عن اآلباء ، وشعارهم في ذلك 
ودليل ذلك ما يحدث لشعبنا صباح مساء على أيدي القوات الصهيونية من قتـل وتـدمير ودفـن                   

د حيـث   لألحياء تحت الركام  كان آخرها ما حدث ألهلنا البواسل في مخيم جباليا الشهداء والصمو              
 ومئـات الجرحـى ، ولـم يفـرق          أيامارتقى إلى العال أكثر من تسعين شهيداً في أقل من عشرة            

فقتل الطفلة البريئة  ،   تتفتح على الحياة     بدأتالرصاص الصهيوني بين طفل وشيخ أو امرأة وزهرة         
ـ              " إيمان سمير الهمص  " ذا وهي تحمل حقيبة مدرستها ظناً منه أنها تحمل متفجرات لقتلـه ، إن ه

جـريح ،   ) ٥٥٠٠٠(شهيد ، وجرح أكثـر مـن        ) ٣٠٠٠(االحتالل البغيض هو الذي قتل أكثر من        
  ).٧٣٠٠(أسير بقي منهم في السجون  إلى اآلن حوالي) ٢٩٠٠٠(واعتقل أكثر من 

  

 "قوس قزح " م أو ما سماه  العدو بعملية        ٢٤/٥/٢٠٠٤إلى  ١٨/٥إن ما حدث في مجزرة رفح من        
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مثلت انتهاكات جسيمة   . ١٩٦٧كرية يتعرض لها قطاع غزة منذ العام        والتي جسدت أكبر حملة عس    
 الجماعي والتطهير   "الترانسفير"ترتقي إلى كونها جرائم حرب، وشكالً من أشكال عمليات           وخطيرة

 ١٢ فلسطينياً، مـن بيـنهم       ٦٣شهاد  العرقي في محافظة رفح، حيث أسفرت هذه العملية عن است         
 ٢٦١اطن بجراح، نصفهم تقريباً من األطفال ، وتم  تدمير وهـدم    مو ٢٠٠، فيما أصيب نحو       طفالً
 عائلة منازلها التي دمرت وسويت باألرض، والتي بلغ عدد          ٥٦١حيث خسرت   ،   بشكل كلي    منزالً

 عائلة،  ٦٨٧ تؤوي    منزالً ٢٧١ معظمهم من النساء واألطفال، فيما تعرض        اً شخص ٣٣٥٢أفرادها  
لعديد مـن األحيـاء فيهـا،       اير بالغ، وطالت البنية التحتية       إلى أضرار وتدم   اً شخص ٤٠٦٩قوامها  

شبكات الصرف  وشبكات مياه الشرب،    وآبار المياه،   ووأتت على كافة الخدمات األساسية كالطرق،       
األنديـة والمؤسـسات الثقافيـة    والمـساجد،  والمرافق العامـة،    والهاتف،  والكهرباء،  والصحي،  

راعية والمنشآت وحديقة الحيوان الوحيدة في قطاع غـزة،         األراضي الز وواالجتماعية والرياضية،   
 دونماً ، كل ذلك أصاب رفح بمـا         ٧١٩وتمت عمليات تجريف واسعة النطاق، شملت ما يزيد عن          

  .يشبه الزلزال على أعلى درجاته 
وكان من أفظع ما تفتقت عنه النازية الصهيونية الوالغة في الدماء إطالق قذائف الـدبابات               

طائرات المروحية تجاه المسيرة السلمية التـي انطلقـت يـوم األربعـاء، الموافـق               وصواريخ ال 
، لمؤازرة أهلنا المحاصرين في تل السلطان وقد أدت تلك الجريمة إلـى استـشهاد               ١٩/٥/٢٠٠٤

 ٢٤ آخرين بجراح، مـن بيـنهم        ٥٠ أطفال، وأصابت نحو     ٣ثمانية مدنيين فلسطينيين، من بينهم      
وعة في تلك المجزرة قتل الطفلين األخوين محمد وأسـماء المغيـر علـى             طفالًً، ومن الصور المر   

  .سطح منزلهما وهما يطعمان الحمام ، ودفن سيارة إسعاف بطاقمها تحت التراب 
إن أعظم رسام ال يستطيع أن يرسم لوحة تعبر عن دموية هذه المجزرة وأعظم شـاعر أو أديـب                   

جزرة حقها ، وهاهي اليوم تتكرر فـصولها ثانيـة          مهما أوتي من بالغة ال يمكن أن يوفي هذه الم         
على أرض جباليا وبيت الهيا ، كما تكررت من قبل في الشجاعية والزيتون وخـانيونس وجنـين                 

  .ورام اهللا ونابلس وكافة مدننا الفلسطينية الباسلة الجريحة
ـ            ا هـذا أن  إننا في المنتدى التربوي بالتجمع الوطني للفكر والثقافة أردنا من خالل مهرجانن

تبقى الذاكرة الفلسطينية مستحضرة لهذه الجرائم لتمثل دافعاً للمقاومة من أجل كنس االحتالل عـن      
أرضنا ، فنحن بحمد اهللا نمتلك اإليمان باهللا وبحقنا في الدفاع عن أنفسنا ، وباإلرادة الصلبة التـي                  

الذين تتفتق عقولهم كل يـوم     تمرغ أنف االحتالل في وحل الهزائم على أيدي أبطالنا المجاهدين ، و           
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لدبابات والمواقع العسكرية من    لعن أسلوب جديد للمقاومة من كمائن وضرب بالصواريخ وتفجير          
غير ذلك مما يقـوي لـدينا    إلى  تحت األرض وعمليات اقتحام للمستوطنات وعمليات استشهادية ،         

  .األمل بالنصر والتحرير بإذن اهللا
لتربوي يمثل امتداداًً للتجمع الوطني للفكر والثقافة المرخص من  إن المنتدى ا  :  األخوة واألخ وات  

م على يد نخبة من أهل الفكر والتميز الثقافي         ٢٠٠٠وزارة الداخلية ، هذا التجمع الذي انطلق عام         
 رغبة  ، اإلسالمي مستهدفاً إحداث حالة من الوعي في ضوء الفهم الصحيح للنص القرآني والنبوي            

جمع بين عظمة األصـالة وإمكانيـات       التي ت إلسالمية في المجتمع الفلسطيني     في استئناف الحياة ا   
  .المعاصرة

واستكماالً لرسالة التجمع في إصالح الفكر كان ال بد من التربية على الفكـر الـصحيح وتخـريج                  
األجيال القادرة على بناء مستقبل زاهر واعد ، فانطلق المنتـدى التربـوي مـع إطـالالت العـام                 

م  مستهدفاً تجميع وتفعيل الطاقات التربوية في إطـار مـنظم و خطـة       ٢٠٠٤وافق  هـ الم ١٤٢٥
واستكشاف المواهب واإلبداعات لدى األفراد وتنميتها وتوظيفها خاصة بين          ،   تربوية واعية هادفة  
، وعليه فإن المنتدى التربوي يفتح أبوابه لكافة أبناء شعبنا ليـساهموا فـي               الشباب من الجنسين  

  .التربوي وتنمية اإلبداعات الشبابية في كافة الميادين التربويةدعم العمل 
  

فإننا في المنتدى التربوي نتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من شارك في إنجاح هـذا               :یرًا  ـــ ـ وأخ
المهرجان سواء في مسابقة المهرجان من شعر وقصة قصيرة وإنتاج أفالم وثائقية وصور أو دعم               

هدايا أو شارك في لجان التحكيم للمسابقات وكذلك من حضر هـذا المهرجـان    المهرجان بالمال وال  
فنشكر كالً باسمه ولقبه ونقول له جزاك اهللا خيراً وجعل عملك في ميزان حسناتك وبارك اهللا فـيكم    

  ...والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  یدــمھـت
  

  نبذة عن مدینة رفح
ن مدن قطاع غزة، وتقع في جنوب فلسطين على رفح مدينة فلسطينية ساحلية قديمة م

الحدود الفلسطينية المصرية، وتعتبر أقصى الجنوب الفلسطيني، وتبعد عن مدينة غزة حوالي 
 يحدها من الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الشرق خط   .كم١٠كم، وعن خان يونس ٣٥

لحدود المصرية ، ومن الشمال محافظة خان يونس، ومن الجنوب ا١٩٤٨الهدنة لعام 
 بين مصر "كامب ديفيد"سمت مدينة رفح إلى شطرين في أعقاب تطبيق اتفاقية  وقد قُ  .الفلسطينية

م ، وتقدر مساحة ما ض"رفح األم" عن "رفح سيناء"، حيث انفصلت م ٢٥/٤/١٩٨٢وإسرائيل في 
  .اً دونم٤٠٠٠إلى الجانب المصري حوالي 

من المساحة الكلية لقطاع غزة % ١٧,٧٨ يعادل ، أي ما ٢ كم٦٤تبلغ مساحة محافظة رفح 
من % ١٢، ويعادل   نسمة١٥٥٩٠٠م ٢٠٠٢عام كما بلغ عدد سكانها .  ٢ كم٣٦٥التي تبلغ 

 نسمة، ومن المتوقع أن يكون سكان المحافظة قد وصل ١,٢٩٩,٤٠٣إجمالي سكان القطاع البالغ 
 ٢١٣٠كانية في المحافظة إلى وتصل الكثافة الس.  ٢٠٠٣ نسمة في نهاية العام ١٦٢٧٧٨إلى 

نسمة في الكيلومتر المربع، وتصنف بأنها منطقة كثافة سكانية مرتفعة، فيما يبلغ متوسط حجم 
ويشكل الالجئون نسبة كبيرة من سكان محافظة رفح، إذ تبلغ نسبتهم . اً  فرد٦,٥األسرة فيها 

 نسمة لألعوام ١٣٦٨٩٦ نسمة، و١٣١١١٢من إجمالي عدد السكان، حيث بلغ تعدادهم % ٨٤,١
ووفقاً للتقسيم اإلداري الذي تتبعه بلدية رفح فإنها تتكون من   .  على التوالي٢٠٠٣، ٢٠٠٢

 حي وسط البلد والذي يشمل مخيم رفح لالجئين أيضاً، حي البرازيل: عشرة أحياء سكانية وهي
ش، منطقة رفح ، حي خربة العدس، حي البيوك، حي الحشا ، حي السالم ، حي الجنينة )النخلة(

، حي تل السلطان ومنطقة مواصي رفح التي تمتد من غرب حي تل السلطان وصوالً إلى  الغربية
          .شاطيء البحر

  الصھیونیة في رفح المغتصبات 
 ٧وتقتطع المستوطنات اإلسرائيلية مساحة كبيرة من أراضي المحافظة، إذ تحتل ما مساحته 

من إجمالي المساحة اإلجمالية % ١١حافظة، وتشكل حوالي كيلومتر مربع من إجمالي مساحة الم
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وتوجد فيها خمس مستوطنات، تمتد من أقصى الجنوب الغربي للمحافظة، وصوالً إلى  .للمحافظة
،  مستوطنة رفيح يام: والمستوطنات هي. أقصى الشمال الشرقي لحدودها مع محافظة خان يونس

 مستوطنة بني  ،ب الشريط الحدودي مع مصروالتي تقع جنوب غرب حي تل السلطان على جان
 ومستوطنة سالو،    ،، والتي تقع غرب حي تل السلطان مباشرة وبمحاذاة شارع البحر عتصمونا

 ومستوطنة بيت ساديه، والتي تقع ،  والتي تجاور مستوطنة بني عتصمونا من الناحية الشمالية
.  خان يونس الجنوبية الغربيةشمال غرب حي تل السلطان، وتمتد بالقرب من حدود محافظة
ويشكل الوجود االستيطاني في . ومستوطنة موراج والتي تقع في الشمال الشرقي من المحافظة

المحافظة شكالً من أشكال الحصار الشديد للتجمعات السكانية في المحافظة، خاصة في المناطق 
 واإلنشائيةة األنشطة االقتصادية الغربية والشمالية للمحافظة، والذي يمنع تمددها ويوقف كلياً كاف

 كما يغلق هذا التواجد االستيطاني عملية التواصل والحركة بين سكان محافظة رفح   .والعمرانية
ة الغربية التي تربطها مع محافظة ي الطريق الرئيستغلقأوباقي محافظات القطاع األخرى، حيث 

 مستوطنة موراج وباقي ، وذلك لتسهيل فتح الطريق بين٢٠٠٠خان يونس منذ ديسمبر 
كما أن الطريق . مستوطنات منطقة غوش قطيف في كل من المحافظة ومحافظة خان يونس

نع سكان ، وبالتالي م كذلك الرئيسي الساحلي بين محافظة رفح ومحافظة خان يونس قد أغلق كلياً
ما مين فيها، المحافظة من استخدامه للتنقل والحركة، وفي المقابل سهلت تنقل وحركة المستوطن
 جديدة لتفافيةاسهل قضم المزيد من األراضي الزراعية للمستوطنات المذكورة، وإلنشاء طرق 

ن من وتستخدمها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي والمستوطنين فقط، ويمنع الفلسطيني
       .دخولها

  الحالة التعلیمیة
 األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل تشرف كل من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووكالة  

على التعليم في محافظة رفح، في حين تفتقر المحافظة إلى وجود ) األنروا( الالجئين الفلسطينيين
مؤسسات تربوية وتعليمية خاصة أو تابعة للقطاع األهلي، باستثناء ما تقدمه قرية األطفال العالمية 

SOS لحوالي مائة طفل يعيشون فيها، وهي  الواقعة في حي تل السلطان من خدمات تعليمية
ووفقاً لمصادر مديرية التربية والتعليم .  مخصصة لألطفال ذوي الحاالت االجتماعية الخاصة

) ١٣(مدرسة، منها ) ٣٠(الفلسطينية في محافظة رفح، بلغ عدد المدارس الحكومية في المحافظة 
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 ٦ للبنات و٧ة للمرحلة اإلعدادية، مدرس) ١٣( للذكور، و٦ للبنات و٧مدرسة للمرحلة الثانوية، 
في حين وصل عدد التالميذ في .  للذكور٢ للبنات و٢مدارس للمرحلة االبتدائية، ) ٤(للذكور، و

كما بلغ عدد العاملين في قطاع   . تلميذة٩٣٧١، واً  تلميذ٩٠٣٩، منهم ١٨٤١٠كافة المراحل 
الغالبية .  من خارج رفحاًوظف م٧٠، بينهم ٧٤٨التربية والتعليم الحكومي في محافظة رفح 

 من ١٣ معلماً ومعلمة، منهم ٦١٨العظمى من الموظفين، هم من المعلمين، حيث بلغ عددهم 
 مدرسة يدرس فيها ٣٠ في حين بلغ عدد المدارس التي تتبع األنروا في المحافظة  .خارج رفح
 مدراس ابتدائية ٧منها  وطالبة، وتقتصر على المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، اً طالب٣٢٢٢٣

 ١٣٥٣٤ مدرسة للبنات ويبلغ عدد طالباتها ١٤، واً طالب٨٧٦١للذكور يبلغ عدد طالبها 
 مدراس إعدادية للبنين، ويبلغ عدد ٤ مدراس، منها ٩فيما يبلغ عدد المدارس اإلعدادية   .طالبة

.   طالبات٥٠٠٧يها  مدراس إعدادية للبنات، يبلغ عدد الطالبات ف٥، واً طالب٤٩٢١الطلبة فيها 
، غالبيتهم من  وث في المحافظة حوالي سبعمائة موظف وموظفةـويعمل في مدارس وكالة الغ

  . المعلمين والمعلمات
تتميز عملية التعليم الحكومي والتابع لألنروا بقلة عدد المدارس، حيث تعمل معظم و

تعاني الفصول الدراسية من  كما   تين الصباحية والمسائية،الفترالمدارس في المحافظة بنظام 
، وهو ما اًارتفاع كبير في معدل الكثافة الصفية، حيث تبلغ في بعض الفصول أكثر من خمسين طالب

     .يعكس نفسه على قدرة الطلبة على التحصيل الدراسي
  القطاع الصحي

تعتبر الخدمات الصحية التي يتلقاها السكان في المحافظة متدنية نسبياً إذا ما قورنت 
محافظات أخرى كمحافظتي غزة وخانيونس، ويعود ذلك إلى دور سلطات االحتالل الحربي ب

اإلسرائيلي طيلة سنوات االحتالل الماضية، والتي خلفت بنية خدمات أساسية رديئة في األراضي 
 ويوجد في محافظة رفح   .الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي المدن والقرى النائية بشكل خاص

م، وهو مستشفى أبو يوسف النجار، ويتبع وزارة الصحة الفلسطينية التي أنشأته مستشفى عا
 غير أنها حولته إلى مستشفى بعد اندالع انتفاضة األقصى   .٢٠٠٠كمركز صحي متقدم في العام 

يبلغ إذ   .بعدة أشهر، وهو بإمكانيات متواضعة ال تفي بكامل االحتياجات الصحية لسكان المحافظة
عدد األسسريراً، ويحتوي على غرفتين للعمليات الجراحية، قسم االستقبال، ٥٢ في المستشفى ةر 
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 موظفاً من األطباء ١٢٥ ويعمل فيه  .قسم الجراحة، قسم األطفال ومختبر التحاليل الطبية
فتقر المستشفى لوجود ي كما  .والممرضين والمهن الطبية المختلفة وموظفي اإلدارة والخدمات

 و يوجد  .لفائقة، التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات عالجية للحاالت الطارئةوحدة للعناية ا
 منها تابعة لألنروا، وبينها عيادة مركزية في ٣سبع عيادات خاصة بالرعاية الصحية األولية، 

أما العيادات . مخيم يبنا، والثانية في مخيم الشابورة، وأما الثالثة فتقع في حي تل السلطان
ثالثة منها تابعة لوزارة الصحة، منها عيادة رفح المركزية وعيادة حي تل السلطان األخرى، ف

وعيادة منطقة الشوكة، وتقتصر الخدمات المقدمة فيها على خدمات الرعاية الصحية األولية، فيما 
 ويعتمد سكان المحافظة في جزء كبير من   .تتبع العيادة السابعة التحاد لجان العمل الصحي

على مستشفيات ) خدمات الرعاية الصحية االستشفائية(لصحية من المستوى الثاني الخدمات ا
وزارة الصحة في القطاع، خاصة مستشفيات ناصر والمستشفى األوروبي في خان يونس 

   .ومستشفى الشفاء في غزة
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 الفصل األول
 

  
   

 م١٨/٥/٢٠٠٤الساعة الواحدة من فجر یوم الثالثاء الموافق 
  حتى

  م٢٤/٥/٢٠٠٤ مساء یوم االثنین الموافق 
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 المبحث الثالث

 المبحث الثاني

 المبحث الرابع

 المبحث الخامس

 األولالمبحث 

  
  
  
  
  

  
 

  زرةـــالمج
  
 

 شھداء المجزرة
 
  

  آثار العدوان الصھیوني على رفح
  
  

  قالوا في المجـــزرة
  

  
  

  عملیـات المقاومـة وصـد العـدوان
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  /ة ـالحظـم
  
  

  :ر التالیة تم تجمیع المادة العلمیة حول مجزرة رفح من المصاد
v  المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان.  
v مواقع متعددة على شبكة اإلنترنت. 
v  شھادات حیة قام بھا المنتدى التربوي .
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  المبحث األول
  

 زرةــالمج
  زرة ـة المجـبدای

، والتي نفذتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في )قوس قزح(سبق العملية الحربية
في مخيم رفح،  )L( وبلوك )O(بيرة شملت كالً من بلوك محافظة رفح، عملية اجتياح ألجزاء ك

 وقد بدأت هذه العملية في ساعة   .ومنطقتي حي قشطة والشاعر وحي البرازيل في المحافظة
يوم السبت الموافق  وانتهت في ساعات فجر م٢٠٠٤/ ٥ /١٢األربعاء الموافق متأخرة من ليلة 

 شهيداً من المدنيين العزل، بينهم ١٤اد وقد أدت تلك العملية إلى استشه .م ٢٠٠٤/ ١٥/٥
وقد سقط .  مواطناً مدنياً بجراح مختلفة وصفت حالة العديد منهم بالخطرة٤٨، وإصابة  طفالن

عدد من الشهداء والجرحى خالل تواجدهم في منازلهم أو أثناء محاولتهم الهرب منها بحثاً عن 
اسع النطاق في المنازل والمنشآت التجارية كما خلفت هذه العملية الحربية دماراً و . مالذ آمن

 وقد أدت  . المدينة للسكان المدنيين، وذلك على امتداد الشريط الحدودي فيوالممتلكات واألعيان
 بيت سكني بما فيها من ممتلكات ومقتنيات للسكان المدنيين، بينها ١٠٠تلك العملية إلى تدمير 

 وقد أدى ذلك إلى  . أصبحت غير صالحة للسكناًسكني اً بيت٢٨ دمرت بالكامل، واً سكنياً بيت٧٢
، وأغلبهم من األطفال والنساء، اً  فلسطينياً مدني١٣٠٨ عائلة تعدادهم وصل إلى ٢٢١تشريد 

فضالً عن هجرة ونزوح المئات من العائالت الفلسطينية األخرى من منازلها التي أصبحت غير 
 كما دمرت   .تدمير على أيدي القوات المحتلةآمنة، بسبب تعرضها لعمليات القصف والهدم وال

 من المرافق اً محالً تجارياً وعدد٢٣قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في تلك العملية الحربية 
وحي الشاعر ) O(العامة وأحد المساجد وشبكة الكهرباء والهاتف والصرف الصحي في بلوك 

  .الح الدينوقشطة، الواقعين على الشريط الحدودي قرب بوابة ص
وكانت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، وعبر وزير دفاعها وقائد هيئة أركانها والقادة 

 عن نيتها تدمير مئات المنازل في ٥ /١٥ و ١٤العسكريين اآلخرين، قد أعلنت خالل يومي 
رفح، وذلك من أجل توسيع المنطقة األمنية الواقعة على امتداد الشريط الحدودي في رفح، 

خلق منطقة عازلة تزيد من إمكانيات حماية القوات الحربية المحتلة خالل تحركها في تلك و
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عن نيتها تنفيذ عملية حربية واسعة م ٥/٢٠٠٤ /١٧بتاريخ وأعلنت  إال أنها عادت .المنطقة
النطاق في محافظة رفح، هدفها تدمير أنفاق تستخدم لتهريب األسلحة عبر منطقة الشريط 

     .  إلى قطاع غزةالحدودي من مصر
، والتي أعلنتها سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي  غير أن التصريحات المتعددة

عالم المرئية والمسموعة، أكدت وبشكل ال يدع مجاالً للشك أن إلوقياداتها العسكرية لوسائل ا
 بل هدم الهدف الرئيسي للعملية الحربية لم يكن البحث عن األنفاق أو تدمير مخازن األسلحة،

مئات المنازل على طول الشريط الحدودي في محافظة رفح من الشرق إلى الغرب، وإنشاء 
إن ما يؤكد هذا التوجه هو  .  متر شمال هذا الشريط٣٠٠منطقة عازلة بعرض يصل إلى 

عمليات التدمير الواسعة التي بدأت بشكل ملموس بعد عدة أشهر من اندالع انتفاضة األقصى، 
 اً سكني، حينما أقدمت تلك القوات على تدمير ثمانية عشر منزالًم ١٤/٤/٢٠٠١وتحديداً في 

فيها، واستمرت العمليات الحربية على مدار قرابة أربع سنوات حيث بلغت المنازل التي هدمتها 
، فيما تعرض أكثر من منزالً سكنياً ١٣٠٠ودمرتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي أكثر من 

    .آخر ألضرار جسيمة وأصبح معظمها غير صالح للسكنكنياً منزالً س ١٥٠٠
  

 عزل محافظة رفح عن قطاع غزة والعالم الخارجي
، حيث م ١٧/٥/٢٠٠٤ صباح يوم االثنين الموافق قوس قزحبدأت العملية الحربية المسماة 

ت تلك  وقام .عزلت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي مدينة رفح بالكامل عن محيطها الخارجي
القوات بالتمركز والتموضع في الشمال الشرقي للمحافظة، حيث أنشأت موقعاً ثابتاً انتشرت فيه 

 دبابة وآلية عسكرية، على شارع صالح الدين، الطريق الذي يربط المحافظة بمحافظة خان ١٢
يونس، وكذلك في موقع عسكري قرب معبر صوفا، وهو ما شكل حصاراً كامالً وشامالً 

فيما قامت قوات حربية أخرى بإغالق كافة الطرق الفرعية التي تؤدي إلى خان يونس،   .لرفح
وبدأت بنشر قوات حربية مؤللة على امتداد المنطقة من معبر صوفا، على الخط األخضر، 

 وفي غرب المحافظة  .محيط مستوطنة موراج غرباًبين ووصوالً إلى الطريق الرابط بينه و
يات ودبابات ومدرعات على الشريط الحدودي، جنوب غربي حي تل انتشرت وحدات حربية وآل

السلطان، وانطلقت هذه القوات من محيط المستوطنات، الواقعة في شمال وغرب المحافظة إلى 
أقصى الشمال الشرقي من المحافظة، وأصبحت بذلك المحافظة محاصرة من االتجاهات 
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تلة قيام الدبابات واآلليات العسكرية بعمليات  وقد رافق عمليات القوات الحربية المح  .األربعة
قصف عشوائي من األسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وعمليات تجريف واسعة النطاق 

  .لحقول زراعية في منطقتي صوفا وموراج
   

  بدء العملیات الحربیة لقوات االحتالل الحربي اإلسرائیلي
 أطلقت م١٨/٥/٢٠٠٤ الموافق وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الثالثاء

الطائرات المروحية، التي كانت تغطي سماء المحافظة، صاروخين باتجاه تجمع للمواطنين، من 
 المجاور للشريط الحدودي مع (O)بينهم عدد من رجال المقاومة الفلسطينية في منطقة بلوك 

إصابة خمسة مدنيين أسفر ذلك عن استشهاد ثالثة من رجال المقاومة، و  . مصر، جنوب المدينة
 وقد أدى االنفجار إلى تدمير جدران عدة منازل سقطت  .بجراح، وصفت حالة أحدهم بالحرجة
 وفي حوالي الساعة الثالثة فجراً تقدمت عشرات الدبابات   .على كافة من كان في تلك المنطقة

ي سماء واآلليات وسط إطالق نيران رشاشة كثيفة، وتحليق لطائرات األباتشي الهجومية ف
المحافظة، باتجاه حي تل السلطان، وتمركز عدد منها على المداخل األربعة الرئيسية للحي، 

 ثم أعلنته منطقة عسكرية مغلقة وفرضت نظام حظر التجول   .وفرضت عليه حصاراً مشدداً
 وعلى الفور لجأت  .منعت بموجبه أي تحرك لألفراد، كما منعت الطواقم الطبية من الدخول إليه

قوات الحربية المحتلة إلى السيطرة على العديد من مباني السكان المدنية المرتفعة، وسط ال
   .عمليات إطالق نيران الرشاشات والقذائف

   

وبعد أن أحكمت سيطرتها على تلك المباني قامت قوات االحتالل الحربي باحتجاز السكان    
الجنود يبثون الرعب بين أفراد  وكان   .المدنيين، القاطنين في كل بناية في إحدى غرفها

العائالت، ويمارسون كل أشكال اإلرهاب وترويع السكان، خاصة األطفال منهم، ويمنعونهم من 
ها، ويمنعونهم من استخدام دورات المياه، فيما انتشر عدد فيالخروج من الغرف التي احتجزوا 

ت، بعد أن أحكموا تحصينها من الجنود القناصة في مواقع واتجاهات مختلفة داخل هذه البنايا
 وفي عدد من المنازل التي احتلتها تلك القوات، لجأ جنودها إلى تدمير وخلع   .باألكياس الترابية

بالط الغرف والصاالت، واستخدموا التراب الموجود في تعبئة األكياس الترابية، ووضعوها 
 قوات االحتالل الحربي بلغ وفي العديد من المباني التي سيطرت عليها. كسواتر لجنود قناصتها
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عدد السكان المدنيين الذين تم احتجازهم في غرفة من غرف البناية أكثر من عشرين شخصاً، 
وهي ال تتسع ألكثر من أربعة أفراد، اضطروا الستخدامها للنوم والطعام، وسط حالة من 

    . تجديد هوائهااالزدحام واالختناق، كما منع جنود القوات المحتلة فتح نوافذ تلك الغرف ل
سيطرتها الكاملة على حي تل السلطان  قوات االحتالل الحربي اإلسرائيليوبعد أن أحكمت 

، بدأت عمليات تدمير وهدم وتجريف طالت العديد من  ومنطقة المخيم الغربي ومحيط تل زعرب
لمنازل مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وبدأت الجرافات الحربية بعمليات تجريف وهدم ل

والمرافق العامة، وقد شملت عمليات التدمير تجريف كافة الطرق المعبدة الرئيسية والفرعية في 
الحي المذكور، كما شملت هدم وتدمير شبكة المياه الرئيسية التي تغذي الحي، فضالً عن تدمير 

 إلى  وفي خطوة أخرى لجأت القوات المحتلة  .شبكة الصرف الصحي وشبكات الهاتف والكهرباء
تدمير وهدم معظم أسوار المرافق العامة، كالمدارس والعيادات الصحية والمؤسسات العامة، كما 
قامت بحملة تجريف واسعة النطاق لألراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة، شملت العشرات من 

 عن ونتيجة لذلك انقطعت سبل الحياة  .الدفيئات الزراعية والحقول المزروعة بالخضار والورد
السكان الذين عاشوا حالة من الهلع والرعب، وعانوا من نقص شديد في إمدادات المياه 

 فيما منعت الطواقم الطبية من الدخول لتقديم المساعدة  .والغذاء، وخاصة حليب األطفال
          .والخدمات الطبية في الحي الذي يقطنه أكثر من عشرين ألف مواطن

   

سرائيلي بالتوغل داخل حي تل السلطان، غرب المدينة، بدأت قوات االحتالل الحربي اإل
وفي حوالي الساعة الرابعة . انطالقاً من تجمع مستوطنات غوش قطيف، غرب الحي المذكور

فجراً أطلقت طائرة مروحية ثالثة صواريخ بفارق دقائق معدودة عن بعضها باتجاه تجمع 
القرب من مسجد بالل بن رباح وسط للمدنيين الفلسطينيين كانوا يتوجهون لصالة الفجر، ب

 أصاب صاروخان منها التجمع المدني، وأدى إلى استشهاد خمسة منهم، بينهما شقيقان   .الحي
أما الصاروخ الثالث فقد  ،  وأب وابنه، فيما أصيب عشرة مدنيين آخرين بجراح ،أحدهما طفل

ى إلى احتراقها بالكامل بما ما أدمسقط في مكتبة المسجد المذكور الواقعة في الطابق الثاني، 
  . فيها من كتب دينية ومصاحف

   

أما القوات الحربية التي تمركزت فوق أسطح البنايات المرتفعة أو داخل إحدى طوابقها، 
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فقد حولت تلك البنايات إلى ثكنات عسكرية، أخذ الجنود يطلقون من خاللها النار عشوائياً أحياناً 
فيما تولى جنود القناصة إطالق النيران على كل من اشتبهوا على أي جسم متحرك في المنطقة، 

 أدى ذلك إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين، فيما أصيب مدنيان آخران   .به
 وتحمل أفراد رجال المهمات الطبية وطواقم اإلسعاف مخاطر كبيرة، خالل محاوالتهم  .بجراح

ن، حيث قام جنود قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، المتكررة إلخالء القتلى والجرحى والمصابي
ما عرقل عمل موفي أكثر من مرة، بإطالق نيران أسحلتهم تجاه سيارات اإلسعاف الفلسطينية، 

 وقد اضطرت أربع سيارات إسعاف إلى إخالء المنطقة والهرب منها بعد تعرضها  ،هذه الفرق
ت بعمليات مداهمة وتمشيط للمنازل السكنية في إلطالق النار، خاصة وأن قوات االحتالل قد بدأ

  . كل من مخيم بدر ومنطقة كندا داخل حي تل السلطان
   

وتواصلت العمليات الحربية ضد السكان وممتلكاتهم في الحي المذكور، حيث طلبت القوات 
 عام، الخروج من منازلهم، والتجمع في ٤٠ عام إلى ١٦المحتلة من السكان الذكور، من سن 

 وقد خرج عدد كبير من السكان متوجهين  .دارس داخل الحي، رافعين الرايات البيضاءالم
للمدارس، غير أنهم فوجئوا بإطالق النار العشوائي من قبل الجنود في الدبابات والمتمركزين 

 وقد أدى ذلك إلى استشهاد أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل،   .أعلى المباني باتجاههم
  . ، وصفت حالة ثالثة منهم بالخطرةن سة آخرين بجراح، بينهم طفالوإصابة خم

   

المركز، أن السكان تعرضوا أثناء احتجازهم داخل المدارس إلى الشتم بوأفاد باحث 
واإلهانة والضرب، حيث قامت قوات االحتالل بنقلهم للمواقع العسكرية والمستوطنات القريبة من 

أفرجت عنهم، باستثناء ثالثة من المواطنين، ثم . لمساءالمنطقة، واستجوابهم حتى ساعات ا
 وأثناء تواجدها في المنطقة، قامت قوات االحتالل بتفتيش المنازل السكنية   .بقوا رهن االعتقال

 وجراء أعمال القصف العشوائي للمنازل  .والعبث بمحتوياتها، واعتقال اثنين آخرين من سكانها
  .ة منهاالسكنية، لحق دمار كبير في أربع

   

وفي جريمة حرب أخرى استهدف جنود قناصة، كانوا يعتلون سطح أحد البنايات في حي 
ما أدى إلى استشهادهما على الفور بعد أن متل السلطان، طفلين كانا على سطح منزلهما، 
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، وشقيقها اً  عام١٤تشهدت الطفلة أسماء محمد المغير، فقد اس .اخترق الرصاص رأسيهما
، حينما كانت تقوم بجمع الغسيل من على سطح منزلها، عندما أصابها  أعوام ١٠الطفل أحمد 

جندي من قناصة قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، كانوا يعتلون سطح بناية مجاورة لمنزلهم، 
 كما أصيب شقيقها أحمد، والذي كان يطعم   .برصاصة فجرت جمجمتها، وقتلتها على الفور

عندما اخترقت رصاصة أخرى أطلقها أحد الجنود رأسه، وأخرجت الطيور على سطح منزلهم، 
  . ما أدى الستشهاده على الفورمدماغه، 

   

  مجزرة بحق المدنیین وعشرات الضحایا
 نفذت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي مجزرة اإلطالقوفي أبشع جريمة حرب على 

من ظهر يوم األربعاء، الموافق بشعة ضد السكان المدنيين، وذلك في حوالي الساعة الثانية 
، عندما حاولت مسيرة سلمية ضمت اآلالف من السكان التوجه لرفع الحصار م ١٩/٥/٢٠٠٤

 وقد أدت تلك الجريمة إلى  .، والذي كان يخضع لحصار منذ ثالثة أيام عن حي تل السلطان
ن بجراح، من  آخري٥٠ أطفال، وأصابت نحو ٣استشهاد ثمانية مدنيين فلسطينيين، من بينهم 

، وذلك بعد أن أطلقت قذائف الدبابات المدفعية وصواريخ الطائرات المروحية   طفال٢٤ًبينهم 
  .باتجاه مسيرة سلمية داخل المدينة

   

وقد شكلت هذه الجريمة غير المسبوقة نمطاً تصعيدياً خطيراً في استخدام القوات الحربية 
راعاة لمبدأ التناسب ومبدأ التمييز باعتبارهما المحتلة للقوة المفرطة وبشكل عشوائي، ودون م

إن استخدام هذا الشكل من القوة المفرطة والعشوائية   .من أهم مباديء القانون الدولي اإلنساني
ال يمكن أن يبرر مبدأ الضرورة الحربية، كما أنه يتناقض تماماً مع مبدأ التناسب، خاصة عندما 

ن يتمتعون بحماية خاصة وفقاً التفاقية جنيف الرابعة لعام يتعلق األمر بالسكان المدنيين، والذي
 فما جرى يتناقض تماماً مع غرض استخدام  ، وقواعد القانون الدولي اإلنساني األخرى١٩٤٩

هذا الشكل من القوة، وهو ال يتناسب إطالقاً مع تحقيق غرض حفظ النظام واألمن كما ادعت تلك 
بي اإلسرائيلي عللت ذلك في بداية األمر بوجود مسلحين بين رواية قوات االحتالل الحر  . القوات

   ، جنودها أطلقوا قذائف مدفعية تحذيرية تجاه المتظاهرين المدنيينإنعادت لتقول  ثم المدنيين،
ومن الغريب هنا أن نفهم طبيعة التناسب بين القوة التي استخدمت، والتي كان من المفترض أن 
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 وإنه لمن  . تريد تلك القوات منع وقوعه أو وقفهتر الذي كانيتم التدرج فيها مع حجم الخط
الغريب أن يتم تعريض حياة اآلالف من المدنيين العزل لخطر القتل والموت في وقت لم يكونوا 

 أربعة قذائف مدفعية من إطالقإن  ،  أي خطر يذكر على حياة أفراد القوات المحتلةنيشكلو
 وإطالق صواريخ الطائرات المروحية هو سابقة، ربما لم الدبابات التي تواجدت في المنطقة،

ومما يثير الشكوك حول الرواية الرسمية للقوات المحتلة هو تعدد واختالف ، تحدث من قبل
المبررات التي ساقتها، فقد أعلن وزير الدفاع شاؤول موفاز أسفه عن ارتكاب المجزرة، وأضاف 

  .أحياناً  أن أموراً كهذه تحصل
   

عروف أن مبدأ التناسب يجب أن يحدد حجم القوة، والذي يجب أن يتوافق مع ومن الم
ن القوات المحتلة كانت تريد منع المتظاهرين إوحيث . تحقيق الغرض من استخدامها

الفلسطينيين المدنيين من الدخول إلى حي تل السلطان لفك الحصار الذي فرضته القوات المحتلة 
 أن تلجأ الستخدام خراطيم المياه الملونة أو الساخنة، والتي على المنطقة، فقد كان بإمكانها

 كما كان بإمكان تلك القوات أن تلجأ ،تسبب أضراراً طفيفة ال تودي إلى القتل أو الجرح للمدنيين
إلى استخدام بعض أنواع الذخيرة األخرى، والتي يمكن أن تحقق النتيجة المرجوة، كالغاز 

ت أو حتى العيارات المطاطية، خاصة وأن المئات ممن شاركوا في المسيل للدموع أو قنابل الصو
غير أن استخدام قذائف الدبابات وصواريخ الطائرات يفضي بدون   ،المسيرة كانوا من األطفال

أدنى شك إلى احتماالت وقوع إصابات قاتلة، وهو ما حدث خالل لجوء تلك القوات لشكل محظور 
  . لمسيرة السلميةمن أشكال الرد العسكري على هذه ا

     

التحقيقات تشير إلى تعمد القوات الحربية المحتلة استهداف المدنيين وقتلهم عمداً خالل 
 لىتلك العملية الحربية، بذريعة منع المدنيين العزل من ممارسة أحد أشكال التعبير السلمي ع

  . تل السلطان في المحافظةحي، ورفض الحصار المفروض على االحتالل رفض 
 استخدام هذا النمط غير المسبوق من القوة هو تعبير عن النية المسبقة والمبيتة إن

الرتكاب جريمة حرب، كما تصنفها قواعد القانون الدولي اإلنساني، وخاصة أحكام اتفاقية جنيف 
وقد أكدت التحقيقات   .١٤٧ والمادة ١٤٦، وخصوصاً المادة الثالثة، المادة ١٩٤٩الرابعة للعام 

 وقد مر  .اها المركز أن المسيرة كانت محض سلمية، وخالية من أي تواجد مسلح فيهاالتي أجر
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طاقم من المركز برفقة وفد من منظمة العفو الدولية، والذي كان في زيارة لتفقد آثار عمليات 
هدم المنازل في رفح، قرب المسيرة السلمية خالل توجهها غرباً في شارع البحر، ولم يشاهدوا 

 كما أن تحقيقات المركز تؤكد أنه لم يصدر أي رد   .عسكري في المسيرة السلميةأي تواجد 
مسلح من جانب المسيرة السلمية عند وقوع الجريمة، ولم يكن هناك نوع من الخطر الذي يمكن 

 وهو ما يدحض الرواية التي روجتها قوات ،أن يتهدد حياة جنود القوات الحربية المحتلة
 وقد واجه  ،ائيلي حول وجود عناصر فلسطينية مسلحة داخل المسيرةاالحتالل الحربي اإلسر

رجال المهمات والخدمات الطبية المحلية والدولية عراقيل وصعوبات كبيرة أثناء إخالئهم 
الضحايا من القتلى والمصابين والمرضى ونقلهم إلى المستشفيات، خاصة أن القوات المحتلة 

ات الثقيلة والمتوسطة للدبابات المرابطة مقابل تل استمرت في إطالق النيران من الرشاش
  .زعرب

   

وفي حوالي الساعة العاشرة ليالً من نفس اليوم توغلت عدة آليات حربية لقوات االحتالل 
الحربي اإلسرائيلي، وسط عمليات إطالق نيران من العيارات الثقيلة والمتوسطة من الدبابات، 

لك عدد منها شارع صالح الدين، منطلقة من مفترق  وقد س .في عدة مناطق في محافظة رفح
صوفا ومنطقة معبر رفح، وفي الوقت نفسه توغلت عدة آليات عسكرية قرب مجلس بلدي 

 كما توغل عدد  ).مفترق مشروع عامر( متر من شارع صالح الدين ٣٠٠الشوكة على بعد 
ت طريقاً عبر الشريط كبير من اآلليات منطلقة من معبر رفح، الواقع جنوب شرق رفح، وسلك

ووصلت إلى حي السالم وحي البرازيل، . الحدودي، الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينية
 شارع المشتل ووصلت إلى مفترق الجوازات وسط مدينة رفح، وتمركزت مجموعة   وسارت في

ة من هذه اآلليات مقابل شارع المدرسين المتفرع من شارع صدام في حي الجنينة، وتقدمت عد
آليات حتى وصلت قرب مقر األمن الوقائي، وأحكمت سيطرتها بالكامل على الحي المذكور، 
وأصبحت أحياء البرازيل والسالم وأجزاء واسعة من حي الجنينة تحت سيطرة القوات الحربية 

وانطلقت الدبابات واآلليات الحربية تجاه منازل المواطنين في كل من حي البرازيل  ، المحتلة
الم، تحت وابل من القصف العشوائي بالقذائف الصاروخية والقذائف المدفعية واألسلحة وحي الس

الرشاشة، وباشرت تلك القوات بمداهمة المنازل السكنية، واحتالل بعضها بعد تفتيشها واحتجاز 
     .سكانها في أحد غرف هذه المنازل
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، أطلقت طائرة م٢٠/٥/٢٠٠٤وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الخميس الموافق 
مروحية تابعة لقوات االحتالل صاروخاً باتجاه اثنين من المدنيين الفلسطينيين أثناء تواجدهما 

 وقد عثر ،بالقرب من المقبرة الشرقية في حي السالم، مما أدى إلى استشهادهما على الفور
 وأفادت ،لمستشفى صباحاً، حيث تم نقلها إلى ا٥:٣٠األهالي على أشالئهما في حوالي الساعة 

 كما أنهما لم يكونا مسلحين   .تحقيقات المركز أن الضحيتين كانا مدنيين، وهما من سكان الحي
  .  أو ضالعين في أية نشاطات ضد قوات االحتالل

   

وبعد حوالي نصف ساعة أطلقت طائرة حربية مروحية صاروخاً باتجاه مجموعة من 
ل، أصابهم مباشرة، وأدى الستشهاد أربعة منهم بعد رجال المقاومة الفلسطينية في حي البرازي

وتعرضت سيارات اإلسعاف الطالق وابل .  أن شوهت أجسادهم، فيما أصيب اثنان آخران بجراح
 واضطرت  .من النيران عندما حاولت التقدم إلجالء القتلى والجرحى، ما اضطرها للتراجع

  . فىلالنتظار أكثر من ساعة لتتمكن من نقلهم إلى المستش
   

وبدأت دبابات وجرافات القوات المحتلة الحربية بتنفيذ عمليات هدم وتدمير واسعة النطاق 
لكل من المنازل السكنية والبنية التحتية في المنطقتين، دون أي تحذير أو إنذار مسبق من تلك 

و أالقوات للسكان، الذين كانوا داخل منازلهم، ودون أن تسمح لهم بإجالء أفراد أسرهم 
 وقد واجه السكان مصيراً مأساوياً، وذلك خالل محاولتهم استجداء القوات ،مقنتياتهم الشخصية

وأمام هذه األوضاع الخطيرة على سالمة  ،المحتلة للسماح لهم بالخروج آمنين من منازلهم
السكان، وفي ظل استمرار الجرافات والدبابات بهدم وتجريف المنازل، أصيب العديد من السكان 

 وفي حادثة ، سقوط جدران المنازل على قاطنيها، معظمهم من األطفال والنساء وكبار السنجراء
تعبر عن مدى االستخفاف بحياة المدنيين األبرياء، ووسط القصف العشوائي وتحرك اآلليات 

، وعمره عامين، وذلك جراء إصابته "تامر يونس العرجا"الثقيلة بين المنازل، استشهد الطفل 
ة حادة من الخوف والهلع، حينما افترق عن أمه التي كانت تهرب به، وفقدته بسبب بنوبة قلبي

     .عمليات إطالق النيران العشوائي وتحرك اآلليات الحربية للقوات المحتلة
   

وفي حادثة أخرى مريعة، وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 
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 ٢٧ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

 وأطفاله الثالثة بجراح، حينما باشرت "زياد حسان"، أصيبت زوجة المواطن م ٢٠/٥/٢٠٠٤
وقد خرج حسان وهو يرفع الراية البيضاء، وطلب  . اآلليات الحربية هدم منزله في حي البرازيل

 وبعد أن أعطاه جنود  .من تلك القوات السماح له ولعائلته بالخروج بشكل آمن من منزله
فقة زوجته وأطفاله الثالثة من المنزل، أطلقت القوات المحتلة األمر بالخروج، وخالل خروجه بر

 واضطر أفراد   .الدبابات العسكرية النار باتجاههم، ما أدى إلصابة زوجته وأطفاله الثالثة بجراح
ولم يقم جنود  .العائلة للهرب مرة أخرى تجاه منزلهم، والذي تعرض لتدمير سوره الخارجي

ة ألفراد العائلة، رغم كونهم من األشخاص القوات المحتلة بتقديم أي عون أو مساعدة طبي
وفي منظر آخر  .المدنيين، والذين يحظون بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني

مريع تعرضت سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة لعملية اعتداء سافر على أيدي القوات 
عاف، وأخذت بإلقاء األتربة وركام  فقد حاصرت الدبابات والجرافات الحربية عربة اإلس،المحتلة

المنازل المدمرة فوقها، وظلت السيارة وبداخلها السائق واثنين من المسعفين محاصرة حتى 
 بعد الظهر، حيث سمح لها ولطاقمها بالمغادرة بعد أن رفع جنود االحتالل الركام ٢:٤٥الساعة 

  . عنها، ولكن لم يسمح لهم بنقل مصابين
   

 استمرت جرائم قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، حيث أطلق أحد وفي حي تل السلطان
جنود القناصة النار، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباح نفس اليوم، من أحد المباني التي 

 عاماً، أثناء ٣٩ "جمال عوض العصار"كانت قد احتلتها تلك القوات قبل ثالثة أيام، تجاه المواطن 
وكان المواطن المذكور يطلب مساعدة جيرانه في إيصال مياه الشرب ، وجوده في شرفة منزله

 وقد أسفر ذلك عن استشهاده جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب خمسة  .له ولعائلته
ت القصف العشوائي وإطالق نيران اء من محافظة رفح، وذلك جراء عمليامدنيين في عدة أحي

محمد " وقد استشهد أحد الجرحى، وهو المواطن  . تجاههااألسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة
 عاماً، متأثراً بالجراح التي نتجت عن إصابته بعيار ناري في منطقة الحوض، ٢٧ "إبراهيم جبر

    . باب منزله في المخيم الغربي شرق حي تل السلطان  وذلك خالل وجوده أمام
   

عادت قوات االحتالل الحربي ، أم ٢١/٥/٢٠٠٤وفي ساعات فجر يوم الجمعة الموافق 
 من آلياتها الحربية من اًاإلسرائيلي انتشار قواتها الحربية في حي تل السلطان، حيث سحبت عدد
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

الشوارع الداخلية للحي، وأخلت المنازل السكنية التي كانت تحتلها، فيما أبقت على حصارها 
عدداً من المنازل المرتفعة الواقعة  فيما احتل جنود القوات المحتلة  ،للحي من االتجاهات األربعة

على الشوارع الرئيسية، ونصبوا مواقعاً استخدموها إلطالق نيران القناصة على كل جسم يتحرك 
   .في المنطقة

   

 عاماً بعيار ناري في قدمه ٥٦ "يعقوب اسحاق عثمان"وقد أسفر ذلك عن إصابة المواطن 
لي من نطاق حصارها للمنطقة إلى منطقة ووسعت قوات االحتالل الحربي اإلسرائي ، اليسرى

وقامت بأعمال تجريف في األراضي الزراعية في المنطقة الواصلة بين ميدان . ميدان زعرب
 وقد استمرت عمليات التجريف والتدمير  ،زعرب وتل السلطان من الجهتين الشمالية والجنوبية

،  من األراضي الزراعية دونماً ٢٩٨ وقد شملت ،م ٢٢/٥/٢٠٠٤حتى مساء السبت الموافق 
ومعظمها دفيئات مزروعة بالخضار والورود واألشجار المثمرة، كما دمرت كافة المعدات 

ما أدى إلى نفوق العشرات منها، فضالً مالزراعية ذات الكفاءة العالية، ومزرعة أبقار وأغنام، 
جزئي خرج أهالي  وبعد االنسحاب ال ، فردا١٧ً قوامهما عن تدمير منزل سكني، يأوي عائلتين

حي تل السلطان إلى الشوارع ليشاهدوا دماراً كبيراً في البنية التحتية للحي، شملت تدمير معظم 
كما أن عدة شوارع . الشوارع الرئيسة والفرعية، فضالً عن تدمير أعمدة الكهرباء والهواتف

وأعاق من من الحي غرقت في مياه الصرف الصحي، األمر الذي شكل صدمة حقيقية لألهالي 
، انسحبت م ٢٤/٥/٢٠٠٤ الموافق االثنينوفي ساعات فجر يوم .  تنقلهم داخل الحي نفسه

  . قوات االحتالل بالكامل من حي تل السلطان والمناطق المحيطة به
   

في فوفي حي البرازيل وحي السالم استمرت العمليات الحربية لقوات االحتالل الحربي، 
، قصفت قوات م ٢٢/٥/٢٠٠٤من فجر يوم السبت الموافق حوالي الساعة الواحدة والنصف 

االحتالل الحربي اإلسرائيلي الحيين المذكورين باألسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والمناطق 
 عاماً بعيار ناري ١٩ "تحرير محمد العنابي" وقد أسفر ذلك عن إصابة المواطنة  ،المجاورة لهما

ثناء تواجدها داخل مطبخ شقتها، الواقعة في الطابق الثالث من النوع الثقيل في بطنها، وذلك أ
وقد نقلت المصابة   . متر إلى الشمال من الشريط الحدودي٧٠٠من برج عوض، الذي يبعد نحو 

وفي حادثة مروعة   .إلى المستشفى، وأجريت لها عملية جراحية، ووصفت حالتها بالمستقرة
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

ح نفس اليوم، وبينما كان طاقم من العاملين أخرى، وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف صبا
بيتر "في المركز يطلع على حجم الكارثة التي حلت في حي البرازيل، وتزامنت مع وجود السيد 

، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الذي كان يتفقد حجم الدمار " هانسن
 متر جنوب مدرسة ٢٥٠ بعد حوالي المهول في المنطقة، أطلقت دبابة حربية كانت تقف على

 الثانوية، النار تجاه السكان الذين كانوا يتفقدون منازلهم المدمرة، ويبحثون عن "طه حسين"
 ٥ "روان محمد أبو زيد"وقد أسفر ذلك عن إصابة الطفلة  .أمتعتهم علهم يجدون شيئاً منها

ها على الفور، فيما كانت هذه أعوام، بعيارين ناريين في الرأس والرقبة، ما أدى إلى استشهاد
  .الطفلة في طريقها لشراء الحلوى من أحد المحالت التجارية المجاورة لمنزلها

   

، اجتاحت أعداد كبيرة من م ٢٤/٥/٢٠٠٤وفي ساعات فجر نفس يوم االثنين الموافق 
ة، قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، ترافقها اآلليات العسكرية الثقيلة حيي الشاعر وقشط

باشرت تلك القوات بعمليات  والواقعين على امتداد الشريط الحدودي مع مصر، جنوب مدينة رفح
مداهمة للمنازل السكنية، واعتلت أسطح العديد منها، وسط قصف عشوائي بأسلحتها الرشاشة 

استمرت عملية االجتياح حتى ساعات المساء، ونفذت خاللها قوات و ، باتجاه أحياء المنطقتين
 ، خمسة منها دمرت بشكل كلي  منزال١٥ً، طالت  تالل أعمال تدمير في المنازل السكنيةاالح
وجراء   ، فردا٢٢٤ً عائلة فلسطينية، قوامها ٣٦المنازل المدمرة كلياً وجزئياً كانت تأوي  ،

بالحرجة، حالتهما ، أصيب اثنان من المدنيين الفلسطينيين بجراح، وصفت  القصف العشوائي
  . مشاركتهم في تشييع شهداء حي تل السلطان، بعد رفع الحصار عنهوذلك أثناء

   

وعززت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي قواتها الحربية بعد ظهر نفس اليوم في قرية 
أم النصر، الواقعة على امتداد شارع صالح الدين الرئيسي، الواصل بين مدينة رفح وباقي 

وقد   .حتالل قد أغلقته منذ بدء عمليتها العسكريةمناطق قطاع غزة، والذي كانت قوات اال
اقتحمت تلك القوات المنطقة بالدبابات والجرافات واآلليات الحربية، واحتلت بعض المنازل، بعد 

 وباشرت  ،أن أجبرت سكانها على إخالئها، وسط أجواء من عمليات الترويع والتخويف للسكان
مير وتجريف المنازل والممتلكات المدنية، بما فيها تلك القوات حملة واسعة من عمليات هدم وتد

األراضي الزراعية والمحالت التجارية وشبكات الهاتف وأعمدة الكهرباء، وشبكات مياه الشرب 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٠ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

 ووفقاً لباحثي المركز فقد  ،ما أدى إلى انقطاعها عن المنطقة بالكاملمالتي تخدم سكان القرية، 
نماً من األراضي الزراعية، معظمها دفيئات خضار  دو٣١١طالت أعمال التدمير والتجريف 

 منازل سكنية ٩ كما دمرت تلك القوات ،وأشجار زيتون، فضالً عن تدمير المعدات الخاصة بها
  ، فردا٧٩ً عائلة فلسطينية، قوامها ١١المنازل المدمرة كانت تأوي   ، أربعة منها دمرت بالكامل

المعبدة وتدمير سيارة مدنية، وإلحاق أضرار بالغة هذا فضالً عن إلحاق أضرار بالغة بالطريق 
 الثالثاء وقامت تلك القوات بإعادة فتح الطريق في ساعات صباح يوم  ،بمبنى المجلس القروي

، وأثناء انسحابها من منطقة صوفا، الواقعة جنوب شرق مدينة رفح، م ٢٥/٥/٢٠٠٤الموافق 
شجار المثمرة ودفيئات الخضار مع معداتها  دونماً مزروعة باأل١٢٠قامت تلك القوات بتجريف 

  .الزراعية، فضالً عن تدمير منزل قيد اإلنشاء
   

، انسحبت قوات االحتالل من حيي  ٢٤/٥/٢٠٠٤وفي ساعات مساء يوم االثنين الموافق 
، المجاور  ، لتعيد تمركزها داخل الشريط الحدودي مع مصر البرازيل والسالم بالكامل

م من باحثي المركز للمنطقة ووقفوا على حقيقة الدمار البشع الذي خلفته توجه طاق  .للمنطقتين
 ٢٢٠فقد دمرت قوات االحتالل    ،قوات االحتالل في المنطقتين، بحالة أشبه ما توصف بالزلزال

 عائلة فلسطينية، قوامها ٢٧١ دمرت بشكل كلي، وكانت تأوي ١٢٢منزالً سكنياً، من بينها 
 عائلة فلسطينية، قوامها ٢٣٢ منزالً بشكل جزئي، كانت تأوي ٩٨ فرداً، فيما دمرت ١٤٦٨
كما ألحقت تلك القوات دماراً شبه   . األمر الذي خلق واقعاً مأساوياً غير مسبوق.  فردا١٤٥٢ً

شامل في البنية التحتية للحيين، من طرق وشبكة خدمات عامة، تشمل المياه والكهرباء 
 آالفلك القوات حديقة للحيوانات، تقدر خسائرها بوالهواتف والصرف الصحي، فيما دمرت ت

 سيارات مدنية، سور ٤ محالت تجارية، ٦ منشآت صناعية، ٣الدوالرات، فضالً عن تدمير 
المقبرة الشرقية وبعض شواهد القبور ومدرج وسور النادي الجماعي التابع لجمعية الخدمة 

  .العامة
   

 شهيداً، ٤٢نسان، أسفرت العملية عن وفاة ووفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق اإل
، فيما يبلغ العدد م ١٨/٥/٢٠٠٤ شهداء من األطفال، وذلك منذ فجر الثالثاء ٩من بينهم 

وكان . ، أكثر من نصفهم أطفال  جريحا١١٢ًاإلجمالي للجرحى ممن وصلوا إلى المستشفيات 
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  .   سنوات٥ "روان محمد أبو زيد"آخر شهداء االقتحام الشهيدة الطـفلة 
منعت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي أثناء حصارها لحي تل السلطان غرب رفح، في 

، اإلمدادات اإلنسانية والغذائية والطبية من الدخول إلى الحي م ٢٤/٥/٢٠٠٤- ١٧الفترة ما بين 
جدير بالذكر أنه وبخالف الحصار ومنع التجول الذي فرض على الحي، قامت قوات . المذكور

حتالل الحربي اإلسرائيلي بتدمير البنية التحتية للحي، وشمل ذلك كافة خطوط المياه والكهرباء اال
ما أدى إلى انقطاع المياه عن الحي المذكور، وقد نفذت موالهاتف ومشاريع الصرف الصحي، 
الً وكذلك نفذت كميات الطعام المتواجدة في المنازل، فض. كمية المياه الصالحة للشرب من المنازل
صاحب ذلك منع سيارات اإلمدادات اإلنسانية والغذائية . عن نفاذ الحليب الخاص باألطفال

ما هدد بحدوث كارثة إنسانية تتحمل مسئوليتها الكاملة سلطات االحتالل م. والصحية للحي
ولم تكتف قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بذلك، وإنما تجاوزت في   .الحربي اإلسرائيلي

  .ا إلى حد إطالق النار على المواطنين أثناء محاوالت البعض للحصول على المياهممارساته
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 ٣٢ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
 

 زرةـداء المجـشھ
  

  ٢٠٠٤مایو / جدول بأسماء الشھداء الذین سقطوا في رفح خالل شھر آیار
   

ان ــمك العمر مــــــاالس الرقم
 االستشھاد

خ ـــاریـت
 اتــمالحظ االستشھاد

 أصيب بعيار ناري في الصدر ١٣/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ١٩ وبيأحمد محمد خليل اليعق ١

 أصيب بقذيفة صاروخية  ١٣/٥/٢٠٠٤ Lبلوك  ١٧ فؤاد خالد عبد اهللا أبو هاشم ٢

 أصيب بقذيفة صاروخية  ١٣/٥/٢٠٠٤ Nبلوك  ١٨ حسن خضر حسن عواجة ٣

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٣/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٨ حامد فايز حامد أبو حمرة ٤

 أصيب بقذيفة صاروخية  ١٣/٥/٢٠٠٤ Lبلوك  ٢٠ محمد عزمي صالح البوجي ٥

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٣/٥/٢٠٠٤ Lبلوك  ٢٢ رامز جمال سميح أبو غالي ٦

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٣/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٧ محمد موسى مصباح موافي ٧

 اروخيةأصيب بقذيفة ص ١٣/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٧ سامح يوسف محمد أبو جزر ٨

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٣/٥/٢٠٠٤ Nبلوك  ١٩ إيهاب جمال علي يوسف ٩

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٣/٥/٢٠٠٤ Lبلوك  ٢١ هاني محمد عبد ربه المغير ١٠

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٣/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٨ محمود جمال محمود السكسك ١١

قرب مستوطنة   ٢١ محمد سعدي محمد جمعة ١٢
 رفيح يام

 أصيب بقذيفة مدفعية ١٤/٥/٢٠٠٤

 المبحث الثاني
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 ٣٣ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

ــة  ٢٧ أكرم عبد الكريم أحمد أبو النجا ١٣ ــرب بواب ق
 صالح الدين

 أصيب من رصاص قناص ١٤/٥/٢٠٠٤

 أصيب بعيار ناري في الرأس  ١٥/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٣٥ أشرف حسن عبد الهادي قشطة ١٤

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Pبلوك ٢٦ وليد موسى أبو جزر ١٥

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Pبلوك ٢٤ محمد خليل الجندي ١٦

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Pبلوك ٣١ محمد عبد الرحمن النواجحة ١٧

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٨ هاني محمد قفة ١٨

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ٢٤ طارق أحمد الشيخ عيد ١٩

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ٤٥ ماعيل ربحي البلعاويإس ٢٠

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٨ إبراهيم إسماعيل البلعاوي ٢١

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٧ محمد جاسر الشاعر ٢٢

 أصيب بقذيفة صاروخية ١٨/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ١٨ أحمد جاسر الشاعر ٢٣

ــل  ٢٢ ياد حسين شبانةز ٢٤ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الصدر ١٨/٥/٢٠٠٤

ــل  ٣٤ عماد فضل المغاري ٢٥ ــي تـ حـ
 السلطان

أصيب بعدة أعيرة نارية فـي       ١٨/٥/٢٠٠٤
 الجسم

ــل  ٣٤ محمود إسماعيل أبو طوق ٢٦ ــي تـ حـ
 السلطان

أصيب بعيارين نـاريين فـي       ١٨/٥/٢٠٠٤
 الصدر والبطن

ــل  ٢٣ يرسعيد إبراهيم المغ ٢٧ ــي تـ حـ
 السلطان

أصيب بعدة أعيرة نارية فـي       ١٨/٥/٢٠٠٤
 الرأس والصدر
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 ٣٤ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

ــل  ١٠ أحمد محمد المغير ٢٨ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الرأس ١٨/٥/٢٠٠٤

ــل  ١٤ أسماء أحمد محمد المغير ٢٩ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيبت بعيار ناري في الرأس ١٨/٥/٢٠٠٤

ــل  ٣٥ يوسف زاهي قحوش ٣٠ ــي تـ حـ
 السلطان

أصيب بعدة أعيرة ناري فـي       ١٨/٥/٢٠٠٤
 الرأس 

ــل  ٣٣ محمد مسعود زعرب ٣١ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في البطن ١٨/٥/٢٠٠٤

ــل  ١٨ ابراهيم جهاد القن ٣٢ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الرأس  ١٨/٥/٢٠٠٤

ــل  ٣١ تيسير زكي كلوب ٣٣ ــي تـ حـ
 السلطان

 بطنأصيب بعيار ناري في ال ١٨/٥/٢٠٠٤

ــل  ١٣ صابر أحمد أبو لبدة ٣٤ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الرأس ١٩/٥/٢٠٠٤

ــل  ٣٧ ن أبو سعدةيخليل حس ٣٥ ــي تـ حـ
 السلطان

أصيب بعدة أعيرة نارية فـي       ١٩/٥/٢٠٠٤
 الصدر والبطن

ــل  ٢٤ شادي فايز المغاري ٣٦ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الصدر ١٩/٥/٢٠٠٤

ــل  ٢٧ هللا أبو ناصرأسامة عبد ا ٣٧ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الرأس ١٩/٥/٢٠٠٤

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ١٠ وليد ناجي أبو قمر ٣٨
 وقذائف الدبابات 

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ١١ مبارك سليم الحشاش ٣٩
 وقذائف الدبابات
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 ٣٥ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ١٣ محمود طارق منصور ٤٠
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ٢٠ محمد طالل أبو شعر ٤١
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ٢٠ عالء مسلم الشيخ عيد ٤٢
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ ح الغربيةرف ٣١ فؤاد خميس السقا ٤٣
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ١٨ أحمد جمال أبو السعيد  ٤٤
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ١٩/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ١٨ رجب نمر برهوم ٤٥
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ٢٠/٥/٢٠٠٤ المحي الس ١٨ محمود نجيب األخرس ٤٦
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ٢٠/٥/٢٠٠٤ حي السالم ١٨ وائل محمد أبو جزر ٤٧
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ٢٠/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٢٢ محمود فتحي ذيب ٤٨
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ٢٠/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٢١ يوسف محمود المغاري ٤٩
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ٢٠/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٨١ حامد ياسين بهلول ٥٠
 وقذائف الدبابات

أصيب بـشظايا الـصواريخ      ٢٠/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٤٢ خالد عبد الحكيم أبو عنزة ٥١
 وقذائف الدبابات
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 ٣٦ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

أصيب بنوبة قلبية حادة مـن       ٢٠/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٢ تامر يونس العرجا ٥٢
 الخوف

ــل  ٣٩ جمال عوض العصار ٥٣ ــي تـ حـ
 السلطان

 أصيب بعيار ناري في الرأس ٢٠/٥/٢٠٠٤

ــل  ٢٧ محمد ابراهيم جبر ٥٤ ــي تـ حـ
 السلطان

أصــيب بعيــار نــاري فــي  ٢٠/٥/٢٠٠٤
 الحوض

أصيب برصاص متفجر فـي      ٢١/٥/٢٠٠٤ Oبلوك  ٤٥ أحمد صالح أبو صيام ٥٥
 البطن

أصيبت بعيارين ناريين فـي      ٢٢/٥/٢٠٠٤ حي البرازيل ٣ وان محمد أبو زيد ر ٥٦
 الرأس والرقبة

أصيب بعيـار مطـاطي فـي        ٢٢/٥/٢٠٠٤ رفح الشرقية ١٨ محمد سامي الهمص ٥٧
 الرأس

ــل  ٢٥ أيمن خميس حسنين ٥٨ ــي تـ حـ
 السلطان

أصيب بعيار ناري في البطن      ٢٨/٥/٢٠٠٤
 .٢٠/٥/٢٠٠٥يوم 

 أصيب بعيار ناري في الصدر ٢٦/٥/٢٠٠٤ رفح الغربية ٤١ ان زعربمحمد محمود حمد ٥٩
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 ٣٧ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

 المبحث الثالث
 

  
  آثار العدوان الصھیوني على رفح

  

جدول یوضح حجم الدمار في الممتلكات واألعیان المدنیة التي لحقت 
 بمحافظة رفح خالل عملیة قوس قزح

 اتـــمالحظ ددـالع وعـــالن

 - ةـة التحتيـالبني
البنية التحتية في حي تل السلطان، حـي الـسالم     تدمير كامل لمشاريع    

 وحي البرازيل

 . شخصاً أصبحوا دون مأوى٢٦٢٦ ٢١٠ )كلي(دم وتدمير منازلـه

  شخصاً شردوا من منازلهم٣٦٦٩ ٢٤٤ )جزئي(دم وتدمير منازلـه

  في حي السالم٩ في قرية أم النصر و١١- في حي تل السلطان١١ ٣١ محال تجارية

 قدرت األضرار المادية فيها بحوالي ستين ألف دوالر أمريكي ١ حديقة الحيوان

  في قرية أم النصر١ في حي تل السلطان و١١ في حي السالم، ٤ ١٦ سيارات

 شرق حي السالم–مقبرة الشهداء  ١ سور مقبرة وشواهد قبور

 ٣ مساجد
مسجد بالل ومكتبته في حي تل السلطان، مـسجد اإليمـان فـي حـي           

 .Oذي النورين في بلوك السالم، ومسجد 

الجمعيات واألنديـة الرياضـية     
 واالجتماعية

٣ 
المركز الجماعي الرياضي في حي البرازيل، جمعية الخدمة العامة لحي          

 .كندا في حي تل السلطان ومبنى المجلس القروي ألم النصر

 . مدارس في حي البرازيل، ومدرستان في حي تل السلطان٣ ٥ مدارس

 نفوق عشرات منها في حي تل السلطان ١ غاممزرعة أبقار وأن

 هدم السور الخارجي في عيادة تل السلطان الحكومية ١ عيادة صحية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٨ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

منتزهات وأسوار ومؤسـسات    
 عامة

 حي تل السلطان ١

   

مایو / رفح خالل شھر آیار  یر المنازل في محافظةـدم وتدمـدول یوضح ھـج
٢٠٠٤  

  

 ٣١/٥-٢٥ ٢٤/٥-١٧ ١٦/٥-١٢ ١١/٥-١ انـالبی
  وعـمجم
 )٥(رـشه

منذ بدء االنتفاضة 
وحتى نهاية مايو 

٢٠٠٤ 

یر ـتدم
 ١٢٩٣ ٢٦١ ٣١ ١٣٧ ٧٣ ٢٠ كلي

یر ـتدم
 ١٥٠٠ ٢٧١ ١٤ ٢١٦ ٢٨ ١٣ جزئي

  
  

م في محافظة رفح ـر الذین تم تشریدھـراد واألسـدول یوضح مجموع األفـج
  ٢٠٠٤مایو /الل شھر آیارـخ

   

 وعــلمجما ٣١/٥-٢٥ ٢٤/٥ -١٧ ١٦/٥-١٢ ١١/٥-١

عــــدد 
 األســر

ــدد  عـ
 رـاألس

عـــــدد 
األســـر

عـــــدد 
 األســـر

ــدد  عــ
 رــاألس

ــ دد ـعــ
 رادـــاألف

ــدد  عــ
 رــاألس

ــدد  عــ
 رادــاألف

ــ دد ـعـ
 رــاألس

ــدد  عــ
 رادــاألف

٣٣٥٢ ٥٦١ ٤٤٩ ٧٤ ١٦٧٨ ٢٨٧ ٩٤٨ ١٦١ ٢٧٧ ٣٩ 

٤٠٦٩ ٦٨٧ ٢٢٤ ٤٤ ٣٢٢٨ ٥٤٥ ٤٤١ ٦٩ ١٧٦ ٢٩ 
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 ٣٩ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
قد شكلت " قوس قزح الحربية"ه أن الفترة التي شهدت تنفيذ عملية نالحظ من خالل الجدولين أعال

حالة غير مسبوقة من حيث عدد المنازل التي جرى هدمها وتدميرها، وذلك منذ بدء انتفاضة 
  منزال١٣٧ًفقد هدمت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي خاللها   ،م ٢٨/٩/٢٠٠٠األقصى في 

 وقد تركزت عمليات الهدم والتدمير في كل من حي ،   بشكل جزئي منزال٢١٦ًبشكل كلي، و 
 بشكل كلي فيهما، في حين  منزال١١٦ًالبرازيل وحي السالم، حيث قامت القوات المحتلة بتدمير 

 ٤٩٦، بواقع اً فرد٢٧٠٢وقد أسفر ذلك عن تشريد   .  آخر منزال٩٥ًلحقت أضرار بالغة في 
وقد أخذت اعتداءات قوات االحتالل على   .م ٢٤/٥/٢٠٠٤- ١٢، وذلك في الفترة ما بين عائلةً

  :المنازل السكنية أشكاالً وأساليب مختلفة، على النحو التالي
   
 

  ٢٤/٥/٢٠٠٤ إلى ١٧جدول یوضح تجریف األراضي خالل الفترة من 
  

 يــــالح مــبالدون اتـــزروعـالم

 قرية أم النصر ومحيط شرق رفح ٤٣٠ أشجار مثمرة ودفيئات زراعية

 حي السلطان ٢٨٩ مثمرة ودفيئات زراعيةأشجار 

 المجموع ٧١٩ أشجار مثمرة ودفيئات زراعية
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  جدول یوضح حجم الدمار في البنیة التحتیة في محافظة رفح من تاریخ
  م٢٤/٥/٢٠٠٤ - ١٧

 اتــمالحظ رارـــاألض يــالح

طق
من

ــ
ح ـــة 

ال ـي 
زی

را
ب

 لــــ

  .م١٧م وعرض ٣٢٠ل بطو) أمام نادي الجماعي( ١١٣ شارع رقم - 
  . م١٥م وعرض ٣٥٠بطول ) منطقة العنابي( ١١٦ شارع رقم -
  .م١٤م وعرض ٤٥٠بطول ) أمام السوق التجاري ( ١٢٨ شارع رقم -
  .م١٤م وعرض ٤٥٠طول ) ١٢( شارع امتداد خالد بن الوليد رقم -
  .٢م٦٠٠٠ شوارع داخلية منطقة جامع أبو بكر -
  .٢م٧٥٠٠ شوارع داخلية منطقة العنابي -
 أضرار نادي الجماعي البرازيل بلغت قيمتها حسب تقـديرات بلديـة رفـح        -
  .) دوالر أمريكي٧١,٨٠٠(

  .م٣ ورصيف ٩ وعرض ٢٥٠ بطول ١شارع أبو بكر الصديق رقم 
  .م١٨م وعرض ٦٠٠ بطول ٢١ شارع بئر قشطة رقم -
  .م١٦ وعرض ٥٠٠ بطول ١٢ شارع خالد بن الوليد رقم -
 .م١٦٠٠٠لبرازيل  شوارع داخلية بحي ا-

إجمالي قيمة إعـادة    
عمار فـي حـي     إلا

ــي  ــسالم وحـ الـ
  البرازيل حوالي 

دوالر ٢,٠٠١,٧٩٠(
  )أمريكي

  

ـح
لس

ا
ـي 

 الم

  .م٦م وعرض ٢٥٠ حتى المشتل بطول اإليمانمن مسجد ) ١(شارع رقم  -
  . بالط انترلوك٢م٢٠٠٠) ٢(شارع رقم  -
 . بالط انترلوك٢م٢٠٠٠شوارع متفرقة بحي السالم  -
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي
  

  
  

 اتــمالحظ رارـــاألض يــالح

ـح
لط

لس
ا

تل  ــي 
طق

ومن

ــان 
رف ــة 

ربی
الغ

 ةــح 

  .م٢٥م وعرض ٨٠٠ شارع أبو بكر الصديق بطول -
  .م١٨م وعرض ١٠٠٠ بطول ٢٥ شارع النزهة رقم -
  .م١١م وعرض ٥٠٠ب بطول ٨٦ شوارع داخلية قبل تل السلطان مربع -
  .م١٨ وعرض م٨٠٠ بطول ٢٤ شارع البحر رقم -
  .م٢٥م وعرض ٨٠٠ بطول ٨٦ شارع ابن سينا رقم -
  .م١٨م وعرض ٦٠٠ الشارع البديل امتداد شارع ابن سينا بطول -
  .م١٨م وعرض ٥٠٠ بطول ٣٦ شارع طارق بن زياد رقم -
  .م١٨م وعرض ٥٠٠ بطول ٥٤ شارع حيفا رقم -
  .م١٨م وعرض ٥٠٠ بطول ٣٧ شارع عكا رقم -
  .م١٨م وعرض ٤٠٠ شارع القدس بطول -
 ٤٠,٠٠٠(أضرار بكلفة قـدرها     ) جميزة السبيل (  محطة الصرف الصحي     -

  ).دوالر أمريكي
 دوالر ٤٥,٠٠٠(  بكلفـة  ٨٦ حديقة ومتنزه عام في تل الـسلطان بلـوك       -

  ).أمريكي
 دوالر ٣٩,٠٠٠(  بكلفـة  ٨٨ حديقة ومتنزه عام في تل الـسلطان بلـوك       -

  ).أمريكي
 وبلوك  A٨٧ وبلوك   C٨٦وبلوك     B٨٦لوك   شوارع داخلية مخيم بدر وب     -

Bدوالر أمريكي ٨٩٨٢٠٠(وتقدر كلفتها حسب بلدية رفح   ٨٧ .( 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٤٢ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

 دوالر أمريكي، وذلك ١٥٣٢٧٧كما قدرت شركة الكهرباء الخسائر التي أصابت الشبكة بحوالي  
  :والجدول التالي يبين ذلك. في كل من خطوط الضغط المرتفع وخطوط الضغط المنخفض

  

جدول بخسائر الشبكة الكھربائیة في محافظة رفح نتیجة االجتیاح اإلسرائیلي 
  ٢٠/٥/٢٠٠٤لمحافظة بتاریخ ل

   

 اليـاإلجم وع الخسائرـن مــالرق

 ٤٢١٩٥ خسائر شبكة الضغط العالي ١

 ١١١٠٨٢ خسائر شبكة الضغط المنخفض ٢

 ١٥٣٢٧٧ يــالـــاإلجم
   
 

ل التجاریة المھدمة في رفح في الفترة ما جدول یبین المنشآت الصناعیة والمحا
  بین

٢٤/٥/٢٠٠٤- ١٧ 
   

 يــالح ددــالع رارــاألض

 ٩ تدمير كلي
قرية أم النصر ومحيط معبر 

 صوفا

 حي السلطان ١١ تدمير كلي

 حي السالم ١١ تدمير كلي

 المجموع ٣١ تدمير كلي
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي
  

  :وأخــیرًا 

وء تصاعد جرائم الحرب التي تنفذها محافظة رفح تعيش نكبة حقيقية، خاصة في ضفإن 
/ قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي فيها منذ بدء انتفاضة األقصى في التاسع والعشرين من أيلول

إن ما يجري في هذه المحافظة هو أشبه بحاالت التطهير  . وحتى يومنا هذا٢٠٠٠سبتمبر 
، وتدمير شامل وممنهج العرقي، حيث تقوم القوات المحتلة بعمليات تهجير قسري جماعي

للممتلكات واألعيان المدنية للسكان المدنيين، والبنية التحتية للمحافظة، ومحاربة السكان في 
سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي تنفيذ عمليات أن وسائل رزقهم، وهو ما يوضح مباشرة 

يؤكد ذلك هو استمرار إن ما   .ترانسفير جماعية للسكان الفلسطينيين المدنيين في تلك المنطقة
 الرسمي عن انتهاء عملية اإلعالنتلك السلطات في تنفيذ عمليات هدم وتدمير المنازل حتى بعد 

 فقد هدمت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي عشرات المنازل بعد تاريخ  .الحربية" قوس قزح" 
مرا جزئياً، ن آخرين د منها دمرت كلياً و منزلي٢٣ منزالً، ٢٥، كان أحدثها هدم  ٢٤/٥/٢٠٠٤

الواقع المأساوي في محافظة رفح يشير إلى أن قوات االحتالل إن  . ٣٠/٥/٢٠٠٤وذلك بتاريخ 
 منزالً تدميراً كلياً، وتركت ٢٦١مايو من هذا العام / الحربي اإلسرائيلي دمرت خالل شهر آيار

 لعملية  منزال٢٧١ً من أصحابها بدون مأوى، فيما تعرض اً شخص٣٣٥٢ عائلة قوامها ٥٦١
 ٦٨٧هدم جزئي خلفت أضراراً بالغة وجعلت معظمها غير صالح للسكن، وهو ما أثر على 

،   كما بلغت األراضي الزراعية التي جرفتها ودمرتها تلك القوات. اً شخص٤٠٦٩عائلة، قوامها 
لبنية  دونماً من األراضي الزراعية، فضالً عن تدمير مشاريع ا٣٤٦١منذ بدء انتفاضة األقصى 

التحتية لألحياء المختلفة للمحافظة، والمنشآت االقتصادية والمرافق العامة كالمدارس 
    .والمساجد
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

 المبحث الرابع
  
  

  زرة ـوا في المجـقال
  

  المجـزرة في اإلعـالم الصھیـونـي
أجمعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على أن ما جري في رفح هو مطلـب أمنـي إسـرائيلي                 

  . لمآسي العائالت الفلسطينية التي باتت في العراء بعد هدم منازلهاتقتضيه المصلحة، دون مراعاة
وافتقد اإلعالم اإلسرائيلي للموضوعية والحياد اإلعالمي، وإن كان ثمة مواقف رافضة لما يجـري              
في رفح فإنها تمثلت في عدد من اإلعالميين والسياسيين اليساريين الذين احتجوا على ما يجـري                

  .قاالتهمواستنكروه من خالل م
كما أطلقت عليها قيادة أركان الجـيش اإلسـرائيلي، حظيـت           ) حملة قوس السحاب  (عملية  

بتغطية واسعة من القناة التلفزيونية األولى والقناة الثانية إضافة إلى الفضائية اإلسرائيلية، وهـي              
ضـرورية  القنوات التي نظرت إلى عملية القتل واإلبادة الجارية في رفح على أنها خطـوة أمنيـة         

إلسرائيل تحت مظلة مالحقة رجال المقاومة، ومنع تدفق األسلحة والذخائر إلى الفلسطينيين مـن               
  .خالل األنفاق كما تدعي أجهزة األمن اإلسرائيلية

وال تشذ اإلذاعة اإلسرائيلية عن الوسائل اإلعالمية األخـرى إذ اعتبـرت فـي تحليالتهـا                
م للحفاظ على حدود الدولـة اإلسـرائيلية        مههو مطلب   ونشراتها اإلخبارية أن ما يجري في رفح        

  .وحماية أفرادها من اإلرهاب كما تدعي
كذلك األمر بالنسبة إلذاعة الجيش التي تعمل في أرض المعركـة مـن خـالل مراسـليها                 

  .العسكريين الذين يبثون الحرب النفسية ويؤيدون خطة قيادة األركان
ع الحدث وأعرب عن أسفي على المصابين، ولكـن         أنا آسف على وقو   : " قال الجنرال موفاز  

حملة قوس في السحاب    ... في حرب بهذا القدر من التركيب والتعقيد تحصل أحياناً مثل هذه األمور           
أنظر الخبر الرئيس في جريدة يديعوت، تقريـر مـن            ".ستستمر بقدر ما يلزم األمر، بل وستتسع      

 .٢٠/٥/٢٠٠٤بتاريخ يوسي يهوشع وآخرين، نقالً عن المصدر السياسي 
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ميخائيل، وهو أديـب إسـرائيلي، مقـاالً        . تعليقه على قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية كتب ب       في  
، م ١٨/٥/٢٠٠٤نشر في صحيفة يـديعوت بتـاريخ   " صحن شعيرية محكمة العدل العليا   : " بعنوان

قع شفاف فقـط    وصف فيه قرارات المحكمة في مسألة هدم بيوت السكان في رفح بمثابة غطاء مر             
 كما علق الكاتب زئيف سيغال في مقاله في جريدة هـارتس             .ألعمال الجيش اإلسرائيلي الوحشية   

ن هـذه المحكمـة ال      إ، حيث قال    "األمن فوق محكمة العدل العليا    : "  بعنوان م٢٤/٥/٢٠٠٤بتاريخ  
عـوى أهـالي   تتدخل في القضايا األمنية وتظهر األمن وكأنه فوق القانون مثلما حدث في رفضها د  
أنظر المصدر    .رفح وهو ما يتصادم مع قيم الديمقراطية وما تدعيه العليا لنفسها بأنها حارس لها             

    .السياسي، ترجمة عطا القيمري

أيـار  /  مـايو  ١٧كتبت صحيفة هآرتس المحافظة والتي تمثل طبقة المثقفين الصادرة في           و
ملة في رفح وحدد مئـات المنـازل كهـدف    إن الجيش اإلسرائيلي يستعد لح"في افتتاحيتها   ٢٠٠٤
  ".للهدم

أيار اعتبرت وبكل وضـوح أن      /  مايو ١٨صحيفة معاريف وفي افتتاحية عددها الصادر في        
العملية الجارية في رفح تمثل عالجا جذريا للمشاكل األمنية في غزة، مؤيدة العملية في ظل تخوف                

  .من خسائر كبيرة في صفوف الجيش اإلسرائيلي
إنه إذا لم نفعل ما فعلنـاه فـي رفـح           "أيار  /  مايو ١٦وت أحرونوت فقد ذكرت في      أما يديع 

فسيستمر تدفق األسلحة والوسائل القتالية، وستواصل دوريات الجيش اإلسرائيلي المـرور فـوق             
  ".األلغام

من صحيفة هـآرتس  ) تسفي برئيل(وكان لكتاب الصحف مواقف متباينة، فقد تخوف الكاتب     
؛ هناك فرق شاسع بين لبنان وغزة، والوضع في غزة أسوأ بكثير            " أيار يقول    / مايو ١٦وكتب في   

  ".ألن الفصائل هناك تتصرف على حريتها، وألن الصالحيات بالنسبة لإلسرائيليين بيد المستوطنين
في معاريف الخروج الفوري من القطاع  ) روبيك رونطال (من جانبه طالب الكاتب والصحافي      

  ".وحل مرهق"تبرا ما يجري اآلن في غزة ولكن باتفاق مرتب، مع
من يديعوت أحرونوت وفي عددها الصادر يـوم        ) عوفر شيلح (كما اعتبر الكاتب والصحافي     

أيار أن عمليات رفح لن تأتي بمردود كبير على إسرائيل وحذر من قتل المدنيين، مـشيرا                /  مايو ١
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  .نإلى أن عمليات القتل العشوائي ستخلف المزيد من االنتحاريي
أيـار  /  مايو ١٩كتبت في يديعوت أحرونوت يوم      ) عميره هس (الكاتبة والمحللة المشهورة    

إسرائيل تضخم عمدا خطر المسلحين وخطر األنفاق في رفح حتى تغطي على جرائمها ضـد               "تقول  
 ألنها تشعر بالغضب وهي غير قادرة على القضاء على المقاومة في الوقت الذي تتنامى                ؛ المدنيين
  ".ه المقاومة، ويرتفع عدد القتلى في صفوف المدنيينفيه هذ

وقد تعامل بعض المحللين والسياسيين مع أحداث رفح بالمنطق السياسي المجرد، كما أشار             
على الفلـسطينيين  "أيار حيث قال /  مايو١٩بذلك المحلل اإلستراتيجي زئيف شيف في هآرتس يوم   

ب واحد حتى يكسبوا التعاطف في الساحة الدولية        أن يردوا على شارون بوقف إطالق النار من جان        
  ".ويؤثروا على الجمهور الفلسطيني

لكن ثمة أصوات وهي كثيرة أيضا تؤيد معركة رفح على طول الخط، فقد كتـب الـصحافي                 
الحرب في رفح حرب عادلـة، وهـي   "أيار يقول /  مايو ١٨في يديعوت أحرونوت يوم     ) آريه الداد (

  ". يلحرب على جوهر وجود إسرائ
إن معركة رفح   "أيار يقول   /  مايو ١٨في معاريف يوم    ) عميت كوهين (بدوره كتب الصحافي    

  ".ستراتيجي مطلوب ال بد منهاهدف 
أيـار  /  مايو١٧في مقال له بيديعوت أحرونوت يوم ) بوآف غلبر(وطالب الكاتب والصحافي  

غير القادرين على العيش فيها     المشكلة ليست في غزة وإنما في سكانها        "بترحيل الفلسطينيين وقال    
  ".والحل هو إعادة إسكانهم في الدول العربية وإلغاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين

المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت اعتبر أن هناك ثمة نجاح ظاهري           ) ألكيس فيشمان (
  .الحذريتحقق في رفح لكنه أشار بأن المرحلة القادمة صعبة وتحتاج المزيد من 

هكذا تبدو اتجاهات الرأي العام اإلعالمي في إسرائيل تجاه ما يجري في رفح مـن مجـازر                 
وهدم جماعي للبيوت، وهكذا تبدو اآللة اإلعالمية في إسرائيل منحازة تمامـا لقـرارات الجـيش                

  .واألجهزة األمنية
ي اإلسـرائيلي فـي      اللواء يوم توف سامية، قائد القيادة الجنوبية لقوات االحتالل الحرب          أما

 منزالً فلسطينياً   ٦٠ في معرض تعليقه على تدمير الجيش اإلسرائيلي حوالي          قال   بداية االنتفاضة، 
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كان يجـب   : " لإلذاعة اإلسرائيلية  ٢٠٠٢يناير  /  كانون الثاني  ١٠-٩في مخيم رفح لالجئين يومي      
ثمائة متر على طـول  ويجب إخالء شريط عرضه ثال... هدم هذه ا لمنازل وإخالؤها منذ زمن طويل 

 وقـد أكـد      ".ثالثمائة متر، بصرف النظر عن عدد المنازل، نقطة على الـسطر          ... جانبي الحدود   
الفريق موشيه يعلون، قائد هيئة أركان قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، في مقابالت إذاعية بثتها          

 وذلـك     على نفس الهـدف،    م١٧/٥/٢٠٠٤القنوات اإلسرائيلية في نشراتها اإلخبارية مساء يوم        
ضعت على  ن مئات المنازل الفلسطينية في رفح قد و       إ فقد قال     .خالل االجتماع األسبوعي لحكومته   

 أنظـر    .قائمة الهدم على طول الشريط الحدودي، وزعم أنها تخفي تحتها أنفاقاً لتهريب األسـلحة             
ر تومي لبيد، وزيـر العـدل   وقد كشف الوزي .م  ١٨/٥/٢٠٠٤أيضاً جريدة القدس الصادرة بتاريخ      

في حكومة سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسـرائيلية جـرت يـوم                
النقاب عن أن حكومتـه تنـوى تـدمير           ونقلتها عبر نشراتها اإلخبارية المسائية     م٢٣/٥/٢٠٠٤

ـ     . منزل في رفح، وذلك لتوسيع الشريط الحدودي مع مصر         ٢٠٠٠ ع صـحيفة   مقابلة صـحفية م
  .م ٢٤/٥/٢٠٠٤يديعوت أحرونوت على موقعها باللغة العربية بتاريخ 

من الواضح أن الفريق يعلون يهزأ بالرأي العام المحلى والدولي، خاصـة أن ردود الفعـل    و
فقـد أعلـن     .التي جاءت من جانب سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي هي التي فندت مـا قالـه              

عدل في حكومة االحتالل الحربـي اإلسـرائيلي أن مـشهد الالجئـة             وزير ال  لبيد) تومي( يوسيف
الفلسطينية المسنة، وهي تنبش أنقاض منزلها الذي أصبح كومة من الركام في رفح، بأنه يـذكره                

ن تدمير المنازل في رفـح يعتبـر غيـر          أوأضاف   .بجدته التي عاشت المحرقة على أيدي النازية      
 كما أعلنت العديد من مصادر المنظمات الدوليـة          .الكارثةإنساني وغير يهودي، في إشارة لهول       

والوكاالت التابعة لألمم المتحدة عن إقدام قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على إرتكـاب جـرائم               
  .حرب في محافظة رفح

 

  أھالي  رفح المشردین یتحدثون  عن معاناتھم
لقلوب الموجوعة ودموع خفية    الحزن يخيم على النفوس والبؤس والشقاء والحرمان يملؤ ا        

ن جدد يتوافدون تباعا   ون ومشرد ووالجئ.. تسري ثقيلة كسوط جالد تشوى األحشاء وتكوى الجباه         
هكذا تبدو نكبة رفح والتي تتجسد بأبسط معانيها في مراكز اإليواء           .. في خيام انتشرت هنا وهناك      

ظروفـا  شردة في العـراء وتحيـا   أسرة فلسطينية م ٨٠م ويعيش أكثر من ٤٨والتي تذكرنا بنكبة   
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  . تكافح من أجل البقاءوهي ًمأساوية صعبة 
   

  صور حیة بشعة 
وصف سكان وأهالي رفح المجزرة التي نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بالدموية والبشعة            

 شهيدا وإصابة ما    ٥٧نه يجب محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والذين تسببوا في مقتل           أمؤكدين  
 . جريحا وتدمير مئات  المنازل خالل أسبوع واحد٢٠٠ يزيد عن

مدير مستـشفى   " علي موسى ." هو ما وثقه د    رفح  وكانت أبشع صور الدمار والمجازر في       
عملهـا   أثنـاء  عثرت   رفح  ن الفرق الطبية التي تعمل داخل مخيم        إ" أبو يوسف النجار والذي قال      

باسـتهدافها بـصواريخ     اإلسـرائيلية    حتالل  قوات اال  بعد أن قامت     الشهداء   ثجثعلى العديد من    
  .باتشي وتفتيتها إلى عدة أجزاء ألا

 وصلت معظم جثامين الشهداء إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار مقطعة األوصـال              :وقال
ومنها من غابت معالمها بالكامل واصفا تلك المشاهد بالمؤلمة والتي ستظل شاهدة على اإلجـرام               

  .الصهيوني 
  

  سط األنقاض على بقایا أشالءیبحثون و
خالد أبـو   " حي السالم يبحثون وسط األنقاض على بقايا أشالء جثمان الشهيد            يهالأووقف  

حد قادة القسام في رفح بعد أن استهدفه صاروخ مباشر وتحـول إلـى قطـع                أ ) عاما٤٢ً ("عنزة
  .صغيرة 

 منطقـة حـي تـل       ن الذين تجمعوا بعد االنسحاب الجزئي مـن       يالمواطنولم تستطع كلمات    
غلب الصحفيين ووسائل اإلعـالم  أن إالسلطان وحي البرازيل وحي السالم أن يصفوا المجزرة حتى   

ـ أ الذي ن ووذهلوا من شدة الدمار والخراب ولم يستطع المواطن         علـى نفوسـهم أن   صمتطبق ال
مجـزرة   " ة وما شاهدوه من أهوال في تلك المجزرة إال بكلمة واحـدة هد المؤلماالمشتلك  وا  يصف

   ". دموية 
  

  اإلعدام الجماعي
 عبـداهللا "يؤكد المواطن   .. ها قوات االحتالل  توفي إحدى عمليات اإلعدام الجماعي التي ارتكب      

 الشمال من حي تل الـسلطان أن قـوات          إلىمن سكان مخيم كندا والواقع       ) عاما٥٠ً (" العنين أبو
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طنين بالخروج وما أن خرجـوا حتـى        االحتالل أخذت تنادي عبر مكبرات الصوت على بعض الموا        
 : من الـشهداء   عدموا كالً أفتحوا عليهم الرصاص مباشرة في مشهد يشيب منه شعر الرأس حيث            

طلقـوا علـيهم    أ بدم بارد  و    "محمود أبو طوق  " و "تيسير كلوب " و "عماد المغاري " و "خليل أبو سعد  "
  ". شفقة  وأالنار مباشرة دون رحمة 

  

  معسكرات لالعتقال 
 قـوات   أنلى  إمن سكان حي تل السلطان في رفح          )  عاما   ٢٥( جزر   أبوالمواطن محمود   ويشير  

 معسكرات اعتقال للمواطنين في موقع تل زعرب العسكري القريب مـن حـي تـل                أقامتاالحتالل  
دعا جنود االحتالل الشباب عبـر مكبـرات الـصوت مـن سـن           :" السلطان وعبر عن ذلك بقوله      

 بالخروج من منازلهم والتجمع في مدرسة كمال عدوان ولكن العائالت       )  عاماً ٤٠عاما وحتى   ١٦(
 اقتحموا المنازل بصورة وحشية واقتحمـوا منزلنـا وسـاقونا مـع             أن إلى هائأبنا إخراجرفضت  

 موقع تـل    إلى األقداممجموعة من  الشباب مكبلين بالقيود ومعصوبي العينين واقتادونا مشيا على            
 رحلونا عبر باصات إلى داخل مستوطنة       أن إلىنا في مكان واحد     زعرب العسكري ومن ثم و ضعو     

رفيح يام المتاخمة لحي تل السلطان وقاموا بجوالت تحقيق معنا وسألونا عن المقاومة والـشهداء               
  ". ومن ثم أطلقوا سراح بعضنا واحتجزوا البعض األخر 

  

  منطقة منكوبة
فالحال يغنى عن   صفحات، وال لقاءات     فما توثقه قصصهم ال تكفيها       حي البرازيل   أما سكان   

؛ فعدد كبير من البيوت سويت باألرض، ومئـات          ةومشاهد تدمير عشرات المنازل مؤلم    ،  السؤال  
من المنازل األخرى أصبحت غير صالحة للسكن، فالصواريخ دمرت أجزاء منها، وكذلك القـذائف              

ل وأشجار الزيتون والمزارع اختلط  وأشالء المنازوالرشاشات الثقيلة، والبعض اآلخر حرق بالكامل   
   .باألرض وأصبحت المنطقة منطقة منكوبة 

  

   الدمار والخراب رائحة 
وتجمع السكان في ، زاوية  من كل  الدمار والخراب   المنكوب تفوح رائحة    حي البرازيل   وفي  

 قـة  ساعات الصباح بعد سماعهم نبأ االنسحاب الجزئي فوجدوا منازلهم قد دمرت وممتلكاتهم ممز            
 عن بطاقته الشخصية ومقتنياته ومن     لبحثل معدات بسيطة    خذ يستخدم   أومنهم من   تحت األنقاض،   

خذ يجمع فيها لعله يلهى نفسه عن مـشاهد    أعبه التي وجدها محطمة و    خذ يبحث عن لُ   أاألطفال من   
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خـذ  أن ومن األطفال م، بسبب العدد الكبير من المنازل المدمرة    البؤس والشقاء التي تعم كل مكان       
  .يلملم دفاتره المدرسية وحقيبته التي وجدها وقد تناثرت هنا وهناك 

 هرع   شهيداً ٣٠في مشهد مؤثر أمام ثالجة الموتى والتي جمع فيها ما يزيد على جثامين              و
 "هاني قفه " الشهداء إللقاء نظرة الوداع األخيرة علي جثامين أحبتهم حيث وقفت والدة الشهيد              وذو

 عند صالة الفجر في حي تل السلطان وتـذكرت           "بالل بن رباح  "اء قصف مسجد    والذي استشهد أثن  
ي اغتالته قوات االحتالل اإلسـرائيلي مـع        ذ وال "أمير قفة "في وداعه صورة ابنها الشهيد القسامي       

م وقالت أكثر شئ آلمنا أننـا علمنـا باستـشهاده ونحـن        ٨/٦/٢٠٠٢مجموعه من رفاقه بتاريخ     
  .وج وبقينا في منزلنا حتى انسحاب قوات االحتالل ن ال نستطيع الخرومحاصر

 المخيم  يهالأ تسرد اللحظات الصعبة التي مرت عند سماع         يوأخذت أم الشهيدين أمير وهان    
 وهي تنهال على المسجد حيث هرع الجميع إلى المسجد فوجدوا أبنـاءهم       يباتشألصوت صواريخ ا  

  ". هم ئأشالء غارقين في دما
ن تسعف العديد من الجرحى الذين لجأوا       أ والتي استطاعت    " البيومي تهانى"وقالت الممرضة   

نين الجرحى بالخارج وهم ينزفون لعدة سـاعات  تمكـن الـسكان             أبعد سماعي لصراخ و   :" إليها  
بحمل المصابين  وقمنا التنقل من منزل إلى آخر        عن عيون القناصة من      وبصعوبة من التسلل بعيداً   

فارقوا الحياة ببطء، مع منع طـواقم اإلسـعاف مـن        صعبة حيث    همإصابت داخل منزلي وكانت     إلى
 "عمـاد المغـاري   " الـشهيدين    بإسـعافهم  وكان من بين الشهداء الذين قمت        الوصول إلى المخيم  

   ".  طوقأبومحمود "و
 شخـصاً، وكانـت     ٧٠كنا في المنـزل      : "- عاماً ٥٥-  حماد   أبو خالد   أمالمواطنة  قول  تو

  ".  أيام متتاليةثالثةأركان المنزل على مدى الصواريخ والقذائف تهز 
بدأت الجرافات تدمر المنازل المجاورة وكانت تقترب منـا حتـى أصـبحنا             : ة قائل توأضاف

محاصرين أنا وأبنائي إبراهيم ومحمد ويوسف وزوجته وأطفاله وتجمع عندنا جيراننا معنا وشعرنا             
ا حتى تعالـت صـيحاتنا ورفعنـا الرايـة     منزلن بالخوف الشديد وما أن بدأت الجرافات بهدم غرف  

 زحفاً إلى منازل أخرى مجـاورة إلـى أن     نخرج من منزلنا     ا وتركون األطفالالبيضاء وسط صراخ    
  . تمكنا من مغادرة المخيم
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  على رؤوس ساكنیھ 
أن الجرافات اإلسرائيلية كانت تعمل ليـل نهـار          ") عاماً ٥٠( طعيمة   أبوالمواطن طلب   وأكد  
صبيحة "وأضاف  .  دخول الحي  من لتمكين الدبابات    البرازيلت الهدم المنهجية في حي      إلنجاز عمليا 

 أنااً ، فخرجنا     فرد ١٦ ان بداخله شعرنا بالزلزال يضرب البيت الذي ك     الثاني الجتياح المنطقة    اليوم  
 تحـت نصرخ في وجه القتلـة،      وأبنائي مراد وهشام وزكريا وهشام ومحمد ودياب وغازي وهبة          

  .ونا من موت محقق ونجهدم ال
  

  ھدمت آمالي وأحالمي
 ) عاما٥٠ً ("زياد نايف القططي  "وفي إحدى الخيام في مركز الخنساء لإليواء جلس المواطن          

يتكئ على حجر بدل الوسادة  ويمد بصره تجاه منزله المدمر وعيونه حمراء كالجمر ويمـد يـده                  
م ٩/١١/٢٠٠٣بتـاريخ   " لحسرة  بصوت يملؤه الحزن وا    من شدة الحزن ويقول      وارتعاشه برجفة

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدعومة بعدد من اآلليات والبلدوزرات الضخمة،   من العام الماضي    
 أنجزتهامتراً ومعه هدمت آمالي وأحالمي التي ٢٠٠وتبلغ مساحته   ثالثة طوابق    منزلي المكون من  

  ". فردا في العراء ١٨عددهم على  الذي يزيد يسرتأ وأفراد يوالدأ وشردتني أنا وبعرق جبيني
  

   مستمرة رحلة اللجوء
 عنـدما   ٤٨في ذلك اليوم  تذكرت رحلة اللجوء والتشتت التي عاشها والدي عـام               :وتابع

  .  جنوب فلسطينعبئر السب العصابات الصهيونية على ترك مدينة أجبرته
ال جديدا ولكن   من جديد استأجرت منز   "ويقول وعالمات البؤس والحزم مرتسمة على وجهه        

االحتالل يالحقنا أينما رحنا أو ارتحلنا وها هو يهد م المنزل المستأجر مرة أخـرى علـى جميـع                   
لقد ضاعت تحويشة العمر    األثاث الذي اشتريناه حتى أن غرفة نوم ابني لم نسدد ثمنها حتى اآلن ،               

  ". جبيني  تشييد المنزل الذي بنيته بعرق إتمامالتي جمعتها قرشاً  قرشاً من أجل 
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  دوان ـد العـة وصـات المقاومـعملی

  

رغم شراسة الهجمة الصهيونية على مدينة رفح إالّ أن المقاومة الفلسطينية أثبتت دورها              
حمـاس  –قامت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسـالمية     فقد  

صد الهجمة الصهيونية الجبانة على مدينة رفح وبرزت بالعديد من الفعاليات والعمليات العسكرية ل    
األخـرى  العمليات البطولية لكتائب القسام في أشكال متعددة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومـة               

مليـات  ومـن أبـرز هـذه الع      كسرايا القدس وكتائب شهداء األقصى ولجان المقاومة الشعبية ،          
  :البطولية

 مجموعات القسام قذيفة آر بي جي على مدرعة تابعة          حيث أطلقت ،  م  ١٣/٥/٢٠٠٤الخميس  -١
لسالح  الوحدة الهندسية وإصابتها إصابة مباشرة وفي نفس اليوم فجرت كتائب القـسام عبـوة                

وعبوة أخرى موجهة كبيرة في جنـود       ) O( تحت جرافة عسكرية في بلوك      ) كجم١٠٠( أرضية  
  . مباشرة إصابة إصابتهم وتم )O( بلوك االحتالل خالل محاولتهم صعود أحد األبنية السكنية في

) O( قام مقاتلو القسام بقنص جندي صهيوني في منطقـة بلـوك              ، م١٤/٥/٢٠٠٤ الجمعة   -٢
وأثناء محاولة ثالثة جنود آخرين نجدته تم قنصهم في نفس المنطقـة واعتـرف العـدو بمقتـل         

  .جنديين من جنوده والعملية مصورة لدى القسام 
فـي  ) هـامر ( ود آخرين حاولوا النزول من جيب من نوع         ـنص ثالثة جن  وم تم ق  ـ الي نفسوفي  
  ) .O(بلوك 
) J(فـي بلـوك      تفجير عبوة أرضية موجهة في جرافـة عـسكرية            ، م١٦/٥/٢٠٠٤ األحد   -٣

  .على مدرعة إسرائيلية في نفس المنطقة ) بتار(وإطالق صاروخ من نوع 
  .ة عسكرية في حي السالم  تفجير عبوة موجهة في جراف ،م١٧/٥/٢٠٠٤ االثنين -٤
 تفجير عبوة موجهة في جرافة صهيونية في منطقة تـل الـسلطان    ، م١٨/٥/٢٠٠٤ الثالثاء   -٥

فـي  صـهيونية   دبابة  بالقرب من عيادة الحكومة مما أدى إلى انقالبها وتفجير عبوة أرضية في             

 المبحث الخامس
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  . قيها منطقة تل السلطان قرب مركز الشرطة مما أدى إلى تدميرها بالكامل وإصابة من
تفجير عبوتين أرضيتين في جرافة عسكرية شرق مدينـة رفـح           ،  م  ١٩/٥/٢٠٠٤ األربعاء   -٦

  .أثناء اجتياح المنطقة وشوهدت أعمدة النيران تلتهمها 
 تفجير عبوة موجهة في جرافة عسكرية في حي البرازيل وتفجير            ، م٢٠/٥/٢٠٠٤ الخميس   -٧

  . الجنينة  حيمنطقيعبوة أخرى في ناقلة جند صهيونية في 
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 ثانيالفصل ال

  
  
  
  
  
  

   م٧/١٠/٢٠٠٤الخمیس  
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 المبحث األول

 ثانيالمبحث ال

 تمھـیــــد

  

  

  

  
  

  
  

  
    

    
  

تقریر عن مھرجان رفح الكارثة   - ١
  .والمقاومة 

  .كلمة لجنة التحكیم  - ٢
  

  
  القصائد الشعریة الفائزة

  
  

  زةــائـص الفـقصـال
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  دـتمھی
  

 
  

  یف بالمھرجانتعر
 االحـتالل  التي ارتكبتها قـوات      "قوس قزح "مهرجان لتوثيق مجزرة رفح المعروفة بعملية       

أسـفرت عـن    م والتـي    ٢٤/٥/٢٠٠٤ إلى يوم االثنين     م١٧/٥/٢٠٠٤ ثنينالايوم  من  الصهيونية  
 شهيداً ومئات الجرحى والمصابين فضالً  عن مئات المنازل التي دمرت وآالف             ٦٠أكثر من   سقوط  

عائالت التي هجرت من منازلها وتركزت هذه العملية التي دامت أكثر مـن أسـبوعين فـي تـل                   ال
  .السلطان والبرازيل 

  

  الجھة القائمة على المھرجان 
 ، تأسس   "جمعية التجمع الوطني للفكر والثقافة    " وهو فرع متخصص من      "المنتدى التربوي "

 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥عام 
 .ية على صعيد األسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية يهتم بالقضايا التربو*  
 .هدف إلى تجميع الطاقات التربوية في إطار منظم وتفعيلها للنهوض بالمسيرة التربويةي*  
التربـوي  من وسائلنا إقامة الدورات واللقاءات والندوات وورش العمل واإلصدارات والمـؤتمر            * 

 . يالسنو
 التربـوي ودورات تربويـة ونـدوات        شطة التربوية ومنها المخيم   قام المنتدى بالعديد من األن    *  
 .ورشات عمل في قضايا مختلفة و

  

  ان ـدف المھرجـھ
الهدف األساسي من هذا المهرجان هو التوثيق ألضخم مجزرة ارتكبتها القوات الـصهيونية             

 ٦٠م في زمن قياسي وقصير حيث استشهد في أيام قليلة أكثر مـن              ١٩٦٧بحق شعبنا منذ حرب     
ا لتبقـى  نشهيداً  دفعة واحدة ، فكان البد من التبيان والتوثيق لهذه المجزرة البشعة ألبنـاء شـعب                

  .على جرائم يهود وبشاعة نازيتهم  ةشاهد
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  اإلعداد للمھرجان 

 للمـشاركة فيـه بالـشعر       كدعوةم  ١٠/٧/٢٠٠٤المهرجان بتاريخ   مسابقة  تم اإلعالن عن    
الفيديو والمونتاج وكافة برامج التصميم ومنـذ ذلـك التـاريخ    والقصة القصيرة واللوحات الفنية و  

  .وصلتنا عشرات المشاركات األدبية والفنية من الشعراء واألدباء ومنتجي األفالم الوثائقية 
  

   المھرجانبرنامج
  الزمن بالدقیقة  الفقـــرة

  ١٠ LCDعرض كشافة و
  ٣  ترحيب بالضيوف والمشاركين

  ٣  قرآن كريم
  ٧  كلمة المنتدى

  ٥  نشـيد
  ٥  قصيدة للشاعر صالح البردويل
  ٥  كلمة للشهيد الحي خالد منصور

  ٥  قصيدة للشاعر عبد الكريم العسولي
  ١٠  أوبريت

  ٥  قصيدة للشاعر ناجي حمدان
  ٣٠  توزيع الجوائز
    دعوة للمعرض

  

  رفح الكارثة والمقاومة  مھرجانحاـنجإأسماء الجھات التي ساھمت في 
  

  ن التحكیم للمشاركات األدبیة لجا: أوالً  
  ة ـــالمھن  مـــاالس  م
  أستاذ مساعد في الجامعة  جهاد العرجا. د  ١
  مشرف تربوي  جمال أبو هاشم. أ  ٢
  أستاذ مساعد في الجامعة  لصالح البرد وي. د  ٣
  أستاذ مساعد في الجامعة  محمد تيم.د  ٤
  مدرس   فراس األسطل. أ  ٥
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  للمشاركات الفنیةلجان التحكیم : ثانیًاً  
  ة ــھنـمـال  مـــاالس  م
  مدرس في قسم الصحافة واألعالم في الجامعة اإلسالمية   طلعت عبد الحميد جمعة  ١
  معيد بقسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية  وائل المناعمة  ٢
  معيد بقسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية  محسن اإلفرنجي  ٣

  

  الجھات المتبرعة بالجوائز: ثالثًا 
  برع ـــالت  مـــاالس  م
  كتب  غزة-مجلس طالب الجامعة اإلسالمية   ١
  كتب  مكتبة آفاق غزة  ٢
  كتب  مكتبة اليازجي غزة  ٣
  تبرعات مالية  التجمع الوطني للفكر والثقافة خانيونس  ٥
  تبرعات مالية  غزة -الجمعية اإلسالمية   ٦
  تبرعات مالية  غزة-دار القرآن الكريم والسنة   ٧
  كتب وجوائز  غزة-قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية   ٨

  

   والمساھمات المختلفةالمساعدات الفنیة: رابعاً  
  المساھمة  االسم  م
  تصميم ومونتاج  سمير قفة  ١
    وإخراج معرض المجزرةديكور  الفنان زهير أبو الروس  ٢
  قاعة المكتبة  بلدية رفح  ٣
  اللجنة التحضيرية  ل زعربالصحفي عاد  ٥
  عروض كشفية  فرقة البراق الكشفية  ٦
  شظايا ومخلفات االحتالل   مستشفى أبو يوسف النجار  ٧
  أناشيد ومسرح  فرقة الحدود اإلسالمية  ٨
  واالستقبالالنظام     رفح-الكتلة اإلسالمية   ٩
  صور مجازر  مكتب الجيل للصحافة  ١٠
  ر مجازرصو  الهيئة العامة لالستعالمات  ١١
  صور مجازر رفح   الصحفي سعيد الخطيب  ١٢
  صور مكبرة    الصحفي أحمد جاد اهللا   ١٣

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٦٠ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي
  

  

  كلمة لجنة التحكیم
  

  اـاد العرجـجھ.د
  رئیس لجنة التحكیم

  

وقوته   الحمد هللا يهب الحول والقوة كلَّ يد تمتد ضارعة ترجو حمده          الحمد هللا رب العالمين ،    
ه الكريم ، القائل إن من البيان لسحرا ، وإن من الـشعر لحكمـة ،                والصالة والسالم على رسول   ،  

  وبعد ،
  . أحييكم جميعاً بتحية اإلسالم العظيم فالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته :أیھا الحفل الكریم 

في أنها لغة بنيت على نسق الشعر،       ؛   ةلغة الشاعر ال هي اللغة العربية ، وأقصد ب      ةلغة الشاعر الإن  
 وهذه الخاصية في اللغة العربية ظاهرة في تركيب حروفها على حـدة  فنية  والموسيقية ، أصوله ال 

عكـس ،  تصور ومرآة ت إن األدب    .تها على حدة إلى تركيب قواعدها وعباراتها        ، إلى تركيب مفردا   
 أو حياة األديب في أمة من األمم ؛ من أجـل ذلـك               ،  األدب أدباً حتى يصور حياة الناس      نوال يكو 
وأن يلتزم األدباء بمعارف شعوبهم وفي سبيل ذلك يـؤول األدب   أن يكون األدب قابالً للحياة ،يجب  

السياسي ، فترجح كفة األديب ما دام أدبه منسجماً مع رؤيتـه األيديولوجيـة ،   على حسب المعتقد    
وإن الشعراء الفلسطينيين هم أكثر الشعراء حرية بل هم أحرار أكثر من أي شـعراء حتـى وهـم                 

مـستوى  وقد استطاع الشاعر الفلـسطيني أن يرتقـي إلـى            قبعون داخل سجن المحتل الكبير ،     ي
المسئولية الثقافية المناطة به كمثقف وشاعر ، فقد قاتلوا بالكلمة كأحد أدوات القتال ضد المحتـل                

فالشعر الفلسطيني هو شـعر      نارها ولم يكتبوا عن المعركة وعن نارها ،       من  ن المعركة و  موكتبوا  
قاوم بالشعر عندما تسكت البندقية ويلجأ السياسيون إلى البحـث          الفلسطيني ي لمقاومة ، فالشاعر    ا

عن تسويات غير مجدية ، من أجل ذلك أيها األخوة الكرام أعلن المنتدى التربوي بالتجمع الوطني                
ن ارتقوا إلـى    دينة رفح الصامدة عن مسابقة أدبية فنية تخليداً وتكريماً ووفاء بم          بمللفكر والثقافة   

 العدو الغاشم في مدينة رفح من سلسلة مجازر على أرض اآلباء واألجداد           االعلى في مجزرة ارتكبه   
المسابقة األدبية وتشمل القصيدة الشعرية والقـصة   :الق سم األول  : ، وقد تم تقسيمها إلى قسمين      

   .القصيرة 
  . المسابقة الفنية :والقسم الثاني 
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للمشاركة في هذه المسابقة     إلى المنتدى التربوي     بإنتاجهمأبناء قطاع غزة    وقد تقدم عدد كبير من      
وقامت إدارة المنتدى التربوي باختيار لجنتي تحكيم ، األولـى لألعمـال األدبيـة معظمهـم مـن                  

  :المتخصصين في مجال األدب شعراً ونقداً  وهم
   .الدكتور جهاد العرجا - ١
 .الدكتور صالح البردويل - ٢
  .الدكتور محمد تيم - ٣
  .األستاذ جمال أبو هاشم - ٤
  .واألستاذ فراس األسطل - ٥

   :والثانية لألعمال الفنية وهم
  .األستاذ طلعت عيسى  - ١
 .األستاذ وائل المناعمة  - ٢
 .األستاذ محسن اإلفرنجي  - ٣

حيث قامت اللجنتان بوضع المعايير الموضوعية المناسبة ، وقد اختارت لجنة التحكـيم لألعمـال               
المنتدى التربوي  وقـد     من   لتفوز بالجوائز المقدمة     تين قصير تينية وقص  قصائد شعر  ثمانِاألدبية  

اختارت لجنة التحكيم لألعمال الفنية عملين فنيين أما بقية األعمال المقدمة فسيحـصل أصـحابها               
  . وشكرعلى شهادة تقدير 

 إنجاح هـذا  وأخيراً أيها الحفل الكريم نتقدم في المنتدى التربوي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في    
  .المهرجان بالكلمة الطيبة أو المساهمة المادية أو الفنية لتغطية تكاليف المهرجان 

  .ونترككم مع توزيع الجوائز
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  جدول بأسماء الفائزین
  -:الشعر : أوًال 

  الترتیــب  وعــالموض  الفـائــز  م
  األول  رفح هنا وهنا الرجال  صالح البردويل  ١
  الثاني  ح الجريحةرف  عبد الكريم العسولي  ٢
  الثالث  رفـــح  ناجي حمدان  ٣
  الرابع  سطـور المجـد  عبد الخالق العف  ٤
  الخامس  ليس من دين لهم  سهيل أبو زهير  ٥
  السادس  أيا معبـر  جهاد درويش  ٦
  السابع  لن نستكين  محمد البع   ٧
  الثامن  رفح بين النار والبركان  مازن أبو مطير  ٨

  

  -:القصة القصیرة/ ثانیًا
  
  
  
  
  
  

  -:المونتاج الفني / ثالثًا 
  
  
  
  
  
  
  

  الترتیــب  وعــالموض  الفـائــز م
  األول  تحدي  أحمد عيسى  ١
  نيالثا  إنفجار  سهيل أبو زهير  ٢

  الترتیــب  وعــالموض  الفـائــز م
  األول    مركز البيارق اإلسالمي  ١
  الثاني    جمعية الذاكرة الفلسطينية  ٢
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 المبحث األول

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  رية الفائزةالقصائد الشع
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  ـلالح البردویـص

م بلدته األصلية   ١٩٥٩يونس عام    الشاعر صالح محمد إبراهيم البردويل من مواليد مخيم خان         •
  .الجورة 

 . بتقدير امتياز ٢٠٠١ يحمل درجة الدكتوراه في الشعر الفلسطيني من جامعة عين شمس عام •
 :المؤسسات أبرزها  في العديد من عديدةشغل الشاعر صالح البردويل مناصب  •

  .رئيس جمعية التجمع الوطني للفكر والثقافة  - ١
 .رئيس تحرير مجلة اإلمام الثقافية الفصلية  - ٢
مؤسس بحزب الخالص الوطني اإلسالمي وعضو المكتب السياسي وعضو المؤتمر العـام             - ٣

 .م ٢٠٠٠للحزب ورئيس الدائرة اإلعالمية بالحزب حتى عام 
 .عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين  - ٤
 .عضو المجلس الوطني الفلسطيني  - ٥
 .عضو المجلس المركزي الفلسطيني  - ٦

  .في كلية اآلداب قسم اللغة العربية اً مساعداًويعمل اآلن في الجامعة اإلسالمية أستاذ •
 :                  من أعماله في مجال الصحافة واإلعالم   •

   .م٢٠٠١-م١٩٩٧ من عام ةكان رئيساً لصحيفة الرسالة األسبوعي - ١
 .م إلى اآلن ١٩٩٧يكتب العمود المشهور من شوارع الوطن في جريدة الرسالة من عام  - ٢
 .مقاالت متنوعة في مجلة فلسطين المسلمة والمواقع اإللكترونية المختلفة  - ٣
الناطق اإلعالمي باسم حزب الخالص الـوطني اإلسـالمي ومحـرر بياناتـه الـصحفية                - ٤

  .م٢٠٠٠م إلى عام ١٩٩٧والجماهيرية من عام 
 .لمحلية والعربية ومواقع االنترنتله مقاالت متعددة سياسية وثقافية في العديد من الصحف ا •
 الرواية الفلسطينية في ظل     " بعنوان ١٩٩٣قدم بحث لمؤتمر أدب االنتفاضة بجامعة النجاح عام          •

  ."االنتفاضة األولى
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  رفح ھنا وھنا الرجال
  عرس جماعي
  وزفة خالدين
  صفّوا الصفوف

  الدفوفدقّوا 
  أحلى النشيد… غنّوا بأعلى صوتكم
  أم الشهيد… حيوا بأعلى صوتكم

  زغرودتان… زغرودة 
  وقصيدتان… وقصيدة

  مرحى بأم الخالدين
  جئنا نبارك للشهيد

  ل الشهادة والجنانان
  جئنا لنغسل دمعنا
  بدم الشهيد

  جئنا لنشعر باألمان
  !عقم الزمان
  !وخوى المكان

وحدك يا ولودوبقيت   
   عمر األرض بالنبض الجديدتثرين

  وعزيمة مثل الحديد
  ومشاعل للتائهين
  وبروق عاصفة نذير
  للخائفين المرجفين

  مل قنبلةحجئنا لن
  جئنا لنزرع سنبلة
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  جئنا لنأخذ من زغاريد الشهادة بوصلة
  ومن الجنوب إلى الشمال

  خطّ النضال
  ال لن نحيد لن نسلم أنملة
######  

   أنف المهزلةورغم.. رغم الدمار.. رفح هنا
  رفح ذراع البوصلة

  فإذا سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الجهاد
  واحمل سالحي إن شعبي لن يباد
  واصل مسيرك نحو قطب البوصلة

  بقي صلةواقطع خطوط الخوف ال تُ
  عكّا تنادي والخليل
  حيفا وهامات الجليل
  والقدس جوهرة البالد
  فاحمل سالحك في رفح
  كيل المهازل قد طفح

  لعروبة في الجبال وفي الوهاد قد انبطحجيش ا
  ولكل وجه ما صلح

  أما ضميرك ابن خير الناس بالصدق انشرح
  ورصاص صوتك قد صدح
######  

  رفح هنا وهنا الكرامة والرجال
  ال يعرفون العجز أو لفظ المحال

  يتذرعون بدينهم وبصبرهم وقت النزال
  ك في أرض القتالافإذا تباهى خصمهم بسالحه الفت

  ذا تراجع من ترعرع في الخيانة والخبالوإ
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  وإذا تركنا وحدنا
  ورجالنا.. أطفالنا 

  ونساؤنا.. وشيوخنا 
  وأدار ظهراً للرجولة من تربع فوقنا
  هذا يثرثر بالزعامة من تخلف خلفنا
  وغدا يبيع كرامة لم يمتلكها غيرنا

  فانهض بسيفك يا سليل الطهر يا خير الرجال
  الفجر سجالف.. واصرخ بوجه الظلم والغدر

  واقطع ذيول الذل والذمم النعال
  !!فديتك يا رفح: واصرخ

  فعلى جماجمنا زرعنا الراية الخضراء يا أهل رفح
  يا كّل شبل في رفح
  يا كّل أم في رفح

يا كّل حر بالمذلة ما سمح
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
 

  عبد الكريم حامد محمود العسولي: االسم  
  . م ١٩٤٩س عام من مواليد مدينة خانيون •
 .البلدة األصلية خانيونس   •
 بمصر في كلية اآلداب قسم اللغة العربية في العام ةاإلسكندريأتم دراسته الجامعية بجامعة  •

 . م ١٩٧٥
عمل مدرساً بالمدارس الثانوية في مدينة خانيونس ويعمل اآلن وكيالً لمدرسة خانيونس  •

 .الثانوية للبنات 
 .ثة ذكور وأربع إناث متزوج وله سبعة أوالد ثال •
 .بدأ ينظم الشعر في نهاية المرحلة الثانوية حيث كتب قصيدة عن حرب أكتوبر  •
 :           أصدر ثالثة دواوين شعرية وهي  •

  . م ٢٠٠٠دموع وشموع أصدره في العام  - ١
 . م ٢٠٠١النار والحجر في العام  - ٢
 . م  ٢٠٠٣عمان ن شقائق ال - ٣

 وفي كتب أدبية واالستقالل جريدة الرسالة :المحلية مثلنشر ت العديد من قصائده في الصحف  •
 .مختلفة في الجامعة اإلسالمية 

 "في القلب يا بغداد"شارك في مسابقات وأمسيات وندوات شعرية وأدبية متعددة  أبرزها مسابقة  •
  ."مهرجان رفح الكارثة والمقاومة"و
 . واالجتماعيةيؤمن بالشعر الملتزم بقضايا الوطن السياسية  •
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  ةـح الجریحـرف
  

  بكت الديار على الديار وأجهشت
  وتوشحت بالهم والحسرات

   الدمار وودعتفيواألهل غابت 
  والحب أشالء على الطرقات

  دار ال تبكى ودوى عزة يا
   األطالل والخيماتواستنهضي
   األسىوانتهري يادار وتعاظمي

   لجة الغمراتفي وتطاولي
  صبوا عليك النار يوم صواعق

   ثراك مهالك الجمراتوسقوا
  وأدوا بكل خميلة أفراحها

  ومحوا ظالل البيت والروضات
  فالطير يبحث عن أليف محبة
  والطين يشكو الهجر والطعنات

   أجداثهفيوالعطر يبكى الزهر 
  والريح تحكى أنة الموجات
  كل على خل يبعثر قلبه
  واآله تشكو قسوة اآلهات
  يا جاثمين على الجراح بعزة

  ول العبراتومكفكفين جدا
  يا ناسجين الشمس من سحب الدجى

  ومزهرين مناكب الفلوات
   الربوع فتاتهمفييا من نثرتم 

   الجنباتفيوأطرتم الهامات 
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  يا من صنعتم بالعزيمة ذلهم
  وحرمتموهم لذة الراحات
  أنتم أسود الحق تزأر بالهدى
  وتدوس أنف الكفر والهامات
  أنتم جنود اهللا تزحف بالسنا

  ظلم والظلماتوتدك عظم ال
  رفح الرجولة والبطولة والفدا
  وكتائب األحرار والثورات

  عبق الدماء على الدروب مشاعل
  توالكرامايهدى حماة الدار 

  والحر يسمو كالجبال صالبة
   لعواصف النكباتينحنيال 

   رفح على طول المدىفاستبشري
   الدمعاتتسكبيوتبسمى ال 

   سيف الكرامة باتراوتقلدي
  بة وثبات هفي وتالحمي
   همم الرجال بجولةواستجمعي
   األحجار والهماتواستنفري

   تعود األرض تحضن وردهافغداً
  ء الفرح بالبسماتيوغدا يض

  ويعود لألغصان شدو بالبل
  ويجود كرم اللوز بالنغمات

  فجر الخالص يطل من نقع الدجى
  وجنى البيادر من دجى الغيمات

  أمتيرفح الحبيبة يا مهند 
  امة الشوكاتوالدرع يكسر ه
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  عيركواصبى كؤوس العز شهدا 
   بالحق واآلياتوتسلحي

  فالمجد ينهل من معينك رفعة
  والصبح منك يطل بالبركات
  من يزرع األحرار يحصد ثورة
  ويفز بنور البدر والجنات

  ويعش كما األطيار يشدو حالما
  وسط الجنان يعانق النسمات
  ما العيش إال همة وثابة
  ماتوكرامة تعلو على النج

   من هام عشقا بالهوىتسأليال 
   الدركاتفيوهوى من األبراج 

  رقصوا سكارى فوق قبرك نشوة
  وتبادلوا يوم الدما الكاسات

  وجثوا خشوعا فوق صدر خليعة
  وتساقطوا فى العار والبارات
  من يحتمل عيش النذالة صاغرا
  ينهل كؤوس المر والذالت
  ويظل فى سفر الحياة مقبحا

  اللعناتوتدوسه األفواه ب
  فاحمل ربيب الحق سيف مجاهد
  وانصر ربوع األهل والساحات

   البيادر فرحةفيوازرع بكفك 
   غصنها يزهو ربيع حياةفي

   رفح بمجد مالحمولتنهضي
   دوما بأسد حماةولتكبري

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
 

  .ناجي موسى أحمد حمدان : االسم   •
  . م  ١٩٦٧من مواليد مدينة رفح عام  •
 .يبناالبلدة األصلية  •
 .حصل على دبلوم تجارة وإدارة مكاتب ودبلوم حاسوب متقدم    •
 .يعمل حالياً موظفاً في دائرة الصحة بوكالة الغوث   •
 .متزوج وله أربعة أوالد بنت واحدة وثالثة أوالد  •
 .بدأ ينظم الشعر مع بداية المرحلة الثانوية   •
      .       م٢٠٠١ عام "كوني فلسطيني"أصدر ديواناً بعنوان  •
شارك في مسابقات وأمسيات وندوات شعرية وأدبية متعددة  أبرزها مسابقة في القلب يا بغداد  •

 .ومهرجان رفح الكارثة والمقاومة 
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  ح ـــــرف
  رفح تبكي

  ودمع القهر يضنيها
  ويجري في أوانيها

  رفح تحكي
  وتصرخ قصة التاريخ في غضبٍ

  وتنظر صوب ماضيها
  وتسأل من يناديها

  ار في عجبٍعن األطي
  وقد هجرت مبانيها

  رفح تشدو
تحاكي غضبة األسد  
تصافح قبضة الرعد  
  تعانق روعة القمرِ

  تخاطب نخوة العربِ
  بحاضرها وماضيها

  رفح تشدو
  تخاطبكم ضفائرها
  تسائلكم روابيها

  عن األيتام والثكلي تواسيها
  عن الشهداء والنبضات ترثيها
  عن الصمت الرهيب إذا
  طواكم في مقابره
  عن السجن الكبير إذا
  طوى رفحاً ومن فيها
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  رفح تشكو
  وظلم الهدم يدميها

  يشتتها ويسرق من أراضيها
  رفح تبكي عرائسها

  تزف بها ولم تبلغ أمانيها
  وتنتظر الجواد الحر أن يأتي فيحميها

وتشرب جرحها سام  
  ورغم الجرح لم تسأم سواقيها
  قفوا نبكي على األطالل في رفح

  راً مات بانيهاقفوا نرثي ديا
  ةً وجدوا منازلهمصبيونرثي 

  وقد أضحت مروعةً بقاياها
  يزيلون الحجارة بعدما هدمت
  يلمون الدفاتر من زواياها
  سلوا الطرقات في رفحٍ

  عن اآلهات واأللم عن الفرحِ
  وعن أنّات من سهرتْ
  على صرخات أطفاٍل
يحطم قلبها الرعب  
ويسحق نوحها الكرب  

  سلوا رفحاً
  ا األكفان ما فتئت تناديهاسلو

  تغازلها تحابيها
  وتعشقها وتكسوها

  سلوها وهي تسكن في بواديها
  تموج على مراعيها
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  سلوا األكفان إن كانت تحثكم
  وتخبركم

  بأن عظام قتالها
  هامقد انتفضت عزائ

  سلوا أكوام رمٍل قد أقاموها
على أبواب مقبرة  
  تنوح بها عذاريها
  سلو رفحاً
  الموتُسلوها كيف كان 

  في أحشائها يسري
   يقضي ليلةً يجريلوالطف

والطفل يبحث عن ثياب العيد  
  في أطال منزله

سلوا األطفال كيف النوم  
  يهرب من جفونهم
  سلوهم عن كتابٍ

  تحت أنقاض غدا إرباً
سلوا الجدران تبكي مثل نائحة  

وتسقط مثل صاعقة  
وتقتل كل بارقة  

  سلوا طفالً يصارع في الحطامِ
  قيبتهعلى ح

  ويبكي حسرةً لضياع ما فيها
  ست ثياب العرسِبرفح ل

  في صمت وفي عزٍ
  وطارت في سماء المجد
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  حيث المجد يؤويها
رفح في باقة التاريخ ترتسم  
  وصوب مدائن األحرار تلتفتُ
  ورغم سحابة اآلالم تبتسم
  عوائلها بال مأوى
غطاؤهم سماؤهم  
فراشهم ترابهم  
هواؤهم جراحهم  
  دعوا رفحاً

دعوها مع لهيب النار تلتهب  
دعوها مع هدير الموت تنتحب  

  دعوها تكتب التاريخ
  في عنف وفي صبرٍ
  دعوها تعتلي نهراً
  يباركها ويرويها
  دعوها ترتقي قمماً
  تناديها لتعليها

  دعوا رفحاً ومن فيها
  دعوهم يشربون المجد
  من أنياب ساقيها

دعوهم يشربون الشهد  
  من أقصى أعاليها

  يحرقون األرضدعوهم 
  تحت فلول غازيها
  دعوهم يسحقون الليل
  في فجرٍ يناديها
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  وتبقى رغم كل القهر
رمز صمودكم رفح  
  وتبقى رغم طول الليل
رمز بقائكم رفح  

  وتبقى رغم صمت الناي
لحن نشيدكم رفح  

  وتبقى رغم جور القيد
عزم رجالكم رفح  
  حفونجم سمائكم ر

  وفوق جبينكم رفح
وتبقى عزكم رفح  

  كم رفحضأر وتبقى
وتبقى سيفكم رفح  
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
 

م يسكن في مدينة غزة     ١٩٦١الشاعر عبد الخالق محمد عبد الخالق العف من مواليد عام            •
لي ويحـوز علـى درجـة    أنهى دراسة البكالوريوس تخصص اللغة العربية ليكمل تعليمـه العـا        

  .دبي  في األدب والنقد األالدكتوراهدرجة الماجستير ثم 
 منتدى أمجـاد    رئيس مناصب في مؤسسات مختلفة أبرزها       ةشغل الشاعر عبد الخالق عد     •

 .الثقافي وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين وعضو مجمع اللغة العربية في القدس 

 . في األدب والنقد في الجامعة اإلسالمية بغزة اً مشاركاًيعمل اآلن أستاذ •

 يـا أمـة    " عمره وأول قصيدة كتبها كانت بعنـوان        بدأ كتابة الشعر في الثامنة عشرة من       •
م  ، ومن مؤلفاته كتـاب    ٢٠٠٤ "شذو الجراح " على البحر المتدارك ونشر له ديون بعنوان         "الحق

 .في الشعر الفلسطيني المعاصر والعروض والقافية ودراسات في اللغة العربية والثقافة 

وات ونشر له العديد من القصائد ، كما        شارك شاعرنا في العديد من األمسيات األدبية والند        •
 .شارك في مسابقة لتوثيق مجزرة رفح باألعمال األدبية والشعرية 
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي
  

  دــور المجــسط
  

   ففـي الفـؤاد سـناك       رحلت ىنأ
  إن مسني كرب تـذكرتُ الهـوى      
  إني عـشقتُ االغتـراب لعلّنـي      
  وبحثت عن أرض تعانق لـوعتي     
  وشكوت همي للنـوى فوجدتـه     

  يف الربـا ينتـابني    وخلوتُ مع ط  
  ويطوُل بي ليل الكـرى فأخالـه      
  وأغص من آه التلهف والـشجى     
  لم يحُل لـي شـيء أردد ذكـره        
  بسناك تكتحل العيـون ويرتـوي     
  حتى لقيتُـك يـا بـالدي مثلمـا        
  لمس الثرى فتضوعت مسكاً بـه     
  فاغرورقت عيني بـدمع سـاجمِ     
  نسماتُ صبحك عانقت قطر الندى    
  ريعـان ظـلِّ البرتقـال عــشقته   
  ويعود للبسمات إشـراق الـسنا     

  

  ــالً مــوالك ــا دار جــادك واب   ي
     الصدى يمحوه فيض نـداك مس  
     الزمـان هـواك أسلو على مـر  
  تشفى جوى األنّات من ذاكـراك     
  يجتر من فرط األسـى شـكواك      
  شوق ويعبق في الوجود شـذاك     
        ـاكنجماً تعلّـقَ فـي نخيـِل رب  
      دمـع نـواك ويزلزل الوجنـات  

ــه إ  ــرِ زرت ــل قط ــي ك   الكف
  صادي الحنـين تجنّـه ذاكـراك      
  الطير المهاجر سـاكن األفـالك     
  حلُل التالقي من عبيـر شـذاك      
  واخضلّت الوجنات مـن رؤيـاك     
  فأطلَّ فيض العطـر مـن ريـاك       
ــراك  ــه وث ــثم ينع ــوم أل   والي
  بعد السنين ذهـب دون سـناك      
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
  یرـل أبو زھـسھی 

  .م١٩٦٣مواليد  ، من سهيل أسعد سلمان أبو زهير -
 – غـزة  –قسم اللغة العربية من الجامعـة اإلسـالمية    –حاصل على البكالوريوس في التربية  -

  .م١٩٨٧
   .م٢٠٠٠ – غزة –من جامعة األقصى  حاصل على الدبلوم العام في اآلداب -
  .م١٩٩٩ –السويدية  Fujo حاصل على دبلوم صحافة من جامعة -
   .م٥/١/٢٠٠٣ –من الجامعة اإلسالمية  في اللغة والنحو ماجستير حاصل على أول رسالة -
" هل تعود؟..هي"بعنوان  .مجموعته األولى في القصة القصيرة عن منتدى أمجاد الثقافي صدرت -
  ".نظرات في القصة القصيرة" صدر له كتاب من إعداده بعنوان -
  ."سقف الذهول" بعنوان له تحت الطبع مجموعة قصائد شعرية -
  .ي أشرطة عديدة قصائد واألناشيد فنشدت له مجموعة من الأ -
  . وشارك بقصص ومقاالت نقدية في صحف ومجالت عديدة -
   .غزة  –عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين  -
   . غزة –عضو نقابة الصحافيين  -
   . سابقاً –الثقافة  عضو نادي القصة القصيرة في وزارة -
  . غزة –قافي الث  لمنتدى أمجادوأمين السرعضو الهيئة اإلدارية  -
القصة القصيرة من وزارة الثقافة بالترتيب مع جماعـة اإلبـداع     فيالثانيةالحائز على المرتبة  -

   .األدبي 
   .م ١٩٩٩والرياضة عام  الحائز على جائزة وزارة الشباب -
  . لصحيفة الرسالة الغزية عمل محرراً صحفياً ومدققاً لغوياً -
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  لیس من دین لھم
  ن ديناً؟كيف تعتنقو

  ليس من دين لكم
  كلكم

  أيها الرواد في خنق الحياةْ
  …هل قضيتم حجكم
  في الشمال

  …ثم ذقتم للهزيمة ألف طعم
  من جماهير الشجاعة؟

  هل ستقضون الترانيم األخيرة
  عند أقدام الجنوب
  …تحت إيقاع السنابك

  واأليادي البربريةْ؟
  ويلكم

  قد أضعتم وقتكم
  …ربما

  !ب اليعربيةْلو هربتم في الشعا
  …ربما

لو غرستم كل رأس في التراب  
  !وانثنيتم للتسول

  …ربما
  .نحن نمنحكم بقيةْ
  هل حسبتم

  !أننا نحيا لنحيا؟
  نحن نحيا كي نجاهد
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  إن في تلك الحياةْ
كل شيء تطلبونه  
  ثم أنتم تلهثون
#####  
  لم تزالوا تلهثون
  …لو قتلتم كل طفل
  في رفح

  …أو سحقتم كل نبت
  ل وفي الجنوبفي الشما

  لن تنالوا أي طعم للحياةْ
  أو حياةْ

  .ليس هذا من ترانيم البقاء
  …إننا نبني بأرض

قد جبلناها دماء  
ونشرناها ضياء  
وبهرناها سناء  

  …!ما لكم فيها؟
  وهل أنتم ضيوف؟
  !!!نحن ال ننوي الضيافة
#####  

  واسألوا قبل الهروب
  هذه األشجار
  واألحجار

  .عن معنى الحياةْ 
#####  
  يا أهالينا هنا
  في الجنوبِ
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  وجع جنبي
  رجع صوتي

  آه من وقع السالسل والقيود
  كلما نزلت عليكم
  غضبة الغدار

ندعو كي تلقَّفها السماء  
  ربما

  يوماً أتتكم من دعانا نفحة
  …أو سمعتم

  .دعوة المظلوم في وقت السحر
  يا أهالينا على خط الصمود

  قد علمناكم
  ودتغذُّون الخطى نحو اليه

  إنما
  هذي حياة الصابرين

وفر كلها كر  
  كلها خير لكم

  …فاستعدوا كي تكونوا
  فوقها أبناء عز للحياةْ

أو تكونوا تحتها ماء الحياة  
  .وللخلود ستذهبون
  إننا نبني عليكم
  فلتكونوا أقوياء

  واحفظوا ثغر الجنوب
  من لها إن لم تكونوا؟

  من سيقهر في عدانا الكبرياء؟
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  : قديماًفاحفظوا قوالً
  إنهم

  )أحرص الناس على حياة(
  .جبناء
  كلهم

  .ليس من دين لهم
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
 

م حيث تلقى تعليمـه االبتـدائي   ١٩٦٣الشاعر جهاد إبراهيم درويش  ولد في مخيم المغازي عام     
 أصيب في حادث في سن الخامسة عشر تـسبب لـه    واإلعدادي في مدارس وكالة غوث الالجئين     

كلية أصـول الـدين     بثم انتقل إلى مدرسة المنفلوطي الثانوية ليلتحق بعدها          ،   دهبإعاقات في جس  
 استكمال دون وقد حالت ظروف إعاقته  ، م١٩٨٦الجامعة اإلسالمية بغزة والتي تخرج منها عام        ب

أولى الشاعر أهمية خاصة لقضيته كمعاق مـن منطلـق          .الدرجات العلمية التي كان يطمح إليها       
 اإلعاقة ال تعني العجز و من هنا كـان          أنلمعاق و قدرته على التميز و اإلبداع و         إيمانه برسالة ا  

 في اللجنة المحلية لدعم المعاق في مخيم المغازي و مؤسسا لالتحاد العام            و مؤسساً  عضوا فاعالً 
حيث شغل منصب رئيس اللجنة التحضيرية لالتحاد في المنطقة الوسـطى     ،  للمعاقين الفلسطينيين   

ومن مساهماته األدبية بحوث حول المسيرة التعليمية و رسالة المسجد و قصائد تم              .ة  لقطاع غز 
 و ديوان آخر بعنوان     "وجه آخر للفرح  "صدر للشاعر ديوان بعنوان     . نشرها في الصحف المحلية     

د من يعدال يعالج مشكلة الالجئين و له عدد من الدواوين تحت الطباعة و شارك في        "أقمار الخيمة "
   ."رفح الكارثة و المقاومة" أبرزها مسابقة األدبيةبقات المسا
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  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  برــا معـأی
 )١(   

  ..!!أيا  معـبر ..!! أيا  معـبر 
  أيا زهـراء في مهـد به زفَّت إلى الدنيـا على شفرٍ من المعـبر

  ..مخـاض جاء مبتسما 
  على خط من األشواك في وادي األسى األغـبر

  غيـلة هـدمفي .. وراء سياجه بيتٌ لنا 
  ..وزيتـونة 

  ..هم اغتـالوا ضفـيرتها 
  ال تذوي وال تهـرم.. كل األرض .. تظل جـذورها في األرض 

  تبث مشاعل األنـوار في ليـل الدجى المفعـم
  ..!!أيا  معـبر ..!! أيا  معـبر 

  

 )٢(   
  !؟َ؟..وسط الثـلج هل تُقْـبر .. فـدى ُأمي ببيت الثـلج 

  .. ُأمي فـدى عينيـك يا
  ..فهل تبقـين في ثلجٍ 

  !!؟..فال ملج وال سكر .. بال مْأوى 
  ..لك الرحمـن يا أمي 

  بك ذَكَّـر.. بك أوصى 
  ..رعاك اهللا يا جاري .. هنا جاري 
  ؟؟..مـن قَـدر .. يا للموت .. رهـين الموت 

  ..!!أيا  معـبر ..!! أيا  معـبر 
  

 )٣(   
  ..!!فـدى أبـتي 
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   بشط القهـر يحني الظهـر قد أبحـرهنـا شيخٌ
  ..يغالب دمعـة حـرى 

  ..!!بها األشواق واألشجان ما أكـثر 
  ؟؟..أما للمـد من جـزرٍ .. أيـا ربي 

  !؟..أما للشط من نهـر 
  ..!!أيا  معـبر ..!! أيا  معـبر 

  

 )٤(   
  ..فـدى ُأخـتي ببؤبؤها 

  تزف الشوق مثل الفلفـل األحمـر
  ..ا خجـال تداري خـده

  !؟..هل يا صـبر أن نسهر .. تناجي الصـبر 
  ..!!أيا  معـبر ..!! أيا  معـبر 

  

 )٥(   
  أيا زهـراء في مهـد به زفَّت إلى الدنيـا على شفرٍ من المعـبر

  بميـالد سناه الحب قد أسفر.. يغـذي الحـلم عينيـك 
  ..فال يخبـو وال يفـتر .. يعانق قمـة الجـوزا 

  ..!!أيا  معـبر ..!! ر أيا  معـب
  

 )٦(   
  بها األحـالم كالكـوثر.. بـك اآلمال قد وِلدتْ 
  وشدو الحسن قد أزهـر.. بـك  اآلفاق قد فُتحت 

  ..!!فـدى عينيك يا معـبر 
  ْأتي الفجـر يا معـبري.. سيْأتي الفجـر 

  وأنت المـد واألبحـر.. فأنت بشارة الغـد 
  ..!!  معـبر أيا..!! أيا  معـبر 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨٨ 

  رفح الكارثة والمقاومة  المنتـدى التربـوي

  
  عــمحمد الب

  محمد رمضان البع: االسم  
  . م ١٩٥٧من مواليد مدينة بيت حانون عام  •
 .البلدة األصلية بيت حانون •
 بمصر في كلية اآلداب قسم اللغة العربية  ثم أكمل ةأتم دراسته الجامعية بجامعة اإلسكندري •

 .لسودان في اللغة العربية درجة الدكتوراة من جامعة الخرطوم بارسالة الماجستير ثم 
  .أستاذ مساعد في الجامعة اإلسالمية بغزةويعمل اآلن  •
 . المرحلة الثانوية مع بدايةبدأ ينظم الشعر  •
ت له  العديد من قصائده في الصحف المحلية وفي كتب أدبية مختلفة في الجامعة نشر •

 . وخارجها اإلسالمية
ية متعددة  أبرزها مسابقة رفح الكارثة شارك في مسابقات وأمسيات وندوات شعرية وأدب •

 .والمقاومة 
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 نستكینلن 
 بكت السماء لما جرى وبكا الوجود     

 اـابر أهلن ـــآذن والمن ـبكت الم 
 ول بأرضنا ـال مع السه  ـبكت الجب 

ـ        وانـفي بيت حانون التي تأبى اله
 رتـح التي قد سط   ـا رف ـوإلى رب 
ـ ر عندن ـن وكل شب  ـوإلى جني   اــ
 اــا أو غربه  ـرقها في ش  ـفبالدن
ـ  ــ كيف ال تبكي وق     بل  يـادة أمت

 ةـاد بخـس  ـالد مع العب  ـباعوا الب 
 اـلي فرضن ـود لألقصى نص  ـسنع

ـ        اـهل يقصفوا هل يجرفوا كل المن
 ن نستكين ولـن نـذل لبطـشكم       ـل

ـ  ـه لق ـفجميع ما خلق اإلل     اـد شك
 دق حكمة ـاء أص ـد قالت الحكم  ـق

ـ  ـوا يا غاصبي  ـال تفرح   اـن بقتلن
  اــا وجراحنـ رغم نعوشنودـسنع

ـ ــد العزيـالولبونجود    هـز وأخت
ـ   ـون ـ  نـدوس كل مداه  قـ ومناف
ـ  ـم دولتن ـونقي  الةــل بـس  ـا بك
 يــا أمت ـا ي ــالغ نبين ـذا ب ـه

 هـوح بصوت ـا من ين  ـبل ليس من  
  هـائـرم بدمــد مكـشهيـإن ال

 ودـن الخل ـا فلسطي ـوبكت رمالك ي    
 ادة العـز المجيـد    ـدارس ق ـبكت الم 

ـ    ـقلوبنو ـ  ـا نزفت عليك ب  دودـال ح
 على المدى رغم الحـواجز والقيـود      

ى ضد اليهود  غ المالحم في الو   قصص 
 لم يخش من بطش الجنود وال الحشود      

ال  ودــولـا هي األم ال  ــتبقى ألمتن 
في  يحسنون سوى الخنوع مع القعود    

 ودـادة للـشه  ـة دون الـشه   ـخلس
ـ    ـود للق ـسنع  ودـدس السليبة يا يه

 دودـول لشعبنا وعلى الح   ـزل والحق 
ـ    ـما دام فينا ط     دـارق وابـن الولي
 وسيشتكي عـ رن الجدي ـابة الق ر  دــ

ـ  ـد يف ـإن الحدي  ـ  ـله ق  دـرع الحدي
 نحن الـذين سـنرجع المجـد التليـد       

ونعيد  ودـا دوما وق  ـودماؤنا تبقى له  
ـ    ـ  دودـأمجاد األوائل والج ادن ـومه

 لالـوبــ ودـآمر نحــس حقـــمتــ
إن  يدـشالنـــن وبادح بــاآلذـيــص
حزناً  ودـلنا نأبى الخم  ـاد سبي ـالجه
ـ       ـوش  دودـق الجيـب أو لطـم الخ

  ودـائب واألسـنعه الكتصر تـوالنص
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  مـازن أبو مطــیر

   أبو مطيرإسماعيلمازن : االسم  
  . م ١٩٦٥من مواليد رفح عام  •
 .البلدة األصلية وادي حنين •
 وكان قد أنهى دبلوم ١٩٩٧اريخ عام أتم دراسته الجامعية بالجامعة اإلسالمية بكالوريوس ت •

 .التربية من معهد المعلمين 
  .االجتماعية للمواد اًويعمل اآلن مدرس •
  ."حبيبتي يا قدس"بدأ ينظم الشعر مع بداية المرحلة الثانوية حيث كتب قصيدة بعنوان  •
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  رفح بین النار والبركان
  

  رفح الجنوب تغلي في ضواحيها
  ا ؟من في المدائن من يضاهيه
  كم دمروا فيها أحياء بكاملها
  وأسقطوا األحجار فوق من فيها
  كم من مآذن كانت في السما تعلو
  اهللا أكبر تجلجل في نواحيها

  فأحالوها بنيرانهم أكواماً مبعثرةً
  ومزقوا القرآن أشالء في مبانيها
  سلوا األشجار التي كانت مسبحة
  تزين األرض في أبهى معانيها

   ال ربيع بهاكيف أحالوها أرضاً
  ال زرع ال طير يغرد في روابيها
  سلوا الشهداء آالفاً نشيعهم
  على مدى األيام في لياليها
  وتسيل دماؤهم أنهاراً وودياناً
  يفوح المسك من جنبات ما فيها
  سلوا األرامل كم فقدوا أحبتهم

  شيباً وشباناً برصاص الغدر يكويها
  كم خرجت مدويةً... سلوا اآلهات 

  كم سالت من مآقيها... موع سلوا الد
  كم ذرفوا الدموع على... سلوا األيتام 

  من كان يرعاهم دوماً في مبانيها
  من لأليتام يمحو بعض حسرتهم

  يواسيها... من لألرامل يسعدها 
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  من للجريح يخفف بعض آالمه
  يداويها... من للجراح يعالجها 

  من للمعاق وقد ديست كرامته
  هابنيران غدرٍ تلهبها وتصلي

  من للشيوخ الركع في مساجدهم
  نالوا الشهادة في أسمى معانيها
  رفح الكريمة نور في العال تمضي
  رب البرية يوم الحشر يدنيها
  رفح العزيزة تبكي هول غربتها

  عمق الجراح ما من طبيب قد يداويها
  ليس سوى الذي خلق البرية كلها
  يكفكف دمعها دوماً يواسيها

  جاة وأدعيةمنا... بالصبر واإليمان 
  بعد كل صالة بعون اهللا ندعيها

  رفح الجريحة خانك األهل من عرب ومن عجم
  باعوك بأبخس األثمان ألنذل أعاديها
  رفح الصمود أنت رمز عزتنا

  ألمة العرب واإلسالم حاضرها وماضيها
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 المبحث الثاني

  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  زةـائـص الفـالقص
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  .م٢١/١٢/١٩٨٠ د بتاريخ ولأحمد عبد الحميد حسين عيسى: االسم 
  . بمخيم الشابورة–ويسكن مدينة رفح 

بكالوريوس محاسبة من كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة         ، وقد حصل على       األصلية حتا  تهبلد
  . عمان – في بنك القاهرة اًموظفاً عمل حالي وي. م بتقدير جيد جدا٢٠٠٢ًعام 

سـعيد وسـلمى   ( م وكانـت أول قـصة لـه    ١٩٩٦ام بدأ الكتابة القصصية ع: الكتابة القصصية  
  .وقد نشرت في جريدة القدس اليومية  )والصغير

  : األعمال المنشورة 
 .)الحب الخالـد     (  ، )ملك بدون تاج    ( رة متفرقة نشرتها الصحف اليومية منها       قصص قصي  - ١

  : المشاركات 
  . األول ترتيب الم وحاز على٧/١٠/٢٠٠٤مسابقة مهرجان رفح الكارثة والمقاومة بتاريخ  - ١
مسابقة منتدى أمجاد في أدب المقاومة للقصص القصيرة والقصائد الـشعرية وحـاز علـى                - ٢

 .م ٢٠٠٣الترتيب األول في القصص القصيرة في عام 
مسابقة جمعية الثقافة والفكر الحر وحاز على المركز األول في القصص القصيرة وذلك فـي                - ٣

 .م ٢٠٠٣عام 
ر الحر وحاز على المركز الثاني في القصص القصيرة وذلك فـي            مسابقة جمعية الثقافة والفك    - ٤

 . م ٢٠٠٤عام 
  :تحت اإلعداد والنشر 

  ) .زمن الصمت وأشياء أخرى(مجموعة قصصية بعنوان  - ١
 ) .أضواء في ليل جنين(مجموعة قصصية بعنوان  - ٢
 ) .رمال مكة(رواية  بعنوان  - ٣
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  ديـــتح

  
، الشمس   شارع الواسع طل على ال  تلملت وأنا أقف على نافذة      مت

كانت تلقي بظاللها الداكنة على األفق، والغيوم احتـشدت فـي           
السماء منذرة بليلة عاصفة وجيبات الجيش اإلسـرائيلي بـدأت          

  :تنتشر على أطراف المخيم بينما يرتفع صوت بعربية ركيكة
  …كلو يروح بيتو… منع تجول حتى إشعار آخر.. منع تجول

وارع تدريجياً، وبقايا الحجارة تنتشر وتغطي األرض التي اسودت مـن  الحركة بدأت تختفي من الش    
رضاً بلون ذهبي انعكـست عليـه       أتمت وقد لونتها مظاريف الرصاص الملقاة       أعلون الكاوشوك و  

  … وهي تكاد تختفي وتغوص في قلب البحر الشمسأشعة
رعى انتبـاهي   وعدت أتأمل المشهد الـذي اسـت      ،  س الشاي الذي كاد يبرد      أارتشفت رشفة من ك   

صبية يرتدون مالبس صيفية ال تتناسب والجو الماطر ينتشرون هنا وهناك يختبئون خلف             … اليوم
األطالل الملقاة يتلفتون حولهم في حذر شديد وشيئاً فشيئاً بدءوا يختفون من المنطقة وكـأنهم لـم      

 وأي شـيء    ؟ ة الـصبي  أولئـك يكونوا أحسست أن األمر يحمل في طياته شيئاً خطيراً ماذا يفعـل             
 في هذا اليوم الذي ينبئ بليلة لن تنتهي بسهولة لمحت أحدهم وقد اختبأ خلف جدار                 ؟ يخططون له 

مجاور ومن بعيد كانت جيبات االحتالل تواصل دورياتها وصدى مكبرات صوتهم ال زال يتردد فـي                
ر فـي   بدأ الصبي الذي يختبئ تحت مرأى بصري في التحرك انطلق جرياً نحـو جـدا              … كل مكان 

الناحية المقابلة أحسست أنها ساعة الصفر ابتعدت قليالً عن النافذة وأنا أتوقع أن أسـمع صـوت                 
  :انفجار، كالبرق انقض الفتى على الجدار قفز قفزة هائلة وضع يده على الجدار وصاح بانتصار

  .حيييييييي
الحنق علـى وجـه   كان برز الصبية المختفون، وقد سبقهم صديقهم، بينما علت إمارات           مومن كل   

  …ميلهم حارس الجدارز
ضحكت حتى احمر وجهي، وعاد األطفال يواصلون لعبتهم بينما تظهر أطراف الدبابات على مرمى              

 .المخيم
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  ارـانفج
قالت أم  " يا رب .. يا رب سترك  … األمور جيدة حتى اليوم   … الناس تتوقع االجتياح كل يوم    "

انطفـأت  … الب الكرى، وما كادت تتم كلماتها حتى أسـكتها الرعـد          محمد محدثة زوجها وهي تغ    
همست أم  … تسارعت خطواتهم، لكنهم لم يفعلوا شيئاً     … الكل يجتهد في دور يقوم به     … المصابيح
  :محمد بهم

  . كل واحد في مكانه ال تتحركوا-
اجمـين  اجتمعوا إليه ووقفوا و   … أشعلته… تقدمت نحو القنديل المعلق في أحد أركان البيت       

مرت اللحظات سريعة دون حديث فانصرف كل إلى فراشه وأشاحت هي           … ينظر بعضهم إلى بعض   
ألقـت بجـسدها علـى      . …صمتت ثم تقدمت  … جالت الخواطر في ذهنها فضحكت    … جهة زوجها 

  ).القرميد(الفراش وأخذت تنظر في شرائح 
  :و محمد وسألهامرت اللحظات صامتة ال يدري أحدهم ما يقول لصاحبه، وفجأة استدار أب

  لماذا كنت تضحكين؟-
  يوم الثلجة؟… ) الوسطى(هل تذكر بيتنا في … فقط أحمد اهللا أن األوالد صاروا كباراً… ال… ال -
  .فقط أمل كانت هي الصغيرة. …نعم. …نعم -
دت حينها الخـروج لرؤيـة الـسماء    اأر: تنهدت وهي تتقلب على فراشها، قالت   . ولم تكن خائفة  -

  !!!! أنني ضممتها إلى صدري لخرجتالحمراء لوال
  :أطلق تنهيدة الخوف، وعيناه متوترتان تلمعان في عيني زوجته، قال

  .أصبحت عروساً، ويأتيها الخطّاب… أما اليوم فهي في الجامعة. …لم تكن يومها مدركة-
نفسي أشوفها في بيت زوجها قبل مـا     … الخطّاب بالباب وهي رافضة يا حبة عيني      … على رأيك -
  .وتأم

التي بدأت ترشح منها حبات صـغيرة فوكزهـا مـرات           ) القرميد( المطر على شرائح     طسمعا تساق 
  :متالحقة، وبنبرة مطَّربة قال لها
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  !!!.حبات المطر اليوم أكبر من كل مرة… أحضري األوعية بسرعة… قومي يا امرأة-
  .عيةت أمل لتساعدها في توزيع األوظقامت مسرعة إلى المطبخ، وفي طريقها أوق

لحظات مرت وقطرات الماء تسامر دقات قلبها المطرب، فمـا زالـت            … بعدها لم تعرف أمل النوم    
  :تقلبت في فراشها مرة ومرة، وتساءلت في نفسها… كلمات أمها تصفع مسامعها

ال … يـاه … كيف يا ترى هو االجتيـاح؟ . …هل يمكن أن يجتاح اليهود رفح كما اجتاحوا جنين؟   -
  .وراحت تواسي نفسها. ا قال أبيهكذ… يهم أنا شجاعة

  :حملقت بعينيها في عتمة الليل المتزايدة مع غيوم ليلة الربع األول من آذار
  .أنا خائفة… أنا خائفة… أين هي الشجاعة يا ربي؟-

شيئاً فشيئاً تسلل النـوم     … أجبرت أمل نفسها على النوم وضغطت بإبهامها والسبابة على جفنيها         
… جلست تنظر حولهـا   .. نغمس في سباتها أحست باألرض تميد من تحتها       إلى عينيها، وقبل أن ت    

…  وأصـاخت مـن جديـد    اهيقدمانتصبت على   … أصاخت السمع فإذا بصراخ امرأة يأتي من بعيد       
  :حدثت نفسها

.. تلفتـت يمينـاً ويـساراً     … وضعت كفها على فمها   . ؟…هل.. األرض ترتج … الصوت يقترب -
  :بالصراخ، مندفعة إلى غرفة أمها وأبيهانزعت كفها عن فمها وشرعت … تجرأت

  .سارت جهة غرفتها. اجتياح. …اجتياح. …أبي… أبي…أمي… أمي-
بـدأت الجـدران    … أحسوا جميعاً باألرض تضطرب   … تجمعوا وسط البيت الصغير   … هب الجميع 

  .تهتز من حولهم، وأصوات الناس تخترق مسامعهم
: قيلة ويستعدوا للخروج من البيت وهو يـصرخ       طلب أبو محمد من الجميع أن يلبسوا مالبسهم الث        

  .اهللا أكبر… اهللا أكبر
ظلت أمل مستمرة في مكانها تنظر إلى شهادتها في الثانوية العامة، وصور            … هرولوا خارج البيت  

  .طفولتها المعلقة على جدران المنزل
هـا تـصرخ    أم… ب األرض في ازدياد، وأمل تبدو وكأنها ال تسمع شيئاً         ااألصوات تقترب، واضطر  

لـم  … اندفعت األم إليها وراحت تجادلها في ضرورة خروجها       … لكنها لم تزل على حالها    .. نحوها
 باكية تضع كفيها    ايفهموا ما دار بينهما فوقفوا بعيداً وهم ينتظرون أن تخرج مع أمها، خرجت أمه             

  :على رأسها وهي تنادي
ـ يا حسرتي على    . …لييا وي … أمل ال تريد الخروج   … يا أبو محمد  . …يا أبو محمد  - بابك يـا   ش
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  .بنتي
اندفع والدها إلنقاذها، لكن أحد الجيران أمسك بيده وهو يشير بأن الوقت قد نفذ، وأن الهدم قد بلغ                  

… أيقن أن ابنته قد داستها آلة الهدم، وحق له من بعدها العـزاء   … بيته، أطرق إلى األرض حزيناً    
كبر ثالثاً وراح الناس من خلفه     …  فأضاء ليل رفح   لم يوقظه من إطراقه إال صوت انفجار هز بيتهم        

  .يكبرون
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