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آالف البيوت في الـ 48مهددة بالهدم
سياسية في مواجهة مصر.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،س ـم ـحــت الــرقــابــة
العسكرية اإلسرائيلية بنشر تفاصيل
ع ـ ــن ت ـم ـك ــن «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» م ـ ــن اخ ـ ـتـ ــراق
هــواتــف ع ـشــرات جـنــود ال ـعــدو ،وبــدء
جهاز «الشاباك» عملية مضادة أطلق
عليها اسم «قتال الصيادين» .ونقلت
وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــدو عـ ــن م ـس ــؤول
أمـنــي أن «حـمــاس استهدفت هواتف
م ـح ـم ــول ــة كـ ـثـ ـي ــرة لـ ـجـ ـن ــود وضـ ـب ــاط
إسرائيليني ،وبينهم جنود وضباط
في االحتياط».
وطـ ـبـ ـق ــا لـ ــإعـ ــام اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ف ــإن
مقاومني ّ
تقمصوا شخصيات نساء
إس ــرائ ـي ـل ـي ــات أو ي ـه ــودي ــات خـطـطــن
للهجرة إلى إسرائيل .وتواصلت تلك
الـنـســاء مــع جـنــود يـخــدم أغلبهم في
وحــدات قتالية ،وأقـمــن «معهم عالقة
حـمـيـمــة اف ـت ــراض ـي ــة ع ـبــر فــاي ـس ـبــوك،
والح ـ ـقـ ــا دخـ ـل ــن إل ـ ــى ه ــوات ـف ـه ــم عـبــر
تطبيق طورته الحركة يجعلها تحت
سيطرة حماس».
ج ـ ـ ـ ــراء ذل ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــت دائ ـ ـ ـ ـ ــرة أم ــن
املـعـلــومــات فــي جـيــش ال ـعــدو عـشــرات
الجنود لالستجواب؛ ووفــق الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي ،ف ــإن «ح ـم ــاس» حصلت
ع ـل ــى ص ـ ــور مـ ـق ــار ق ـي ــادي ــة عـسـكــريــة
ودبــابــات ونــاقــات جند مــدرعــة على
ال ـ ـحـ ــدود م ــع غـ ــزة ووسـ ــائـ ــل مــراق ـبــة
ومواقع الجنود.
وأظ ـهــرت تحقيقات ال ـعــدو أن بعض
امللفات الشخصية على «فايسبوك»
كـ ــانـ ــت لـ ـجـ ـن ــود سـ ــرقـ ــت ه ــوي ــاتـ ـه ــم،
وتمكنوا من املشاركة ملدد طويلة في
امل ـحــادثــات الـخــاصــة فــي املـجـمــوعــات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
«ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» .وك ــان ــت ه ـن ــاك ح ــاالت
س ـ ــأل ف ـي ـهــا مـ ـق ــاوم ــو «ح ـ ـمـ ــاس» عــن
«تــدريـبــات وم ـنــاورات عسكرية جرت
في األشهر األخيرة ،وحصلوا أحيانًا
ع ـلــى مـعـلــومــات ح ــول مـ ـن ــاورات قبل
إجرائها».
تبي أن أحد الجنود ّ
كذلك ّ
طور عالقة
رومــانـسـيــة افـتــراضـيــة مــع م ـقــاوم في
«حـ ـم ــاس» ت ـقـ ّـمــص ش ـخ ـص ـيــة شــابــة
يهودية من خارج البالد ،وبعث إليه،
ً
بناء على طلب الشخصية االفتراضية،
ص ــورًا لـقـطــاع غ ــزة التقطت بواسطة
عدسة منظار عسكري ،وكذلك صور
بالون مراقبة ،وأخــرى من أحد أبراج
املراقبة اإلسرائيلية عند الحدود مع
القطاع.
(األخبار)

ما قل
ودل

في حملة غير مسبوقة،
هددت إسرائيل مئات
اآلالف من فلسطينيي
الـ 48بهدم منازلهم ً
بعدما دمرت  11منزال في
قلنسوة ،فيما أعلنت «لجنة
المتابعة العربية» اإلضراب
العام وتنظيم عدد من
التظاهرات والوقفات
بيروت حمود
مـئــات مــن عـنــاصــر ال ــوح ــدات الـخــاصــة
وال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وج ـ ــراف ـ ــات
الـ ـه ــدم ت ــراف ـق ـه ــم الـ ـك ــاب ال ـبــول ـي ـس ـيــة،
اقتحموا مدينة قلنسوة فــي األراضــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة عـ ـ ـ ــام 1948
ً
وهدموا  11منزال ،بعدما اعتدوا على
األه ــال ــي الــذيــن ح ــاول ــوا ال ـت ـصــدي لهم
ب ــأج ـس ــاده ــم .ط ـحــن ع ـنــاصــر ال ـشــرطــة
ب ــأذرع ـه ــم وب ــأع ـق ــاب ب ـنــادق ـهــم ،زج ــاج
ن ــواف ــذ ال ـس ـي ــارات ،ت ـمــامــا ك ـمــا ك ـســروا
ذراع شاب كان يدافع عن بيته ،بعدما
ضربوا والده املريض ،تاركني العائالت
ّ
أمام دمار هائل ُيذكر بالحروب.
أص ـح ــاب املـ ـن ــازل امل ـهــدمــة ق ــال ــوا إنـهــم
ف ــوجـ ـئ ــوا بـ ـج ــراف ــات ال ـ ـهـ ــدم وال ـ ـقـ ــوات
املــرافـقــة ،خــاصــة أنـهــم كــانــوا قــد قدموا
أوراقهم إلى البلدية و«دائرة التنظيم»
اإلسرائيلية للحصول على تراخيص
الـ ـبـ ـن ــاء ،وتـ ـلـ ـق ــوا م ـق ــاب ــل ذل ـ ــك وع ـ ــودًا
بــالـحـصــول عـلـيـهــا ،وه ــو سـبــب وجــود
أعـ ـ ــداد ق ـل ـي ـلــة م ـن ـهــم س ــاع ــة الـ ـهـ ــدم ،إذ
كانت غالبية سكان القرية في أعمالها
ووظ ــائـ ـفـ ـه ــا .ل ــذل ــك« ،اط ـ ـمـ ــأن األه ــال ــي
وتــاب ـعــوا أع ـمــال ال ـب ـنــاء ،خـصــوصــا أن
غالبية البيوت املهدمة تعود إلى شبان
مقبلني على الزواج» ،يقول عبد الرحيم
عــودة ،وهو أحد سكان املدينة ،قبل أن
يضيف في شهادته أن «األعداد الهائلة
لعناصر الـشــرطــة وق ــوات الـهــدم كانت
كافية الحتالل مدن بكاملها» .وهاجم
ع ــودة رئـيــس حـكــومــة ال ـعــدو ،بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ووزراءه الـ ــذيـ ــن ي ـش ـنــون
ً
حـمـلــة ع ـلــى فـلـسـطـيـنـيــي ال ـ ـ ــ ،48قــائــا:
«إذا كان نتنياهو ينتقم بهدم بيوتنا
ملستوطني عمونا ،نقول له :أنت راحل

ونـحــن بــاقــون ،وسنعيد بـنــاء منازلنا
املهدمة».
م ــا حـ ــدث ف ــي ق ـل ـن ـســوة ل ـي ــس ع ـل ــى مــا
ي ـ ـبـ ــدو س ـ ــوى ب ـ ــداي ـ ــة ح ـم ـل ــة ت ـص ـع ـيــد
ع ـل ــى ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي ال ـ ـ ـ ــ 48الـ ــذيـ ــن ت ــرى
فـيـهــم إســرائ ـيــل مــواط ـنــن م ــن الــدرجــة
الثانية .وفي مطلع العام السابق أعلن
نتنياهو أنــه «لــن يسمح بــدولــة داخــل
دولة» ،وذلك عقب تنفيذ الشهيد نشأت
ملحم عملية «ديزنغوف» في تل أبيب،
ما شكل إعالنًا صريحًا ملرحلة جديدة
م ــن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ـن ـص ــري ــة .وك ــان ــت
الـحـكــومــات اإلســرائـيـلـيــة املـتـعــاقـبــة قد
تـنــاوبــت عـلــى ه ــدم الـبـيــوت فــي الـقــرى
واملدن الفلسطينية بحجة «البناء غير
امل ــرخ ــص» ،مـسـتـخــدمــة ه ــذه الــذري ـعــة
ل ــ«ق ــون ـن ــة» س ـيــاســات ـهــا وم ـن ـع ـهــم مــن
تــوسـيــع خــرائـطـهــم الهيكلية الخاصة
بالبناء داخل قراهم.
ووفق مركز «التخطيط العربي البديل»
فــي الــداخــل املـحـتــل ،ف ــإن الـجــريـمــة أول
مــن أمــس فــي قلنسوة هــي «اسـتـهــداف
جماعي للمواطنني الـعــرب ،واستمرار
ل ـق ــرار ال ـه ــدم ال ـ ــذي س ـي ـط ــاول ع ـشــرات
آالف الـ ـبـ ـي ــوت الحـ ـ ـق ـ ــا» .ويـ ــذهـ ــب إل ــى
الـنـتـيـجــىة نـفـسـهــا أس ـت ــاذ الـتـخـطـيــط
املــدنــي يــوســف جـبــاريــن ،الــذي ّ
رد على
س ـ ــؤال «األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن أعـ ـ ــداد ال ـب ـيــوت
التي يمكن أن تتعرض للهدم ،بالقول
إن «الخطة الحكومية تستهدف نحو
 500ألف فلسطيني ،وتهدف إلى حشر
العرب داخل الغيتوهات التي رسمتها
سـلـطــات االح ـتــال ،وأيـضــا منعهم من
ال ـه ـجــرة إل ــى امل ــدن ال ـتــي فـيـهــا ي ـهــود...
نـتـيـجــة ذل ــك سـيـضـطــر الفلسطينيون
إل ـ ــى ال ـب ـن ــاء امل ـك ـث ــف داخـ ـ ــل م ـســاحــات
صغيرة جدًا».
وأضـ ــاف ج ـبــاريــن ،ال ــذي أع ـ ّـد أك ـثــر من
دراسة حول املوضوع ،أن أعداد البيوت
«غـيــر املــرخـصــة» كـبـيــرة ،فـهـنــاك «أكـثــر
مــن  10آالف بيت فــي مدينة أم الفحم،
و 7آالف ف ــي دالـ ـي ــة ال ـك ــرم ــل وعـسـفـيــا
ق ـض ــاء ح ـي ـفــا ،وفـ ــي مــدي ـنــة ط ـم ــرة في
الـجـلـيــل ّ .1500أم ــا ف ــي ال ـن ـقــب ،فهناك
أك ـثــر م ــن  15أل ــف م ـنــزل وأك ـث ــر م ــن 40
قرية غير معترف بها كليًا».
بالعودة إلــى «التخطيط البديل» ،أكد
امل ــرك ــز ف ــي ب ـي ــان أن هـ ــدم ال ـب ـي ــوت في
ق ـل ـن ـســوة خ ـط ــوة ت ـس ـبــق بـ ــدء الـ ـت ــداول
فــي قــانــون «كيمينتس» ،الــذي «يهدف
إلـ ــى م ـضــاع ـفــة هـ ــدم ال ـب ـي ــوت الـعــربـيــة
بأعداد كبيرة ،وإلغاء إمكانات التوجه
للقضاء ،وتحميل املسؤولية ألصحاب

ستتعرض آالف البيوت للهدم في حال
قوننة ما حدث في قلنسوة (أ ف ب)

املـ ـن ــازل ب ـف ــرض غ ــرام ــات بــاه ـظــة على
ك ــل م ــن ُي ـس ـهــم ف ــي إنـ ـش ــاء م ـب ـنــى غير
مرخص».
تـصـعـيــد ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ضد
فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل ،الـ ــذي تـمـثــل في
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـه ـ ــدم ،وثـ ـ ـن ـ ــاء وزيـ ـ ـ ــر األم ـ ــن
الــداخ ـلــي ،غـلـعــاد إردان ،عليها ،رافـقــه
أي ـض ــا دعـ ـ ــوات م ــن ح ــرك ــة «ري ـغــاف ـيــم»
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،ح ـث ــت ع ـل ــى «ت ـط ـب ـيــق

أي إضراب بال
تظاهرات واحتجاج فارغ
من القيم النضالية

ً
ال ـق ــان ــون» وهـ ــدم  380م ـن ــزال ف ــي قــريــة
مجد الكروم في الجليل األعلى وغيرها
ـف «ري ـغــاف ـيــم»
م ــن امل ـن ــاط ــق .ولـ ــم ت ـك ـتـ ِ
ب ــدع ــوتـ ـه ــا ،بـ ــل ق ــدم ــت الـ ـتـ ـم ــاس ــا إل ــى
«املـحـكـمــة الـعـلـيــا اإلســرائـيـلـيــة» ادعــت
فيه أن «القانون ال يطبق على البلدات
ال ـعــرب ـيــة ،إن ـمــا عـلــى ال ـي ـهــود فـقــط كما
ح ـ ــدث فـ ــي م ـس ـتــوط ـنــة عـ ـم ــون ــا» ،لـكــن
املحكمة رفضت االلتماس.
ّ
م ـقــابــل ذلـ ــك ،أق ـف ـلــت امل ـ ـ ــدارس وامل ـح ــال
التجارية واملؤسسات الفلسطينية في
الداخل أبوابها ،أمس ،استجابة لدعوات

وج ـه ـت ـهــا «ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة ال ـعــرب ـيــة»،
التي عقدت اجتماعًا طــارئــا فــي أعقاب
هــدم املـنــازل فــي قلنسوة ،كذلك نظمت
ب ـعــض ال ــوق ـف ــات الـتـضــامـنـيــة ف ــي عــدد
من القرى والبلدات وجامعتي القدس
الـعـبــريــة وت ــل أب ـيــب .ورغ ــم االستجابة
الواضحة لقرار اللجنة ،انتقد ناشطون
فلسطينيون أعضاء «القائمة العربية
املـ ـشـ ـت ــرك ــة» فـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت ،ورئـ ـي ــس
«املتابعة» ،محمد بركة ،ورأوا أن قرار
اإلضراب ال يرقى إلى مواجهة االحتالل
وسياساته ،داعني في الوقت نفسه إلى
استقالة ال ـنـ ّـواب الـعــرب مــن الكنيست.
وقـ ــالـ ــوا أيـ ـض ــا إن اإلضـ ـ ـ ــراب اسـتـهـلــك
وصـ ــار م ـفــرغــا م ــن ّ
أي قـيـمــة نـضــالـيــة،
مطالبني باستغالل املوقف للنزول إلى
الشارع والتظاهر.
ّأمــا النائبة حنني زعبي (مــن «التجمع
الوطني الديموقراطي») ،فكتبت على
صفحتها فــي «فــايـسـبــوك» ،أن «إلـغــاء
تـ ـظ ــاه ــرة فـ ــي ق ـل ـن ـس ــوة ،الـ ـت ــي حـمـلــت
تـ ّ
ـوجـ ـه ــا بـ ــإغـ ــاق الـ ـ ـش ـ ــارع ال ــرئ ـي ـس ــي
املـ ـح ــاذي ل ـل ـب ـلــدة ،ق ـ ــرار خ ـطــأ ويـحـمــل
ّ
توجهًا مناقضًا للتوجه الــذي حملته
جـلـســة امل ـتــاب ـعــة ف ــي ب ـ ّلــديــة قـلـنـســوة».
وأضافت زعبي« :إذا كنا ـ القيادة ـ غير
ق ــادري ــن ع ـلــى ج ـعــل إس ــرائ ـي ــل تتحمل
نتيجة جرائمها ،فلنقل ذلــك لشعبنا،
ول ـن ـس ـت ـخ ـلــص ال ـ ـع ـ ـبـ ــر ...ال (ن ـت ـح ـ ّـم ــل)
غضب الناس ،كما قيل في الجلسة ،بل
نحن نحمل هذا الغضب ،ونترجمه إلى
ُ
واجه».
سلوك سياسي م ِ
كذلك وجه ناشطون أسئلة إلى رئيس
«القائمة املشتركة» ،أيمن ع ــودة ،على
شــاكـلــة ه ــل سيستقبل الفلسطينيني
ال ــذي ــن هــدمــت م ـنــازل ـهــم ف ــي ب ـي ـتــه ،في
إشـ ــارة إل ــى دعــوتــه «ج ـيــرانــه الـيـهــود»
الذين تضررت منازلهم جراء الحرائق
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي اج ـ ـتـ ــاحـ ــت ف ـل ـس ـطــن
املحتلة ،حينما توجه إليهم بالقول إن
«أبواب منزلي مفتوحة لكم».
من جهة أخرى ،عقدت «اللجنة املصغرة
ملـنــاهـضــة ال ـه ــدم» ف ــي قـلـنـســوة ،أم ــس،
اجتماعًا تحضيريًا للعمل على تنظيم
امل ـس ـيــرة الـتـضــامـنـيــة امل ـق ــرر إج ــراؤه ــا
ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل ف ــي املــدي ـنــة ،على
أن تنتهي فــي املـكــان ال ــذي هــدمــت فيه
البيوت ،حيث سيقام مهرجان خطابي
هـنــاك .ودعــت اللجنة إلــى حملة إغاثة
ألصحاب املنازل بهدف إيجاد مساكن
ً
تــؤويـهــم وإع ــادة بـنــاء مــا تـهــدم ،فضال
عــن «تـفـعـيــل الـلـجـنــة الـشـعـبـيــة ولـجــان
األحياء في قلنسوة ومنطقة املثلث».

اليمن

األطفال يدفعون مجددًا ثمن الحرب

استدعت وزارة الداخلية
اإلسرائيلية  12شخصًا من عائلة
الشهيد فادي القنبر ،وهو منفذ
هجوم الشاحنة في مستوطنة
جنوبي القدس قبل أيام ،وذلك
لحضور جلسة استماع .ووفق
اإلعالم اإلسرائيلي ،تأتي خطوة
االستدعاء الذي تم في وقت
متأخر أول من أمس ،تمهيدًا
لسحب هويات (تصاريح) اإلقامة
الدائمة لهم في القدس
المحتلة .وفي وقت سابق،
أصدر المجلس الوزاري المصغر
اإلسرائيلي عددًا من القرارات
الفورية ضد عائلة منفذ
العملية ومسقط رأسه قرية
جبل المكبر ،منها الهدم الفوري
لمنزل العائلة ،إضافة إلى رفض
تسليم جثته.
(األناضول)
(أ ف ب)

أع ـل ـن ــت م ـن ـظ ـمــة األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـل ـط ـفــولــة
(اليونيسف) أن نحو  1400طفل قتلوا في
الـحــرب على اليمن منذ بدايتها قبل نحو
عامني ،مشيرة إلى أن هذا العدد «قد يكون
ف ــي الـحـقـيـقــة أك ـبــر بـكـثـيــر» .وق ــال ــت ممثلة
«اليونيسف» في اليمن ،ميريتشل ريالنو،
في صنعاء أمس ،إنه «منذ بداية النزاع في
آذار  ،2015وثقت االمم املتحدة مقتل حوالى
 1400طفل وإصابة أكثر من  2140بجروح».
ووفــق أرق ــام األمــم املـتـحــدة ،أوقـعــت الحرب
أكـثــر مــن سبعة آالف قتيل ونـحــو  39ألــف
جـ ــريـ ــح ،ب ـي ـن ـه ــم ه ـ ـ ــؤالء األط ـ ـ ـفـ ـ ــال .وت ــؤك ــد
«ال ـي ــون ـي ـس ــف» أن األطـ ـف ــال ي ــدف ـع ــون ثـمــن
الحرب بصورة أخــرى ،إذ إن سوء التغذية
ّ
يتسببان فــي وف ــاة طـفــل يمني
واألمـ ــراض
ً
واحد على األقل كل عشر دقائق ،فضال عن
تجنيد املئات للقتال في الحرب ،وحرمانهم
جراء ذلك فرص التعليم والنمو.
وكـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــود
ّ
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ق ــد شـ ــن أول م ــن أمـ ــس غ ــارة
على مــدرســة فــي مــديــريــة نهم شـمــال شرق

ص ـن ـعــاء ،مــا تـسـبــب فــي مـقـتــل ثـمــانـيــة ،من
بينهم طالبات.
وفي خطوة الفتة أمس ،تفقد عضو مجلس
العموم البريطاني مــانــدرو ميتشل ،ومعه
ّ
منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في
اليمن ،جيمي ماكغولدريك ،مواقع املنازل
واملـنـشــآت الـعــامــة والـخــاصــة الـتــي دمرتها
طائرات «التحالف» في مدينة صعدة.
ّ
وتسلم ميتشل من فرق التعامل مع األلغام
ّ
العنقودية التي اشترتها
عينات من القنابل
ُ
السعودية من بريطانيا ،وألقيت على عدد
من مديريات املحافظة ،كذلك زار املستشفى
ال ـج ـم ـهــوري ،وال ـت ـقــى م ـســؤولــي املـنـظـمــات
اإلنسانية العاملة في صعدة .وكان ميتشل
قد وصل إلى العاصمة صنعاء مساء األحد
امل ــاض ــي ،عـلــى م ــن ط ــائ ــرة عـمــانـيــة ،بــرفـقــة
املتحدث باسم «أنصار الله» ورئيس وفدها
امل ـ ـفـ ــاوض م ـح ـمــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،وع ـض ــوي
الوفد ،مهدي املشاط وحمزة الحوثي ،وفق
معلومات صحافية.
(األخبار ،أ ف ب)

