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تأجيل االحتفال المركزي بيوم 
الشهيد إلى األحد المقبل

رام الله - "وفا": أعلن، امس التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين عن تأجيل 
االحتفال المركزي لمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، الذي كان مقررا تنظيمه 

اليوم األربعاء إلى يوم األحد المقبل.
وق���ال األمين الع���ام للتجمع محمد صبيحات، إن التأجيل جاء بس���بب ظروف 
األحوال الجوية الس���ائدة، وعليه تقرر تأجي���ل االحتفال من اليوم األربعاء إلى 
الس���اعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم األحد المقبل في قاعة قصر رام 

الله الثقافي.

بلدية رام الله تشكل غرفة عمليات للتعامل
مع حاالت الطوارئ خالل العاصفة الجوية

رام الله � "األيام": ش���كلت بلدية رام الله، أول من أمس، غرفة العمليات 
الخاصة بالعاصفة الجوية التي تشهدها البالد، وذلك برئاسة م. موسى 
حدي���د رئيس بلدية رام الل���ه، وعقدت لجنة الطوارئ بمش���اركة اعضاء 
المجلس البل���دي وطاقم بلدي���ة رام الله أول من امس اجتماعا موس���عا 

ناقشت فيه الية العمل في غرفة عمليات الطوارئ. 
واعلن م. حديد في بيان صحف���ي صادر عن العالقات العامة في بلدية 
رام الله" ان البلدية  تعلن حالة الطوارئ لدى طواقمها الفنية والخدماتية 
)المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، األش���غال، الزراعة، النفايات (  بسبب 
االح���وال الجوية العاصفة، وتنوه الى انها في حالة اس���تعداد على مدار 

الساعة لمعالجة أي طارئ. 
وأه���اب م. حديد بالمواطنين توخي الحذر واخذ الحيطة واعالم البلدية 
عن أية حوادث على الرق���م المجاني 101-101-1800 او على الرقم االرضي 

2945555 او على الخلوي 0599671000 او 0569671111 او 0599671009.
وأش���ار البيان ال���ى ان طواقم بلدية رام الله على أهبة االس���تعداد من 
خالل تش���كيلها القس���ام طوارئ تعمل م���ن خالل وحدة الش���كاوى في 
البلدية التي تس���تقبل االتصاالت من المواطني���ن وتقوم بتحويلها الى 
الطواقم المعنية لمعالجة االضرار بعد اس���تيفاء المعلومات الالزمة من 
جهة االتصال، والتأكد منها من عنوان الش���كوى، ومن ثم تقوم بالتأكد 

من حل المشكلة ومتابعتها.
وف���ي ذات االط���ار اعلنت البلدية ع���ن قيام طواقم الط���وارئ بدوريات 
مس���تمرة في ارج���اء المدينة لمتابع���ة االضرار الناجمة ع���ن العاصفة 

والعمل على متابعتها ومعالجتها. 
ودع���ت البلدية ف���ي بيانها المواطني���ن الى التبليغ عن اي���ة اضرار او 
ش���كوى واستعدادها للعمل على متابعتها، ودعتهم الى المساعدة في 
اتخاذ اجراءات السالمة العامة واالبتعاد عن مناطق تجمع االمطار واالبالغ 
عنها وعن اية احتمالية لوقوع اضرار قد تنجم عن تكس���ر االشجار وقطع 
كوابل الكهرباء او امتالء عبارات مياه االمطار ومصارف الصرف الصحي. 

ورشة في قلقيلية تدعو إلنشاء 
محكمة مختصة بحقوق اإلنسان

قلقيلية - "األيام": أوصى مش���اركون في ورش���ة عقده���ا مركز اعالم 
حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس، في كلية الدعوة بقلقيلية بعنوان 
دور المدافعين عن حقوق اإلنس���ان بإنشاء محكمة مختصة في حقوق 

اإلنسان في المنطقة العربية.
وأوصوا بضرورة دعم الدور األساس���ي الذي يق���وم به المدافعون عن 
حقوق اإلنس���ان، وإلى ضرورة االعتراف بش���رعية عم���ل المدافعين عن 

حقوق اإلنسان.
ودعوا ال���ى ضرورة إلغاء كاف���ة القوانين والسياس���ات التي تنتهك 
حقوق اإلنس���ان، وتلك التي تهدد المدافعي���ن والمدافعات عن حقوق 
اإلنس���ان واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق المب���ادئ الموجودة بإعالن 

األمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وش���ددوا على تطوير آليات جدي���دة لتحقيق مس���اءلة أكثر فاعلية 
للجه���ات من غير الدول���ة عن انتهاكاتهم ض���د المدافعين عن حقوق 
اإلنسان، وكذلك ضمان توفير متساو للمدافعات والمدافعين عن حقوق 
اإلنسان في الوصول للعدالة والتحقيقات القضائية وأن تكون اإلجراءات 

القضائية ضدهم مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ودعوا الى االعتراف بأن النس���اء المدافعات عن حقوق اإلنس���ان جزء 
من المدافعين عن حقوق اإلنس���ان فيما يتعل���ق بحقوقهن وانه يجب 
استش���ارتهن فيما يخص أمنهن وحمايته���ن كالمدافعين عن حقوق 

اإلنسان. 
وافتتحت الورشة ميادة زيداني من مركز شمس  معرفة بمركز شمس 

ونشاطات المشروع.
ذكرت أن هذه الورش���ة هي إحدى نشاطات مش���روع تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنس���ان والحكم الصالح لطلبة كليات الش���ريعة في الجامعات 

الفلسطينية بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل. 
من جانبه أكد الناشط الحقوقي سمير أبو شمس من الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان أن الدور األساسي للمدافعين عن حقوق اإلنسان يتجلى 
في الدفاع عن حقوق اإلنسان والوقوف بحزم أمام االنتهاكات، والقيام 

بحمالت إلنصاف الضحايا.
وأوض���ح أن المدافعين عن حقوق اإلنس���ان هم أش���خاص أو جماعات 
من الناس أو منظمات تعمل على تعزيز حقوق اإلنس���ان وحمايتها عبر 

الوسائل السلمية وغير العنيفة.

كلية الهندسة في "النجاح" تشرع 
بمناقشة مشاريع التخرج لطلبتها

نابلس � "األي�ام": ش���رعت كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس، أول من أمس، بمناقش���ة مشاريع تخرج طلبة الكلية، بمشاركة 
ثمانين م���ن أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وعدد من المناقش���ين 
المتخصصين والمهنيين من خارج الجامعة، حيث تم ترشيح بين 2 و5 
لجان علمية من كل قس���م في الكلية لإلشراف على مناقشة المشاريع، 
التي زاد عددها عن مائة مشروع، للفصل األكاديمي األول 2013/2012.

وأش���اد عميد كلية الهندس���ة د. أحمد الرمحي بالجهود التي بذلها 
العاملون في الكلية خالل الفصل األكاديمي األول ما ساعد على إنهائه 
في الوقت المح���دد، ووفق الخطة األكاديمية المع���د لها، وهنأ الطلبة 
المقبلين عل���ى التخرج، وقال: "امتازت مش���اريع الطلب���ة لهذا الفصل 
األكاديمي بالتنوع والعملية، ما دعا بالكلية اس���تقطاب المستفيدين 
من هذه المش���اريع من الس���وق المحل���ي وإقامة تفاهمات مش���تركة 
معهم يكون الطلبة ومش���رفهم األكاديمي طرف���ًا فيها، بحيث نضمن 

االستمرارية لهذه المشاريع وخدمة المجتمع المحلي".
وأوضح الرمحي أن 25% من مش���اريع تخرج الطلبة تأتي بالشراكة مع 
الس���وق المحلي، وإنتاجها يك���ون على مرحلتين؛ األول���ى يتم تحديد 
المشكلة ووضع الحلول المثلى لها من خالل مساق "مشروع 1"، والثانية 
تأت���ي بتصمي���م وتطبيق الحلول عمليًا من خالل مس���اق "مش���روع 2"، 

موضحًا أن الطالب يدرس كل مساق على ِحَدٍة.
وأش���ار إلى أن كلية الهندس���ة تعتبر من كبرى الكليات في "النجاح"، 
وتضم إثني عش���ر تخصصًا علميًا وتطبيقيًا ف���ي مرحلة البكالوريس، 
إضافة إلى س���بعة برامج في مرحلة الماجس���تير، مبينًا أنها تضم عددًا 
من المختبرات العلمية عالية الجودة مثل مختبرات التحكم، والمشاغل 
الهندسية، وتنفرد في بعضها على الجامعات المحلية كمختبر األتمتة 

والروبوتات.

مضارب البدو في األغوار.. بين مرارة التهجير، والنوم على أرض أغرقتها المياه
المض����ارب )األغوار( - "وفا": كان المطر ينهم����ر غزيرًا، والريح تضرب أطراف 
المن����ازل الخيش����ية بقوة، وصبي����ة غرقت أقدامه����م في وحل مل����وث بروث 

الحيوانات.
وف����ي الصباح الباكر تظهر نار موقدة في مس����اكن متداعية تكدس الوحل 
حولها مثل مسكني الشقيقين محمد الصغير ومحمد الكبير بعد ليلة ماطرة 
عاصفة، في المقابل الحياة جميلة باألضواء وآمنة لليهود الذين يسكنون في 
بيوت خراسانية على بعد عشرات األمتار من أطراف واد جرت فيه مياه هادرة.

وفي الليل ليس هناك غير النار وقناديل بضوء خافت لتنير المساكن وسط 
ظالم دامس في ش����رق الضفة الغربية، حيث تنتش����ر المضارب الرعوية على 
مساحات واس����عة من األرض التي يسكنها جزء بسيط من السكان يعتمدون 
على تربية المواش����ي مثل عائلتي الصغير والكبي����ر التي تمتلك قطعانا من 
المواش����ي وتس����كن منطقة وادي المالح، يواجه الس����كان هناك حياة قاسية 

بسبب انعدام البنية التحتية.
فال كهرباء وال ش����بكة مياه وال طرق����ات آمنة، وال منازل إال من خيش وقضبان 
حديد. وجعلت العواصف والرياح التي تهب على األراضي الفلسطينية منازل 

الرعاة في شرق الضفة الغربية 'قشة في مهب الريح'.
واقفة، الى جانب نار مش����تعلة قالت منى وهي إحدى زوجتي محمد الكبير، 
إنها ال تتذكر من ليلة أول من أمس إال صفير الهواء وصوت قطع البالس����تيك 
التي كانت تتطاير من على فوق المس����اكن. وظهرت بعض المس����اكن ممزقة 
فيما ظهرت قنوات مائية موحلة كان حولها صبية يجتازونها بس����هولة في 

ساعات الصباح الباكر.
ويأتي فصل الش����تاء عادة قاس����يًا على س����كان األغوار، وفي جنوب الضفة 

الغربية وبرية القدس حيث تتركز مضارب الرعاة الذين تعرضت مس����اكنهم 
إلى التلف والتمزيق بس����بب الري����اح العاتية التي عادة ته����ب في المناطق 

المفتوحة.
عن����د هدوء العاصفة تتكش����ف الكثير من األضرار. لكن س����رعان ما تتعكر 
األج����واء مرة أخرى وتبدأ األمطار في الس����قوط. وظهر بع����ض الرعاة يحاولون 

إصالح ما مزقته الرياح في فجوة المطر.
وذاتها منى قامت بإزاحة الوحل من حول المنازل.

وهن����اك نحو 450 عائلة تس����كن في منطقة المضارب تس����كن في المناطق 
المصنفة )ج( حس����ب اتفاقيات أوس����لو كما قال عارف دراغمة رئيس مجلس 
المض����ارب في وادي المال����ح، تعيش ظروفا مش����ابه للظ����روف الصعبة التي 

تعيشها عائلتا المحمدين الكبير والصغير.
قال����ت منى وهي تح����ث األطفال على تجن����ب الوحل 'الحياة م����رة وصعبة. 
كان الهواء مخيف����ا جدا'. والظروف الطبيعية وأح����وال الطقس عامل آخر من 
عوامل الش����قاء التي يعيشها سكان هذه المناطق التي تمنع فيها السلطات 

اإلسرائيلية أي عملية تطوير في البنية التحتية.
وحتى مطلع آذار ال يشعر الرعاة بأمان من األحوال الجوية، وفي غضون ذلك 

سيضطرون لقضاء ساعات طويلة في اصالح ما تخربه الرياح كل مرة.
وتس����كن عائلتا الصغير والكبي����ر عند أقدام احد الجب����ال التي تقابل جبال 
أقيمت عليه مس����توطنة يهودية. ويظهر الفارق بين التجمعين البش����ريين 
مثل الفارق بي����ن العالمين األول والثالث. في س����احة منازل الصغير والكبير 

جمع كبير من األطفال بعضهم ال يتجنب الوحل. وبعضهم حفاة.
وبعضهم يجد متعة في الشقاء عند استقبال المطر المنهمر.

وعلى أطراف مس����توطنة 'مس����كيوت' المقابل����ة تظهر األضواء الكاش����فة 
والشوارع المسفلتة والرفاهية.

الحياة بائسة وهشة هنا.
وهبوب الرياح العاتية وسقوط األمطار الغزير قد يكلف اإلنسان قضاء ليلة 
من الخوف. كانت زوجتا الصغير والكبير جمعتا نحو 14 طفال في غرفة هيكلها 
حديدي ومغطاة بالبالس����تيك طيلة الليلة العاصفة حتى طلوع شمس اليوم 

التالي.
قال مهند وهو طفل ال يتجاوز العاش����رة كان يرعى قطيعا من المواشي على 
أطراف المضارب تحت المطر' ربطنا الحبال في الليل وأشعلنا النار. كان الظالم 

اسود. كانت األمطار قوية'.
وفي مضارب قريبة يمكن مش����اهدة األطفال يقفون أمام المنازل يجمعون 
المواشي تحت المطر الغزير، وبعضهم يشير إلى وادي المالح الذي جرت فيه 

المياه بقوة بعد جفاف لعدة أشهر.
ففي مناط����ق كثيرة على أطراف الوادي تضطر عائ����الت عديدة إلى تغيير 
مواقع س����كنها بعيدا عن الوادي خوفا من فيضانه خالل س����قوط األمطار في 

الجبال وتجمعها في أودية صغيرة تصب فيه.
وقال دراغمة فيما كان يشير إلى سيل يجري في الوادي 'تخيل حياة اإلنسان 
يسكن في بيت من الخيش وينام على ارض قد تجرفها المياه في أي لحظة'.

وعمليا منذ العام 1967 ال يس����تطيع الفلس����طينيون اس����تغالل األرض في 
معظم مناطق ش����رق الضفة الغربية للبناء عليها بسبب منع إسرائيلي، لذلك 
أكثر ما يمكن أن يقوم به 'المحمدان' هو تمتين حبال مس����اكنهم لحمياتها 

من السقوط والتمزق في مواجهة ريح هائجة.

جانب من حياة سكان االغوار.جانب من حياة مواطني االغوار.

خالل زيارته إسكان الضاحية السكنية

وزير اإلسكان األردني : "الريحان" مشروع فلسطيني مهم لبناء اقتصاد الدولة المستقلة
رام الله - "األيام": أش���اد وزير األش���غال العامة واإلسكان 
األردني المهندس يحيى الكس���بي، امس، بمشروع ضاحية 
الريحان السكنية الذي تنفذه مجموعة عمار العقارية الذراع 
االس���تثمارية لصندوق االستثمار الفلس���طيني في القطاع 

العقاري.
وأبدى الكس���بي أثناء زيارته للمش���روع إعجابه بالمستوى 
المتق���دم في تنفي���ذ مختلف عناصر وتصاميم المش���روع. 
وقال: "إن ضاحية الريحان تدعم المساعي الفلسطينية لبناء 
اقتصاد قوي يخدم دولة فلس���طين المس���تقلة التي يطمح 

أبناؤها لبنائها".
وكان في اس���تقبال الوزير الكس���بي في ضاحية الريحان، 
الدكت���ور محم���د مصطف���ى، رئيس صن���دوق االس���تثمار 
الفلس���طيني، والمهندس ماهر غنيم وزير األشغال العامة 
واإلس���كان، والمهن���دس منيف طريش، المدي���ر التنفيذي 

لمجموعة عمار العقارية.
وقام الكسبي بزيارة لمختلف مناطق الضاحية، واطلع على 
حجم اإلنجاز المحق���ق على األرض خاصة مع انتهاء المرحلة 
األولى من المش���روع، وقرب بدء تس���ليم الوحدات السكنية 

ألصحابها.
وق���ال الكس���بي: " إن جهود أبناء الش���عب الفلس���طيني 
ف���ي البقاء صامدي���ن على أرضه���م وفي تطوي���ر بنيتهم 
 من خ���الل هذا المش���روع 

ً
االقتصادي���ة، تتجل���ى واضح���ة

المميز، الذي يعبر عن إرادة الصمود والتغيير لدى الش���عب 
الفلس���طيني، ويدلل في ذات الوقت على إمكانيات القطاع 
الخاص الفلسطيني بتطوير البيئة االقتصادية في فلسطين 

وجعلها أكثر جذبًا."
وأضاف الكسبي: "إن االس���تثمار في القطاع العقاري يعد 
م���ن أذكى االس���تثمارات خاصة إذا ما أخذن���ا بعين االعتبار 
نس���ب النمو فيه، والتي هي دائمًا ف���ي ازدياد. لذلك، يدلل 
مشروع ضاحية الريحان، على حجم إدراك صندوق االستثمار 
ومجموع���ة عم���ار ألهمية ه���ذا القط���اع لبني���ة االقتصاد 

الفلسطيني".
ولفت د. مصطفى الى أن مشروع ضاحية الريحان شكل أحد 

أكبر اإلنجازات لصندوق االس���تثمار الفلس���طيني، وللقطاع 
العقاري بش���كل عام، مش���يرًا إلى انتهاء األعمال اإلنشائية 
للمرحلة األولى من المشروع والتي تضم 350 وحدة سكنية 
من أصل 1600 وحدة، كما تم االنتهاء من كافة أعمال البنية 
التحتية للمشروع، والعمل جاٍر حاليًا لتنفيذ المرحلة الثانية 

من الضاحية والتي ستضم 250 وحدة سكنية".
وتابع د. مصطفى بالقول: "إنه قد تم االنتهاء من المرحلة 
األولى من الضاحية لتصبح الريحان جاهزة الس���تقبال أكثر 
من 300 عائلة للس���كن ضمن المرحل���ة األولى والتي تم بيع 
ما نس���بته 92 % منها، وقد تم انتق���ال بعض العائالت إلى 

الضاحية ويتم تسليم باقي الشقق إلى أصحابها تباعا." 
وأض���اف: "لقد وضع الصندوق لمش���اريعه أهدافًا تنموية 
تتعدى األهداف االقتصادية، حيث أن دعم صمود المواطن 
وقطع الطريق على المخططات االس���تيطانية وتوفير فرص 
العمل والمسكن الكريم للمواطن الفلسطيني، كلها أهداف 
يصبو الصندوق إلى تحقيقها من خالل مش���اريعه وبرامجه 

االستثمارية".
وش���دد د. مصطفى "أن تنفيذ مش���روع الريح���ان وإنجازه 
س���اهم بالحفاظ عل���ى األرض الفلس���طينية واس���تغاللها 
بالطريق���ة الصواب، ليندرج المش���روع في المس���اهمة في 

تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه".
وأبدى المهندس غنيم إعجابه بمش���روع ضاحية الريحان 
الس���كنية قائال:" إن المش���روع ه���و مفخرة ألبناء الش���عب 
الفلس���طيني، وأنا أش���كر صندوق االس���تثمار الفلسطيني 
ومجموعة عمار عل���ى جهودهما الحثيث���ة للنهوض بقطاع 

اإلسكان في فلسطين."
وحول جهود التنسيق بين وزارة األشغال العامة واإلسكان 
وبين صندوق االس���تثمار، وضح المهندس غنيم: "إننا على 
تواص���ل دائم مع صن���دوق االس���تثمار الفلس���طيني، ومع 
مجموع���ة عم���ار، من أجل مواءم���ة جهودنا وتنس���يقها بما 
ينس���جم مع رؤية واس���تراتيجية عمل الوزارة الهادفة إلى 

تطوير مشاريع البنية التحتية واإلسكان في فلسطين." 
م���ن جانبه تط���رق المهندس منيف طريش إل���ى الفوائد 

الكسبي لدى زيارته مشروع ضاحية الريحان السكنية.

االقتصادية لمشروع ضاحية الريحان، وأوضح "أنه اشترك في 
تنفيذ المشروع حوالي 80 شركة فلسطينية، ووفر المشروع 
حتى اآلن أكثر من 400 الف يوم عمل، كما أن المش���روع ضخ 
بشكل مباشر أكثر من 34 مليون دوالر أميركي في االقتصاد 
الفلس���طيني، وقد وصلت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى 
للمش���روع حوالي 100 مليون دوالر أميركي، باإلضافة إلى أن 
الريحان قد تم تنفيذها بأيد ومواد فلس���طينية، األمر الذي 
ساهم بتشجيع الصناعات والمنتجات الفلسطينية، وتعزيز 

مكانتها السوقية".
من جانبه، قال المهندس منيف طريش، المدير التنفيذي 
لمجموعة عمار العقارية: "إن صندوق االستثمار الفلسطيني 
ومجموعة عمار الذراع االس���تثمارية للصن���دوق في القطاع 
العقاري، س���اهما من خالل مش���روع الريحان بتنشيط قطاع 
العق���ار في فلس���طين، حيث تقوم عمار ف���ي الوقت الراهن 
بتطوير العديد من المشاريع الكبرى العقارية والتي أتاحت 

فرصة أم���ام المطورين العقاريين المحليين للمش���اركة في 
بناء ونهضة هذا القطاع في فلسطين".

وأش���ار إل���ى أن ضاحي���ة الريحان س���اهمت في تنش���يط 
مجموعة من القطاع���ات االقتصادية التكميلية منها: قطاع 
اإلنش���اءات وقطاع العقارات واألراضي وقطاع البنوك وقطاع 
النقليات وقطاع الدعاية واإلع���الن وصناعات الحجر والرخام 

واألخشاب وغيرها من القطاعات.
وم���ن الجدي���ر بالذكر أن مش���روع ضاحي���ة الريحان يضم 
حوالي 1600 وحدة سكنية ومدرستين ومركزًا تجاريًا مكونًا 
من أربعة مبان، إلى جانب المستش���فى االستش���اري العربي 
المكون م���ن 14 طابقًا، وبطاقة اس���تيعابية تص���ل إلى 250 
سريرًا، باإلضافة إلى مسجد ومكتبة وروضة أطفال ومساحات 
خضراء وممرات للمشاة ومتنزه ترفيهي، وقد تم إنشاء بنية 
تحتية مميزة لهذه الضاحية استفادت منها كافة المناطق 

المحيطة بالمشروع."

االحتالل يمنع عائلة مقدسية من ترميم سقف منزلها
القدس � "وفا": ناش���دت الحاجة فاطمة زياد س���الم )60 عامًا( 
مس���اعدتها بترميم منزلها الذي غمرته مياه األمطار، بعد هدم 
س���قفه 'الزينكو' بأمر من االحتالل اإلسرائيلي بذريعة البناء غير 

المرخص، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقالت الحاجة س���الم، ل�'وفا'،: 'منزلنا غمرته مياه األمطار، بعد 
هدم سقفه 'الزينكو' بأمر من االحتالل اإلسرائيلي بذريعة البناء 

غير المرخص'.
وتبلغ مس���احة منزل عائلة سالم 120 مترا مربعا، وكان يسكنه 
منذ عام 1948 بصفة مس���تأجر محمي وال���د الحاجة فاطمة، عبد 
الكريم دياب، وتع���ّرض المنزل إلخطارات ه���دم وإخالء كثيرة، 

بهدف تسليمه للجمعيات االستيطانية.
وقالت الحاجة س���الم: 'أخوض معركة المحاك���م وإثبات حقي 
في المنزل منذ 35 عاما، يريدون ترحيلنا من المنزل وتس���ليمه 
للمس���توطنين، كما س���يحدث مع جيراننا عائلة شماسنة، التي 
رّحل لصالح الجمعيات االس���تيطانية، وهذه المرة الثالثة 

ُ
س���ت

خالل 5 سنوات التي يتم فيها هدم سقف الغرفة التي يسكنها 
زوجي المريض'.

وقال���ت: 'أصبح المنزل غير صحي للس���كن ولكن ال خيار لدينا، 
س���نبقى هنا، فهذا منزلنا وهويتنا وعنواننا ولن نتنازل عنه، أما 
االحتالل فال يرح���م، واختار هذا الوقت إلجبارنا على ترك المنزل 

واللجوء لمكان آخر، ولكن هذا لن يحدث ما دمنا أحياء'.
وعل���ى س���طح المن���زل كان الحاج زي���اد أيوب س���الم )64 عامًا( 
يس���تمتع بوجوده ف���ي س���قيفته الصغيرة الستنش���اق الهواء 
الُمنعش صيفا وش���تاء لتخفي���ف حدة مرضه بضي���ق التنفس، 

حيث أنه ُمصاب بالشلل في يده، ورجله اليسرى، ومريض بالسكر 
والضغط، ليجلس اليوم بعد هدم سقيفته على كرسيه المتحرك 
أمام التلفاز في غرفة سقفها يسّرب قطرات المطر، ومعتمة خوفا 

من إنارة األضواء تجنبا لتماس كهربائي يفاقم المعاناة.
وقال: 'ش���ردوني وأن���ا مريض، واآلن أنا مضطر الس���تخدام آلة 
التنف���س االصطناعي لتجنب أزمات ضي���ق التنفس، ال نقول إال 

الحمد لله، والله على الظالم'.
وأش���ار إلى أن عائلته ال تقوى على ترميم المنزل بفعل الوضع 
المادي الصعب، فال يوج���د إال دخل وحيد للعائلة، يتلقاه مقابل 

عجزه ومرضه، ويذهب معظمه للعالج.
وقالت الطفلة اليتيمة ليليان )11 عامًا(، التي تسكن مع جدتها، 
رهق���ت جدتي وهي تعمل على إزال���ة المياه في األيام األربعة 

ُ
'أ

الماضي���ة، حتى ليالينا باتت مرعبة وب���اردة، فنحن نقضي ليلنا 
نسمع أصوات القطرات المتس���اقطة، ونُعد العواصف الرعدية، 

ليتجدد خوفنا على جدي المريض في كل عاصفة'.
وبين إبراهيم س���الم )28 عاما( أنه يس���كن وشقيقه خليل )19 
عام���ا( في المنزل إلى جانب ش���قيقته س���حر وأطفالها الثالثة، 
وابن���ة ش���قيقته ليليان م���ع والدي���ه، مضيفا: 'ال نطلب س���وى 
مس���اعدتنا على إثبات حقنا في المنزل، حتى نبقى صامدين فال 
خيارات لدينا، فإن تم طردنا من هذا المنزل سنتش���رد ولكن لن 

نرحل وسننصب خياما هنا'.
وأكد حاجة أسرته للمس���اعدة القانونية، إضافة إلى مساعدة 
لترميم المنزل، في ظل ظروف جوية ضاعفت المعاناة الموجودة 

)عدسة: »وفا«(أصال بسبب ممارسات االحتالل. الحاجة فاطمة تتفقد منزلها الغارق بعد هدم سقفيته بقرار من بلدية اإلحتالل في حي الشيخ جراح.  


