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غزة و ّلادة:
ّ

 4500طفل رأوا النور خالل الحرب
غزة ـ سناء كمال

الفلسطيني وفقدان التخطيط ،مؤكدا أن
هناك نقصا في عدد املوظفني العاملني
ب �س �ب��ب ظ � ��روف ال � �ح� ��رب« ،إض� ��اف� ��ة إل��ى
غياب اإلرش ��ادات املكتوبة التي تحفظ
ال �ن �ظ��ام وال � �ه� ��دوء ف ��ي ال �ص��ال��ة ب �ع��د أن
يتكدس فيها مئات املواطنني».
واع�ت�م��دت السلطات املصرية طريقتني
للسماح مل��رور الفلسطينيني ف��ي األي��ام
املاضية ،األول��ى هي تسليم األشخاص
الجوازات مسبقا ،ثم أخذ املوافقة عليها
أو ال �ع �ك��س ،وال �ط��ري �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة ت�ق��دي��م
جوازات السفر عبر ما يعرف بالتنسيق
األم� �ن ��ي ع �ل��ى امل �ع �ب ��ر ،ف �ي �س �م��ح ب�ع�ب��ور
األشخاص مقابل دف��ع مئات ال��دوالرات
التي يقال إنها تسلم إلى االستخبارات
املصرية.
وح �ت��ى إع � ��داد ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ،ل ��م تظهر
ص��ورة واض�ح��ة ع��ن مصير معبر رف��ح،
ل �ك��ن آم� ��ال ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين م�ع�ل�ق��ة ب�ه��ذه
القضية التي أرهقتهم على مدار أعوام.

بينما ينهك األط �ب��اء ف��ي محاولة
إنقاذ املصابني في أقسام الطوارئ
داخل مستشفيات قطاع غزة طوال
أي ��ام ال �ح��رب اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،يجهد
آخ � ��رون ف��ي ق �س��م ال � ��والدة إلخ ��راج
أطفال جدد إلى الحياة.
 4500م� � � � ��ول� � � � ��ود ج� � � ��دي� � � ��د آخ � � ��ر
إحصائية سجلتها وزارة الصحة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أث� �ن ��اء أي � ��ام ال �ح��رب
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة ،في
ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ك ��ان ��ت ت �ح �ص��د ف��ي
ح��رب �ه��ا ع �ل��ى امل��دن �ي�ي�ن امل� �ئ ��ات م��ن
أرواح األط�ف��ال ال�ش�ه��داء ،وت�ع��ددت
ال � � ��والدات ت �ح��ت ن� �ي ��ران االح� �ت�ل�ال.
فمن النساء من ولدن في بيوتهن،
ومنهن من ول��دن في طريقهن إلى
املستشفى ،ومنهن م��ن ول��دن على
أرض امل �س �ت �ش �ف��ى وه � ��ن ي�ن�ت�ظ��رن
طبيبة لتوليدهن.
ه � �ب� ��ة س � ��ال � ��م ( 24ع� � ��ام� � ��ًا) ول� � ��دت
مولودتها البكر سما ف��ي منزلها
ب � �ع ��دم ��ا ف � �ق � ��دت األم � � � ��ل ب� �ق ��درت� �ه ��ا
ع �ل��ى ال �ت �ح��رك وال � �خ� ��روج م ��ن ح��ي
ال �ش �ج��اع �ي��ة ال � � ��ذي ك � ��ان ي �ت �ع��رض
ألع � �ن ��ف ع �م �ل �ي��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة ،وي �ت��م
اس �ت �ه��داف ك��ل م��ا ه��و م�ت�ح��رك في
هذا الحي ،صرخت وبكت وطلبت
ً
النجدة ،لكنها لم تجد سبيال سوى
استدعاء «الداية» ،التي تقترب من
عامها الـ  95وبالكاد تذكر مهنتها
التي ورثتها عن والدتها.
وت � �ق ��ول وال � � ��دة ه �ب��ة وه � ��ي ت�ح�م��ل
اس � � ��م س � �م ��ا ل� � � �ـ«األخ� � � �ب � � ��ار»« :ك � ��ان
ي ��وم ��ًا ع �ص �ي �ب��ًا ل ��ن ي �ن �س��ى ،اب�ن�ت��ي
ك��ان��ت ستموت ب�ين ي��دي وال أدري
ك� �ي ��ف أس � ��اع � ��ده � ��ا .ال � �ط � �ي� ��ران ك ��ان
ف��وق �ن��ا ،وال �ق �ص��ف ي �ط��ال ك��ل م�ك��ان
وال ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ح��رك» ،وت �ت��اب��ع:
«جارتنا كانت داي��ة في الزمانات،
اض �ط ��ررن ��ا إل� ��ى اس �ت��دع��ائ �ه��ا ب�ع��د
ج �ه��د ك �ب �ي��ر ف ��ي إق �ن��اع �ه��ا ل�ت��ول�ي��د
اب �ن �ت��ي ال� �ت ��ي ت� �م ��وت أم � ��ام ع �ي �ن��ي،
وب�م�ئ��ة ع��اف�ي��ة مل��ا رض �ي��ت ت��ول��ده��ا
ألنها كانت شبه ناسية».
هي مجازفة حقيقية ،لكنها أسهل
األم��ري��ن .ح�ض��رت ال��داي��ة أم حسني
أب ��و ع �م��رة إل ��ى ب�ي��ت ع��ائ�ل��ة س��ال��م،

وقامت بتوليد هبة رغم مواجهتها
ص� � � �ع � � ��وب � � ��ات ك� � � �ب� � � �ي � � ��رة ،وت � � �ق� � ��ول
لـ«األخبار»« :إنها معجزة حقيقية
ول��دت على ص��وت الصواريخ ،وملا
انقصف بيت جيرانهم اللي جنبهم
ولدت بسرعة ،مع صوت الصاروخ
ول� ��دت م ��ن ال � �خ ��وف» ،م �ش �ي��رة إل��ى
أنها هي من سمت الفتاة سما ،ألن
الصاروخ الذي نزل من السماء هو
م��ن أنقذها ولكنه قتل العديد من
جيرانها وأغلبهم من األطفال.
ول� ��م ت�س�ت�ط��ع آم � ��ال ال �ك �ف��ارن��ة (30
ع ��ام ��ًا) أن ت �ت �ح �م��ل آالم امل� �خ ��اض،
ف�ت��وس�ط��ت ب�ي�ن ن �س��اء غ��رف�ت�ه��ا في
م ��درس ��ة ب �ي��ت ح ��ان ��ون ت �ت �ل��وى من
األل��م ،إل��ى أن ول��دت طفلها صابر،
م� ��ن دون أي م� �س ��اع ��دة م� ��ن أح� ��د،
واض� �ط ��رت إل ��ى ق �ط��ع ح �ب��ل ال �س��رة
ل� �ل� �ج� �ن�ي�ن ب � �م � �ق ��ص اش� � � �ت � � ��روه م��ن

«كنتينة امل��درس��ة»« ،ه��ي مخاطرة
حقيقية ،ل�ك��ن ال�ح�ي��اة ت��أب��ى إال أن
تستمر» ،تقول أم محمود الكفارنة.
وكانت آم��ال قد ول��دت ابنًا لها في
ال� �ح ��رب ال �س��اب �ق��ة ،وس �م �ت��ه ص��اب��ر
ل�ص�ب��ره��ا ع�ل��ى آالم ال � ��والدة أي�ض��ًا
آن��ذاك ،لكنه توفي في هذه الحرب،

من النساء من ولدن
في بيوتهن ،ومنهن
من ولدن في طريقهن
إلى المستشفى

يرى الفلسطينيون أن هذا االرتفاع هو كرامة من الله (آي بي أيه)

ّ
يصر
قبل ع��دة أي��ام ،غير أن ال�ق��در
على أن يمنحها صابر مرة أخرى
وف ��ي ذات ال �ظ��روف ال �ت��ي ول ��د فيه
أخيه الشهيد قبل ست سنوات.
وتضيف أم م�ح�م��ود« :رب�ن��ا بقطع
م ��ن ه� ��ان وب ��وص ��ل م ��ن ه � ��ان .ق�ب��ل
ي� ��وم�ي��ن اس� �ت� �ش� �ه ��د أخ � �ي� ��ه ص ��اب ��ر
الكفارنة في قصف إسرائيلي على
منزلهم ،واليوم ولد أخيه اآلخر في
نفس ظروف الحرب».
أما حليمة النجار من بلدة خزاعة
ش��رق��ي مدينة خ��ان ي��ون��س جنوب
ق� �ط ��اع غ� � ��زة ،ف �ه��ي ل ��م ت� �ف ��رح ع�ل��ى
والدت�ه��ا ابنتها أس�ي��ل ال�ت��ي ول��دت
م �ش��وه��ة ،ن �ظ �رًا إل ��ى والدت� �ه ��ا قبل
موعدها الصحيح ،وتبكي حليمة
على ابنتها التي ولدت دون اكتمال
أعضائها ،بعدما جاءها املخاض
في أواخر الشهر السادس.
وت � �ق� ��ول ح �ل �ي �م��ة« :ك� �ن ��ت م��رع��وب��ة
ج � � � �دًا م� � ��ن أص � � � � � ��وات ال� � �ص � ��واري � ��خ
واالن� � �ف� � �ج � ��ارات ال � �ش� ��دي� ��دة ،وك �ن��ت
أخ��اف كثيرًا على أط�ف��ال��ي الثالثة
أن ترتكب إسرائيل مجازر بحقهم،
وش� � �ع � ��رت ف � �ج� ��أة ب� ��وج� ��ع ش ��دي ��د،
ان �ت �ه��ى ب ��والدت ��ي امل �ب �ك��رة الب�ن�ت��ي
ال �ت��ي ال أع ��رف إن ك��ان��ت ستتمكن
من العيش أو ال».
وت �ض �ي ��ف« :إس ��رائ� �ي ��ل ل ��م ت��رت �ك��ب
م � �ج� ��زرة ب� �ح ��ق أب� �ن ��ائ ��ي األح � �ي� ��اء،
لكنها استطاعت أن تقتل طفلتي
قبل والدتها».
وي � � � ��رى ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ون أن ه ��ذا
االرت �ف��اع ف��ي ع��دد امل��وال�ي��د ف��ي هذا
ال �ش �ه��ر «امل �ن �ك��وب» ه��و ك��رام��ة من
الله لتعويضهم على االرت�ف��اع في
ع��دد الضحايا ب�ين األط�ف��ال الذين
س �ق �ط��وا ش� �ه ��داء ،وت� �ق ��ول س�م�ي��رة
ال �ع��روق��ي ( 25ع��ام��ًا) ال �ت��ي راف�ق��ت
أخ� �ت� �ه ��ا ل � � �ل� � ��والدة ف � ��ي م �س �ت �ش �ف��ى
ال� �ش� �ف ��اء« :ل� ��م أت ��وق ��ع أن أج� ��د ه��ذا
ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى من
امل� ��وال � �ي� ��د ،وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ه ��ذه
ال� �ح ��رب» ،م�ض�ي�ف��ة« :ف ��ي ال �خ ��ارج،
أغ �ل��ب األط �ب ��اء م�ن�ش�غ�ل��ون إم ��ا في
العمليات أو في معالجة الجرحى،
أم� ��ا ه �ن��ا ع ��ال ��م آخ� ��ر ف� �ه ��ذه ك��رام��ة
حقيقية من الله تعالى ليعوضنا
عن شهدائنا».

الحي «السعودي» ُد ّمر مجددًا
غزة ـ ابتسام مهدي
ع� ��اش أه� ��ل م��دي �ن��ة رف� ��ح م �م��ن دم ��رت
م �ن��ازل �ه��م ع� ��ام  2006خ �ل�ال اج �ت �ي��اح
ب��ري إس��رائ�ي�ل��ي ث�م��ان��ي س�ن��وات وه��م
ي�ت�ن�ق�ل��ون م��ن م �ن��زل إل��ى م �ن��زل ،حتى
«ت�ك��رم��ت» اململكة ال�س�ع��ودي��ة إلع��ادة
ب� �ن ��اء ب �ي ��وت �ه ��م .وب� �ع ��دم ��ا ص � ��ار ل�ه��م
م �س��اك �ن �ه��م ال �خ��اص��ة وش� �ع ��روا ف�ي�ه��ا
ب ��ال� �ه ��دوء واالس � �ت � �ق� ��رار ،ل ��م ي� ��دم ه��ذا
الوضع سوى شهر واح��د ،إذ تعرض
«ال �ح��ي ال �س �ع��ودي» ف��ي رف ��ح لقصف
دم��ر م�ن��ازل�ه��م ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة .وليس
هذا فحسب ،بل حصد أرواح  23فردًا
من سكان الحي.
وج ��رى ب �ن��اء ه ��ذا ال �ح��ي ب�ي�ن ح��ي تل
ال�س�ل�ط��ان وس��اح��ل ال�ب�ح��ر امل�ت��وس��ط،
وه � ��و ي �ط��ل ع �ل��ى ال � �ح� ��دود ال �ف��اص �ل��ة
ب�ين ق�ط��اع غ��زة وم �ص��ر ،وي�س�ك�ن��ه من
ه��دم��ت م �ن��ازل �ه��م ف ��ي ذل ��ك االج �ت �ي��اح
بعدما تسلم سكان الحي بيوتهم في
أواخ��ر شهر حزيران  ،2014علمًا بأن

بناء ه استغرق سنوات طويلة بفعل
الحصار على قطاع غ��زة ال��ذي فرض
منذ صيف .2007
ع�ن��د ال��دق��ائ��ق األخ �ي��رة م��ن منتصف
ل�ي�ل��ة األول م��ن آب ال �ج��اري ،اس�ت�ف��اق
س� �ك ��ان «ال � �س � �ع� ��ودي» ع� �ل ��ى ان �ف �ج��ار
ض�خ��م ه��ز أرك��ان��ه ل�ي�خ��رج ج�م�ي��ع من
ف �ي��ه ب �ع��دم��ا ص � ��ارت ع��ائ �ل��ة امل ��واط ��ن
رأفت زعرب ( 35عامًا) هدفًا لطائرات
االح� � �ت �ل��ال ب �ب��رم �ي��ل م �ت �ف �ج��ر ت�س�ب��ب
ب��ان �ه �ي��ار امل� �ن ��زل ع �ل��ى س��اك �ن �ي��ه ،إل��ى
ج��ان��ب ق �ص��ف خ �م �س��ة م� �ن ��ازل أخ ��رى
مجاورة له.
الحصيلة ك��ان��ت ق��اس�ي��ة ،ف�م��ن عائلة
زع� � ��رب ف �ق��ط ك � ��ان ه� �ن ��اك  13ش �ه �ي �دًا
وأربعة آخرون من عائلة صيام كانوا
الج �ئ�ي�ن ف ��ي م �ن ��زل ال �ع��ائ �ل��ة ن�ف�س�ه��ا،
فيما الشهداء اآلخ��رون م��ن الجيران.
وبعد وقوع املجزرة ،استمرت طواقم
ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي ع �ل��ى م � ��دار أك �ث ��ر م��ن
عشر ساعات في البحث تحت الركام
ل �ي �ن �ت �ش �ل��وا ج �ث��ام�ي�ن ال� �ش� �ه ��داء وه��ي

أش�ل�اء متفحمة ،وجلهم م��ن األط�ف��ال
والنساء.
املواطن محمد البسيوني ( 43عامًا)
ك� � ��ان أح� � ��د امل � �ش� ��ارك�ي��ن ف � ��ي ان� �ت� �ش ��ال
ال� �ج� �ث ��ام�ي�ن ،وه � ��و م� ��ن س� �ك ��ان ال �ح��ي
أي�ض��ًا .ي�ق��ول ال�ب�س�ي��ون��ي« :ث�ل�اث أس��ر
م� ��ن ع ��ائ� �ل ��ة زع � � ��رب دم � � ��رت م �ن��ازل �ه��ا
للمرة الثانية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تضرر
م �ن��ازل أخ � ��رى» .وي �ظ �ه��ر أس ��اه ألن�ه��م
ل��م ي�ت�م�ت�ع��وا ب �ع��د ب�م�ن��ازل�ه��م ق �ب��ل أن
ي�ع��اود االح�ت�لال استهدافهم ،مشيرًا
إلى أنهم عانوا كثيرا خالل السنوات
ال �ت �س��ع ال �ت��ي م �ض��ت« ،ل �ك��ن ي �ب��دو أن
االح �ت�لال ال يقبل ب��أن نشعر ب��األم��ن
نهائيًا في مدينتنا».
«األخ� � �ب � ��ار» اس �ت �ط ��اع ��ت أن ت �ت �ح��دث
م��ع ن��اج �ي �ت�ين م��ن ع��ائ �ل��ة زع� ��رب هما
ال�ط�ف�ل��ة س�ج��ى ( 9س �ن��وات) وش�ي�م��اء
( 18عامًا) .الحروق غطت جسديهما
وجعلتهما عاجزتني عن الحركة .وال
تزال الفتاتان في املستشفى الكويتي
في رفح تتلقيان العالج ،كما لم تعلم

لم يسكن أهل الحي
سوى شهر في
بيوتهم التي سلمت
لهم بعد  8سنوات

سجى بمصير من كانوا بجوارها.
ب �ك �ل �م��ات خ� �ج ��ول ��ة ،وص� �ف ��ت ال �ط �ف �ل��ة
م ��ا ح� ��دث ل �ه��م وه� ��ي ت �ش �ع��ر ب �ف �ق��دان
أم�ه��ا وإخ��وت�ه��ا ،ق��ائ�ل��ة« :ك�ن��ا قاعدين
ب��ال �غ��رف��ة إح �ن��ا واوالد ع �م��ي وب��دن��ا
ن �ن��ام ،وف �ج��أة سمعنا ص��وت انفجار
ك �ب �ي��ر ب� �ع ��ده ��ا م� ��ا ع ��رف ��ت ش� ��و ص ��ار
معي».
ب��ري��ق ض ��وء ك�ب�ي��ر ك ��ان ال�ف�ي�ص��ل بني
سجى وشيماء والعائلة التي راحت

ض�ح�ي��ة ه��ذه امل �ج��زرة ،ق��ائ �ل��ة« :مل�ح��ت
ضوء الصاروخ كالبرق ،وملا صحيت
لقيت حالي باإلسعاف».
أم ��ا ش �ي �م��اء ،ف�ب�م�ج��رد أن استيقظت
ب��دأت بالسؤال عن عائلتها وخاصة
وال� ��ده� ��ا ووال� ��دت � �ه� ��ا .ت� �ق ��ول خ��ال �ت �ه��ا
أم م �ح �م��د« :ع��ائ �ل��ة ع�م�ت�ه��ا وخ��ال�ت�ه��ا
(العائلة النازحة) هربوا من منازلهم
خوفًا على حياتهم ،لكنهم استشهدوا
في املكان الذي هربوا إليه».
تمسك ش�ي�م��اء ب�ي��د أخ�ت�ه��ا الصغيرة
س�ج��ى لتطمئنها إل ��ى أن عائلتهما
ب�خ�ي��ر ،وك��ل م��ا ح��دث أن امل �ن��زل ال��ذي
حلموا به كثيرًا انهار وباقي العائلة
ف��ي مستشفى آخ��ر .ل�ك��ن س�ج��ى ظلت
ت � �ك ��رر ال � � �س � ��ؤال« :وي � � ��ن أه � �ل� ��ي ،ب ��دي
أم��ي ،إي��ش ص��ار ألخ��وان��ي» .وك��ل من
ج ��اء مل��واس��ات �ه �م��ا ل��م ي�س�ت�ط�ي�ع��وا أن
يجيبوها خ��وف��ًا م�م��ا ق��د يلحق بها،
ف�لا ش��يء ي�م�ك��ن أن ي �ق��ال ف��ي جريمة
ت��رك زه��رت�ين كسجى وش�ي�م��اء وس��ط
صحراء مليئة بالهموم.

