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املفتش طارق ابو حجلة: 

"ال����ق����ض����اي����ا حت�����ل ب������احل������وار وال�����ن�����ق�����اش ول����و 
اقترفت خطأ ال يستوجب هذا اطالق النار"

من: منى عرموش 
مراسلة موقع العرب وصحيفة "كل العرب"

ما زالت حادثة االعتداء على مسؤول املعارف في لواء املركز 
طارق ابو حجلة تثير حالة من اجلدل واالستنكار لدى الطواقم 
التعليمية والطلبه وجهات اخرى.جدير بالذكر ان ابو حجلة 
تعرض الطالق رصاص قبل يومني امام منزله في جلجولية 
الى  اث��ره��ا  على  نقل  طفيفة  ب��ج��راح  اصابته  ع��ن  اسفر  مم��ا 

مستشفى بلنسون في بيتح تكفا.
وقد اعرب املفتش طارق ابو حجلة عن شكره الى كل من اتصل 
واستنكر هذا االعتداء، من جميع انحاء البالد، مشيرا الى ان 
جسد  واالستنكار  التكاتف  ان  اال  جدا،  مؤلم  احلادث  "هذا 
حالة رفض لهذه الظاهرة واستشرائها في املجتمع، وال بد من ضرورة العمل على احلد منها 
وقال:" مهما كان اخلطأ، ولو اقترفت خطأ، هذا االمر ال يوِجب اطالق نار، وال يبيح استخدام 

هذه االساليب، بل ان هنالك طرق حوار ، القضايا حتل باحلوار والنقاش".
وبدوره قال رئيس مجلس جلجولية احمللي فائق عودة: "احلادث وقع علينا كالصاعقة واملفتش 
طارق ابو حجلة معروف باتزانه، وسيرته الطيبة، محترم وقدير وعلى خلق ومربي اجيال وله 

دوره في املجتمع، نحن نشجب ونستنكر ولم جند املبررات ملثل هذا العمل". 

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
خرجت مدارس مدينة كفرقاسم ، اخلميس، مبسيرة حاشدة شارك فيها اكثر من 4000 طالب 
وطالبة، يتقدمهم رئيس البلدية احملامي عادل بدير، ومدير قسم املعارف االستاذ وليد طه ومدراء 
ومديرات املدارس من كفرقاسم والقرى املجاورة، وذلك احتجاجا على اطالق الرصاص باجتاه 

مفتش املعارف طارق ابو حجلة، ما أسفر عن اصابته بجراح طفيفة.
االعتداء، كما  بالعنف وبعملية  املنددة  والشعارات  الالفتات  اعدت  قد  هذا، وكانت كل مدرسة 
وحملت بعض الالفتات شعارات تطالب الشرطة بالكف عن التقاعس والعمل اجلاد في ايجاد 
اجلناة. وتقدم املشاركون باجتاه محطة الشرطة رافعني الشعارات املنددة بالقتل والعنف واملطالبة 

بالعمل اجلاد وعدم التقاعس من قبل الشرطة. 
عريف الوقفة االحتجاجية كان مدير قسم املعارف االستاذ وليد طه الذي رحب بكل احلضور، 
مشيرا الى "انهم اثبتوا مدى انتماءهم وحبهم لهذا اجلهاز التعليمي". ثم قال:"هذه الوقفة جاءت 
على اثر االعتداء على رمز التربية والتعليم االستاذ طارق ابو حجلة، الذي نعتبره اعتداء على كل 

مدراء ومديرات ومعلمي املدارس".
للعنف"،  اليوم نرفع شعارات "كفى  البلدية احملامي عادل بدير قال في كلمته:"نحن  رئيس 
"سامح انت الرابح" وهذه الشعارات هي عبارة عن رسالة نعتز بها لطالبنا.  إّن اطالق النار 
مهما كان وكيفما كان فقد اراد به مطلق الرصاصات القتل، لذلك اقول نحن في مجتمعنا ال بد بأن 
نحارب العنف بالتربية، ولكن عندما يصل الى مفتش املعارف فهذا يعني الكثير واخلطر الكبير. 
املسؤولية على الشرطة االن ازدادت اكثر، فنحن فقدنا الشاب، الطفل، الالعب، االستاذ، موظف 
البلدية، واليوم يعتدى على رمز التربية والتعليم، وهذا االعتداء انا ال اميزه بأنه اصابة طفيفة 
بل مثل القتل متاما. لذلك انا اليوم اقف هنا وأقول أن الشرطة في هذه الفترة لم تقم بعملها كما 

يجب. وأريد ان ارى املعتدي واملجرم خلف القضبان"، على حد تعبيره. 

م�����س�����ي�����رة اح�����ت�����ج�����اج�����ي�����ة ح�����اش�����دة 
ف������ي أع������ق������اب إط����������الق ال�����رص�����اص 
أب�����و حجلة امل�����ع�����ارف  من: منى عرموشع���ل���ى م��ف��ت��ش 

مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب 
رؤساء  بني  ط��ارئ  اجتماع  كفرقاسم  بلدية  مبنى  في  عقد 
ومديرات  وم��دي��ري  اجلنوبي  املثلث  ف��ي  احمللية  السلطات 
ومدير  واجتماعية  دينية  وشخصيات  املركز  ل��واء  م��دارس 
مركز أمان الشيخ كامل ريان، واعضاء ونواب رئيس البلدية 
لواء  في  التفتيش  مسؤول  على  االع��ت��داء  اعقاب  في  وذل��ك 
االجتماع، اإلضراب  . وتقرر خالل  أبو حجلة  املركز طارق 
وكفرقاسم  جلجولية  م��دارس  في  )اإلث��ن��ني(،  ساعاتني  ملدة 
وكفر برا، احتجاجا واستنكارا حلادثة اطالق الرصاص على 
والذي  حجلة،  أبو  ط��ارق  املركز  ل��واء  في  التفتيش  مسؤول 
اصيب بعيارات نارية في قدمه ووصفت بالطفيفة. وأعربت 
الشديد  غضبها  عن  امل��دارس  وادارات  التدريسية  الطواقم 
لهذا االعتداء الذي وصفوه بأنه "خطير جًدا وفيه تعٍد لكل 
اعتقال  على  العمل  الشرطة  طالبوا  وقد  احلمراء،  اخلطوط 

اجلناة ومعاقبتهم أشد عقاب وعدم االستهتار باألمر".
وقال رئيس بلدية كفرقاسم احملامي عادل بدير: "نحن في 
البلدة نعتبر االستاذ طارق "أبو يوسف"، ابنا لكفرقاسم، فهو 
دائما بيننا في فرحنا وترحنا وفي اوقات الشدة واالزمات. 
هذا الشخص هو مبثابة رمز لالبتسامة والسلم. لم اجالس 
شخصا في حياتي يكره العنف اكثر منه. على ما يبدو فهو 
اعلم الناس بهذه اآلفة بكل تداعياتها. اذا وصلت االمور الى هذا 
احلد، فهذا يعني أن مجتمعنا اصبح في خطر االندثار ملجتمع 
كامل. لألسف الشديد، عتبي الكبير على قيادتنا على املستوى 
القطري والتي سمعت بحادثة االعتداء على استاذنا الكبير ولم 
تفكر حتى بأبسط االمور او حتى بالشجب واالستنكار، مع 
العلم اننا تعودنا على هذه البيانات. االستاذ طارق يستحق 
اكثر من ذلك ونحن نقول لك ايها االستاذ يا عمالق التربية 
والتعليم اننا لن نسمع لهذه األيدي النجسة أن تطال من رحيق 
والتعليم  التربية  منارة  وستبقى  كنت  فانت  الفواح،  عطرك 

خلفك سائرون وبنهجك مقتدون".
امل��ع��ارف االس��ت��اذ وليد طه عن  بعد ذل��ك حت��دث مدير قسم 
اآلفات التي جتتاح املجتمعات وعن املجتمعات التي ال حتترم 
اعالمها وقال: "االستاذ أبو حجلة من ركائز التربية والتعليم 
في وسطنا العربي وهو من دفع عجلة التربية والتعليم على 
مدار سنوات طويلة الى االمام وما زال. نحن مستمرون في 

االيدي  هذه  توقفنا  ولن  والتعليمية  التربوية  سياستنا  نهج 
اخلفية النجسة. أبو يوسف كان وسيبقى رمزا جلهاز التربية 

والتعليم في كفرقاسم خاصة ووسطنا العربي عامة".
وقال رئيس مجلس محلي كفربرا محمود عاصي: "االعتداء 
على االستاذ طارق هو مبثابة االعتداء على كل شخص فينا. 
اذا فلينظر كل واحد فينا للحالة النفسية التي يتواجد بها في 
مثل هذا االعتداء وخاصة اذا كان ذو مكانة اجتماعية مرموقة 
ومهمة. االستاذ طارق معروف لدى اجلميع وال يوجد له اعداء 
ابدا. عمله اليوم من الصباح حتى املساء، واملعتدي ال يريد لنا 
التقدم والعطاء، لهذا وجب علينا نحن كمسؤولني أن نقف وقفة 

رجل واحد للتصدي لهذه الفعلة اجلبانة اآلثمة".
كما وكانت هناك العديد من املداخالت للمشاركني من املدراء 
وامل���دي���رات مت��ح��ورت ح��ول اج��م��اع شجب واس��ت��ن��ك��ار هذه 
العديد من اخلطوات االولى ملواجهة  احلادثة كما ومت طرح 
هذه الظاهرة. وأجمع احلضور على افتتاح املدارس )االثنني( 
الساعة العاشرة صباًحا باحلديث عن آفة اإلجرام واستعمال 
كاألستاذ  مرموقة  شخصيات  استهداف  وخطورة  السالح 
ووقفة  تضامن  رسالة  املجتمعون  وبعث  حجلة.  أبو  ط��ارق 
العاجل  الشفاء  له  متمنني  حجلة  أبو  ط��ارق  لألستاذ  أخوية 
والعودة ملزاولة نشاطه التربوي والتعليمي في أسرع وقت. 

فيما يلي ملخص اإلجراءات التي سيتم اتخاذها: 
- ارسال رسالة قوية لوزير التربية والتعليم ومطالبته باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة حلماية املدراء واملفتشني في جهاز التربية 

والتعليم. 
العنف واجلرمية  - ترتيب فعاليات ونشاطات تربوية ضد 

في كافة املدارس في البلدات الثالث . 
املدارس  في  السادس  صفوف  لطالب  مبسيرة  اخل��روج   -
االبتدائية، وصفوف التاسع في املدارس اإلعدادية وصفوف 
بجانب  الشرطة  مركز  نحو  الثانوية،  امل��دارس  في  العاشر 
امل���دراء  حماية  ف��ي  دوره���ا  ب��أخ��ذ  ال��ش��رط��ة  ملطالبة  البلدية 

واملفتشني واعتقال اجلناة املجرمني. 
- الدعوة لعقد لقاء مع املديرة العامة ومديرة اللواء لبحث سبل 

تعزيز الثقة بني املعلمني. 
بعد اجللسة مباشرة توجه احلضور لبيت األستاذ طارق أبو 

حجلة لزيارته واإلطمئنان على صحته.

كفرقاسم  مدارس  في  لساعتني  إضراب 
وج�����ل�����ج�����ول�����ي�����ة وك������ف������ر ب����������را اس�����ت�����ن�����ك�����ارا 
ل������الع������ت������داء ع�����ل�����ى م����ف����ت����ش امل�������ع�������ارف!

أصيب بعيارات نارية في قدمه


