قبل البداية..

هذيان
طفل عاقل
فاديا جربيل

مل ي�ستطع حممد ابن الثالثة ع�شر ربيعاً �أن يكتم غيظه وغ�ضبه ويخفي دمعته
من احلالة امل�أ�ساوية التي و�صل لها حال التعليم يف مدر�سته التي تتو�سط �أحياء
مدينة القد�س املحتلة.
غ�صت بهم قاعات الدر�س
حممد ي�شعر �أن ال �أهمية له حتى بني �أقرانه ممن ّ
والباحة ...دليله على ذلك االكتظاظ الكبري يف ال�صف الواحد الذي ي�شبه يوم
احل�شر ...هو يحلم كما �أطفال العامل كله بالقراءة والكتابة واجللو�س على
مقعد خ�شبي ،وذلك من �أب�سط حقوقه كطفل يعي�ش على هذا الكوكب ،الذي
طاملا ت�شدّق الكبار فيه بحقوق الطفل ،و�أقاموا امل�ؤمترات والندوات وحلقات
النقا�ش ،وتبنّت املنظمات الدولية �شعارات حمايته.
قالها حممد ب�صوت ع��الٍ  ،وه��و يقود مظاهرة �أط�ف��ال :مل��اذا يفعل االحتالل
ال�صهيوين بنا كل هذا؟ ملاذا ال �أجد نف�سي �إال على ر�صيف مدر�ستي ال يف قاعاتها
وباحتها؟ هل لأن االحتالل �أراد حتويلها �إىل ثكنة ع�سكرية يقتن�ص من خاللها
طفولتي ويقتل �أمان �أ�سرتي وجرياين و�شعبي املعذب املقهور.
بالأم�س �أعلمتني معلمتي عندما �س�ألتها ملاذا نحن هنا؟ وملاذا ال �أحمل حقيبة
مدر�سية مزرك�شة على ظهري ك�أطفال العامل لأذهب بها كل �صباح �إىل املدر�سة؟
وملاذا �أعود �إىل غرفتي املظلمة التي طاملا ع�شت على نور �شمعتها ،متاماً ك�أطفال
غزة بعد �أن قطع االحتالل عنا نور الكهرباء والأمل بالعي�ش الكرمي.
حقيقة مل �أفهم قولها وه��ي ت�شرح عن �سوء ح��ال التعليم يف القد�س املحتلة
وال��ذي ي�شهد تراجعاً خميفاً يف ظل عمليات اال�ستيطان وط��رد ال�سكان من
منازلهم لتهويد املدينة املقد�سة.
االحتالل يا بني مل يكتف بال�سعي القتالع الوجود الفل�سطيني وحمو هوية
�أبنائه والعبث بذاكرتهم ،و�إمنا ي�سعى �أي�ضاً لتهويد التعليم عندما افتتح م�شروع
"�سخنني" ب�ست مدار�س لتعليم املناهج الإ�سرائيلية ...يا بني ،نحن نواجه يف
القد�س املحتلة خطر ن�شوء جيل كامل مل يتمكن من االلتحاق باملدار�س ،فقد
بلغ الت�سرب ح�سب درا�سات كثرية ح ّداً يقدّره البع�ض ب�أكرث من  %20يف املراحل
املتو�سطة ،وه��ؤالء يغرقون يف �أو�ضاع غري �صحية وال �إن�سانية ،وهم ي�شكلون
جزءاً كبرياً من �أبنائنا الذين �سيكربون و�سيعرفون ماذا فعل االحتالل بهم،
وكيف جعل تعليمهم ينهار و�أحالمهم تنهار معه ،وترك �أكرث من ع�شرة �آالف
تلميذ خارج �إطار التعليم و�أكرث من  158مدر�سة يف القد�س وحدها تعي�ش واقعاً
م�أ�ساوياً خطرياً.
من �أجل هذا يا بني �أنتم ونحن هنا ،نهتف وتعلو �أ�صواتنا يف �شوارع القد�س �ضد
تهويدها ،ولي�سمع العامل �صوت �أطفالها ،علّه يجد �صداه يف �آذان من يعنيهم
�أن يعي�ش الطفل يف �أمان ،فيرتجمون كالمهم و�شعاراتهم �إىل واقع يعي�ش فيه
الطفل الفل�سطيني كما �أطفال الأر�ض كلهم!...
�أنا حممد ابن غزة والقد�س ويافا وحيفا وكل فل�سطني ،طفل �صغري يهذي،
يحلم ويتمنى �أن يزول االحتالل و�آث��اره التي حرمت الطفل الفل�سطيني من
الكتاب واملقعد اخل�شبي واحلقيبة واملدر�سة بعد �أن حرمته من �ألف باء حقوقه،
حتى حقه يف احلياة.
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