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ـدس وتل أبيب تحت النار

ف ��ي ال� �س ��اع ��ات األول� � ��ى ل� �ل� �ع ��دوان ،وإل ��ى
آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�غ��زي��ة
ّ
واإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة .وي� �ب ��دو أن ال�ص�ه��اي�ن��ة
ال� �س ��اك� �ن�ي�ن ف � ��ي األراض � � � � ��ي امل �ح �ت �ل ��ة ل��م
يعيشوا ت��وت�رًا ك�ه��ذا منذ عهد الرئيس
ال�ع��راق��ي ال�س��اب��ق ص ��دام ح�س�ين ،بعدما
تذكروه مع سقوط أول صاروخ على تل
أب �ي��ب ،م��ا زاد ال�غ��زي�ين ث�ق��ة بمقاومتهم
ال �ت ��ي ت �م��ده��م ب��ال �ق��وة ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي ��وم.
األم�ه��ات حاولن أن يخففن عن أبنائهن
دق��ائ��ق ال �خ��وف وال ��رع ��ب .ي�ق�م��ن بجمع
أبنائهن في املكان األكثر أمانًا في املنزل،
بعيدًا ع��ن ال�ن��واف��ذ ال�ت��ي ق��د تتطاير مع
ش��دة االن�ف�ج��ارات ،وي�ح��اول��ن أن يسردن

لهم قصصًا قد تمنحهم القوة واألمان.
أم م�ح�م��د ال�ع��رم��ي ( 36ع��ام��ًا) ،أم ألرب�ع��ة
ّ
أط� �ف ��ال ،ت��ؤك��د أن ال�ل�ي�ل��ة ال �س��اب �ق��ة ك��ان��ت
األس��وأ لها وألبنائها .تقول إنها تحاول
أن تلهي أطفالها بإعداد الحلويات التي
ي �ح �ب��ون �ه��ا ،ل �ع �ل �ه��م ي �ن �س��ون م ��ا ت� �م � ّ�ر ب��ه
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ح��رب ودم� ��ار .وت�ب�ع��ده��م عن
شاشات التلفاز ،كي ال يصدموا ويشعروا
ب ��ال� �خ ��وف م ��ن امل� �ش ��اه ��د .وت �ض �ي��ف «أن ��ا
أع�ل��م أن�ن��ا ف��ي ح��ال��ة ح��رب ،لكنني أح��اول
أن أب �ع��ده��ا ع ��ن أط �ف ��ال ��ي .ه ��م ال ي��زال��ون
ً
أط �ف ��اال ،ي�ج��ب أال أت��رك �ه��م ي�ع�ي�ش��ون ه��ذه
ال�ل�ح�ظ��ات ال�ت��ي ق��د ت��ؤث��ر ف��ي نفسياتهم،
لسنوات طويلة ،ويحتاجون في ما بعد
إل��ى أطباء نفسيني من أج��ل إع��ادة ثقتهم
بأنفسهم إليهم» .وتتابع «عندما سمعت
ً
بالتصعيد ال ��ذي أع�ل�ن��ت ع�ن��ه أوال دول��ة
االح �ت�لال خفت كثيرًا أن يصيب أبنائي
ّ
أي أذى ،غير أنني أصبحت مطمئنة أكثر،
وم ��ع م� ��رور األي � ��ام أش �ع��ر ب ��أن التصعيد
سوف ينتهي بني لحظة وأخرى».
ول � � ��م ت� �م� �ن ��ع ال� � �ط � ��ائ � ��رات ال� �ط� �ف ��ل م �ح �م��د
ال�ص�ي��رف��ي م��ن ال�ل�ع��ب ف��ي س��اح��ة م�ن��زل��ه،
لكن مع تغيير بسيط ،وه��و االبتعاد عن
األم ��اك ��ن امل �ف �ت��وح��ة ،ت�ح�س�ب��ًا ّ
ألي قصف
غ ��ادر .وي �ق��ول محمد ب�ك��ل ث�ق��ة «ب��اب��ا ق��ال
ّ
بخوفونا،
لي إن اليهود بخافوا منا ،ما
ّ
وبعدين في صواريخ كتير بتطلع من عنا
مش من عندهم ،وأنا بعرفها ملا تكون من
عنا ،بضل ألعب بس ملا يكون من الطيارة
بحاول إني أخذ حذري منه».
م �ك��ان آخ ��ر وج ��د ف �ي��ه ال �غ��زي��ون متنفسًا
ملقارعة العدوان ،إذ تسابق الغزيون على
ّ
تناقل األخبار على موقع «فيسبوك» ،كل
حسب سكنه وعمله .ومن حني آلخر كانت
ت�ط�ل��ق ال �ن �ك��ات ال �ت��ي ت�س�ت�خ��ف بالهجمة
اإلسرائيلية ال�ف��اش�ل��ة ،حيث كتب محمد
ال �ن �خ��ال��ة ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه «االح � �ت �ل�ال :غ��زة
ت�ق�ص�ف�ن��ا ب��ال �ف��وس �ف��ور األب� �ي ��ض امل �ح��رم
دوليًا! أبشروا النووي جاي على الطريق
إن شاء الله».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،اس � �ت � �م� ��رت ط� ��ائ� ��رات
ّ
االح�ت�لال في اخ�ت��راق سماء القطاع وبث
ّ
ال��رع��ب عبر ق��اذف��ات امل ��وت ،لعلها تنجح
ف ��ي ال� �ت�ل�اع ��ب ب �ن �ف �س �ي��ة امل ��واط � �ن �ي�ن ،ك�م��ا
كانت تفعل بعدوان الرصاص املصهور،
ل �ت� ّ�وح��ي ل �ه��م ب��أن �ه��ا ح ��رب ال ن�ه��اي��ة ل�ه��ا،
ً
وأنها ستكون ضارية وقاسية ،فضال عن
إلقائها املناشير في املناطق الشمالية من
ال�ق�ط��اع ال�ت��ي ت�ح��ذر امل��واط�ن�ين ف�ي�ه��ا ،من
التصعيد ضدهم.

تندد بالعدوان
رات ّ

من تظاهرة دعم لفلسطني أمام السفارة االسرائيلية في مدريد (د .فاغيت ـ أ ف ب)
عقب ص�لاة الجمعة على أرواح شهداء
غ��زة ،فيما احتشد اآلالف ب�س��وه��اج فى
م�س�ي��رات ووق �ف��ات ف��ي امل�ي��ادي��ن ال�ع��ام��ة،
م �ن ��ددي ��ن ب �م �م��ارس��ات ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلية.
وبالتزامن أصدر األزهر بيانًا طالب فيه
العرب واملسلمني ،بأن يقفوا صفًا واحدًا
ويهبوا لنصرة إخوانهم في قطاع غزة.

ودعا الفلسطينيني «إلى أن يكونوا على
قلب رج��ل واح��د في مواجهة الصهاينة،
ال��ذي��ن يسعون إل��ى استئصالهم جميعًا
من الضفة والقطاع».
والغضب الشعبي من العدوان على غزة
ام �ت��د أي �ض��ًا إل ��ى ال �ي � ُم��ن (أ ف ب ،ي��و بي
آي ،روي�ت��رز) ،حيث نظمت في العاصمة
صنعاء وم��دن يمنية أخ ��رى ،بعد صالة

نبض الضفة ينتفض
القدس المحتلة ـــ فادي أبو سعدى
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي على
ق�ط��اع ،شهدت مناطق الضفة الغربية
ً
أشكاال متعددة من املقاومة ،فمنها من
خ��رج إل��ى ال �ش��وارع ،ومنها م��ن اشتبك
أبناؤها مع قوات االحتالل ،فيما بدأت
بعض البلدات بجمع املساعدات مهما
ك��ان��ت ،ورغ ��م ك��ل ذل ��ك ب�ق�ي��ت ف��ي ح��ال��ة
غليان ضد االحتالل ،كأنها لن تستريح
إال إذا شاركتهم في ّ
رد العدوان الغاشم.
ً
وه�ك��ذا وج��د ال�ع��دو نفسه م�ق��ات�لا على
ج�ب�ه�ت�ين ،ف��أع�ل��ن ح��ال��ة االس �ت �ن �ف��ار في
القدس املحتلة ،وعرقلت قواته وصول
امل �ص �ل�ي�ن إل� ��ى امل �س �ج��د األق� �ص ��ى ألداء
ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة ،ك�م��ا أغ�ل�ق��ت ال�ح��واج��ز
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال � �ط � ��رق � ��ات امل� � ��ؤدي� � ��ة إل ��ى
وس��ط مدينة ال�ق��دس ،عند مقر البريد
إلغ �ل��اق ش � ��ارع ص �ل�اح ال ��دي ��ن ،وس ��وق
الفالحني ،وس��وق امل�ص��رارة ،وانتشرت
ف��ي ج��ان��ب محطة ال�ب��اص��ات للمناطق
ال �ش �م��ال �ي��ة ،وع �ن ��د م �ت �ح��ف «روك �ف �ل ��ر»
ع �ن��د ب ��اب ال� �س ��اه ��رة ،وب � ��اب ال �ع��ام��ود،
ك �م��ا ان �ت �ش��ر ج �ن��ود االح� �ت�ل�ال وق��وات��ه
الخاصة ،وعناصر الشرطة ومركباتها
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� � �ش � ��وارع ،م�س�ت�خ��دم�ين
املتاريس إلغالق أبواب البلدة القديمة
املؤدية إلى املسجد األقصى.
وأك� � ��د ش� �ه ��ود ع� �ي ��ان ل � �ـ «األخ� � �ب � ��ار» أن
سوق الفالحني يشهد تمركزًا عسكريًا
إس��رائ�ي�ل�ي��ًا م�ك�ث�ف��ًا ،ح�ي��ث ت�ح�ض��ر ف��رق
الخيالة ،وقوات عسكرية حولت املكان
إل ��ى ث�ك�ن��ة ع �س �ك��ري��ة .م��ع ذل� ��ك ،خ��رج��ت
م� �س� �ي ��رة ح� ��اش� ��دة م� ��ن داخ � � ��ل امل �س �ج��د
األق �ص��ى ل�ن�ص��رة غ ��زة وأه �ل �ه��ا ،وع�ل��ت
ال �ه �ت��اف��ات امل�ط��ال�ب��ة ب��االن �ت �ق��ام ،ومنها
«االن� �ت� �ق ��ام االن� �ت� �ق ��ام ش� �ه ��داء االق �ص��ى
م��ع ال �ق� ّ�س��ام»« ،ق��ول��وا ل �ك�لاب ال�ش��اب��اك
ال �ي��وم ال �ي��وم االش �ت �ب��اك»« ،م ��ن ال�ق��دس
ت �ح �ي��ة ل �غ��زت �ن��ا األب � �ي� ��ة»« ،ي� ��ا ق �س��ام ي��ا
ح� �ب� �ي ��ب اض � � � ��رب اض � � � ��رب ت � ��ل اب � �ي � ��ب».
ووقعت مواجهات بني الشبان وجنود
االحتالل في بلدة أبو ديس في القدس
امل�ح�ت�ل��ة ،ح�ي��ث أص�ي��ب ث�لاث��ة مواطنني
ب��ال��رص��اص امل �ط��اط��ي ،ب �ع��د خ��روج�ه��م
ف��ي م �س �ي��رة ن�ظ�م�ت�ه��ا ف �ص��ائ��ل منظمة
التحرير الفلسطينية ،تنديدا بالعدوان

ال �ج �م �ع��ة ،ت �ظ��اه��رات اح �ت �ج��اج �ي��ة .ون � ّ�دد
خطباء املساجد بـ«العدوان الصهيوني»
ّ
موحد
على غ��زة ،وطالبوا بتحرك عربي
ّ
يتعرض له القطاع ،كما طالبوا
تجاه ما
األح� ��زاب ال��دي�ن�ي��ة ب�ـ«ف�ت��ح ب��اب ال�ج�ه��اد»
ل �ع �ن��اص��ره��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال ��دف ��اع عن
ق�ط��اع غ��زة ،وتطبيق ال�ش�ع��ارات الدينية
التي ّ
يرددونها والتي تدعو الى ضرورة
الجهاد.
وفي تونس ،تظاهر اآلالف وسط تونس
العاصمة للتنديد بالهجوم اإلسرائيلي
ع�ل��ى غ ��زة ،وللتعبير ع��ن تضامنهم مع
الشعب الفلسطيني .ورف��ع املتظاهرون
شعارات منددة بإسرائيل ،منها «يا قسام
(الجناح العسكري لحماس) يا مبيد دمر
دمر تل أبيب» ،و«مقاومة مقاومة ال صلح
و ال مساومة» ،و«غزة غزة رمز العزة».
وك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات التونسية ق��د ات�خ��ذت
إجراءات أمنية مشددة ،منعت بموجبها
امل �ت �ظ��اه��ري��ن م ��ن ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ش ��ارع
الحبيب بورقيبة ،دون تسجيل مواجهات
أو صدامات مع أفراد األمن ،بعد يوم من
تفريقها ب��ال�ق��وة ت�ظ��اه��رة سلمية ش��ارك
فيها املئات للتنديد بالهجوم اإلسرائيلي

اإلسرائيلي على غزة .وبحسب مصادر
«األخ �ب��ار» ف��إن أح��د ال�ج��رح��ى نقل إلى
مستشفى املقاصد لتلقي العالج ،فيما
أصيب العشرات بحاالت اختناق.
ال� �ت� �ظ ��اه ��رة األك � �ب � ��ر ك� ��ان� ��ت ت� �ل ��ك ال �ت��ي
ن�ظ�م�ت�ه��ا ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ف ��ي م��دي�ن��ة
رام ال � �ل� ��ه ،وال � �ت� ��ي ان �ط �ل ��ق ف �ي �ه��ا أك �ث��ر
م ��ن  1000م �ش ��ارك م ��ن م�س�ج��د ال�ب�ي��رة
الكبير ،حيث رفعت الرايات الخضراء،
وصور الشهيد أحمد الجعبري ،وعلت
ال�ه�ت��اف��ات ،مطالبة بمزيد م��ن القصف
ع �ل��ى ت ��ل أب� �ي ��ب وامل � � ��دن اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة.

خ�لال مواجهات مع جنود االح��ت�لال في
الضفة (سيف دحلة ــ أ ف ب)
ووقعت مواجهات بني ق��وات االحتالل
وال� �ش� �ب ��ان ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف ��ي ك ��ل م��ن
منطقة حاجز قلنديا العسكري ،وأمام
س�ج��ن ع��وف��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي ،دون وق��وع
إص��اب��ات .وش ��ارك امل �ئ��ات م��ن مواطني
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،
ف��ي م�س�ي��رة ال�غ�ض��ب ت�ض��ام�ن��ًا م��ع غ��زة
ب �ع ��د ص �ل��اة ال �ج �م �ع ��ة ،ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت
م� ��ن م �س �ج��د ال �ح �س�ي�ن ب� ��ن ع �ل ��ي ت �ج��اه
دوار امل �ن��ارة وس��ط ال�خ�ل�ي��ل ،تخللتها
خ �ط��اب��ات غ��اض �ب��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية .وق�م�ع��ت ق ��وات االح�ت�لال
مسيرة الولجة في بيت لحم ،ومنعتها

هتافات المتظاهرين:
مقاومة مقاومة
ال صلح وال مساومة

املتواصل على قطاع غزة.
أما في إيران ،فذكرت وسائل إعالم إيرانية
أن ��ه ج ��رت ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ط� �ه ��ران وأک �ث��ر
م��ن  700مدينة وب�ل��دة إيرانية تظاهرات
حاشدة تنديدًا بالهجوم اإلسرائيلي على
قطاع غزة ،ودعمًا للمقاومة الفلسطينية.
ودع� � ��ا امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ح� �ك ��وم ��ات امل�ن�ط�ق��ة
إل � ��ى ك �س ��ر ال �ص �م ��ت وإدان � � � ��ة ال �ه �ج �م��ات
اإلسرائيلية وإرس��ال املساعدات الالزمة
دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني حتى
ت�ح��ري��ر ك��ام��ل أرض ��ه م��ن االح �ت�ل�ال ،فيما
ّ
حمل خطيب ص�لاة الجمعة ف��ي طهران،
أح � �م ��د خ ��ات� �م ��ي ،ال� �ح� �ك ��وم ��ة األم �ي��رك �ي��ة
مسؤولية الهجوم اإلسرائيلي على قطاع
غزة.

م ��ن ال ��وص ��ول إل� ��ى م �ك��ان إق ��ام ��ة ج ��دار
ال �ف �ص��ل ال �ع �ن �ص ��ري ،اح �ت �ج��اج��ًا ع�ل��ى
بنائه ونصرة لقطاع غزة ،واستخدمت
ق � ��وات االح � �ت �ل�ال ال� � �ه � ��راوات وال �ق �ن��اب��ل
ال�س��ام��ة وال�ص��وت�ي��ة ،ح�ي��ث وق�ع��ت ع��دة
إص ��اب ��ات ،ج ��رت م�ع��ال�ج�ت�ه��ا م�ي��دان�ي��ًا.
وشهدت منطقة «قبر راحيل» املتاخمة
ملخيم ع��اي��دة ف��ي ب�ي��ت ل�ح��م م��واج�ه��ات
عنيفة بني املواطنني وجنود االحتالل،
ع � �ق� ��ب م � �س � �ي� ��رة خ � ��رج � ��ت ب � �ع� ��د ص �ل�اة
َ
الجمعة أيضا تنديدًا بالعدوان .كذلك
علقت جامعة بيت لحم وس��ط املدينة،
ال��دراس��ة ،إلت��اح��ة ال�ف��رص��ة ل�ل�ط�لاب من
أجل التعبير عن تضامنهم مع شهداء
وج ��رح ��ى ال � �ع� ��دوان اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ع�ل��ى
ق �ط��اع غ ��زة ،وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ف�ع��ال�ي��ات
االحتجاجية في محافظة بيت لحم.
م��ن جهته ،ن��دد عضو املجلس الثوري
ل� �ح ��رك ��ة «ف� � �ت � ��ح» ،دي � �م � �ت ��ري دل� �ي ��ان ��ي،
ب� ��ال � �ع� ��دوان اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع �ل ��ى أه �ل �ن��ا
ف� � ��ي ق� � �ط � ��اع غ� � � ��زة امل� � �ح � ��اص � ��ر ،م� ��وك � �دًا
أن «ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال �ت �ض ��ام �ن �ي ��ة ال �ت��ي
ً
ت��أخ��ذ أش �ك ��اال م�ي��دان�ي��ة ودب�ل��وم��اس�ي��ة
وإعالمية ،ستستمر بالرغم من حملة
االع �ت �ق��االت اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وخ��اص��ة في
القدس العربية املحتلة».
ووص��ف دل�ي��ان��ي ال �ع��دوان اإلس��رائ�ي�ل��ي
ع �ل��ى غ ��زة ب��أن��ه «ع� � ��دوان ع �ل��ى ال �ق��دس
وب��اق��ي أن�ح��اء الضفة الغربية ،لكوننا
ش�ع�ب��ًا واح � �دًا ت�م�ث�ل��ه م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال � �ت ��ي ل� ��م ول � ��ن ي �ت��أث��ر
ع�ن��اص��ره��ا ب�م�س�ت��وي��ات�ه��م التنظيمية
املختلفة بممارسات االحتالل القمعية
ومنها االعتقال ،بل إن هذه املمارسات
ال �ق �م �ع �ي��ة اإلج� ��رام � �ي� ��ة ت ��زي ��دن ��ا ث �ب��ات��ًا
وتمسكًا بثوابتنا الوطنية».
أما حقيقة مشاعر أهل الضفة الغربية،
ف �ه��ي م �ت �ض��ارب��ة وم��رت �ب �ك��ة إل� ��ى أب �ع��د
ال �ح��دود ،ت ��راوح م��ا ب�ين األل��م والحرقة
على أه��ل غ��زة ،وم��ا ب�ين ن�ش��وة وص��ول
ال� � �ص � ��واري � ��خ إل � � ��ى ت � ��ل أب � �ي� ��ب وخ � ��وف
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،م ��ا ب�ي�ن ال ��وج ��ع ،وب�ين
االح�س��اس بعدم ال�ق��درة على املساعدة
ال �ف �ع �ل �ي��ة أله� ��ال� ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ،وم � ��ا ب�ين
ال �س �خ��ري��ة أح �ي��ان��ًا أخ� ��رى ع �ل��ى بعض
ال��ردود اإلسرائيلية وامل��واق��ف العربية
مما يجري في غزة.

وات�ه��م خاتمي ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب��اراك
أوباما باالزدواجية ،مشيرًا إلى أن األخير
«يرى الباطل حقًا عندما رأى أن العدوان
اإلسرائيلي على غزة دفاع عن النفس».
وف� ��ي ت��رك �ي��ا ،ت �ظ��اه��ر اآلالف ف ��ي جميع
أن �ح��اء ال �ب�لاد ت�ض��ام�ن��ًا م��ع غ ��زة .وذك��رت
وك��ال��ة األن��اض��ول أن ع��ددًا م��ن الناشطني
نظموا تظاهرتني ،بعد صالة الجمعة ،في
إسطنبول ،أمام جامعي ،الفاتح وبايزيد،
حيث رفعوا األعالم الفلسطينية ،وهتفوا
ضد إسرائيل.
وف � ��ي والي � ��ة أض� �ن ��ة ج� �ن ��وب ت ��رك �ي ��ا ،ق��اد
أع � �ض� ��اء ف� ��ي «م� �ن� �ت ��دى أض� �ن ��ة امل� ��دن� ��ي»،
تظاهرة انطلقت بعد صالة الجمعة إلى
ميدان  5يناير ،منددة بالعدوان على غزة.
وف��ي والي ��ة ط��راب��زون ش�م��ال ت��رك�ي��ا على
س ��اح ��ل ال �ب �ح��ر األس� � � ��ود ،ن �ظ��م ع � ��دد م��ن
ه �ي �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع امل� ��دن� ��ي ت� �ظ ��اه ��رة ف��ي
ح��دي�ق��ة امل �ي ��دان ب�س��اح��ة أت ��ات ��ورك ،هتف
امل�ش��ارك��ون فيها ض��د الهجوم على غ��زة.
كذلك خرجت تظاهرات مماثلة في والية
كوجالي شرق إسطنبول ووالية تشوروم
شمال األن��اض��ول التركي ،وف��ي دي��ار بكر
جنوب شرق تركيا.

