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العالم

على الغالف

غزة تنتصر للضفة والقدس والـ  ...48بشهدائها
نجح الفلسطينيون في تجسيد
وحدتهم ،فخرجت غزة أمس نصرة
لألقصى والضفة الغربية .أمس،
خرج الفلسطينيون في كل مناطق
وجودهم .أبناء الداخل واجهوا العدو
في الناصرة ،الضفة نظمت أكبر مسيراتها
منذ  15عامًا ،وغزة ّ
قدمت الدم فارتقى
 6من أبنائها شهداء ً
فداء لفلسطين
غزة ــ آدم زاهر
رام الله ــ إيلياء غريبة
اتـ ـسـ ـع ــت رق ـ ـعـ ــة الـ ـغـ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ق ـ ــوات
االحتالل اإلسرائيلي في اليوم الثامن
لـيـصــل إل ــى ق ـطــاع غـ ــزة .ف ـفــي الــوقــت
ال ـ ـ ــذي س ــرق ــت ف ـي ــه ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة
أنظار العالم ،بعد استمرار عمليات

تمكن شبان من اجتياز
الحدود ورفعوا علم فلسطين
داخل األراضي المحتلة
طعن املستوطنني فيها وفــي الداخل
امل ـح ـتــل ،ق ــدم ــت غ ــزة أم ــس  6ش ـهــداء
و 145إصابة في مواجهات مباشرة
مع الجنود اإلسرائيليني على مناطق
في الشريط الحدودي مع العدو.
تــوجــه ال ـش ـبــان بـعــد ص ــاة الجمعة
الـ ــى ن ـق ــاط ال ـت ـم ــاس ،وك ــان ــت بــدايــة
املواجهات عند معبر إيريز ،حيث لم
يكن بأيدي الغاضبني شيء ملواجهة
ال ـعــدو س ــوى ال ـح ـجــارة .اعـتـلــى عــدد
من الغزيني التالل الرملية املالصقة
لـلـحــدود ،رد الجنود اإلسرائيليون
املـتـحـصـنــون ف ــي مــوقــع نــاحــل عــوز
ب ـ ــال ـ ــرص ـ ــاص ال ـ ـ ـحـ ـ ــي ،م ـس ـت ـه ــدف ــن

منطقة الرأس والصدر ،ما أسفر عن
استشهاد  4شبان وإصابة أكثر من
 50آخرين؛ بعضهم جراحهم خطيرة.
وفـ ــي خـ ــان ي ــون ــس ج ـن ــوب ال ـق ـطــاع،
استشهد طفل وشاب في املواجهات
م ـ ــع ج ـ ـنـ ــود االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الفراحني على الحدود شرق املدينة،
ّ
وأص ـيــب أك ـثــر مــن  13آخ ــري ــن .وأك ــد
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـص ـحــة في
غ ـ ــزة ،أش ـ ــرف ال ـ ـقـ ــدرة ،لـ ــ«األخـ ـب ــار»،
اسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــاد سـ ـ ـت ـ ــة م ـ ــواط ـ ـن ـ ــن ف ــي
مواجهات مع االحتالل شرق مدينة
غزة وخــان يونس .وقــال إن الشهداء
ش ــرق غ ــزة ه ــم :شـ ــادي ح ـســام دول ــة
(  20ع ـ ــام ـ ــا) ،أحـ ـم ــد عـ ـب ــد ال ــرح ـي ــم
ال ـه ــرب ــاوي ( 20ع ــام ــا) ،ع ـبــد املـجـيــد
ال ــوح ـي ــدي ( 20ع ــام ــا) وزيـ ـ ــاد نبيل
ش ــرف ( 20ع ــام ــا) ،أم ــا ش ـه ــداء خــان
ي ــون ــس ف ـه ــم :ال ـط ـف ــل م ـح ـمــد ه ـشــام
ال ــرق ــب ( 15ع ــام ــا) وع ــدن ــان مــوســى
أبو عليان ( 22عامًا) ،باإلضافة الى
إصابة مصور وكالة األناضول متني
كايا قرب موقع ناحل عوز ،واملصور
عامر الخطيب.
م ــع س ـقــوط ال ـش ـهــداء وارتـ ـف ــاع حــدة
الغضب ،تمكن عــدد مــن الشبان من
اجتياز السياج الحدودي األمني في
الفراحني ،رافعني العلم الفلسطيني
داخل األراضي املحتلة .وقال الناطق
باسم وزارة الداخلية فــي غــزة ،إيــاد
ال ـب ــزم ،إن «قـ ــوات االح ـت ــال تعمدت
قتل املتظاهرين في غزة باستخدام
ال ــرص ــاص املـتـفـجــر ،وإصــابـتـهــم في
األجزاء العلوية من أجسادهم».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،اسـ ـتـ ـم ــرت ث ــورة
ال ـض ـف ــة والـ ـ ـق ـ ــدس ،ح ـي ــث اس ـت ـش ـهــد
الـ ـ ـش ـ ــاب مـ ـحـ ـم ــد ف ـ ـ ـ ــارس ال ـج ـع ـب ــري
( 19ع ــام ــا) ،بـعــد طـعـنــه ضــابـطــا من
ق ــوات االحـتــال على املــدخــل الغربي
مل ـس ـت ــوط ـن ــة «كـ ـ ــريـ ـ ــات أرب ـ ـ ـ ـ ــع» ق ــرب
مدينة الخليل املحتلة .وكانت قوات
االح ـ ـتـ ــال قـ ــد ع ـ ـ ــززت مـ ــن وج ــوده ــا
ف ــي الـ ـق ــدس ون ـص ـبــت ال ـح ــواج ــز مع
ت ـع ــزي ــزات عـسـكــريــة ف ــي ك ــل املـنــاطــق
بـ ـع ــدم ــا أصـ ـي ــب م ـس ـت ــوط ــن بـ ـج ــراح

قوات االحتالل تعمدت قتل المتظاهرين في غزة باستخدام الرصاص المتفجر (آي بي ايه)

خ ـط ـيــرة ،جـ ــراء عـمـلـيــة ط ـعــن نـفــذهــا
شــاب فلسطيني بالشيخ ج ــراح في
ال ـقــدس .وفــي رام ال ـلــه ،ش ــارك اآلالف
ف ــي تـشـيـيــع الـشـهـيــد مـهـنــد الحلبي
ف ــي ج ـن ــازة وص ـف ــت ب ــاألض ـخ ــم منذ
ع ـ ــام  .2001وردد امل ـش ـي ـع ــون عـنــد
ّ
ت ـس ــل ـم ـه ــم جـ ـثـ ـم ــان ال ـش ـه ـي ــد «أهـ ــا
وس ـه ــا وم ــرح ـب ـت ــن ،م ـه ـنــد ي ــا نــور
العني ،أهال وسهال ومرحبتني ،بقاتل
املستوطنني».
وبعد دفن الحلبي في مقبرة الشهداء
في البيرة ،اتجهت الحشود إلى حي

البالوع بالقرب مــن مستوطنة بيت
ايل ،لالشتباك مع جنود العدو الذين
أط ـل ـقــوا ال ــرص ــاص ال ـحــي واملـطــاطــي
وق ـ ـنـ ــابـ ــل الـ ـ ـغ ـ ــاز املـ ـسـ ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع،
ب ــاالضــافــة ال ــى رش امل ـي ــاه ال ـعــادمــة.
وأص ـيــب فــي املــواج ـهــات بــالـقــرب من
م ـس ـتــوط ـنــة ب ـي ــت اي ـ ـ ــل 30 ،م ــواط ـن ــا
ب ــال ــرص ــاص ،ب ـي ـن ـهــم  8ب ــال ــرص ــاص
الحي والبقية بالرصاص املطاطي،
وصفت جراح  4بالخطيرة.
وكـ ــانـ ــت حـ ـ ــدة املـ ــواج ـ ـهـ ــات وضـ ــرب
ال ـح ـجــارة ت ــزداد كلما وصـلـهــم خبر

ع ــن شـهـيــد أو ج ــري ــح .وأك ـ ــد منسق
القوى الوطنية في محافظة رام الله،
عـصــام بـكــر ،ل ــ«األخ ـبــار» أن «جـنــازة
الشهيد الـيــوم تظهر لنا أن النضال
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي يـ ـج ــب أن ي ـس ـت ـم ــر ن ـحــو
انتفاضة شعبية واسعة».
وفي قلقيلية ،تمكن شاب فلسطيني
مــن ان ـتــزاع ســاح أحــد الـجـنــود والذ
بالفرار قبل أن ّ
يطوق الجيش منطقة
عـ ـ ـ ــزون .وقـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة ي ــدي ـع ــوت
أح ــرن ــوت إن أم ــن الـسـلـطــة تـمـكــن من
إعادة السالح للجيش اإلسرائيلي.

المسعفون جنود مجهولون ...ومستهدفون أيضًا
رام الله ــ زويا إبراهيم
س ـبــل امل ـعــال ـجــة مل ـئ ــات اإلصـ ــابـ ــات في
م ـنــاطــق ال ـت ـم ــاس ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
تزداد صعوبة مع مرور أيام املواجهات.
ل ـيــس لـلـمـسـتـشـفـيــات ه ـنــا ق ـ ــدرة على
استقبال هذه األعداد الكبيرة الواصلة
مــن مناطق االشـتـبــاكــات ،بــل إن بعض
املصابني تكون زيارتهم هي الثانية أو
الثالثة إلى املستشفى ألنهم عادوا إلى
املواجهات بعد يوم واحد من إصابتهم
األولى.
تـتــرك قنابل الـغــاز وال ـصــوت واألعـيــرة
امل ـ ـطـ ــاط ـ ـيـ ــة وال ـ ـح ـ ـي ـ ــة آثـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ص ـع ــوب ــة
اإلص ــاب ــات مــع شــراســة ال ـج ـنــود ،كلما
أب ــدى املـتـظــاهــرون مـقــاومــة أك ـثــر .يبدأ
الجندي األول بإلقاء قنبلة الغاز حتى
يباشر من بعده إطالق الرصاص.
ً
«ك ــان يــوم الجمعة املــاضــي طــويــا في
جبل الطويل شرق البيرة .تلقينا بالغًا
بــوجــود إصــابــة بــالــرصــاص الـحــي في
الـقــدم .بــدأ الشبان يصرخون :مصاب،
مصاب ،توجهنا إليه .نقلناه في سيارة
اإلسـ ـع ــاف وع ـنــدمــا شــرع ـنــا بــالـتـحــرك
اقـ ـ ـت ـ ــرب الـ ـجـ ـي ــش مـ ـن ــا وبـ ـ ـ ــدأ ب ــإط ــاق
الرصاص الحي على سيارة اإلسعاف
وأجبرنا على التوقف» ،يقول املسعف
رائد الحوتري.
ويواصل حديثه عما جرى« :تقدم جنود
االحتالل من سيارة اإلسعاف وأخــذوا
م ـف ـتــاح ـي ـهــا وف ـت ـح ــوا الـ ـب ــاب الـخـلـفــي

وبدأوا بالصراخ علينا بالعبرية حتى
ال نتدخل وهم يريدون اعتقال املصاب.
حــاولـنــا أن نقنعهم ب ـضــرورة معالجة
ال ـش ــاب ق ـبــل اع ـت ـقــالــه ،لـكـنـهــم رف ـضــوا
ذلــك .رفعوا السالح وهــددونــا ،وعندما
دخلت سيارة اإلسعاف كما طلب مني
اعتدوا ّ
علي».
ل ـ ــم ت ـك ـت ــف ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـع ـ ــدو بـ ــاالع ـ ـتـ ــداء
ع ـل ــى املـ ـسـ ـع ــف ،ب ــل اعـ ـت ــدت بــال ـضــرب
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــاب واعـ ـتـ ـقـ ـلـ ـت ــه ،ثـ ـ ــم ورد
لجمعية «ال ـهــال األح ـمــر «ات ـصــال من
«االرتباط الفلسطيني» (تابع للسلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة) ب ـعــد ن ـصــف س ــاع ــة من
ال ـح ــادث ــة بـ ــأن ث ـمــة تـبـلـيـغــا م ــن جيش
ال ـع ــدو ب ــإرس ــال س ـي ــارة إس ـع ــاف لنقل
أحد املصابني .وما إن وصلت السيارة
هناك ،حتى اكتشف الحوتري نفسه أن
املصاب هو الشاب نفسه الذي اعتقل من
السيارة ،وأن الجنود ّ
تعمدوا إيذاءه ال
اعتقاله .ومنذ اليوم األول للمواجهات
في الضفة ،قبل نحو أسبوع ،تعرضت
ط ــواق ــم اإلسـ ـع ــاف الع ـ ـتـ ــداءات ك ـث ـيــرة،
سجل «الهالل األحمر» وحده ما يقارب
 33ح ــادث ــة نـتـجــت مـنـهــا إص ــاب ــات في
صفوف املسعفني واملتطوعني ،ما بني
الرصاص املطاطي واالعتداء بالضرب،
كما تفيد املتحدثة باسم «الهالل» عراب
الفقهاء.
« 40دقيقة وسـيــارة اإلسـعــاف التابعة
لـلـهــال األح ـم ــر تـنـتـظــر أن يـسـمــح لها
بالتوجه إلــى املستشفى لنقل مصاب
ي ـع ــان ــي ن ــزف ــا حـ ـ ـ ــادًا» ،ت ـق ــول ال ـف ـق ـهــاء،

«مـ ـح ــاوالت مـسـتـمــرة لـتــأخـيــر وص ــول
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات إلـ ـ ــى امل ـ ـصـ ــابـ ــن ،وإطـ ـ ــاق
رص ــاص حــي ومـطــاطــي على طواقمنا
وس ـيــارات ـنــا بـشـكــل متعمد ومـبــاشــر».

تسارع «الهالل
األحمر» إلى إرسال
اإلسعافات استباقيًا
في أماكن المواجهات

وت ـض ـيــف« :ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ــدس لــديـنــا
ثـ ــاث حـ ـ ــاالت وق ـع ــت ف ــي ال ـس ــاب ــع مــن
ه ــذا الـشـهــر لــم يكتف جـيــش االحـتــال
فيها بمنع اإلسعاف من نقل املصابني،
ب ــل اع ـت ـقــل امل ـصــابــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا في
داخلها».
الحوتري ،الذي ظل يواصل عمله برغم
االع ـتــداء عليه ،يذكر حــادثــة أخــرى في
مواجهات قــرب مستوطنة «بيت ايــل»،
ق ــرب رام ال ـلــه ،أصـيــب فيها برصاصة
مطاطية فــي بطنه ،كــانــت هــي الثانية
خــال األسـبــوع املــاضــي .ويــؤكــد زميله
أن إطالق النار كان بصورة متعمدة من
أجل إعاقتنا عن أداء عملنا.
وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا يـ ـعـ ـج ــز «ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
الفلسطيني» عــن الــوصــول إلــى أماكن
صعبة توجد فيها إصابات ،فإنه يعمل

بسبب المعالجة الميدانية فإن إحصائية «الهالل» أعلى من وزارة الصحة (آي بي ايه)

ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ـبــاشــرة م ــع «الـلـجـنــة
الدولية للصليب األحمر» التي تنسق
بـ ــدورهـ ــا م ــع «الـ ـجـ ـه ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
املختصة» للسماح لإلصابات باملرور.
أما عن سبل املعالجة ،توضح الفقهاء
أن األعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـي ــرة مـ ــن اإلصـ ــابـ ــات
ت ـج ـبــرهــم ع ـلــى الـ ـع ــاج امل ـي ــدان ــي على
أيـ ـ ــدي امل ـس ـع ـف ــن ،وخ ــاص ــة امل ـصــابــن
بالرصاص املطاطي أو االختناق بالغاز
املسيل للدموع ،ولكن الذين يتعرضون
لحاالت اختناق شديدة تقفدهم الوعي
أو إص ــاب ــات ب ــ«امل ـطــاطــي» ف ــي مناطق
خطيرة في الجسم يضطرون إلى نقلهم
ً
إلــى املستشفيات ،فـضــا عــن إصــابــات
الرصاص الحي أو غاز األعصاب.
وال تذكر «الـهــال األحـمــر» أنها تواجه
م ـش ـكــات لــوج ـس ـت ـيــة ب ـق ــدر امل ـعــوقــات
ال ـتــي يـضـعـهــا الـ ـع ــدو ،ب ــل إن ـهــا ت ـبــادر
ع ـب ــر م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن املـسـعـفــن
واملـ ـتـ ـط ــوع ــن ،ض ـم ــن ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
التي أعلنتها منذ بداية املواجهات في
كــل مــدن الـضـفــة ،إلــى إرس ــال اإلسـعــاف
استباقيًا في بعض أماكن املواجهات.
وبـ ـسـ ـب ــب املـ ـع ــالـ ـج ــة امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ،ف ــإن
اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـق ــدم ـه ــا «الـ ـه ــال
األحمر» أعلى بكثير من وزارة الصحة.
وق ـ ــد رصـ ـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
املواجهات في الثالث من الشهر الجاري
حتى أول من أمس 1431 ،إصابة ،منها
 85بالرصاص الحي و« 392املطاطي»
و 934بــالـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع ،إضــافــة
إلى  20حالة اعتداء بالضرب املبرح.

