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العالم

ّ
الحدث
تبدل كل شــيء في األراض ــي المحتلة عــام .48
مشهد ع ــام  2000ي ـعــود إل ــى الــواج ـهــة .ش ـبــان لم
بدالء مليئة
يجدوا حزبًا ينظمهم انطلقوا إلى الشوارع ٍ
بالحجارة يرشقون بها عــدوهــم ،متنقلين مــن خط
مواجهة إلى آخر

الغطاء الذي توفره
إسرائيل للمعتدين
ليس إال عقابًا
لفلسطينيي الـ 48
على تالحمهم مع
إخوتهم (أ ف ب)

فلسطينيو الـ 48

نحن هنا
بيروت حمود

البدايات شائكة ،خصوصًا ملن يعيش
داخــل أراضــي عام  .48يعرف ذلك جيدًا
محتله ،ليل نـهــار ،في
كــل مــن يـصــادف
ّ
ّ
العمل أو الجامعة أو ال ـشــارع .صــارت
األم ــاك ــن تحمل كـ ّـلـهــا أس ـم ـ ًـاء عـبــريــة ال
تشبه وجهه الفلسطيني ،دونما قدرة
على مقاومة أو فعل شيء ضد املحتل،
خوفًا من االعتقال ...أو حرمانه حقوق
الدرجة الخامسة!
لكن ،يوم أمس ،انتفض الشارع .عشرات

اآلالف لبوا النداء متوجهني إلى مدينة
سخنني (الجليل األسفل) للمشاركة في
أكبر تظاهرة شهدتها األراضي املحتلة
عـ ــام  ،1948ب ـع ــدم ــا ال ـت ــزم ــت مختلف
املناطق اإلضراب العام ،مغلقة املدارس
واملحالت التجارية.
التراكم الطويل لالعتداءات العنصرية
ـوث ــق
ال ـي ــوم ـي ــة ل ــاحـ ـت ــال ،الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ّ
إع ــامـ ـي ــا ،وث ـق ـه ــا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــو ال ـ ـ ـ 48
ف ــي ذاك ــرت ـه ــم ال ـج ـم ـع ـيــة .ال ـق ـشــة الـتــي
قصمت ظهر البعير كــانــت اقتحامات
املستوطنني األخيرة للمسجد األقصى،

القدس تتصدر المواجهة ...والغزيون على الحدود
ّ
مقدسيان ،صباح أمس ،عملية مزدوجة .أطلق أولهما ،وهو بهاء عليان ،النار
نفذ
في حافلة إسرائيلية في القدس قبل أن يسقط شهيدًا ،فيما طعن بالل أسعد
َّ
إسرائيلي ْي وجرح ستة عشر آخرين،
(اعتقل الحقًا) الركاب ،ما أدى إلى مقتل
بينهم ثمانية في حال الخطر .كذلك جرت عملية أخرى في
املدينة ،نفذها املقدسي عالء أبو جمل ،على مقربة من محطة
الحافالت في القدس ،حيث دهس خمسة مشاة ،قتل أحدهم
وأصيب أربعة بإصابات خطيرة .وأيضًا في باب العامود
في البلدة القديمة ،استشهد مقدسي بنيران العدو ،بعدما
نفذ عملية طعن أصيب فيها إسرائيلي .وفي رعنانا ،بالقرب
من تل أبيب ،نفذ الشاب طارق دويك ( 22سنة) عملية طعن،
أصيب خاللها بجروح خطرة ،فيما أصيب إسرائيلي بجراح
متوسطة .وفق وزارة الصحة الفلسطينية ،بلغ عدد الشهداء
منذ بدء االنتفاضة الشعبية مطلع الجاري 30 ،شهيدًا ،من
بينهم سبعة أطفال ،فيما بلغ عدد املصابني بالرصاص الحي
ً
واملطاطي أكثر من  ،1400فضال عن أربعة آالف مصاب
باالختناق جراء الغاز ّ
املسيل للدموع .وأمس فقط جرح نحو  329في الضفة ،و
 42في غزة ،ومن بني الحاالت  20بالرصاص الحي.
(األخبار)

وسـقــوط الـشـهــداء فــي الضفة املحتلة،
وق ـطــاع غ ــزة ،وال ـق ــدس .أيـضــا محاولة
إعدام إسراء عابد ،قبل بضعة أيام ،في
الـعـفــولــة مل ـجــرد كــونـهــا محجبة وذات
مالمح عربية ،شكلت هي األخرى نقطة
فاصلة بالنسبة إليهم.
أمـ ـ ــا الـ ـغـ ـط ــاء ال ـ ـ ــذي تـ ــوفـ ــره امل ــؤس ـس ــة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة وج ـ ـهـ ــازهـ ــا
القضائي للمعتدين ،مــن مستوطنني
ورج ـ ـ ـ ــال ش ــرط ــة وج ـ ـن ـ ــود ،ف ـل ـي ــس إال
عقابًا لفلسطينيي الــ 48على تالحمهم
ووحدتهم مع إخوتهم في باقي مناطق
فـلـسـطــن .فـفــي الـشـهــر األخ ـي ــر ،وقعت
م ـئ ــات م ــن ح ـ ــاالت االع ـ ـتـ ــداء الـجـســدي
واللفظي ،والـطــرد من العمل .معظمها
لم يوثق ولــم تقدم شكوى فيه ،هــذا ما
شــرحــه األمـ ــن ال ـع ــام لـحــركــة «ك ـف ــاح»،
أيمن حاج يحيى ،لـ«األخبار».
ف ـف ــي ال ـك ــرم ــل ـ ـ ـ ح ـي ـف ــا ،ط ـع ــن ي ـه ــودي
مـتـطــرف فلسطينيًا ف ــي بـطـنــه ،مـســاء
أمس .استطاع الهرب إلى محطة وقود
قــريـبــة وطـلــب ال ـن ـجــدة .وأي ـضــا اعـتــدى
م ـس ـتــوط ـنــون م ـت ـط ــرف ــون ع ـل ــى سـيــدة
فلسطينية من مدينة الطيبة (املثلث)
أص ـي ـبــت إثـ ــر ذلـ ــك بـ ـج ــراح مـتــوسـطــة،
وتلقى فلسطيني يملك دكانًا في مجمع
ت ـج ــاري ف ــي «ك ــري ــات آتـ ــا» بــال ـقــرب من
حيفا ،تهديدًا مــن متطرفني يـهــود ،ما
استدعى طلب حماية شخصية ،بعدما
رف ــض املـجـمــع ال ـت ـجــاري تــوفـيــرهــا لــه.
كذلك في تل أبيب حدث شجار بني فتاة
فلسطينية مــن حـيـفــا ،وش ــاب يـهــودي
داخل سيارة أجرة ،ما دفعه إلى الصراخ
وطلب النجدة ،زاعمًا أن الفتاة حاولت
طعنه .كذلك وثق شريط مصور اعتداء
متطرفني يهود على عامل فلسطيني
في بلدية ديمونا.
مــن املــؤكــد أن ه ــذه االعـ ـت ــداءات ليست

ع ـ ـفـ ــويـ ــة ،ب ـ ــل ه ـ ــي م ـخ ـط ـط ــة وتـ ـج ــري
ضـ ـم ــن دعـ ـ ـ ــوة ت ـح ــري ـض ـي ــة ع ـن ـصــريــة
على فلسطيني  .48كما انتشرت على
وس ــائ ــل االتـ ـص ــال االج ـت ـمــاعــي داع ـيــة
اليهود إلى االبتعاد عن العرب وتبليغ
الشرطة لتفتيشهم .وج ــاء فــي الــدعــوة
أي ـضــا أن «م ــن املـمـكــن أن ي ـكــون هــؤالء
ّ
العرب أصدقاءك في العمل أو املدرسة
منذ  10سنوات .هذا ال يهم .فكل شيء
ت ـغ ـيــر ب ـس ـبــب الـ ــدعـ ــوات الـتـحــريـضـيــة
ف ــي امل ـس ــاج ــد وامل ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ــي تجعل
اهتمامهم يتركز على الشهادة فقط».
أيضًا ،ثمة هوس إسرائيلي كبير دخل
أروقـ ـ ــة امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة .ف ـقــد أص ــدر
الجيش ،أمس ،تعليمات ملجنديه بمنع
الـنــوم فــي وســائــل الـنـقــل ،الـحــافــات أو

مشاهد تتكرر للمرة
األولى منذ  2000في
مدن الداخل المحتل

إجراءات إسرائيلية جديدة :الجيش إلى الشوارع وتطويق القــ
ضـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــق اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
ض ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــن وال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــود
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ،الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات أم ـ ــام
قـ ـي ــادتـ ـه ــم ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـنـ ـف ــدت ع ـ ــددًا
مــن الــوســائــل اإلجــرائ ـيــة واألم ـن ـيــة.
وبرزت مفاعيل زخم هذه العمليات
على املواطن اإلسرائيلي الذي بات

ينوون تقليص المدة
الفاصلة لتدمير منازل
المشاركين في العمليات
ي ـش ـع ــر بـ ـفـ ـق ــدان أمـ ـن ــه ال ـش ـخ ـص ــي،
وعـلــى رأس ال ـهــرم الـسـيــاســي الــذي
اضـ ـط ــر إل ـ ــى مـ ـق ــارب ــة ال ـق ـض ـي ــة مــن
زاويـ ـ ـ ـ ــة أن ـ ـهـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار لـ ـلـ ـص ــراع
ال ـ ــدائ ـ ــر ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـط ــن مـنــذ
ً
نـ ـح ــو مـ ـئ ــة عـ ـ ـ ــام ،م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال ت ـب ــرئ ــة
سياساته الحكومية ،على مستوى
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـط ـ ــان وم ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه لـ ـف ــرض
وق ــائ ــع ت ـت ـصــل بــامل ـس ـجــد األق ـص ــى،

ً
فضال عن املجازر التي ارتكبها في
غزة وسائر فلسطني.
وت ـ ـ ـبـ ـ ــرز أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ــذي
شهدته فلسطني أمــس ،بسلسلة من
الـعـمـلـيــات املـتـتــالـيــة ،أن ــه يــأتــي بعد
نحو أسـبــوعــن مــن بــدء هــذا املـســار،
األمر الذي عنى بالنسبة إلى القيادة
والجمهور في إسرائيل ،أن الغضب
الفلسطيني ال ي ــزال وسيبقى ّ
يعبر
عــن نفسه بما تــوافــر لــه مــن وســائــل.
وم ــن أه ــم مــا ان ـطــوى عليه اسـتـمــرار
الـ ـ ــزخـ ـ ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي أنـ ـ ـ ــه أسـ ـق ــط
الرهان على اإلجراءات الردعية التي
سارعت إليها حكومة العدو ،ولهجة
الـتـحــدي الـتــي طبعت كلمة رئيسها
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،أمـ ــام الكنيست
خــاصــة عـنــدمــا أك ــد ضـ ــرورة هزيمة
«اإلره ـ ــاب» ،وأن «أع ــداء إســرائـيــل لم
يتعلموا أن اإلرهاب لن يخضعنا».
بــرغــم ذلـ ــك ،وم ـنــذ الـلـحـظــات األول ــى
الن ـ ـطـ ــاق ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار ال ـع ـم ـل ـيــاتــي،
اكـ ـتـ ـف ــى نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ب ــالـ ـح ــدي ــث عــن
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ــردعـ ـ ـي ـ ــة

والـعـقــابـيــة ،فــي مـحــاولــة لـلـقــول إنــه
أمــام أعمال «ارهابية» تأتي امتدادًا
ملا يشهده الشرق األوسط ،وال عالقة
له ،بطريقة أو بأخرى ،بالسياسات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ومـ ـجـ ـم ــل امل ـ ـشـ ــروع
الصهيوني في فلسطني.
وم ـ ـ ــع اش ـ ـ ـتـ ـ ــداد مـ ــوجـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
أم ـ ــس ،ووقـ ـ ــوع ق ـت ـلــى إســرائ ـي ـل ـيــن،
قرر نتنياهو ،كما ذكر موقع القناة
الثانية فــي التلفزيون االسرائيلي،
خالل مشاورات أمنية ،ضم وحدات
م ــن ال ـج ـيــش إل ــى ال ـش ــرط ــة م ــن أجــل
ضمان األمــن في املــدن اإلسرائيلية.
ووفـ ـق ــا لـ ـلـ ـق ــرار ،س ـي ــوض ــع ال ـج ـنــود
فــي أمــاكــن مثل املفترقات الرئيسية
والتجمعات ،وستعزز الشرطة بقوة
بـشــريــة مــن الـجـيــش ملـســاعــدتـهــا في
«م ـكــاف ـحــة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي يشنها
الفلسطينيون».
ضمن إطــار الخطة ،طــرح نتنياهو
عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة،
لـ ـك ــن «ن ـ ـقـ ــاشـ ــا دار ب ـ ـشـ ــأن ت ـن ـف ـيــذ
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات ،مـ ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا

ال ـغ ـط ــاء ال ـق ــان ــون ــي لـ ـه ــا» .وإح ـ ــدى
ه ــذه ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي ت ـحــدث عنها
نـتـنـيــاهــو ،تـطــويــق األح ـي ــاء شــرقــي

ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس« ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـن ـه ــا
الفلسطينيون لتنفيذ عملياتهم»،
إض ــاف ــة إلـ ــى خ ـط ــوة أخ ـ ــرى تـتـصــل

طرحت إمكانية حرمان عائلة المقاومين السكن في القدس (آي بي ايه)

