
 

  

أعتقد أنو توفي . اثر نوبة قمبية 5778الذي عام . أ.سنة من السيد ج 88تزوجت قبل . عام 7:، ابمغ من العمر  .أ.ماسمي 
حيث انو في نفس المحظة التي رجع فييا زوجي لممنزل وأكد اعتقال ابني استفرغ بشكل . بسب تأثره الشديد بخبر اعتقال ابننا ع

.  ونقل إلى المستشفى ودخل عمى أثرىا في حالة غيبوبة وبقي في المستشفى حتى توفي خالل اقل من شير من الحادثة شديد
 .عام وىو أب ألربع أطفال 40العمر من. يبمغ ابني ع

ؤرة اقام جنود االحتالل ب.  7;>4في شير اب من عام . نسكن في منطقة جبل الرحمة في البمدة القدية من مدينة الخميل 
كما اقاموا حاجز عسكري عمى الشارع المعبد الوحيد " رمات يشاي " استيطانية عمى حدود منزلنا من الجية الغربية واسموىا 

الذي يؤدي الى بيتنا إضافة لعدة حواجز عسكرية محيطة بالبؤرة االستيطانية، وعميو أصبح الوصول إلى منزلنا يأتي عبر 
منعنا من المرور  :;>4عندما اندلعت االنتفاضة االولى عام . ددوىا باألسالك الشائكةالمرور من حدود المستوطنة التي ح

إلى منزلنا من الشارع المذكور بحجة الخطورة األمنية عمما انو الشارع الوحيد الذي يؤدي الى منزلنا وأصبح ال يسمح لنا بجمب 
حتى طمب . خرى إال بطمب مسبق يتم تقديمو لالرتباط اإلسرائيمياشياء كثيرة لممنزل مثل الغسالة والثالجة واألغراض الثقيمة األ

 . سيارة اسعاف ال يتم إال بالتنسيق مع اإلسرائيميين ويتم بالعادة عن طريق الصميب األحمر

. عام وابنتي االخرى ن >4وعمرىا . عام ، وابنتيا ل 84البالغة من العمر . أعيش في منزل مكون من طابقين مع ابنتي ك 
ىناك جزء في الطابق االرضي ميجور من قبمنا ألنو . مع عائمتو في الطابق االرضي. عام ،ويسكن ابني ع 75ىا وعمر 

يتعرض بشكل مباشر لضربات المستوطنين المتكررة وىو األقرب لممدخل المؤدي لممستوطنة، ونسكن أنا وبناتي في الطابق 
 .العموي

مساءا وىي ليمة عيد الفطر وأثناء وجود بناتي في عممين في الصالون،  367:م وفي حوالي الساعة  >577-;-49بتاريخ  
حيث يممكن صالون لقص الشعر في مدينة الخميل، أتى إلى المنطقة مستوطنون واقتربوا من منزلنا وقاموا بإحراق سيارة ابني 

ستوطنين بسبب الظالم وضعف شيكل ولم أتمكن من معرفة عدد الم 45777وىي من نوع فيات اونو ويقدر ثمنيا بحوالي . ع
لم يتمنكن بناتي من الحضور بسبب منع التجوال الذي فرضو الجيش اإلسرائيمي .  النظر الذي أعاني منو بسبب مرض السكري

 .عمى المنطقة في ذلك اليوم وذىبن إلى منزل ابنتي المتزوجة م



في . كة، يتكرر طمبي من أحفادي ان يناموا عنديبسبب كبر سني والخوف واألمراض التي أعاني منيا وعدم قدرتي عمى الحر 
تمك الميمة وعند الساعة الرابعة صباحا تقريبا نيضت من الفراش رغم انني ال استطيع التحرك بسيولة لكي اتوضا فاذا بي 

انيم اوالد لموىمة االولى اعتقدت . اشاىد شخصين يقفان بالقرب من المغسمة التي ىي بالصالة عند مدخل باب المنزل الرئيسي
ابني واستفسرت عن سبب وجودىم ىناك في تمك الساعة، ولكن لم يجاوبني احد فاقتربت ودققت النظر اكثر ورايت شخصا 

 . ثالث يقف بالقرب منيم وبعد التدقيق تبين لي انيم جنود اسرائيميون

عندما احضرتيم حاول . مبوا مني احضارىمفقمت ليم ابناء ابني عندىا ط" من في البيت؟:  "فجأة سألني أحدىم بالمغة العربية
ابن ابني االتصال باىمو بالطابق االرضي ليبمغيم عن وجود جنود داخل البيت ، فاخذ الضابط الياتف من يده والقاه فوق 

تريد  ابتعد عني ماذا"فاخذ الولد بالصراخ قائال . الطاولة  وبدا بضربو بيديو ورجميو عمى صدره ووجيو وعمى جميع اجزاء جسمو
" ارجوك ان تتركو انا سيدة كبيرة في السن، ومريضة ال استطيع ان اتحمل ذلك" وقد قمت انا ايضا بالصراخ وقمت لو " مني؟ 

بعد ذلك طمب أحد الجنود من ابن ابني الجموس فوق الكتب وطمب . عندىا دخمت في حالة من الال وعي. ولكن دون جدوى
أما حفيدي االخر، فأخذه الجنود إلى الجية األخرى من المنزل . ووضعو فوق الخزانةمنو أن ال يتحرك بعد ان اخذ الياتف 

قاموا باخراج كل شيء في المنزل . وقاموا بتفتيش جميع الغرف حتى الجوارير والخزائن والشنط وما تحتوييا من اوراق رسمية
 . من مكانو حتى مالبس بناتي

من المنزل بعد ان عبثوا بجميع محتوياتو وعرفت بعد ذلك أن الجنود دخموا الى وفي تمام الساعة الثامنة صباحا خرج الجنزد 
 .بيت ابني الساعة الثالثة صباحا وكان عددىم ستة جنود، وقاموا باحتجاز أىل البيت وتفتيش منزليم بشكل دقيق ايضا

ي تقدمنا بيا لمشرطة اإلسرائيمية ضد ال أذكر عدد الشكاوي الت. ىذه حادثة واحدة من عدة حوادث مخيفة نتعرض ليا باستمرار
أعيش بعيدة عن الناس . حياتي جحيم. المستوطنين وضد الجنود اال انيم لم يتخذوا أية اجراءات ولم يحققوا في أي شكوى

 عندما انوي الخروج من المنزل أخاف أن. بالرغم من قربي منيم فالكل يتجنب زيارتنا لكثرة المعاناة قبل الوصول الى منزلنا
ىذا باالضافة الى حجم . يقتحم منزلي المستوطنين أو الجنود اذ يراقبون المنزل باستمرار ويعرفون متى نخرج ومتي ندخل

المعاناة عند المغادرة من الطريق التي أصبحت مفروضة عمينا وىي عبر الحقول الوعرة والمميئة بالحجارة عمما أنو كثيرا ما 
 .أشجار الزيتون وىذا وحده يسبب الرعب لي فأفضل البقاء في المنزل يتواجد جنود االحتالل مختبئين بين


