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تقرير

السلطة

يوميات الضفة :حرب شوارع مستمرة
هذا الصباح الخامس ،الذي
ّ
يذكر بأيام االنتفاضة .مرت
أيام محاطة بأخبار الشهداء،
اإلصابات ،والمعتقلين .صارت
شاشات التلفزة وجدرات
المحالت مليئة بصور
الشهداء والمواجهات،
وليس من حيلة لكبار العمر
سوى أن يشتموا الجنود
والمستوطنين ،ويدعوا
لعائالت الشهداء بالصبر
رام الله ــ إيلياء غربية

ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،يـنـبـغــي الـ ـق ــول إن
املعسكر اليميني في إسرائيل ،يرى
أن األثـمــان التي تدفعها إسرائيل ال
تــزال ضمن السقف املحمول ،وكجزء
مــن الضريبة للوصول إلــى األهــداف
املــرســومــة فــي الـض ـفــة ،عـبــر تكريس
األم ــر الــواقــع ،وف ــرض وقــائــع تصبح
نـهــائـيــة بـفـعــل أداء الـسـلـطــة املـتـخــذ
لـلـتـســويــة م ـس ــارًا ل ــه .وع ـلــى ذل ــك ،لم
تصل إسرائيل إلى مرحلة االنعطاف
عـلــى مـسـتــوى األداء الـسـيــاســي إزاء
الفلسطينيني ،جمهورًا وسلطة.

ـن

فــي أح ــد ال ـش ــوارع امل ــؤدي ــة إل ــى عاصمة
الضفة ،رام الله ،كانت  20دقيقة تفصلنا
عن املواجهات املستمرة في حي البالوع
م ـنــذ أيـ ـ ــام .ي ـظ ـهــر ف ــي ال ـط ــري ــق ع ـشــرات
الشبان القادمني من مختلف القرى حول
رام الله ،لالشتباك مع جنود العدو على
حاجز «الدي سي او».
تـ ـنـ ـق ــل س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات اإلس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاف ع ـ ـشـ ــرات
اإلص ــاب ــات بــالــرصــاص املـعــدنــي املغلف
بـ ــامل ـ ـطـ ــاط ،وحـ ـ ـ ـ ــاالت االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ب ـف ـعــل
قنابل الغاز في املنطقة« .كر وفــر» هكذا
وصــف السائق املـكــان الــذي تستعر فيه
املواجهات ،مرفقًا ذلك بتحذيري« :ديري
بــالــك ،الـكــل مستهدف .ه ــدول مــا بفرقوا
ال صـحــافــة وال ب ـط ـيــخ» .ي ـبــدو أن قصة
البطيخ راجت في الضفة ،بعدما أصيب
م ـس ـتــوطــن ف ــي ال ـخ ـل ـيــل بـسـبــب بطيخة
أل ـقــاهــا أح ــد ال ـش ـبــان ع ـلــى رأس ـ ــه ،خــال
هجوم قطيع لهم على قرية بيت عنون
قرب املدينة.
جزء كبير من امللثمني الذين يلفون على
أنفسهم ،إما الكوفية وإما علم فلسطني،
يحملون على أكتافهم حقائب املدرسة،
التي غادروها من أجل تعلم درس جديد
هـنــا .كيف يمكنك الـهــرب مــن الــرصــاص
وقـنــابــل الـغــاز وال ـصــوت ،و«الـبـطــل» هو
من يعيد قنبلة الغاز بسرعة إلى الجنود
اإلسرائيليني.

في املقابل ،ال بد من اإلط ــارات املشتعلة
وحـ ـت ــى «رش ـ ـ ــاش ـ ـ ــات» الـ ـ ـ ـ ــدواء الـ ـخ ــاص
ب ــال ـح ـش ــرات ك ــي ي ـح ـج ـبــوا الـ ــرؤيـ ــة عــن
الجنود .كلما زاد عدد املتظاهرين صار
أس ـه ــل ع ـلــى ال ـج ـن ــود ق ـن ـص ـهــم .تـتــوالــى
اإلصــابــات ،ومــن بينهم طــاب وطالبات
م ــن امل ـ ـ ــدارس االب ـت ــدائ ـي ــة املـ ــوجـ ــودة في
املنطقة ،املشارك فيهم باملسيرة أو حتى
العائد من مدرسته إلى بيته.
البالوع هو الحي املحاذي لشارع نابلس
ـ ـ رام ال ـلــه .مــن هـنــاك يـمـكــن الـتــوجــه إلــى
ّ
نــابـلــس .لـكــن الـطــريــق ص ــارت «ح ــزي ــرة»
بسبب اإلغالق الذي فرضه الجنود على
املدينة خــال بحثهم عــن منفذي عملية
«إيـتـمــار» .يضطر املواطنون إلــى سلوك
ط ــرق تــرابـيــة ومـلـتـفــة لتجنب الـتـعــرض
ل ـه ـج ـم ــات امل ـس ـت ــوط ـن ــن ع ـل ــى ال ـط ــري ــق
ً
الرئيسية أو على حاجز ح ــوارة ،فضال
ّ
ع ــن الـتـفـتـيــش امل ـ ــذل وامل ـه ــن لـلـسـيــارات
الـ ــداخ ـ ـلـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــة ب ـ ــن امل ــدي ـن ـت ــن.
وخ ــال املـسـيــر ،تلحظ آث ــار االع ـت ــداءات
عـلــى الـبـيــوت فــي ق ــرى بـيــت دج ــن وبيت
فــوريــك والـلــن .كلها تعرضت للتخريب
وملحاوالت اإلحراق.
ال ـط ــري ــق إلـ ــى قـلـقـيـلـيــة وإل ـ ــى ط ــول ـك ــرم،
ً
ش ـمــاال ،كانتا مغلقتني أيـضــا ،واقتصر
ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج عـلــى ح ــاالت معينة
وف ـق ــا مل ـ ــزاج ال ـج ـن ــود .ف ـب ـعــد اس ـت ـش ـهــاد

الشاب حذيفة عثمان من بلدة بلعا شرق
طــول ـكــرم ،فـجــر أم ــس ،دام ــت املــواج ـهــات
لساعات بالقرب من مصنع «جيشوري»
اإلســرائـيـلــي .احـتــدت املــواجـهــات وازداد
عدد املصابني ،ومنهم من تلقوا إصابات
خ ـطــرة .وبـسـبــب اإلغـ ــاق لــم نـتـمـكــن من
الوصول إلى جنازة الشهيد عثمان.
وردنا اتصال من الخليل .الحال نفسها:
حرب الشوارع مستمرة« .الضرب ّ
املبرح»،
جملة كررها من نتمكن من االتصال بهم.
«كل دقيقة هناك اعتداء وإصابة .الخليل
ال تنام هناك مواجهات في قرية خرسا
ويطا ودورا وبيت عنون وحلحول وبيت
أمر ...وكل القرى» .مع أن املضحك املبكي
في كل األخبار ،أن جنود العدو اقتحموا
ً
م ـنــزال هـنــاك لـعــائـلــة الـجـعـبــري العـتـقــال

العدو حاول اعتقال
طفل عمره  3سنوات
ألنه «كان يلقي الحجارة»

كلما زاد عدد المتظاهرين صار أسهل على الجنود قنصهم (آي بي ايه)

طفل يبلغ من العمر ثالثة أعوام .والتهمة
أنه كان يلقي الحجارة على الجنود في
مـنـطـقــة ال ـ ــراس ال ـقــري ـبــة م ــن مستوطنة
«كريات أربع» ،شرق الخليل!
وسط كل ذلك ،قررنا العودة إلى رام الله.
ال مجال للوصول إلى ّ
أي مدينة .في تلك
اللحظات ،أتى خبر عن «شهيد جديد!»،
هــو الـفـتــى عـبــد الــرح ـمــن مـصـطـفــى (13
عــامــا) ،مــن بيت لحم .أصيب برصاصة
فــي الـصــدر قطعت شــريــان القلب ،ونقل
إلــى غرفة العمليات في مستشفى بيت
جـ ــاال ال ـح ـك ــوم ــي .كـ ــان وضـ ـع ــه خـطـيـرًا
ل ـل ـغــايــة ،إل ــى أن أع ـلــن اس ـت ـش ـهــاده .ثــار
أهــل بيت لحم وام ـتــدت املــواجـهــات إلى
املخيمات ،وفــي محيط مسجد بــال بن
رباح وقرب قبة راحيل.
ّ
ص ـ ـ ـ ــاروا  4شـ ـ ـه ـ ــداء .ك ــلـ ـه ــم صـ ـغ ــار فــي
العمر .ال يقفز إلــى الخاطر ســوى وجه
والـ ـ ـ ــدة ال ـش ـه ـي ــد م ـه ـنــد ح ـل ـب ــي .اق ـت ـحــم
الـجـنــود مـنــزل الـعــائـلــة فــي قــريــة س ــردا،
شـمــال رام الـلــه ،واحتجزتهم فــي إحــدى
الغرف واعتدت عليهم بالضرب .ال تزال
إســرائ ـيــل تــرفــض تـسـلـيــم جـثــة الشهيد
م ـه ـنــد ل ـعــائ ـل ـتــه ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،لـكـنـهــا
أعلنت نيتها تسليم جثة الشهيد فادي
عـ ـل ــون ب ـح ـض ــور  50ـ ـ ـ  70ش ـخ ـصــا فــي
الجنازة ،ثم تراجعت عن ذلك .أما القدس،
التي نعجز عن الوصول إليها .فلم تهدأ
منذ  9أيام .البلدة القديمة مغلقة للمرة
األولــى منذ عــام  .1967الثوري وسلوان
والعيسوية وب ــاب العمود وغيرها من
امل ـنــاطــق تـنـتـفــض ب ــال ـت ــوازي م ــع مخيم
شعفاط وعناتا.
منذ الثالث من هــذا الشهر ،وصلت إلى
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات  625إص ــاب ــة ،م ـن ـهــا 175
أمس .يوم صعب لم يكن ينقصه صوت
املذياع ،وفيه صوت أحدهم معرفًا نفسه
بــأنــه مـنـســق ل ـجــان امل ـقــاومــة الـشـعـبـيــة.
ي ـقــول الــرجــل إن االح ـت ــال يـتـخــوف من
ان ـت ـفــاضــة ثــال ـثــة ،وإن عـلـيـنــا أال نـلـتــزم
الـبـيــوت« .يـجــب أن نــذهــب غ ـدًا ألعمالنا
وجامعاتنا وعلى املستوطنني أن يجدوا
طرقًا بديلة وليس نحن!».
ال ـســائــق يـ ـ ّ
ـرد« :خـ ـل ــص ...انـتـفــاضــة فش
حـكــي ث ــان ــي» .بـعــض الــراك ـبــن ضحكوا
ً
وه ــم ي ــرون أن أك ـثــر أمــانـيـنــا ت ـف ــاؤال قد
تكون كابوسًا كبيرًا ...علينا وعليهم.

العراق

«العصائب» و«بدر» تؤيدان الضربات الروسية
أنهم أقــروا بتنفيذ عملية إطــاق نار
اتجاه مستوطنة «كدوميم» في نهاية
آب املاضي.
وقالت الــروايــة اإلسرائيلية إن سبب
الـنـجــاح فــي كـشــف الخلية أن إحــدى
الرصاصات من مسدس أحد املنفذين
أصـ ــابـ ــت ك ـ ــرم امل ـ ـصـ ــري ب ــال ـخ ـط ــأ مــا
أدى إل ـ ــى ن ـق ـل ــه إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى فــي
نابلس ،وهناك وصلت املعلومة إلى
«الشاباك» ،فأرسل املستعربني الذين
اقتحموا املستشفى واخـتـطـفــوه ،ثم
كشف األمر كله.
بـعــد ذل ــك ،أصـ ــدرت حــركــة «ح ـمــاس»
بيانًا مقتضبًا قالت فيه إن «اإلعــان
اإلسرائيلي حول وجود تعاون أمني
م ــع ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الع ـت ـقــال
الخلية التي تقف وراء عملية نابلس
هو إعــان خطير» .وطالبت الحركة،
السلطة ،بتوضيح موقفها بشأن هذه
التصريحات.
على صعيد آخر ،حاولت قوات العدو
أمـ ــس اق ـت ـح ــام م ـن ــزل ال ـش ـه ـيــد مهند
حلبي ،منفذ عملية طعن املستوطنني
فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة ،فــي ب ـلــدة ســردا
ش ـمــال رام ال ـل ــه .ولـكـنـهــا ل ــم تستطع
هدم املنزل للمرة الثانية ،فقد اندلعت
مــواج ـهــات عـنـيـفــة م ــع س ـكــان الـبـلــدة
حالت دون ذلك.
(األخبار)

أعلنت كل من «عصائب أهل الحق» ومنظمة «بــدر» ،أمس،
أنهما تدعمان تدخل روسيا وضرباتها الجوية ضد تنظيم
«داعــش» في الشرق األوســط .يأتي ذلك في وقت أعلن فيه
رئيس الحكومة حيدر العبادي فتح «املنطقة الخضراء»،
الـتــي تخضع إلج ــراءات أمنية مـشــددة فــي بـغــداد ـ ـ وحيث
توجد مقار الحكومة والعديد من السفارات ـ أمام الجمهور،
مع اإلبقاء على بعض القيود .وكان العبادي قد أعلن ،نهاية
آب ،قرب فتح «املنطقة الخضراء» إثر سلسلة من التظاهرات
ضــد ال ـف ـســاد ،وط ـلــب مــن ق ــوات األم ــن الـقـيــام بـكــل مــا هو
ضروري ،لضمان تمكني املواطن العراقي من السير فيها.
وهــذه املنطقة البالغة َّ مساحتها عشرة كيلومترات مربعة
ُ
فــي قلب بـغــداد ،احتلت فــي أثـنــاء الـغــزو األميركي للعراق،
في عــام  ،2003وأصبحت تضم مقر السفارة األميركية،
ّ
وتحولت لدى العراقيني رمزًا لالحتالل األميركي ،قبل نقل
إدارتها إلى السلطات العراقية في عام  .2009وقبل الغزو
األميركي للعراق ،في عام  ،2003كانت هذه املنطقة تؤوي
قـصــور الــرئـيــس ال ــراح ــل ص ــدام حـســن وبــاقــي مـســؤولــي
ً
الـنـظــام .واإلج ــراء الـجــديــد يتيح وص ــوال م ـحــدودًا إلــى هذه
املنطقة الواسعة من العاصمة العراقية ،حيث إن السير في
معظم شوارعها يحتاج حمل شارة خاصة ،لكن من شأنه
أن يجتذب األهالي ويخفف زحمة املرور في بغداد.
في غضون ذلــك ،صــرح املتحدث باسم «العصائب» ّنعيم
العبودي ،بأن الضربات الجوية الروسية في سوريا حققت
بالفعل نتائج .وأض ــاف« :نحن نعرف أن الــواليــات املتحدة
األميركية ،خالل السنة والنصف تقريبًا ،لم تكن جادة في
القضاء على داعش» .كذلك ،أضاف العبودي« :نحن جربنا،

خالل هذه الفترة الطويلة ،الواليات املتحدة وهي غير جادة
في القضاء على داعــش ،وإنما تحاول أن تدير األزمــة وال
تنهي األزمة».
مــن جهتها ،أعـلـنــت منظمة «ب ــدر» أنـهــا سـتـ ّ
ـرحــب بتدخل
روس ـيــا وضــربــاتـهــا الـجــويــة ضــد تنظيم «داع ـ ــش» .وقــال
معني الكاظمي ،وهو أحد قــادة املنظمة ،متحدثًا إلى وكالة
«روي ـت ــرز»« :نتطلع إلــى رؤي ــة املـقــاتــات الــروسـيــة تقصف
مــواقــع وم ــراك ــز لــداعــش فــي ال ـع ــراق ،وك ــل م ـس ــارات النقل
املـشـتــركــة مــع س ــوري ــا» .وأض ـ ــاف« :س ـنــرحــب ب ــأي تدخل
للروس لطرد مقاتلي داعش من العراق».
إال أن وك ــاالت أن ـبــاء نقلت عــن وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
س ـيــرغــي الف ـ ــروف ق ــول ــه ،أمـ ــس ،إن الـ ـع ــراق ل ــم يـطـلــب من
موسكو تنفيذ ضــربــات جوية ضــد تنظيم «داع ــش» على
أراضيه ،مضيفًا أن «روسيا مستعدة إلجراء اتصاالت مع
الجيش السوري الحر».
وتــأتــي هــذه التصريحات والـتـطــورات فــي الــوقــت الــذي ذكر
فيه شيخ عشيرة البونمر نعيم الكعود ،أن تنظيم «داعش»
أعدم  70شخصًا من أبناء عشيرته ،بعدما خطفهم شمالي
الرمادي .وقال الكعود ،في بيان ،إن «تنظيم داعش اإلرهابي
قــام ،مساء أمــس ،باختطاف وإعــدام  70شخصًا من أبناء
عـشـيــرة الـبــونـمــر ،فــي منطقة ال ـثــرثــار شـمــالــي ال ــرم ــادي»،
موضحًا أن «التنظيم اختطفهم من املنطقة نفسها وقام
بإعدامهم فيها».
وأض ــاف الـكـعــود أن «ه ــؤالء املـعــدومــن جميعهم مدنيون،
وهم آباء وإخوة ملنتسبني إلى الجيش والشرطة والصحوة
ومـقــاتـلــي الـعـشـيــرة املـتـصــديــن لتنظيم داع ــش فــي بــروانــة

التابعة لحديثة» ،الفتًا إلى أن «داعش أعدمهم جميعًا رميًا
بالرصاص».
وطالب الكعود رئيس الوزراء والقائد العام للقوات املسلحة
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ب ــ«ح ـمــايــة أه ــل األن ـب ــار م ــن بـطــش داع ــش
واإلســراع بتحرير املحافظة من تلك العصابات اإلجرامية
واإلرهابية ،تخوفًا من حدوث مجزرة أخرى».
وفي سياق آخر ،كشف عضو في البرملان العراقي عن إحالة
أكثر من  500ملف فساد ،ملختلف ال ــوزارات واملؤسسات
الحكومية ،إلى اإلدعــاء العام وهيئة النزاهة العامة ،التخاذ
اإلجراءات القانونية ،بحق املتورطني فيها.
وفي تصريح لوكالة «األناضول» ،قال عضو لجنة النزاهة
البرملانية محمد حميدي إن لجنته «أحالت أكثر من 500
ملف فساد مالي وإداري على االدعاء العام وهيئة النزاهة،
خالل الدورة (البرملانية) الحالية ،بينها ملفات خطرة تخص
وزارة الدفاع ووزارات أخرى».
ً
إلــى ذل ــك ،انتخب مجلس محافظة نينوى (ش ـمــاال) نوفل
حمادي السلطان محافظًا جديدًا للمحافظة ،خلفًا للمحافظ
املقال أثيل النجيفي .وقال النائب عن املحافظة في البرملان
العراقي عبد الرحمن اللويزي ،إن انتخاب السلطان الذي
هــو مــرشــح عــن الـكـتـلــة الـعــربـيــة داخ ــل مـجـلــس املـحــافـظــة،
جاء بمساندة من الجبهة التركمانية العراقية .وكــان أثيل
النجيفي قــد أقـيــل ب ـنـ ًـاء عـلــى طـلــب رئـيــس ال ـ ــوزراء حيدر
الـعـبــادي ،على خلفية تصريحات أدلــى بها خــال زيــارتــه
للعاصمة األميركية واشنطن ،واتهم فيها الحكومة العراقية
باملسؤولية عن سقوط املحافظة بيد تنظيم «داعش».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

