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محمد الدرة.. 22 عاما على »مات الولد برصاصة«
 22 قب��ل  وف��ا-  اهلل-  رام 
عاما، نهار ال� 30 من أيلول/ 
لي��وم  ا  ،2000 س��بتمبر 
الثال��ث الن��دالع االنتفاضة 
الثانية »انتفاضة األقصى« 
الطف��ل محم��د  استش��هد 
جم��ال ال��درة )12 عاما( في 

بث مباشر شاهده العالم.
ح��د  أ خ  ص��ر لحظته��ا 
المتواجدي��ن »م��ات الول��د 
تل��ك  برصاص��ة« فظل��ت 
الكلم��ات تس��مع إل��ى اآلن، 
ن  إ و مس��تمر  ث  كح��د
اختلفت األس��ماء واألماكن 

والتفاصيل.
لم يشاهد أحد الطفل الدرة 
يومه��ا، دون أن تع��ود إليها 
الوج��ع والغض��ب  لحظ��ات 
تلك، وإن امتدت بين الحدث 

واليوم كل تلك السنوات.
ح  ص��ا ع  ر ش��ا فف��ي 
الدي��ن، ق��رب مس��توطنة 
الزائلة جنوب  »نيتساريم« 
مدين��ة غ��زة، احتمى جمال 
ال��درة وطفله محمد بحاجز 
م��ن  اس��منتي  »برمي��ل« 
طلقات كثيف��ة أطلقت من 
رشاش��ات جن��ود االحت��ال 
اإلس��رائيلي صوبهما، رغم 
التأكد حتى بالعين المجردة 

من أنهما مدنيان أعزالن.
المش��هد بواس��طة  التقط 
الفلس��طيني  المص��وران: 
طال أب��و رحمة، والمصور 
الفرنسي ش��ارل إندورالن 

»مصور فرانس2«.
»حاول��ت حماي��ة محمد من 
الرص��اص بجس��دي، حتى 
أنن��ي كن��ت أرفع ك��ف يدي 
لتلقي الرصاص الذي أصاب 
ركب��ة محمد، وكان��ت تلك 
الطلقة األولى التي تصيبه، 
لكنه ظ��ل متماس��كا، قبل 
أن أجد رأس��ه عل��ى قدمي 
اليمن��ى وفي ظه��ره فتحة 

كبي��رة بع��د إصابت��ه ف��ي 
البط��ن ال��ذي اخترقته عدة 
رصاصات«، قال جمال الدرة.

يومها وألكثر من شهر خرجت 
مسيرات وأقيمت اعتصامات 
في معظم ال��دول العربية 
واإلس��امية، وف��ي العديد 
من الدول الغربية، استنكارا 
للجريم��ة، وتجول��ت ص��ور 
محمد ش��هيدا ف��ي مختلف 
العال��م وميادينه،  ش��وارع 
قبل أن يصبح اس��مه علما 
واستش��هاده أيقون��ة ف��ي 
انتفاضة األقصى، وأطلقت 
على العديد م��ن المدارس 

ورياض األطفال والشوارع 
والعال��م  فلس��طين  ف��ي 
العربي اس��م محمد الدرة، 
كش��ارع »اب��ن مال��ك« في 
القاهرة الذي تحول لشاعر 
محم��د الدرة، ومستش��فى 
الشهيد محمد الدرة لألطفال 
في غزة ومدرس��ة الشهيد 
محمد الدرة في خان يونس، 
واس��تاد محم��د ال��درة في 
مخيم النصي��رات في غزة، 
وعل��ى دورة ي��وم الطف��ل 

العربي في تونس.
ول��د محم��د الدرة ف��ي 22 
الثان��ي  نوفمبر/تش��رين 

1988، ودرس حتى الصف 
الخام��س االبتدائي وعاش 
ف��ي كنف أس��رة بس��يطة 
الجئة م��ن مدين��ة الرملة، 
والده يعمل نج��ارا ووالدته 
بع��د  من��زل، الحق��ا  رب��ة 
استش��هاده رزق��ت عائلت��ه 
بطف��ل أطلقت عليه اس��م 

محمد تيمنا بشقيقه.
وكان جمال الدرة خرج ذلك 
الصباح من منزله في مخيم 
البريج بقطاع غزة مع طفله 
محم��د إلى مزاد للس��يارات 
حت��ى يقتن��ي واح��دة، قبل 
أن يج��د نفس��ه محاص��را 
تحت ني��ران جنود االحتال 
االسرائيلي في شارع صاح 

الدين.
من��ذ الع��ام 2000 وحت��ى 
ي��وم أمس استش��هد أكثر 
2230 طف��ا/ة، كان  م��ن 
ري��ان  الطف��ل  آخره��م 
س��ليمان )7 أع��وام(، أمس 
األول الخمي��س 29 أيلول/ 
سبتمبر، جراء سقوطه من 
عل��و، وتوق��ف قلب��ه، أثناء 
مطاردت��ه من قب��ل قوات 
االحتال اإلس��رائيلي، في 
بلدة تقوع جنوب شرق بيت 

لحم.

خريج من »القدس المفتوحة« يلتحق بشركة »ميتا« العالمية للعمل فيها كمهندس برمجيات
رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- التحق 
صامد الحجاجل��ة )23( عاما الخريج 
م��ن جامعة القدس المفتوحة- فرع 
رام اهلل والبي��رة قب��ل أي��ام للعمل 
كمهن��دس برمجي��ات ف��ي ش��ركة 
»ميت��ا« العالمية في فرع الش��ركة 

بالعاصمة البريطانية لندن.
والتحاق الحجاجلة بشركة »ميتا« أو 
»فيسبوك« س��ابقا جاء بعد أسابيع 
قليلة فقط على تخرجه من الجامعة 
ليحصل على درجة البكالوريوس في 
تخصص أنظمة معلومات حاسوبية.

يقول الحجاجلة عن حياته الجامعية: 
»ال أستطيع وصف حياتي الجامعية 
بالكلم��ات، فهي مليئ��ة بالمغامرات 
العميق��ة،  الفلس��فية  واألف��كار 
والمش��اريع المس��تقلة، واللق��اءات 
االجتماعي��ة واإلبداعي��ة، والرحات 
المثيرة، وقابلت الكثير من األشخاص 

الذين يتمتعون بالذكاء والطيبة«.
ولمع نجم الحجاجلة من خال تمثيله 

فلسطين في عدة مسابقات عالمية 
ودولية، وقياده فلس��طين لتحقيق 
الميدالي��ة البرونزي��ة في مس��ابقة 
األولمبياد العالمي للمعلوماتية التي 
عقدت مؤخرا في النرويج بمشاركة 
)104( دول من مختلف أنحاء العالم.

وكان��ت مؤسس��ة »مش��كاة« قامت 
بتدري��ب العدي��د من الط��اب على 
مج��ال  ف��ي  متقدم��ة  مواضي��ع 
الرياضيات وتطوير محتوى تعليمي 
للرياضيات وحل المشكات لتحضير 
الط��اب للتناف��س عالمي��ا وتمثيل 
فلس��طين في هذا المحفل الدولي 

العريق.
يقول حجاجلة إن مشروع »مشكاة« 
أصب��ح متمي��زا يعمل بعد س��نوات 
م��ن االجته��اد م��ن قب��ل القائمين 
عليه على تحس��ين مهارات التفكير 
النقدي وحل المشكات لدى الطاب 
كخدم��ة لتقليل الفج��وة في نظام 
التعليم الفلس��طيني، مش��يرا إلى 

أن تمثيل فلس��طين للم��رة األولى 
في األولمبي��اد الدولي للمعلوماتية 

وتحقي��ق الميدالي��ة البرونزية يعد 
إنجازا كبيرا، مبينا أنه ش��ق طريقه 

بنجاح في مش��روع »مشكاة« الذي 
بدأ صغيرا منذ كان طالبا في السنة 
الجامعية األولى لكن��ه اليوم تطور 
إلى أن أصبح منافسا على المستوى 

الدولي. 
الحجاجل��ة: »كان��ت رؤي��ة  يق��ول 
هذا المش��روع وهو ينم��و أحد أكثر 
إنجازاتي الت��ي تبعث على الدافعية 
وتحقي��ق اإلنج��از، واليوم تس��تمر 
الرحل��ة بمزي��د من الق��وة لتحقيق 

النمو الشخصي«. 
ويضي��ف: »أش��عر بالفخر الش��ديد 
إلظهار م��دى قوة وتن��وع المواهب 
ويمث��ل  الفلس��طينية  الهندس��ية 
التحاق��ي بش��ركة عالمي��ة عماقة 
تحديا جديدا أمام المواهب الهندسية 
الفلسطينية في مجال البرمجيات«.

ووج��ه الحجاجل��ة ش��كره الخ��اص 
لكل من س��اعده للوص��ول إلى هذا 
المس��توى العالمي خاص��ة جامعته 
ومشروع »مش��كاة«، مشيرا إلى أن 

تجربت��ه أثبتت أن فلس��طين لديها 
مواه��ب يمكنه��ا أن تناف��س عل��ى 
المس��توى العالمي في حالة دعمها 

وتوفير البيئة الحاضنة لها.
وهن��أ رئي��س الجامعة أ. د. س��مير 
النج��دي خري��ج الجامع��ة الحجاجلة 
على هذا اإلنجاز، متمنيا له التوفيق 
في حياته العملية مع ش��ركة )ميتا( 
العالمية، مشيرا إلى أن هذا اإلنجاز 
يع��د دافع��ا للش��باب الفلس��طيني 
لإليمان بمواهبه��م وقدرتهم على 
المنافسة في الس��وق العالمية في 
حال توفرت الظروف المناسبة لهم.

وأك��د أن ه��ذا اإلنج��از يض��اف إلى 
العدي��د من اإلنجازات التي س��جلها 
 » ح��ة لمفتو ا س  لق��د ا « طلب��ة 
وخريجيها، الذين تفوقوا في العديد 
من المس��ابقات العلمي��ة والبحثية 
الدولي��ة واإلقليمي��ة، الفت��ا إلى أن 
الجامعة تدعم المبدعين وتوفر لهم 
الحاضنة الكفيلة بتطوير مواهبهم. 

5 إصابات بالرصاص المعدني خالل قمع 
االحتالل لمسيرة كفر قدوم بقلقيلية

قلقيلية- وفا- أصيب 5 مواطنين بالرصاص 
المعدن��ي المغلف بالمط��اط، واثنان جراء 
وقوعهما، امس الجمعة، خال قمع جيش 
االحتال اإلس��رائيلي لمس��يرة كفر قدوم 
ش��رق قلقيلي��ة األس��بوعية المناهض��ة 

لاستيطان.
القري��ة  أبن��اء  م��ن  المئ��ات  وانطل��ق 
والمتضامن��ون األجانب في مس��يرة جابت 
ش��وارع القري��ة، تندي��دا بالجريم��ة التي 
ارتكبه��ا جي��ش االحتال اإلس��رائيلي في 
مخيم جنين، وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء، 

وإصاب��ة أكث��ر م��ن 44 آخري��ن، مرددين 
الشعارات الوطنية الداعية للتصدي للعدوان 

اإلسرائيلي.
وأفاد الناطق اإلعامي في إقليم قلقيلية 
مراد ش��تيوي، بأن جيش االحتال أطلق 
الرص��اص المعدن��ي المغل��ف بالمطاط 
تجاه المواطنين، ما أدى إلصابة 5 منهم، 
واثنين آخرين بعد وقوعهما خال ماحقة 
الجنود لهما، مضيفا أن جميعهم عولجوا 
ميداني��ا من قب��ل طاقم اله��ال األحمر 

الفلسطيني.

اعتقل 7 مواطنين من الخليل ورام اهلل واقتحم كفر اللبد وصور المواقع األثرية 

االحتالل يصيب شابين في مخيم الجلزون 
ويستولي على مولد كهربائي ومواد بناء شرق يطا
مستوطنون يقتحمون خلة مكحول تزامنا مع وقفة احتجاجية ويقطعون أشجار زيتون في بروقين

محافظ��ات- وفا- أصيب ش��ابان 
واعتقل آخر، فجر أمس الجمعة، 
خ��ال اقتح��ام ق��وات االحت��ال 
اإلسرائيلي مخيم الجلزون، شمال 

رام اهلل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات 
االحتال أطلقت النار على مركبة 
في المخيم، ما أدى إلصابة شابين 
كانا يستقانها بالرصاص الحي، 
أحدهم��ا في الق��دم، واآلخر في 
الكتف، نقا إثرها للمشفى، فيما 
جرى اعتقال الفتى أحمد إبراهيم 
النبال��ي )17 عاما( عقب مداهمة 

منزل ذويه وتفتيشه.
واعتقل��ت ق��وات االحتال أمس، 
ستة مواطنين، من مدينة الخليل 

وبلدة بيت أمر شمالها.
وأف��ادت مص��ادر أمنية ل��� »وفا« 
ب��أن قوات االحت��ال داهمت عدة 
أحياء من مدينة الخليل، واعتقلت 
كل م��ن: غس��ان عب��د الحفي��ظ 
مسودة )20عاما( ورأفت قفيشة، 
ون��ادر عب��د الحفيظ أب��و ميالة، 
ورعد حس��ين أب��و س��نينة، كما 
اعتقلت باس��ل بريغيث، ومحمد 
يوسف عوض، من بلدة بيت أمر 
شمال الخليل، وذلك بعد تفتيش 
من��ازل ذوي المعتقلي��ن والعبث 

بمحتوياتها.
واس��تولت ق��وات االحت��ال على 

مول��د كهربائ��ي ومع��دات بن��اء 
بالق��رب من تجمع الجوايا ش��رق 

يطا جنوب الخليل.
الحماي��ة  لج��ان  منس��ق  وأك��د 
والصم��ود جن��وب الخلي��ل ف��ؤاد 
العمور، أن قوات االحتال استولت 
على مولد كهربائي ومعدات بناء 
تعود للمواطن ممدوح أبو طبيخ 
دعاجنة، بالقرب من تجمع الجوايا 
ش��رق يطا، مش��يرا إل��ى أن أحد 
المستوطنين قام بتصوير المكان 
واالتصال بجي��ش االحتال الذي 
اقتحم المنطقة واستولى عليها.

واقتحمت قوات االحتال كفر اللبد 
شرق طولكرم، وصورت المواقع 

األثرية وسط البلدة.
البل��دة،  وأف��اد مواطن��ون م��ن 
ل�«وف��ا«، ب��أن ق��وات االحت��ال 
اقتحمت البلدة في حوالي الساعة 
السادسة صباحا، وصورت المواقع 
األثرية ومنها قلعة البرقاوي، كما 
داهمت مسجد كفر اللبد القديم 

وصورته من الداخل.
وقطع مستوطنون، أمس، أشجار 
زيت��ون ف��ي بل��دة بروقين غرب 
سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن 
حك��م إس��ماعيل عب��د الرحمن. 
وأف��اد عب��د الرحم��ن، ل��� »وفا«، 
بأن مس��توطنين من مستوطنة 
»بروخين« المقامة على أراضي 

البل��دة قطع��وا نح��و 10 أش��جار 
الواقع��ة  أرض��ه  ف��ي  زيت��ون 
بالمنطقة المس��ماة »الش��ياب«، 

شمال البلدة.
واقتح��م مس��توطنون، مدخ��ل 
خلة مكحول باألغوار الش��مالية، 
وشرعوا بتنفيذ أعمال استفزازية 

ضد المواطنين.
وكان المواطن��ون والمتضامنون 
ض��د  أم��س،  وقف��ة،  نظم��وا 
االعتداءات المتواصلة التي يشنها 
المس��توطنون عل��ى المواطنين 
بحماية جيش االحتال اإلسرائيلي 

في الخربة.
وق��ال المواطن برهان بش��ارات 
م��ن خل��ة مكح��ول ل� »وف��ا«، إن 
نح��و 20 مس��توطنا م��ن البؤرة 
االستيطانية المقامة على أراضي 
الخرب��ة، داهم��وا مدخلها بهدف 
اس��تفزاز المواطني��ن، موضح��ا 
أنه��م نف��ذوا خال األس��بوعين 
اقتحام��ات مس��تمرة  األخيري��ن 

لخيام المواطنين فيها.
وأضاف أن المستوطنين يحاولون 
المواطني��ن،  عل��ى  التضيي��ق 
ويطالبونه��م خ��ال االقتحامات 
أراضيه��م،  وت��رك  بالرحي��ل 
لتسهيل االس��تياء عليها لصالح 

المستوطنات.
وأشار بشارات إلى أن المواطنين 

يتخوف��ون م��ن تنفي��ذ اعتداءات 
أكبر وأش��د خط��ورة، وخاصة أن 
المس��توطنين يتعم��دون تنفيذ 
اقتحاماتهم خال س��اعات الليل 
والت��ي كثفوه��ا خال األس��بوع 

الماضي.
وفي الس��ياق، قال الناشط أيمن 
غري��ب إن الوقف��ة تم��ت صباحا 
بمش��اركة عدد م��ن المواطنين 
من محافظة طوباس، إضافة إلى 

متضامنين.
ف��ي  المش��اركين  أن  وأض��اف 
الوقف��ة طالبوا بوق��ف اعتداءات 
عل��ى  اليومي��ة  المس��توطنين 
الخرب��ة، ووقف انته��اكات جيش 
وش��رطة االحت��ال الت��ي توف��ر 
الحماي��ة والمس��اندة له��م عن��د 

اعتداءهم على المواطنين.
ودعا غريب المواطنين ونش��طاء 
المقاوم��ة الش��عبية للتواجد في 
المنطقة للوقوف مع المواطنين 
وحمايتهم من اعتداءات وعربدة 

المستوطنين المتصاعدة.
يذكر أن المستوطنين أقاموا خال 
السنوات األخيرة بؤرة استيطانية 
رعوية عل��ى مقربة من الخربة، 
ومنذ ذلك الحين ياحقون الرعاة 
الخربة  الفلس��طينيين وس��كان 
وينف��ذون اعت��داءات وانته��اكات 

متواصلة بحقهم.

مستوطنون يعربدون وسط حوارة جنوب نابلس
نابل��س - وف��ا- نفذ مس��توطنون، مس��اء 
ام��س الجمعة، أعمال عنف وعربدة وس��ط 
بل��دة ح��وارة جنوب نابلس. وقال مس��ؤول 
مل��ف االس��تيطان ش��مال الضف��ة الغربية 
غس��ان دغلس ل��� »وف��ا«، إن مجموعة من 

المس��توطنين اقتحمت البلدة وسط أعمال 
استفزازية، ومحاولة االعتداء على مركبات 
المواطنين. وأضاف أن قوات االحتال شددت 
من إجراءاتها العس��كرية ف��ي البلدة وعلى 

مدخل بلدة بيتا، ما أدى الندالع مواجهات.

45 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى
الق��دس المحتلة- الحي��اة الجديدة- دياال 
جويح��ان- أدى نحو 45 أل��ف مٍص، أمس، 
صاة الجمعة في رحاب المس��جد األقصى 
المبارك، وس��ط إجراءات مش��ددة من قبل 
س��لطات االحتال االس��رائيلي على أبواب 
المسجد وداخل حارات وأزقة وأبواب البلدة 
القديمة منها باب العامود، باب االس��باط، 

باب الساهره، ومقبرة اليوسيفية. 
وفرضت ش��رطة االحتال تضييقات على 
المصلي��ن، ومنعت المس��عفين من إدخال 
أدوات اإلس��عاف األولي للمس��جد، وأوقفت 
عددا من المصلين الشبان ودققت بهوياتهم 
الش��خصيه، وحررت مخالف��ات مالية بحق 
مركبات المصلين بالقرب من باب األسباط. 
وأف��ادت دائرة أوق��اف االس��امية انه منذ 
س��اعات صباح أمس تواف��د المصلون من 
كافة أحياء مدينة القدس، وأراضي ال� 48، 

ومسلمون زائرون من تركيا، واندونيسيا، 
والهند، والمغرب، وباكستان وبريطانيا الى 

المسجد األقصى. 
وأك��د خطي��ب المس��جد األقصى الش��يخ 
القاض��ي محم��د س��رندح ف��ي خطبته ان 
المس��جد األقص��ى س��يبقى للمس��لمين 
وحدهم، وأن المرابطين في بيت المقدس 

ثابتين على الحق.
مواصل��ة  ع��ن  خطبت��ه،  ف��ي  وتح��دث 
المس��توطنين القتحاماته��م وتدنيس��هم 
لباحات المسجد األقصى مؤكدا ان هذا األمر 

لن يثني من عزيمة أهل بيت المقدس.
وكان آالف المواطنين أدوا صاة الفجر في 
المسجد األقصى، رغم العراقيل والعوائق 
التي وضعتها قوات االحتال في أزقة البلدة 
القديم��ة، وذلك تلبي��ة لدعوات من هيئات 
مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصاة فيه.

معايعة تبحث آفاق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
بيت لحم- وفا- بحثت وزيرة السياحة واآلثار روال 
معايعة، امس الجمعة، مع ممثل الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي »جايكا« في فلسطين أنا توشيا 
أبي��ه، آفاق التع��اون الثنائي . خ��ال اللقاء الذي 
عقد بمقر ال��وزارة في بيت لحم، بحضور مدير 
عام التسويق السياحي في الوزارة ماجد اسحق 
والخبي��ر الياباني في المجال الس��ياحي كاكيرو 
سان، أكدت معايعة متانة العاقات الفلسطينية 
اليابانية من خال تقديم الجانب الياباني الدعم 
لفلس��طين ف��ي مختل��ف المج��االت م��ن خال 
»جايكا«، مشيرًة إلى أن هذا الدعم له األثر الكبير 
في تطوير الواقع الفلسطيني على األرض وفتح 
آف��اق جديدة. ولفتت إلى أهمية المش��اريع التي 
نف��ذت ما بين وزارة الس��ياحة واآلثار و«جايكا«، 
والت��ي كان أبرزه��ا مش��روع تغطية أح��د أكبر 
اللوح��ات الفسيفس��ائية ف��ي العالم ف��ي قصر 
هش��ام األثري بمدينة أريح��ا. وأضافت معايعة: 
»نتطل��ع من الجانب اليابان��ي مزيدا من التعاون 
والعم��ل المش��ترك ف��ي س��بيل تطوي��ر الواقع 
السياحي الفلسطيني، وسنسخر كافة اإلمكانيات 

إلنجاح هذا التعاون«.
من جهته، ش��كر ممثل »جايكا« في فلس��طين 
الوزيرة معايعة على دعمها المتواصل وجهودها 
في المش��اريع المشتركة بين الجانبين الياباني 
والفلسطيني في مجالي السياحة والحفاظ على 
التراث الثقافي المادي، مؤكدا تطلعه لمزيد من 
العمل المش��ترك ف��ي القريب العاج��ل. بدوره، 
اس��تعرض إس��حق آخ��ر التط��ورات واالنجازات 
الخاصة بمش��روع الترويج السياحي الذي تنفذه 
ال��وزارة بالش��راكة م��ع وبتمويل م��ن »جايكا«. 
وجرى اللقاء بحث آليات الترويج السياحي لقصر 
هش��ام في المعارض الدولي��ة، ومنها المعرض 
الس��ياحي العالم��ي ف��ي العاصم��ة البريطانية 
لندن، باس��تخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي، 
باإلضافة لتنظيم ورشات عمل سياحية ونشاطات 
تراثي��ة ثقافية فلس��طينية ف��ي الياب��ان بداية 
العام القادم، وتنظيم نشاطات ترويجية للسلك 
الدبلوماس��ي في فلس��طين ومكاتب الس��ياحة 
الفلس��طينية للتعريف بقصر هش��ام في حلته 

الجديدة  منتصف شهر كانون أول القادم.


