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أطفال القدس بني مطاردتني :االعتقاالت ومناهج
التدريس اإلرسائيلية
إرسائيل تعتقل  800-500طفل مقديس سنوياً ما
يضاهي عدد األطفال املعتقلني يف الضفة كلها

 %75من سكان القدس الفلسطينيني تحت خط الفقر
ويفتقرون ألماكن عمل مناسبة
تهــدف سياســة إرسائيليــة موجهــة ضــد األطفــال
املقدســيني إىل اإلهانــة والتخويــف والحرمــان مــن حقوقهــم
األساســية ،وفقــا تفيــد معلومــات مؤسســة الضمــر لرعايــة
األســر الخاصــة باعتقــال األطفــال الفلســطينيني يف القــدس
املحتلــة.
وتشــر املؤسســة إىل أن اعتقــال األطفــال يتــم إمــا مــن
املنــازل يف الســاعات األوىل مــن الصبــاح أو مــن الشــارع
يف فــرة مــا بعــد الظهــر ،ثــم ينقلــون إىل مركــز تحقيــق
املســكوبية ،أو إىل مركــز للرشطــة يف القــدس ،حيــث تبــدأ
جلســات التحقيــق دون أن يكــون الوالــدان عــى علــم
مبــكان وجــود طفلهــا ،ويف بعــض األحيــان ،ال يتــم إعالمهام
باالعتقــال.
كــا تجــرى جلســات التحقيــق دون وجــود ويل أمــر أو
محــام ،حيــث يــرك األطفــال تحــت رحمــة أيــدي قــوات
االحتــال بشــكل كامــل ،وقــد تســتمر جلســات التحقيــق
لســاعات ،ميكــن أن يتعــرض خاللهــا الطفــل لإلســاءة
الجســدية والنفســية ،يف انتهــاك مبــارش للقوانــن الدوليــة
واملحليــة ،كــا تفتقــر اإلجــراءات القانونيــة مــا بعــد
التوقيــع عــى اعـراف إىل الضامنــات الجوهريــة التــي توفــر
الحاميــة لألطفــال.
وقبــل عــام  ،2015كان تطبيــق قانــون «األحــداث
اإلرسائيــي» عــى ألطفــال الفلســطينيني يتــاىش ،إىل حــد
كبــر مــع القانــون الــدويل ،وكثـرا ً مــا يطلــق رساح األطفــال
الذيــن يتــم اعتقالهــم بتهمــة إلقــاء الحجــارة دون تلقــي
تقريــر مــن الضابــط املســؤول عــن األطفــال ،كــا هــو
منصــوص عليــه يف املــادة ( 10أ) مــن قانــون األحــداث ،وقــد
تغــر هــذا بشــكل جــذري بعــد ترشيــن أول  ،2015فقــد
أصبــح مــن املمكــن احتجــاز األطفــال يف الســجن النتظــار
التقريــر ملــدة  25-20يوميــاً تقريبــاً .ومنــذ ذلــك الحــن،
حكــم عــى غالبيــة األطفــال الفلســطينيني بالســجن أو

الحبــس املنــزيل أو الخدمــة املجتمعيــة ملثــل هــذه الجرائــم.
ويكشــف تقريــر املؤسســة أن الصدمــة التــي قــد يتعــرض
لهــا الطفــل بســبب اقتحــام بيتــه يف منتصــف الليــل،
والتعــرض لالعتــداء والــراخ مــن قبــل ضبــاط الرشطــة،
تلحــق آثــارا ً ســلبية وضــارة باألطفــال عــى صعيــد الصحــة
النفســية والتنميــة وغريهــا ،حيــث أفــاد  %48مــن األطفــال
الذيــن متــت زيارتهــم بعــد اإلفـراج لغــرض إعــداد التقريــر
أنهــم تركــوا املدرســة ،أو عانــوا مــن تدهــور كبــر يف أدائهــم
املــدريس ،كــا عــر معظــم األطفــال عــن مشــاعر االرتبــاك
واإلحبــاط والقلــق والخــوف أثنــاء املقابــات.
املحاميــة نرسيــن عليــان تابعــت مــن خــال عملهــا
امليــداين والبحثــي يف جمعيــة حقــوق املواطــن والعيــادة
القانونيــة التابعــة للجامعــة العربيــة ،قضايــا اعتقــال أطفــال
القــدس ومســألة تشــديد اإلجــراءات العقابيــة مــن قبــل
الرشطــة والنيابــة العامــة ،بحيــث تتعــارض ،يف كثــر مــن
األحيــان ،مــع جوهــر القانــون ،كــا تقــول.
وحــول االنتهــاكات اإلرسائيليــة ضــد ســكان القــدس
املحتلــة عموم ـاً واألطفــال بشــكل خــاص ،كان هــذا اللقــاء
مــع مديــرة العيــادة القانونيــة متعــددة الثقافــات التابعــة
للجامعــة العربيــة ،املحاميــة نرسيــن عليــان.
عــرب  :48الوضعيــة االســتثنائية لســكان القــدس
الفلســطينيني جعلتهــم األكــر عرضــة النتهــاكات االحتــال
واألقــل حاميــة مــن إجراءاتــه التعســفية؟
عليــان :وضــع القــدس وســكانها هــو خــاص ألننــا نتحــدث
عــن ســكان (مقيمــن) ال عــن مواطنــن ،ونتحــدث عــن
ســكان ليــس لهــم أي متثيــل يف أيــة مؤسســة سياســية داخل
إرسائيــل ،إضافــة إىل أن الحديــث يــدور عــن منطقــة هــي
تحــت احتــال مبوجــب القانــون الــدويل ،ولكــن إرسائيــل
ضمتهــا ضمــن «القــدس كعاصمــة» وهكــذا أصبــح القانــون
اإلرسائيــي ســارياً عــى الفلســطينيني يف القــدس.
لكــن عــى مــدار الســنني مــن عــام  1967وحتــى اليــوم،
كان هنــاك رفــض واســع وشــامل مــن قبــل الســكان
الفلســطينيني لهــذه الخطــوات التــي قامــت بهــا إرسائيــل،
ومــع توقيــع اتفــاق أوســلو داعــب الفلســطينيني أمــل
بحــدوث تغيــر يف وضعيتهــم يف القــدس .ولكــن بعــد فشــل
أوســلو ،ازداد وضــع ســكان القــدس الفلســطينيني ســوءا ً،
ألن إرسائيــل تريــد أن تثبــت للعــامل ولشــعبها بــأن القــدس
موحــدة عــى جميــع أطرافهــا ،فأصبــح هنــاك تعامــل مــع
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املســاحة ومــع األرض أكــر منــه مــع الســكان الفلســطينيني
وحقوقهــم وااللتزامــات مــن قبــل الســلطات الرســمية
تجاههم.
هــذا الوضــع الســيايس أنتــج الكثــر مــن التضــارب بــن
مــا يريــد الشــعب الفلســطيني لنفســه يف القــدس وبــن
مخططــات الحكومــة اإلرسائيليــة ملســتقبل املدينــة ،والــي
البــارز يف الســنوات األخــرة هــو االحتــكاك اليومــي مــع
الرشطــة املتواجــدة بوفــرة يف جميــع األحيــاء الفلســطينية،
بعــض منهــا بشــكل يومــي.
وعــى ســبيل املثــال تعــاين العيســاوية منــذ  80يومـاً مــن
حالــة اســتنفار رشطــي كبــر يتخللــه اعتقــاالت ومداهــات
وتحريــر مخالفــات وأوامــر هــدم بيــوت ،وكل ذلــك يجــري
طبعــاً ،مبوجــب القانــون اإلرسائيــي ،ولكــن كرثتــه تــؤدي
إىل اســتنفار مــن قبــل الفلســطينيني وإىل مواجهــات بينهــم
وبــن الرشطــة.
عــرب  :48يف ظــل هــذا الوضــع ،يتعــرض ســكان القــدس
الفلســطينيون النتهــاكات يوميــة لحقوقهــم اإلنســانية
والقانونيــة يف مختلــف املجــاالت؟
عليــان :عنيــت أنــه حتــى لــو كانــت اإلجـراءات قانونيــة
وفــق القانــون اإلرسائيــي ،فــإن تشــديد قبضــة القانــون
عــى مجموعــة ســكانية بعينهــا يعتــر اســتهداف وقــد
يحــول حياتهــا إىل جحيــم ،ناهيــك عــن أن هــذه اإلجـراءات
تخــرق حتــى القوانــن اإلرسائيليــة التــي تعمــل ضمنهــا،
فاعتقــاالت األطفــال ،مث ـاً ،تتــم بشــكل عشــوايئ ومغايــر
لجميــع القوانــن ،حيــث تتــم مداهمــة البيــوت مــن قبــل
مجموعــات كبــرة مــن الجنــود يف ســاعات الفجــر وترتافــق
عمليــة االعتقــاالت مــع الرتهيــب واســتخدام القــوة ،كــا
يجــري تقييــد أيــدي الطفــل املعتقــل وعصــب عينيــه يف
بعــض األحيــان .وال تقتــر االنتهــاكات عــى هــذا الجانــب
بــل تشــمل جميــع القطاعــات ،ففــي مجــال الرتبيــة
والتعليــم ،يعتــر الفلســطينيون يف القــدس حالــة اســتثنائية
ال يوجــد شــبيه لهــا عــى جانبــي الخــط األخــر ،حيــث
يعــاين جهــاز الرتبيــة والتعليــم مــن نقــض بـــ 2000غرفــة
صفيــة ،وقــد تــم يف عــام  2001تقديــم التــاس بهــذا
الخصــوص للمحكمــة العليــا اإلرسائيليــة ،التــي أصــدرت
ق ـرارا ً يلــزم البلديــة ووزارة الرتبيــة والتعليــم ببنــاء الغــرف
التعليميــة الناقصــة ،معتــرة حــق التعليــم هــو حــق أســاس
ينســحب عــى الفلســطينيني يف القــدس.

ولكــن عــى أرض الواقــع مل يتــم تطبيــق هــذا القــرار
بحذافــره ،وهنــاك اليــوم خطــة مــن  450مليــون شــيكل
للتعليــم يف القــدس ،لكــن نصــف املبلــغ ال يذهــب لبنــاء
غــرف تعليميــة ،بــل إلدخــال املنهــاج اإلرسائيــي إىل
املــدارس الفلســطينية ،مبعنــى الــرف عــى توفــر حوافــز
ماليــة مغريــة لألهــايل والطــاب واملــدارس لغــرض متريــر
املنهــاج اإلرسائيــي ،مــا يعنــي أن مــا ســيتم بنــاؤه فعلي ـاً
سيســد بالــكاد حاجــة النمــو الطبيعــي.
عــرب  :48طبعـاً ،فــرض املنهــاج اإلرسائيــي أهــم لالحتالل
مــن توفــر الغــرف الدراســية ذاتها؟
عليــان :عندمــا نتحــدث عــن هــذا النقــص الهائــل يف
الغــرف التعليميــة ،نتحــدث عــن اكتظــاظ يف الصفــوف
يصــل يف بعضهــا حــد جلــوس ثالثــة طــاب عــى درج واحــد
وعــن أدراج ملتصقــة ببعــض ،وعــن مــدارس يف بيــوت
ســكنية وعــن غــرف نــوم تحولــت إىل صفــوف تعليميــة،
وكل ذلــك يؤثــر عــى نوعيــة الرتبيــة والتعليــم ،ويــؤدي إىل
نســبة تــرب هــي األعــى ،حيــث أن  %32مــن الطــاب
ال ينهــون الصــف الثــاين عــر ،ونســبة كبــرة مــن الباقــن
ال يســتطيعون الحصــول عــى تحصيــل يؤهلهــم اســتكامل
تعليمهــم الجامعــي.
هنــا ،تدخــل املنافســة مــع املــدارس الخاصــة التــي حصــل
قســم كبــر منهــا عــى اعـراف الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة
كمــدارس معــرف بهــا يف إطــار «التعليــم املعــرف بــه غــر
الرســمي» ولكنهــا تجبــي رســول تعليــم مرتفعــة جــدا ً مــن
األهايل.
عرب  :48تقصدين مدارس خاصة فلسطينية؟
عليــان :نعــم ،أقصــد مــدارس عــى غـرار الفريــر والورديــة
وغريهــا ،والتــي كانــت تعتــر رمــوزا ً فلســطينية يف الســابق،
وأصبحــت ،بســبب الوضــع يف القــدس ،تعيــش عــى دعــم
وزارة الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة.
عــرب  :48ولكــن هــذا الدعــم غــر مــروط بتعليــم
املنهــاج اإلرسائيــي؟
عليــان :ال ،املنهــاج اإلرسائيــي قضيــة ثانيــة ،الحصــول عىل
الدعــم يف إطــار التعليــم املعــرف بــه غــر الرســمي مرشوط
فقــط بتعليــم املــواد األساســية ،ويحصلــون باملقابــل عــى
 %75دعــم عــى كل طالــب.
تلــك املــدارس ،الخاصــة ،يــدرس فيهــا  %41يف مــدارس
خاصــة ال تنضــوي يف إطــار التعليــم املعــرف بــه غــر
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الرســمي ،وال تحصــل عــى ميزانيــات مــن الرتبيــة والتعليــم االثنني 2019/9/2

اإلرسائيليــة ،يف حــن يــدرس  %6فقــط يف مــدارس تعليــم
املنهــاج اإلرسائيــي.
عــرب  :48يف قضايــا الســكن ،أيضــاً ،هنــاك معانــاة
رهيبــة وحــاالت هــدم بيــوت متكــررة يف مختلــف األحيــاء
املقدســية؟
عليــان :باملجمــل يصعــب عــى الفلســطيني الــذي يســكن
يف القــدس الحصــول عــى ترخيــص بنــاء ،ســوى يف مناطــق
مينــة ال يتجــاوز عــدد أصابــع اليــد ،والســبب األســايس لذلك
هــو عــدم إعــداد مخططــات هيكليــة إلحيــاء القــدس
الرشقيــة مــن قبــل الطــرف املســؤول عــن ذلــك وهــي
بلديــة االحتــال ،ولذلــك ،حتــى عندمــا يريــد أحدهــم
تقديــم طلــب ترخيــص للبلديــة تقــول لــه ال يوجــد عنــدي
مخطــط هيــكيل للمنطقــة ،ولذلــك ال أســتطيع أن أقــول
أيــن ســيمر شــارع وأيــن ســأقتطع مســاحة لبنــاء عيــادة،
ولذلــك ال اســتطيع أن أعطيــك ترخيــص بنــاء.
وملــا كانــت أرايض القــدس الرشقيــة مبعظمهــا أرايض
خاصــة ،فالنتيجــة أن النــاس متلــك األرض ولديهــا املــكان
املخصــص للبنــاء ولكــن البلديــة ال متنحهــا الرتخيــص الــازم
لذلــك ،فتضطــر للبنــاء بــدون ترخيــص ألن هنــاك ســرورة
حيــاة ،ومــن هنــا تبــدأ املعانــاة ،فــإن بنيــت بــدون ترخيــص
تدفــع غرامــة تصــل إىل  700شــيكل لكنــل مــر بنــاء ،مــا
يعنــي أنــك إذا بنيــت مبســاحة  100مــر ،ســتدفع غرامــة
بقيمــة  70ألــف شــيكل.
واألمــر ال يتوقــف عنــد دفــع الغرامــة ،بــل تدخــل يف
إجــراء قضــايئ قــد يطــول لســنوات ،ولكــن يف النهايــة إذا
مل تنجــح باســتصدار ترخيــص ،وأغلــب الظــن أنــك لــن
تســتطيع ،ســيصدر أمــر بهــدم هــذا املســكن ،عندهــا إذا
مل تهدمــه بيــدك وقامــت البلديــة بذلــك ســتضطر لدفــع
تكاليــف الهــدم ،والتــي تــراوح بــن  120- 50ألــف
1
شيكل.
االحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري بحق  76معتقال
خالل آب املنرصم
قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،اليــوم األحــد ،إن
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أصــدرت أوامــر اعتقــال إداري
(جديــد وتجديــد) بحــق  76أسـرا ،وذلــك ملــدد تـراوح مــا
بــن (شــهرين إىل ســتة أشــهر) قابلــة للتجديــد عــدة مـرات،
2
وذلــك خــال شــهر آب املنــرم.

نتنياهو يجدّ د تعهده بضم جميع املستوطنات إلـى
إرسائيل :إنهـا جـزء مـن «األرض التـوراتيـة»
جــ ّدد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو،
أمــس ،تعهــده بضــم املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة
املحتلــة؛ يف مســعى لدعــم قاعدتــه اليمينيــة قبــل
االنتخابــات الترشيعيــة املبكــرة واملقــررة يف  17أيلــول
الجاري.
وقــال أمــام جمهــوره يف مســتوطنة «إلكانــا» بالضفــة
الغربيــة« :ســنطبق الســيادة اليهوديــة عــى جميــع
املجتمعــات بعــون اللــه ،كجــزء مــن أرض إرسائيــل التوراتيــة
وكجــزء مــن دولــة إرسائيــل».
وكان نتنياهــو قــد تعهــد بالوعــد ذاتــه قبــل االنتخابــات
الترشيعيــة الســابقة يف نيســان املــايض ،لكنــه مل يتمكــن مــن
تشــكيل ائتــاف حكومــي واختــار الذهــاب إىل انتخابــات
مبكــرة.
مــن جانبــه ،رد أمــن رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية صائــب عريقــات عــى ترصيحــات
نتنياهــو بدعــوة املجتمــع الــدويل إىل التحــرك.
وكتــب عريقــات ،عــر حســابه عــى موقــع تويــر:
«لهــؤالء الذيــن يبــدون اهتاممـاً بعــد اإلعــان عــن عطاءات
اســتيطانية إرسائيليــة عليهــم اآلن مواجهــة الحقيقــة :رئيــس
وزراء ســلطة االحتــال يعلــن رســمياً أنــه ســوف يقــوم
بضــم أر ٍ
اض فلســطينية محتلــة».
وأضــاف عريقــات« :كفــى حصانــة وحاميــة ،هنــاك
مســؤولية دوليــة لفــرض عقوبــات عــى إرسائيــل بعــد
عقــود مــن الجرائــم املخطــط لهــا».
مــن جانبــه ،قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل
أبــو ردينــة ،تعقيبـاً عــى إعــان نتنياهــو :يف هــذه األوقــات
الخطــرة والحاســمة التــي تحــاول فيهــا اإلدارة األمريكيــة
خلــق نهــج ســيايس فضفــاض وغــر فعــال ومخالــف
للقانــون الــدويل وللرشعيــة الدوليــة ،فــإن الحكومــة
اإلرسائيليــة تســتمر يف اتبــاع هــذا النهــج الــذي ال يعتــر
حـاً ،وذلــك عــن طريــق تكـرار دعواتهــا لضــم املســتوطنات
غــر الرشعيــة يف األرض املحتلــة .وأضــاف :هــذا األمــر يعتــر
اســتمرارا ً ملحــاوالت خلــق أمــر واقــع مرفــوض لن يــؤدي إىل
أي ســام أو أمــن أو اســتقرار.3
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السلطات اإلرسائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة الـ157
وتصادر خيام السكان
هدمــت الرشطــة اإلرسائيليــة ووحــدة «يــوآف» التابعــة
ملــا يســمى «ســلطة تطويــر النقــب» ،اليــوم االثنــن ،قريــة
العراقيــب ،غــر املعــرف بها ،للمــرة  ،157وصــادرت خيامها.
واعتــاد األهــايل خــال األشــهر املاضيــة عنــد تنفيــذ
عمليــة الهــدم عــى جــر وحــدة «يــوآف» الخيــام ومعــدات
وممتلــكات الســكان بســيارات الدفــع الرباعــي التابعــة لهــا.
وتالحــق الســلطات اإلرسائيليــة ســكان قريــة العراقيــب
بشــكل يومــي ،حيــث اعتقلــت يف األســبوع املــايض الحاجــة
أم أرشف خــال هــدم القريــة ،واعتقلــت الشــيخ صيــاح
الطــوري ونجلــه عزيــز ،كــا اســتدعت العديــد مــن األطفال
والفتيــة للتحقيــق.
ويف ســياق التضييــق عــى ســكان العراقيــب ،فرضــت
مــا تســمى باملحكمــة املركزيــة يف بــر الســبع ،قبــل عــدة
أيــام ،غرامــة قدرهــا مليــون و 600ألــف شــيقل عــى أهــايل
القريــة ،مقابــل تكاليــف هــدم املســاكن وإخالئهــا ،وبحجــة
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اقتحــام أهــايل القريــة لـــ»أرايض جمهــور مبلكيــة الدولــة».
«وفا» ترصد التحريض والعنرصية يف وسائل اإلعالم
اإلرسائيلية
رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا»،
التحريــض والعنرصيــة يف وســــائل اإلعــام اإلرسائيليــة ،يف
الفــرة مــا بــن .2019/8/31 – 2019/8/25
وتقــدم «وفــا» يف تقريرهــا الـــ( ،)114رصــدا وتوثيقــا
للخطــاب التحريــي والعنــري يف اإلعــام العــري املــريئ،
واملكتــوب ،واملســموع ،وكذلــك عــى صفحــات مواقــع
التواصــل االجتامعــي لشــخص ّيات سياســ ّية واعتباريّــة يف
ي.
املجتمــع اإلرسائيــ ّ
ويعــرض التقريــر جملــة مــن املقــاالت اإلخباريــة التــي
تحمــل تحريضــا وعنرصيــة عىل املجتمــع الفلســطيني
بشــكل عــام وعــى فلســطينيي الـــ 1948بشــكل خــاص.
وجــاء مقــال تحريــي عــى صحيفــة «هموديــع» عــى
األح ـزاب العربيــة واليســارية اإلرسائيليــة لرفضهــم نصــب
كامــرات مراقبــة يف صناديــق االقــراع ،وقــال الكاتــب:
«عندمــا نكتشــف ان املعارضــن األساســيني لنصــب كامـرات
مراقبــة بداخــل صناديــق االقــراع هــم العــرب وأحــزاب
اليســار ،وعنــد رؤيــة فرحتهــم العارمــة بعــد ق ـرار رئيــس
لجنــة االنتخابــات حــول منــع نصــب كامـرات مراقبــة ،فمن

الواضــح ان هــذه األحـزاب هــي مــن يقــرف التزييفــات .ال
ســبب يــرر الخــوف مــن الكام ـرات يف صناديــق االق ـراع،
إال فقــط ألولئــك الذيــن يقومــون بأعــال تزييــف .كــا أن
الســارق يهــاب الرشطــة ،هكــذا يهــاب املزيفــون كام ـرات
املراقبــة ،والتــي هــي بالنســبة لهــم أخطــر مــن الرشطــة».
وأضــاف« :اذا طــرح الســؤال ،مــا هــو الســبب لكــون
العــرب واألحـزاب اليســارية هــي الجهــات التــي متيــل أكــر
للتزييــف؟ الجــواب هــو ،ان لهــذه األح ـزاب أماكــن اق ـراع
منفصلــة عــن ســائر املجتمــع اإلرسائيــي ،وبالتــايل يتيــح لهم
هــذا الواقــع التزييــف بعيــدا عــن كل عــن مراقبــة خارجية.
يســكن العــرب يف بلــدات ال يقطنهــا اليهــود ،وبالتــايل مــن
الســهل أن يزيّفــون يف هــذه البلــدات ،خصوصــا يف القــرى
واملــدن حيــث تســيطر عليهــا العائليــة «والحمولــة» وهــم
مــن يقــوم بالتزييــف دون ان يقــدر عــريب واحــد ان مينــع
هــذا .لليســار اإلرسائيــي ،أيضــا ،أماكــن عيــش مغلقــة
ومنفصلــة وهــي «الكيبوتســات» ،حيــث أن جميــع ســكان
«الكيبوتــس» يتشــاطرون نفــس الرؤيــة السياســية».
ويتابــع« :لتلــك الجهــات التــي ذكرناهــا أعــاه ،ســبب
ٍ
كاف لالعـراض عــى نصــب كامـرات املراقبــة والتــي ميكنهــا
أن تكشــف األفعــال «داخــل العائلــة» املغلقــة .ميكننــا ان
نتعلــم عــن مــدى وحجــم التزييفــات التــي أحدثــت يف
املــايض مــن خــال ردود فعــل األح ـزاب العربيــة واليســار
لنصــب كامــرات املراقبــة .عــى ضــوء ردود األفعــال،
يســتحوذ األمــر ،أكــر مــن قبــل ،نصــب كام ـرات مراقبــة
لعلهــا تقــدر أن متنــع أكــر قــدر ممكــن مــن التزييفــات».
الصحفي يــورام اتنجــر ،حــرض يف مقــال نرشتــه صحيفــة
«يرسائيــل هيــوم» ،عــى التعليــم الفلســطيني ،وقــال:
«اإلرهابيــون الفلســطينيون هــم ،قبــل كل يشء ،خريجــو
جهــاز التعليــم الفلســطيني يف الحضانــات ،واملــدارس
واملســاجد .تحكــم هــذا الجهــاز منظمــة التحريــر
الفلســطينية التــي تقــوم بصقــل رأي املجتمــع الفلســطيني.
تُلبــس الســلطة الفلســطينية هــذه املبــادئ واألفعــال،
قنــاع الخطابــات اللطيفــة والــودودة لــي توهــم إرسائيــل
والعــامل الغــريب بالســام والتعايــش .ولكــن ،الرتبيــة عــى
الكراهيــة مــن جهــة ،والتعايــش بســام مــن جهــة أخــرى،
هــا نقيضــان يظهــران الخطــأ بالنهــج الــذي ي ّدعــي ان
قيــام الدولــة الفلســطينية هــو جــزء مــن حــل الــراع.
يتجاهــل هــذا النهــج الــدور التــي متليــه الرتبيــة برتســيخ
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العنــف واإلرهــاب ،كــره إرسائيــل ،معــاداة الســامية
ومعــاداة الغــرب .رشط التعايــش بســام بــن اإلرسائيليــن
والفلســطينيني هــو نــزع الكراهيــة مــن جذورهــا».
وأضــاف« :يظهــر بحــث بروفيســور الــداد بــردو
مــن الجامعــة العربيــة ،الــذي يبحــث جهــاز التعليــم
الفلســطيني ،وتــرة التط ـ ّرف املتصاعــدة بــكل مــا يتعلــق
بتبجيــل اإلرهــاب ،التضحيــة بحيــاة اإلنســان ألجــل اإلســام
وتقويــض وجــود إرسائيــل .يصــف الباحــث أيضــا تبجيــل
دالل امل ُغــريب ،والتــي اشــركت بعمليــة شــارع «طريــق
الشــاطئ» عــام  .1978تــرى الســلطة الفلســطينية بــدالل
املغــريب رمــزا للمنتحريــن وتطلــق مــدارس عــى أســمها،
مراكــز شــبابية ،مراكــز نســائية ومياديــن».
رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو كتــب عــى
«فيســبوك»« ،طلبــت إقامــة حــي جديــد يحــوي عــى 300
بيــت يف مســتوطنة «دولــف» .ســنع ّمق جذورنــا ونــرب
أعداءنــا .نســتمر بتطويــر وتعزيــز االســتيطان».
وزيــر املواصــات بتســلئيل ســموتريتش حــرض يف
«فيســبوك»« ،صواريــخ يف الجنــوب ،حــزب اللــه مــن
الشــال ،إرهــاب يف يهــودا والســامرة ،ومحكمــة العــدل
العليــا تص ـ ّوب نحــو العــدو الخاطــئ .جهــاز قضــاء متلبّــك
ويحتــاج إىل إعــادة ترتيــب جــذري .هــذه هــي املهمــة
األكــر إلحاحــا خــال الــدورة الربملانيــة القادمــة .امنحونــا
القــوة لنفعــل ذلــك .لــن يفعــل هــذا أحــد غرينــا».
نــرت اإلذاعــة والبــث التلفزيــوين اإلرسائيــي «كان»،
تقري ـرا للصحفــي نوريــت يوحنــان ،يتحــدث عــن رشعنــة
الجيــش اإلرسائيــي لنفســه اقتحــام قريــة كوبــر والقــرى
املحيطــة بهــا ،يف البحــث وراء «منفــذي العمليــات ضــد
املســتوطنني» ،عــى حــد تعبــر املراســلة.
يف التقريــر ،تتطــرق املذيعــة إىل الذرائــع التــي تدفــع
الجيــش إىل القيــام بذلــك ،مؤكــدة أ ّن ســكان القريــة
«ميجــدون منفــذي العمليــات» مــن خــال صــور ورســومات
«جرافيتــي».
املراســلة ،تســتمع إىل روايــة أهــل البلــدة ،إال أنــه ومــن
خــال حديثهــا تجدهــا تقــف إىل صــف الجيــش اإلرسائيــي
معللــة ملــاذا ال ينعــم الســكان بالراحــة يف كوبــر ،وملــاذا يتــم
اعتقــال الشــبان ومــا إىل ذلــك.
بعــد الضجــة التــي أثارهــا مقــدم الربامــج اإلرسائيــي
يــارون لنــدن ،حــول وصــف العــرب بالوحــوش ،وبعــد

الضغــط عليــه لتقديــم االعتــذار مــن خــال برنامجــه ،عــاد
العــرب وحــوش،
إىل ادعاءاتــه بالربنامــج ذاتــه ليؤكــد أن
َ
وأنهــم يهــددون حضارتهــم ووجودهــم يف البــاد ،دون أي
تــردد منــه يف العــودة عــى هــذا الوصــف خــال اللقــاء
5
معــه ،الــذي صــادف مســاء اعتــذاره.
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اعـتـداء وتنكيل باألرسى فـي سجـن جلبـوع و 200من
أرسى «رميون» يرشعون بإرضاب
اقتحمــت ،أمــس ،وحــدات القمــع الخاصــة قســمي 5
و 1يف ســجن جلبــوع واعتــدت عــى األرسى ونكلــت بهــم
وخربــت ممتلكاتهــم بشــكل همجــي اســتفزازي ،يف الوقــت
الــذي رشع فيــه أكــر مــن  200أســر يف ســجن «رميــون»
بــاإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام ،وحــذرت منظمــة التحريــر
وهيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،مــن خطــورة الوضــع
الصحــي الحــرج لألســرين ســامي أبــو ديــاك وبســام
الســائح ،واحتامليــة استشــهادهام يف أي لحظــة.
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،يف بيــان ،أن
األرسى تفاجــؤوا يف ســاعات الفجــر األوىل باقتحــام وحــدات
القمــع الخاصــة «متســادا» و«درور» و«اليــام» للســجن،
وتحديــدا ً لغــرف األرسى يف قســمي  5و ،1حيــث دخلــت
بأعــداد كبــرة ومارســت كل أشــكال العنــف والهمجيــة،
مشــرة إىل أن االقتحــام مل يحــدث بهــذا الشــكل منــذ
ســنوات.
وكشــفت الهيئــة أن «هــذا االقتحــام ممنهــج ويقــوده
املدعــو شــارون ،وهــو ضابــط متطــرف كلــف مؤخـرا ً قيــادة
منطقــة الشــال يف إدارة ســجون االحتــال ،ويعمــل يف ذات
االتجــاه الــذي يعمــل عليــه املتطرفــان بينــت واردان ،حيــث
يتعامــل مــع األرسى بحقــد وعنرصيــة ،ودامئــاً يتطــاول
عليهــم وعــى الشــعب الفلســطيني».
وأضافــت إن «هنــاك جملــة مــن اإلجــراءات العقابيــة
فرضــت عــى األرسى يف الســجن ،حيــث تــم إغــاق عــدد
مــن الغــرف ،ومصــادرة املــراوح والبالطــات وكل األجهــزة
الكهربائيــة ،كــا تــم إلقــاء املــواد الغذائيــة والتموينيــة
عــى األرض وخلطهــا ببعــض».6
هدم مسجد ومنزل قيد اإلنشاء يف الخليل وتجريف
أراض ببيت جاال
فيــا هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي مســجدا ً
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ومنــزالً قيــد اإلنشــاء يف الخليــل ،أمــس ،اندلعــت مواجهــات
يف شــوارع بيــت لحــم ألقــى خاللهــا جنــود االحتــال قنابــل
الغــاز والعيــارات املطاطيــة عــى الشــبان حيــث أصيبــت
مجنــدة بحجــر ،وقــام مســتوطنون أمــس بتجريــف أراض
زراعيــة يف بيــت جــاال ،بينــا تواصلــت حملــة االعتقــاالت
اليوميــة يف عــدد مــن املحافظــات تركــزت عــى أرسى
7
محرريــن.

يف هــذا الســياق ،مبــا يف ذلــك عمليــات اإلخــاء والهــدم.
وإن اســتمرار هــذه السياســة يقــ ّوض إمكانيــة تحقيــق
حــل الدولتــن والســام الدائــم ،كــا يهــدد بشــكل خطــر
9
إمكانيــة كــون القــدس عاصمــة مســتقبلية للدولتــن.
خطر املوت يتهدد األسريين السائح وأبو دياك يف أي
لحظة
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،اليــوم الثالثــاء،
بــأن خطــر املــوت يتهــدد األســرين املريضــن بســام الســائح
وســامي أبــو ديــاك يف أي لحظــة.
وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن قــدري
أبــو بكــر يف اتصــال هاتفــي مــع «وفــا» :مــا زالــت حالــة
الســائح وابــو ديــاك حرجــة جــدا ،وال تحســن عــى وضعهــا
الصحــي.
وأضــاف :ســأطالب اليــوم ممثلــن عــن الصليــب األحمــر
بزيارتهــا مــن أجــل االطمئنــان عــى صحتهــا ،وايفادنــا
بتفاصيــل أكــر حــول معاناتهــا واملــوت البطــيء الــذي
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متارســه مصلحــة الســجون اإلرسائيليــة بحقهــا.

مخطط لطريق استيطاين رشق قلقيلية يبتلع  1000دونم
أقــرت ســلطات االحتــال مخططــاً اســتيطانياً يتضمــن
شــق شــارع اســيتطاين بطــول  2كــم يف أرايض بلــدة
جنيصافــوط  15كــم رشق قلقيليــة لصالــح مســتوطنة
عامنويــل واملســتوطنات املجــاورة .ســلطات االحتــال
أبلغــت الجانــب الفلســطيني بهــذا املخطــط الــذي ســيطارد
 1000دونــم ويقتلــع عـرات االشــجار مــن الزيتــون ومينــع
التواصــل بــن األرايض .رئيــس املجلــس املحــي لبلــدة
جينصافــوط عيــد عيــد قــال :املخطــط مرعــب وهــذا
الطريــق الــذي هــو اســتكامل ملخطــط ســابق ســيقطع عــى
املزارعــن التواصــل مــع أراضيهــم وســيكون عامــل ربــط األربعاء 2019/9/4
للمســتوطنات القامئــة عــى حســاب تواصــل الفلســطينيني
جيش االحتالل يعزز انتشاره يف الخليل قبيل زيارة
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مــع أراضيهــم.
نتنياهو إىل البلدة القدمية اليوم
االتحاد األورويب :عمليات الهدم يف املناطق املصنفة (ج) عــززت قــوات االحتــال ،أمــس ،مــن إجراءاتهــا
تهدد قابلية حل الدولتني
العســكرية يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل ،فيــا
قــال االتحــاد األورويب إن عمليــات الهــدم يف املناطــق نصــب مســتوطنون خيمــة كبــرة يف تــل الرميــدة باملدينــة،
املصنفــة (ج) بالضفــة الغربيــة ،والبنــاء االســتيطاين متهي ـ ًدا لزيــارة رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو
اإلرسائيــي يشــكل تهديــدا لقابليــة حــل الدولتــن وتقويضــا االســتفزازية الداعمــة لغــاة املســتوطنني ،اليــوم ،يف ســياق
لآلمــال بســام دائــم.
حملتــه النتخابــات «الكنيســت».
وأضــاف االتحــاد األورويب يف بيــان صــدر عــن ممثلــه وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــال دفعــت
باالتفــاق مــع رؤســاء البعثــات األوروبيــة يف القــدس ورام بوحــدة خاصــة إىل املنطقــة التــي مــن املفــرض أن يزورهــا
اللــه ،اليــوم الثالثــاء ،أن سياســة االســتيطان اإلرسائيليــة نتنياهــو وفتشــت العديــد مــن املنــازل والشــوارع واملداخل،
تعتــر غــر قانونيــة مبوجــب القانــون الــدويل ،كغريهــا مــن وعــززت إجراءاتهــا يف محيــط املســجد اإلبراهيمــي وحــي
اإلجـراءات املتخــذة يف هــذا الســياق مثــل عمليــات الرتحيل تــل الرميــدة وشــارع الشــهداء وحــي الســامية وحــي واد
القــري ،والطــرد ،والهــدم ومصــادرة املنــازل.
الحصــن وحــي ال ـراس.
وتابــع البيــان« :يتوقــع االتحــاد األورويب مــن الســلطات ولفتــت إىل أن ســلطات االحتــال أبلغــت ســكان حــي تــل
اإلرسائيليــة احـرام التزاماتهــا كقــوة احتــال وفــق القانــون الرميــدة والبلــدة القدميــة ومحيطهــا بإج ـراءات تضييقيــة
الــدويل».
متهيــدا للزيــارة ،ومنهــا إغــاق الحــرم اإلبراهيمــي أمــام
وشــدد البيــان عــى أنــه كــرر معارضتــه الدامئــة القويــة املصلــن وحظــر التجــول تزامنــا مــع «الزيــارة».
لسياســة االســتيطان اإلرسائيليــة واإلجــراءات املتخــذة وأشــارت إىل أن نشــطاء يف املدينــة دعــوا إىل اســتقبال
8

هــذه الزيــارة االســتفزازية برفــع الرايــات الســوداء يف
محيــط املنــازل الواقعــة قــرب الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف.
ورأى مختصــون بالشــأن اإلرسائيــي أن نتنياهــو يحــاول
مــن خــال هــذه الزيــارة مغازلــة غــاة اليمــن املتطــرف
الذيــن يقطنــون يف الجيــوب االســتيطانية يف البلــدة القدميــة
بالخليــل ،الســتاملتهم للتصويــت لحزبــه ولصالــح معســكر
اليمــن املتطــرف يف انتخابــات الكنيســت املقــررة يف الســابع
عــر مــن الشــهر الجــاري.
مــن جهتهــا ،حــذرت وزارة الخارجيــة واملغرتبــن مــن
مخاطــر ونتائــج زيــارة نتنياهــو لقلــب مدينــة الخليــل
املحتلــة.
وأضافــت الــوزارة يف بيــان ،إن نتنياهــو يقــوم بهــذه
الزيــارة يف أوج معركتــه االنتخابيــة يف محاولــة الســتاملة
األصــوات مــن اليمــن واليمــن املتطــرف لصالحــه.
وتابعــت ،تــأيت الزيــارة يف إطــار مخططــات اليمــن
الحاكــم يف إرسائيــل لتهويــد البلــدة القدميــة يف الخليــل
مبــا فيهــا الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف ،ومصــادرة ســوق
الجملــة ومنحــه للمســتوطنني ،خاصــة أن املستشــار
القضــايئ لحكومــة االحتــال كان قــد أصــدر أمــرا ً بوقــف
ســيطرة بلديــة الخليــل عــى الســوق.
فيــا حــذرت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف بيــان،
أمــس ،مــن أن زيــارة نتنياهــو تصعيــد خطــر ومســاس
مبشــاعر املســلمني ،وجــر املنطقــة لحــرب دينيــة ســتكون
لهــا عواقــب كبــرة ،وتذكــر بزيــارة ارئيــل شــارون للقــدس
العــام  2000والتــي أشــعلت انتفاضــة األقــى.
ونــددت وزارة األوقــاف مبطالبــة وزراء وأعضــاء
«كنيســت» مــن أحــزاب «الليكــود» و«شــاس» وتحالــف
اليمــن بالســاح ببنــاء حــي يهــودي يف مجمــع الســوق
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اليهــودي يف الخليــل ،وفــوق منــازل البلــدة القدميــة.
نتنياهو يقتحم الحرم اإلبراهيمي
اقتحــم رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو ،مســاء
اليــوم األربعــاء ،الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف ،يف ظــل
إج ـراءات عســكرية مشــددة ،فرضتهــا قــوات االحتــال يف
البلــدة القدميــة بالخليــل.
ويشــكل اقتحــام نتنياهــو للحــرم إعالنــا رصيحــا وواضحــا
عــن رعايتــه ملخططــات املســتوطنني ودعــم جرامئهــم بحــق
شعبنا .

وقــال نتنياهــو ،يف كلمــة لــه« ،نحن لســنا غربــاء يف مدينة
الخليــل وســنبقى فيهــا إىل األبــد» ،و«فخــور بــأن حكومتــي
كانــت أول مــن وضعــت برنامــج الحــي اليهــودي يف املدينــة
لبنــاء عـرات الوحــدات الســكنية الجديــدة».
وســبق اقتحــام نتنياهــو للحــرم اإلبراهيمــي ،اقتحــام
رئيــس دولــة االحتــال رؤوبــن ريفلــن للحــرم يف ظــل
إجــراءات عســكرية مشــددة.
ورافــق نتنياهــو يف االقتحــام ،قــادة املســتوطنني وأعضــاء
كنيســت ،فيــا صدحــت التكبـرات يف كافــة أرجــاء الخليــل
القدميــة عــر مكــرات الصــوت واملســاجد ،تنديــدا بهــذا
االقتحــام.
وكانــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي أغلقــت منــذ ســاعات
الصبــاح ،املحــال التجاريــة يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة
الخليــل ،وأخلــت كافــة املــدارس فيهــا؛ متهيــدا القتحــام
نتنياهــو وريفلــن الحــرم اإلبراهيمــي.
كــا منــع جنــود االحتــال ،الطواقــم الصحفيــة مــن
تغطيــة اقتحــام الحــرم اإلبراهيمــي ،وأعاقــوا عملهــا.
أبــو ردينــة يحــذر مــن التداعيــات الخطــرة القتحــام
الحرم
وحــذر الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة،
مــن «التداعيــات الخطــرة لهــذا االقتحــام الــذي يقــوم بــه
نتنياهــو لكســب أصــوات اليمــن املتطــرف اإلرسائيــي،
وضمــن مخططــات االحتــال لتهويــد البلــدة القدميــة يف
الخليــل ،مبــا فيهــا الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف.
وحمــل أبــو ردينــة ،يف بيــان صحفــي« ،حكومــة االحتــال
مســؤولية هــذا التصعيــد الخطــر ،الــذي يهــدف لجــر
املنطقــة إىل حــرب دينيــة ال ميكــن ألحــد تحمــل نتائجهــا
وعواقبهــا».
األوقــاف :تدنيــس نتنياهــو للمســجد اإلبراهيمــي حــرب
واضحــة عــى الشــعب الفلســطيني ومقدســاته
أكــدت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة أن تدنيــس
رئيــس حكومــة االحتــال اإلرسائيــي ملدينــة الخليــل
واملســجد اإلبراهيمــي مــا هــو إال حــرب واضحــة أعلــن
فيهــا نتنياهــو عداءه الســافر للوجــود الفلســطيني يف مدينة
الخليــل واملســجد اإلبراهيمــي ،هــذا املســجد اإلســامي
الخالــص والوقــف املؤبــد عــى املســلمني حتــى يــرث اللــه
األرض ومــن عليهــا.
وقالــت وزارة األوقــاف يف بيــان لهــا مســاء اليــوم األربعــاء
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إن مــا أعلــن عنــه نتنياهــو وهــو يدنــس مدينــة الخليــل
ومســجدها االبراهيمــي« ،بأنهــم ليســوا غربــاء يف مدينــة
الخليــل وســيبقون فيهــا إىل األبــد» ،هــو خاطــئ ويعــارض
منطــق التاريــخ ومــا تاريخهــم إال أســطورة ســتبقى يف
كتــب التاريــخ ،واالحتــال إىل زوال مهــا بقــي او عربــد.
مضيفــة أن دولــة فلســطني وعاصمتهــا القــدس الرشيــف
ومبســجديها األقــى واإلبراهيمــي ســتكون حقيقــة واقعــة
رغــم كل العراقيــل التــي يضعونهــا بهمــة ووعــي قيادتنــا
السياســية الحكيمــة وعــى رأســها الرئيــس محمــود عبــاس.
ووجهــت وزارة األوقــاف التحيــة ألهــايل الخليــل وموظفي
مديريــة اوقــاف الخليــل واملؤسســات الرســمية والشــعبية
الذيــن رابطــوا يف املســجد اإلبراهيمــي متحديــن إج ـراءات
االحتــال .
عـراوي تديــن اقتحــام نتنياهــو ملدينــة الخليــل وتصفــه
بالعمل االســتفزازي
وصفــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر حنــان
عــراوي اقتحــام رئيــس وزراء دولــة االحتــال بنيامــن
نتنياهــو والرئيــس اإلرسائيــل يرؤبــن ريفلــن ،مدينــة
الخليــل والحــرم االبراهيمــي فيهــا بالخطــوة االســتفزازية
والالقانونيــة ،وتــأيت يف ســياق حملــة نتنياهــو االنتخابيــة
القامئــة عــى اغتصــاب حقــوق الشــعب الفلســطيني ورسقة
هويتــه ومقدراتــه وارثــه الحضــاري والتاريخــي والثقــايف
والدينــي.
وقالــت يف بيــان صــدر عنهــا ،مســاء اليــوم األربعــاء:
«يواصــل نتنياهــو نهجــه القائــم عــى ترســيخ االحتــال
العســكري االســتيطاين االســتعامري وإثــارة النعـرات الدينيــة
وتقديــم الحصانــة والدعــم املطلــق للمســتوطنني املتطرفــن
ألغـراض أيديولوجيــة توســعية وانتخابيــة انتهازيــة وبهــدف
تبييــض اإلرهــاب اإلرسائيــي وتثبيــت الروايــة اإلرسائيليــة
املزيفــة بــأن البلــدة القدميــة مــن الخليــل والســوق القدميــة
ملكيــة لليهــود».
ولفتــت إىل عمليــة التطهــر العرقــي والتهجــر القــري
والفصــل العنــري وجرائــم الحــرب املمنهجــة التــي
تتعــرض لهــا مدينــة الخليــل عــى وجــه الخصــوص وذلــك
بشــكل يومــي ومتصاعــد ،عــر الهجــوم املتكــرر عــى
املواطنــن والتنكيــل بهــم واســتكامل إفـراغ البلــدة القدميــة
مــن ســكانها األصليــن وتصعيــد االســتيطان بداخلهــا
وتشــييد األســيجة والحواجــز اإللكرتونيــة عــى الطرقــات

املؤديــة إليهــا ،فضــا عــن قيامهــا بعمليــات إعــدام ميدانيــة
بحــق س ـكّانها ،والتعــدي عــى حرمــة العبــادة فيهــا ومنــع
املواطنــن مــن الوصــول إىل الحــرم اإلبراهيمــي الــذي قامت
بتقســيمه بعــد املجــزرة التــي اقرتفهــا مســتوطن متطــرف
بحــق مصلــن عــزل يف العــام  ،1994وطــرد الشــهود الدوليني
منهــا بهــدف تشــويه الحقيقــة وإخفائهــا عــن املجتمــع
الــدويل وحاميــة دولــة االحتــال مــن املحاســبة واملســاءلة.
وأكــدت عــراوي أن هــذه الجرائــم التــي ترتكبهــا
إرسائيــل بحــق شــعبنا األعــزل تــأيت بتواطــؤ ودعــم
مطلــق مــن اإلدارة األمريكيــة التــي أخــذت عــى عاتقهــا
متكــن نتنياهــو واملســتوطنني املتطرفــن وتعزيــز ســلطتهم
االحالليــة العنرصيــة الشــعبوية ،مشــددة عــى أن مدينــة
الخليــل املنكوبــة باالســتيطان ســتبقى صامدة يف وجــه
هــذه الهجمــة املمنهجــة ،مطالبــة املجتمــع الــدويل
وبخاصــة محكمــة الجنايــات الدوليــة عــدم االســتمرار بــدور
املتفــرج واتخــاذ خطــوات فعليــة ملســاءلة إرسائيــل وإنـزال
العقوبــات عليهــا.
رأفــت :اقتحــام نتنياهــو للخليــل يهــدف لدعــم إجراءاتــه
االســتيطانية التوسعية
اســتنكر عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر ،نائــب
األمينــة العامــة لالتحــاد الدميقراطــي الفلســطيني «فــدا»
صالــح رأفــت اقتحــام رئيــس حكومــة اليمــن املتطــرف يف
إرسائيــل نتنياهــو الحــرم اإلبراهيمــي والبلــدة القدميــة مــن
مدينــة الخليــل.
واعتــر يف ترصيــح لــه ،أن هــذا االقتحــام ال يــأيت فقــط
يف ســياق حملتــه االنتخابيــة ،ومحاوالتــه لكســب أصــوات
املســتوطنني املتطرفــن بــل لرتويــج االكاذيــب ،ومتهيــدا
لضــم املدينــة إىل مــا يســمى بــ«الســيادة اإلرسائيليــة» عــى
غــرار مــا حــدث يف القــدس الرشقيــة املحتلــة والجــوالن
العــريب الســوي املحتــل.
وقــال« :إن تفاخــر نتنياهــو خــال كلمتــه مــن مدينــة
الخليــل بــأن حكومتــه صادقــت عــى خطــة الحــي اليهــودي
يف املدينــة ،وأن االحتــال باقــي يف املدينــة إىل األبــد لــن يغري
مــن الواقــع ومــن حــق الفلســطينيني بأرضهــم وصمودهــم
عليهــا حتــى انهــاء االحتــال العســكري ورحيلــه هــو وكل
مســتوطنيه ومســتوطناته االســتعامرية عــن مدينــة الخليــل
وباقــي املــدن الفلســطينية املحتلــة».
وشــدد رأفــت عــى أن دعــم اإلدارة االمريكيــة غــر
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املســبوق لدولــة االحتــال اإلرسائيــي كثــف بشــكل كبــر
مــن إجراءاتهــا ومامرســاتها االجراميــة بحــق الشــعب العريب
الفلســطيني ،وشــجعها عــى مواصلــة انتهــاك القانــون
الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة التــي اقــرت بحــق
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الشــعب الفلســطيني يف تجســيد دولتــه وتقريــر مصــره.
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نتنياهو يقتحم الحرم اإلبراهيمي وسط استنفار :لسنا
غرباء يف الخليل وسنبقى فيها إىل األبد
اقتحــم رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة ،بنيامــن نتنياهــو،
برفقــة عــدد مــن الــوزراء يف حكومتــه ،الحــرم اإلبراهيمــي،
يف مدينــة الخليــل أمــس ،وذلــك عقــب اقتحــام الرئيــس
اإلرسائيــي ،رؤوفــن ريفلــن ،يف ظــل حالــة اســتنفار
وإجــراءات عســكرية مشــددة ،فرضتهــا قــوات االحتــال
يف البلــدة القدميــة بالخليــل ،وحالــة مــن التأهــب بــن
املواطنــن واســتنكار شــديد مــن املســؤولني الفلســطينيني.
وادعــى نتنياهــو يف خطــاب ألقــاه مبناســبة الذكــرى الـــ90
ملــا تســميه إرسائيــل «أحــداث  »1929التــي قتــل فيهــا
يهــود يف الخليــل خــال «ثــورة الــراق» ،فيــا أحاطتــه
الســتائر العازلــة املصفحــة« :جئنــا إىل الخليــل مــن أجــل
التوحــد مــع الذاكــرة ،لقــد جئنــا للتعبــر عــن النــر.
وقــال :نحــن لســنا غربــاء يف مدينــة الخليــل وســنبقى
فيهــا إىل األبــد ،و«فخــور بــأن حكومتــي كانــت أول مــن
وضعــت برنامــج الحــي اليهــودي يف املدينــة لبنــاء عـرات
الوحــدات الســكنية الجديــدة».
وأضــاف يف إشــارة إىل الثــوار الفلســطينيني خــال أحــداث
«ثــورة الـراق»« :كانــوا عــى يقــن أنهــم اقتلعونــا مــن هــذا
املــكان مــرة واحــدة وإىل األبــد ،لقــد ارتكبــوا خطــأ مريـرا ً».
وكان الرئيــس اإلرسائيــي ،رؤوفــن ريفلــن اقتحــم الحــرم
اإلبراهيمــي قبــل ســاعات مــن قيــام نتنياهــو ،بخطــوة
مامثلــة.
وزعــم ريفلــن أن «الخليــل ليس عائقــا أمام الســام ،األمر
مــروك لنــا ومعلــق برغبتنــا .األمــل مــن نصيبنــا .واليهــود
عــادوا إىل أرض آبائهــم» ،مضيفــا إنــه عــى «إرسائيــل بنــاء
أحيــاء (اســتيطانية) جديــدة» يف املنطقــة.
فيــا قــال رئيــس الكنيســت اإلرسائيــي ،يــويل أدلشــتاين،
أثنــاء كلمــة ألقاهــا يف مدينــة الخليــل :نفــرض الســيادة
اإلرسائيليــة عــى الخليــل وســنجعلها مــن املــدن املهمــة يف

إرسائيــل.
وأضــاف أدلشــتاين :بعــد مــرور تســعني عامــا عــى
أحــداث  ،1929علينــا القــول بصــوت واضــح :حــان الوقــت
بــأن يتســع الحــي اليهــودي يف الخليــل وأن يتضاعــف.
حــان الوقــت أن تصبــح زيــارة الحــرم اإلبراهيمــي أم ـرا
يف غايــة الســهولة والراحــة .والقــت عمليــة االقتحــام
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االســتفزازية ردود فعــل فلســطينية غاضبــة ومنــددة.
ريفلني ونتنياهو يقتحامن الحرم اإلبراهيمي
أقــدم رئيــس حكومــة االحتــال اإلرسائيــي ،بنيامــن
نتنياهــو ،برفقــة عــدد مــن الــوزراء يف حكومتــه ،عــى
اقتحــام الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف ،يف مدينــة الخليــل
املحتلــة ،وذلــك عقــب اقتحــام الرئيــس اإلرسائيــي ،رؤوفــن
ريفلــن ،يف ظــل إجــراءات عســكرية مشــددة ،فرضتهــا
قــوات االحتــال يف البلــدة القدميــة بالخليــل ،وحالــة مــن
الغضــب والتأهــب بــن الفلســطينيني .وادعــى نتنياهــو يف
خطــاب ألقــاه مبناســبة الذكــرى الـــ  90ملــا تســميه إرسائيــل
«أحــداث  »1929التــي قتــل فيهــا يهــود يف الخليــل خــال
«ثــورة ال ـراق» ،فيــا أحاطتــه الســتائر العازلــة املصفحــة:
«جئنــا إىل الخليــل مــن أجــل التوحــد مــع الذاكــرة ،لقــد
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جئنــا للتعبــر عــن النــر».
«أريج» :أوامر عسكرية إرسائيلية جديدة ترض بالبيئة
ســلط معهــد األبحــاث التطبيقيــة «أريــج» الضــوء عــى
مخططــات إرسائيــي للســيطرة عــى املــوارد الفلســطينية
مــن خالل اســتغالل امليــاه العادمــة ومعالجتها االســتخدامية
لألغـراض الزراعيــة ،مشـرا ً إىل أنــه يف الســادس مــن نيســان
مــن عــام  ،2019نــر جيــش االحتــال اإلرسائيــي أمــرا ً
عســكرياً بشــأن الصالحيــات الخاصــة بقوانــن امليــاه (يهــودا
والســامرة) (رقــم  1967 )92تحــت اســم «وضــع خــط
الــرف الصحــي كــدرون /مقطــع مــار ســابا – هورقانيــا»،
موضح ـاً أن ذلــك يســتهدف تغيــر املســار الطبيعــي لخــط
واد النــار للميــاه العادمــة.
واشــار تقــرر «أريــج» إىل أنــه ومنــذ احتــال الضفــة
الغربيــة عــام  ،1967عملــت إرسائيــل عــى إهامل املشــاريع
التطويريــة لقطــاع الــرف الصحــي يف األرايض الفلســطيني
بشــكل ممنهــج .وبالرغــم مــن أن الســلطة الفلســطينية
قامــت بوضــع مخططــات واســراتيجيات خاصــة بامليــاه
العادمــة ومعالجتهــا إال أنهــا اصطدمــت بالرفــض اإلرسائييل،
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حيــث عمــدت إرسائيــل عــى تعليــق وإعاقــة تنفيــذ
املشــاريع املتعلقــة بامليــاه والــرف الصحــي يف األرايض
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الفلســطينية.
القدس :مطالبات بدعم وتجديد تفويض والية عمل
«األونروا»
طالبــت القــوى الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين يف
مدينــة القــدس املحتلــة ،األمــم املتحــدة بدعــم وتجديــد
تفويــض واليــة عمــل وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني «األونــروا» ،لثــاث ســنوات مقبلــة ،والــذي
مــن املتوقــع التصويــت عليــه يف الجمعيــة العامــة قبــل
نهايــة العــام الجــاري.
جــاء ذلــك خــال اعتصــام نظمتــه القــوى والفصائــل أمــام
مقــر «األونــروا» ،مبدينــة القــدس املحتلــة ،اليــوم الخميــس،
مبشــاركة محافــظ القــدس عدنــان غيــث.
وقــال غيــث لـ«وفــا» ،إن حــق العــودة ال ميكن أن يســقط
بالتقــادم ،وكل املشــاريع العبثيــة التــي تحــاول إرسائيــل
متريرهــا بدعــم مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن
أجــل تقويــض صالحيــات «األونــروا» ،لــن تحجــب حقيقــة
وجــود شــعب فلســطيني هجــر مــن أرضــه وارتكبــت بحقــه
مجــازر.
وأضــاف أن حــق العــودة ثابــت ولــن نســمح تحــت أي
ظــرف مــن الظــروف باالنقضــاض عليــه ،كــا أننــا ال ميكــن
أن نــرىض بأنصــاف الحلــول ،كــا أن موقفنــا ثابــت تجــاه
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الالجئــن.
األسري حذيفة حلبية يعلق إرضابه عن الطعام بعد 67
يوما
علــق األســر املقــديس حذيفــة حلبيــة مــن بلــدة أبــو
ديــس ،اليــوم الخميــس ،إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام الذي
اســتمر ( 67يومــا) عــى التــوايل ،بعــد اســتجابة ســلطات
االحتــال ملطلبــه.
وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء
قــدري أبــو بكــر لـ«وفــا» ،إنــه تــم االتفــاق بــن محامــي
الهيئــة ومصلحــة إدارة الســجون ،عــى تحديــد ســقف
زمنــي لالفــراج عــن األســر حلبيــة.
وقالــت الجبهــة الشــعبية يف بيــان صــدر عنهــا ،إن األســر
حلبيــة خــاض عــى مــدار أكــر مــن شــهر ونصــف ملحمــة
اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام رفضــا لسياســة االعتقــال

اإلداري ،وهــو يــدرك جيــدا أن هــذه املعركــة قاســية وطويلة
ومحفوفــة بــاآلالم واملعانــاة والعذابــات والحــرب النفســية
التــي تشــنها عليــه مصلحــة الســجون ومخابراتهــا ،خاصــة
أنــه يعــاين مــن ظــروف صحيــة صعبــة وأع ـراض مرضيــة
خطــرة نتجــت عــن تعرضــه إلصابــات خطــرة قبل ســنوات.
وتابعــت أن األســر حلبيــة «خــاض اإلرضاب ليوجــه
رســائل ومعــه كوكبــة مــن األرسى اإلداريــن أن الحريــة
قادمــة ال محالــة ،وأن كل إجــراءات االحتــال ســتتحطم
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عــى صخــرة الصمــود».

الجمعة 2019/9/6

العرشات يؤدون «الجمعة» بخيمة االعتصام يف أبو ديس
إسنادا لألرسى
أدى ع ـرات املواطنــن وذوو األرسى ،صــاة الجمعــة ،يف
خيمــة االعتصــام ببلــدة أبــو ديــس رشق القــدس املحتلــة،
إســنادا لــأرسى يف ســجون االحتــال ،خاصــة املرضبــن عــن
الطعــام احتجاجــا عــى اعتقالهــم اإلداري.
وعقــب انتهــاء الصــاة ،اعتصــم املشــاركون داخــل
الخيمــة التــي أقيمــت يف البلــدة ،إســنادا لــأرسى ،رافعــن
صــور األرسى املرضبــن ،ومردديــن الهتافــات والشــعارات
املناديــة بحريتهــم ،واملطالبــة بتدخــل املؤسســات الحقوقية
واإلنســانية إلنقــاذ حياتهــم.
وطالــب خلــف عــي شــقيق األســر إســاعيل ( 30عامــا)
مــن بلــدة أبــو ديــس واملــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ45
عــى التــوايل ،املؤسســات الدوليــة واملحليــة بالتحــرك
العاجــل إلنقــاذ حيــاة شــقيقة ،داعيــا أبناء شــعبنا للمشــاركة
يف الفعاليــات املســاندة لــأرسى والتواجــد الدائــم يف خيمــة
االعتصــام.
وأضــاف أن شــقيقه اســاعيل الــذي اعتقــل عــدة مـرات
منــذ العــام  ،2005بوضــع صحــي صعــب ،ويعــاين مــن إعاقة
يف جســده نتيجــة لتعرضــه اللتــواء يف قفصــه الصــدري منــذ
أن كان عمــره  11عامــا.
يشــار إىل أن األســران حذيفــة حلبيــة ( 28عامــا) مــن
بلــدة ابــو ديــس وفــادي يوســف الحــروب ( 31عامــا) مــن
بلــدة ديــر ســامت يف محافظــة الخليــل ،علقــا إرضابهــا
املفتــوح عــن الطعــام والــذي اســتمر ( )67يومــا و( )25يوما
عــى التــوايل ،وذلــك بعــد اســتجابة إدارة ســجون االحتــال
ملطالبهــا ،بينــا يواصــل  6أرسى آخريــن إرضابهــم املفتوح،
12

رفضــا العتقالهــم اإلداري.
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 6أرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام يف ظروف صحية
صعبة
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،اليــوم الســبت
بــأن  6أرسى يواصلــون إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام يف
ظــروف صحيــة صعبــة.
وذكــر الناطــق باســم الهيئــة حســن عبــد ربــه ،أن األســر
أحمــد غنــام ( 42عام ـاً) مــن بلــدة دورا مبحافظــة الخليــل
يواصــل إرضابــه عــن الطعــام لليــوم  56عــى التــوايل ،فيــا
أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي اصــدرت حكــا إداريــاً
بحقــه ملــدة شــهرين ونصــف ،حيــث كان مــن املفــرض أن
ينتهــي األمــر اإلداري الســابق يــوم أمــس الجمعــة.
وأضــاف ،أن  5أرسى آخريــن يواصلــون اإلرضاب عــن
الطعــام وهــم :األســر ســلطان خلــوف ( 38عامـاً) املــرب
منــذ  52يومــاً ،واألســر نــارص الجــدع ( 31عامــاً) لليــوم
 32عــى التــويل ،وهــا مــن بلــدة برقــن مبحافظــة جنــن،
واألســر إســاعيل عــي ( 30عام ـاً) مــن بلــدة أبــو ديــس
رشق القــدس لليــوم  ،46واألســر طــارق قعــدان (46
عامـاً) مــن محافظــة جنــن مــرب منــذ  39يومــا ً،واألســر
ثائــر حمــدان ( 30عام ـاً) مــن بلــدة بيــت س ـرا غــرب رام
اللــه لليــوم  27عــى التــوايل.
وأشــار عبــد ربــه ،إىل أن مل يحصــل أي تقــدم يف ملــف
األرسى املرضبــن ،الذيــن يعانــون مــن ظــروف صحيــة
صعبــة ،حيــث يوجــد قســم منهــم يف املستشــفيات ،وقســم
آخــر محتجزيــن بالعــزل االنفــرادي.
يذكــر أن األســر حذيفة حلبيــة علــق إرضابــه عــن
الطعــام الــذي اســتمر  67يومـاً يــوم الخميــس املــايض بعــد
اتفــاق يقــي باإلفــراج عنــه يف كانــون أول املقبــل ،فيــا
علــق األســر فــادي الحــروب إرضابــه األربعــاء املــايض
والــذي اســتمر  23يومـاً ،بعــد أن رضخــت ســلطات االحتالل
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القــدس) مــن خــال رشكــة موريــا اإلرسائيليــة.
ووفــق اليافطــة التــي وضعــت بالقــرب مــن مــكان تنفيــذ
األشــغال فــإن األعــال الجاريــة ستشــمل إقامــة نفقــن
إضافــة إىل مســار للمواصــات العامــة عــى أن ينتهــي
العمــل يف كانــون أول .2022
وقــد بــدأت جرافــات إرسائيليــة قبــل أيــام بأعــال
التوســعة والتجريــف يف املنطقــة قبــل النفــق األول مــن
جهــة القــدس تزامنــا مــع أعــال أخــرى مــن الجهــة املقابلــة
بعــد حاجــز النفــق العســكري وقبــل النفــق املــؤدي إىل
القــدس.
وقالــت رشكــة موريــا عــى موقعهــا أن شــارع النفــق
يعــاين مــن أزمــة مروريــة طــوال اليــوم وتحديــدا يف الصباح،
حيــث يســلكه مســتوطنون قادمــون مــن مســتوطنات
«غــوش عتصيــون» باتجــاه القــدس ويف املســاء مــن املســار
املقابــل ،مشــرة إىل أن شــارع  60يخــدم املســتوطنني
مــن مســتوطنات «غــوش عتصيــون» و«بيتــار عيليــت»
و«افـرات» و«كريــات أربــع» يف الخليــل و«تســور هداســا».
وأشــارت الرشكــة إىل أنــه مبــا أن هنــاك زيــادة يف عــدد
الســكان فــإن عــدد املركبــات التــي تســر عــى الشــارع
يوميــا يف تزايــد وال يوجــد ســوى هــذا الشــارع ،ما يســتدعي
إلقامــة نفقــن لتســهيل الحركــة املروريــة يف الشــارع وإنهــاء
20
األزمــة املروريــة الخانقــة.

وقفة تضامنية مع «األونروا» يف القدس تطالب بتجديد
والية عملها للسنوات الثالث القادمة
نظمــت القــوى والفعاليــات الوطنيــة ومؤسســات
املجتمــع املــدين يف املدينــة املقدســة ومخيــم شــعفاط أمــس
وقفــة تضامنيــة مــع وكالــة الغــوث الدوليــة أمــام مقرهــا
الرئيــس يف الشــيخ جــراح.
وشــارك يف الوقفــة محافــظ القــدس عدنــان غيــث
ورئيــس هيئــة العلــاء خطيــب املســجد األقــى املبــارك
الشــيخ عكرمــة صــري واألب عطــا اللــه حنــا والشــيخ عبــد
اللــه علقــم منســق حملــة «القــدس عربيــة» وعــادل أبــو
زنيــد نائــب أمــن رس حركــة «فتــح» اقليــم القــدس وعــوض
األحد 2019/9/8
الســامية مســؤول ملــف املقدســات يف اإلقليــم والقيــادي
االحتالل يبدأ توسيع شارع األنفاق لربط القدس
يف الحركــة حمــدي ذيــاب ومحمــود الشــيخ عــي رئيــس
مبستوطنات «غوش عتصيون»
اللجنــة الشــعبية للخدمــات يف مخيــم شــعفاط وعــدد
أعلنــت وزارة املواصــات وبلديــة االحتــال بالقــدس أنهــا كبــر مــن ممثــي القــوى والفعاليــات ومؤسســات املجتمــع
ســتقوم بتنفيــذ توســيع شــارع ( 60شــارع األنفــاق جنــويب املــدين املختلفــة يف املدينــة.
13

ونــدد املشــاركون ومؤسســات املجتمــع التــي مثلــت
جميــع مخيــات الالجئــن يف الوطــن بالهجمــة الرشســة
التــي تتعــرض لهــا وكالــة الغــوث مــن قبــل اإلدارة األمريكية
والهادفــة إىل تصفيــة وإنهــاء عملهــا يف القــدس عــى وجــه
الخصــوص وإنهــاء ملــف قضيــة الالجئــن.
وطالبــت القــوى الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين،
األمــم املتحــدة بدعــم وتجديــد تفويــض واليــة عمــل
«األونــروا» للثــاث ســنوات املقبلــة ،والــذي مــن املتوقــع
التصويــت عليــه يف الجمعيــة العامــة قبــل نهايــة العــام
الجــاري.
وقــال املحافــظ غيــث ،إن حــق العــودة ال ميكــن أن
يســقط بالتقــادم ،وكل املشــاريع العبثيــة التــي تحــاول
إرسائيــل متريرهــا بدعــم مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة
مــن أجــل تقويــض صالحيــة «األونــروا» ،لــن تحجــب حقيقة
وجــود شــعب فلســطيني هجــر مــن أرضــه وارتكبــت بحقــه
مجــازر.
وأضــاف أن حــق العــودة ثابــت ولــن نســمح تحــت
أيظــرف مــن الظــروف باالنقضــاض عليــه ،كــا أننــا ال ميكــن
أن نــرىض بأنصــاف الحلــول ،كــا أن موقفنــا ثابــت تجــاه
الالجئــن.
بــدوره قــال الشــيخ عكرمــة صــري أن حــق العــودة
لالجئــن إىل ديارهــم التــي هجــروا منهــا هــو حــق مقــدس
مكفــول يف كل املواثيــق واألع ـراف الدوليــة ،مشــددا ً عــى
أن «األونــروا» هــي الشــاهد الحــي عــى نكبــة الشــعب
الفلســطيني ولذلــك تريــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وإرسائيــل تصفيتهــا إلنهــاء قضيــة الالجئــن.
مــن جانبــه قــال األب عطــا اللــه حنــا أن هــذه الوقفــة
تشــكل رســالة إىل العــامل الحــر بــأن الشــعب الفلســطيني لن
يتنــازل عــن حقــه يف العــودة وتقريــر املصــر وإقامــة دولتــه
املســتقلة وعاصمتهــا القــدس مهــا قســت عليــه الظــروف
ومهــا بلــغ حجــم املؤامــرات ،مشــددا ً عــى أن الحــراك
الفلســطيني ســيواصل مــن أجــل تضامــن مــع «األونــروا»
التــي تتعــرض ألكــر مؤامــرة ضدهــا منــذ إنشــائها وإىل
اليــوم.
إىل ذلــك قــال الشــيخ عبــد اللــه علقــم يف كلمتــه:
«جئنــا هنــا لنقــول باســم الالجــئ املقــديس بشــكل خــاص
والفلســطيني عامــة ...نعــم لوكالــة الغــوث ومــن أجــل
مباركــة الدعــم الســيايس لتجديــد واليــة عملهــا املمنــوح

بالق ـرار الــدويل  302لثــاث ســنوات جــدد وللتأكيــد عــى
أهميــة ســد العجــز املــايل يف ميزانيــة الوكالــة البالــغ
 150مليــون دوالر لضــان اســتمرارية خدماتهــا املقدمــة
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لالجئــن.
شهيدا منذ عام  :1967استشهاد األسري املريض بسام
السايح 221
أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،مســاء اليــوم
األحــد ،استشــهاد األســر املريــض بســام أمــن محمــد
الســايح ( 47عامــا) مــن محافظــة نابلــس ،يف مستشــفى
«أســاف هروفيــه» اإلرسائيــي.
وأوضحــت الهيئــة ،أن قــوات االحتــال اإلرسائيــي
اعتقلــت الســايح يف  ،2015/10/8وهــو مصــاب برسطــان
العظــام منــذ عــام  ،2011وبرسطــان الــدم منــذ عــام
 ،2013ويتعــرض منــذ ذلــك الوقــت لسياســة القتــل الطبــي
املتعمــد واملمنهــج مــن قبــل إدارة الســجون .
يذكــر أن نحــو ( )700أســر يعانــون أوضاعــاً صحيــة
صعبــة ،منهــم مــا يقــارب ( )160أسـرا بحاجــة إىل متابعــة
طبيــة حثيثــة ،علـاً أن جــزءا مــن األرسى املــرىض وغالبيتهم
مــن ذوي األحــكام العاليــة ،قــد أُغلقــت ملفاتهــم الطبيــة
بذريعــة عــدم وجــود عــاج لهــم.
وباستشــهاد األســر الســايح ،يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة
الوطنيــة األســرة لـــ( )221شــهيدا ارتقــوا منــذ عــام .1967
وح ّملــت هيئــة شــؤون األرسى ،ســلطات االحتــال،
املســؤولية كاملــة عــن هــذه الجرائــم العنرصيــة بحــق
أبنــاء شــعبنا كالتعذيــب الجســدي والنفــي واالهــال
الطبــي لــأرسى وغريهــا مــن االنتهــاكات بحقهــم ،ودعــت
إىل فتــح تحقيــق بهــذه االنتهــاكات.
ويف الســياق ذاتــه ،أكــدت الهيئــة أنــه وعقــب اإلعــان
عــن استشــهاد االســر الســايح عــم الغضــب يف مختلــف
ســجون االحتــال ،وطــرق األرسى أبــواب املعتقــات وعلــت
أصواتهــم بالتكبري ،وأبلغــوا اإلدارة أنهــم لــن يســتلموا
وجبــات الطعــام اليــوم وغــدا ،معلنــن حالــة الحداد ،فيــا
ردت إدارة املعتقــات بإغــاق األقســام بشــكل كامــل.
وزيرة الصحة :إرسائيل أعدمت األسري السايح ببطء
وأدانــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة جرميــة االحتــال
اإلرسائيــي باملامطلــة وإهــال عــاج األســر الشــهيد بســام
الســايح ،قائلــة إن هــذه الجرميــة تســببت يف إعــدام األســر
الســايح ببــطء.
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وأضافــت ،يف بيــان صحفــي ،مســاء اليــوم ،أن الشــهيد
الســايح كان يعــاين مــن رسطــان العظــام منــذ عــام ،2011
ويف عــام  2013أُصيــب برسطــان الــدم ،وتفاقــم وضعــه
بشــكل ملحــوظ نتيجــة لظــروف االعتقــال والتحقيــق
القاســية التــي تعــرض لهــا منــذ عــام  ،2015وخــال هــذه
املــدة أبقــت إدارة معتقــات االحتــال عــى احتجــازه يف مــا
تســمى معتقــل «عيــادة الرملــة» التــي يطلــق عليهــا األرسى
«املســلخ».
وقالــت إن األســر الســايح ويف حــال اســتمرار جرميــة
اإلهــال الطبــي بحــق األرسى ،فإنــه لــن يكون األخــر ،الفتة
إىل أن املعطيــات الرســمية تشــر إىل وجــود نحــو  700أســر
يعانــون مــن أم ـراض مختلفــة ،منهــم  160أس ـرا مصابــون
بأم ـراض مزمنــة بحاجــة إىل متابعــة صحيــة حثيثــة.
وطالبــت الوزيــرة الكيلــة املجتمــع الــدويل واملنظــات
الدوليــة واإلنســانية بكــر صمتهــا والعمــل بجديــة لحاميــة
األرسى خاصــة املــرىض منهــم ،وإجبــار إرسائيــل عــى
االلتــزام بالقانــون الــدويل اإلنســاين.
وقدمــت تعازيهــا ألبنــاء شــعبنا عمومــا ،ولعائلــة الشــهيد،
ســائلة اللــه أن يتغمــده برحمتــه وأن يلهــم ذويــه الصــر
والســلوان.
الحركــة األســرة :اإلهــال الطبــي جرميــة ممنهجــة
ميارســها االحتــال بحــق األرسى الســتهداف حياتهــم
وحملــت الحركــة األســرة ،االحتــال وإدارة ســجونه
املســؤولية الكاملــة واملبــارشة عــن استشــهاد الســايح نتيجــة
اإلهــال الطبــي بحقــه ومامرســة سياســة القتــل البطــيء.
وقالــت ،يف بيــان لهــا ،بحســب مــا أورده نــادي األســر،
إن اإلهــال الطبــي جرميــة منظمــة ممنهجــة متارســها دولــة
االحتــال بحــق األرسى الفلســطينيني الســتهداف حياتهــم
وقتلهــم ،مضيفــة أن القافلــة ســتطول إن مل يتــم لجــم
االحتــال وإلزامــه مبــا نــص عليــه القانــون الــدويل.
وأوضحــت أن االحتــال مــا زال يتعمــد الجرميــة وميتهــن
القيــم اإلنســانية ويتجــاوز كل كرامــة لألعـراف البرشيــة من
خــال احتجــاز جثامــن األرسى الشــهداء ،مطالبــة الجهــات
الرســمية والحقوقيــة ومنظمــة الصليــب األحمــر العمــل
بالضغــط عــى االحتــال لتســليم جثــان الســايح ليدفــن
بكرامــة بــن أهلــه وذويــه وتســليم جثامــن باقــي إخوانــه
الشــهداء.
دائــرة حقــوق االنســان باملنظمــة تطالــب األمــم

املتحدة بتشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة بالجرميــة
بدورهــا ،طالبــت دائــرة حقــوق االنســان واملجتمــع
املــدين يف منظمــة التحريــر ،هيئــة األمــم املتحــدة بتشــكيل
لجنــة تحقيــق دوليــة يف جرميــة إعــدام األســر املريــض
بســام الســايح.
وقالــت الدائــرة يف بيــان لهــا ،مســاء اليــوم االحــد،
«إن املجتمــع الــدويل وهيئاتــه مطالبــون بالوقــوف عنــد
املســؤوليات املوكلــة إليهــم ،والتــي تقــي بإدانــة هــذه
الجرميــة ومعاقبــة املجرمــن الذيــن تســببوا بهــا وبغريهــا
ويف مقدمتهــم نتنياهــو واملتطــرف جلعــاد اردان ،املســؤول
عــن كل االعتــداءات واالنتهــاكات التــي متارســها مصلحــة
الســجون بحــق األرسى».
ونوهــت اىل أن هنــاك  160أسـرا مــن بــن األرسى املــرىض
يعانــون مــن أمـراض مزمنــة وخطــرة ،مــن بينهــا الرسطــان
والقلــب ،يتعرضــون لسياســة القتــل البطــيء نتيجــة
لإلهــال الطبــي وتجــارب األدويــة التــي تجريهــا مصلحــة
الســجون اإلرهابيــة عــى هــؤالء األرسى ،األمــر الــذي
يتطلــب التحــرك الــدويل الفــوري مبــا يف ذلــك محكمــة
الجنايــات ،لتوفــر الحاميــة الدوليــة لــأرسى وإخضــاع قــادة
االحتــال ومجرميــه للقانــون والعدالــة الدوليــة.
فــارس :نتنياهــو املســؤول املبــارش عــن جرميــة استشــهاد
األســر الســايح
وح ّمــل رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس ،رئيــس
حكومــة االحتــال نتنياهــو املســؤولية املبــارشة عــن جرميــة
استشــهاد األســر الســايح.
وقــال فــارس ،يف بيــان صحفــي ،إن كافــة اإلجـراءات التــي
نفذتهــا حكومــة «نتنياهــو» خــال الســنوات املاضيــة ،عــر
فــرض أو ترشيــع قوانــن الهــدف منهــا االنتقــام مــن األرسى
وقتلهــم ،هــي الطريــق التــي ســاهمت يف استشــهاد األســر
الســايح ،ورفاقــه الذيــن ارتقــوا قبلــه.
وتابــع :لقــد اســتخدم نتنياهــو األرسى كأداة للحصــول
عــى أصــوات أعــى يف االنتخابــات ،وهــذه ترجمــة ملعنــى
«الدميقراطيــة» التــي سيامرســها نتنياهــو ،إنهــا «دميقراطية»
تنفــذ عــى دم وعذابــات األرسى.
وأكــد رضورة محاســبة ومحاكمــة قــادة االحتــال
اإلرسائيــي عــى الجرميــة املنظمــة التــي ميارســونها بحــق
أرسانــا ،بفعــل جملــة مــن اإلجـراءات الوحشــية والتنكيليــة،
ومنهــا اإلهــال الطبــي املتعمــد ،الــذي ينــدرج تحتــه
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عــرات اإلجــراءات بهــدف قتــل األســر املريــض.
مرضب منذ  33يوما :األسري الجدع يواجه أوضاعاً صحية
صعبة
قالــت هيئــة شــؤون األرسى ،اليــوم األحــد ،إن األســر
نــارص زيــدان محمــد الجــدع ( 31عام ـاً) مــن بلــدة برقــن
يف جنني ،يواجــه أوضاعـاً صحيــة صعبــة ،بعــد  33يومــا مــن
إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام ،رفضــا العتقالــه اإلداري.
وأوضحــت الهيئــة يف بيــان صحفــي اليــوم األحــد ،أن
األســر الجــدع والقابــع يف عــزل معتقــل «نيتســان الرملــة»،
يشــتيك مــن دوخــة مســتمرة وتعــرض لإلغــاء عــدة
مـرات ،ويُصــاب بحالــة تقيــؤ متواصلــة للعصــارات الصفـراء
املوجــودة يف املعــدة.
وأضافــت ان األســر الجــدع يقبــع حالي ـاً داخــل زنزانــة
تفتقــر إىل أدىن مقومــات الحيــاة ،ومراقبــة بثــاث كامـرات،
ويرفــض اجــراء الفحوصــات الطبيــة ويقاطــع عيــادة
املعتقــل.
يذكــر بــأن األســر الجــدع أســر ســابق اعتقــل ثــاث
مــرات ،وهــذا االعتقــال اإلداري األول لــه ،وأصــدرت
ســلطات االحتــال أمــر اعتقــال إداري بحقــه ملــدة ســتة
أشــهر ،وذلــك منــذ تاريــخ اعتقالــه يف الرابــع مــن متــوز
 ،2019ورشع بــإرضاب مفتــوح عــن الطعــام وهــو مبعتقــل
«عوفــر» ،وفــور إعالنــه اإلرضاب جــرى زجــه بالزنازيــن ملدة
 21يومــا ،ومؤخ ـرا تــم نقلــه إىل عــزل «نيتســان الرملــة».
وإىل جانــب األســر الجــدع ،يواصــل خمســة أرسى معركــة
األمعــاء الخاويــة احتجاجــا عــى اعتقالهــم االداري ،وهــم:
أحمــد غنــام ( 42عامــا) مــن مدينــة دورا يف محافظــة
الخليــل ويخــوض إرضابــه منــذ ( 57يومــا) ،وســلطان
خلــوف ( 38عامــا) مــن بلــدة برقــن يف محافظــة جنــن
ومــرب منــذ ( 53يومــا) ،وإســاعيل عــي ( 30عامــا) مــن
بلــدة أبــو ديــس يف القــدس ويخــوض إرضابــه منــذ (47
يومــا) ،وطــارق قعــدان ( 46عامــا) مــن محافظــة جنــن،
ومــرب منــذ ( 40يومــا) ،وثائــر حمــدان ( 30عامــا) مــن
بلــدة بيــت سـرا ويواصــل إرضابــه لليــوم  28عــى التــوايل.23
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 100دونــم مــن أرايض قريتــي قريــوت وجالــود جنــوب
نابلــس ،وترمســعيا التابعــة ملحافظــة رام اللــه.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــال الضفة ،غســان
دغلــس :إن قــوات االحتــال ســلمت أهــايل قريــوت وجالود
قـرارا ً باالســتيالء عــى نحــو  100دونــم مــن أرايض القريتــن،
إضافــة إىل بلــدة ترمســعيا شــال رام اللــه ،بهــدف توســعة
أعــال البنــاء يف مســتوطنة «شــيلو».
وأضــاف« :إن األرايض تقــع يف منطقتــن يطلــق عليهــا
تــن العــن ورأس مويــس حــوض رقــم ( )1مــن أرايض
قريــوت ،وحــوض رقــم ( )12مــن أرايض جالــود جنــوب
نابلــس ،فيــا قــررت االســتيالء عــى أراض مــن حــوض رقــم
( ،)10وحــوض رقــم ( )3منطقــة شــعب املــري مــن أرايض
ترمســعيا.
وأشــارت تقاريــر إىل أن حمــات رئيــس حكومــة االحتــال
بنيامــن نتنياهــو تصاعــدت لدعــم االســتيطان ،خــال
األســبوع املــايض؛ يف محاولــة منــه لكســب املزيــد مــن
أصــوات املســتوطنني يف االنتخابــات اإلرسائيليــة املزمــع
24
عقدهــا يف  17مــن أيلــول الجــاري.
استشهاد األسري بسام السايح نتيجة اإلهامل الطبي
استشــهد أمــس األســر بســام أمــن محمــد الســايح يف
مشــفى أســاف هروفيــه اإلرسائيــي ،واملعتقــل يف ســجون
االحتــال منــذ تاريــخ  ،2015/10/8حيــث تعــرض لسياســة
القتــل الطبــي املتعمــد واملمنهــج مــن قبــل إدارة الســجون
اإلرسائيليــة .وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن،
أمــس ،أن األســر الســايح عــاىن مــن مــرض الرسطــان يف
الــدم والعظــم ،وتراكــم للــاء يف رئتيــه ،فضــا عــن معاناتــه
منــت تضخــم الكبــد وضعــف يف عمــل عضــات القلــب
وصلــت إىل نســبة  ،%15أدت إىل نقصــان حــاد يف وزنــه
وخلــل يف عمــل أعضائــه الحيويــة إىل أن فــارق الحيــاة.
وأضافــت الهيئــة أنــه وباستشــهاد األســر الســايح ،يرتفــع
عــدد شــهداء الحركــة الوطنيــة األســرة لـــ ( ،)221شــهيد
ارتقــوا منــذ العــام  ،1967أكــر مــن ثلثهــم بســبب سياســة
25
اإلهــال (القتــل) الطبــي املتعمــد داخــل املعتقــات.

األرسى يعيدون وجبات الطعام للمطالبة بتسليم جثامن
االثنني 2019/9/9
الشهيد السايح
االحتالل يستويل عىل  100دونم من قرى جنوب نابلس
أعــاد األرسى يف كافــة ســجون االحتــال اإلرسائيــي،
وترمسعيا
اســتولت قــوات االحتــال اإلرسائيــي ،أمــس ،عــى نحــو اليــوم االثنــن ،وجبــات الطعــام املقدمــة ،للضغــط عــى
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إدارة الســجون لتســليم جثــان األســر بســام الســايح ( 46أدخــل غرفــة العمليــات يف مجمــع فلســطني الطبــي مبدينــة
عامــا) مــن مدينــة نابلــس ،الــذي استشــهد يــوم أمــس يف رام اللــه ،وحالتــه خطــرة جـراء إصابتــه بالرصــاص الحــي يف
27
مستشــفى «أســاف هاروفيــه» اإلرسائيــي ،بســبب اإلهــال الصــدر والبطــن.
الطبــي املتعمــد بحقــه.
العليا اإلرسائيلية تحيل للجيش صالحية استمرار احتجاز
وأفــاد رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن قــدري
جثامني الشهداء
أبــو بكــر لـ«وفــا» :بــأن الهيئــة ســتقوم اليــوم برفــع دعــوى بعــد أربعــة عــر شــهرا ً وعشــية االنتخابــات اإلرسائيليــة
للمحكمــة العليــا اإلرسائيليــة؛ للمطالبــة بتســليم جثامنــه .أيــدت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة موقــف املســتويني
بــدوره ،قــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األرسى الســيايس والعســكري ،أمــس وأصــدرت قـرارا ً يؤيــد احتجــاز
واملحرريــن حســن عبــد ربــه ،إن ادارة الســجون أعلنــت ودفــن جثامــن الشــهداء الفلســطينيني بشــكل مؤقــت يف
االســتنفار وإغــاق كافــة األقســام ،وفرضــت منعــا عــى مقابــر األرقــام العســكرية املغلقــة ،لغــرض التفــاوض مــع
خــروج األرسى للفــورة ،كــا أحــرت تعزيـزات مــن قــوات الحــركات والفصائــل الفلســطينية التــي لديهــا جثــث أو
القمــع تحســبا مــن ردة فعــل األرسى الذيــن بــدأوا منــذ جنــود مــن جيــش االحتــال.
أمــس بخطــوات احتجاجيــة ردا عــى استشــهاده ،متثلــت وقــال محامــي هيئــة شــؤون األرسى محمــد محمــود
بالطــرق عــى أبــواب الغــرف والتكبــر ،وإرجــاع وجبــات لـ(القــدس) أن توقيــت صــدور هــذا القــرار بعــد جلســة
26
الطعــام ،وإعــان الحــداد يف الســجون ملــدة ثالثــة أيــام .2018/7/13 .أي منــذ  14شــهرا ً يؤكــد أن للمحكمــة عــى
غــر عادتهــا ويف قـرار يعــد اســتهتارا ً بكرامــة امليــت وشــعور
الثالثاء 2019/9/10
اعتصامات ومسريات ومواجهات مع قوات االحتالل وكرامــة ذويــه يف أحــد الحقــوق األساســية يف دفــن الجثــان
تنديداً بجرمية اإلهامل الطبي بحق الشهيد األسري السايح بطريقــة مناســبة وبحــب الرشيعــة .مؤكــدا ً أنــه ال يوجــد
أصيــب مواطنــان بجــروح أحدهــا جروحــه خطــرة انتقــام أصعــب مــن هــذا االنتقــام.
والعـرات باالختنــاق خــال مواجهــات اندلعــت يف مدينــة ولفــت إىل أن املحكمــة عقــدت جلســة بتشــكيل لجنــة
البــرة ،أمــس ،يف ســياق الفعاليــات التــي انطلقــت يف موســعة مــن  7قضــاة وتــم اإلجــاع عــى ذلــك .حيــث
العديــد مــن املحافظــات تنديــدا ً بجرميــة اإلهــال الطبــي كانــت ذات املحكمــة يف عــام  2017رفضــت العمــل بهــذا
املتعمــد التــي أدت إىل استشــهاد األســر بســام الســايح .القانــون .وتهــدف هــذه الخطــوة إىل اســتخدام جثامــن
ونــدد مشــاركون يف اعتصامــات ومســرات نظمــت ،الشــهداء ضمــن أي مفاوضــات إلمتــام صفقــة تبــادل أرسى.
أمــس ،يف عــدة مــدن بالضفــة وغــزة بجرميــة قتــل األســر ووصــف القــرار بأنــه ظــامل ويتنــاىف مــع كل القوانــن
بســام الســايح ( 46عامـاً) نتيجــة اإلهــال الطبــي املتعمــد .واألعـراف الدوليــة وقــال املحامــي محمــود أن القـرار يتنــاىف
ورفــع املشــاركون يف الفعاليــات األعــام الفلســطينية مــع القـرار الــذي أصــدره ثالثــة حــكام مــن القضــاة الذيــن
وصــور األســر الشــهيد الســايح ورددوا الهتافــات املناوئــة كانــوا يف الجلســة الســابقة ،واملســتغرب أن رئيســة املحكمــة
غــرت رأيهــا وموقفهــا ،فقبــل عــام ونيــف أعطــت قــرارا ً
لالحتــال ،والداعمــة لصمــود األرسى.
وأشــارت مصــادر محليــة إىل أن مواجهــات عنيفــة منافي ـاً لهــذا الق ـرار الــذي يخــول القائــد العســكري دفــن
اندلعــت أمــس بــن الشــبان وجنــود االحتــال ،عــى جثامــن الشــهداء يف مقــرة األرقــام العســكرية وعــدم
املدخــل الشــايل ملدينــة البــرة ،احتجاجــا عــى استشــهاد تســليمهم لذويهــم.
وأضــاف أن اختيــار هــذا التوقيــت إلعــان العليــا عــن
األســر بســام الســائح.
ولفتــت إىل أن شــاباً أصيــب بجــروح خطــرة إىل جانــب قرارهــا ،هــو خدمــة ألجنــدة سياســية إرسائيليــة ونحــن
صحــايف خــال املواجهــات إىل جانــب إصابــة العــرات عــى أبــواب املعركــة االنتخابيــة اإلرسائيليــة التــي يتنافــس
فيهــا اليمــن واليمــن املتطــرف يف  17مــن الشــهر الجــاري،
باالختنــاق.
وأفــادت وزارة الصحــة ،يف بيــان مقتضــب ،بــأن املصــاب فتوقيــت نــر الق ـرار مثــر للشــكوك.
وأوضــح أن القضــاة خضعــوا لضغــوط اليمــن ،واحــد
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القضــاة الذيــن أيــدوا هــذا القــرار يســكن يف التجمــع
االســتيطاين «غــوش عتصيــون» وهــو القــايض كنــرج،
معــروف مبواقفــه ،مشــرا ً إىل ان هــذا القــرار املجحــف
وغــر االنســاين ال يوجــد مــا ميكــن عملــه فالقــرار نهــايئ
باستســام لقــرار الجيــش واملســتوى الســيايس.
وأوضــح املحامــي محمــود أن القــرار يــري عــى
الجثامــن التــي قــدم بشــأنها االســتئناف وهــي جثامــن
 9شــهداء مــن الضفــة الغربيــة مــن بينهــم شــهيدان مــن
مدينــة القــدس املحتلــة ،مصبــاح أبــو صبيــح وفــادي قنــر،
مؤكــدا ً أن هــذه الجثامــن معتقلــة منــذ مــا يزيــد عــن ثالث
ســنوات يف ثالجــة معهــد الطــب والترشيــح يف أبــو كبري رشق
يافــا ،وبعــد هــذا الق ـرار أصبــح يجــوز للقائــد العســكري
دفنهــا يف مقابــر األرقــام العســكرية املغلقــة أيض ـاً.
وذكــر املحامــي محمــد محمــود أن املــادة  333التــي
تجيــز احتجــاز الجثامــن مــن مخلفــات قانون الطــوارئ يسء
الســمعة والتطبيــق ،وهــو مــن قوانــن االنتــداب الربيطــاين
ومــا قبلــه ،الســتخدامها كورقــة للتفــاوض مــع التنظيــات
والفصائــل الفلســطينية التــي تحتجــز إرسائيليــن أحيــاء أو
أمــوات.
وأعــرب عــن أملــه أن يــؤدي ذلــك إىل إبـرام صفقــة تبادل
تفــرج عــن عــدد مــن األرسى والشــهداء .مضيفــاً :هــذا
الق ـرار يهــدف للضغــط عــى الفلســطينيني عــر اســتخدام
قضيــة جثامــن الشــهداء كورقــة ابت ـزاز.
وبحســب القـرار يســمح أن تتــم هــذه الخطــوة بأمــر من
القائــد العســكري مبــارشة .مشــرة إىل أن قانــون الطــوارئ
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الخــاص بالدفــاع يســمح بذلــك.

تعــرض لــه معتقــل «جلبــوع» األســبوع املــايض.
ووفقــا إلفــادات األرسى ،شــهد املعتقــل األســبوع املنــرم
حالــة مــن التوتــر والغليــان ،وذلــك عقــب اقتحــام وحــدات
القمــع الخاصــة لغــرف وأقســام األرسى بذريعــة إجــراء
تفتيشــات ،وتــم االعتــداء عليهــم والتنكيــل بهــم ،وتخريــب
ممتلكاتهــم بشــكل همجــي واســتفزازي.
وكشــف تقريــر الهيئــة عــن إصابــة خمســة أرسى خــال
االقتحــام وهــم :األســر يوســف نـزال الــذي أصيــب بجــروح
بليغــة بعــد إطــاق الــكالب البوليســية عليــه ،واألســر عمــر
جنــدب ،وتحســن ســامة ،وأحمــد عــزوين ،وجهاد أبــو زهرة.
وأوضحــت الهيئــة أن بعــد هــذه الهجمــة أعلــن األرسى
حالــة االســتنفار والغضــب وبــدأوا بالطــرق عــى األبــواب،
ورشعــت إدارة الســجن بفــرض جملــة مــن االجــراءات
العقابيــة بحقهــم ،حيــث تــم إغــاق عــدد مــن الغــرف،
ومصــادرة املــراوح والبالطــات وكل األجهــزة الكهربائيــة،
كــا تــم القــاء املــواد الغذائيــة والتموينيــة عــى األرض
وخلطهــا ببعضهــا البعــض.
وأضافــت ان الوضــع مــا زال متوتـرا يف املعتقــل ،واألرسى
يشــتكون مــن الدمــار الــذي نجــم عــن االقتحــام ،كــا أن
اإلدارة مــا زالــت مــرة عــى إبقــاء أجهــزة التشــويش
بالرغــم مــن االتفــاق املســبق بــن الحركــة األســرة وإدارة
الســجن عــى ازالتهــا ،وهــي ســبب رئيــي لهــذا التوتــر يف
الســجن بشــكل دائــم.
ولفتــت الهيئــة إىل أن هــذه األحــداث تــأيت كجــزء
مــن سياســة ممنهجــة وواضحــة متارســها إدارة معتقــات
االحتــال أجــل التضييــق عــى األرسى واملعتقلــن وفــرض
عقوبــات عليهــم وحرمانهــم من أبســط حقوقهم اإلنســانية،
مــا يشــكل خرقــا واضحــا لكافــة القوانــن واملعايــر الدوليــة،
ويفضــح مامرســات االحتــال التعســفية بحــق األرسى
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واملعتقلــن الفلســطينيني داخــل ســجون االحتــال.

أكرث من  100مستوطن يقتحمون باحات األقىص
اقتحــم عــرات املســتوطنني ،اليــوم الثالثــاء ،باحــات
املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة.
وافــادت مصــادر محليــة لـ»وفــا» ،بــأن  118مســتوطنا
اقتحمــوا باحــات املســجد األقــى وســط حراســة مشــددة األربعاء 2019/9/11
مــن رشطــة االحتــال اإلرسائيــي ،ونفــذوا جوالت اســتفزازية
الرئيس :االتفاقات مع إرسائيل ستنتهي حال فرض
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قبــل أن يخرجــوا مــن جهــة بــاب السلســلة.
سيادتها عىل أي جزء من األرض الفلسطينية
تفاصيل مؤملة يرويها أرسى «جلبوع» حول اقتحام
أكــد الرئيــس محمود عبــاس ،أن جميع االتفاقــات املوقعة
املعتقل األسبوع املايض
مــع الجانــب اإلرسائيــي ومــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات
نقلــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف تقريــر صــدر تكــون قــد انتهــت ،إذا نفــذ الجانــب اإلرسائيــي فــرض
عنهــا ،اليــوم الثالثــاء ،تفاصيــل االقتحــام الوحــي الــذي الســيادة اإلرسائيليــة عــى غــور األردن وشــال البحــر امليت
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وأي جــزء مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة العــام  .1967تحــرك ســاكناً بــل منعــت الحـراس مــن التدخــل وهددتهــم
33
جــاء ذلــك ردا ً عــى إعــان رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة ،باالعتقــال واإلبعــاد.
بنيامــن نتنياهــو ،مســاء أمــس ،أنه ســيقوم ببســط الســيادة الخميس 2019/9/12
اإلرسائيليــة عــى غــور األردن وشــال البحــر امليــت وعــدد
الرئيس يشكر دول العامل التي رفضت ترصيحات نتنياهو
مــن املســتوطنات حــال فــوزه باالنتخابــات اإلرسائيليــة.
حول ضم أجزاء من الضفة
وشــدد الرئيــس عــى أنــه مــن حقنــا الدفــاع عــن حقوقنــا
أعــرب الرئيــس محمــود عبــاس ،عــن شــكره وتقديــره
وتحقيــق أهدافنــا بالوســائل املتاحــة كافــة مهــا كانــت
العــايل ملواقــف دول العــامل التــي رفضــت ترصيحــات رئيــس
النتائــج ،حيــث أن ق ـرارات نتنياهــو تتناقــض مــع ق ـرارات
حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو حــول نيتــه ضــم أجـزاء
الرشعيــة الدوليــة والقانــون الــدويل.
مــن الضفــة الغربيــة التــي هــي جــزء مــن أرض الدولــة
ويف وقــت ســابق مــن أمــس ،تعهــد نتنياهــو ،بإعــان
الفلســطينية.
الســيادة اإلرسائيليــة عــى منطقــة األغــوار وشــال البحــر
وأكــد الرئيــس أن هــذه املواقــف تنســجم مــع القانــون
امليــت ،إذا مــا تــم انتخابــه وتكليفــه تشــكيل الحكومــة
الــدويل ،والرشعيــة الدوليــة ،وقــرارات األمــم املتحــدة،
املقبلــة ،مشــددا ً عــى أن ذلــك ســيتم بتنســيق كامــل مــع
ومبــادرة الســام العربيــة ،وهــذه املواقــف تعــر عــن
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إدارة الرئيــس األمــريك ،دونالــد ترامــب.
موقــف املجتمــع الــدويل الحقيقــي الــذي يؤكــد أن ال
نتنياهو يتعهد بضم الغور وشامل البحر امليت والسيادة اســتقرار يف الــرق األوســط والعــامل إال بإيجــاد حــل عــادل
عىل املستوطنات إذا فاز باالنتخابات
وشــامل للقضيــة الفلســطينية ،ونيــل الشــعب الفلســطيني
تعهــد رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة ،بنيامــن نتنياهــو ،حقوقــه املرشوعــة كاملــة ،بإقامــة دولتــه املســتقلة
مســاء أمــس ،بإعــان الســيادة اإلرسائيليــة عــى منطقــة بعاصمتهــا القــدس الرشقيــة ،وحــل قضيــة الالجئــن وفــق
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األغــور وشــال البحــر امليــت ،إذا مــا تــم انتخابــه وشــكل الرشعيــة الدوليــة.
الحكومــة املقبلــة ،مشــددا ً عــى أن ذلــك ســيتم بتنســيق
قصف يطال عدة مواقع شامل ورشق القطاع
كامــل مــع إدارة الرئيــس األمريــي ،دونالــد ترامــب،
وأضــاف نتنياهــو يف مؤمتــر صحفــي أن «ذلــك يتطلــب فيــا قصفــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي أمــس عــدة
تكليفــي مبهمــة تشــكيل الحكومــة والتوصــل الئتــاف مواقــع شــال ورشق قطــاع غــزة .هدمــت ســلطات
حكومــي يلتــزم بهــذه املبــادئ «ضــم الضفــة» ،باإلضافــة إىل االحتــال عــدة بنايــات ومنشــآت يف العيزريــة ومســافر يطا،
كــا أصيــب عــدد مــن املواطنــن واعتقــل آخــرون خــال
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اســتعدادات عســكرية وأمنيــة».
اقتحامــات يف أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة ،فقــد أغــارت
 126مستوطناً بقيادة «غليك» يقتحمون األقىص
طائــرة حربيــة إرسائيليــة ،الليلــة املاضيــة ،عــى موقــع
واستدعاء حارس وسيدتني للتحقيق
عســقالن التابــع لكتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة
يف ظــل إجـراءات أمنيــة مشــددة قــاد الحاخــام املتطــرف حــاس بعــدد مــن الصواريــخ التــي تســببت بانفجــارات
يهــودا غليــك صبــاح أمــس ،عــرات املســتوطنني يف كبــرة شــال بلــدة بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة ،وردت
االقتحامــات املتالحقــة للمســجد األقــى املبــارك مــن بــاب املقاومــة بإطــاق نــار مــن مضــادات أرضيــة «ســاح ثقيــل»
املغاربــة بحراســة مشــددة مــن قبــل رشطــة االحتــال تجــاه الطائــرة ،مــا تســبب فيــا يبــدو لتفعيــل صفــارات
والقــوات الخاصــة ،فيــا اســتدعت القــوات اإلرسائيليــة اإلنــذار يف الكيبوتســات املجــاورة للحــدود الشــالية
35
حارس ـاً وأبعــدت مرابطتــن عــن املســجد األقــى ونفــذت الغربيــة لقطــاع غــزة.
حملــة اعتقــاالت يف البلــدة القدميــة.
انتهاء جلسة الحوار واألرسى ميهلون اإلدارة  24ساعة
وأدى إىل عــدد مــن املســتوطنني املتطرفــن صلــوات
عىل مطالبهم
باتجــاه مســجد قبــة الصخــرة املرشفــة وبالقــرب مــن
بــاب الرحمــة بحضــور غليــك وبحاميــة الرشطــة التــي مل أمهــل األرسى يف معتقــل رميــون إدارة املعتقــات ،مــدة
( )24ســاعة للــرد عــى مطالبهــم املتمثلــة بـ تفعيــل الهاتف
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العمومــي ملــدة خمســة أيــام ،وإزالــة أجهــزة التشــويش ،الــرق ،كان املزارعــون الفلســطينيون يعتنــون مبحاصيلهــم
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وإعــادة املرضبــن الذيــن جــرى نقلهــم مــن ســجن رميــون ويخشــون عــى مســتقبلهم.
إىل ســجن نفحــة وعددهــم ( )23أس ـرا ً إضافــة إىل وقــف
نادي األسري :األرسى يقررون تنفيذ خطوات نضالية
حمــات التفتيــش.
جديدة
وقــال نــادي األســر إن قــرار األرسى جــاء بعــد جلســة أعلــن األرسى يف معتقــات االحتــال عــن الــروع
عقــدت أمــس مــع اإلدارة يف معتقــل رميــون ،مشــددا ً بخطــوات نضاليــة جديــدة منهــا انضــام ( )120أس ـرا إىل
عــى أن األرسى مســتمرون يف خطواتهــم النضاليــة ،ومنهــا اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام مســاء اليــوم الخميــس ،يف
اإلرضاب عــن الطعــام.
حــال اســتمرت إدارة املعتقــات عــى موقفهــا املتعنــت
وأكــد نــادي األســر أن ( )23أسـرا ً يواصلــون اإلرضاب عــن والرافــض لتلبيــة مطالبهــم.
الطعــام منــذ يــوم أمــس األول منهــم خمســة أوقفــوا رشب وأوضــح نــادي األســر يف بيــان صــدر عنــه ،اليــوم
املــاء يف خطــوة نضاليــة حاســمة ،بعــد عمليــة قمــع نفذتهــا الخميــس ،أن األرسى قــرروا أيضــا إغــاق األقســام وحــل
إدارة املعتقــل بحقهــم ،حيــث قامــت بقمعهــم ونقلهــم التنظيــم يف بدايــة األســبوع املقبــل.
تعســفياً مــن معتقــل رميــون إىل معتقــل نفحــة ،وذلــك ويواصــل ( )23أســرا إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام
عقــب إعالنهــم اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام ،ردا ً عــى منــذ يومــن ،ملواجهــة تنصــل إدارة معتقــات االحتــال مــن
تنصــل اإلدارة مــن اتفــاق ســابق جــرى مــع األرسى ،تضمــن تنفيــذ االتفــاق املتعلــق بشــأن إزالــة أجهــزة التشــويش،
ذات املطالــب.
وتفعيــل اســتخدام الهواتــف العموميــة.
ولفــت نــادي األســر إىل أنــه ومــن الواضــح أن األوضــاع وأشــار نــادي األســر إىل أن إمكانيــة حــدوث حلــول
تتجــه نحــو التصعيــد ،خاصــة أن األرسى أبلغــوا اإلدارة انهــم خــال الســاعات املقبلــة ضعيفــة ،وذلــك اســتنادا إىل قـراءة
بصــدد بلــورة مجموعــة مــن الخطــوات النضاليــة مــن أجــل املواقــف املعلنــة مــن اإلدارة ،ومــا يرافقهــا مــن إج ـراءات
حســم املواجهــة الحاصلــة حــول أجهــزة التشــويش.
تنكيليــة وقمعيــة بحــق األرسى املرضبــن.
وكان مئــات مــن األرسى يف شــهر نيســان املــايض ،نفــذوا وكان األرسى يــوم أمــس أمهلــوا إدارة الســجون مــدة 24
خطــوات نضاليــة اســتمرت أليــام ،وانتهــت بعد اتفــاق جرى ســاعة للــرد عــى جملــة مــن مطالبهــم املتمثلــة بـــ :تفعيــل
بينهــم وبــن إدارة املعتقــات ،تضمــن تلبيــة مجموعــة مــن الهاتــف العمومــي ملــدة خمســة أيــام ،وإزالــة أجهــزة
مطالبهــم ،أبرزهــا التوقــف عــن نصــب أجهــزة التشــويش ،التشــويش ،وإعــادة املرضبــن الذيــن جــرى نقلهــم مــن
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والبــدء برتكيــب وتفعيــل اســتخدام الهواتــف العموميــة.
ســجن «رميــون» إىل ســجن «نفحــة» وعددهــم ( )23أسـرا،
فلسطينيو األغوار لنتنياهو« :لن تكرس إرادتنا أبداً» إضافــة إىل وقــف حمــات التفتيــش.
قــال فلســطينيون يحرثــون األرض يف غــور األردن الخصــب يشــار إىل أن اتفاقــا كان تــم يف شــهر نيســان املــايض بــن
أمــس إن جذورهــم راســخة منــذ عــرات الســنني يف األرسى وإدارة معتقــات االحتــال ،وذلــك بعــد أن نفــذ
املنطقــة الواقعــة بالضفــة الغربيــة التــي يعتــزم رئيــس األرسى سلســلة مــن الخطــوات النضاليــة اســتمرت أليــام،
الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو ضمهــا وتعهــدوا بــأال وتضمــن االتفــاق يف حينهــا تلبيــة مجموعــة مــن مطالبهــم،
أبرزهــا التوقــف عــن نصــب أجهــزة التشــويش ،والبــدء
يتخلــوا عنهــا أبــدا.
38
وقــال حســن العبيــدي وهــو مــزارع يعيــش يف قريــة برتكيــب وتفعيــل اســتخدام الهواتــف العموميــة.
الجفتلــك« :نقــول لنتنياهــو ولــكل مــن يتبعــه ،لــن تكــروا الجمعة 2019/9/13
إرادة الفلســطينيني ،لــن تكــروا إرادتنــا أبــدا أبــدا أبــدا».
تجريف مئات الدومنات وهدم  5آبار يف األغوار
وأضــاف العبيــدي ( 55عامــا)« :هــذه أرض آبائنــا
الشاملية إخطار باالستيالء عىل أر ٍ
اض لتوسيع مستوطنة
وأجدادنــا .سنتمســك بهــا مهــا كانــت التكلفــة».
«يتسهار»
وعــى خلفيــة سلســلة جبــال يف صحــراء األردن إىل
اقتلعــت قــوات االحتــال ،أمــس 300 ،شــجرة زيتــون،
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وهدمــت  5آبــار لجمــع امليــاه وجرفــت مئــات الدومنــات
والحقــت الرعــاة واحتجــزت عــددا ً منهــم يف األغــوار
الشــالية ،وأخطــرت باالســتيالء عــى أراض جديــدة لتوســيع
مســتوطنة «يتســهار» مبحافظــة نابلــس ،وأغلقــت منــزال يف
البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل ،بالتزامــن مــع اقتحامها
مكتــب الجبهــة الدميقراطيــة مبدينــة رام اللــه واعتقالهــا
عــرة مواطنــن بينهــم ســيدة يف عــدة محافظــات بالضفــة.
ففــي األغــوار الشــالية اقتلعــت قــوات االحتــال 300
شــجرة زيتــون ،وهدمــت 5آبــار وجرفــت مئــات الدومنــات
يف منطقــة «أم الكبيــش» رشقــي طمــون ،وذلــك يف إطــار
سلســلة اعتــداءات بــدأت تتصاعــد بعــد إعــان رئيــس
الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو عزمــه ضــم األغــوار يف
حــال فــوزه يف االنتخابــات املقبلــة.
وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس
واألغــوار الشــالية معتــز بشــارات ،بــأن قــوات االحتــال
دهمــت منطقــة «أم الكبيــش» ،واقتلعــت نحــو  300شــجرة
زيتــون ،وهدمــت خمــس آبــار لجمــع امليــاه ،بعــد أن
أعلنــت تلــك املنطقــة عســكرية مغلقــة.
وأشــار بشــارات ،إىل أن عمليــة االقتالع والهدم اســتهدفت
أشــجارا ً وآبــارا ً تعــود للمواطنــن رشــيد مصطفــى بنــي
عــودة ،ومرشــد رشــيد بنــي عــودة ،وحســني مصطفــى بنــي
عــودة ،وحســن مصطفــى بنــي عــودة ،وعبــد اللطيــف
محمــد بشــارات.
وبحســب رئيــس مجلــس قــروي عاطــوف عبــد اللــه
بشــارات ،فــإن جرافــات االحتــال ترافقهــا آليــة عســكرية
اقتحمــت منطقــة «أم الكبيــش» الواقعــة غــرب عاطــوف
ورشعــت بعمليــات تدمــر واقتــاع واســعة لألشــجار
واملزروعــات يف املنطقــة دون ســابق إنــذار.
ودان محافــظ طوبــاس واألغــوار الشــالية اللــواء ركــن
يونــس العــايص ،الهجمــة اإلرسائيليــة املســعورة واملمنهجــة
عــى األغــوار ،خــال تفقــده آثــار التدمــر التــي خلفتهــا
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جرافــات االحتــال يف املنطقــة.

بخــاف تلــك التــي يتفــق عليهــا الطرفــان ،مشــرا ً إىل أن
وزراء الخارجيــة األوروبيــن أكــدوا عــى ذلــك يف أكــر مــن
مناســبة.
وقــال االتحــاد األورويب ،يف ترصيــح صــدر عــن مكتبــه
بالقــدس ،أمــس« :إن سياســة بنــاء املســتوطنات وتوســيعها،
مبــا يف ذلــك بالقــدس الرشقيــة ،غــر قانونية مبوجــب القانون
الــدويل ،واســتمرارها واإلجـراءات املتخــذة يف هــذا الســياق،
تقــوض حــل الدولتــن واحتــاالت الســام الدائــم».
ويــأيت املوقــف األورويب ردا ً عــى إعــان رئيــس حكومــة
االحتــال بنيامــن نتنياهــو أنه ســيفرض الســيادة اإلرسائيلية
عــى منطقــة غــور األردن وشــال البحــر امليــت ،يف حــال
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إعــادة انتخابــه.

مسؤولون إرسائيليون أجربوا نتنياهو عىل الرتاجع عن
قرار ضم الضفة مؤقتا
كان رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة ،بنيامــن نتنياهــو ،قــد
قــرر اإلعــان ،خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــده يــوم
الثالثــاء املــايض ،عــن ضــم الضفــة الغربيــة إلرسائيــل ،ولذلك
صــدرت بالغــات مــن مكتبــة للصحافيــن ،يف ظهــرة ذلــك
اليــوم ،بأنــه ســيديل بترصيــح «دراماتيــي» عنــد الســاعة
الخامســة مســاء .لكــن انعقــاد املؤمتــر الصحفــي تأخــر
ســاعة ونصــف الســاعة تقريبــاً ،ليتبــن أنــه خــال هــذه
املــدة جــرى نقــاش صاخــب بــن نتنياهــو وقــادة األجهــزة
األمنيــة ،الذيــن حــذروا نتنياهــو مــن اإلعــان عــن خطــوة
كهــذه ،مــا دفــع األخــر إىل الرتاجــع عــن ق ـراره ،واإلعــان
عــن نيتــه اتخــاذ ق ـرار بضــم غــور األردن يف حــال فــاز يف
االنتخابــات وشــكل الحكومــة املقبلــة ،حســبام ذكــرت
صحيفــة «معاريــف» أمــس.
وقالــت الصحيفــة إن املحادثــة التــي أجراهــا نتنياهــو مع
رئيــس الشــاباك ،نــاداف أرغــان ،ورئيــس أركان الجيــش
اإلرسائيــي ،أفيــف كوخــايف ،ورئيــس مجلــس األمــن القومي،
مئــر بــن شــبات ،مــن أجــل اطالعهــم عــى قـراره باإلعــان
عــن ضــم الضفــة ،كانــت محادثــة صعبــة ،تضمنــت رصاخـاً،
مــن جانــب نتنياهــو باألســاس ،بعــد أن أملــح قــادة األجهــزة
السبت 2019/9/14
األمنيــة بــأن إعالنـاً كهــذا ينطــوي عــى عــدم مســؤولية ،ألن
بأي تغيريات عىل
االتحاد األورويب يؤكد :لن نعرتف ّ
مــن شــأنه أن يقــود إىل مخاطــر كبــرة .وكان مــن موقــف
حدود ما قبل العام 1967
أكــد االتحــاد األورويب أنــه لــن يعــرف بــأي تغيــرات الشــاباك والجيــش ،لكــن موقــف بــن شــبات غــر معــروف
عــى حــدود مــا قبــل العــام  1967مبــا يف ذلــك القــدس ،حتــى اآلن.
يضــاف إىل ذلــك موقــف املستشــار القضــايئ للحكومــة،
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أفيحــاي مندلبليــت ،بأنــه توجــد صعوبــات يف تنفيــذ
خطــوة كهــذه مــن جانــب حكومــة انتقاليــة ،مل تحــظ بثقــة
الجمهــور .وحســب الصحيفــة ،فــإن نتنياهــو اتصــل بقــادة
األجهــزة األمنيــة قبــل عــر دقائــق مــن املوعــد األصــي
للمؤمتــر الصحفــي ،لكــن هــذه املحادثــة اســتمرت ســاعة
ونصــف الســاعة ،تخللهــا رصاخ نتنياهــو ،لكــن «قــادة
األجهــزة األمنيــة وجهــوا انتقــادات لنتنياهــو واســتخدموا
عبــارات شــديدة للغايــة».
وحــذر قــادة األجهــزة األمنيــة نتنياهــو مــن أن إعالنــاً
كهــذا ،الــذي يشــكل نهايــة سياســية وأمنيــة ،للعالقــات مــع
الفلســطينيني« ،ينبغــي تنفيــذه بعــد مــداوالت عميقــة،
عمــل جامعــي واســترشاف األرضار املحتملــة إىل جانــب
النجاعــة» من خطــوة كهــذه ،وطرحوا ســيناريوهات األرضار
املحتملــة مــن ضــم فــوري لغــور األردن إىل إرسائيــل ،عشــية
االنتخابــات ،مــن دون دعــم أمــريك كامــل.
كذلــك تحــدث قــادة األجهــزة األمنيــة عــن الوضــع
الحســاس مللــك األردن ،عبــد اللــه الثــاين ،وطرحــوا احتــال
مفــاده أن خطــوة كهــذه مــن شــأنها تشــكل خط ـرا ً عــى
عرشــه ،وأن تقــود إىل اتفاقيــة الســام بــن إرسائيــل
41
واألردن.

األحد 2019/9/15

 89موقعاً بالضفة عرضة لالستيطان
قــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــال الضفــة غســان
دغلــس ،أن هنــاك  89موقعـاً تعــد األكــر عرضــة لالســتيطان
وفــق تصنيفــات منظمــة األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية (اوتشــا) يتوجــب تســليط الضــوء عليهــا ،مشــددا
عــى أهميــة وضعهــا ضمــن مناطــق اسـراتيجية مــن خــال
إطــاق مشــاريع قريبــة منهــا.
ودعــا دغلــس يف حديــث إلذاعــة فلســطني ،كل املجالــس
القرويــة أن تحــذو حــذو مجلــس قــروي مادمــا الــذي شــجع
أهــايل القريــة للبنــاء فيــا يســمى مناطــق (ج) وتعهــد
42
بتوصيــل املــاء والكهربــاء مجان ـاً.
خيمة اعتصام عىل جبل املنطار رشق السواحرة ملواجهة
اعتداءات املستوطنني
أقــام أهــايل بلــدة الســواحرة جنــوب رشق مدينــة القــدس
املحتلــة ،مســاء اليــوم األحــد ،خيمــة اعتصــام عــى جبــل
املنطــار يف باديــة القــدس ،ملواجهــة اعتــداءات املســتوطنني

الذيــن وضعــوا معــدات لالســتيالء عــى األرض بهــدف إقامة
بــؤرة اســتيطانية جديــدة.
وتعــرف املنطقــة باســم «الدبــة» وتعــود ملكيــة األرايض
فيهــا إىل عشــائر الســواحرة املختلفــة ،منهــا :الشــقريات،
والرساوخــة ،والجعابيــص ،والجعافــرة.
وكان مســتوطنون مســلحون اقتحمــوا املنطقــة فجــر
اليــوم ووضعــوا فيهــا «كرفانــات» ،ومظــات ،وأنابيــب ميــاه،
43
متهيــدا لالســتيالء عليهــا.
«املركز العريب لحقوق اإلنسان» يدين ترصيحات نتنياهو
بشأن ضم األغوار وأراض من الضفة
أدان رئيــس مركــز الجــر العــريب لحقــوق اإلنســان أمجــد
شــموط ،بأشــد العبــارات مــا صــدر مؤخــرا عــن رئيــس
وزراء دولــة االحتــايل اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو بخصوص
تطلعــه لضــم غــور األردن وشــال البحــر امليــت وأراض مــن
الضفــة الغربيــة.
وأكــد شــموط يف ترصيحــات صحفيــة اليــوم األحــد،
بالقاهــرة أن هــذه الترصيحــات تشــكل اعتــداء صارخــا
وســافرا عــى جميــع املعايــر الدوليــة لحقــوق االنســان،
وعــى متطلبــات االمــن والســلم الدوليــن ،وهــو مــا
يتعــارض مــع القانــون الــدويل العــام ،ولذلــك فــإن واجــب
كل املنظــات الدوليــة املعنيــة خاصــة مجلــس االمــن
واملجلــس العاملــي لحقــوق االنســان والجامعــة العربيــة
القيــام بدورهــا الفاعــل والرسيــع لوقــف هــذا الجنــوح
واألطــاع واألحــام التــي ترافــق نتنياهــو.
وأضــاف ان هنــاك مســؤولية كبــرة تقــع عــى املجتمــع
الــدويل مــن أجــل التصــدي ملثــل هــذه االفــكار الهدامــة
التــي مــن شــأنها أن تؤجــج مشــاعر العــرب واملســلمني
وتزيــد أيضــا دوامــة العنــف يف منطقــة الــرق االوســط
والعــامل ،مؤكــدا أننــا ننظــر لهــذه الترصيحــات الالمســؤولة
ببالــغ القلــق ،حيــث ان ســلطة االحتــال اإلرسائيــي تتامدى
تاريخيــا يف تجاهــل القــرارات الدوليــة العديــدة الصــادرة
بحــق الشــعب الفلســطيني.
ومثــن شــموط دعــوة اململكــة العربيــة الســعودية لعقــد
اجتــاع عاجــل لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون االســامي
ملناقشــة تداعيــات ترصيحــات نتنياهــو ،معربــا عــن أملــه
يف رسعــة قيــام جامعــة الــدول العربيــة بخطــوات لتنفيــذ
مــا ورد يف بيــان وزراء الخارجيــة العــرب الطــارئ الــذي
عقــد يــوم  10ســبتمرب الجــاري يف هــذا الشــأن ،كــا دعــا
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مؤسســات املجتمــع املــدين إىل القيــام مبســؤولياتها ،باعتبــار
ان هــذه الحقــوق غــر قابلــة للتــرف وغــر قابلــة للتنــازل
وتنســجم مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق االنســان والقانــون
الــدويل للقيــام بواجبهــا للتصــدي لإلجــراءات اإلرسائيليــة
اإلحالليــة. 44

االثنني 2019/9/16

حكومة نتنياهو «تعرتف» مبستوطنة عشوائية خالل
اجتامعهـا فـي األغوار عشيـة االنتخابات
أعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهو،
أمــس ،اع ـراف الحكومــة مبســتوطنة عشــوائية يف الضفــة
الغربيــة املحتلــة ،قبــل يومــن مــن االنتخابــات العامــة،
يف حــن واصــل نتنياهــو وخصمــه بينــي غانتــس حشــد
املؤيديــن يف اليــوم األخــر مــن الحملــة االنتخابيــة.
وقــال مكتــب نتنياهــو ،إن الحكومــة وافقــت خــال
جلســتها األســبوعية التــي عقــدت يف غــور األردن عــى
«تحويــل املســتوطنة العشــوائية (ميفــوت يريحــو) يف غــور
األردن إىل مســتوطنة رســمية».
وكشــف نتنياهــو النقــاب عــن أن الخطــة األمريكيــة
املعروفــة باســم «صفقــة القــرن» تتضمــن ضــم إرسائيــل
للكتــل االســتيطانية وخارجهــا باإلضافــة إىل مناطــق أخــرى
يف الضفــة الغربيــة.
وهــذه هــي املــرة األوىل التــي يكشــف فيهــا نتنياهــو
علنــا عــن أحــد بنــود «صفقــة القــرن» األمريكيــة.
وقــال نتنياهــو ،إن تعهــده ال يشــمل مدنــا فلســطينية
مثــل أريحــا التــي ســيتم تطويقهــا فعليــا بــاألرايض
اإلرسائيليــة.
وأشــار نتنياهــو يف مســتهل جلســة لحكومتــه عقدهــا يف
غــور األردن املحتــل« ،خــال األيــام األخــرة ،نحــن بصــدد
طــرح ثــاث طبقــات خاصــة بأمننــا القومــي والتــي تعـ ّد يف
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غايــة األهميــة لضــان مســتقبل إرسائيــل».

فيــه األردن.
وقــال خبــر االســتيطان واألرايض ،عضــو الوفــد
الفلســطيني املفــاوض ســابقاً خليــل التفكجــي لـ(القــدس)
أن عمليــات البيــع تتــم مــن األردن عــر محامــن مــن
الداخــل والخــارج ،وهــذه العمليــات تحتــاج إىل اجتامعــات
ولقــاءات رسيعــة ومعمقــة بــن الحكومتــن الفلســطينية
واألردنيــة ملنــع ترسيــب املزيــد مــن األرايض الفلســطينية
وعرقلــة تلــك املشــاريع ،مش ـرا ً إىل قــدرة الســلطات عــى
ذلــك كــا حــدث يف قضيــة ترسيــب  20ألــف دونــم مــن
أرايض الســلط حيــث متكنــت الحكومــة األردنيــة مــن
إعــادة رشاء األرايض مــن اإلرسائيليــن بعــد الكشــف عــن
هــذه الصفقــة.
وأوضــح التفكجــي أن هنــاك توجهــاً إرسائيليــاً جديــدا ً،
وهــو العمــل العلنــي املكشــوف لـراء األرايض الفلســطينية
مبــارشة مــن قبــل إرسائيليــن يتجولــون يف دول الجــوار
ل ـراء أرايض يف الضفــة املحتلــة والداخــل الفلســطيني ويف
القــدس الغربيــة ،عــر محامــن وبالتــايل يصبــح األمــر تجارياً
واقتصاديــاً دون الحاجــة لســارسة ورشكات وهميــة يف
أمريــكا أو جــزر ذات قوانــن شــكلية.
وقــال التفكجــي أن العمليــة مشــابهة لتلــك الفــرة التــي
كانــت قبــل نكســة عــام  1967حيــث كانــت هنــاك أمــاك
تــدار وفــق نظــام حــارس «أمــاك العــدو» لــدى الحكومــة
األردنيــة ،وبعــد  1967قامــت حكومــة االحتــال بوضــع
يدهــا عــى هــذه األمــاك والعقــارات يف ســيناريو يعيــد
نفســه اليــوم ،حتــى أن الجانــب اإلرسائيــي يطالــب بــأراض
يف حــوران جنــوب ســوريا» .وأضــاف التفكجــي أن الحكومــة
األردنيــة تســتطيع أن توقــف عمليــات الــراء عــى
أراضيهــا ،والتنســيق بــن الحكومتــن الفلســطينية واألردنيــة
مهــم جــدا ً اآلن ،كــا يجــب أن يكــون يف الضفــة الغربيــة
قانــون صــارم بخصــوص قضيــة بيــع األرايض.
ولفــت إىل أن االحتــال اســتطاع عــام  1980مــن خــال
بعــض اإلرسائيليــن عندمــا كانــت الحــدود مفتوحــة مــع
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لبنــان ،رشاء بعــض املنــازل واألريض يف القــدس الغربيــة.

ترسيب أراض خاصة يف األردن لصالح جمعيات
وشخصيات إرسائيلية رسمية
كشــف خبــر فلســطيني النقــاب عــن عمليــات ترسيــب
ترشيح جثامن األسري الشهيد السايح بحضور طبيب
مســاحات مــن األرايض الفلســطينية الخاصــة يف األردن
فلسطيني اليوم
لصالــح جمعيــات ورشكات وشــخصيات إرسائيلية اســتيطانية
قالت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،إنه ســيتم ترشيح
رســمية ،عــر محامــن مؤكــدا ً خطــورة هــذه العمليــات يف
جثــان الشــهيد بســام أمــن محمــد الســايح ،اليــوم االثنــن،
ظــل الهجمــة االســتيطانية يف الضفــة الغربيــة املحتلــة ،مبــا
يف متــام الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا ً  ،يف معهــد الطــب
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العــديل أبــو كبــر ،بحضــور الطبيــب الرشعــي الفلســطيني
واملنتــدب مــن وزارة العــدل الدكتــور أرشف القــايض.
وأوضحــت الهيئــة ،يف بيــان ،أن األســر الســايح كان قــد
استشــهد بتاريــخ الثامــن مــن أيلــول الجــاري يف مستشــفى
«أســاف هروفيــه» اإلرسائييل ،بعــد أن مورســت بحقــه
جرميــة طبيــة ممنهجــة ومتعمدة مــن قبــل إدارة الســجون
اإلرسائيليــة ،حيــث كان يعــاين مــن مــرض الرسطــان يف الــدم
والعظــم ،وتراكــم للــاء عــى رئتيــه ،فضــا عــن معاناتــه
مــن تضخــم يف الكبــد وضعــف يف عمــل عضــات القلــب
وصلــت إىل نســبة  ،% 15أدت اىل نقصــان حــاد يف وزنــه
وخلــل يف عمــل أعضائــه الحيويــة اىل أن فــارق الحيــاة  .
وأضافــت ،أن األســر الســايح  كان قــد ُحــرم منــذ اعتقالــه
يف العــام  2015مــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة ،وتــم إهــال
وضعــه الصحــي بشــكل صــارخ للقانــون ،عــدا عــن احتجــازه
بظــروف ال تتناســب إطالقــا مــع حالتــه املرضيــة.
يذكــر أنه وباستشــهاد األســر الســايح ،ارتفــع عــدد
شــهداء الحركــة الوطنيــة األســرة لـــ( )221شــهيدا ارتقــوا
منــذ العــام  ،1967أكــر مــن ثلثهــم بســبب سياســة اإلهامل
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(القتــل) الطبــي املتعمــد داخــل املعتقــات.
االحتالل يعتقل  19مواطنا من الضفة
اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي ،اليــوم اإلثنــن19 ،
مواطنــا مــن الضفــة الغربيــة.
ففــي الخليــل ،اعتقلــت قــوات االحتــال ،ســبعة مواطنــن
خــال عمليــات دهــم وتفتيــش نفذتهــا يف مواقــع مختلفــة
مــن املحافظــة ،بينهــم أمــن رس حركــة «فتــح» مبخيــم
الفــوار ،ونائــب رئيــس مجلــس بلــدي بيــت كاحــل ونجلــه.
وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة لــ»وفــا» بــأن قــوات
االحتــال اعتقلــت مــن مخيــم الفــوار جنــوب الخليــل
أمــن رس حركــة «فتــح» األســر املحــرر ســامي جنــازرة،
ومــن مخيــم العــروب شــال املحافظــة اعتقلــت الشــاب
محمــد جــال أبــو ســل ( 30عامــا) واقتادتهــا اىل جهــة
غــر معلومــة.
ويف بلــدة بيــت كاحــل شــال غــرب الخليــل ،اعتقلــت
قــوات االحتــال  4مواطنــن بينهــم أب ونجلــه ،خــال
عمليــات دهــم وتفتيــش طالــت عــددا مــن املنــازل،
واملعتقلــون هــم :نائــب رئيــس البلديــة بســام عطيــة
الزهــور ( 48عامــا) ،وابنــه أمــر ( 29عاما) ،وعمــر محمــود

عبــد الهــادي عصافــرة ( 23عامــا) ومنتــر محمــود
اســاعيل ابريــوش.
واعتقلــت قــوات االحتــال املواطن محمــد احمــد
العالمــة ،بعــد أن داهمــت منزلــه وفتشــته يف بلــدة بيــت
أمــر شــال الخليــل.
ونصبــت قــوات االحتــال حواجزهــا العســكرية يف
عــدة احيــاء مبدينــة الخليــل ،وعــى مداخــل بلــديت ســعري
وحلحــول ،وعملــت عــى إيقــاف املركبــات وتفتيشــها
والتدقيــق يف بطاقــات املواطنــن ،مــا تســبب يف إعاقــة
مرورهــم ،كــا فتشــت عــدة منــازل يف املدينــة عــرف مــن
أصحابهــا ،تحســن حســن أبــو حديــد ،وحــريب الجمــل.
ويف قلقيليــة اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي،
املواطنــن ســامر غالــب مــرداوي ( 35عامــا) ،وعــار
دويــكات مــن بلــدة حبلــة جنــوب املدينــة ،بعــد أن
داهمــت منزلــه وفتشــته.
ويف ســلفيت ،اعتقلــت قــوات االحتــال ،الشــاب محمــود
عبــد الــرؤوف ،مــن بلــدة كفــل حــارس شــال ســلفيت،
بعــد أن داهمــت منزلــه وفتشــته.
ويف بيــت لحــم ،اعتقلــت قــوات االحتــال ،ســامي حســن
طقاطقــة ( 25عامــا) ،مــن بلــدة بيــت فجــار جنــوب بيــت
لحــم.
ويف طولكــرم ،اعتقلــت قــوات االحتالل ،الشــابني يزيــد
عصــام ملحــم ( 22عامــا) ،ومعتــز عــاد بالونــة ( 28عامــا)،
مــن بلــدة عنبتــا رشق املدينــة بعــد أن داهمــت منزليهــا.
ويف نابلــس ،اعتقلــت قــوات االحتــال أربعــة مواطنــن،
وهــم :مهنــد ســامة ،ومحمــد مســعود دويــكات ،وحســام
الغنمــة ،وأحمــد نبهــان صقــر.
ويف رام اللــه ،اعتقلــت قــوات االحتــال املواطنــن عــي
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عرقــوب ،وصــايف التميمــي.

الثالثاء 2019/9/17

اإلرسائيليون يفاضلون اليوم بني نتنياهو وغانتس
وليربمان ينتظر أن يلعب دور «صانع امللوك»
ســعى رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو
وخصمــه الرئيــس بينــي غانتــس أمــس إىل حشــد املؤيديــن
عشــية االنتخابــات مــع املراهنــة عــى املســتقبل الســيايس
لرئيــس الــوزراء الــذي قــى أطــول مــدة يف منصبــه.
االنتخابــات التــي ســتجرى اليــوم هــي الثانيــة يف إرسائيــل
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خــال خمســة أشــهر ،بعــد فشــل رئيــس الــوزراء يف تشــكيل
ائتــاف حكومــي ورمبــا تكــون الهزميــة األكــر يف حياتــه
السياســية.
وتشــر اســتطالعات الــرأي إىل اشــتداد املنافســة بــن
املرشــحني ،وقــد يصبــح وزيــر الجيــش الســابق أفيغــدور
ليربمــان العلــاين الــذي دخــل املعــرك االنتخــايب كمنافــس
لــه صانعــا للملــوك يف حملتــه «لجعــل إرسائيــل طبيعيــة
مــن جديــد» ،مســتهدفاً بذلــك تأثــر األحــزاب اليهوديــة
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األرثوذكســية املتشــددة يف إرسائيــل.
يوم قبل االنتخابات :نتنياهو يتعهد بضم مستوطنات
الخليل
جــدد رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة ،بنيامــن نتنياهــو،
ترصيحاتــه بشــأن فــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى مناطــق
بالضفــة الغربيــة املحتلــة ،وأوضــح أنــه ســيعمل بعــد
انتخابــات الكنيســت عــى ضــم مســتوطنات الخليــل
للســيادة اإلرسائيليــة.
وردت ترصيحــات نتنياهــو ،أمــس ،يف حديــث إلذاعــة
الجيــش تعهــد مــن خاللــه بضــم مســتوطنة «كريــات
أربــع» والحــي اليهــودي االســتيطاين يف البلــدة القدميــة يف
الخليــل إىل الســيادة اإلرسائيليــة.
وتنســجم ترصيحــات نتنياهــو مــع مــا أعلــن عنــه يف
األســبوع املــايض وتوجهــه بعــد االنتخابــات ،إىل فــرض
الســيادة اإلرسائيليــة عــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة
ومنطقــة األغــوار وشــال البحــر امليــت ،وذلــك قبيــل
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اإلعــان عــن تفاصيــل «صفقــة القــرن».

وقــال اشــتية« :وجودنــا هنــا اليــوم جــزء مــن الرتتيبــات
املســبقة للحكومــة ،وســتكون لنــا أيضــا اجتامعــات ملجلــس
الــوزراء يف محافظــات أخــرى ،واليــوم موجــودون لنؤكــد أن
الفلســطيني ولــد ليكــون عــى هــذه األرض».
وأضــاف إن «مســاحة األغــوار الفلســطينية  1622كيلــو
م ـرا مربعــا ،وتشــكل  %28مــن مســاحة الضفــة الغربيــة،
والحديــث عــن ضــم األغــوار كالم باطــل ،الفلســطيني هنــا
قبــل املســتوطن ،واملســتوطنون هنــا غــر رشعيــن وغــر
قانونيــن ،والحديــث عــن ضــم األغــوار باطــل ومــدان مــن
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كل األط ـراف ومحاولــة لكســب أصــوات انتخابيــة».

الهدمي :إقامة بؤرة استيطانية عىل جبل املنطار يأيت يف
إطار تغول االحتالل باستباحة القدس
قــال وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي ،إن إقامــة
بــؤرة اســتيطانية جديــدة عــى جبــل املنطــار يف باديــة
القــدس رشق بلــدة الســواحرة الرشقيــة ،يــأيت يف إطــار
التغــول االحتــايل باســتباحة مدينــة القــدس.
جــاء ذلــك خــال زيــارة تفقدية قــام بهــا الوزيــر الهدمي،
اليــوم الثالثــاء ،إىل خيمــة االعتصــام يف بريــة الســواحرة،
التقــى خاللهــا فعاليــات وطنيــة وعشــائرية ومحامــن.
وأضــاف :إن االحتــال اإلرسائيــي يســتغل االنحيــاز
األمــريك له ،مؤكــدا عــدم رشعيــة االســتيطان ،وأن ارتفــاع
وتــرة األعــال االســتيطانية اإلرسائيليــة لــن تنــال مــن
عزميــة وتصميــم شــعبنا وقيادتــه عــى التصــدي لــكل
املخططــات اإلرسائيليــة الراميــة إىل فــرض سياســتها
العنرصيــة والعدوانيــة.
وكان مســتوطنون مســلحون اقتحمــوا املنطقــة فجــر
الحكومة تعقد جلستها األسبوعية يف األغوار وتطلق
األحــد املــايض ووضعــوا فيهــا «كرفانــات» ،ومظــات،
خطة لتعزيز صمود املواطنني فيها
أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية ،يف مســتهل االجتــاع وأنابيــب ميــاه ،متهيــدا لالســتيالء عليهــا ،فيــا أقــام أهــايل
األســبوعي ملجلــس الــوزراء ،الــذي عقــد يف قريــة فصايــل بلــدة الســواحرة أمــس خيمــة اعتصــام يف املــكان ،ملواجهــة
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باألغــوار ،أمــس ،أن «األغــوار جــزء ال يتجــزأ مــن الجغرافيــا اعتــداءات املســتوطنني.
الفلســطينية والحديــث عــن ضمهــا باطــل ،واملســتوطنون األربعاء 2019/9/18
غــر رشعيــن».
ال نتائج حاسمة يف االنتخابات الترشيعية اإلرسائيلية
وجــدد اشــتية «التأكيــد عــى التـزام الحكومــة بتعليــات تقدم القامئة العربية املشرتكة وليربمان «بيضة القبان»
الرئيــس محمــود عبــاس ،واملتمثلــة بالعمــل مــن أجــل تواصلــت فجــر اليــوم ،عمليــات فــرز األصــوات يف
تعزيــز صمــود أهلنــا عــى أرضنــا ومــن أجــل أن تكــون االنتخابــات الترشيعيــة اإلرسائيليــة التــي جــرت ،أمــس،
منطقــة األغــوار الفلســطينية ،حديقــة خضــار وفواكــه والتــي مــن املقــرر أن يعلــن عــن نتائجهــا الرســمية نهــار
فلســطني كــا كانــت عليــه يف املــايض».
اليــوم.
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وأظهــرت اســتطالعات للــرأي التــي أجرتهــا محطــات
تلفزيونيــة إرسائيليــة ونــرت بعــد إقفــال صناديــق االقـراع
مســاء أمــس ،يف إرسائيــل أن رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهو
ومنافســه الرئيــي الجـرال بينــي غانتــس حصــا عــى نتائج
متقاربــة جــدا ً يف االنتخابــات العامــة ،يف تك ـرار للســيناريو
الــذي حصــل يف االنتخابــات األخــرة قبــل خمســة أشــهر.
وبحســب النتائــج األوليــة ،تقــدم حــزب «أزرق ـ أبيــض»
برئاســة بينــي غانتــس ،بفــارق ضئيــل عــى حــزب «الليكود»
برئاســة بنيامــن نتنياهــو ،يف حــن حصلــت القامئــة العربيــة
املشــركة عــى مــا يـراوح بــن  11إىل  15مقعــدا ً.
ويف عينــة قنــاة « »12العربيــة ،حصــل «أزرق ـ أبيــض»
عــى  32مقعــدا ً ،مقابــل  32لحــزب «الليكــود» و 13مقعــدا ً
للمشــركة ،و 9مقاعــد لحــزب «شــاس» ،و 9مقاعــد لحــزب
«إرسائيــل بيتنــا» ،و 7مقاعــد لحــزب «يهــدوت هتــوراة»،
وحــزب ميينــا  7مقاعــد ،واملعســكر الدميقراطــي  5مقاعــد،
و«العمــل  -غيــر»  6مقاعــد.
أمــا عينــة قنــاة « »13العربيــة ،فجــاءت النتائــج كالتــايل:
«أزرق ـ أبيــض»  32مقعــدا« ،الليكود»  30مقعدا ً ،املشــركة
 15مقعــدا ً« ،شــاس»  9مقاعــد« ،إرسائيــل بيتنــا»  8مقاعــد،
«يهــدوت هتــوراة»  8مقاعــد« ،ميينــا»  6مقاعــد ،املعســكر
الدميقراطــي  6مقاعــد« ،العمــل  -غيــر»  6مقاعــد.
وأظهــرت عينــة قنــاة «كان» حصــول «أزرق ـ أبيــض»
عــى  32مقعــدا ً و«الليكــود» عــى  31مقعــدا ً ،مقابــل 13
مقعــدا ً للمشــركة ،و«شــاس»  9مقاعــد ،و«إرسائيــل بيتنــا»
 9مقاعــد« ،يهــدوت هتــوراة»  8مقاعــد« ،ميينــا»  7مقاعــد،
املعســكر الدميقراطــي  5مقاعــد« ،العمــل  -غيــر» 6
مقاعــد .ووفقــا لعينــات القنــوات الثــاث ،مل يتجــاوز حــزب
القــوة اليهوديــة «عوتســا يهوديــت» نســبة الحســم.
وبنــاء عــى النتائــج الســابقة ،غــر النهائيــة ،فــإن متثيــل
القامئــة العربيــة املشــركة زاد عــى انتخابــات نيســان
املــايض ،كــا زاد متثيــل حــزب «إرسائيــل بيتنــا» اليمينــي
املتطــرف بزعامــة افيغــدور ليربمــان.
وإذا جــاءت النتائــج الرســمية متقاربــة مــع النتائــج
الحاليــة ،لــن تتمكــن أي كتلــة مــن تشــكيل الحكومــة،
أمريكا تضغط عىل أملانيا وإيرلندا لرفض مقاطعة
حيــث ســيكون نتنياهــو بحاجــة إىل  7-4مقاعــد ليتمكــن
املستوطنات
مــن تشــكيل حكومــة ،وبالتــايل يــرى املراقبــون أن «ليربمان» مــارس دبلوماســيني أمريكيــون ضغوطــات مكثفــة
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املتطــرف هــو الفائــز.
منــذ العــام املــايض عــى املرشعــن واملســؤولني األملــان
واإليرلنديــن يف العاصمــة األملانيــة ،برلــن ،بهــدف

نتنياهو خرس وغانتس مل يفز ومفتاح تشكيل الحكومة
بيد ليربمان
يتضــح مــن نتائــج العينــات التــي نرشتهــا قنــوات التلفــزة
اإلرسائيليــة لالنتخابــات العامــة التــي جــرت أمــس ،تفــوق
حــزب «أزرق – أبيــض» بزعامــة بنــي غانتــس عــى حــزب
الليكــود بزعامــة بنيامــن نتنياهــو حيــث حصــل األول
عــى العينــات الثــاث مــا بــن  34-33مقعــدا ً فيــا حصــل
الليكــود عــى  32-13مقعــدا ً بينــا حصلــت القامئــة
املشــركة يف العينــات الثــاث مــا بــن  13-11مقعــدا ً.
ويتضــح مــن عينــات لصناديــق االقـراع نرشتهــا صحيفــة
«معاريــف أحرونــوت» فقــد تســاوى الحزبــان بـــ  32مقعدا ً
لــكل منهــا.
وحصــل حــزب افيغــدور ليربمــان ،وزيــر األمــن الســابق،
«إرسائيــل بيتنــا» مبوجــب العينــات الثــاث عــى 10-8
مقاعــد ،فيــا مل يجتــز حــزب «عوتســاه – يهوديــت»
املتطــرف نســبة الحســم .كــا حصــل حــزب «ميينــا»
برئاســة أييلــت شــاكيد عــى  8-6مقاعــد .وحصــل كل مــن
«املعســكر الدميقراطــي» و«العمــل – جيــر» عــى 6-5
مقاعــد لــكل منهــا ،بينــا حصــل حزبــا شــاس ويهــدوت
هتــوراه املتدينــان عــى  8-7مقاعــد .ويتضــح أن مجموعــة
كتــل اليمــن حصلــت عــى  57-54مقعــدا ً فيــا كتــل
«الوســط – اليســار» حصلــت عــى  58مقعــدا ً ويقــى
مفتــاح تشــكيل الحكومــة بيــد ليربمــان ،يذكــر أن نتائــج
أوليــة ســتظهر فجــر اليــوم فيــا النتائــج النهائيــة الرســمية
تعلــن بعــد عــدة أيــام .وســيبدأ غــدا الخميــس إحصــاء
أصــوات جنــود الجيــش اإلرسائيــي.
وقــال محللــون إرسائيليــون أنــه بنــاء عــى نتائــج العينات
فقــد خــر نتنياهــو لكــن غانتــس مل يفــز بســبب صعوبــة
تشــكيل ائتــاف حكومــي يحظــى بـــ ( )61مقعــدا ً مــن
أصــل  120مقعــدا ً يف الكنيســت .ومييــل املحللــون إىل أن
هــذه النتائــج تشــر إىل أن الســيناريو األرجــح هــو تشــكيل
حكومــة وحــدة بــن الليكــود وأزرق – أبيــض وحــزب
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ليربمــان «إرسائيــل بينــا».
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االحتــال ،اقتحمــوا املســجد األقــى وتجولــوا يف باحاتــه
وســط محــاوالت ألداء طقــوس تلموديــة.
وكانــت «جامعــات الهيــكل» املزعــوم دعــت قبــل أيــام
الســتباحة املســجد األقــى املبــارك واقتحامــه بشــكل
مكثــف خــال موســم األعيــاد اليهوديــة الــذي يبــدأ نهايــة
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الشــهر الجــاري ويســتمر حتــى الشــهر املقبــل.

معارضــة وإلغــاء «مشــاريع ق ـرارات» ملقاطعــة إرسائيــل أو
املســتوطنات اليهوديــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة بحســب
تقريــر قدمتــه وزارة الخارجيــة األمريكية للكونغــرس األمرييك
األســبوع املــايض.
ويفصــل تقريــر وزارة الخارجيــة املذكــور الــذي كشــفته
«وكالــة تلغــراف اليهوديــة األمريكيــة» يــوم أمــس األول،
اإلجــراءات التــي أتخذهــا الدبلوماســيون األمريكيــون الخميس 2019/9/19
ملعارضــة حركــة املقاطعــة وســحب االســتثامرات
إرسائيل املنقسمة تبحث عن حكومة «وحدة وطنية»
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والعقوبــات.
مع تاليش فرص احتفاظ نتنياهو برئاسة الوزراء
مريكل :أملانيا ال توافق عىل إعالن نتنياهو ضم غور
يجــد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو
األردن
ومنافســه الرئيــس بينــي غانتــس نفســيهام غــداة االنتخابات
قالــت املستشــارة األملانيــة انغيــا مــركل ،إن بالدهــا العامــة يف طريــق مســدودة ،بعــد أرقــام نرشتهــا وســائل
ال توافــق عــى إعــان رئيــس وزراء االحتــال اإلرسائيــي إعــام إرسائيليــة اســتنادا إىل مصــادر يف لجنــة االنتخابــات،
بنيامــن نتنياهــو نيتــه ضــم منطقــة غــور األردن إىل تشــر إىل أنهــا تعــادال يف املقاعــد التــي حصدهــا كل مــن
الســيادة اإلرسائيليــة.
تحالفيهــا ،مــا يعقــد مســألة تشــكيل حكومــة جديــدة.
وقالــت يف مؤمتــر صحفــي مــع العاهــل األردين امللــك وقالــت وســائل اإلعــام إن حــزب الليكــود حصــل عــى
عبــد اللــه الثــاين إن «الحكومــة األملانيــة تدعــم حــا ســلميا  31مقعــدا ً والتحالــف الوســطي «أزرق أبيــض» عــى 32
يتــم التفــاوض عليــه دوليــا مبعنــى حــل الدولتــن ،الضــم مقعــدا ً مــن أصــل  120مقعــدا وذلــك بعــد فــرز  95يف املئــة
يــر دامئــا بحــل الســام ،إنــه ال يســاعد ،وبالتــايل نحــن ال مــن األصــوات.
نوافــق عليــه» ،وفــق مــا نقلــت وكالــة «رويــرز».
وال تعطــي النتائــج صــورة واضحــة حــول مــن ســيكلف
وكان نتنياهــو أعلــن يف العــارش مــن أيلــول /ســبتمرب تشــكيل حكومــة جديــدة ،نتنياهــو أم غانتــس مــا يعــزز
الجــاري ،أنــه ســيفرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى غــور فرضيــة القيــام مبفاوضــات لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية.
األردن وشــال البحــر امليــت واملســتوطنات يف حــال نجاحــه وإذا مل يطــرأ أي تغــر عــى النتائــج فــإن هــذا ســيمثل
باالنتخابــات.
نكســة لنتنياهــو الــذي كان يأمــل أن يشــكل ائتالفــا مييني ـاً
بــدوره ،حــذر العاهــل األردين مــن تداعيــات هــذا اإلعالن مامثــا ًالئتالفــه الحــايل ألنــه يواجــه احتــال اتهامــات
الـ«كارثية».
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بالفســاد يف األســابيع املقبلــة.
وقــال «إن خطــوة كهــذه ســيكون لهــا أثــر مبــارش عــى
شهيد برصاص االحتالل عىل حاجز قلنديا
العالقــات بــن األردن وإرسائيــل ،وإنهــا «لــن توفــر الظــروف
املناســبة إلعــادة الفلســطينيني واإلرسائيليــن إىل طاولــة أعلنــت وزارة الصحــة استشــهاد مواطنــة برصــاص جنــود
االحتــال عــى حاجــز قلنديــا العســكري وفــق مــا أعلنــه
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املفاوضــات».
الجيــش اإلرسائيــي ،بينــا أصيــب العــرات مــن أهــايل
 97مستوطنا وعنرصا من مخابرات االحتالل يقتحمون بلــدة عــزون باالختنــاق جــراء إطــاق قــوات االحتــال
«األقىص»
قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة عليهــم يف
اقتحــم عــرات املســتوطنني ،اليــوم األربعــاء ،باحــات أعقــاب اقتحامهــا البلــدة ،فيــا وزعــت ســلطات االحتــال
املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة بحراســة إخطــارات هــدم ملنشــآت يف العيســوية ،وخيمــة االعتصــام
مشــددة مــن رشطــة االحتــال اإلرسائيــي.
يف الســواحرة وبرطعــة ومدرســة الباديــة األساســية يف
وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية بالقــدس املحتلــة يف منطقــة الرماضــن جنــوب غــرب الخليــل ،وهدمــت
بيــان لهــا ،إن  64مســتوط ًنا و 33عنــ ً
را مــن مخابــرات منشــأتني زراعيتــن ،يف قريــة عاطــوف وجرفــت مســاحات
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التوصــل إىل اتفــاق بشــأن تحويــل أمــوال الرضائــب ورســوم
االســترياد (أمــوال املقاصــة) التــي تجمعهــا إرسائيل لحســاب
الســلطة الفلســطينية.
وقــال كانثــان شــانكار ،املديــر واملمثــل املقيــم للبنــك
الــدويل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف بيــان لــه« :إن
التوقعــات لــأرايض الفلســطينية تبعــث عــى القلــق ،حيــث
إن محــركات النمــو آخــذة يف الرتاجــع ،وأزمــة الســيولة
الشــديدة بــدأت تؤثــر عــى قــدرة الســلطة الفلســطينية
عــى ســداد مســتحقات موظفــي الخدمــة املدنيــة وتقديــم
الخدمــات العامــة .فــإذا مــا اتخــذت اإلجـراءات الصحيحــة،
وبالتعــاون بــن األطــراف املعنيــة ،مــن املمكــن عكــس
مســار هــذا الوضــع والتخفيــف مــن معانــاة الشــعب
الفلســطيني ودعــم االقتصــاد وتحســن املســتويات
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املعيشــية للمواطنــن».

واســعة مــن األرايض الزراعيــة يف قريــة حجــة رشق قلقيليــة،
وأغلقــت طــرق الفريديــس الربيــة التاريخيــة رشق بيــت
لحــم ،وقطعــت نحــو  100شــجرة زيتــون يف بروقــن.
فقــد أعلــن أمــس استشــهاد مواطنــة بعــد أن أطلــق
جنــود االحتــال النــار عليهــا ،عنــد حاجــز قلنديــا شــال
القــدس املحتلــة.
وأظهــر فيديــو انتــر عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي،
قيــام عنــارص مــن رشطــة االحتــال بإطــاق النــار مــن
مســافة قريبــة عــى املواطنــة التــي مل تشــكل أي خطــر
عليهــم .وأشــار شــهود عيــان ،إىل أن املواطنــة أصيبــت
بشــكل مبــارش ،وتركتهــا قــوات االحتــال تنــزف لوقــت
طويــل ،قبــل أن يتــم اعتقالهــا ،موضحــن أنــه تــم إطــاق
النــار عليهــا بعــد أن ضلــت املســلك املخصــص للمشــاة
عــى الحاجــز ،وبعــد إطــاق النــار عــى املواطنــة ،قامــت
عنــارص مــن رشطــة االحتــال باالعتــداء عــى املواطنــن يف االحتالل يخطر بوقف العمل يف منشآت سكنية وحظائر
املــكان ،ورشــهم بغــاز الفلفــل ،ومنــع العــال مــن الدخــول،
أغنام يف األغوار الشاملية
وإغــاق الحاجــز باالتجاهــن.
أخطــرت قــوات االحتــال اإلرسائيــي ،اليــوم الخميــس،
أصيــب العــرات مــن أهــايل بلــدة عــزون باالختنــاق بوقــف العمــل يف منشــآت ســكنية ،وحظائــر أغنــام ،ألحــد
جــراء إطــاق قــوات االحتــال قنابــل الصــوت والغــاز املواطنــن يف منطقــة الــرأس األحمــر باألغــوار الشــالية.
املســيل للدمــوع بكثافــة عليهــم يف أعقــاب اقتحامهــا وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس معتــز
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البلــدة بعــدة دوريــات ومتركزهــا يف حــارة الصفحــة .بشــارات إن قــوات االحتــال داهمــت املنطقــة ،وأخطــرت
بوقــف العمــل يف خمــس منشــآت ســكنية ،وحظائــر أغنــام،
 12مقعداً يبدأ بإجراء اتصاالت مع الكتل الربملانية
أعلــن مســاء أمــس ،بعــد فــرز  %95مــن عــدد األصــوات للمواطــن عايــد عيــى دعيــس ،حتــى الثالــث مــن الشــهر
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يف االنتخابــات العامــة اإلرسائيليــة التــي جــرت أمــس األول ،املقبــل.
حصــول حــزب «أزرق أبيــض» بزعامــة بنــي غانتــس ،الجمعة 2019/9/20
عــى  33مقعــدا ً ،مقابــل  32مقعــدا ً لحــزب «الليكــود»،
غرينبالت يبحث يف إرسائيل موعد نرش «صفقة القرن»
فيــا حصلــت القامئــة العربيــة املشــركة عــى  12مقعــدا ً،
وصــل املبعــوث الخــاص للرئيــس األمــريك إىل الــرق
مقابــل  9مقاعــد لحركــة «شــاس» و 8مقاعــد لـ«إرسائيــل
األوســط ،جيســون غرينبــات ،الــذي اســتقال مؤخــرا ً ،إىل
بيتنــا» برئاســة أفيغــدور ليربمــان ،وزيــر األمــن اإلرسائيــي
إرسائيــل أمــس حيــث ســيلتقي مــع رئيــس الحكومــة،
الســابق ،بينــا حصــل حــزب «يهــدوت هتــوراه» الدينــي
بنيامــن نتنياهــو ،ورئيــس كتلــة «أزرق أبيــض» ،بنــي
عــى  8مقاعــد ،وحــزب «إىل اليمــن»  7مقاعــد ،و«العمــل
 60غانتــس ،مــن أجــل التباحــث معهــا حــول «صفقــة القــرن».
– جيــر»  7مقاعــد ،و«املعســكر الدميقراطــي»  5مقاعــد.
وتشــر التقديـرات إىل ن غرينبالت ســيبحث يف ما إذا كان
البنك الدويل يشري لرتاجع محركات النمو واشتداد أزمة التوقيــت الحــايل ،بعــد انتخابــات الكنيســت وقبــل تشــكيل
السيولة يف مناطق السلطة
حكومــة يف إرسائيــل ،مالمئ ـاً لنــر خطــة الرئيــس األمــريك،
قــال البنــك الــدويل إن الســلطة الفلســطينية تواجــه دونالــد ترامــب .وحســب وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة ،فــإن
فجــوة متويليــة قــد تتجــاوز  1.8مليــار دوالر خــال العــام اإلدارة األمريكيــة تــدرس نــر الخطــة قبــل تشــكيل حكومــة
الجــاري  2019بســبب انخفــاض تدفقــات املعونــة وعــدم إرسائيليــة مــن أجــل التأثــر عــى املفاوضــات االئتالفيــة
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وضــان موافقــة مــن أجــل نرشهــا.
وكان غرينبــات أعلــن عــن اســتقالته ،قبــل اســبوعني
كمبعــوث خــاص .لكــن مصــادر يف اإلدارة األمريكيــة قالــت
إن غرينبــات ســيواصل مرافقــة «صفقــة القــرن» يف الفــرة
املقبلــة إىل حــن إعالنهــا.
وتــم تعيــن آيف بركوفيتــش ،وهــو مســاعد جاريــد كوشــر،
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مستشــار وصهــر ترامــب ،خلفــا لغرينبالت.
عساف يعلن عن بدء االعتصام املفتوح يف منطقة
املنطار رفضاً إلقامة البؤرة االستيطانية
أعلــن رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان وليــد
عســاف ،اليــوم الجمعــة ،عــن بــدء االعتصــام املفتــوح ،يف
خيمــة االعتصــام يف منطقــة املنطــار يف باديــة القــدس ،رفضاً
إلقامــة البــؤرة االســتيطانية يف املنطقــة.
جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي أعقــب صــاة الجمعة
اليــوم ،التــي شــارك فيهــا ع ـرات املواطنــن رغــم منعهــم
مــن الدخــول اىل املنطقــة.
وقــال عســاف« ،إن هــذه البــؤرة االســتيطانية ،تــأيت ضمن
مسلســل البــؤر االســتيطانية التــي تعمــل عليهــا ســلطات
االحتــال اإلرسائيليــة مــن أجــل تقســيم الضفــة الغربيــة،
منوهــا إىل دور ســلطات االحتــال يف متويــل املســتوطنني
للســيطرة عــى االرايض يف الوقــت الــذي ال تســتطيع يف
حكومــة االحتــال اإلعــان عــن بنــاء مســتوطنات تجنبــا
لحساســيات سياســية».
واشــار إىل أنــه خــال الشــهور التســعة املاضيــة أقامــت
حكومــة االحتــال ومســتوطنوها تســع بــؤر اســتيطانية،
اثنتــن يف شــال طوبــاس ورشقهــا ،واثنتــن يف يعبــد وأخــرى
يف عــن ســامية مــن كفــر مالــك بــرام اللــه ،واخــرى يف
جيبيــا غــرب رام اللــه واخــرى يف تقــوع ،وأخـرا يف منطقــة
املخــرور ببيــت لحــم وبــؤرة املنطــار يف القــدس.
مــن جهتــه شــدد نائــب محافــظ القــدس عبــد اللــه
صيــام ،عــى أن دولــة االحتــال تســعى إلقامــة جــدار
مــن املســتوطنات يحيــط بالقــدس لعزلهــا عــن باقــي
املحافظــات الفلســطينية ،معت ـرا ذلــك بالخطــوة االخطــر
لفصــل القــدس والــذي يتمثــل بالبــؤر االســتيطانية لتغيــر
وجــه وهويــة القــدس.
واضــاف« ،متثــل هــذه البــؤرة االســتيطانية شــكال يـراد بــه
منافســة حيــاة الباديــة الفلســطينية ،مــن خــال مــا بــدء
بــه املســتوطنون مــن بنــاء بركســات ،مــن أجــل ليــس فقــط

الســكن بــل منافســة طبيعــة الحيــاة الفلســطينية التــي
أساســها الرشيحــة البدويــة ،يف مســعى احتــايل يــرب
جــذور الهويــة الفلســطينية.
مــن ناحيتــه أكــد الناطــق اإلعالمــي باســم خيمــة
التضامــن عضــو بلديــة الســواحرة يونــس جعفــر ،أن امتــداد
أرايض الســواحرة تبــدأ مــن جبــل املكــر ،وتنتهــي يف ســاحل
البحــر امليــت ،آمــا ان يكــون امتــداد بلدتــه ،ال تقســمه
املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية.
وحــر املؤمتــر الــذي دعــت لــه هيئــة مقاومــة الجــدار
واالســتيطان ومحافظــة القــدس وحركــة «فتــح» ولجــان
املقاومــة الشــعبية وأهــايل بلــدة الســواحرة الرشقيــة ،كل
مــن :مستشــار رئيــس الــوزراء اللــواء عبــد اإللــه األتــرة،
ورئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية ماجــد الحلــو ونشــطاء
مــن لجــان املقاومــة الشــعبية يف القــدس ،وعضــو اقليــم
حركــة فتــح يف القــدس نــارص جعفــر.
وكان جنــود االحتــال اإلرسائيــي ،قــد أغلقــوا صبــاح
اليــوم ،جميــع الطــرق املؤديــة إىل خيمــة االعتصــام ،مــن
أجــل محاولــة منــع املواطنــن القادمــن ألداء صــاة الجمعــة
واالعتصــام فيهــا ،مــا أجــر املواطنــن عــى ســلوك طــرق
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وعــرة مشــيا عــى األقــدام للوصــول اىل املنطقــة.

السبت 2019/9/21

إصابات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل يف بلدة
العيزرية
أصيب عــرات املواطنــن مســاء اليــوم الجمعــة،
بحــاالت اختنــاق ،خــال مواجهــات مــع االحتــال يف بلــدة
العيزرية رشقــي القــدس املحتلــة.
وأفــادت مصــادر محليــة لـ»وفا» بــأن املواجهــات اندلعت
عقــب اســتالم اهــايل البلــدة جثــان الشــهيد نســيم أبــو
رومــي بعــد احتجــازه لــدى االحتــال ألكــر مــن شــهر.
وأشــارت إىل أن قــوات االحتــال اطلقــت قنابــل الغــاز
املســيل للدمــوع باتجــاه املواطنــن واملنــازل الســكنية خــال
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املواجهــات ،مــا أدى إىل إصابــة الع ـرات باالختنــاق.

األحد 2019/9/22

كشف النقاب عن إقامة  6بؤر استيطانية جديدة عىل
أرايض املواطنني يف محافظة الخليل
كشــف مركــز أبحــاث األرايض التابــع لجمعيــة الدراســات
العربيــة يف تقريــر بحثــي لــه عــن أن العامــن املاضيــن
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شــهدا قيــام املســتوطنني بإنشــاء ســت بــؤر اســتيطانية
جديــدة عــى أرايض املصــادرة يف محافظــة الخليــل ،مش ـرا ً
أن البدايــات كانــت يف شــاحنة للتحــول فيــا بعــد إىل منازل
مــزودة بــكل مقومــات الحيــاة مــن بنــى تحتيــة كاملــة.
فمــن خــال املتابعــة امليدانيــة لفريــق البحــث امليــداين
يف مركــز أبحــاث األرايض ،لوحــظ قيــام املســتوطنني بإقامــة
هــذه البــؤر عــى بعــد مئــات األمتــار مــن مســتعمرات
كــرى مقامــة منــذ ســنوات ســابقة ،كــا لوحــظ أن البــؤر
الجديــدة قــد أقيمــت عــى أطــراف املحافظــة الغربيــة
والجنوبيــة والرشقيــة ،وتحديــدا ً عــى أرايض بلــدات (دورا،
بنــي نعيــم ،يطــا ،الســموع ،الظاهريــة ،ســعري).
وقــد بــدأ املســتعمرون بإقامــة معظــم هــذه البــؤر مــن
خــال جلــب شــاحنات مغلقــة وإســكان عائلــة أو اثنتــن
مــن املســتعمرين املتدينــن فيهــا ،ويتــم اختيــار الشــاحنات
للســكن فيهــا ولرسعــة تحريكهــا ونقلهــا إىل موقــع
مســتهدف طــارئ ،حيــث يتــم وضــع الشــاحنة واإلقامــة
فيهــا ملــدة مــن الزمــن ،كــا يتــم إيقــاف هــذه الشــاحنة
عــى إحــدى التــال القريبــة مــن مســتعمرة قامئــة ،وخــارج
املخطــط الهيــكيل لهــا ،ومــا إن تقــوم الســلطة املحليــة يف
املســتعمرة بتزويــد الشــاحنة بالخدمــات ،حتــى تقــوم أرسة
املســتعمرين بجلــب مبــاين جاهــزة «كرفانــات» أو بنــاء
مســاكن مــن ألــواح الصفيــح املعــزول ،لتصبــح هــذه البــؤرة
شــيئاً فشــيئاً أم ـرا ٌ واقع ـاً عــى األرض.
وحســب التقريــر فــإن هــذه البــؤر االســتعامرية ،رغــم
صغــر حجمهــا ،تهــدف إىل فــرض الســيطرة عــى مســاحات
شاســعة مــن أرايض املواطنــن ،حيــث لوحــظ بــأن القانطــن
يف هــذه البــؤر ميلكــون قطعــان مــوايش ،ويقومــون برعيهــا
يف أرايض املواطنــن ،بينــا مينعــون الرعــاة الفلســطينيني
مــن الوصــول إىل مســاحات شاســعة مــن أراضيهــم حــول
البــؤرة ،كــا يقومــون بزراعــة مســاحات مــن األرايض
املســتوىل عليهــا حــول البــؤرة ،وتوفــر قــوات االحتــال
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الحاميــة األمنيــة لهــذه البــؤر.
غزة :القوى متهل حركتي «فتح» و»حامس» أسبوعاً
لتسليم ردودها عىل مبادرتها للوحدة
قالــت القــوى والفصائــل الثامنيــة التــي طرحــت مبــادرة
للمصالحــة إنهــا ســتنتظر هــذا األســبوع الســتالم الــردود
عــى املبــادرة مــن حركتــي فتــح وحــاس.
وأشــار املهنــدس نــارص الفــار عضــو اللجنــة املركزيــة

لحــزب الشــعب أن القــوى الثــاين لــن تنتظــر أكــر مــن
أســبوع مــن أجــل اســتالم الــردود بعــد أن وعــدت حركتــا
فتــح وحــاس بدراســة املبــادرة والــرد عليهــا .معربــاً
عــن أملــه يف أن تســتلم الفصائــل ردودا ً إيجابيــة ليتــم
العمــل الجــاد مــن أجــل إنهــاء االنقســام وتوحيــد الســاحة
الفلســطينية.
ونــوه الفــار يف حديــث لـ«األيــام» إىل أن هــذه القــوى
والفصائــل اجتمعــت أمــس ،يف مدينــة غــزة وناقشــت
برنامــج عمــل مقرتح ـاً لألنشــطة والفعاليــات التــي ســيتم
تنفيذهــا عــى األرض يف حــال مل تقــدم الحركتــان ردودا ً
إيجابيــة ،مشــرا ً إىل أن القــوى شــكلت «لجنــة مركــزة
لــإرشاف عــى الفعاليــات واألنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا
خــال الفــرة القادمــة يف جميــع املحافظــات الفلســطينية
داخــل الوطــن ويف مناطــق الشــتات لحشــد أوســع دعــم
67
جامهــري لهــذه املبــادرة.
الحكومة تبارش يف تصميم العنقود الصناعي ملحافظة
الخليل
تــرأس محافــظ الخليــل جربيــن البكــري ،ووزيــر االقتصــاد
الوطنــي خالــد العســييل ،اليــوم األحــد ،يف مقــر محافظــة
الخليــل ،فريــق العمــل املتخصــص يف تصميــم الخطــة
التنفيذيــة للعنقــود الصناعــي يف املحافظــة.
ويف كلمتــه ،قــال البكــري إننــا نتطلــع إىل إحــداث
تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة يف محافظــة الخليــل بحيــث
تكــون شــمولية ،وتأخــذ بعــن االعتبــار االبعــاد الزراعيــة
والصناعيــة والســياحية ،األمــر الــذي يتطلــب تضافــر جهــود
جميــع الــركاء ،ومبــا ينســجم مــع اس ـراتيجية الحكومــة
الفلســطينية القامئــة عــى احــداث التنميــة بالعناقيــد.
وأشــار البكــري ،اىل ان الخطــة االســراتيجية ملحافظــة
الخليــل 2030م ســيتم اطالقهــا الشــهر املقبــل وســتكون
وثيقــة مهمــة تســاعد الفريــق يف تصميــم الخطــة التنفيذيــة
لخطــة العنقــود الصناعــي يف محافظــة الخليــل.
مــن جانبــه ،قــال وزيــر االقتصــاد الوطنــي خالد العســييل،
إن الخطــة التنفيذيــة ســتكون جاهــزة يف غضــون األســابيع
املقبلــة بالرشاكــة مــع محافظــة الخليــل وكافــة الفعاليــات
االقتصاديــة يف املحافظــة ،مؤكــدا شــمولية هــذه الخطــة يف
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وفــق األولويــات ،والتــي
مــن شــأنها احــداث نقلــة نوعيــة يف تنميــة القطاعــات
اإلنتاجيــة.
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واعتــر العســييل الخطــة مبثابــة خارطــة طريــق متكــن
الحكومــة الفلســطينية مــن تنفيــذ العنقــود الصناعــي
وفــق إطــار زمنــي محــدد وموازنــة ماليــة ،تجــري بلورتهــا
بعــد سلســلة مــن املشــاورات واملباحثــات واللقــاءات التــي
عقدهــا مــع مختلــف مكونــات فئــات املجتمــع ،والزيــارات
امليدانيــة التــي عــى اثرهــا تــم اســتخالص املعطيــات التــي
مــن شــأنها تســاعد يف وضــع السياســات عــى قاعــدة
الرشاكــة يف صناعــة القــرار.
واســتعرض العســييل ،االس ـراتيجية الحكوميــة يف تنميــة
اقتصاديــة بالعناقيــد ،والرؤيــة املتبعــة يف توســيع القاعــدة
االنتاجيــة واالعتــاد عــى الطاقــة املتجــددة ،واســتقطاب
اســتثامرات محليــة وأجنبيــة وتأهيــل املناطــق الصناعيــة
الحاليــة وتأســيس أخــرى ،عــاوة عــى املــي قدمــاً يف
االنفــكاك التدريجــي عــن اقتصــاد دولــة االحتــال.
وأعلنــت الحكومــة الفلســطينية محافظتــي الخليــل
ونابلــس عنقوديــن صناعيــن ســتمنحهام كل مــا يلــزم
إلنعــاش الصناعــة فيهــا ،ويجــري التحضــر إلطــاق مرشوع
منطقــة ترقوميــا الصناعيــة متعــددة التخصصــات عــى
مســاحة  1542دومنــا .
وتحتــل محافظــة الخليــل املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد
املنشــآت العاملــة يف الضفــة الغربيــة بنســبة  ،%21.9أغلبها
ذات طابــع خــاص ووطنــي ومنشــأة فرديــة ،بعــدد 23.716
منشــأة مــن إجــايل عــدد املنشــآت العاملــة يف الضفــة
الغربيــة البالغــة ( ،)108.488تليهــا محافظــة نابلــس بنســبة
 %15.8بواقــع  17.113منشــأة.
وأبــرز العســييل خــال جلســة فريــق العمــل التــي
عقــدت مبقــر محافظــة الخليــل ،القــرارات االســراتيجية
التــي اتخذهــا الحكومــة الفلســطينية منهــا اعتبــار تجمــع
جمــرورة الصناعــي غــرب مدينــة الخليــل منطقــة صناعيــة
خاصــة تقــدر حجــم االســتثامرات فيهــا مبئــات املاليــن
مــن الــدوالرات ،ويعمــل فيهــا مــا يقــارب  2500عامــل يف
الصناعــات البالســتيكية واملفروشــات والنايلــون والورقيــات
واإلســمنت والحديــد وغريهــا.
واعتمــدت الحكومــة الفلســطينية النافــذة االســتثامرية
املوحــدة للهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة والتــي يتــم مــن
خاللهــا تقديــم الخدمــات املتكاملــة لرجــال األعــال إلمتــام
ر وســهولة ،باإلضافــة إىل ق ـرار بشــأن مــروع
عملهــم بي ـ ٍ
شــق طريــق وادي النــار وفــق املخططــات املعتمــدة،
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وجامعــة متخصصــة يف املجــال املهنــي ،وافتتــاح مخت ـرات
الفحــص واملعايــرة ،واعتبــار األول مــن نوفمــر يومــا وطنيــا
للمنتــج الوطنــي.
واســتعرض ممثــل اليونيــدو احمــد الفــرا ،الهيــكل
التنظيمــي للتكتــل الصناعــي ،والركائــز األساســية التــي
يعتمــد عليهــا يف تصميــم التكتــل الصناعــي وعــى إثرهــا
تتــم بلــورة التدخــات القطاعيــة املطلوبــة عــى الصعيديــن
األفقــي والعمــودي وفــق اإلطــار الزمنــي املحــدد ،ووضــع
الحلــول العمليــة ملعالجــة التحديــات التــي تعيــق التنميــة.
وأكــد املشــاركون أن الفرصــة متاحــة يف إمكانيــة تنميــة
االقتصــاد الوطنــي عــر اســراتيجية الحكومــة يف احــداث
تنميــة بالعناقيــد ،واالنفــكاك التدريجــي عــن اقتصــاد
االحتــال اإلرسائيــي ،األمــر الــذي يتطلــب تضافــر جهــود
كافــة الــركاء لتحديــد األولويــات والتدخــات املطلوبــة.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أن مجموعــة مــن رجــال األعــال
يف محافظــة الخليــل اسســوا يف مايــو  2019رشكــة قابضــة
بــرأس مــال مئــة مليــون دوالر يف مدينــة الخليــل ،لالســتثامر
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يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة اإلنتاجيــة.
لدعمها « :»BDSسحب جائزة «نيليل ساكس» األدبية
من روائية بريطانية
ألغــت مدينــة دورمتونــد األملانيــة ،ق ـرارا بتســليم جائــزة
«نيلــي ســاكس» األدبيــة للروائيــة الربيطانيــة مــن أصــل
باكســتاين كاميــا شــميس ،لدعمهــا حركــة مقاطعــة إرسائيــل
«.»BDS
وكان قــد أُعلــن فــوز شــميس بالجائــزة ،التــي تنظمهــا
ومتولهــا مدينــة دورمتونــد يــوم  10ســبتمرب /أيلــول الجــاري،
قبــل أن يصــدر منظمــو الجائــزة بيانــا قالــوا فيــه إن «هيئــة
املحلفــن نقضــت قرارهــا بتكريــم شــميس ،وإن جائــزة
 2019لــن تســلم ألي مؤلــف وســيتم اإلعــان عــن الفائــز
التــايل عــام .»2021
مــن جهتهــا ،أدانــت األديبــة شــميس ،يف بيــان صحفــي،
القــرار وقالــت «إنهــا شــعرت بالحــزن بســبب خضــوع
هيئــة املحلفــن للضغــوط ،وإن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي
بنيامــن نتنياهــو أعلــن خــال االنتخابــات اإلرسائيليــة عــن
خطــط لضــم مــا يبلــغ ثلــث الضفــة الغربيــة إىل إرسائيــل
مبــا يتعــارض مــع القانــون الــدويل».
ووصفــت شــميس خضــوع هيئــة املحلفــن األملانيــة
للضغــط وســحب جائــزة مــن كاتبــة متــارس حريــة ضمريهــا
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وحريــة التعبــر باألمــر املحــزن للغايــة .وأضافــت أن اإلنســان الفلســطينية مبعــاداة الســامية».
«مجلــس مدينــة دورمتونــد رفــض إدراج بيانهــا يف البيــان االثنني 2019/9/23
الصحفــي الــذي ســيصدره املجلــس بعــد أن طلبــت مــن
سلطات االحتالل تنفذ تهديدها وتقطع الكهرباء عن
املجلــس ذلــك».
مناطق واسعة يف بيت لحم ورام الله وتستثني أريحا
مــن جانبهــا ،أعربــت الرئيســة التنفيذيــة ملــؤرش الرقابــة،
قطعــت الرشكــة القطريــة اإلرسائيليــة الكهربــاء ملــدة
جــودي غينســرغ ،عــن قلقهــا بســبب ســحب الجائــزة مــن
ســاعتني ،أمــس ،عــن مناطــق تابعــة المتيــاز رشكــة كهربــاء
شــميس ،وقالــت« :مــن املقلــق للغايــة تجريــد شــميس مــن
محافظــة القــدس يف بيــت لحــم ورام اللــه ،طالــت نحــو
التكريــم «بســبب آرائهــا الشــخصية».
 25ألــف مشــرك ،فيــا أعلنــت رشكــة كهربــاء محافظــة
وأضافــت« :نــرى بشــكل متزايــد فــرض رقابــة عــى
القــدس أن الرشكــة اإلرسائيليــة ســتقطع الكهربــاء ،اليــوم،
كتــاب الخيــال بســبب آرائهــم السياســية ،كــا يجــري إلغــاء
عــن مناطــق أخــرى يف شــال رام اللــه وأريحــا ،يقــدر أن
نــر كتــب نتيجــة لذلــك .لكــن النتيجــة ســتكون عكــس
تطــال نحــو  16ألــف مشــرك ( 6آالف يف أريحــا و 10آالف
مــا يســعى منظمــو الجائــزة إىل تحقيقــه ،وهــو التضييــق
يف رام اللــه).
عــى األصــوات وبالتــايل تقليــل فــرص تعزيــز التفاهــم بــن
لكــن الرشكــة اإلرسائيليــة عــادت وأبلغــت الرشكــة
النــاس».
الفلســطينية ،مســاء أمــس ،بقرارهــا اســتثناء محافظــة
الروائيــة واألديبــة املرصيــة أهــداف ســويف ،وصفــت
أريحــا مــن قطــع الكهربــاء ،بحســب رئيــس مجلــس إدارة
ســحب الجائــزة مــن شــميس بأنــه «تعبــر عــن كارثــة
رشكــة كهربــاء محافظــة القــدس هشــام العمــري.
جديــدة ،عــى نطــاق دويل».
وقــال العمــري ،لـ«األيــام»« :خالفـاً لبــاغ ســابق ،عــادت
وقالــت« :مــا نحتــاج إىل مالحظتــه هــو أنه حتــى يف أملانيا
الرشكــة اإلرسائيليــة وأبلغتنــا ،مســاء اليــوم (أمــس) ،بأنهــا
ال ي ـزال هنــاك رصاع مســتمر .لــذا فاألمــر مــروك بالفعــل
لــن تقطــع الكهربــاء عــن مناطــق يف أريحــا ألســباب خاصــة
لــكل فــرد ولــكل منظمــة أن تختــار مــا إذا كان ســيقف
بهــا مل تفصــح عنهــا ،مــع تأكيــد القطــع عــن باقــي املناطــق
إىل جانــب حريــة الــرأي والتعبــر أو إىل جانــب الرقابــة
املربمجــة شــال رام اللــه».
السياســية الرجعيــة .إن محاولــة إغــاق النقــاش حــول
وبنــاء عــى إخطــارات الرشكــة اإلرسائيليــة ،سيســتمر
قضيــة الحقــوق السياســية وحقــوق اإلنســان الفلســطيني،
تقنــن التيــار الكهربــاء يف مناطــق امتيــاز رشكــة كهربــاء
وهــي قضيــة يتبناهــا الكثــرون ،لــن تنجــح بــكل بســاطة».
القــدس حتــى  15ترشيــن األول املقبــل.
شــميس ،فــازت بالجائــزة يف  6ســبتمرب /أيلــول الجــاري
وتتــذرع الرشكــة اإلرسائيليــة برتاكــم الديــون عــى رشكــة
بعــد تصويــت هيئــة تحكيــم تضــم مثانيــة أعضــاء لصالــح
كهربــاء محافظــة القــدس ،لكــن رئيــس ســلطة الطاقــة
حصولهــا عــى الجائــزة التــي تبلــغ قيمتهــا  16530دوالرا،
ظافــر ملحــم قــال :إن قطــع الكهربــاء جــاء رغــم ترتيبــات
وتحمــل هــذه الجائــزة اســم الشــاعرة األملانيــة اليهوديــة
مكتوبــة بــن الطرفــن بخصــوص الديــون ،مؤكــدا ً أن الرشكــة
نيلــي ســاكس ،الحائــزة عــى جائــزة نوبــل يف األدب.
اإلرسائيليــة تلقــت يف الشــهرين املاضيــن  474مليــون
والجائــزة متنحهــا مدينــة دورمتونــد األملانيــة للكتــاب الذيــن
شــيكل مــن هــذه الديــون ،إضافــة إىل تجميــد  636مليــون
يروجــون لقيــم «التســامح واملصالحــة» وتحســن العالقــات
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شــيكل مبوجــب اتفــاق ســابق.
الثقافيــة بــن املجتمعــات.
القامئة العربية املشرتكة تويص بتكليف غانتس
وكان الربملــان األملــاين أقــر يف مايــو /أيــار املنــرم اقرتاحــا
يديــن حركــة مقاطعــة إرسائيــل ويعتربهــا معاديــة للســامية بــدأ الرئيــس اإلرسائيــي رؤوفــن ريفلــن مشــاوراته
ومســتخدمة ألمنــاط وأســاليب كانــت تســتخدمها النازيــة مــع األحــزاب حــول التكليــف بتشــكيل الحكومــة ،عنــد
خــال الهولوكوســت .فيــا انتقــد  60أكادمييــا يهوديــا الســاعة الخامســة مــن مســاء أمــس ،مجتمع ـاً مــع وفــود
وإرسائيليــا هــذا االقــراح وقالــوا يف خطــاب مفتــوح إنــه الليكــود و«كاحــول الفــان» والقامئــة املشــركة وحــزيب شــاس
جــزء مــن اتجــاه يســعى إىل «وصــم مؤيــدي حقــوق و«يرسائيــل بيتينــو».
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ويتوقــع أن يــويص حــزب شــاس بتكليــف نتنياهو حســبام
أعلــن رئيــس هــذا الحــزب ،أرييــه درعــي ،وأعلــن حــزب
«يرسائيــل بيتينــو» ،أفيغــدور ليربمــان ،أنــه ســيمتنع عــن
التوصيــة بتكليــف أي مرشــح .وأطلــق ليربمــان ترصيحاتــه
العنرصيــة املعاديــة للمواطنــن العــرب واصفــا نــواب
املشــركة بأنهــم «أعــداء».
ويتوقــع أن تــويص كتلــة «العمــل غيــر» بتكليــف
غانتــس ،الــذي التقــى ،أمــس ،مــع رئيــي هــذه الكتلــة،
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عمــر بريتــس وأرويل ليفــي أيبكاســتس ،لبحــث القضايــا.

الثالثاء 2019/9/24

قوات االحتالل تعتقل  15مواطنا من الضفة
اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي ،الليلــة املاضيــة،
واليــوم الثالثــاء 15 ،مواطنــا مــن الضفــة ،غالبيتهــم مــن
محافظتــي الخليــل وبيــت لحــم.
وأوضــح نــادي األســر ،أن  9مواطنــن جــرى اعتقالهــم
مــن عــدة بلــدات يف محافظــة الخليــل وهــم :فيصــل
محمــد النجــار ،ورامــي عــي النجــار ،وأحمــد محمــد
النجــار ،وســعود ابــو يوســف ،ومحمــود عبــد الرحمــن
النجــار ،ومحمــد جربيــل النجــار ،وغالــب محمــد قرعيــش،
وجميعهــم مــن بلــدة يطــا ،وتامــر عــارف قباجــه مــن بلــدة
ترقوميــا ،ويــارس الربب ـراوي ( 27عامــا) مــن بلــدة حلحــول.
فيــا جــرى اعتقــال ألربعــة أرسى مــن محافظــة بيــت
لحــم ،وهــم :أحمــد مــازن رقبــان ،وجهــاد عمــر عيــاد،
وعمــر عيــاد الهرميــي ،ومحمــد هاديــة.
يُضــاف إىل املعتقلــن املواطــن عمــر عبــد الرحمــن عــوض
مــن محافظــة ســلفيت ،وحــارث ســامل محمــد شــلش مــن
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بلــدة شــقبا مبحافظــة رام اللــه والبــرة.

األربعاء 2019/9/25

معركــة األمعــاء الخاويــة التــي خاضوهــا يف نيســان املــايض.
ونصــت التفاهــات بــن الحركــة الوطنيــة األســرة
ومصلحــة ســجون االحتــال اإلرسائيــي حينهــا ،عــى إزالــة
أجهــزة التشــويش التــي تــم تثبيتهــا يف أقســام معينــة
داخــل الســجون ،والتي تتســبب لهــم بأوجــاع حــادة يف
الــرأس وقــد تــؤدي األشــعة الناجمــة عنهــا إىل اإلصابــة
مبــرض الرسطــان.
وجــاءت التظاهــرة أمــام ســجن مجيــدو تلبيــة لدعــوة
لجنــة الحريــات املنبثقــة عــن لجنــة املتابعــة العليــا.
ورفــع املتظاهــرون الالفتــات املنــ ّددة باإلجــراءات
التعســفية ضــد األرسى ،خــط عليهــا الشــعارات« :الحريــة
ألرسى الحريــة»« ،اإلهــال الطبــي مــوت بطــيء لــأرسى»،
«ال لالعتقــاالت اإلداريــة»« ،نعــم إلنهــاء التفتيــش
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واملامرســات القمعيــة ضــد أرسانــا».
عرشات املستوطنني بينهم رئيس الشاباك السابق
يقتحمون األقىص
اقتحــم عـرات املســتوطنني بينهــم رئيــس جهاز الشــاباك
الســابق آيف ديخــر ،اليــوم األربعــاء ،باحــات املســجد
األقــى ،بحراســه مشــددة مــن قبــل رشطــة االحتــال.
وأفــادت مصــادر محليــة ،بــأن ديخــر واملســتوطنني
نفــذوا جــوالت اســتفزازية داخــل باحــات املســجد األقــى،
بعــد أن اقتحمــوه عــر بــاب املغاربــة.
وحــذرت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة مــن خطــورة
اقتحــام آيف ديخــر وعـرات املســتوطنني ســاحات املســجد
األقــى وتنفيــذ جــوالت اســتفزازية فيــه.
وطالــب وكيــل وزارة األوقــاف حســام أبــو الــرب العــرب
واملســلمني بالتحــرك إلنقــاذ القــدس واملقدســات قائــاً:
«لقــد حذرنــا ومــا زلنــا نحــذر مــن األخطــار الحقيقيــة
املحدقــة باملســجد األقــى ،مــا يوجــب عــى العــرب
واملســلمني شــعوبًا وحكومــات أن يضعــوا قضيــة القــدس
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واملســجد األقــى عــى رأس ســلّم أولوياتهــم».

تظاهرة إسنادا للحركة الوطنية األسرية أمام سجن
مجيدو
تظاهــر ع ـرات النشــطاء ،مســاء اليــوم األربعــاء ،أمــام الخميس 2019/9/26
ســجن مجيــدو ،إســنادا لــأرسى الذيــن يخوضــون إرضابــا
مفتوحــا عــن الطعــام منــذ عــدة أيام ،احتجاجــا عــى مجدالين :الرئيس سيعلن يف خطابه اليوم اعتزامه الدعوة
إىل إجراء انتخابات ترشيعية
تنصــل ســلطات ســجون االحتــال مــن تنفيــذ مطالبهــم.
ويواصــل نحــو  140أســرا فلســطينيا اإلرضاب املفتــوح رصح مســؤولون فلســطينيون أمــس إن الرئيــس محمــود
عــن الطعــام منــذ مــا يزيــد عــن أســبوعني رفضا لتنصــل عبــاس ســيلقي خطابــا مهــا أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم
إدارة الســجون مــن االتفــاق الــذي أبــرم مــع األرسى عقــب املتحــدة اليــوم يعلــن فيــه أنــه ســيدعو بعــد عودتــه إىل
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انتخابــات ترشيعيــة.
وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر
الفلســطينية أحمــد مجــدالين لفرانــس بــرس إن «الرئيــس
عبــاس ســيعلن أمــام الجمعيــة العامــة أنــه بعــد عودتــه إىل
فلســطني ســيدعو النتخابــات برملانيــة ،وســيحدد موعدهــا
مــع البــدء بالتحضــرات لهــا».
وأضــاف مجــدالين إن «الرئيــس ســيؤكد رضورة انعقــاد
مؤمتــر دويل للســام لحــل القضيــة الفلســطينية برعايــة
دوليــة وليــس تحــت رعايــة أمريكيــة ،كــا ســيطالب
بــرورة أن تأخــذ األمــم املتحــدة قــرارا بتوفــر حاميــة
دوليــة للشــعب الفلســطيني لحاميتــه مــن جرائــم االحتــال
واالســتيطان».
مــن جهتــه أكــد أمــن رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر صائــب عريقــات الــذي يرافــق عبــاس إىل األمــم
املتحــدة يف حديــث إىل اإلذاعــة الفلســطينية أمــس أن
«عبــاس يعمــل وفــق خطــة اســراتيجية يف لقاءاتــه مــع
قــادة العــامل عــى هامــش اجتامعــات الجمعيــة العامــة
75
لألمــم املتحــدة يف نيويــورك».

بــؤرة اســتيطانية جديــدة عــى جبــل املنطــار رشقــا.
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إدارة املعتقالت تخضع ملطالب األرسى والتنفيذ يبدأ من
اليوم
أفــاد هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،أن اتفاقــا تــم بــن
قيــادات الحركــة األســرة واســتخبارات الســجون اإلرسائيليــة
مســاء أمــس ،تعهــدت فيــه إدارة الســجون بتنفيــذ مجموعة
مــن مطالــب األرسى املرضبــن ضــد أجهــزة التشــويش منــذ
 15يومــا ،عــى أن يبــدأ التطبيــق الفعــي صبــاح اليــوم
الخميــس.
وقالــت الهيئــة ،أن االتفــاق يقــي بإعــادة كافــة األرسى
املرضبــن إىل الســجون التــي أخرجوهــا منهــا ،واملبــارش
مبعالجــة وتخفيــض أجهــزة التشــويش التــي تؤثــر عــى
صحــة األرسى وعــى تــرددات الراديــو والتلفزيــون ،والبــدء
برتكيــب وتشــغيل أجهــزة الهواتــف العموميــة  5أيــام
أســبوعياً مــن األحــد املقبــل.
وأضافــت ،أن مــن بــن بنــود االتفــاق ،الســاح ألرسى
غــزة باالنتقــال لســجن النقــب ،ورفــع كافــة العقوبــات عــن
املرضبــن منــذ  15يوم ـاً ،والذيــن تــم نقلهــم مــن ســجون
االحتالل يواصل التصعيد :اعتقاالت وإصابات وعمليات رميــون وإيشــل النقــب وغريهــا إىل ســجن نفحــة وعــزل
ســلمون وغريهــا.
هدم واقتحامات يف القدس والضفة
هدمــت جرافــات االحتــال أمــس ،منــزال يتكــون مــن وبينــت الهيئــة ،أن األرسى ســيواصلون إرضابهــم اليــوم،
طابقــن يف منطقــة الهجــرة جنــوب مدينــة الخليــل بحجــة لضــان التـزام إدارة الســجون بتنفيــذ بنــود االتفــاق وعــى
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عــدم الرتخيــص.
رأســها تخفيــض وإزالــة أجهــزة التشــويش.
وأوضــح صاحــب املنــزل ســمري منــر دوديــن ،أن منزلــه
الرئيس اإلرسائييل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة
مكــون مــن طابقــن ويقــع عــى مســاحة  520مـرا ً مربعاً يف
الجديدة خالل  21يوماً
منطقــة الهجــرة عــى املدخــل الجنــويب الغريب لبلــدة دورا يف كلــف الرئيــس اإلرسائيــي ،روفــن رفلــن ،مســاء أمــس،
املنطقــة املصنفــة «ج» ،مبينــا أن االحتــال كان قــد أخطــر رئيــس الــوزراء ورئيــس حــزب الليكــود ،بنيامــن نتنياهــو،
بوقــف البنــاء ،وتــم االســتئناف أمــام محكمــة إرسائيليــة ،ومل بتشــكيل الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة خــال  21يومــاً
يصــدر قـرار بالهــدم.
بذريعــة حصولــه عــى أعــى عــدد مــن التوصيــات ،بعــد
كــا هدمــت جرافــات االحتــال أمــس ،غرفــة زراعيــة يف فشــل لقاءيــن ثالثيــن أمــس وأمــس األول ،بينــه وبــن
منطقــة ســهل البقعــة رشق مدينــة الخليــل.
نتنياهــو وبنــي غانتــس ،رئيــس حــزب «أزرق أبيــض»
وقــال املواطــن عطــا جابــر :إن قــوات االحتــال هدمــت لتشــكيل حكومــة وحــدة.
غرفــة زراعيــة تســتعمل لتخزيــن األدوات الزراعيــة يف وقــال ريفلــن أنــه عــى الرغــم مــن التقــارب يف عــدد
منطقــة ســهل البقعــة تعــود ملكيتهــا إىل املـزارع نــادر أبــو التوصيــات التــي حصــل عليهــا كل مرشــح 55( ،لنتنياهــو،
عــودة جابــر.
و 54لغانتــس) ،غــر أن  10نــواب مــن الذيــن أوصلــوا
ويف رشق القــدس ،هدمــت جرافــات االحتــال أمــس ،بغانتــس ،يف إشــارة إىل نــواب القامئــة املشــركة ،أعلنــوا
خيمــة التضامــن التــي نصبهــا أهــايل بلــدة الســواحرة أنهــم لــن يشــاركوا بحكومــة تحــت رئاســته ،مــا يرجــح كفــة
ونشــطاء ضــد الجــدار واالســتيطان ،احتجاجــا عــى إقامــة
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نتنياهــو.
وكان طاقــا املفاوضــات عــن حــزيب الليكــود و«أزرق
أبيــض» قــد فشــا يف التوصــل إىل اتفــاق بشــأن إقامــة
حكومــة وحــدة بعــد أن أرص الليكــود الــذي وافــق عــى
التنــاوب عــى رئاســة الحكومــة عــى أن يتســللم نتنياهــو
رئاســة الحكومــة أوالً ،رغــم أن غانتــس حــاز عــى أعىل عدد
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مــن املقاعــد ( 33مقعــدا ً) مقابــل  32لحــزب الليكــود.

الجمعة 2019/9/27

الرئيس :لن نرضخ لالحتالل مهام كانت الظروف ولن
نقبل باحتكار دولة واحدة لرعاية عملية السالم
أكــد الرئيــس محمــود عبــاس ،أن االحتــال ال ميكــن
أن يــأيت بالســام أو يحقــق األمــن واالســتقرار ألحــد ،وأن
مســؤولية حاميــة الســام والقانــون الــدويل تقــع عــى
عاتــق األمــم املتحــدة.
وجــدد الرئيــس يف كلمتــه أمــام الــدورة الرابعة والســبعني
للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف نيويــورك ،أمــس ،رفضــه
إعــان رئيــس وزراء إرسائيــل بنيامــن نتنياهــو نيتــه ضــم
غــور األردن وشــال البحــر امليــت واملســتوطنات للســيادة
اإلرسائيليــة ،و»أنــه يف حــال أقدمــت أي حكومــة إرسائيليــة
عــى تنفيــذ ذلــك ،فــإن جميــع االتفاقــات املوقعــة ومــا
ترتــب عليهــا مــن التزامــات ســتكون منتهيــة».
وقــال :إن االقتطاعــات اإلرسائيليــة مــن أموالنــا واالســتيالء
عــى جــزء منهــا زاد مــن معانــاة شــعبنا ،إال أننــا لــن نرضــخ
لالحتــال مهــا كانــت الظــروف ومهــا زادت املعانــاة،
وســنقاوم االحتــال بــكل الوســائل املتاحــة ،وعــى رأســها
املقاومــة الشــعبية الســلمية.
وأكــد :مــن حقنــا الدفــاع عــن حقوقنــا بالوســائل املتاحــة،
مهــا كانــت النتائــج ،وأننــا ســنبقى ملتزمــن بالرشعيــة
الدوليــة ومحاربــة اإلرهــاب ،وســتبقى أيدينــا ممــدودة مــن
أجــل تحقيــق الســام.
وقــال الرئيــس :إن القانــون الــدويل الــذي قبلنــاه ومتســكنا
بــه ،والســام الــذي نســعى إليــه ،أصبحــا يف خطــر شــديد
بســبب السياســات واإلجـراءات التــي تقــوم بهــا إرسائيــل يف
أرضنــا املحتلــة ،وبســبب تنكرهــا لالتفاقــات املوقعــة معهــا
منــذ اتفــاق أوســلو عــام  1993وإىل اآلن ،مشــددا ً عــى أن
مســؤولية حاميــة الســام والقانــون الــدويل تقــع عــى عاتق
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األمــم املتحــدة.

االحتالل يستويل عىل  1500دونم من أرايض دورا
فيــا واصلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي مداهامتهــا
واعتقاالتهــا يف مختلــف أنحــاء الضفــة ،أمــس ،اســتولت
ســلطات االحتــال عــى  1500دونــم مــن أرايض دورا
جنــوب الخليــل.
فقــد اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي ،عــى نحــو
 1500دونــم مــن أرايض دورا جنــوب الخليــل ،وذلــك بعــد
تفعيــل قـرار لهــا صــادر منــذ عــام  1987يقــي باالســتيالء
عــى ثالثــة قطــع مــن أرايض دورا ،بحجــة أنهــا «أمــاك
دولــة».
األرايض التــي شــملها ق ـرار االســتيالء مأهولــة بالســكان
ومقامــة عليهــا مئــات املنشــآت الســكنية والزراعيــة ،وأخرى
مزروعــة بأشــجار الزيتــون ،واللوزيــات ،وتقــع ضمــن حدود
بلديــة دورا.
وقــال عضــو الدائــرة القانونيــة يف هيئــة الجــدار
واالســتيطان املحامــي صــاح شــالدة ،إنــه يف العــام املذكــور
تــم التوقيــع عــى وثيقــة أمــاك دولــة يف موقــع الحــدب
حــوض (رقــم  )8مــن أرايض دورا مبوجــب أمــر عســكري،
ويف الواحــد والثالثــن مــن متــوز املــايض اســتكملت ســلطات
االحتــال فحــص الحــدود وتعديلهــا ،كــا جــاء بالخريطــة
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املبينــة املرفقــة لألمــر العســكري.
الكنيسة األنجليكانية يف جنوب افريقيا تصوت لدعم
مقاطعة إرسائيل
قــررت أعــى هيئة لصنــع القـرار يف الكنيســة األنجليكانية
لجنــوب إفريقيا ( )ACSAباإلجــاع ،دعــم حملــة مقاطعــة
إرسائيــل وســحب االســتثامرات منهــا وفــرض العقوبــات
عليهــا حتــى تنهــي احتاللهــا العســكري لفلســطني.
وصــدر القــرار يف جوهانســرغ يف املجمــع الكنــي
للكنيســة الــذي يعقــد كل ثالث ســنوات ،وميثــل املجتمعات
األنجليكانيــة يف جنــوب إفريقيــا وناميبيــا وليســوتو
وإســواتيني (ســوازيالند) وموزمبيــق وأنغوال وســانت هيلينا.
وجــاء يف القـرار أن «الوضــع يف األرايض املقدســة يتطلــب
اهتــام الكنيســة املســيحية ،كــون املســيح عليــه الســام
ولــد ونشــأ وصلــب فيهــا».
كــا حــذر القــرار مــن الخلــط بــن الدولــة القوميــة
الحاليــة إلرسائيــل ،وألهميــة التمييــز بــن األيديولوجيــة
السياســية للصهيونيــة والديــن اليهــودي.
وأدان القـرار «معــاداة الســامية» و«اإلســاموفوبيا» ،وأقــر
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بوجــود تشــابه بــن الفصــل العنــري يف جنــوب افريقيــا بريــة الســواحرة الرشقيــة ،رفــع املشــاركون فيهــا األعــام
ومــا يحــدث يف فلســطني املحتلــة ،وأنــه «يف بعــض النواحــي الفلســطينية ،ورددوا هتافــات منــددة باالســتيطان ،وبإقامــة
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ميكــن وصــف الوضــع هنــاك بأنــه أســوأ مــن الفصــل البــؤرة االســتيطانية الجديــدة عــى أرايض البلــدة.
العنــري» .وأشــار القــرار إىل أن «الجنــوب إفريقيــن األحد 2019/9/29
يتحملــون مســؤولية خاصــة يف الوقــوف إىل جانــب
االحتالل يعتدي عىل فعالية سلمية شامل البحر امليت
املضطهديــن بنفــس الطريقــة التــي وقــف بهــا اآلخــرون
جامهري غفرية تشيع جثامين شهيدي رفح وبالطة
يف املجتمــع الــدويل مــع الشــعب الجنــوب افريقــي خــال
اعتــدى جيــش االحتــال عــى اعتصــام نظمــه نشــطاء
حقبــة الفصــل العنــري البغيــض».
فلســطينيون وأجانــب ،أمــس ،يف األغــوار ،بالقــرب مــن
وقــال ســفري دولــة فلســطني لــدى جمهوريــة جنــوب
البحــر امليــت ،شــال الضفــة الغربيــة ،تنديــدا ً بترصيحــات
افريقيــا هاشــم الدجــاين «ببســاطة يريــد الفلســطينيون
رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو بضــم منطقــة
تحقيــق الســام والحريــة والعدالــة والكرامــة ،وهــذا القـرار
األغــوار وشــال البحــر امليــت.
خطــوة مهمــة يف الضغــط عــى إرسائيــل لالمتثــال للقانــون
ورفــع املشــاركون يف االعتصــام ،الــذي دعــت لــه هيئــة
الــدويل وإنهــاء احتاللهــا غــر القانــوين لدولــة فلســطني».
مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف الســلطة الفلســطينية
ودعــا الطوائــف والجامعــات األخــرى لتبنــي قــرار
ولجــان املقاومــة الشــعبية ،األعــام الفلســطينية والفتــات
الكنيســة األنجليكانيــة.
كتبــت باإلنجليزيــة تؤكــد عــى أن املنطقــة أرض فلســطينية
وقــال األســقف األنجليــكاين يف ناميبيــا لوقــا باتــو «إنــه
ورددوا الهتافــات املناوئــة لالحتــال واملنــددة بترصيحــات
الوقــت املناســب ،لقــد حــان الوقــت إلنهــاء االحتــال
نتنياهــو حــول ضــم املنطقــة.
ولتحريــر الفلســطينيني» ،موضحــا أن القـرار كان «اســتمرارا
وقــال منســق اللجــان الشــعبية صــاح الخواجــا ،إن
لدعــم الكنيســة األنجليكانيــة الطويــل لنضــال الشــعب
جيــش االحتــال داهــم تجمــع النشــطاء وقــام باالعتــداء
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الفلســطيني يف ســبيل الحريــة».
عليهــم وإخالئهــم مــن املنطقــة.
السبت 2019/9/28
وأضــاف إن االعتصــام جــاء للتأكيــد عــى رفــض سياســة
إصابات خالل قمع االحتالل املشاركني بصالة «الجمعة» نتنياهــو وحكومــة االحتــال الهادفــة لضــم األغــوار
الفلســطينية ،مطالب ـاً الفلســطينيني بالتواجــد الفعــي عــى
يف بلدة السواحرة الرشقية
أصيــب عـرات املواطنــن بحــاالت اختنــاق ،نتيجــة قمــع األرض لرفــض مخططــات االحتــال ،وأشــار إىل أن سياســة
قــوات االحتــال اإلرسائيــي املشــاركني بصــاة الجمعــة ،الحفــاظ عــى األرض الفلســطينية بحاجــة لخطــوات عمليــة
أمــس ،يف بريــة بلــدة الســواحرة الرشقيــة ،ضمــن فعاليــات مــن أجــل مواجهــة سياســة الضــم والتوســع االســتيطانية.
االعتصــام ضــد البــؤرة االســتيطانية املقامــة عــى أرايض وأوضــح الخواجــا أن الفعاليــة يف األغــوار هــي لتذكــر
املواطنــن يف منطقــة «الدبــة» مقابــل جبــل املنطــار رشق املجتمــع الــدويل بالحفــاظ عــى قراراتــه ومنــع سياســة
الضــم والتوســع االســتعامري ووقــف سياســة تأبيــد هــذا
مدينــة القــدس املحتلــة.
وأطلــق جنــود االحتــال الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة االســتعامر ،خاصــة باعتبــار أن األرض هــي أرض محتلــة
صــوب املشــاركني ،مــا أدى إىل إصابــة العــرات منهــم وفــق القانــون الــدويل.
ويف الســياق ذاتــه ،قــال شــهود عيــان ،إن قــوات االحتــال
باالختنــاق.
وقــال عضــو بلديــة الســواحرة يونــس جعفــر :إن أكــر انتــرت منــذ ســاعات الصبــاح وأعلنــت املنطقــة عســكرية
مــن  100مواطــن أدوا صــاة الجمعــة التــي أ ّمهــا مفتــي مغلقــة ملنــع التواجــد الفلســطيني فيهــا.83
القــدس والديــار الفلســطينية الشــيخ محمــد حســن يف االحتالل يزعم اعتقال «خلية» نفذت عملـيـة (دوليـب)
موقــع االعتصــام.
وقـتـلت مستوطنـة
وأضــاف :إن مســرة ســلمية انطلقــت عقــب الصــاة يف زعمــت وســائل إعــام إرسائيليــة ،مســاء أمــس ،أنــه تــم
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اعتقــال «الخليــة» التــي نفــذت عمليــة «دوليــب» قــرب رام
اللــه.
وقالــت (القنــاة  )13العربيــة ،إنــه تــم الســاح بنــر
تفاصيــل عمليــة االعتقــال ،التــي نفذهــا بشــكل مشــرك كل
مــن جهــاز (الشــاباك) والجيــش اإلرسائيــي والرشطــة.
وأضافــت القنــاة« :يف عمليــة مشــركة بــن (الشــاباك)
والجيــش اإلرسائيــي والرشطــة اإلرسائيليــة ،تــم اعتقــال
منفــذي عمليــة التفجــر يف (دوليــب) ،حيــث قُتلــت
اإلرسائيليــة ،رينــا شــنريب ،وأصيــب والدهــا وشــقيقها
بجــروح .وتابعــت القنــاة :إن عنــارص الخليــة مــن ســكان
رام اللــه ،مــن نشــطاء الجبهــة الشــعبية.
ووفــق مصــادر إرسائيليــة ،فــإن منفــذي العمليــة هــم،
ســامر مينــا ســليم عرابيــد ( 44عامـاً) مــن ســكان رام اللــه،
وقاســم عبــد الكريــم راجــح شــبيل ( 25عامــاً) ،ويــزن
حســن حســني مغــاس ( 25عام ـاً) ون ـزار ســامي يوســف
84
أوالد محمــد ( 21عامــاً) ،مــن ســكان بريزيــت.

رأســها فرنســا واليابــان واالتحــاد األورويب وتركيــا وإيرلنــدا
منوهــا إىل أن دولــة اإلمــارات قــررت قبــل أســابيع أيضــاً
التــرع بخمســن مليــون دوالر لألونــروا.
وتابــع« :كان مــن الواضــح أيضــاً التأييــد الكبــر الــذي
حصلــت عليــه األونــروا لتجديــد تفويضهــا مــن عــرات
الــدول األعضــاء يف الجمعيــة العامــة الذيــن أكــدوا عــى
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أهميــة دورهــا وحيويــة تجديــد تفويضهــا.
مسرية مساندة لألرسى يف رام الله
شــارك العــرات مــن املواطنــن وذوي األرسى وممثــي
الفعاليــات الوطنيــة والشــعبية مبدينــة رام اللــه ،مســاء
اليــوم األحــد ،يف مســرة مســاندة لــأرسى يف ســجون
االحتــال اإلرسائيــي ،خاصـ ًة األرسى املرضبــن عــن الطعــام،
واألســر ســامر العربيــد ( 44عامــا) الــذي اعتقلتــه قــوات
االحتــال األربعــاء املــايض ،وتعــرض لتعذيــب جســدي أثنــاء
التحقيــق ،نقــل إثــره إىل املستشــفى يف وضــع صحــي خطــر.
وانطلقــت املســرة مــن ميــدان املنــارة وســط املدينــة،
وجابــت الشــوارع الرئيســية ،حمــل املشــاركون فيهــا
صــورا لــأرسى ،ورددوا الشــعارات املســاندة لهــم ،مطالبــن
املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة بالضغــط عــى االحتــال
إلنقــاذ حيــاة األرسى بشــكل فــوري.
يذكــر أن ســتة أرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي
يواصلــون إرضابهــم عــن الطعــام رفضــا العتقالهــم اإلداري،
أقدمهــم األســر أحمــد غنــام وهــو مــرب عــن الطعــام
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منــذ  78يوم ـاً.

فرض إغالق شامل عىل الضفة والقطاع ،مواجهات يف أبو
ديش وقمع مسرية سلمية بالغور
شــيعت جامهــر نابلــس ورفــح جثــاين الشــهيدين
محمــد فــوزي عــدوي وســاهر عثــان ،بينــا فــرض الجيــش
اإلرسائيــي عنــد منتصــف الليــل إغالق ـاً شــامالً عــى كافــة
األرايض الفلســطينية مبناســبة «الســنة العربيــة الجديــدة»
وحتــى منتصــف ليــل الثالثــاء – األربعــاء املقبــل .وقــررت
رشطــة االحتــال نــر  4000مــن عنارصهــا مبدينــة القــدس
املحتلــة لتأمــن االحتفــاالت اليهوديــة بعيــد 85رأس الســنة االثنني 2019/9/30
العربيــة وتوافــد اآلالف إىل البلــدة القدميــة.
نداءات للتدخل إلنقاذ األسري سامر العربيد بعد نقله إىل
«األونروا» تحصل عىل تعهدات مالية هامة خالل
مستشفى هداسا نتيجة التعذيب
اجتامعات الجمعية العامة
صــدرت ،أمــس ،عــدة نــداءات ومطالبــات بالتدخــل
أعلــن املتحــدث باســم وكالــة «األونــروا» يف قطــاع غــزة العاجــل إلنقــاذ حيــاة األســر ســامر العربيــد ( 44عامــاً)،
عدنــان أبــو حســنة أن تربعــات جديــدة حصلــت عليهــا الــذي نقــل إىل مستشــفى «هداســا» يف وضــع صحــي
الوكالــة يف اجتــاع قادتــه األردن والســويد واألمــن العــام خطــر ،نتيجــة التعذيــب الوحــي الــذي تعــرض لــه يف
لألمــم املتحــدة غوتــرس عــى هامــش اجتامعــات الجمعيــة مركــز تحقيــق «املســكوبية» منــذ األربعــاء املــايض ،كــا
العامــة لألمــم املتحــدة أمــس.
أكــدت مؤسســة الضمــر لرعايــة األســر وحقــوق اإلنســان.
وقــال أبــو حســنة يف ترصيــح صحفــي :أن أهــم تلــك وطالبــت املؤسســة أيضــاً بإجــراء تحقيــق فــوري يف
التربعــات جــاءت مــن اململكــة العربيــة الســعودية التــي ظــروف «تعذيــب ســامر ومحاســبة املســؤولني ،كــا طالبــت
تربعــت بخمســن مليــون دوالر لســد العجــز الحــايل منوهــا الصليــب األحمــر بانتــداب لجنــة طبيــة للتحقيــق يف ظروف
إىل أن دوال أخــرى تعهــدت بدعــم ميزانيــة األونــروا وعــى التعذيــب».
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وأشــارت املؤسســة ،يف بيانهــا ،إىل أن جميــع املتهمــن
بتنفيــذ عمليــة «عــن بوبــن» يف منطقــة قريــة ديــر إبزيــع
منعــوا مــن لقــاء محاميهــم منــذ لحظــة اعتقالهــم وحتــى
اليــوم.
وأضافــت« :وثــق جميعهــم يف محــارض جلســات متديــد
التوقيــف أنهــم تعرضــوا للتعذيــب الجســدي العنيــف
والتعذيــب النفــي ،خاصــة مــن خــال اعتقــال أفـراد مــن
عائالتهــم للضغــط عليهــم».
وبحســب صحيفــة «هآرتــس» ،فــإن جهــاز «الشــاباك»
حصــل عــى «ترصيــح» مــن املحكمــة ،يُتيــح اســتخدام
أســاليب تحقيــق «اســتثنائية» ،تعــرض عــى إثــره العربيــد
للــرب والتعذيب الشــديدين ،ونقل ملستشــفى «هداســا»،
بالقــدس بحالــة شــديدة الخطــورة.
وناشــدت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة املنظــات الدوليــة
والحقوقيــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واملجتمــع
الــدويل ،التدخــل لحاميــة األرسى مــن القتــل داخــل ســجون
االحتــال.
وأضافــت :إن املعلومــات التــي تــرد مــن داخــل الســجون
خطــرة للغايــة ،وتفيــد بتعــرض األســر العربيــد للتعذيــب
الشــديد ،مــا أدى لدخولــه يف حالــة صحيــة حرجــة.
وأشــارت إىل أن مــا حصلــت عليــه مــن معلومــات مــن
مؤسســة الضمــر حــول الوضــع الصحــي لألســر العربيــد
تفيــد بتحويلــه ،يــوم الجمعــة املــايض ،مــن مركــز تحقيــق
املســكوبية إىل مستشــفى هداســا-جبل الزيتــون بوضــع
حــرج ،حيــث تبينــت إصابتــه بفشــل كلــوي ،إضافــة إىل
إصابــات وكدمــات يف أنحــاء متفرقــة مــن جســده ،وكســور
يف أضــاع صــدره ،نتيجــة التعذيــب الشــديد الــذي تعــرض
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لــه.
«الشاباك» حصل عىل ترصيح الستخدام أساليب قاسية
يف التحقيق مع األسري سامر عربيد ..وحالته حرجة
منــذ تنفيــذ عمليــة اســتهدفت مجموعــة من املســتوطنني
يف منطقــة يقصدهــا املســتوطنون للتنــزه يف منطقــة تدعــى
عــن بوبــن غــرب رام اللــه ،وذلــك عــن طريــق زرع عبــوة
ناســفة ،أدى انفجارهــا إىل مقتــل مســتوطنة ،وإصابــة
والدهــا وشــقيقها بجـراح حســب مصــادر إرسائيليــة ،وذلــك
يف الثالــث والعرشيــن مــن آب املايض ،مل تتوقــف االعتقاالت
بصفــوف الجبهــة الشــعبية التــي طالــت الع ـرات منهــم،
ومــن بينهــم عــدد مــن الســيدات والفتيــات.

وتعــرض نحــو  15شــاباً وفتــاة عــى األقــل ،إىل التحقيــق
الــذي يطلــق عليــه اإلرسائيليــون «بالعســكري» ،إذ يحصــل
املحققــون عــى إذن قضــايئ وهمــي ،بالــرب الشــديد
وعــى رأســهم األســر ســامر مينــا عربيــد ( 44ســنة) الــذي
اعتقــل مجــددا ً فجــر األربعــاء ،بعــد أن أفــرج عنــه ملــدة
اســبوعني ،ويف االعتقــال األخــر تعــرض للــرب ،اضطــر
املحققــون لنقلــه إىل مستشــفى هداســا نهــار الجمعــة،
ومســاء الســبت متكــن املحامــي محمــود حســان مــن
مؤسســة الضمــر مــن زيارتــه يف املستشــفى ،بعــد الحصــول
عــى أذن رســمي مــن الســلطات ،وقــال املحامــي حســان أن
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وضــع عربيــد خطــر جنايــة.
أرئيل وغليك يقودان اقتحام  291مستوطناً لألقىص،
واملرجعيات الدينية تستنكر وتحذر
تقــدم وزيــر الزراعــة اإلرسائيــي «أوري أرئيــل» والحاخــام
املتطــرف «يهــودا غليــك» املجموعــات اليمينيــة املتطرفــة
واملســتوطنني يف اقتحامــات املســجد األقــى املبــارك أمــس،
وقــدم األخــر رشوحــات بصــوت عــال عــن «الهيــكل
املزعــوم» ،هــذا يف وقــت الذي اجتمــع فيه مجلــس األوقاف
والشــؤون واملقدســات اإلســامية ،والهيئــة اإلســامية العليــا،
ودار اإلفتــاء ودائــرة قــايض القضــاة ودائــرة أوقــاف القــدس
وشــؤون املســجد األقــى املبــارك ونــددت فيــه باالنتهــاكات
اإلرسائيليــة مبناســبة األعيــاد اليهوديــة.
وأكــدت األوقــاف اإلرسائيليــة اســتباحة املســجد
األقــى بأكــر مــن  291متطرف ـاً وانتهــاك حرمــة املســجد
باملحــارضات وأداء الصلــوات أمــام وبحاميــة أفـراد الرشطــة
والقــوات الخاصــة املدججــة بالســاح التــي انتــرت بكثافة
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داخــل األقــى.
 7أرسى يواصلون إرضابهم املفتوح عن الطعام رفضا
العتقالهم اإلداري
يواصــل ســبعة أرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي
إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام رفضــا العتقالهــم اإلداري،
مــن بينهــم األســرة هبــة اللبــدي ،وأقدمهــم األســر أحمــد
غنــام املــرب عــن الطعــام منــذ  79يوم ـاً.
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ،يف بيــان،
اليــوم االثنــن ،أن األرسى املرضبــن هــم :األســر إســاعيل
عــي ( 30عامــا) مــن بلــدة أبــو ديــس يف القــدس ،واملــرب
منــذ  69يومــا ،واملعتقــل منــذ شــهر شــباط /فربايــر ،2019
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اىل جانــب األســر طــارق قعــدان ( 46عامــا) مــن محافظــة
جنــن ،هــو أســر ســابق قــى مــا مجموعــه يف معتقــات
االحتــال  11عامــا مــا بــن أحــكام واعتقــال إداري ،وهــو
مــرب عــن الطعــام منــذ  62يومــا.
ولفتــت اىل أن األســر مصعــب الهنــدي ( 29عامــا) مــن
بلــدة تــل يف محافظــة نابلــس جــرى اعتقالــه يف الرابــع مــن
الشــهر الجــاري ،ملــدة ســتة أشــهر ،اعتقــل عــدة مــرات
ســابقا مــن بينهــا عــدة اعتقــاالت إداريــة ،وبلــغ مجمــوع
أوامــر االعتقــال اإلداري الصــادرة بحقــه  24أمــر اعتقــال
إداري ،وهــو مــرب عــن الطعــام منــذ  7أيــام.
كــا التحــق بــاإلرضاب منــذ  12يومــا األســر منــر باســل
صوافطــة ( 36عامــا) مــن ســكان طوبــاس ،والــذي كان قــد
اعتقــل بتاريــخ  ،2019/3/29وأصــدرت محكمــة االحتالل يف
«عوفــر» بحقــه بعــد أيــام أم ـرا إداريــا مدتــه ســتة أشــهر،
علــا أنــه أســر ســابق قــى مــا مجموعــه  4ســنوات يف
األرس.
فيــا يواصــل األســر أحمــد زهـران ( 42عامــا) مــن بلــدة

ديــر أبــو مشــعل يف محافظــة رام اللــه إرضابــه عــن الطعــام
منــذ  7أيــام ضــد االعتقــال اإلداري ،وهــو أســر ســابق قــى
مــا مجموعــه يف معتقــات االحتــال  15عامــا ،وهــو متــزوج
ولــه أربعــة أبنــاء ،علــا أنــه معتقــل منــذ شــهر آذار /مــارس
 ،2019وقــد خــاض هــذا العــام إرضابــا عــن الطعــام اســتمر
ملــدة  39يومــا وانتهــى بوعــد باإلفـراج عنــه ،إال أن ســلطات
االحتــال أصــدرت أمــر اعتقــال إداري جديــد بحقــه وعليــه
أعلــن إرضابــه عــن الطعــام ،وبذلــك يكــون هــذا اإلرضاب
هــو اإلرضاب الثــاين الــذي يخوضــه خــال هــذا العــام.
كــا بينــت الهيئــة ،أن األســرة هبــه اللبــدي ( 24عام ـاً)
وتحمــل الجنســية األردنيــة بجانــب الجنســية الفلســطينية،
اعتقلــت أثنــاء توجههــا لزيــارة عائلتهــا يف محافظــة جنــن
حيــث جــرى اعتقالهــا أثنــاء عبــور الجــر ،وحولــت إىل
التحقيــق حيــث اســتمر ملــدة  25يومــا يف ظــروف قاســية
وصعبــة ،وانتهــى بتحويلهــا إىل االعتقــال اإلداري ،وعــى
91
ذلــك أعلنــت إرضابهــا عــن الطعــام منــذ  7أيــام.
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