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العالم

ّ
على الغالف َ نــفــذ الـشـهـيــدان مهند حلبي وف ــادي
علون عمليتي طعن في مدينة القدس .األولى أسفرت
َّ
إسرائيليين ،والثانية عــن إصــابــة مستوطن
عــن مقتل
بجراح متوسطة .عمليات حركت أبناء الضفة الغربية،
فاندلعت المواجهات على كل نقاط التماس مع االحتالل
ومستوطنيه

ّ
الضفة تشتعل...
نصرة لألقصى
قاسم س .قاسم
«أوص ـ ـي ـ ـكـ ــم بـ ــاألق ـ ـصـ ــى ،وأوصـ ـيـ ـك ــم
بنساء القدس» .بهذه الكلمات أوصى
الشهيد مهند شفيق حلبي رفاقه في
جامعة القدس أبو ديس ضمن فعالية
أقــامــوهــا تـضــامـنــا مــع املــراب ـطــن في
املسجد األقصى .لم يكن رفاق حلبي
يعرفون أنه عندما طلب «امليكرفون»
لـ ـلـ ـك ــام ،فـ ـ ــإن ك ـل ـم ـت ــه هـ ـ ــذه س ـت ـكــون
األخيرة وأن ما يسمعونه ليس شعرًا
بل هي وصية الشهيد األخـيــرة لهم.
ال ـس ـبــت مـ ـس ــاء ،ان ـت ـشــر خ ـبــر تـنـفـيــذ
حلبي عملية طعن وإط ــاق نــار ضد
أسواق القدس القديمة
إسرائيلني في
َ
قـتــل فيها مستوطنني وج ــرح اثنني
آخ ــري ــن .م ــن ي ـع ــرف ال ـش ـه ـيــد وقــربــه

وت ــأث ــره بــاسـتـشـهــاد صــدي ـقــه ضـيــاء
التالحمة الــذي قتل بعد إطــاق النار
عـلـيــه م ــن ق ـبــل ج ـنــود االحـ ـت ــال قبل
أسبوعني ،يعرف أنه لن يختار املوت
إال بهذه الطريقة .ففي جولة سريعة
عـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك،
يظهر مــدى تأثر الشهيد بما يجري
ف ــي ال ـق ــدس واألقـ ـص ــى ،وت ـحــدي ـدًا ملا
تتعرض له النسوة املرابطات داخل
ال ـح ــرم م ــن اع ـ ـتـ ــداءات ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر
ع ـنــه بـشـكــل واضـ ــح ف ــي آخ ــر تعليق
كـتـبــه ع ـلــى صـفـحـتــه« :حـسـبـمــا أرى
ف ــإن االنـتـفــاضــة الـثــالـثــة قــد انطلقت،
م ــا ي ـج ــري ل ــأق ـص ــى ه ــو م ــا ي ـجــري
ملـ ـق ــدس ــاتـ ـن ــا ومـ ـ ـس ـ ــرى نـ ـبـ ـيـ ـن ــا ،وم ــا
ما يجري
يجري لنساء األقصى هو ّ
ألمهاتنا وأخواتنا ،فال أظن أنا شعب

«سرايا القدس» تتوعد بعودة العمليات االستشهادية
أعـلـنــت حــركــة الـجـهــاد اإلس ــام ــي ،أم ــس ،أن منفذ
هجوم الـقــدس ،الشهيد مهند الحلبي ،مــن سكان
بلدة البيرة وسط رام الله ،ويدرس في كلية الحقوق
بـجــامـعــة ال ـق ــدس «أبـ ــو دي ـ ــس» ،وه ــو أح ــد أع ـضــاء
الرابطة اإلسالمية (اإلطــار الطالبي لحركة الجهاد
اإلس ــام ــي) .ونـعــت الـحــركــة فــي بيانها الشهيد.
وقالت سرايا القدس ،الذراع املسلحة لحركة الجهاد،
إن «الـعـمـلـيــة رد طـبـيـعــي عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـع ــدوان
اإلســرائـيـلــي» .وأضــافــت إن املـقــدســات خــط أحمر،
«سيشعل تجاوزه األرض نارًا تحت أقدام املحتلني».
ونشرت السرايا فيديو تحت عنوان «الرسالة رقم
 »1تتضمن تهديدًا بعودة العمليات االستشهادية

ض ــد ج ـنــود االحـ ـت ــال .كـمــا ب ــارك ال ـنــاطــق باسم
كتائب الشهيد عز الدين القسام ،أبو عبيدة العملية،
ً
قائال إنها لن تكون األخيرة وإنها رد طبيعي على
جرائم االحتالل ،متوعدًا أنها لن تكون األخيرة .كما
دعت حركة «حماس» الى املزيد من أعمال املقاومة
التي تستهدف الجنود واملستوطنني اإلسرائيليني.
وبــاركــت «حـمــاس» العملية ،معتبرة أنها «تضاف
إلــى سلسلة أعمال املقاومة املتصاعدة في الضفة
والقدس» .وتعقد فصائل املقاومة الفلسطينية في
غزة اليوم مؤتمرًا صحافيًا في القطاع لإلعالن عن
موقفها مما يجري في الضفة والقدس.
(األخبار)

أعلن جيش العدو رفضه تسليم أهل الشهداء جثامين أبنائهم (أ ف ب)

يــرضــى ب ــال ــذل ،ال ـش ـعــب سينتفض،
ب ــل ي ـن ـت ـفــض» .ه ـك ــذا ،خ ــرج الشهيد
ً
مـ ــن م ـن ــزل ــه ل ـ ـيـ ــا ،س ـ ــار فـ ــي أس ـ ــواق
ال ـقــدس الـقــديـمــة ف ــرأى مجموعة من
ال ـص ـه ــاي ـن ــة .س ـح ــب ح ـل ـبــي سـكـيـنــه
وط ـعــن املـسـتــوطــن نـحــامـيــاه بينيت
وزوجته وابنته الكبرى ،تاركًا ابنته
الصغيرة دون استهدافها ،فأصيبت
الحقًا برصاصة في قدمها من شرطة
االحتالل بينما كانوا يطلقون النار
ع ـلــى ال ـش ـه ـيــد ،الـ ــذي ت ـب ـنــاه الـجـهــاد
اإلسالمي في وقت الحق.
س ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
اإلســرائـيـلــي نـحــامـيــا ليفي الـصــراخ
خ ــارج كنيس «بـيــت شـ ــارون» (وهــو
منزل صادره رئيس الحكومة السابق
أرئ ـي ــل ش ـ ــارون وح ــول ــه ال ــى كنيس)
ً
فخرج حامال مسدسه ،لكن الشهيد
استطاع سلب ليفي مسدسه ،فأطلق
عليه وعلى العائلة الرصاص.
ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ،س ــارع ــت شــرطــة
االح ـتــال واسـتـهــدفــت الشهيد الــذي
قــال إعــام االحتالل إنــه استغل فترة

الـتـبــديــل وخـلــو ال ـشــارع مــن الجنود
ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـي ـت ــه .ب ـع ــد اس ـت ـش ـهــاد
حلبي ،اشتعل ال ـشــارع الفلسطيني
وخصوصًا في مدينة البيرة وأحياء
ال ـخ ـل ـيــل وب ـي ــت ل ـحــم وال ـ ـقـ ــدس ،كما
اندلعت املــواجـهــات مــع املستوطنني
ال ـ ــذي ـ ــن حـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــوا اقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام ال ـ ـقـ ــرى
الفلسطينية املحاذية ملستوطناتهم
في بيت أمــر وســردا وبيت إيــل .وفي

االنتفاضة المقبلة
سيكون وقودها شبان
لم يعيشوا أو يعرفوا ما
جرى عام 2000

فورة الغضب ،نفذ شبان من الخليل
عملية طعن قــرب مستوطنة كريات
أرب ـ ـ ـ ــع ،وتـ ـب ــن الحـ ـق ــا أن املـ ـطـ ـع ــون،
لسوء حظه ،عربي من أراضــي 1948
ويحمل الجنسية اإلسرائيلية .كما
ضــرب أحــد أبـنــاء الخليل فــي منطقة
بيت عنون مستوطنًا ببطيخة تزن
 20كيلوغرامًا على رأسه ،ونقل على
أثرها الى مستشفى كريات أربع.
بدورهم ،قطع املستوطنون الطرقات
املحاذية ملستوطناتهم واستهدفوا
مــرك ـبــات الـفـلـسـطـيـنـيــن املـ ـ ــارة ،كما
وق ـ ــع تـ ـض ــارب بـ ــاأليـ ــدي ف ــي مـجـمــع
«م ــامـ ـي ــا» الـ ـتـ ـج ــاري ب ــن صـهــايـنــة
هــاجـمــوا الـعـمــال الـعــرب فــي املجمع.
وصـ ّـعــد املستوطنون مــن هجماتهم
على بيوت املواطنني في حي سلوان،
م ـل ـقــن الـ ـحـ ـج ــارة ع ـل ـي ـهــا ،وكــات ـبــن
شعارات ضد العرب.
وخوفًا من تكرار مجزرة حرق عائلة
الـ ــدواب ـ ـشـ ــة أو هـ ـ ــدم بـ ـي ــت ال ـش ـه ـيــد
حـلـبــي ،بـقــي الـشـبــان الفلسطينيون
عـلــى امل ـف ــارق وال ـطــرقــات ملـنــع جنود

اإلعالم العبري لنتنياهو :إنها انتفاضة ثالثة ...وأنت السبب
يحيى دبوق
«ي ـم ـك ــن ل ـل ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن
ت ـط ـل ــق عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـح ــدث فـ ــي ال ـض ـفــة
الغربية والقدس ما تشاء من أسماء،
ل ـكــن االسـ ــم الـحـقـيـقــي مل ــا ي ـج ــري ،هو
ان ـت ـف ــاض ــة فـلـسـطـيـنـيــة ث ــال ـث ــة ،ت ـنــذر

كان التساؤل :هل نسحق
الفلسطينيين ونحاصرهم وننتظر
استسالمهم؟
بـ ــاألخ ـ ـطـ ــر» ،هـ ـ ــذا مـ ــا رأت ـ ـ ــه صـحـيـفــة
«يــدي ـعــوت اح ــرون ــوت» ،ال ـتــي ّ
حملت
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو ،ب ـن ـي ــام ــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،مـ ـس ــؤولـ ـي ــة االن ـت ـف ــاض ــة
الجديدة ،بعدما «قتل أي أمل موجود
لدى الفلسطينيني».
وكـتــب معلق ال ـشــؤون السياسية في
الصحيفة ،نــاحــوم بــرنـيــاع ،أم ــس ،أن

الفلسطينيني ينفسون عن ضائقتهم
مـ ـ ـ ــع فـ ـ ـق ـ ــدانـ ـ ـه ـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
واالق ـت ـص ــادي ،وق ــد «ت ـب ـخــرت ثقتهم
بــالـسـلـطــة الفلسطينية كـمــا تبخرت
ثقتهم بحركة حماس ،وال يوجد أمل
من العالم العربي وال من الغرب».
وشـ ـ ـ ــدد ب ــرنـ ـي ــاع عـ ـل ــى أن ن ـت ـن ـيــاهــو
يـتـحـمــل مـســؤولـيــة كـبـيــرة ف ــي ك ــل ما
يـحــدث ،فقد «غــرق الفلسطينيون في
ال ـي ــأس وح ـكــومــة إس ــرائ ـي ــل ل ــم تفعل
شـيـئــا» .وأض ــاف« :نتنياهو آمــن بأن
الوضع الراهن كما هو عليه سيستمر
إلى األبد ،وأنه قادر على فعل أي شيء
دون رد فعل فلسطيني ...وأنــه سوف
ن ـج ـف ـف ـهــم ونـ ـح ــاص ــره ــم ون ـس ـتــوطــن
أراض ـي ـه ــم ونـسـيـطــر عـلـيـهــم ،أم ــا هم
فسيطأطئون روؤسهم ويستسلمون.
هذه عجرفة من نتنياهو ،وقد حذروه
من أنه سيدفع ثمنا باهظا وأن موجة
اإلرهـ ــاب مقبلة ،لكنه فـضــل أن يدفن
رأس ــه فــي ال ـت ــراب ،وب ــدال مــن معالجة
ذلــك ح ــارب االت ـفــاق ال ـنــووي اإليــرانــي

رغم أنه خسر املعركة قبل أن تبدأ».
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ـ ــذرت صـحـيـفــة
«هآرتس» من التدهور نحو الهاوية،
ولفتت إلــى أن األج ـهــزة اإلسرائيلية
لـ ــم ت ـن ـج ــح حـ ـت ــى اآلن فـ ــي م ـعــال ـجــة
الــوضــع األمـنــي فــي الضفة والـقــدس،
وربـ ـم ــا ي ـع ــود ذلـ ــك إلـ ــى أن «املـ ـي ــدان
يسبق املعالجة األمنية» ،مشيرة إلى
أن نـتـنـيــاهــو ووزي ـ ــر األم ـ ــن ،مــوشـيــه
يـعـلــون ،قـ ّـدســا فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ن ـهــج «إدارة الـ ـص ــراع» ع ـلــى حـســاب
حله.
ورأت الصحيفة أن نتنياهو أثبت مرة
أخرى أنه «منقطع عن الواقع» ،ففيما
تغلي الضفة وال يهدأ قطاع غزة« ،ها
هــو يقف فــي الجمعية الـعــامــة لألمم
امل ـت ـحــدة لـيـلـقــي خـطــابــا ال أهـمـيــة له
ملـهــاجـمــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن أح ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن الـ ـح ــاض ــري ــن
ومـ ـم ــن اس ـت ـم ــع إل ـ ــى ك ــام ــه لـ ــم يـعــد
يفكر في تغييره (االتـفــاق) ،وإذا كان
ق ــد ص ـمــت خ ــال ال ـخ ـطــاب  44ثــانـيــة

إلثـ ــارة االن ـط ـبــاع ل ــدى مـمـثـلــي ال ــدول
في القاعة ،فــإن املــزاج الــدولــي لم يعد
يستسيغ أالعيبه الفارغة».

وح ــذرت «هــآرتــس» مــن أن االنتفاضة
ال ـث ــال ـث ــة ب ــات ــت ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق .فـبـعــد
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن االمـ ـتـ ـن ــاع عـ ــن أي عـمــل

هناك من رفض الربط بين خطاب محمود عباس واالحتجاجات (آي بي ايه)

