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الحدث
على الغالف

«جمعة الغضب» الثاني 4 :شهداء و 700جريح
ُ

نفير فلسطين لم يهدأ
عاش الفلسطينيون أمس أعنف المواجهات منذ االنتفاضة الثانية عام  .2000اشتبكوا مع العدو في مختلف محافظات الضفة المحتلة وبلدات القدس
وغزة .العدو تخطى بدوره حاجز ضبط النفس ،مطلقًا النيران على صدور المعتصمين ،وموقعًا  4شهداء ،بينهم ُمقعد .في جمعة الغضب الثاني ،أثبت
الفلسطينيون أنه في حال قررت المقاومة تحويل ما يجري إلى انتفاضة ثالثة ،فهم مستعدون لذلك
ف ـ ــاج ـ ــأت ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـ ـتـ ــي ع ـ ّـم ــت
األراضي الفلسطينية أمس املؤسسة
األمنية اإلسرائيلية .فبعد انخفاض
وتـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات ،والـ ـتـ ـح ــرك ــات
ال ــراف ـض ــة لـ ـق ــرار ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب االع ـ ـتـ ــراف بــال ـقــدس
عاصمة للكيان اإلسرائيلي في األيام
امل ــاضـ ـي ــة ،أعـ ـ ـ ــادت ال ـت ـح ــرك ــات ال ـتــي
ش ـهــدت ـهــا م ـن ــاط ــق ال ـض ـف ــة وال ـق ــدس
امل ـح ـت ـل ـتــن وقـ ـط ــاع غـ ــزة واألراض ـ ـ ــي
املـحـتـلــة ع ــام  ،1948ضـمــن فـعــالـيــات
«ج ـم ـعــة ال ـغ ـضــب» ال ـتــي دع ــت إلـيـهــا
الفصائل والقوى الفلسطينية ،الزخم
إل ــى ال ـشــارع ال ــذي أظـهــر قــدرتــه على
االستمرار في التصعيد.
ت ـحـ ّـرك الـجـمـهــور الفلسطيني راقـبــه
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي جـ ـيـ ـدًا ،وأج ـم ــع
أغلب املحللني العسكريني في وسائل
إع ــام ال ـعــدو عـلــى أن ح ــراك الجمعة
ال ـثــانــي ك ــان مـفــاجـئــا ،وه ــو «األق ــوى
مـنــذ انـتـفــاضــة األق ـصــى ع ــام ،»2000
إذ انــدل ـعــت امل ــواج ـه ــات ف ــي أك ـثــر من
 150ن ـق ـط ــة اش ـ ـت ـ ـبـ ــاك ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن
املواجهات في األسبوع املاضي كانت
مـحـصــورة فــي  30نـقـطــة ف ـقــط ،كذلك
فــإن أعــداد املتظاهرين تضاعفت من
 2500األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي إلـ ــى 6000
أمــس؛  3500على الشريط الـحــدودي
فــي غ ــزة ،و 2500فــي الـضـفــة ،إضــافــة
إلــى العشرات في الداخل املحتل عام
 ،1948وذلك وفق تقديرات العدو.
إذن ،استطاع الفلسطينيون مفاجأة
املـ ــراق ـ ـبـ ــن ،األع ـ ـ ـ ــداء وال ـح ـل ـف ــاء عـلــى
ح ــد سـ ــواء ،وم ــن امل ــؤك ــد أن الـتـقــاريــر
األمـنـيــة وصـلــت إل ــى رئـيــس السلطة
الفلسطينية مـحـمــود ع ـب ــاس ،ال ــذي
غ ــادر الضفة منذ اإلع ــان األميركي،
تـ ـ ــاركـ ـ ــا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع مـ ـ ــن دون قـ ـ ـي ـ ــادة،
ورؤساء أقاليم حركة «فتح» من دون
توجيهات جديدة .عباس ،الــذي كان
م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــوق ــف «الـتـنـسـيــق
األمني املقدس» مع العدو اإلسرائيلي
كـ ـ ـ ـ ّ
ـرد فـ ـع ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ــان تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ال
يـ ـ ـ ــزال م ــاضـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـت ـن ـس ـي ــق؛ فـقــد

سـمـحــت الـسـلـطــة فــي األيـ ــام املــاضـيــة
لـلـمـتـظــاهــريــن ب ــال ــوص ــول إل ــى نـقــاط
التماس مع العدو ،وذلك ليس محبة
بالعمل امل ـقــاوم أو لنيتها استثمار
هـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات ك ــورق ــة ل ـل ـت ـفــاوض
حولها في أي تحرك سياسي مقبل،
بــل ألن ـهــا بـبـســاطــة ال تستطيع منع
الـ ـشـ ـب ــان مـ ــن ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن رف ـض ـهــم
للقرار.
املــديـنــة املحتلة تحولت بــدورهــا إلى
«ثكنة عسكرية» ،بعد انتشار جنود
االحتالل ووحداته الخاصة وعناصر
االسـتـخـبــارات ووحـ ــدات املستعربني

و«ح ــرس ال ـحــدود» فيها ،إضــافــة إلى
نشر الحواجز الحديدية على أبوابها.
وعـ ـ ـق ـ ــب صـ ـ ـ ــاة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ،ان ــدلـ ـع ــت
امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس (املـ ـسـ ـج ــد
األق ـصــى والـبـلــدة الـقــديـمــة) ،وعـنــاتــا،
ومخيم شعفاط ،وحزما ،وأبو ديس،
والـعـيـســاويــة ،مــا أدى إلــى استشهاد
الشاب باسل مصطفى محمد إبراهيم
( 29عامًا) في مجمع فلسطني الطبي،
بـعــد إصــاب ـتــه بــرصــاصــة ف ــي الـصــدر
خ ــال امل ــواج ـه ــات ال ـت ــي ان ــدل ـع ــت في
ع ـن ــات ــا ،ش ـم ــال ال ـ ـقـ ــدس .ك ــذل ــك شـهــد
مـ ـخـ ـي ــم ش ـ ـع ـ ـفـ ــاط وبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدات امل ــديـ ـن ــة

املحتلة ،في وقت متأخر من ليل أمس،
مواجهات عنيفة بني الشبان وجنود
ال ـع ــدو ،أص ـيــب فـيـهــا طـفــل بــرصــاص
مطاطي في رأسه.
وأظهر حجم اإلصــابــات بالرصاص
ال ـح ــي ف ــي ال ـض ـفــة خ ــال مــواج ـهــات
أمـ ـ ــس ،م ـق ــارن ــة بـ ــأعـ ــداد اإلص ــاب ــات
ال ـتــي وق ـعــت ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي،
أن قـ ــواعـ ــد االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك لـ ـ ــدى ج ـن ــود
العدو اإلسرائيلي ّ
تغيرت ،إذ تفادى
جيش الـعــدو األس ـبــوع املــاضــي قتل
املتظاهرين تفاديًا لــرد الفعل خالل
تشييع الشهداء.

اندلعت المواجهات في أكثر من  150نقطة اشتباك (أ ف ب)

«الشيوعي اللبناني»:
لتحركات تحت سقف تحرير فلسطين
ج ـ ّـدد الـحــزب الشيوعي اللبناني إدانـتــه لـقــرار الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،معتبرًا أنه يكشف حقيقة الواليات
املتحدة «عدوة كل الشعوب الساعية للتحرر» .وأدان «تواطؤ األنظمة العربية الرجعية
مع إسرائيل ،التي تجهد لتصفية القضية وإلغاء حق العودة وتوطني الفلسطينيني
حيث ه ــم» .وأك ــد أهمية «الـتـحــركــات والـتـظــاهــرات الشعبية» فــي لـبـنــان ،وخاصة
التظاهرة أمــام السفارة األميركية فــي عــوكــر ،متوجهًا بالتحية إلــى «االنتفاضة
الشعبية في فلسطني املحتلة وإلــى كل املتظاهرين واملعتصمني في الشوارع في
جميع بلدان العالم» تنديدًا بهذا القرار .ودعا إلى استمرار التحركات إلعادة مركزية
القضية الفلسطينية «وفق سقف سياسي واضح ...من أجل تحرير كامل التراب
الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية العلمانية وعاصمتها القدس،
وتأمني حق العودة وتقرير املصير ووحدة األرض» .وأكد «خيار املقاومة أساسًا
ّللوحدة الوطنية الفلسطينية ـ وليس املشاركة في الحلول الجزئية التي ال تلبي
إل املطالب اإلسرائيلية ـ وإلى تصعيد الكفاح املسلح الفعال بمشاركة كل القوى
املؤمنة بهذا الخيار» .وطلب من «الدولة اللبنانية تطوير املوقف الرسمي الذي ُع ّبر
عنه في اجتماع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واستكماله بوقف
كل برامج التعاون مع الواليات املتحدة األميركية ،وتحديدًا مع الجيش اللبناني،
وبالتالي إقفال سفارتها في لبنان».

أم ـ ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــات ال ـج ـم ـع ــة ،فـقــد
أط ـلــق ج ـنــود ال ـع ــدو ال ـن ــار مـبــاشــرة
ع ـلــى ال ـن ـصــف ال ـع ـل ــوي م ــن أج ـســاد
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن (رأس ،صـ ـ ــدر ،رق ـب ــة)
بهدف القتل ،وبرر العدو ذلك بالقول
إن جـنــوده أطلقوا الـنــار «بانتقائية
نـحــو مـثـيــري الـشـغــب الــرئـيـسـيــن»،
وهــو ما يشير إلــى توجه إسرائيلي
لـ ـل ــرد ع ـل ــى ال ـت ـظ ــاه ــر الـفـلـسـطـيـنــي
بتصعيد عسكري وإيقاع عدد أكبر
من اإلصابات.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى امل ــواجـ ـه ــات ،ش ـهــدت
مدينة البيرة مواجهات عنيفة قرب
مـسـتــوطـنــة «ب ـيــت إي ـ ــل» ،وذلـ ــك بعد
تنفيذ الشهيد أمــن عقل ( 19عامًا)
عملية طعن أدت إلــى إصابة جندي
إسرائيلي بـجــروح متوسطة .وبعد
إطالق النار عليه ،وإصابته بجروح
فـ ــي ق ــدمـ ـي ــه ،اش ـت ـب ــه جـ ـن ــود ال ـع ــدو
فــي ارت ــدائ ــه حــزامــا نــاسـفــا ،فــأفــرغــوا
ع ـ ـشـ ــرات الـ ــرصـ ــاصـ ــات فـ ــي ج ـس ــده،
ّ
ليتبي الحقًا أنه «حزام وهمي» وفق
تصريح االحـتــال .وعقب استشهاد
عـ ـق ــل ،وإعـ ـ ـ ــان وزارة ال ـص ـح ــة نـبــأ
وفـ ــات ـ ــه ،اع ـت ـق ـل ــت ش ــرط ــة االحـ ـت ــال
شقيقه املـحــامــي ف ــراس العقل أثناء
مــروره على حاجز «الكونتينر» في
بيت لحم.
أمـ ــا ب ـيــت ل ـح ــم ،ف ـش ـهــدت مــواج ـهــات
عنيفة بالقرب من قبة راحيل ،وتقوع،
وبـ ـ ـل ـ ــدة الـ ـخـ ـض ــر ،ومـ ـخـ ـي ــم عـ ــايـ ــدة،
وأس ـ ـفـ ــرت املـ ــواج ـ ـهـ ــات عـ ــن ع ـش ــرات
م ـ ــن حـ ـ ـ ــاالت االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق وإص ـ ــاب ـ ــات
بــالــرصــاص امل ـطــاطــي .ووفـ ــق وزارة
الصحة الفلسطينيةّ ،أدت املواجهات
أمس ،في الضفة والقدس وغزة ،إلى
اس ـت ـش ـهــاد  4فـلـسـطـيـنـيــن وإصــاب ــة
 367بجروح ،بينهم سبعة في حالة
الخطر.
أي ـ ـضـ ــا ،ان ــدلـ ـع ــت املـ ــواج ـ ـهـ ــات عـلــى
حاجز قلنديا ،الفاصل بــن رام الله
وال ـ ـقـ ــدس ،وع ـل ــى امل ــدخ ــل الـشـمــالــي
ملدينتي رام الله والبيرة ،وفي بلدات
ال ـن ـبــي ص ــال ــح ودي ـ ــر ن ـظ ــام ونـعـلــن

إردوغان إلى مجلس األمن ...وســـا
تناغمًا مع «جمعة
الغضب» الثانية التي
تشهدها المدن
الفلسطينية ،امتألت
شوارع عواصم ومدن
عربية وعالمية
بالمنددين بقرار دونالد
ترامب بشأن القدس .أما
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان ،فقد تعهد
«بالتوجه إلى مجلس األمن
إلسقاط القرار األميركي»

انـ ـتـ ـه ــت الـ ـقـ ـم ــة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة أمـ ـ ــس،
بــإج ـمــاع  28م ــن قـ ــادة دول االت ـحــاد
على أن املوقف من وضع القدس بقي
«ثابتًا» بعد قــرار الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،االعـ ـت ــراف بــاملــديـنــة
«عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل» .وقـ ــال رئـيــس
املـجـلــس األوروبـ ـ ــي ،دون ــال ــد تــوســك،
إن قادة دول االتحاد األوروبي أكدوا
الـتــزامـهــم ال ـقــوي ب ــ«حــل الــدول ـتــن».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «ق ـ ـ ـ ــادة دول االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي ،أكدوا التزامهم القوي بحل
الدولتني ،وعــدم إجــراء أي تغيير في
موقف االتحاد بشأن القدس».
وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـحـ ــذيـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة خ ــارجـ ـي ــة
«االت ـ ـحـ ــاد» ،فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي،
األس ـبــوع الـفــائــت مــن أن ق ــرار ترامب
يمكن أن يعيد املنطقة إل ــى «أوق ــات
أك ـثــر ظ ـل ـمــة» ،جـ ـ ّـدد ال ـب ـيــان ال ـصــادر
عــن رؤسـ ــاء ورؤسـ ــاء حـكــومــات دول
االتحاد ،التأكيد من جديد االنتقادات
املوجهة إلى قرار ترامب الذي «خالف
سبعة عقود من السياسة الخارجية

األميركية تجاه هذا امللف الحساس».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
التركي رجب طيب إردوغان ،أن بالده
سـتـعـمــل ع ـلــى إط ـ ــاق م ـ ـبـ ــادرات في
األمم املتحدة إللغاء القرار األميركي
ب ـشــأن االع ـت ــراف بــال ـقــدس «عــاصـمــة
إلســرائ ـيــل» ،مــؤكـدًا أن «املسلمني لن
ينحنوا أمام هذا القرار».
كذلك اتهم الواليات املتحدة بـ«إلقاء
قنبلة فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط» بــإعــان
ال ـقــدس «عــاصـمــة إلســرائ ـيــل» .وق ــال،
أث ـن ــاء ح ـفــل اف ـت ـت ــاح أول خ ــط مـتــرو
أوت ــوم ــات ـي ـك ــي فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،إن ــه
«ال ي ـم ـكــن أن ي ـق ـبــل امل ـس ـل ـم ــون ()...
ب ــال ـض ـغ ــط ل ـج ـع ــل ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
دول ــة إره ــاب ـي ــة» .وأضـ ــاف إردوغ ـ ــان:
ً
«سـنـتــوجــه أوال إل ــى مـجـلــس األم ــن،
وفي حال الفيتو (األميركي) سنعمل
عبر الجمعية العامة لألمم املتحدة
على إلـغــاء هــذا ال ـقــرار الـجــائــر وغير
القانوني».
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك الـ ـشـ ـعـ ـب ــي،

