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حلظات من الرعب عاشها الطالب

إصابة طالب بجراح جراء تعرضه إلطالق رصاص داخل مدرسة جلجولية الثانوية

* ال �ط��ال��ب امل �ص��اب وس �ي��م ع �ب��د ال �غ��اف��ر" :ل ��م أع� ��رف أن ��ي امل �س �ت �ه��دف وأخ �ش��ى ال� �ع ��ودة إل ��ى امل ��درس ��ة" * م��دي��رة امل ��درس ��ة دره �ك��ان
ري� ��ان" :ن�ت�م�ن��ى ال �ش �ف��اء ل�ل�ط��ال��ب امل �ص��اب ون�ش�ك��ر ك��ل م��ن س��ان��دن��ا" * رئ �ي��س امل�ج�ل��س ف��ائ��ق ع� ��ودة" :إن ل��م ت�ق��م ال � ��وزارة بواجبها
جت ��اه م� ��دارس ج�ل�ج��ول�ي��ة ف�م��ن امل �ت��وق��ع ان ن�ن�ظ��م م �ظ��اه��رة ك�ب�ي��رة وص��اخ �ب��ة ام���ام م�ك�ت��ب وزارة امل��ع��ارف ف��ي ل���واء امل��رك��ز" * وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ل �ل �م��درس��ة":ي �ج��ب أن ت �ك��ون امل� � ��دراس امل� �ك ��ان األك� �ث ��ر أم ��ا ًن ��ا ل �ل �ط�لاب ول���ن ن�ق�ب��ل ب �ه��ذا ال��وض��ع"

من :منى عرموش
مراسلة موقع العرب وصحيفة "كل العرب"
أصيب طالب داخل احدى املدارس في بلدة جلجولية،
بجراح متوسطة ،أمس األول األربعاء ،جراء إطالق
مت نقله إل��ى املستشفى بعد تقدمي
رص ��اص ،حيث ّ
االسعافات األولية له من قبل طواقم االسعاف التابعة
لنجمة داوود احلمراء.
فإن ملثمني
ووف ًقا للمعلومات التي وافتنا بها مراسلتنا ّ
اقتحما املدرسة في جلجولية ،وأطلقا الرصاص باجتاه
اح��د الطالب في ساحة امل��درس��ة أم��ام اع�ين الطالب،
أن املشتبهني ف ّرا هاربني من املكان بعد فعلتهما.
عل ًما ّ
فإن احدى املعلمات التي تواجدت
وبحسب شهود عيان ّ
في الساحة قالت للفاعلني "ال تطلقوا الرصاص ال
تطلقوا الرصاص" ،لكن احدهما قام بدفعها واطلق
ال��رص��اص .ه��ذا ،وتواجدت في املكان ق��وات معززة
من الشرطة .وأف��اد الناطق بلسان الشرطة في بيان
مت استالم
وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّهّ ":
بالغ حول اطالق رصاص داخل مدرسة في جلجولية.
حيث هرعت قوات الشرطة إلى املكان ،وتبينّ أنه أصيب
ش��اب ب �ج��راح ب�ين متوسطة وطفيفة .والتحقيقات
جارية" ،بحسب الشرطة.
وقال مسؤول جلنة األهالي ،وهبة عرار ،تعقيبًا على
ما حصل":احلديث يدور عن حادث خطير ج ًدا جتاوز
بأن يتم
كل اخلطوط احلمراء ونستنكره بش ّد .ونطالب ّ
توفير جميع وسائل االمان حلماية مدارسنا وطالبنا
من جرائم خطيرة من هذا النوع" ،كما قال.
أن جلجولية كانت قد شهدت خالل العام
يشار إلى ّ
املاضي اعتداءات خطيرة بحق جهاز التربية والتعليم،
حيث أضرمت النيران في مدرسة ما تسبب بأضرار
مت احراق سيارة مديرة مدرسة في مدخل
جسيمة ،كما ّ
بيتها ،إضافة إلى اطالق الرصاص على مفتش املعارف
طارق أبو حجلة في رجله واصابته بجراح طفيفة.
هذا وما زال سكان قرية جلجولية مندهشني من خبر
اطالق الرصاص على الطالب داخل احلرم املدرسي
في ثانوية جلجولية .ومن جهتها قالت مديرة املدرسة
درهكان ريان ":بداية نتمنى الشفاء العاجل للطالب
ال��ذي اصيب بعيار ن��اري ،وننتظر عودته ألحضان
عائلته واملدرسة ،حيث نعتبره ابنا لنا ،متا ًما مثل جميع

وزير التربية والتعليم مع مديرة املدرسة أثناء الزيارة
الطلبة" .ثم قالت ":لقد مرت املدرسة بحادث مؤلم
للغاية ،حيث لم نتوقع ان يقتحم شخصان املدرسة
ويطلقا الرصاص على طالب ،اذ ان هذا العمل يعتبر
خطي ًرا ج��دا ،وفيه م��س بالطلبة وامل��درس��ة والهيئة
التدريسية" .كما قالت":سيكون لدينا برامج توعية
وارش��اد ،ومعا سنقف سوية لنتخطى ه��ذه املرحلة
بكل قوة وعزمية .ال يسعنا اال ان نوجه شكرنا الكبير
لكل من ساندنا من جلنة اهالي ،مجلس محلي ،شرطة،
ونسال الله بان ال تتكرر مثل هذه احلوادث اخلطيرة".
ومن جانب آخر عقد املجلس احمللي برئاسة فائق عودة
وغالبية أعضاء املجلس جلسة طارئة مساء االربعاء في
بناية املجلس احمللي في جلجولية  ،وقد حضر اجللسة
لفيف من وجهاء أهالي جلجولية إضافة الى املفتش
ط��ارق أب��و حجلة وعضو الكنيست عيساوي فريج
من حركة ميرتس ،وقد استنكر وشجب فريج عملية
اطالق النار على طالب وهو داخل احلرم املدرسي أشد
استنكار وشجب.
امل�ج�ت�م�ع��ون ن��اق �ش��وا ال�ق�ض�ي��ة وط��رح��ت ع��دة أف�ك��ار
لالحتجاج وخاصة اإلهمال احلاصل من قبل وزارة
االمن الداخلي .رئيس املجلس فائق عودة من جهته
وف��ي ب��داي��ة ح��دي�ث��ه استنكر وش �ج��ب ال�ه�ج��وم على
املدرسة واطالق النار على احد طالبها مما استدعى
ايقاف الدراسة في املدرسة ،وتابع قائال :في اعقاب
هذا احلادث تقرر ان يزور وزير املعارف واملدير العام
للوزارة جلجولية وسنلتقي بهم للتباحث مبا حصل من

اعتداء على املدرسة ولن نستكني حتى تقوم الوزارة
بعملها وتنفيذ طلباتنا على اكمل وجه وخاصة قضية
احلراسة في املدارس حلفظ االمن واألمان للطالب .
وختم ع��ودة :في حال لم تقم ال��وزارة بواجبها جتاه
مدارس جلجولية فمن املتوقع ان تُنظم مظاهرة كبيرة
وصاخبة امام مكتب وزارة املعارف لواء املركز".
وزار أم��س اخل�م�ي��س ،نفتالي بنيت وزي ��ر التربية
والتعليم ،واملدير العام للوزارة ،ومفتشون مدرسة
جلجولية ال�ث��ان��وي��ة ح�ي��ث اس�ت�ن�ك��روا ح��ادث��ة اط�لاق
الرصاص داخل املدرسة .وكان في استقبالهم مديرة
املدرسة درهكان ري��ان ورئيس املجلس فائق عودة
ووجهاء من البلدة والطلبة ،وشرحوا ما حصل عل ًما أنه
تواجدت قوات كبيرة من الشرطة في املدرسة ،وقال
الوزير" :جئنا الى هنا كي نطلع على ما حدث ألننا
نعلم أن املدرسة يجب أن تكون األكثر أمانًا للطالب
والطاقم التربوي والهيئة التدريسية ،نحن نستنكر
هذا احل��ادث وننظر اليه مبنتهى اخل�ط��ورة" .وسأل
الوزير مديرة املدرسة فيما اذا كان حارس املدرسة
مسلحا وعندما كانت االجابة ال أعرب عن استغرابه.
ً
وردا ً على سؤال لصحيفة "كل العرب" وموقع العرب
حول عدم منح حراس املدارس العربية اسلحة خاصة
أن معظمهم غير مسلحني ،رفض الوزير االجابة على
السؤال قائال" :املدارس يجب ان تكون اكثر أمانًا".
ه��ذا وتغيب ع��دد كبير م��ن طلبة امل��درس��ة ف��ي اعقاب
شعورهم ب��اخل��وف ،وق��ال��ت الطالبة آي��ة أب��و سنينة:

"األمر ليس سهال لذلك تغيب عدد كبير من الطلبة عن
املدرسة ،لكن مع ذلك اناشدهم باحلضور كي نتخطى
هذه املرحلة الصعبة ولنحارب العنف بكافة اشكاله".
ثم قالت" :هناك طالب شاهدوا ما حصل وهناك من
سمع اطالق الرصاص ،ال سيما أن هذا احلدث يعتبر
خطيرا جدا ولم نتوقع أن نتعرض ملثل هذا العمل الذي
أرعبنا جميعا .آمل أن ال تشهد مدرستنا وال أي مدرسة
مثل هذه التصرفات وأن نعيش فقط في امان" .ووصل
بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية
والتعليم للوسط العربي ،ج��اء فيه" :وزي��ر التّربية
نفتالي بينت واملدير العام للوزارة شموئيل أب��واب،
إدارة ال�ل��واء وطاقم التفتيش العربي وعلى رأسهم
املفتّش عبد الله خطيب في زي��ارة ملدرسة جلجولية
لدعم إدارة املدرسة ،املعلّمني والطالب وقول واضح
املؤسسات التّعليميّة  ،األمر
جدا :لن نقبل بالعنّف داخل ّ
تع ّدى اخلطوط احلمراء!! جئنا ملساندتكم في هذا اليوم
ونتمنّى الشّ فاء للطالب".

الطالب املصاب وسيم عبد الغافر" :لم أعرف أني
املستهدف وأخشى العودة إلى املدرسة"
وقال الطالب املصاب وسيم عبد الغافر" :لم اعرف
بأنّني أنا املستهدف لذلك لم أهرب وبقيت في مكاني،
وكفى للعنف ،وعاجلوا اخلالفات بطرق سليمة واشكر
كل من وقف الى جانبي".

وقال الطالب مضي ًفا" :أصبت في رجلي وال أعرف ما
هي اخللفية لهذا العمل" ،واستنكر قائلاً " :حل املشاكل
أصبح فقط في عن طريق العيارات النارية والعنف".

