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تقديم

ــار  ــة ألخب ــا كتتم ــطينية وتطوراته ــة الفلس ــار القضي ــي أخب ــد، لتغط ــن جدي ــطينية م ــات الفلس ــود اليومي تع

الســنوات املاضيــة مــن عمــل املركــز والتــي غطتهــا املجلــدات الخمــس والعــرشون، وشــكلت مرجعــاً مهــامً لــكل 

الباحثــني العــرب واألجانــب، وقــد قدمــت هــذه املجلــدات األخبــار التــي تخــص القضيــة الفلســطينية يف تسلســلها 

الزمنــي اليومــي، لتضــم وصفــاً موجــزاً ودقيقــاً لألحــداث ذات العاقــة املبــارشة بالقضيــة الفلســطينية، أو مــا يقــال 

أو يكتــب عنهــا، بشــكل يومــي، مهــام كان نــوع الخــر وأيــاً كان مصــدره. وذلــك كمحاولــة رائــدة لتأريــخ تطــورات 

القضيــة الفلســطينية. يقــوم بذلــك فريــق بحــث متخصــص ومهنــي، وكجهــد هــو األول مــن نوعــه باللغــة العربيــة، 

لتقديــم هــذه املعلومــات، بشــكل خــاص، إىل املختصــني بالقضيــة الفلســطينية والباحثــني فيهــا.

اليوميــات الفلســطينية مــرشوع مــن عــدة مشــاريع أخــذ مركــز األبحــاث يف منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى 

عاتقــه تنفيذهــا، ال لتســهم  يف توعيــة القــارئ العــريب وزيــادة معلوماتــه حــول القضيــة الفلســطينية فحســب، بــل 

أيضــاً لتســهل عــى األســاتذة والكتــاب واملؤرخــني واملختصــني أعاملهــم يف تنــاول القضيــة الفلســطينية ومعالجتهــا 

بالشــكل املوضوعــي الدقيــق املطلــوب. 

وإىل جانــب اليوميــات الفلســطينية يصــدر عــن مركــز األبحــاث مجلــة “شــؤون فلســطينية” التــي صــدر العــدد 

األول منهــا يف آذار )مــارس( 1971، وهــي مجلــة فصليــة مختصــة بالجوانــب املختلفــة مــن القضيــة الفلســطينية، 

تقــدم فيهــا البحــوث املوضوعيــة وتتيــح املجــال للنقــاش الحــر وللفكــر املنفتــح، كــام يصــدر عــن املركــز مجلــة 

ــة التــي تقــدم  ــة التــي يســلط فيهــا الضــوء عــى مراكــز األبحــاث اإلرسائيلي مخرجــات مراكــز األبحــاث اإلرسائيلي

دراســات وأبحــاث متعلقــة بالسياســة اإلرسائيليــة تجــاه املجتمــع العــريب والفلســطيني باإلضافــة إىل إصــدار سلســلة 

أوراق فلســطينية وسلســلة دراســات سياســية.

نغتنــم فرصــة هــذا العمــل لندعــو الباحثــني، املهتمــني لاســتفادة مــن مكتبــة مركــز األبحــاث اســتفادة مبــارشة، 

بكتبهــا ومقتطفاتهــا الصحفيــة ووثائقهــا. 

 

                                                              

                                                                                                                                                   

                                                                                                              د. منترص جرار
مدير عام املركز
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الثالثاء 2019/1/1

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد 

األقىص

ــاء،  ــوم الثاث ــتوطنني، الي ــن املس ــات م ــّددت مجموع ج

اقتحاماتهــا االســتفزازية للمســجد األقــى املبــارك مــن بــاب 

املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.

عــزام  الشــيخ  اإلســامية  األوقــاف  عــام  مديــر  وكان 

الخطيــب، أعلــن مســاء أمــس أن نحــو 30 ألــف مســتوطن 

اقتحمــوا املســجد األقــى يف العــام 2018 بزيــادة 17% عــن 
ــذي ســبقه.1 العــام ال

أسري مقديس يدخل عامه الـ 18 بسجون االحتالل

دخــل األســر املقــديس مالــك ناجــح داوود بكــرات )38 

عامــا( مــن بلــدة صــور باهــر جنــوب رشق القــدس املحتلــة، 

ــل  ــوايل داخ ــى الت ــرش ع ــن ع ــه الثام ــاء، عام ــوم الثاث الي

ســجون االحتــال اإلرسائيــي.

 2001/12/31 بتاريــخ  مالــك  اعتقــل  االحتــال  وكان 

ــز  ــد الحواج ــى أح ــروره ع ــاء م ــم أثن ــت لح ــة بي يف مدين

العســكرية، وخضــع لتحقيــق مطــول يف ســجن املســكوبية 

غــريب القــدس، وحكمــت عليــه محكمــة االحتــال بالســجن 

ــا. ــدة 19 عام م

واألســر مالــك اعتقــل بعيــد زواجــه بعــدة أشــهر وتــرك 

خلفــه زوجتــه الحامــل والتي أنجبــت طفلته الوحيــدة لينا2.

إدارة معتقل »الدامون« تفرض عقوبات جامعية عىل عدد 

من األسريات وتنفذ بحقهن محاكمة داخلية 

فرضــت إدارة معتقــل »الدامــون« عقوبــات جامعيــة عى 

عــدد مــن األســرات القابعــات يف غرفــة رقــم )11( وهــن: 

)خالــدة جــرار، وصابريــن زبيــدات، وروان أبــو زيــادة، 

وياســمني شــعبان،  عــواد،  ونورهــان  مــوىس،  وميســون 

ــا« ملــدة  ــارة و»الكنتين ــني اعمــر(، وحرمتهــن مــن الزي وحن

ــذت  ــد أن نف ــة بع ــات مالي ــن غرام ــت عليه ــهر، وفرض ش

ــة. ــة داخلي ــن محاكم بحقه

ونقــل محامــي نــادي األســر عــن األســرات، اليــوم 

ــت  ــي حاول ــل الت ــة اإلذالل والتنكي ــل عملي ــاء، تفاصي الثاث

إدارة املعتقــل تنفيذهــا بحقهــن؛ ففــي تاريــخ الســابع 

ــون األول/ ديســمر 2018، حــرت إحــدى  ــن كان عــرش م

ــة  ــن الغرف ــروج م ــرات الخ ــن األس ــت م ــجانات وطلب الّس

ــن  ــّجانة أن يخرج ــرق للس ــه مل ي ــات، إال أن ــراء تصليح إلج

ــاه. ــن إىل دورة املي ــن أن يدخل ــت منه ــاحة، وطلب  إىل الس

وقالــت األســرات إنهــن رفضــن هــذا اإلجــراء، وبعــد ســاعة 

أبلغتهــن إدارة املعتقــل أن عليهــن تســليم بعــض املقتنيات، 

ــوة إىل القســم  ــا، وبالفعــل حــرت ق وإال ســيتم مصادرته

ــي  ودخلــت غرفــة رقــم )11( وصــادرت بعــض األدوات الت

تســتخدمها األســرات ومتثلــت بـ)التلفــاز، والباطــة، ســخان 

معاقبــات،  أنهــن  األســرات  وأبلغــت  والراديــو(  املــاء، 

ــورة«. ــل »الف ــاحة املعتق ــروج إىل س ــن الخ ــات م  وممنوع

ــزل  ــى ع ــت ع ــل أقدم ــك ب ــل بذل ــف إدارة املعتق ومل تكت

ــدة  ــني لع ــارة املحام ــة زي ــعبان يف غرف ــمني ش ــرة ياس األس

ــرات  ــت األس ــد أن أرجع ــا بع ــاء عزله ــم إنه ــاعات، وت س

وجبــات الطعــام، ويف اليــوم التــايل اقتحمــت قــوات القمــع 

وأخــذت  لخصوصيتهــن،  مراعــاة  دون  مجــددا،  الغرفــة 

األســرات بالــراخ يف كافــة الغــرف والــرب عــى األبــواب.

معتقــل  يف  القابعــات  األســرات  عــدد  أن  إىل  يُشــار 

ــال  ــد االعتق ــرتان قي ــن أس ــرة، بينه ــون« )54( أس »الدام

اإلداري. 

ــات  ــه إدارة املعتق ــوم ب ــا تق ــر أن م ــادي األس ــر ن واعت

ــة ســلب ممنهجــة لحقوقهــن،  بحــق األســرات، هــي عملي

وتصاعــدت بحقهــن منــذ أن نفــذت األســرات يف شــهر 

متثلــت  احتجاجيــة  خطــوات   ،2018 ســبتمر  أيلــول/ 

برفضهــن الخــروج إىل ســاحة املعتقــل »الفــورة« يف معتقــل 

ــرات. ــغيل الكام ــا لتش ــارون« رفض »هش

ــة يف  ــة العامل ــات الحقوقي ــر املؤسس ــادي األس ــا ن ودع

فلســطني إىل أخــذ دورهــا الحقيقــي والتدخــل لحاميــة 

ــال ســلب  ــة ســلطات االحت ــن محاول األســرات واألرسى م

حقوقهــم عــر سياســات ممنهجــة هدفهــا الحــط مــن 
الكرامــة اإلنســانية.3

األربعاء 2019/1/2

جنني: قوات االحتالل تجرف أرايض يف قرية ظهر املالح 
لصالح توسيع مستوطنة »شاكيد«

ــف  ــس، بتجري ــي، أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق رشع

الفصــل  بجــدار  املعزولــة  املالــح  ظهــر  قريــة  أراض يف 

العنــري جنــوب غــريب جنــني، لصالــح توســيع مســتوطنة 

»شــاكيد«.

 وقــال رئيــس مجلــس قــروي ظهــر املالــح عمــر الخطيب، 

إن جرافــات االحتــال رشعــت بتجريــف نحــو 120 دومنا من 
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أرايض القريــة، ودمــرت شــارعا معبــدا فيهــا، بهــدف مصادرة 

املواطنــني لصالــح توســيع مســتوطنة »شــاكيد«. أرايض 

ــاؤه يف  ــم بن ــذي ت ــري ال ــل العن ــدار الفص ــني أن ج  وب

العــام 2003، يخــرتق حــدود القريــة التــي تــم عزلهــا عــزال 

ــكان  ــا تش ــد أن كانت ــة بع ــورة الغربي ــة ط ــن قري ــا ع متام

ــك. ــال دون ذل ــدار ح ــن الج ــدة، لك ــة واح قري

بإقامــة  يكتــف  مل  االحتــال  إن  الخطيــب،  وأضــاف   

ــل  ــة، ب ــى أرايض القري ــل ع ــدار الفاص ــتوطنات والج املس

أقــام بوابــة حديديــة عــى مدخلهــا، وحولهــا إىل ثكنــة 

عســكرية مغلقــة، وهــذه البوابــة تفتــح عنــد الســابعة 

صباحــا، وتغلــق الســابعة مســاء، وتغلــق يف منتصــف النهــار 

ــرشة. ــة ع ــة الثاني ــارشة ولغاي ــن الع ــاعتني م ــدة س مل

 وتابــع: »باإلضافــة إىل ذلــك مينــع االحتــال البنــاء أو 

ــح، بذريعــة أنهــا مصنفــة  ــة ظهــر املال التعمــر داخــل قري

ــات  ــن عائ ــد م ــزوح العدي ــبب بن ــا تس ــة )ج(، م كمنطق

ــة«. ــورة الغربي ــاورة ط ــم املج ــة إىل قريته القري

ــاكيد« إىل  ــتوطنة »ش ــال، مس ــلطات االحت ــأت س  وأنش

الــرشق مــن القريــة وتبعــد مســافة ال تزيــد عــى 350 

ــي تبعــد عنهــا 500  مــرتا عنهــا، ومســتوطنة »حانيــت« الت

ــد  ــي تبع ــتيطانية الت ــر« االس ــة »عوم ــامال، ومدرس ــرت ش م

كيلومــرتا واحــدا إىل الغــرب منهــا، باإلضافــة إىل مســتوطنة 

ــل منشــة«. »ت

 وبحســب مركــز أبحــاث األرايض »أريــج«، فــإن االحتــال 

يحــارص هــذه القريــة مــن الجهــات الثــاث باملســتوطنات 

ومــن الجهــة الرابعــة بجــدار الفصــل العنــري، مــا حــول 

ــم  ــايل ويجعله ــة األه ــد حرك ــر يقي ــجن كب ــة إىل س القري
ــال واإلذالل.4 ــة االحت ــا لسياس ضحاي

الرئيس يستقبل لجنة اإلرشاف عىل إعامر »الريموك« 
ومقربة الشهداء 

ــر الرئاســة  ــاس، امــس، مبق اســتقبل الرئيــس محمــود عب

يف مدينــة رام اللــه، عــددا مــن أعضــاء لجنــة اإلرشاف عــى 

إعــادة إعــامر مخيــم الرمــوك ومقــرة الشــهداء يف ســورية، 

والتــي تضــم أكــر مــن ألــف رضيــح لشــهداء الثــورة 

الفلســطينية، مــن بينهــم أرضحــة أبــو جهــاد، وأبــو صــري، 

وســعد صايــل، وأبــو العبــاس، بحضــور عضــو اللجنــة 

ــد. ــزام األحم ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــة ملنظم التنفيذي

ــري  ــا يج ــورة م ــس يف ص ــة الرئي ــاء اللجن ــع أعض  ووض

ــاض،  ــة األنق ــن أعــامل إلزال ــرة الشــهداء م ــم ومق يف املخي

ــح الشــوارع يف  ــة 70% مــن األنقــاض وفت حيــث متــت إزال

ــم  ــكان املخي ــن س ــة م ــودة 280 عائل ــاح ع ــا أت ــم، م املخي

ــه. ــروا ملغادرت ــن اضط الذي

 وأشــاروا إىل أن هنــاك اســتعدادا كامــا للعمــل التطوعــي 

مــن قبــل أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف ســورية، خاصــة 

قطاعــي املهندســني واملقاولــني الفلســطينيني، معربــني عــن 

ــذا  ــر له ــة التحري ــس ومنظم ــي الرئي ــر لتبن ــاح الكب االرتي

الجهــد العظيــم، مبشــاركة القطــاع الخــاص الفلســطيني 

لتغطيــة  دوالر  مبليــون  مســاهمته  عــن  أعلــن  الــذي 
النفقــات.5

إرسائيل تدّشن مطاراً جديداً قرب إيالت يف 21 الجاري

 أعلنــت وزارة النقــل اإلرسائيليــة، أمــس، أنــه ســيتم 

الثــاين يف جنــوب  كانــون  تدشــني مطــار جديــد يف 21 

إرسائيــل قــرب البحــر األحمــر.

وأكــد وزيــر النقــل اإلرسائيــي إرسائيــل كاتــس يف بيــان أن 

مطــار رامــون سيســتخدم يف البدايــة لرحــات داخليــة، عــى 

أن يســتقبل الحقــا رحــات تجاريــة دوليــة، مــن دون إعطــاء 

موعــد لوصــول الرحــات األوىل إليــه.

 وســيكون املطــار الواقــع عــى بعــد حــوايل 18كــم مــن 

ــى  ــادراً ع ــة األردين، ق ــاء العقب ــرب مين ــات ق ــع إي منتج

اســتقبال مــا يصــل إىل مليــوين مســافر ســنوياً، وحتــى 4,2 

مليــون شــخص بحلــول العــام 2030، بحســب موقــع املطــار 

اإللكــرتوين الرســمي. وســيقام حفــل تدشــينه يف 21 كانــون 

الثــاين بحضــور رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، 

بحســب وزارة النقــل. 

ــام  ــدأ يف الع ــذي ب ــار ال ــذا املط ــاء ه ــة بن ــدرت كلف وق
ــيكل.6 ــار ش 2013، بـــ1,7 ملي

روسيا لن تعرض خطة جديدة للمصالحة

كشــفت مصــادر فلســطينية مطلعــة، بــأن الخارجيــة 

ــني  ــة ب ــدة للمصالح ــة جدي ــرض أي خط ــن تع ــية ل الروس

حركتــي »فتــح« و»حــامس« خال اللقــاءات التي ســيعقدها 

ممثلــون عــن الحركتــني خــال األســابيع املقبلــة يف موســكو 

مــع كبــار املســؤولني الــروس. وقالــت املصــادر لـ»القــدس« 

إن الخارجيــة الروســية دعــت قيــادات مــن حركتــي »فتــح« 

ــة  ــيايس لحرك ــب الس ــس املكت ــا رئي ــن بينه ــامس« م و»ح

ــات لاطــاع عــى  ــة، إلجــراء محادث حــامس إســامعيل هني

رؤيــة الحركتــني للمصالحــة وإمكانيــة إحــداث اخــرتاق فيها. 
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ــة  ــا أي ــة الروســية ليــس لديه وبينــت املصــادر، أن الخارجي

نوايــا لســحب ملــف املصالحــة مــن القاهــرة، وإمنــا تســعى 

ملســاعدتها يف إنجــاز امللــف خاصــة وأن الجانبــني يتمتعــان 

بعاقــة جيــدة معهــا. ووفقــا للمصــادر، فــإن وزارة الخارجية 

الروســية بقيــادة الوزيــر ســرجي الفــروف تســعى لتوســيع 

نشــاطاتها يف منطقــة الــرشق األوســط مــن خــال محاولــة 

التدخــل يف جميــع امللفــات باملنطقــة بهــدف املســاعدة يف 

تفكيــك األزمــات بطــرق مختلفــة إلعــادة األمــن واالســتقرار 

فيهــا خاصــة مــع النجــاح الــذي حققتــه السياســة الروســية 
يف ســوريا مؤخــرا.7

انقسام املعارضة اإلرسائيلية قبل 4 أشهر من موعد 
االنتخابات

انقســمت املعارضــة مــن يســار الوســط يف إرسائيــل أمس، 

ــن نيســان،  ــررة يف التاســع م ــة مق ــات ترشيعي ــل انتخاب قب

مــع إعــان زعيــم حــزب العمــل آيف غابــاي فــض التحالــف 

مــع زعيمــه حــزب »الحركــة« تســيبي ليفنــي.

وقبيــل االنتخابــات الترشيعيــة عــام 2015، تحالــف حزب 

ــة  ــرة الخارجي ــادة وزي ــة« بقي ــزب »الحرك ــع ح ــل م العم

الســابقة وشــكا حــزب »االتحــاد الصهيــوين« الــذي حصــل 

يف انتخابــات تلــك الســنة عــى 24 مقعــدا مــن أصــل 120، 

ــو  ــني نتنياه ــة بنيام ــة لحكوم ــة معارض ــر جبه ــح أك ليصب

ــه »الليكــود« 30 مقعــدا. ــذي حصــد حزب ال

وتــوىل غابــاي زعامــة حــزب العمــل يف 2017، لكــن ومنــذ 

تلــك الفــرتة، مل يكــن تحالفــه مــع ليفنــي، الــذي ورثــه عــن 

ســلفه اســحق هرتــزوغ، ســها.

ــف  ــزب تحال ــواب ح ــع ن ــاء م ــال لق ــاي خ ــال غاب وق

ــت  ــا زل ــون »م ــام شاشــات التلفزي ــوين، وأم ــاد الصهي االتح

ــر  ــكر كب ــد معس ــط، يف توحي ــة، يف الرواب ــن يف الرشاك أؤم

ملتــزم بالتغيــر، لكــن الروابــط الناجحــة تقتــي الصداقــة، 

ــني«. ــار مع ــزام مبس ــات وااللت ــك باالتفاق والتمس

وتابــع »هــذا مــا مل يحصــل يف هــذه الرشكــة«، معربــا عــن 

قناعتــه بــأن الناخبــني يوافقونــه الرأي.

ــت  ــي املنصــة وأعلن ــت ليفن ــاي اعل ــح غاب ــد تري وبعي

بشــكل مقتضــب أنهــا ســتأخذ بعــض الوقــت للتفكــر يف مــا 

أعلنــه غابــاي قبــل الــرد.

ويف تغريــدة لهــا بعيــد إعــان غابــاي قالــت ليفنــي 

»مــن الجيــد أن الشــكوك تبــددت«، متعهــدة الفــوز يف 

املقبلــة. االنتخابــات 

وأكــدت ليفنــي يف مؤمتــر صحــايف بعــد ظهــر الثاثــاء أنهــا 

فوجئــت بإعــان غابــاي ورفضــت اتهاماتــه بعــدم اإلخــاص.

وقالــت »غابــاي كان محقــا يف أمــر، مل يكــن هنــاك أبــدا 
رشاكــة حقيقيــة بيننــا ألنــه مل يرغــب بذلــك يومــا«.8

تقرير: االحتالل هدم ودمر 538 منزال ومنشأة واستوىل 

عىل 3439 دومنا عام 2018  

ــق  ــات والتوثي ــوراين للدراس ــه الح ــد الل ــز عب ــدر مرك  أص

»حصــاد«  الســنوي  تقريــره  التحريــر،  ملنظمــة  التابــع 

عــام  خــال  شــعبنا  بحــق  اإلرسائيليــة  حول االنتهــاكات 

2018، حيــث رصــد ووثـّـق أبــرز انتهــاكات االحتــال كأعــداد 

الشــهداء، والجرحــى، واملعتقلــني، واالســتيطان، واالســتياء 

عــى األرايض، وهــدم املنــازل، وغرهــا مــن جرائــم االحتــال.

وفيام يي أبرز ما جاء يف التقرير:

الشهداء
ارتقــى )312( شــهيداً خــال عــام 2018 يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة، مــن بينهــم )57( طفــا 

ــاع  ــا يف قط ــهد )262( مواطن ــث استش ــيدات، حي ــاث س وث

ــدس  ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــا يف الضف ــزة، و)50( مواطن غ

املحتلــة، بارتفــاع زاد عــن 200% عــن العــام املــايض، نتيجــة 

ــني خــال مســرات العــودة يف قطــاع غــزة،  اســتهداف املدني

وال تــزال ســلطات االحتــال تحتجــز جثامــني )38( شــهيدا، يف 

ــدويل االنســاين. ــون ال ــة صارخــة للقان مخالف

الجرحى واملعتقلني
قامــت ســلطات االحتــال خــال العــام 2018 بإصابــة 

وجــرح نحــو )31500( مواطنــا فلســطينيا يف الضفــة الغربيــة 

مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة ، مــن بينهــم نحــو )26000( 

ــر  ــأيت هــذا االرتفــاع الكب ــوا يف قطــاع غــزة، وي ــا اصيب مواطن

ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــار والغ ــاق الن ــة اط ــات نتيج يف اإلصاب

عــى املتظاهريــن الســلميني املشــاركني يف املســرات الســلمية 

عــى حــدود قطــاع غــزة، والتــي بــدأت يف ذكــرى يــوم األرض 

والقــرى  البلــدات  اقتحــام  إىل  باإلضافــة   ،2018/3/30 يف 

ــامت. واملخي

إىل ذلــك قامت ســلطات االحتــال باعتقــال )6489( مواطنا، 

ســيدة، و)38(  و)140(  )1063( طفــا،  نحــو  بينهــم  مــن 

صحفيــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع 

ــة  ــى نهاي ــال حت ــجون االحت ــدد األرسى يف س ــغ ع ــزة، وبل غ

ــا،  ــم )250( طف ــن بينه ــام 2018 نحــو )6000( أســرا، م الع

ــات املختصــة بشــؤون األرسى. و)54( ســيدة، بحســب الهيئ
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االستيطان

قامــت ســلطات االحتــال خــال العــام 2018 باإلعــان 

يف  االســتيطانية  الوحــدات  آالف  بنــاء  عــن  واملصادقــة 

ــا،  ــدس ومحيطه ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــتوطنات الضف مس

ــاء يف  ــن البن ــؤولة ع ــة املس ــات املختص ــت الجه ــث أعلن حي

املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة والقــدس عــن إيــداع خطــط 

ــو )10298(  ــص لنح ــى تراخي ــة ع ــاءات واملوافق ــرح عط وط

وحــدة اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة والقــدس، منهــا )2600( 

وحــدة يف مدينــة القــدس املحتلــة، وذلــك اســتناداً إىل التقريــر 

الصــادر عــن دائــرة الخرائــط ونظــم املعلومــات الجغرافيــة يف 

ــل التفكجــي. ــرشق واالســتاذ خلي ــت ال بي

ــى انشــاء  ــام 2018 ع ــال ع ــة االحت ــت حكوم ــام صادق ك

مســتوطنة جديــدة تحمــل اســم »عميحــاي« جنــوب مدينــة 

نابلــس، باإلضافــة اىل مصادقــة  اللجنــة الوزاريــة اإلرسائيليــة 

للترشيــع عــى مــرشوع قانــون لدفــع تســوية ورشعنــة أكــر 

مــن 66 »بــؤرة اســتيطانية« بنيت عــى مــدار العرشيــن عامــا 

ــم«  ــه أدومي ــة مســتوطنة »معالي ــام قامــت بلدي ــة، في املاضي

ــاء  ووزارة اإلســكان اإلرسائيليــة بتوقيــع اتفــاق ينــص عــى بن

ــث  ــة، حي ــنوات القادم ــال الس ــكنية خ ــدات الس آالف الوح

اعتــرت اعــرتاف الرئيــس االمريــي ترمــب بالقــدس كعاصمــة 

ــر  ــوء أخ ــة ض ــا مبثاب ــفارته إليه ــل س ــال ونق ــة االحت لدول

ــل  ــر«، والعم ــن »الجواري ــتيطانية م ــاريعها االس ــراج مش إلخ

عــى مبــارشة تنفيذهــا.

ــتيطاين يف  ــي اس ــاء ح ــى إنش ــة ع ــت املصادق ــك مت إىل ذل

ــم  ــن ت ــتوطنني، الذي ــح املس ــون« لصال ــوش عتصي ــع »غ تجم

ــة  ــام متــت املوافق ــوت« في ــف هآف ــؤرة »نيت ــن ب ــم م اخائه

عــى افتتــاح مركــز لرشطــة االحتــال قــرب الحــرم اإلبراهيمــي 

ــل. ــة الخلي يف مدين

ــدة  ــاء مســتوطنة جدي ــم وضــع حجــر األســاس لبن ــد ت وق

باســم »ميغــرون«، فيــام يســمى بتجمــع« بنيامــني »يف منطقة 

رام اللــه بحضــور وزيــري اإلســكان والســياحة اإلرسائيليــني.

وربــط  الغربيــة  الضفــة  تفتيــت  مخطــط  وضمــن 

املســتوطنات مــن خــال شــبكة مــن الطــرق االلتفافيــة 

صادقــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــى إنشــاء طــرق اســتيطانية 

جديــدة يف الضفــة الغربيــة بتكلفــة )230( مليــون دوالر 

أمــريك، حيــث افتتــح »بنيامــني نتنياهــو« ووزيــر املواصــات 

اإلرسائيــي الشــارع االلتفــايف االســتيطاين )55( عــى أرايض 

ــة. ــرب قلقيلي ــاس ق ــي الي النب

ــط  ــى مخط ــي ع ــات اإلرسائي ــر املواص ــادق وزي ــام ص ك

مــرشوع الســكك الحديديــة والقطــار، الــذي ســربط املناطــق 

داخــل أرايض عــام 1948 باملســتوطنات القامئــة عــى االرايض 

املحتلــة عــام 1967، إىل ذلــك اقــرت مــا تســمى لجنــة 

القــدس  يف  اإلرسائيــي  التخطيــط  مجلــس  يف  االســتئناف 

ربــط مســتوطنة »رمــات شــلومو« بالشــارع االلتفــايف )443( 

موديعــني- تــل أبيــب القــدس بالشــارع رقــم )21( الــذي 

يخــرتق قريــة شــعفاط، ويبتلــع مســاحة واســعة مــن أراضيها، 

ــارعني. ــني الش ــة ب ــات الواقع ــن آالف الدومن ــا ع ويعزله

إىل ذلــك أعلنــت اللجنــة الفرعيــة لاســتيطان التابعــة 

ــة  ــط هيكلي ــات وخرائ ــداع مخطط ــن إي ــة ع ــإدارة املدني ل

ــق  ــن مناط ــة م ــة الغربي ــل أراٍض يف الضف ــدف إىل  تحوي ته

زراعيــة إىل مناطــق ســكنية وخدماتيــة لصالــح مشــاريع 

اســتيطانية مــن ضمنهــا أراٍض تابعــة لبلــدة العيزريــة بهــدف 

تنفيــذ مخطــط »أي 1« االســتيطاين لربــط مســتوطنة »معاليــه 

ــة. ــة الرشقي ــن الجه ــدس م ــاء الق ــم« بأحي أدومي

كــام صادقــت لجنــة الداخليــة يف الكنيســت بالقــراءة 

األوىل عــى منــح وزيــر الداخليــة صاحيــة توزيــع مدخــوالت 

ــل  ــة داخــل إرسائي ــب مــن املناطــق الصناعي ــا والرائ األرنون

لصالــح املســتوطنات خــارج أرايض عــام 1948، باإلضافــة 

ــدة. ــة جدي ــق صناعي ــة مناط إلقام

االستيالء عىل األرايض وتجريفها

ــتياء  ــام 2018 باالس ــال الع ــال خ ــلطات االحت ــت س قام

ووضــع اليــد عــى نحــو )3439( دومنــا مــن أرايض املواطنــني 

ــث  ــة، حي ــدس املحتل ــة والق ــة الغربي ــطينيني يف الضف الفلس

تــم االســتياء عــى )47( دومنــا مــن أرايض بلــدة الــرام شــاميل 

ــا العســكري،  ــة، بهــدف توســيع حاجــز قلندي القــدس املحتل

و)52( دومنــا مــن أرايض بلــدة عــزون القريبــة مــن مســتوطنة 

»ألفيــه منيشــه« رشق قلقيليــة، و)59( دومنــا مــن أرايض وادي 

قانــا رشق ســلفيت، و)8( دومنــات مــن أرايض بلــدة الزاويــة، 

ــا  ــان، و)24( دومن ــا وقب ــديت بيت ــن أرايض بل ــا م و)24( دومن

ــاوية،  ــدة الس ــات يف بل ــن، و)5( دومن ــدة بوري ــن أرايض بل م

ودومنــني ونصــف مــن أرايض املواطنــني يف قريــة جيــت، و)25( 

ــس، و)100(  ــدة جامعــني مبحافظــة نابل ــن أرايض بل ــا م دومن

ــني،  ــرب جن ــوب غ ــح جن ــر املال ــة ظه ــن أرايض قري ــم م دون

و)4( دومنــات ونصــف مــن أرايض قريــة بــدرس، و)155( 

دومنــا مــن أرايض قريــة اللــن الغربيــة، وذلــك لتوســيع 

ــف  ــى نص ــتياء ع ــم االس ــام ت ــه«، ك ــت اري ــتوطنة »بي مس

ــامل رام  ــح ش ــي صال ــارة والنب ــديت عط ــن بل ــم يف كل م دون

ــل  ــى مداخ ــة ع ــكرية املقام ــز العس ــيع الحواج ــه لتوس الل
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البلدتــني، و)200( دونــم مــن أراض بلــدة الخــر يف منطقــة 

يطلــق عليهــا »جبــل زقنــدح«، ودومنــني مــن أرايض املواطنــني 

ــافر  ــة مس ــن أرايض منطق ــني م ــر، ودومن ــت تعم ــة بي يف قري

ــن  ــا م ــال، و)68( دومن ــوات االحت ــكر لق ــح معس ــا لصال يط

أرايض املواطنــني يف خربــة الــراس األحمــر لصالــح شــق طريــق 

عســكري، و)35( دومنــا مــن أرايض بلــدة بردلــة، و)29( دومنــا 

ــني. ــة الجلمــة رشق جن ــن األرايض قري م

ــى )72(  ــد ع ــع الي ــال بوض ــلطات االحت ــت س ــام قام ك

ــدة الخــر، و)1079( دومنــا مــن أرايض  دومنــا مــن أرايض بل

ــا  ــاملية، و)267( دومن ــوار الش ــر يف األغ ــراس األحم ــة ال خرب

مــن أرايض قريتــي بردلــة وتياســر يف محافظــة طوبــاس تعــود 

ملكيتهــا للكنيســة الاتينيــة يف القــدس، بحجــة الدواعــي 

األمنيــة، و)356( دومنــا مــن أرايض املواطنــني يف خلــة مكحــول 

ــوار الشــاملية. باألغ

كــام قضــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة بأحقية »الصندوق 

ــو )522( دومنــا يف منطقــة  ــل« امتــاك نح ــي إلرسائي القوم

غــوش عتصيــون جنــوب الضفــة الغربيــة. فيــام اســتولت 

قطعــان املســتوطنني عــى أكــر مــن )300( دونــم مــن أرايض 

ــود، واماتــني، وكفــر الديــك، وبيــت  ــدات جال املواطنــني يف بل

ــل. ســاحور، والخلي

كــام قامــت جرافــات االحتــال بعمليــات تجريــف ملئــات 

الضفــة  الفلســطينيني يف  املواطنــني  أرايض  الدومنــات مــن 

ــة  ــتيطانية، وبحج ــاريع االس ــح املش ــدس لصال ــة والق الغربي

ــف يف كل  ــات التجري ــزت عملي ــث ترك ــة، حي ــراض األمني األغ

مــن: قريــوت، وعقربــا، وعصــرة القبليــة، وجالــود، وعورتــا يف 

محافظــة نابلــس، وكفــر الديــك، وديــر بلــوط، وبوريــن، وديــر 

آســتيا، وبروقــني يف محافظــة ســلفيت، وكفــر اللبــد، وشــوفة 

وكفــا يف محافظــة طولكــرم، ورأس كركــر وأم صفــا يف محافظــة 

رام اللــه، وبيــت تعمــر، والخــر، ونحالــني يف محافظــة بيــت 

ــة  ــل ومنطق ــل، وفصاي ــت أوال يف الخلي ــا وبي ــم، وترقومي لح

ديــر حجلــة رشق أريحــا.

ــك قامــت جرافــات االحتــال وقطعــان املســتوطنني  إىل ذل

خــال العــام 2018 باقتــاع واتــاف نحــو )7600( شــجرة 

زيتــون ونخيــل ولوزيــات يف كافــة أنحــاء الضفــة الغربيــة مبــا 

فيهــا القــدس.

هدم البيوت واملنشآت

قامــت ســلطات االحتــال خــال العــام 2018 بهــدم وتدمر 

)538( بيتــا ومنشــأة يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة 

بيتــا،   )157( هدمــت  حيــث  املحتلــة،  القــدس  ومدينــة 

ــة القــدس  ــم هدمــه يف مدين ــا ت و)381( منشــأة، و45% منه

وبلداتهــا، باإلضافــة إىل إصــدار إخطــارات هــدم ووقــف بنــاء  

ــد أدت  ــام  2018، وق ــال الع ــأة خ ــا ومنش ــو )460( بيت لنح

عمليــات الهــدم إىل ترشيــد نحــو )1300( مواطنــا ومواطنــة، 

ــا. ــم )225( طف بينه

انتهاكات بحق القدس

أقامــت رشطــة االحتــال )3( غــرف مراقبــة يف منطقــة 

بــاب العامــود، مــا غــر مــن معــامل بــاب العامــود التاريخيــة 

الشــهرة، فيــام صادقــت الكنيســت اإلرسائيليــة عــى مــرشوع 

والثالثــة،  الثانيــة  بالقراءتــني  املوحــدة«  »القــدس  قانــون 

والــذي يحظــر نقــل أجــزاء مــن القــدس املحتلــة بــأي تســوية 

ــت. ــو كنيس ــة 80 عض ــتقبلية إال مبوافق مس

فيــام قــال خبــر االســتيطان الباحــث أحمــد صــب لــن، انــه 

تــم طــرح عطــاء لتشــييد البنيــة التحتيــة الخاصــة باملــرشوع 

ــاء  ــراق، وإن العط ــاحة ال ــاه« يف س ــت هاليب ــدي »بي التهوي

ينــص عــى بنــاء مبنــى تصــل مســاحته إىل 4 آالف مــرت؛ مكــون 

مــن طابقــني مبســاحة 1500 مــرت.

وافتتحــت ســلطات االحتــال مركــزا تهويديــا تحــت مســمى 

»مركــز تــراث يهــود اليمــن« ببلــدة ســلوان جنــوب املســجد 

األقــى، ورشعــت بلديــة االحتــال بأعــامل حفــر لبنــاء جــر 

ــي داود مــرورا بحــي  ــوري ومنطقــة النب ــط بــني حــي الث يرب

ــلطة  ــمى »س ــا يس ــإرشاف م ــلوان، ب ــدة س ــة ببل وادي الرباب

تطويــر القــدس«، ويبلــغ طــول الجــر املخطــط إقامتــه 197 

مــرتا، وبارتفــاع 30 مــرتا.

الثانيــة العريــة(، فــإن بلديــة  ووفــق تقريــر )للقنــاة 

االحتــال يف القــدس وضعــت خطــة إلنهــاء عمــل وكالــة 

ــا  ــا فيه ــاتها، مب ــع مؤسس ــاق جمي ــة، وإغ ــوث يف املدين الغ

املــدارس والعيــادات واملراكــز الخدميــة املعنيــة باألطفــال، إىل 

ــدس،  ــاميل الق ــعفاط«، ش ــم »ش ــف مخي ــاء تعري ــب إنه جان

»مخيــام لاجئــني«.

ــداءات  ــيحية العت ــامية واملس ــر اإلس ــت املقاب ــام تعرض في

ــا  ــث أقتحمه ــة«، حي ــاب الرحم ــرة »ب ــة مق ــة خاص مختلف

ــور  ــني قب ــة ب ــم التلمودي عــرشات املســتوطنني، وأدوا صلواته

ــال عــى  ــت ســلطات االحت ــك عمل ــوات املســلمني، كذل األم

محاولــة  أرسلــة التعليــم يف املدينــة، ومحاولــة فــرض مناهــج 

ــي  ــدارس الت ــرة للم ــراءات كب ــن اغ ــة، ضم ــة محرف إرسائيلي

ــاج. ــذا املنه ــل به تقب

»وفــا«،  وكالــة  ذكرتــه  مــا  إىل  أيضــا  التقريــر  واســتند 

بخصــوص املخطــط االســتيطاين الــذي قدمتــه  جمعيــات 
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ورشكات اســتيطانية، لبنــاء عــدد مــن األبــراج الســكنية مــكان 

ــة. ــازل فلســطينية يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس املحتل من

الجهــات  بعــد أن فشــلت هــذه  التطــور  وجــاء هــذا 

االســتيطانية يف إخــاء )11( عائلــة فلســطينية يف حــي الشــيخ 

جــراح بالقــدس املحتلــة، بذريعــة ملكيــة املســتوطنني لــألرض 

ــام 1948. ــة ع ــل النكب قب

وتدعــي الــرشكات والجمعيــات االســتيطانية ملكيتهــا ألراٍض 

يف حــي الشــيخ جــراح مقــام عليهــا مبــاٍن ســكنية فلســطينية 

ــد  ــذ مــا يزي ــد مــن العائــات الفلســطينية من تســكنها العدي

عــن 60 عامــاً، تعــد محميــة مبوجــب القانــون.

 كــام رشعــت بلديــة االحتــال يف القــدس املحتلــة برتكيــب 

)500( كامــرا ذكيــة يف أنحــاء املدينــة ملراقبــة تحــركات 

الفلســطينيني يف مخالفــة فاضحــة للقوانــني الدوليــة التــي 

ــني. ــة املواطن ــن خصوصي تضم

وكانــت منطقــة ســلوان أكــر املناطــق اســتهدافاً يف محافظة 

القــدس وشــهدت بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى 

املبــارك، انهيــارات أرضيــة ُوصفــت بالخطــرة، تســببت بإخــاء 

ــات  ــازل أخــرى نتيجــة الحفري ــّدد من ــل وتُه ــزل عــى األق من

املتواصلــة وتفريــغ األتربــة التــي تجريهــا ســلطات االحتــال 

ــني يف  ــوارع املواطن ــازل وش ــتيطانية أســفل من ــات اس وجمعي

املنطقــة لشــق شــبكة أنفــاق تتجــه أســفل املســجد األقــى 

وســاحة الــراق املجــاورة، باإلضافــة إىل االســتياء عــى العديــد 

مــن املنــازل واألرايض لتوســيع االســتيطان يف املنطقــة وهــدم 

منــازل أخــرى بحجــة عــدم الرتخيــص.

مــن  العديــد  املكــر  جبــل  منطقــة  شــهدت  كذلــك 

اإلجــراءات التهويديــة مــن هــدم منــازل وبنــاء غــرف فندقيــة 

وتوســيع للمســتوطنات القامئــة. وكانــت منطقــة الخــان 

للهــدم والتهجــر خــال 2018  األحمــر منطقــة معرضــة 

»اي1«. مخطــط  لتنفيــذ 

وقــد استشــهد عــى ثــرى مدينــة القــدس )7( شــهداء، 

ــال  ــلطات االحت ــل س ــيني، وتواص ــهداء مقدس ــم )5( ش بينه

ــهدوا يف  ــهداء مقدســيني استش ــني لش احتجــاز أربعــة جثام

ــو )1800(  ــال نح ــوات االحت ــت ق ــابقة، واعتقل ــنوات س س

ــملت  ــيدة، وش ــا، و)60( س ــم )450( طف ــن بينه ــا، م مواطن

االعتــداءات هــدم )146( بيتــا ومنشــأة داخــل أحيــاء مدينــة 

القــدس، مــن بينهــا )31( عمليــة هــدم ذايت وشــكل ذلــك مــا 

نســبته 60% مــن مجمــل عمليــات الهــدم خــال العــام 2018 

يف محافظــة القــدس، وشــهد هــذا العــام انتهــاكات جســيمة 

ــامً  ــه ك ــف اقتحامات بحــق املســجد األقــى مــن خــال تكثي

ونوعــاً، إذ ســجل اقتحــام نحــو )30000( ألــف مســتوطن 

للمســجد االقــى كأعــى رقــم ســجل منــذ عــام 1967، 

ــاحاته  ــاء يف س ــني بالغن ــال للمقتحم ــة االحت وســمحت رشط

لعقــد حفــات القــران، والدخــول باللبــاس التلمــودي القديــم، 

وإضــاءة الشــمعدان، ورفــع علــم دولــة االحتــال يف باحاتــه.

نتنياهــو«  »بنيامــني  اإلرسائيــي  وزراء  رئيــس  وأعلــن 

ــوزراء باقتحــام األقــى بعــد  الســامح ألعضــاء الكنيســت وال

منــع اســتمر لنحــو عامــني، وشــهد عــام 2018 إغــاق املســجد 

األقــى مرتــني، واســتهدفت ســلطات االحتــال خــال العــام 

2018 املؤسســات املقدســية ســواء الرســمية أو األهليــة وعــى 

ــذي  ــث ال ــان غي ــا عدن ــدس ومحافظه ــة الق ــها محافظ رأس

اعتقــل ثاثــة مــرات خــال العــام ومنــع مــن دخــول الضفــة 

الغربيــة ملــدة ســتة شــهور، واقتحــام مقــر محافظــة القــدس 

ووزارتهــا يف بلــدة الــرام، فيــام منعــت رشطــة االحتــال إقامــة 

اي فعاليــات ثقافيــة، أو فنيــة، أو رياضيــة، ســواء شــعبية، أو 

ــن  ــا م ــوى دعمه ــية بدع ــا مؤسســات مقدس رســمية، نظمته

قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وشــمل ذلــك منــع 

تنظيــم ماراثــون ريــايض، ومل تســلم الطوائــف املســيحية 

مــن هــذه االعتــداءات مــن خــال محاولــة بلديــة االحتــال 

ــكات الكنائــس  ــا« عــى ممتل ــة االمــاك »األرنون فــرض رضيب

ــدس. يف الق

ــاط  ــا األقب ــة نظمه ــى وقف ــال ع ــة االحت ــدت رشط واعت

ــم،  ــرة خاصــة له ــم مق ــع ترمي ــى من ــا ع املســيحني احتجاج

ــم  ــع العل ــة رف ــعانني بحج ــد الش ــرة أح ــى مس ــدت ع واعت

الفلســطيني، وكثفــت رشطــة االحتــال مــن إصــدار قــرارات 

االبعــاد عــن املســجد األقــى، وأحيــاء مدينــة القــدس، ومنــع 

الســفر، وقــرارات أخــرى بالحبــس املنــزيل، والــذي طــال 

ــن  ــاد ع ــرار إبع ــو )176( ق ــم نح ــن بينه ــا، م )318( مواطن

ــع  ــدس، ومن ــة الق ــدات مدين ــاء وبل ــى وأحي ــجد االق املس

دخــول الضفــة الغربيــة، وشــملت هــذه القــرارات مرابطــون 

ــرة  ومرابطــات يف األقــى، وعــدد مــن حــراس وموظفــي دائ

ــامية. ــاف اإلس األوق

الهويــات  بســحب  قــرارا  االحتــال  رشطــة   وأصــدرت 

ــر،  ــو ط ــد أب ــة )محم ــدس الثاث ــواب الق ــن ن ــية م املقدس

ــد  ــابق خال ــا الس ــح، ووزيره ــد طوط ــون، محم ــد عط وأحم

أبــو عرفــه(؛ بحجــة »عــدم الــوالء لدولــة االحتــال«، وكذلــك 

ــان. ــاء علي ــهيد به ــدة الش ــن وال ــة م ــحب اإلقام س

االعتداءات اإلرسائيلية عىل قطاع غزة

تصاعــدت وتــرة االعتــداءات اإلرسائيليــة عــى قطــاع غــزة 
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ــاء  ــذ انته ــل من ــه مثي خــال العــام 2018 بشــكل مل يســبق ل

حــرب عــام 2014، حيــث استشــهد )262( مواطنــا ومواطنــة، 

ــن ذوي  ــيدتني، و)10( شــهداء م ــا وس ــم )49( طف ــن بينه م

االحتياجــات الخاصــة، فيــام قامــت قــوات االحتــال باحتجــاز 

مواطنــا   )25951( نحــو  كذلــك  وأصيــب  شــهيدا،   )11(

ــة. ــروح مختلف ــة بج ومواطن

آلليــات  توغــل  عمليــة   )150( االعتــداءات  وشــملت 

االحتــال، باإلضافــة إىل )1557( عمليــة إطــاق نــار بــري، 

ــام  ــاة األغن ــتهدفت رع ــي اس ــف مدفع ــة قص و)209( عملي

واملتظاهريــن املشــاركني يف املســرات الســلمية قــرب الرشيــط 

ــة،  الحــدودي الرشقــي املحــاذي للقطــاع، و)865( غــارة جوي

ــم  ــث ت ــن، حي ــة الصيادي ــا فئ ــداءات أيض ــتهدفت االعت واس

ــن،  ــب الصيادي ــاه مراك ــار تج ــاق ن ــة اط ــد )404( حادث رص

ــروح  ــادا بج ــة )19( صي ــن، وإصاب ــهاد صيادي أدت إىل استش

مختلفــة، باإلضافــة إىل تدمــر ومصــادرة وإغــراق )33( مركــب 

صيــد، واعتقلــت قــوات االحتــال )274( مواطنــا مــن قطــاع 

غــزة، بينهــم )69( صيــادا، و)21( مواطنــا تــم اعتقالهــم عــى 

ــز«. ــون »ايري ــت حان حاجــز بي

االعتداءات يف األغوار الشاملية

ــال  ــاملية خ ــوار الش ــة يف األغ ــداءات اإلرسائيلي أدت االعت

العــام 2018 اىل هــدم )11( بيتــا، ومســكنا، و)34( منشــأة 

زراعيــة وخدميــة يف مختلــف مناطــق االغــوار الشــاملية، فيــام 

ــمل  ــأة، تش ــا ومنش ــو )63( بيت ــدم لنح ــارات باله ــه اخط وج

أيضــا اقتــاع )320( شــجرة يف منطقــة بردلــة، وتضمنــت 

ــد عــى )1182( دومنــا مــن  ــداءات مصــادرة ووضــع الي االعت

التوســع االســتيطاين  الشــاملية، ويف ســياق  أرايض األغــوار 

كشــف النقــاب عــن وضــع االحتــال اللمســات األخــرة 

ــدة. ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــل معســكر »أشــويعر« إىل ب لتحوي

اســتيطانيتني  بؤرتــني  املســتوطنون  أقــام  الســياق،  ويف 

ــرب  ــه ق ــم إخائ ــي ت ــش اإلرسائي ــكر للجي ــام يف معس أحده

قريــة تياســر، وبــؤرة أخــرى إىل الــرشق مــن مســتوطنة 

ــرشق  ــدة إىل ال ــؤرة اســتيطانية جدي »شــدموت ميخــوال«، وب

مــن خلــة مكحــول وبالقــرب مــن معســكر حمــدات، مــا أدى 

ألغــاق نحــو )15( ألــف دونــم أمــام املزارعــني ورعــاة األغنــام.

الضفــة  يف  لاســتيطان«  األعــى  »املجلــس  أودع   فيــام 

الغربيــة التابــع »لــإدارة املدنيــة«، خارطــة هيكليــة لتحويــل 

أرايض زراعيــة إىل مناطــق ســكنية وطــرق وخدمــات بهــدف 

أنشــاء مســتوطنة باســم »جفعــات ســلعيت« يف األغــوار 

الشــاملية، وشــملت االنتهــاكات قيــام جيــش االحتــال بإجــراء 

تدريبــات عســكرية بــني خيــم ومســاكن املواطنــني بعــد 

ــة املزارعــني،  ــام املســتوطنني مباحق ــا، وقي إخطارهــم بإخائه

ورعــاة األغنــام، واالعتــداء عليهــم يف مختلــف مناطــق األغــوار 
ــاملية.9 الش

أبرزها إلغاء الكانتينا والفرز التنظيمي: لجنة »أردان« تقر 

سلسلة عقوبات بحق األرسى

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، بــأن مــا تســمى 

باللجنــة اإلرسائيليــة املشــكلة مــن قبــل وزيــر األمــن الداخــي 

ــال  ــد ظــروف اعتق ــي املتطــرف جلعــاد أردان لتحدي اإلرسائي

ــرت  ــال، أق ــجون االحت ــني يف س ــطينيني القابع األرسى الفلس

اليــوم االربعــاء سلســلة مــن العقوبــات العنريــة املتطرفــة 

بحــق املعتقلــني، بحجــة أن األرسى يعيشــون برفاهيــة عاليــة.

وأوضحــت الهيئــة، يف بيــان لهــا، أن اللجنــة أوصــت بالعديد 

مــن العقوبــات مــن أبرزهــا: تقليــص عــدد الزيــارات العائليــة 

لــألرسى للحــد األدىن، وإلغــاء االعــرتاف مبمثــي األقســام 

والســجون، ووقــف الفــرز التنظيمــي داخــل الغــرف وأقســام 

املعتقــات، ووقــف »الكانتينــا« التــي تحــول مــن قبــل هيئــة 

األرسى والبالغــة 400 شــيقل لــكل أســر، وتقليــص »الكانتينــا« 

التــي تدخــل عــن طريــق األهــل مــن )1200( شــيقل إىل 

ــع تحضــر الطعــام داخــل  )600( شــيقل بالحــد األعــى، ومن

الكهربائيــة  األجهــزة  كافــة  وســحب  والغــرف  األقســام 

ــك. ــتخدمة لذل املس

وكان مــا يســمى وزيــر األمــن الداخــي جلعــاد أردان قــام 

قبــل عــدة أشــهر بتشــكيل لجنــة مكّونــة مــن أعضــاء كنيســت 

وعنــارص مــن الشــاباك و»الشــاباص« لتحديــد ظــروف اعتقــال 

ــادة  ــال، وزي األرسى الفلســطينيني القابعــني يف ســجون االحت

ــار أردان إلدارة  ــار الختي ــا إىل أن املعي ــم، الفت ــق عليه التّضيي

ــن  ــة م ــة كامل ــم خط ــو تقدي ــجون ه ــة الس ــدة ملصلح جدي

ــاة األرسى الفلســطينيني. أجــل تقليــص رشوط حي

ــع  ــة جمي ــد زارت خــال األســابيع املقبل ــة ق ــت اللجن وكان

الســجون، وســجلت ماحظــات حــول أمــور تنظيميــة وحياتية 

كان مــن املتوقــع أن متــس التمثيــل التنظيمــي والنضــايل، 

ــا، والحركــة داخــل األقســام، ومــدة  واملشــرتيات مــن الكانتين

ونوعيــة  وكميــة  العائــات،  وزيــارات  الفــورة،  ومواعيــد 

ــم  ــب، والتّعلي ــدد الكت ــرة، وع ــاه املتوف ــة املي ــام، وكمي الطع

ــة. والّدراس

ــذه  ــر، إن ه ــو بك ــدري أب ــواء ق ــة الل ــس الهيئ ــال رئي وق

اللجنــة العنريــة، وضعــت اإلنجــازات واالســتحقاقات التــي 

املعيــي  املســتويني  عــى  الفلســطينيون  األرسى  حققهــا 
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النضــال يف خطــر غــر  والتّنظيمــي عــى مــدار ســنوات 

مســبوق، تســتوجب الوقــوف الصلــب مــن كافــة التنظيــامت 

واألرسى يف كافــة الســجون لتصــدي لهــا.

ــة  ــع الفلســطيني بكاف ــى املجتم ــر، ان ع ــو بك وأضــاف أب

مكوناتــه وأطيافــه االلتفــاف حــول قضيــة األرسى، لصــد 

التــي  انجازاتهــم  يســتهدف  الــذي  الحقيقــي  التهديــد 

ــل  ــوام، وأن مث ــدى أع ــى م ــم ع ــم ولحومه ــا بدمه حققوه

هــذه القــرارات والقوانــني التــي باتــت تصــدر بشــكل يومــي 

مــن قبــل حكومــة االحتــال وأعضــاء اإلرهــاب اإلرسائيــي يف 

الكنيســت، تدعــو الجميــع للتحــرك واإلســناد عــى املســتويات 

واإلعاميــة  والقانونيــة  والشــعبية  والتنظيميــة  الرســمية 

والحقوقيــة لفضــح هــذه السياســات العنجهيــة بحــق أبطالنــا 
يف الســجون”.10

الخميس 2019/1/3

إصابات واعتقاالت خالل مواجهات واقتحامات االحتالل 
يهدم منزال وإخطارات بوقف بناء عدة منازل

أصيــب، أمــس، شــاب بالرصــاص الحــي ومواطنــان برضــوض 

والعــرشات باالختنــاق بينهــم طلبــة خــال مواجهــات عنيفــة 

أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــال بلــدة كفــر قــدوم رشق 

قلقيليــة، ومدينــة جنــني ومخيمهــا وبلــدة يعبــد، وبلــدة 

ــت لحــم. ــوع رشق بي تق

 ففــي محافظــة قلقيليــة، اقتحمــت قــوات كبــرة مــن 

جيــش االحتــال بلــدة كفــر قــدوم رشق قلقيليــة، مــا أدى إىل 

ــة. ــات عنيف ــدالع مواجه ان

 وقــال منســق املقاومــة الشــعبية يف كفــر قــدوم مــراد 

ــام«: إن مــا يزيــد عــى 100 جنــدي اقتحمــوا  شــتيوي لـ»األي

البلــدة عــر أمــس، تحــت غطــاء كثيــف مــن الرصــاص الحــي 

وقنابــل الصــوت مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات عنيفــة يف 

ــدة. ــاء البل ــف أنح مختل

 وأشــار إىل أن جنــود االحتــال اقتحمــوا منــزل الشــاب 

الجريــح يــزن برهــم الــذي أصيــب خــال مواجهــات اندلعــت 

ــه  ــى والدت ــية ع ــدوا بوحش ــس، واعت ــن أم ــدة أول م يف البل

ــام إىل  ــتدعى نقله ــا اس ــاً( م ــم )55 عام ــي بره ــه صبح وعم

مستشــفى الدكتــور درويــش نــزال يف مدينــة قلقيليــة، لتلقــي 

العــاج.

ــدة  ــى وال ــدوا ع ــال اعت ــود االحت ــتيوي أن جن ــد اش  وأك

ــية. ــم بوحش ــاب بنادقه ــح بأعق ــاب الجري الش

 وأشــار إىل أن جنــود االحتــال اعتقلــوا أيًضــا الشــاب ضيــاء 

رجــب )29 عامــا( مــن منزلــه.

 وطالــب اشــتيوي مؤسســات حقــوق اإلنســان واملنظــامت 

ــح  ــاب الجري ــاق رساح الش ــل إلط ــل العاج ــة بالتدخ الدولي

خاصــة أنــه يحتــاج إىل رعايــة طبيــة جــراء إصابتــه يف ظهــره 

ــه. ــة عــن حيات ــال املســؤولية الكامل محمــا االحت

 ويف محافظــة جنــني، أصيــب الشــاب محمــد صبحــي 

مطاحــن بعيــار نــاري يف الســاق خــال عمليــة اقتحــام شــنتها 

قــوات االحتــال يف مدينــة جنــني ومخيمهــا، اندلعــت خالهــا 

ــبان  ــا الش ــق خاله ــق رش ــدة مناط ــة يف ع ــات عنيف مواجه

قــوات وآليــات االحتــال بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة، 

فيــام أطلــق جنــود االحتــال الرصــاص الحــي واملعــدين 

املغلــف باملطــاط وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع.

ــفرت  ــام أس ــة االقتح ــأن عملي ــة ب ــادر محلي ــادت مص  وأف
ــني.11 ــة مواطن ــال مثاني ــن اعتق ــاً ع أيض

تقرير لـ»واشنطن تاميز«: ترامب منح إرسائيل الضوء 
األخرض الستيطان غري مسبوق يف الضفة 

كشــفت صحيفــة »واشــنطن تاميــز« اليمينيــة املقربــة مــن 

ــد يف  ــي تزاي ــل أمــس، أن النشــاط االســتيطاين اإلرسائي إرسائي

ــه  ــت علي ــل، وبضــوء أخــر حصل ــب، وأن إرسائي ــد ترام عه

مــن واشــنطن منــذ وصــول ترامــب إىل البيــت األبيــض، 

متكنــت يف العــام 2018 املنــرم مــن إطــاق عمليــة اســتيطان 

غــر مســبوقة، ووضعــت مــن خالهــا أسســاً يصعــب عكســها 

ــتقبلية يف  ــتيطانية مس ــاريع اس ــذر مبش ــام تن ــتقبل ك يف املس

ــة عــى نطــاق غــر معهــود. الضفــة الغربي

 وقالــت »واشــنطن تاميــز« يف تقريرهــا إن حكومــة رئيــس 

ــع  ــن »وض ــت م ــو متكن ــني نتنياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ال

األســس ملــا ميكــن أن يكــون أكــر طفــرة بنــاء وتشــييد منــذ 

ســنوات«، وفقــا لبيانــات صــادرة عــن مصــادر حكوميــة 

ــمية12. ــة رس إرسائيلي

وفقاً لليربمان: صفقة القرن تقرتح دولة يف غزة القدس 
واألغوار واملياه والحدود مع إرسائيل 

قــال مســؤولون فلســطينيون إن وزيــر الجيــش اإلرسائيــي 

بعــض  لهــم  كشــف  قــد  ليرمــان،  أفيغــدور  املســتقيل، 

التفاصيــل عــن »صفقــة القــرن«، تتضمــن إقامــة دولــة 

ــا عــى جــزء  فلســطينية صغــرة يف قطــاع غــزة وحكــام ذاتي

صغــر مــن أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة، كــام تتضمــن بقــاء 

املســتوطنات واســتمرار الســيطرة اإلرسائيليــة عــى األمــن 

ــة. ــدود الخارجي ــر والح ــاه واملعاب واملي
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 ونقلــت صحيفــة »الحيــاة« اللندنيــة عــن املســؤولني 

الفلســطينيني قولهــم إن ليرمــان كشــف هــذه التفاصيــل 

قبيــل اســتقالته يف منتصــف ترشيــن الثــاين املــايض.

 ونفــى ليرمــان، مــا ورد يف الصحيفــة، وقــال إنــه ال أســاس 

مــن الصحــة لهــذا النبــأ.

 وبحســب املســؤولني الفلســطينيني، فــإن الخطــة تتضمــن 

ــكان،  ــيادة للس ــزة، وس ــاع غ ــطينية يف قط ــة فلس ــة دول إقام

ــة،  ــة الغربي ــن الضف ــر م ــزء صغ ــى األرض، يف ج ــس ع ولي
ــة«.13 ــز اقتصادي ــه »حواف ــق علي ــا أطل ــة إىل م إضاف

دولة يف غزة وسيادة للسكان بالضفة
مســؤولني  إىل  اللندنيــة  »الحيــاة«  صحيفــة  نســبت 

فلســطينيني إن وزيــر األمــن اإلرسائيــي أفيغــدور ليرمــان 

اســتقالته  قبيــل  األمركيــة  الخطــة  مامــح  لهــم  كشــف 

منتصــف ترشيــن الثــاين املــايض. وقــال املســؤولون إن الخطــة 

تنــص عــى إقامــة دولــة فلســطينية يف قطــاع غــزة، وســيادة 

للســكان مــن دون األرض يف أجــزاء صغــرة مــن الضفــة 

ــؤولون إن  ــال املس ــعة. وق ــة واس ــز اقتصادي ــة، وحواف الغربي

ليرمــان أوضــح لوفــد فلســطيني التقــاه قبــل أســبوعني مــن 

ــكان  ــى الس ــتكون ع ــطينية س ــيادة الفلس ــتقالته، أن الس اس

وليــس عــى األرض، وإنهــا ســتقتر عــى كامــل منطقــة )أ( 

التــي تشــكل نحــو 13 يف املئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 

ــة  ــكل 18 يف املئ ــي تش ــة )ب( الت ــن املنطق ــزاء م ــى أج وع

ــة )ج(  ــن املنطق ــر م ــى جــزء صغ ــة وع ــة الغربي ــن الضف م

ــا  ــص أيض ــة. وتن ــن الضف ــة م ــو 60 يف املائ ــكل نح ــي تش الت

عــى بقــاء املســتوطنات، والســيطرة اإلرسائيليــة عــى معابــر 

ــاه  ــة، وعــى األمــن واملي ــة وحدودهــا الخارجي الضفــة الغربي
واألغــوار.14

لجنة إرسائيلية تقر سلسلة عقوبات عنرصية بحق األرسى

أقــرت اللجنــة اإلرسائيليــة املشــكلة مــن قبــل وزيــر األمــن 

الداخــي اإلرسائيــي املتطــرف جلعــاد أردان؛ لتحديــد ظــروف 

ــال،  ــني يف ســجون االحت ــال األرسى الفلســطينيني القابع اعتق

ــني،  ــة بحــق املعتقل ــات العنري ــن العقوب أمــس، سلســلة م

بحجــة أن األرسى يعيشــون بـ»رفاهيــة عاليــة«!

ــة  ــا، أن اللجن ــان له ــة شــؤون األرسى، يف بي وأوضحــت هيئ

املتطرفــة أوصــت بالعديــد مــن العقوبــات مــن أبرزهــا: 

تقليــص عــدد الزيــارات العائليــة لــألرسى للحــد األدىن، وإلغــاء 

االعــرتاف مبمثــي األقســام والســجون، ووقف الفــرز التنظيمي 

داخــل الغــرف وأقســام املعتقــات، ووقــف »الكانتينــا« التــي 

ــكل  ــيقل ل ــة 400 ش ــة األرسى والبالغ ــل هيئ ــن قب ــول م تح

أســر، وتقليــص »الكانتينــا« التــي تدخــل عــن طريــق األهــل 

مــن )1200( شــيقل إىل )600( شــيكل بالحــد األعــى، ومنــع 

تحضــر الطعــام داخــل األقســام والغــرف وســحب كافــة 

ــك. ــة املســتخدمة لذل ــزة الكهربائي األجه

وكان مــا يســمى وزيــر األمــن الداخــي جلعــاد أردان قــام 

قبــل عــدة أشــهر بتشــكيل لجنــة مكونــة مــن أعضــاء كنيســت 

وعنــارص مــن »الشــاباك« و»الشــاباص« لتحديــد ظــروف 

ــال،  ــني يف ســجون االحت ــال األرسى الفلســطينيني القابع اعتق

وزيــادة التضييــق عليهــم، الفتــا إىل أن املعيــار الختيــار أردان 

ــة  ــم خطــة كامل ــدة ملصلحــة الســجون هــو تقدي إلدارة جدي

ــاة األرسى الفلســطينيني.  مــن أجــل تقليــص رشوط حي

وكانــت اللجنــة، قــد زارت خــال األســابيع املقبلــة جميــع 

الســجون، وســجلت ماحظــات حــول أمــور تنظيميــة وحياتية 

كان مــن املتوقــع أن متــس التمثيــل التنظيمــي والنضــايل، 

ــة داخــل األقســام، ومــدة  ــا، والحرك واملشــرتيات مــن الكنتين

ومواعيــد الفــورة، وزيــارات العائــات، وكمية ونوعيــة الطعام، 

وكميــة امليــاه املتوفــرة، وعــدد الكتــب، والتّعليــم والّدراســة.

ــذه  ــر، إن ه ــو بك ــدري أب ــواء ق ــة الل ــس الهيئ ــال رئي وق

اللجنــة العنريــة، وضعــت اإلنجــازات واالســتحقاقات التــي 

املعيــي  املســتويني  عــى  الفلســطينيون  األرسى  حققهــا 

النضــال يف خطــر غــر  والتّنظيمــي عــى مــدار ســنوات 

مســبوق، تســتوجب الوقــوف الصلــب مــن كافــة التنظيــامت 

واألرسى يف كافــة الســجون لتصــدي لهــا.

ــة  ــع الفلســطيني بكاف ــى املجتم ــر، إن ع ــو بك وأضــاف أب

مكوناتــه وأطيافــه االلتفــاف حــول قضيــة األرسى، لصــد 

التــي  انجازاتهــم  يســتهدف  الــذي  الحقيقــي  التهديــد 

ــل  ــوام، وأن مث ــدى أع ــى م ــم ع ــم ولحومه ــا بدمه حققوه

هــذه القــرارات والقوانــني التــي باتــت تصــدر بشــكل يومــي 

مــن قبــل حكومــة االحتــال وأعضــاء اإلرهــاب اإلرسائيــي يف 

الكنيســت، تدعــو الجميــع للتحــرك واإلســناد عــى املســتوى 

واإلعامــي  والقانــوين  والشــعبي  والتنظيمــي  الرســمي 

والحقوقــي لفضــح هــذه السياســات العنجهــة بحــق أبطالنــا 
الســجون«.15 يف 

نادي األسري: قوات االحتالل تعتقل )11( مواطنا من الضفة
 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة، 

ــة. ــة الغربي ــن الضف ــا م ــس، 11 مواطن ــوم الخمي ــر الي وفج

وقــال نــادي األســر إن أربعــة مواطنــني جــرى اعتقالهــم من 

محافظــة جنــني وهــم: أســامة تركــامن، وحســام أبــو عطيــة، 
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عــاوة عــى رئيــس مجلــس بلــدة فقوعــة بــركات عمــر ناجــي 

العمــري )45 عامــا(، وهشــام محمــود أبــو فرحــة.

ومــن بلــدة حوســان يف بيــت لحــم اعتقــل االحتــال محمــد 

عــي ســباتني، وعمــرو عمــران زعــول.

ــدة  ــن ع ــني م ــة مواطن ــل أربع ــال اعتق ــاف أن االحت وأض

بلــدات يف قلقيليــة وهــم: ضيــاء رجــب القدومــي )29 عامــا(، 

ويــزن منتــر برهــم، ومالــك زيك بــري، ومحمــد عــامر بــري.

ــن  ــس م ــارص حبي ــامر ن ــن ع ــني املواط ــاف إىل املعتقل يُض
ــرة.16 ــه والب ــة رام الل ــعل يف محافظ ــو مش ــر أب ــدة دي بل

االحتالل مُيدد اعتقال والد الشهيد صالح الربغويث وشقيقه 
للمرة الرابعة 

يف  لاحتــال  التابعــة  العســكرية  املحكمــة  مــددت 

ــر  ــويث عم ــح الرغ ــهيد صال ــد الش ــال وال ــكوبية« اعتق »املس

ــذ  ــك من ــة، وذل ــرة الرابع ــف للم ــقيقه عاص ــا(، وش )66 عام

تاريــخ اعتقالهــام يف كانــون األول/ ديســمر 2018. 

وقــال محامــي نــادي األســر مأمــون الحشــيم، اليــوم 

ــة،  ــام إضافي ــستة أي ــدد لـ ــويث ُم ــر الرغ ــس، إن األس الخمي

إجــراءات  أيــام، وذلــك إلنهــاء  لثامنيــة  ونجلــه عاصــف 

القضائيــة. اإلجــراءات  واســتكامل  التحقيــق 

وكانــت ســلطات االحتــال قــد هــددت األســر عمــر 

الرغــويث خــال التحقيــق معــه بتحويلــه إىل االعتقــال اإلداري، 

علــام أنــه مــا يــزال ُمحتجــز داخــل زنازيــن »املســكوبية« يف 

ظــروف اعتقاليــة قاســية، دون أدىن مراعــاة لوضعــه الصحــي 

الصعــب.

ــه  ــويث ونجل ــال الرغ ــتمرار اعتق ــر اس ــادي األس ــر ن واعت

عاصــف »عمليــة انتقاميــة« تنفذهــا ســلطات االحتــال بحــق 

العائلــة منــذ اإلعــان عــن استشــهاد صالــح يف تاريــخ الثــاين 
ــون األول/ ديســمر 17.2018 ــن كان عــرش م

أبو هويل: قرار الحكومة السورية بإعادة إعامر »الريموك« 
يحمل مضامني سياسية مهمة يف مواجهة صفقة القرن

ــامر  ــادة إع ــى إع ــة اإلرشاف ع ــاء لجن ــه أعض ــال لقائ خ

مخيــم الرمــوك ومقــرة الشــهداء يف ســوريا.

أكــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحرير الفلســطينية 

ــو هــويل، أن إعــادة  ــرة شــؤون الاجئــني أحمــد أب رئيــس دائ

إعــامر مخيــم الرمــوك يف ســوريا عــى ســلم أولويــات القيــادة 

الفلســطينية والرئيــس محمــود عبــاس.

ــس،  ــوم الخمي ــه مســاء الي ــو هــويل خــال لقائ وأضــاف أب

مبقــر دائــرة شــؤون الاجئــني يف مدينــة رام اللــه، أعضــاء لجنــة 

اإلرشاف عــى إعــادة إعــامر مخيــم الرمــوك ومقــرة الشــهداء 

يف ســوريا، بحضــور عضــو اللجنتــني املركزيــة والتنفيذية عــزام 

األحمــد ومديــر عــام دائــرة شــؤون الاجئــني أحمــد حنــون أن 

ــم الرمــوك هــي نقطــة االنطــاق  ــدء بإعــادة إعــامر مخي الب

إلعــادة إعــامر كافــة املخيــامت الفلســطينية يف ســوريا، مشــرا 

إىل أن القــرار الحكومــة الســورية بإعــادة أعــامر مخيــم 

الرمــوك وإعــادة كل الفلســطينيني إىل مخيــم الرمــوك يحمــل 

مضامــني سياســية مهمــة يف مواجهــة صفقــة القــرن وحاميــة 

قضيــة الاجئــني الفلســطينيني وحقهــم يف العــودة.

ــة اإلرشاف  ــا لجن ــي بذلته ــود الت ــويل بالجه ــو ه ــاد أب وأش

عــى إعــادة إعــامر مخيــم الرمــوك ومقرة الشــهداء يف ســوريا 

ــة األنقــاض مــن شــوارع وحــارات املخيــم  باالنتهــاء مــن إزال

ــاء ســورها املدمــر والتــي  والبدء برتميــم مقــرة الشــهداء وبن

ــورة الفلســطينية،  ــح لشــهداء الث تضــم أكــر مــن ألــف رضي

مــن بينهــم أرضحــة ابــو جهــاد، وأبــو صــري، وســعد صايــل.

واعتــر أن مــا حققتــه اللجنــة خــال الفــرتة القصــرة مــع 

ــات املتوفــرة لديهــا انجــازا بحــد ذاتــه وانتصــارا  ــة اإلمكان قل

عــى مــن دمــر املخيــامت لتصفيــة قضيــة الاجئــني.

ــا الاجئــني يف  ــو هــويل باملتطوعــني مــن أهلن كــام أشــاد أب

ســوريا الــذي شــاركوا يف ازالــة األنقــاض ومســاندة اللجنــة يف 

مهمتهــا مــام يعكــس حجــم اإلرصار الكبــر ألهلنــا الاجئــني يف 

ســوريا يف العــودة إىل مخيامتهم  وإعــادة إعامرهــا باعتبارهــا 

عنــوان قضيتهــم األوىل املتمثلــة يف العــودة إىل ديارهــم التــي 

هجــروا منهــا عــام 1948.

مؤسســات  وإعــامر  تأهيــل  إعــادة  أن  وأشــار  إىل 

»األونــروا«  يف مخيــم الرمــوك والــذي يصــل عددهــا اىل 

30 مؤسســة مــا بــني مدارس  وعيــادات صحيــة ومراكــز 

الغــوث،  وكالــة  أولويــات  ســلم  عــى  إغاثية  وغرهــا 

ــة  ــات اللجن ــته يف اجتامع ــم مناقش ــف ت ــذا املل ــا إىل ه الفت

يف  الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة  يف  االستشــارية  لألونروا 

نوفمــر املــايض وتــم إدراج هــذا امللــف يف خطــة »األونــروا« 

ــطينيني  ــني الفلس ــيدفع بالاجئ ــذي س ــر ال ــام 2019 األم للع

مخيمهــم. إىل  بالعــودة 

ــايل  ــع امل ــد للوض ــه بالوف ــال لقائ ــويل خ ــو ه ــرق أب وتط

لألونــروا واملســاعي األمركيــة التــي تغيــر التفويــض املمنــوح 

لألونــروا الــذي ينتهــي يف أيلول/ســبتمر املقبــل، الفتــا إىل أن 

ــدول  ــم الســيايس لحــث ال ــادم هــو حشــد الدع التحــرك الق

األعضــاء يف األمــم املتحــدة للتصويــت يف لصالــح تجديــد 

ــرار 302. ــروا يف الق ــوح لألون ــض املمن التفوي
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املركزيــة  اللجنتــني  عضــو  أوضــح  جهتــه  مــن 

املخيــامت يف  إعــامر  إعــادة  أن  والتنفيذية عــزام األحمــد 

ســوريا وخاصــة مخيــم الرمــوك، كان مثــرة زيــارة وفــد 

ــه  ــايض ولقاءات ــران امل ــطينية يف حزي ــر الفلس ــة التحري منظم

ــف  ــا دور القطــاع الخــاص وموق ــة الســورية مثمن ــع الدول م

ــاق  ــا يف انط ــا دورا محوري ــن لعب ــورية اللذي ــة الس الحكوم

ــل  ــة وترحي ــدأت بإزال ــي ب ــوك الت ــم الرم ــة إعــامر مخي عجل

األنقــاض والــركام مــن ازقــة وشــوارع املخيــم.

ولفــت األحمــد إىل أن 70% مــن الــركام تــم ترحيلــه خــارج 

املخيــم وإصــاح وإعــامر الجــزء األكر مــن األرضار التي لحقت 

مبقــرة الشــهداء إضافــة إىل بنــاء ســور املقــرة مــا أتــاح عــودة 

ــه. ــروا ملغادرت ــن اضط ــم الذي ــكان املخي ــن س ــة م 280 عائل

ومــن جهتهــا أوضحــت لجنــة االرشاف عــى إعــادة إعــامر 

مخيــم الرمــوك ومقــرة الشــهداء يف ســوريا، ان الجهــود 

متواصلــة الســتكامل إزالــة مــا تبقــي مــن ركام داخــل املخيــم 

والــذي ســيفتح الطريــق أمــام »األونــروا« للبــدء بإعــادة 

تأهيــل وترميــم مؤسســاتها املتــررة والتــي ســتنعكس إيجابــا 

ــوك. ــم الرم ــاة ملخي ــادة الحي يف إع

الفلســطينية  القيــادة  اهتــامم  عــى  اللجنــة  وأثنــت 

والرئيــس محمــود عبــاس بإعــادة إعــامر مخيــم الرمــوك 

وعــودة الاجئــني اليــه والــذي شــكل رافعــا معنويــا لاجئــني 

وللمتطوعــني  العمــل  ولفريــق  ســوريا  يف  الفلســطينيني 

املســاندين لعمــل اللجنــة وللقطــاع الخــاص الفلســطيني الذي 

ــركام وإعــادة  ــة ال ــون دوالر لتغطية  نفقــات إزال ســاهم مبلي
ــهداء.18 ــرة الش ــامر مق إع

الجمعة 2019/1/4

تشييع جثامن الشهيد املقديس عبد الرحمن أبو جمل

 شــيع أهــايل بلــدة جبــل املكــر جنــوب رشق القــدس 

املحتلــة، مســاء اليــوم الجمعــة، جثــامن الشــهيد عبــد الرحمن 

ــدة. ــواه األخــر يف مقــرة البل ــو جمــل، إىل مث أب

وكانت ســلطات االحتال ســلمت يف وقت ســابق من مســاء 

اليــوم، جثــامن الشــهيد أبــو جمل، بعــد 45 يوما مــن احتجازه.

واستشــهد أبــو جمــل برصــاص االحتــال يف 20 ترشيــن ثــاين 

ــة  ــز رشط ــل مرك ــن داخ ــة طع ــذه عملي ــم تنفي ــايض، بزع امل
االحتــال »عــوز« يف القــدس.19

عبد الكريم: عىل »حامس« كشف املعتدين عىل تلفزيون 
فلسطني ومحاسبتهم

ــر  ــة لتحري ــة الدميقراطي ــام للجبه ــني الع ــب األم ــال نائ ق

فلســطني قيــس عبــد الكريــم إن عــى حركــة »حــامس« 

ــي  ــة الت ــداء والجرمي ــن االعت ــؤولني ع ــة املس ــف ومعاقب كش

ــزة. ــاع غ ــطني يف قط ــون فلس ــق تلفزي ــرت بح ج

اليــوم  فلســطني،  تلفزيــون  مــع  لقــاء  خــال  وأوضــح 

الجمعــة، إن املعتديــن القــوا حاميــة مــن الســلطات النافــذة 

هنــاك، مشــرا إىل أنــه يجــب تقدميهــم للعدالــة وفقــا للقانــون 

ــرتك. ــال املش ــي والنض ــل الوطن ــم العم وقي

ولفــت إىل أن »هــذه املامرســات التــي يترف بهــا أصحابها، 

تعــر عــن الامســؤولية تجــاه القضيــة األساســية، وهــي 

ــف«. ــات أن تتوق ــذه املامرس ــى ه ــة، وع ــة الوطني املصالح

ــكات شــعبنا،  ــداء عــى ممتل ــر أن مــا جــرى هــو اعت واعت

ــا  ــب حاميته ــة يج ــة وطني ــو مؤسس ــطني ه ــون فلس وتلفزي

ــة  ــداء عــى حري ــك أيضــا اعت ــدا أن ذل ــداء، مؤك ــن أي اعت م

ــرأي والتعبــر وحريــة الصحافــة ونقــض لــكل القيــم التــي  ال

ــا. ــا عليه درجن

وذكــر أن شــعبنا يقــف موحــدا ضــد إعــان »صفقــة 

القــرن«، التــي بــدأت أمــركا وإرسائيــل فعليــا بتنفيذهــا مــن 

خــال إعــان القــدس عاصمــة إلرسائيــل، وتقليص املســاعدات 

املقدمــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني »األونــروا«، غــر أن 

مثــل هــذه االعتــداءات متــزق الصــف الوطنــي وتزيــد الــرشخ 
الفلســطيني.20

االتحاد الدويل للصحفيني يدين االعتداء اآلثم عىل تلفزيون 
فلسطني

 أدان االتحــاد الــدويل للصحفيــني االعتــداء اآلثــم الــذي 

نفــذه مجهولــون، اليــوم الجمعــة، عــى مقــر هيئــة اإلذاعــة 

ــة  ــرب مدين ــوا غ ــل اله ــي ت ــطينية يف ح ــون الفلس والتلفزي

بــث  ومعــدات  أثــاث  مــن  ممتلكاتــه  وتدمرهــم  غــزة، 

وتصويــر وتســجيل وأجهــزة حاســوب.

وعــر النائــب األول لرئيــس االتحــاد يونــس مجاهــد، خــال 

حديــث لتلفزيــون فلســطني، عــن إدانــة االتحــاد واســتنكاره 

وأســفه لاعتــداء، وتضامنــه مــع الصحفيــني يف الهيئــة العامــة 

ــم  ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــرا أن ه ــون، معت ــة والتلفزي لإذاع

املفــرتض  مــن  والجســيمة، حيــث  الخطــرة  واالنتهــاكات 

تحييــد وســائل اإلعــام والصحفيــني يف أي نزاعــات وحــروب.

وطالــب مجاهــد بفتــح تحقيــق يف هــذا االعتــداء وكشــف 

املســؤولني عنــه، ومحاســبة مرتكبــي هــذه الجرميــة، الفتــا إىل 

ــود  ــدم وج ــو ع ــتمرار ه ــا باس ــاين منه ــي نع ــكلة الت أن املش

محاســبة ملرتكبــي مثــل هــذه األفعــال.

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــح م ــاد الواض ــف االتح ــار إىل موق وأش
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ــطينيني،  ــني الفلس ــق الصحفي ــال بح ــلطات االحت ــا س ترتكبه

ــث إن االتحــاد يســتنكرها وينظــم االحتجاجــات ضدهــا،  حي

لكــن »اليــوم نشــهد اعتــداء عــى مؤسســة فلســطينية األمــر 
ــة«.21 ــتدعي املتابع ــا ومســتنكرا ويس ــره مدان ــذي نعت ال

السبت 2019/1/5

فتح: كريم يونس يدخل عامه الـ37 بصالبة وكربياء  
وجهــت حركــة »فتــح«، اليــوم الســبت، التحيــة لعضــو 

ــه  ــو يدخــل عام ــس وه ــم يون ــد كري ــة، القائ ــا املركزي لجنته

ــاء. ــة وكري ــال بصاب ــجن االحت ــني يف س ــابع والثاث الس

 وجــاء يف بيــان املتحــدث باســم الحركــة عاطــف أبو ســيف: 

»إن بطــوالت الحركــة األســرة، كانــت وســتظل نراســا  يــيء 

لنــا طريــق نضالنــا الوطنــي، وكريــم يونــس هــو ابــن فلســطني 

وابــن »فتــح«، وهــو قائــد وطنــي كبــر قــدم خــال الســنوات 

املاضيــة منوذجــا وتجربــة نضاليــة منقطعــة النظــر«.

وأضــاف أبــو ســيف: »لقــد شــهدت الســنوات الســتة 

والثاثــني املاضيــة، التــي أمضاهــا كريــم يف »باســتيات« 

ــة  ــات الفارق ــر والعام ــن املآث ــر م ــة، الكث ــة والتضحي البطول

التــي عكســها يف تجربتــه النضاليــة«.

ــن تكتمــل إال  ــا ل ــد عــى أن حريتن ــح« التأكي وأعــادت »فت

بحريــة كريــم وبقيــة أرسانــا البواســل، وأن النضــال مــن أجــل 
حريــة األرسى لــن يتوقــف.22

االحتالل مينع وصول املواطنني إىل الخان األحمر ويحتجز 
العرشات بينهم العالول وعساف

  منعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الســبت، مئــات 

املواطنــني مــن الوصــول إىل قريــة الخــان األحمــر رشق مدينــة 

القــدس املحتلــة، للمشــاركة يف الفعاليــة املركزيــة إلحيــاء 

انطاقــة الثــورة الفلســطينية.

وأغلقــت قــوات االحتــال كافــة الطرقــات املؤديــة إىل قريــة 

ــني  ــول املواطن ــت وص ــدم، ومنع ــر املهددة باله ــان األحم الخ

ــرى  ــاء ذك ــة إحي ــا إلفشــال فعالي ــة منه ــة، يف محاول إىل القري

االنطاقــة الرابعــة والخمســني لحركــة »فتــح«.

مــن جانبــه، قــال مســؤول ملــف الشــبيبة الفتحاويــة 

يف محافظــة القــدس محمــد الحلــو، إن جنــود االحتــال 

يحتجــزون يف هــذه األثنــاء عــرشات املواطنــني، بينهــم نائــب 

رئيــس حركــة »فتــح« محمــود العالــول، ورئيــس هيئــة 

مقاومــة الجــدار واالســتيطان وليــد عســاف، وعــددا مــن 

الصحفيــني، ومنعتهــم مــن الوصــول إىل الخــان األحمــر.

ــز  ــوا حواج ــال أقام ــود االحت ــان أن جن ــهود عي ــد ش وأك

»عســكرية« قــرب بلــدة عناتــا، وقــرب مداخــل قريــة الخــان 

ــان  ــؤدي إىل الخ ــي ت ــخ الت ــق الصواري ــى طري ــر، وع األحم

ــال تحقــق مــع  ــوات االحت األحمــر أيضــا، مشــرين إىل أن ق

جميــع راكبــي املركبــات الفلســطينية، ومتنــع معظمهــم مــن 

ــم. ــامل طريقه إك

بــدوره، أكــد أمــني رس حركــة فتــح يف القــدس شــادي مطور، 

أن االحتفــال ســيقام مبــن حــر مــن أبنــاء شــعبنا يف الخــان 

األحمــر، وأن أبنــاء شــعبنا يتوجهــون ســرا عــى األقــدام 

للوصــول إىل الخــان األحمــر، لتجــاوز حواجــز االحتــال التــي 

تحــارص املنطقــة بالكامــل.

وبــني مطــور أن حــامس واالحتــال هــم فقــط مــن منعــوا 

إقامــة احتفــال االنطاقــة، فاالحتــال يســعى إلفشــال إقامــة 

ــان  ــة مهرج ــا: »إن إقام ــر، مضيف ــان األحم ــال يف الخ االحتف

االنطاقــة يف الخــان األحمــر هــو رســالة أن شــعبنا مــايض يف 

مواجهــة االحتــال، وأن منــع إقامــة املهرجــان هنــا ويف غــزة، 

هــو اســتهداف لحركــة »فتــح« التــي لــن تنهــزم ولــن تنكــر 
ــة واالســتقال«.23 ــى الحري ــا حت وســتواصل عمله

األحد 2019/1/6

اعرتاض عىل قانون يحظر مقاطعة إرسائيل يف والية 
»أركنسو« األمريكية

ــة،  ــو« األمركي ــة »أركنس ــة يف والي ــة محلي ــت صحيف قدم

اعرتاًضــا للقــايض الفيــدرايل، طالبــة تجميــد قانــون يلــزم 

مقدمــي الخدمــات يف الواليــة التوقيــع عــى تعهــد بأنهــم لــن 

ــل. ــوا إرسائي يقاطع

 وأكــد املحامــون الذيــن ميثلــون الصحيفــة، أن القانــون غــر 

ــح والــرشكات عــى التخــي  دســتوري ويجــر أصحــاب املصال

ــن  ــع م ــم الدف ــق له ــل أن يح ــن أج ــر م ــة التعب ــن حري ع

األمــوال العامــة.

الذيــن  الخدمــات  مــزودي  فــإن  القانــون  ومبوجــب   

يرفضــون التوقيــع عــى إعــان بأنهــم لــن يقاطعــوا إرسائيــل 

فإنهــم ســوف يضطــرون إىل تخفيــض رواتبهــم بنســبة %20. 

الدعــاءات  ميلــر  بريــان  الفيــدرايل  القــايض  واســتمع 

صحيفــة، »أركنســو تاميــز«، ضــد القانــون، الــذي تــم إقــراره 
يف 2017، وقــال: إنــه يأمــل باتخــاذ قــرار يف الوقــت القريــب24

عباس: لن نقبل أي صفقة ال تنصف شعبنا وتعيد حقوقه 
السييس: قضية فلسطني ستظل لها األولوية يف مرص

ــييس  ــاح الس ــد الفت ــاس وعب ــود عب ــان محم ــد الرئيس عق

لقــاء قمــة يف القاهــرة أمــس، أكــد فيــه الرئيــس املــري قــوة 
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العاقــات التاريخيــة التــي تربــط بــني مر وفلســطني، وأشــار 

ــة يف سياســة  ــة الفلســطينية ســتظل لهــا األولوي إىل أن القضي

ــا  ــذل جهوده ــر يف ب ــتمرار م ــدا اس ــة، مؤك ــر الخارجي م

مــن أجــل اســتعادة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه املرشوعــة 

وفــق مرجعيــات الرشعيــة الدوليــة. وأشــار إىل مواصلــة مــر 

لجهودهــا الحثيثــة مــع األطــراف الفلســطينية مــن أجــل 

تحقيــق املصالحــة الوطنيــة، والعمــل عــى التغلــب عــى 

ــق  ــا يحق ــود مب ــك الجه ــه تل ــي تواج ــات الت ــع الصعوب جمي

وحــدة الصــف ومصالــح الشــعب الفلســطيني الشــقيق. 

وحــر اللقــاء ســامح شــكري وزيــر الخارجيــة وعبــاس كامــل 

رئيــس املخابــرات العامــة يف مــر، باإلضافــة إىل الســفر 

ــرة.25  ــطيني بالقاه الفلس

بولتون يصل إرسائيل للقاء نيتنياهو

ــريك،  ــي األم ــن القوم ــار األم ــون مستش ــون بولت ــل ج وص

مســاء أمــس، للقــاء رئيــس وزراء إرسائيــل بنيامــني نتنياهــو.

وبحســب موقــع »يديعــوت أحرونــوت«، فــإن بولتــون 

ــة  ــات حــول انســحاب القــوات األمركي وصــل إلجــراء محادث

ــن ســوريا. م

وقــال بولتــون لــدى وصولــه مطــار بــن غوريــون »ال يوجــد 

أي تغيــر يف موقــف الواليــات املتحــدة بشــأن اســتخدام 

ــوري«. ــام الس ــل النظ ــن قب ــة م ــلحة الكيميائي األس

ــتخدام  ــة الس ــحاب فرص ــار االنس ــن اعتب ــوريا م ــذر س وح
ــلحة.26 ــذه األس ه

غانتس: االنقسام اليهودي والتطرف يقلقني وبعض 
مستوطنات لضفة ستبقى إىل األبد

قــال رئيــس أركان الجيــش اإلرسائيــي الســابق رئيــس حــزب 

ــه  ــس »إن ــي غانت ــل( بين ــوة إلرسائي ــل« )ق ــن ليرائي »حوس

ــرف«  ــي والتط ــع اإلرسائي ــزؤ املجتم ــن »تج ــة م ــق للغاي قل

ــي. ــي تعــم املجتمــع اإلرسائي السياســة الت

وأضــاف غانتــس يف تقريــر موســع مســاء أمــس حــول 

محــاور رؤيتــه لحــل الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني »ال أرى 

أفقــا، واملســتوطنات لــن يــزال الكثــر منهــا وســتبقى لألبــد«!.

وأوضــح غانتــس إن املســتوطنات مثــل »غــوش عتصيــون«، 

أربيــل، عوفــرا، وإلكانــا ســتبقى إىل األبــد. لكــن الســؤال هــو 

ــا  ــر م ــدا أن أك ــد«؟. مؤك ــى إىل األب ــر لتبق ــب األم ــف نرت كي

يقلقــه بشــأن الحالــة الراهنــة للمجتمــع اإلرسائيــي هــو 

ــني ميــني يســار، وهــي  ــرورة ب ــس بال ــه، لي »تجــزؤه وتطرف
ــل إن واحــدا ضــد اآلخــر.27 ــا، ب ــرة هن ــا الكب ليســت قصتن

مستوطنون يرسقون أشجار زيتون ولوز جنوب نابلس
 أقــدم مســتوطنون، اليــوم األحــد، عــى رسقة أشــجار زيتون 

ولــوز عقــب اقتاعهــا مــن أرايض خربــة يانــون جنــوب نابلس.

ــان  ــة غس ــامل الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق

ــوا  ــتيطانية )777(، أقدم ــؤرة االس ــتوطني الب ــس، إن مس دغل

ــن أرايض  ــون م ــوز والزيت ــجار الل ــن أش ــدد م ــة ع ــى رسق ع
ــة.28 ــتخدام جراف ــا باس ــب اقتاعه ــون، عق يان

الشؤون املدنية »تعلن سحب كافة موظفي السلطة 
الوطنية من معرب رفح بسبب مامرسات حامس«

أعلنت الهيئة العامة للشــؤون املدنية، ســحب كافة موظفي 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية العاملني عى معر رفــح، ابتداء 

ــاح يــوم غــد االثنــني، بســبب مامرســات »حــامس«. مــن صب

وقالــت الهيئــة يف بيــان لهــا، مســاء اليــوم األحــد: »إن 

هــذا القــرار يــأيت عــى ضــوء التطــورات األخــرة واملامرســات 

الوحشــية لعصابــات األمــر الواقــع يف قطاعنــا الحبيــب، وتبعــاً 

ملســؤولياتنا تجــاه شــعبنا الحبيــب يف قطــاع غــزة وللتخفيــف 

عــن كاهلــه مــام يعانيــه مــن ويــات الحصــار ومنــذ أن 

تســلمنا معــر رفــح وحــامس تعطــل أي مســؤولية لطواقمنــا 

هنــاك، وتحملنــا الكثــر حتــى نعطــي الفرصــة للجهــد املــري 

ــاء االنقســام«. الشــقيق إلنه

ــام  ــس االنقس ــى تكري ــر ع ــامس ت ــان، »ح ــاف البي وأض

وآخرهــا مــا طــال الطواقــم مــن اســتدعاءات واعتقــاالت 

والتنكيــل مبوظفينــا، ووصلنــا لقناعــة بعــدم جــدوى وجودهم 
ــم«.29 ــم ومهامه ــامس عمله ــة ح ــة حرك ــاك، إلعاق هن

اإلثنني 2019/1/7

الحكومة: اقتحام وزير الزراعة اإلرسائييل ومستشار األمن 

القومي األمرييك األقىص جزء من اعتداءات االحتالل
 قــال املتحــدث الرســمي باســم حكومــة الوفــاق الوطنــي 

يوســف املحمــود: إن اقتحــام وزيــر الزراعــة اإلرسائيــي أوري 

أرئيل للمســجد األقــى املبارك، ونزول مستشــار األمن القومي 

األمــريك جون بولتون تحت املســجد األقــى وتجوله يف البلدة 

القدميــة مــن عاصمتنــا املحتلــة، يعتــر جــزءا مــن اعتــداءات 

االحتــال، ومحــاكاة القتحامــات واعتــداءات املســتوطنني، 

بــل أراد بولتــون مــن اقتحامــه أن يقــدم دعــامً لاحتــال 

ــعب  ــى الش ــى وع ــجد األق ــدس واملس ــى الق ــدوان ع والع

العــريب الفلســطيني وقيادتــه باســم إدارة ترمــب املتطرفــة.    

وشــدد املتحــدث الرســمي يف بيــان لــه، اليــوم االثنــني، عــى 

أن املســجد االقــى املبــارك هــو  وكل مــا تحيــط بــه األســوار 
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وتبلــغ مســاحته )144 دومنــا( ولــه مــا يرتفــع عــن األرض حتى 

الســامء ومــا ينــزل حتــى ســبعة أراضــني، وال حــق فيــه ســوى 

ــتني أرض  ــبعة وس ــام س ــة ع ــدس املحتل ــلمني، وأن الق للمس

عربيــة منــذ فجــر التاريــخ، وهــي عاصمــة فلســطني الطبيعيــة 

كــام نصــت عــى ذلــك الحقائــق والرشائــع والقوانــني الدوليــة، 

وتعــرتف بهــا )138( دولــة يف العــامل وهــي تلــك التــي تعــرتف 

بدولــة فلســطني وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة.

وأكــد أن تلــك االقتحامــات والتحــركات الســوداء تحــدث يف 

ظــل اســتمرار االحتــال عــى أرضنــا وبادنــا ويف القلــب منهــا 

ــن مقدســات إســامية  ــا تضــم م ــة مب ــة القــدس العربي مدين

ومســيحية، وتلــك التحــركات ال تــرتك أي أثــر ســوى أنهــا 

ــر  ــه وتذكّ ــال وعدوان ــود االحت ــاً بوج ــورة وضوح ــد الص تزي

باســتباحته أرايض الغــر والتســلط عــى الشــعوب وإثــارة 

ــف. ــر والعن ــوىض والتوت الف

ــون  ــه بولت ــدم علي ــا أق ــة م ــامل بإدان ــود الع ــب املحم وطال

ــة  ــداءات االحتالي ــه، والتحــرك مــن أجــل وقــف االعت وإدارت

وتطبيــق القوانــني الدوليــة التــي تقــي بإزالــة االحتــال 

ــة  ــة الدول ــا وترســيخ أســس الســام الشــامل بإقام عــن بادن

ــة  ــة املحتل ــا القــدس العربي الفلســطينية املســتقلة وعاصمته
ــام 30.67 ــدود ع ــى ح ع

الثالثاء 2019/1/8

رام الله: االحتالل يعتقل 9 مواطنني بينهم أب و4 من 
أبنائه

ــاء،  اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي فجــر اليــوم الثاث

ــن  ــم مواط ــرة، بينه ــه والب ــة رام الل ــن محافظ 9 مواطنني م

ــه. و4 مــن أبنائ

وأفــاد مصــدر أمنــي لـ»وفــا« بــأن قــوات االحتــال اعتقلــت 

ــم:  ــة وه ــامل املدين ــخيدم ش ــو ش ــة أب ــن قري ــني م 5 مواطن

عاصــم الرغــويث وهــو شــقيق الشــهيد صالــح، واملواطــن هيثم 

ــد، وحــازم،  ــدي ومحم ــاء ومه ــة ضي ــاؤه األربع ــس، وأبن ادري

واملواطــن زيــاد البــدوي.

ــن  ــا( م ــرار )26 عام ــارص م ــاب أوس ن ــت الش ــام اعتقل ك

قريــة بــدرس غــرب املدينــة، والشــاب فايــز عيــى الرتمســاين 

ــزل املواطــن  ــم األمعــري، وداهمــت من ــا( مــن مخي )28 عام
ــه.31 ــت مبحتويات ــة، وعبث ــرج رمان ف

هيئة األرسى تتقدم بالتامس للعليا اإلرسائيلية ضد 
»البوسطة«

قدمــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمــس األثنني، عر 

محاميهــا التامســاً ملــا تســمى »باملحكمــة العليــا اإلرسائيليــة«، 

باســم األســرات الفلســطينيات يف ســجون االحتــال، للمطالبــة 

بتحســني رشوط نقــل األرسى يف ســيارة النقــل »البوســطة«.

وأوضحــت الهيئــة يف بيــان صحفــي، أن عمليــة نقــل األرسى 

ــال  مــن ســجن إىل آخــر أو إىل املستشــفيات ومحاكــم االحت

العســكرية، تشــكل »رحلــة عــذاب قاســية ومريــرة للغايــة«، 

ال ســيام بحــق األســرات.

ــن  ــن ع ــل نقلياته ــامس، بفص ــرات يف اإللت ــت األس وطالب

ميارســون  اللذيــن  اإلرسائيليــني  والســجناء  والســجينات 

ــام  ــن، ك ــتفزة تجاهه ــة واملس ــة العنري ــداءات اللفظي االعت

ــون  ــطة وأن تك ــل بالبوس ــدة النق ــر م ــرورة تقص ــن ب طال

عمليــات النقــل مبــارشة، حيــث تصــل حاليــا إىل 24-20 

ــة  ــن لحظ ــني م ــن يوم ــر م ــاً إىل أك ــة، وأحيان ــاعة متواصل س

االنطــاق لحــني العــودة وتشــمل النــزول يف عــدد مــن نقــاط 

الرتحيــل قبــل الوصــول للمحكمــة، مــا يســبب اإلرهــاق 

والتعــب الشــديدين لألســرات، إضافــة إىل ســوء أوضــاع 

ــاردة  ــة الب ســيارة البوســطة املغلقــة وذات الكــرايس الحديدي

شــتاء والحــارة صيفــاً وانتشــار الروائــح الكريهــة داخلهــا، 

وعــدم الســامح لــألرسى بقضــاء حاجتهــم طيلــة فــرتة النقــل، 

وتكبيلهــم يف املقاعــد.

وذكــرت الهيئــة، أن قــوات »النحشــون« املســؤولة عــن نقــل 

األرسى واألســرات، تتعامــل مــع األرسى واألســرات بشــكل 

ــزداد أوضــاع  ــام ت ــرب، في ــم بال ــدي عليه ســيئ جــداً وتعت

األرسى املــرىض املنقولــني يف »البوســطة« ســوءا خــال عمليــة 

النقــل، مــا دفــع الكثــر منهــم إىل رفــض االنتقــال للعــاج يف 

ــة خــال  ــن معامل ــه م ــا يتعرضــون ل املستشــفيات، جــراء م

النقــل بهــذه العربــة.

ــة  ــل املروع ــروف النق ــرض »ظ ــامس ليع ــذا االلت ــاء ه وج

التــي متــس بأبســط حقــوق األســرات وتهــدد صحتهــن 

وحيــاة املــرىض منهــن، أثنــاء عمليــة النقــل »بالبوســطة« مــام 

يحولهــا إىل مســار عــذاب مينــع عــى األرسى أثنــاء تواجدهــم 

مــام  املرحــاض  اســتعامل  حتــى  أو  واملــاء  الغــذاء  فيهــا 

ــل  ــب والتنكي ــع أدوات التعذي ــاوى م ــطة تتس ــل البوس يجع

باملعتقلــني32.

مهاجمة محالت »رامي ليفي« بالزجاحات الحارقة

هاجــم شــبان فلســطينيون، مســاء اليــوم الثاثــاء، متجــر 

»رامــي ليفــي« الــذي افتتــح اليــوم يف طريــق قلنديــا 

عطــروت بزجاجــات حارقــة القوهــا عليــه مــن خلــف 

ــدس. ــامل الق ــرام ش ــدة ال ــدار ببل الج
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ــدة  ــل بل ــن داخ ــة م ــات الحارق ــبان الزجاج ــى الش وألق

الــرام مــن خلــف جــدار الضــم والتوســع نحــو املتجــر الــذي 

افتتــح اليــوم عــى أراض فلســطينية مصــادرة.

وأطلقــت قــوات االحتــال قنابــل الغــاز نحــو بلــدة الــرام، 

دون وقــوع إصابــات يف صفــوف الشــبان.

وهــرب عــدد كبــر مــن املتســوقني مــن داخــل املتجــر يف 
أعقــاب اســتهدافه بالزجاجــات الحارقــة.33

إرسائيل: نريد تهدئة طويلة وأموال قطر متنع االنفجار 
الرسيع

ــوت  ــادي ايزنك ــال ج ــش االحت ــس أركان جي ــرب رئي أع

خــال زيارتــه ملســتوطنات »غــاف غــزة الثاثــاء« عــن أملــه 

بعقــد تهدئــة طويلــة مــع حركــة حــامس .

وأشــار إىل أن األمــوال القطريــة التــي يتــم إرســالها إىل 

تحريــك  إرسائيــل يف  تنفيــًذا ملصلحــة  تــايت  غــزة  قطــاع 

ــة،  ــدون األمــوال القطري ــا »ب االقتصــاد يف غــزة. وأوضــح قائ

ســيأيت االنفجــار بشــكل أرسع«.

أيزنكــوت، الــذي مــن املتوقــع أن ينهــي مهامــه خــال 

اســبوع اســتبعد نشــوب مواجهــة عســكرية يف الفــرتة القريبة. 

مضيفــا »أنــه يأمــل يف وقــف إطــاق نــار طويــل حتــى نهايــة 

عــام 2019 - عنــد اكتــامل بنــاء الجــدار حــول قطــاع غــزة«.

ــرشات  ــب ع ــت تهري ــل أحبط ــوت أن إرسائي ــم ايزنك وزع

اآلالف مــن الصواريــخ . مضيفــا« »ال أعتقــد أن أي يشء آخــر 

ــن 15- ــب م ــا تهري ــد أحبطن ــزة، لق ــه يف غ ــام ب ــن القي ميك

20000 صــاروخ«.

وتطــرق ايزنكوت بصورة غر مبارشة إىل اســتقالة أفيغدور 

ليرمــان مــن منصبــه وزيــرا للجيــش، وانتقــده بصــورة غــر 

ــي  ــرا، فف ــازا كب ــذا إنج ــرى ه ــامس ت ــال: »ح ــارشة وق مب
أعقــاب نشــاطاتهم كان هنــاك تحــرك ســيايس يف إرسائيل«.34

حاخامات يصدرون فتوى دعام لقتلة الشهيدة عائشة 
الرايب!

أصــدر حاخامــات يف الصهيونيــة الدينيــة أمــس األول، فتــوى 

ــهار«،  ــتوطنة »يتس ــني يف مس ــطني متطرف ــم ناش ــا دع هدفه

ــن  ــة، الذي ــة الغربي ــس يف الضف ــة نابل ــويب مدين ــة جن الواقع

ســافروا إىل مســتوطنة »ريحاليــم«، بهــدف تلقــني الفتيــة 

ــري هآرتــس« حــول  يف املعهــد الدينــي اليهــودي »يشــيفاة ب

كيفيــة التــرف أثنــاء تحقيــق جهــاز األمــن العــام اإلرسائيــي 

ــرايب. ــاب استشــهاد عائشــة ال ــم، يف أعق )الشــابك( معه

ــن  ــة م ــة فتي ــل خمس ــه يعتق ــس، أن ــاباك، أم ــن الش وأعل

»املدرســة الدينيــة بــري هآرتــس« يف مســتوطنة »ريحاليــم«، 

وأنهــم مشــتبهون بقتــل عائشــة رايب مــن قريــة بديــا، بعــد أن 

ــب  ــا، وأصي ــا زوجه ــيارة كان يقوده ــاه س ــرة باتج ــوا حج ألق

ــة 10  ــوم الجمع ــك ي ــا أدى إىل استشــهادها، وذل يف رأســها م

ــن األول املــايض. ترشي

ــة  ــة اليهودي ــرف بالرشيع ــا يع ــن م ــوى ضم وصــدرت الفت

بـ»إنقــاذ النفــس« يف يــوم الســبت، وهــو اليــوم الــذي يطالــب 

فيــه اليهــود بعــدم القيــام بــأي عمــل.

وتعنــي هــذه الســامح، بأثــر رجعــي، ملجموعــة مــن غــاة 

املتطرفــني بــني املســتوطنني بالســفر بســيارة مــن مســتوطنة 

»يتســهار« إىل مســتوطنة »ريحاليــم« يف يــوم الســبت، غــداة 

جرميــة قتــل الــرايب.35 

عريقات يرد عىل بولتون ودعمه لالستيطان

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  أمــني رس  قــال 

الفلســطينية صائــب عريقــات يف رده عــى تريحــات 

ــده  ــون وتأيي ــريك جــون بولت ــي األم ــس القوم ــس املجل رئي

األعمــى لاســتيطان والعقوبــات الجامعية ومصــادرة األرايض 

ــا  واســتمرار االحتــال والفصــل العنــري، إن »املســألة هن

ليســت إذا مــا كنــت مــع إرسائيــل أو مــع فلســطني، لكــن 

املســألة إذا مــا كنــت مــع الســام أو ضــده، وقــد اختــارت 

إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب أن تكــون ضــد الســام وضــد 

هــؤالء الذيــن يســعون لتحقيــق الســام عــى أســاس مبــدأ 

ــدود 1967«. ــى ح ــني ع الدولت

وأضــاف عريقــات يف بيــان لــه، أن االحتــال واإلعدامــات 

امليدانيــة، وقتــل األبريــاء، وهــدم البيــوت وترســيخ الفصــل 

ــرب  ــم ح ــا جرائ ــس وإمن ــن النف ــا ع ــس دفاع ــري لي العن

وفقــا للقانــون الــدويل.

ــون  ــب أن تك ــس ترام ــارت إدارة الرئي ــد اخت ــع، »لق وتاب

عــى الجانــب الخطــأ مــن التاريــخ والقيــم اإلنســانية 

الحضاريــة. لقــد اختــارت أن تدفــع منطقــة الــرشق األوســط 

برعــة كبــرة إىل أتــون العنــف والفــوىض والتطــرف وإراقــة 

الدمــاء، ومل يعــد مفهومــا بعــد ذلــك عــن أي يشء يتحدثــون 

مــع أصحــاب القــرار يف الــدول العربيــة واإلســامية، وعــن 

أي مقايضــات.

ــا كعــرب ومســلمني الصحــوة والبحــث  ــوب اآلن من واملطل
ــا«.36 ــكاز مصالحن عــن أســس وأماكــن ونقــاط ارت
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األربعاء 2019/1/9

االحتالل يصادق عىل توسيع مستوطنة »إفرات« فوق 
1200 دونم من أرايض محافظة بيت لحم

صادقــت مــا تســمى »اإلدارة املدنيــة« التابعــة لاحتــال 

اإلرسائيــي عــى طلــب وزارة اإلســكان تخصيــص مئــات 

الدومنــات للتوســع االســتيطاين يف منطقــة بيــت لحــم، 

ــم  ــت لح ــارصة بي ــي ملح ــي إرسائي ــط حكوم ــن مخط ضم

باملســتوطنات.

 وذكــرت صحيفــة »هآرتــس«، أن اإلدارة املدنيــة خصصت 

ــد مــن  ــم لتخطيــط حــي اســتيطاين جدي حــوايل 1200 دون

شــأنه توســيع مســتوطنة »إفــرات« باتجــاه بيــت لحــم يف 

منطقــة تعتــر حساســة سياســيا.

 ومــن املتوقــع أن يســتخدم الحــي لتوســيع املنطقــة 

الســكنية يف املجمــع االســتيطاين »غــوش عتصيــون« إىل 

الضواحــي الجنوبيــة ملدينــة بيــت لحــم، بحيــث يتــم 

باملســتوطنات. حصارهــا 

 وخصصــت اإلدارة املدنيــة مســطحات األرايض لــوزارة 

اإلســكان يف نهاية شــهر كانون األول املايض، وهي خطوة من 

شــأنها أن متكــن تخطيط الحي االســتيطاين »غفعــات عيتام«.

االســتيطاين  الحــي  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  واليــوم،   

ــور الجــدار والســفر  ــور، يتعــني عــى املســتوطنني عب املذك

ــي أقيمــت  ــة الفلســطينية أرطــاس الت عــر ضواحــي القري
ــا.37 ــن أراضيه ــزء م ــى ج ــرات« ع ــتوطنة »إف مس

معطيات رسمية: ارتفاع عدد املستوطنني يف الضفة بنسبة 
3% خالل 2018

ارتفــع عــدد املســتوطنني اليهــود الذيــن يعيشــون يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة بنســبة 3% خــال عــام، ليصــل إىل 

448672 شــخصا يف العــام 2018، حســب مــا جــاء يف بيــان 

ــة. ــس املســتوطنات اإلرسائيلي صــدر، أمــس، عــن مجل

وال يشــمل هــذا العــدد نحــو 200 ألــف مســتوطن 
املحتلــة.38 الرشقيــة  القــدس  يف  يعيشــون  يهــودي 

مرشوع قانون جديد يف مجلس الشيوخ لتجريم مقاطعة 
إرسائيل

يســتعد مجلــس الشــيوخ األمــريك للتصويت عــى »ترشيعه 

ــة  ــا يكتســب أهمي ــادة م ــذي ع ــدة، ال ــه الجدي األول« لدورت

ــذي يســيطر  ــار مجلــس الشــيوخ ال ــإن خي ــك ف خاصــة، ولذل

عليــه الجمهوريــون هــو مــرشوع قانــون يجــرم مقاطعــة 

إرسائيــل، وهــو ترشيــع يثــر الكثــر مــن الجــدل واالســتهجان 

ــة. ــة عالي ــره باملجلــس يحظــى باحتاملي رغــم أن متري

وهــو مجلــس النــواب الــذي يســيطر عليــه الدميقراطيــون، 

أعطــى األولويــة يف ترشيعــه األول ملــرشوع قانــون »محاربــة 

الفســاد« والــذي ويجمــع بــني إصــاح االنتخابــات والحمــات 

ــوال  ــة األم ــت، ومطابق ــوق التصوي ــز حق ــة، وتعزي االنتخابي

العامــة للمرشــحني بكميــات ماليــة صغــرة مقابــل مــا يتــرع 

ــا، بينــام آثــر مجلــس الشــيوخ الخاضــع  بــه لهــم ولهــم فردي

األول  مرشوعــه  يكــون  أن  الجمهــوري  الحــزب  لســيطرة 

ليــس مصمــام لحاميــة العــامل األمركيــني أو دعــم الــرشكات 

األمركيــة أو معالجــة املناقشــات املختلفــة حــول أمــن الحدود 

والهجــرة، بــل »ســيكون خاصــة تحتــوي عــى مجموعــة مــن 

التدابــر املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة«، وأحدهــا هــو نــص- 

ابتكــره الســناتور الجمهــوري املقــرب مــن اللــويب اإلرسائيــي، 

إيبــاك، ماركــو روبيــو مــن واليــة فلوريــدا كــراع رئيــيس للدفاع 

عــن الحكومــة اإلرسائيليــة.

يعــرف  التدبــر  هــذا  كان  الســابق  الكونغــرس  ويف 

الواليــات  حكومــات  ملنــح  مخصــص  وهــو   )S.R.170(بـــ

ــة أي  ــة ملقاطع ــة واضح ــلطة قانوني ــة س ــات املحلي والحكوم

ــل،  ــد إرسائي ــة ض ــها يف املقاطع ــارك نفس ــة تش رشكات أمركي

وقــد قامــت 26 واليــة أمركيــة حتــى اآلن بســّن صيغــة 

ــي تشــارك يف  ــات الت ــة الكيان ــة أو معاقب ــون ملعاقب مــن القان

ــة  ــني مامثل ــني أن قوان ــا، يف ح ــل أو تدعمه ــة إرسائي مقاطع

معلقــة يف 13 واليــة إضافيــة عــى األقــل.

وتــم تصميــم مــرشوع قانــون روبيــو لتعزيــز األســاس 

القانــوين للدفــاع عــن قوانــني حاميــة إرسائيــل مــن التحــدي 

الدســتوري.

ــار  ــي تخت ــرشكات الت ــتهدف ال ــي تس ــة الت ــن للعقوب وميك

مقاطعــة إرسائيــل أن تنــال أيضــا املواطنــني األمركيــني األفــراد 

يف شــبكتها العقابيــة ألن »املقاولــني )املتعاقديــن( الفرديــني« 

غالبــا مــا يعملــون لصالــح حكومــات الواليــات أو الحكومــات 
املحليــة تحــت إرشاف مؤسســة فرديــة أو كيــان تجــاري آخر.39

هيئة األرسى: الربد الشديد ينهش أجساد املعتقلني يف مركز 
توقيف »عصيون«

 قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن إن الــرد الشــديد 

ــون«، يف  ــف »عصي ــز توقي ــني يف مرك ــاد املعتقل ــش أجس ينه

ــتوية  ــس الش ــة واملاب ــص األغطي ــاردة ونق ــواء الب ــل األج ظ

ــة. ــة الطبي ــه الرعاي وقل

ــاح اليــوم األربعــاء عــن  ــر لهــا صب ــة يف تقري ونقلــت الهيئ
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محاميتهــا جاكلــني فرارجــة، عقــب زيارتهــا لــألرسى يف املعتقل 

ــة،  ــة للغاي ــني مأســاوية وصعب ــوم أمــس، أن أوضــاع املعتقل ي

ــن  ــتري م ــكل هس ــون بش ــم يرجف ــت أرسى وه ــا التق وأنه

شــدة الــرد، فهــم يرتــدون مابــس خفيفــة جــدا تــم توزيعهــا 

ــم  ــذي تحرمه ــل إدارة املعتقــل، يف الوقــت ال ــم مــن قب عليه

فيــه مــن األغطيــة واملابــس الشــتوية ووســائل التدفئــة.

ــاك  ــل، فهن ــية  ال تُحتم ــروف املعيش ــد األرسى أن الظ وأك

ــم األرسى  ــة، ومعظ ــاع األرسى الصحي ــح يف أوض ــور واض تده

ــم  ــن تفاق ــاك م ــرد، وهن ــزالت ال ــزا ون ــن االنفلون ــاين م يع

وضعــه الصحــي نتيجــة الــرد القــارص، كحالــة األســر الشــاب 

عليــه جنــود  اعتــدى  الــذى  عامــاً(   20( أســامة ســلهب 

االحتــال مــا أدى إلصابتــه بقدمــه اليمنــى، ومــن شــدة الــرد 

ــه. ــاج ل ــل أي ع ــدم إدارة املعتق ــه، ومل تق ــت قدم انتفخ

ــات  ــام، فوجب ــوع الطع ــة ون ــن كمي ــتىك األرسى م ــام اش ك

الطعــام الســيئة التــي يتــم توزيعهــا عليهــم بــاردة جــداً 

القليــل منهــا لســد  يتناولــون إال  ورديئــة، ومعظمهــم ال 

حاجتهــم بســبب الجــوع فقــط.

ــات  ــتهتار إدارة معتق ــتمرار اس ــن اس ــة م ــذرت الهيئ وح

ــاة األرسى، وفــرض الظــروف الحياتيــة الصعبــة  االحتــال بحي

عليهــم والتنكيــل بهــم، ضاربــة بعــرض الحائــط مبــادئ 
ــة.40 ــق الدولي ــني واملواثي ــان والقوان ــوق اإلنس حق

»الخارجية«: عجز النظام الدويل عن تنفيذ القرارات 
الدولية يُشكل غطاء لتعميق نظام الفصل العنرصي

املجتمــع  عجــز  إن  واملغرتبــني  الخارجيــة  وزارة  قالــت 

الــدويل عــن تحمــل مســؤولياته السياســية والقانونيــة تجــاه 

شــعبنا ومعاناتــه وحقوقــه بــات يُشــكل غطــاء لتعميــق نظــام 

ــلطات  ــامدي س ــة، ولت ــطني املحتل ــري يف فلس ــل العن الفص

ــة  ــطينية قابل ــة فلس ــة دول ــرص إقام ــض ف ــال يف تقوي االحت

للحيــاة وذات ســيادة عــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 

ــك  ــه ذل ــة، مبــا ميثل ــة املحتل ــا القــدس الرشقي 1967 بعاصمته

مــن مخاطــر وتهديــدات جديــة للســام وثقافتــه يف املنطقــة 

ــا. برمته

يف  الحاكــم  اليمــني  أركان  أن  لهــا،  بيــان  يف  وأوضحــت 

ــني تحــت  ــدأ حــل الدولت ــون اســتخفافهم مبب ــل يواصل إرسائي

شــعار أنــه »عفــا عليــه الزمــن ولــن يصلــح للواقــع الســيايس 

الراهــن«، ويتنــدرون مــن التريحــات التــي تطالــب بتحقيــق 

الســام عــى أســاس حــل الدولتــني ويعترونهــا »بــكل بســاطة 

غــر صالحــة«، وذلــك يف ردهــا عــى رئيــس »الكنيســت« 

اإلرسائيــي يــويل ادلشــتني الــذي ينتمــي لحــزب الليكــود 

ــدوق«. ــارج الصن ــر »خ ــب بالتفك ــذي طال ــم، وال الحاك

ــات  ــل عملي ــال تواص ــلطات االحت ــوزارة أن س ــدت ال وأك

أســاس  عــى  الســام  لتحقيــق  فرصــة  أيــة  وإعــدام  وأد 

ــتيطان  ــق االس ــول يف تعمي ــال التغ ــن خ ــني، م ــل الدولت ح

ــادة  ــل لزي ــة، والعم ــطينية املحتل ــيعه يف األرض الفلس وتوس

أعــداد املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة املحتلــة إىل مــا يقــرب 

املليــون، وفــرض الســيطرة اإلرسائيليــة الكاملــة عــى املناطــق 

ــن  ــن 60% م ــر م ــكل أك ــي تُش ــة »ج« والت ــة املصنف املحتل

ــتغال  ــن اس ــني م ــرم املواطن ــة، وتح ــة الغربي ــاحة الضف مس

ــي وتهجــر قــري  ــر عرق ــات تطه ــم، وتواصــل عملي أراضيه

للمواطنــني، باإلضافــة لعمليــات التهويــد واســعة النطــاق 

للقــدس الرشقيــة املحتلــة ومحيطهــا وفصلهــا عــن امتدادهــا 

والتحكــم  الجهــات،  جميــع  مــن  الفلســطيني  الطبيعــي 

والســيطرة باملــوارد الطبيعيــة الفلســطينية فــوق األرض ومــا 

ــة. ــع األرايض املحتل ــتباحة جمي ــا، واس تحته

االحتــال  سياســات  العبــارات  بأشــد  الــوزارة  وأدانــت 

الوطنيــة  وحقوقــه  شــعبنا  بحــق  املتواصلــة  وجرامئــه 

ــت  ــن الصم ــديد م ــتغرابها الش ــن اس ــرت ع ــانية. وع واإلنس

الــدويل عــى تلــك الجرائــم التــي تهــدد األمــن والســلم 

ــدويل ومنظــامت األمــم  الدوليــني، ومــن تقاعــس املجتمــع ال

املتحــدة ومجالســها يف تنفيــذ املئــات مــن قــرارات الرشعيــة 

تحميــل  وعــدم  فلســطني،  يف  بالحالــة  الخاصــة  الدوليــة 

ــا  ــن جرامئه ــارشة ع ــة واملب ــال املســؤولية الكامل ــة االحت دول

وانتهاكاتهــا ونتائجهــا عــى فــرص تحقيــق الســام عــى أســاس 
ــني.41 ــل الدولت ح

أبو هويل يعلن عن الرزمة الثانية للمشاريع التطويرية 
للمخيامت

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  أعلــن 

ــور أحمــد  ــني الدكت ــرة شــؤون الاجئ ــس دائ الفلســطينية رئي

أبــو هــويل عــن الرزمــة الثانيــة للمشــاريع التطويريــة املقدمــة 

ملخيــامت الاجئــني يف املحافظــات الشــاملية.

ــة  ــذه الرزم ــة له ــة اإلجاملي ــويل أن القيم ــو ه ــاف أب وأض

بلغــت مليــون ومثانيــة ومثانــون ألــف دوالر أمريــي ســتنفذ 

ــام الحــايل. خــال الع

وأفــاد د. أبــو هــويل يف بيــان صحفــي صــادر عنــه اليــوم أن 

خمســة مخيــامت ستســتفيد مــن الرزمــة الثانيــة للمشــاريع 

التطويريــة للعــام الحــايل منهــا مخيــم األمعــري حيــث خصص 

لــه »مــرشوع تاهيــل وتعبيــد طــرق داخليــة وإنشــاء شــبكة 

رصف صحــي وتريــف ميــاه أمطــار«، باإلضافــة إىل مــرشوع 
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ــة  ــي« بقيم ــباب االجتامع ــز الش ــة مرك ــم قاع ــل وترمي تأهي

ــاء  ــيتم إنش ــام س ــي، في ــغ 235000 دوالر أمري ــة تبل إجاملي

صالــة متعــددة األغــراض يف مخيــم طولكــرم بكلفــة تقديريــة 

ــغ 380000 دوالر. تبل

ــل مشــاريع متعــددة  ــم متوي ــه ت ــو هــويل أن وأضــاف د. أب

يف مخيــم عســكر القديــم بقيمــة اجامليــة تبلــغ 255000 

ــم وإنشــاء مســبح  دوالر مــن بينهــا رشاء أرض مبحــاذاة املخي

ــم  ــب مخي ــات إىل جان ــارس عرف ــة الشــهيد ي ــق يف حديق مغل

ــه مبلــغ 128000  عــني الســلطان يف أريحــا، حيــث خصــص ل

دوالر لتمويــل اســتكامل مــرشوع إنشــاء مجمــع تجــاري عــني 

الســلطان، باإلضافــة إىل تخصيــص مبلــغ 90000 دوالر ملخيــم 

قــدوره يف رام اللــه لتشــطيب الطابــق الثالــث مــن مقــر 

ــات. ــة الشــعبية للخدم اللجن

التحريــر  ومنظمــة  عبــاس  محمــود  الرئيــس  أن  وأكــد 

الفلســطينية يوليــان أهميــة قصــوى لتحســني املخيــامت 

وتطويرهــا، وتحســني أوضــاع الاجئــني مبــا يعــزز صمودهــم 

ويخفــف مــن معاناتهــم ويؤمــن لهــم الحيــاة الكرميــة لحــني 

عودتهــم إىل ديارهــم التــي هجــروا منهــا عــام 1948 طبقــا ملــا 

ورد يف القــرار 194.

ــرة شــؤون الاجئــني ســتواصل العمــل مــع  وأضــاف أن دائ

كل األطــراف املعنيــة والجهــات الحكوميــة املختصــة والجهات 

ــاريع  ــذ مش ــل تنفي ــر متوي ــة لتوف ــة املانح ــة والعربي الدولي

تطويريــة ذات أوليــة للمخيــامت تســاهم يف تحســني وتطويــر 

ــني الفلســطينيني. ــاة الاجئ املخيــامت وتخفــف مــن معان

ــة  ــن الرزم ــا ع ــيعلن قريب ــه س ــويل أن ــو ه ــح د. أب وأوض

الثالثــة مــن املشــاريع التطويريــة التــي ستشــمل باقــي 

املخيــامت يف املحافظــات الشــاملية الفتــا إىل أن الرزمــة األوىل 

ــامت. ــرشة مخي ــملت ع ــد ش ــة ق والثاني

ــن  ــة األوىل م ــن الرزم ــايض ع ــبوع امل ــن األس ــد أعل وكان ق

املشــاريع التطويريــة للمخيــامت يف املحافظــات الشــاملية 

للعــام 2019 بقيمــة مليــون دوالر أمريــي لخمســة مخيــامت 

هــي مخيــم العــروب، ومخيــم باطــة، ومخيــم نــور شــمس، 

ــا42. ــم قلندي ــة جــر، ومخي ــم عقب ومخي

الخميس 2019/1/10

مخطط استيطاين لالستيالء عىل 139 دومناً يف رام الله
 قــال مركــز أبحــاث األرايض يف القــدس، إن وزارة املاليــة 

ــتيطاين،  ــط اس ــذ مخط ــص لتنفي ــت الرتخي ــة، منح اإلرسائيلي

يهــدف إىل االســتياء عــى حــوايل 139 دومنــا مــن أرايض قريــة 

ــه. ــوان، رشق محافظــة رام الل ــر دب دي

واوضــح املركــز يف بيــان صحفي اليــوم الخميــس، أن األرايض 

املســتوىل عليهــا تقــع حســب املخطــط التفصيــي ضمــن 

ــة )32،33(. ــوان، يف األحــواض الطبيعي ــر دب ــة دي أرايض قري

وأشــار إىل أن تحليــل املخطــط التفصيــي املطــروح، يظهــر 

بــأن ســلطات االحتــال تهــدف مــن خالــه إىل ربط مســتعمرة 

»معاليــه مخــامس« مبســتعمرة »متســبيه داين«.

ولفــت إىل أن املخطــط يظهــر بــأن ســلطات االحتــال 

ــاين  ــة مب ــاً( إلقام ــو )48 دومن ــرشوع نح ــن امل ــت ضم خصص

ومؤسســات عامــة، و)26 دومنــاً( إلقامــة طريــق جديــد، 

ــص  ــن تخصي ــا ع ــزه، فض ــق للتن ــة مناط ــاً( إلقام و)15 دومن

مســاحات أخــرى إلقامــة مواقــف للمركبــات وأماكــن تجاريــة 
للمســتوطنني.43

إرسائيل تفتتح شارعاً يفصل الفلسطينيني واإلرسائيليني يف 
القدس

أعلنــت إرسائيــل اليــوم افتتــاح شــارع »4370«، الــذي 

ــه يفصــل  ــد«، يف القــدس لكون ــه »شــارع األبرتهاي ــق علي يطل

بــني الســائقني الفلســطينيني وبــني الســائقني مــن املســتوطنني 

ــني. اإلرسائيلي

ــا  ــق م ــني« وف ــاع بنيام ــتوطنة »غيف ــط مس ــارع يرب والش

نقــل موقــع عــرب 48 )مســتوطنة »آدم«( بشــارع رقــم »1« 

ــة  ــرق التل ــني مف ــع ب ــدس«. ويق ــب – الق ــل أبي أو شــارع »ت

ــارف. ــل املش ــؤدي إىل جب ــق امل ــني النف ــية وب الفرنس

ــق  ــف، وأطل ــرتات ونص ــة كيلوم ــارع ثاث ــول الش ــغ ط يبل

عليــه »شــارع األبرتهايــد« حيــث يقســم الشــارع عــى طولــه 

جــدار يصــل ارتفاعــه إىل 8 أمتــار، يفصــل بــني الســائقني 

ــني. ــتوطنني اإلرسائيلي ــن املس ــائقني م ــطينيني والس الفلس

وكان قــد افتتــح الجانــب الغريب من الشــارع، قبل أســبوعني، 

ــدس  ــول إىل الق ــم بالدخ ــمح له ــن ال يس ــطينيني، الذي للفلس

املحتلــة. وافتتــح، اليــوم، الجانــب الغــريب منــه للمســتوطنني 

لتســهيل وصولهــم إىل التلــة الفرنســية وجبــل املشــارف.

وبحســب مخطــط االحتــال، وفقــا لصحيفــة هارتــس فــإن 

ــن  ــة م ــة الغربي ــكان الضف ــيمنع الفلســطينيني س ــز س الحاج

الدخــول إىل القــدس. وبالنتيجــة فــإن الســائقني الفلســطينيني 

ســوف يســافرون يف الجانــب الفلســطيني مــن الشــارع حــول 

القــدس مــن جهــة الــرشق، دون الســامح لهــم بدخولهــا.

وأشــار التقريــر إىل أنــه مــن املتوقــع أن يكــون غالبيــة 

ــتوطنات  ــكان املس ــن س ــد« م ــارع األبرتهاي ــتخدمي »ش مس

ــدس. ــاميل الق ــت عــى أرايض ش ــي أقيم الت
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وادعــت بلديــة االحتــال أن الشــارع »يخــدم ســكان املدينة 

العــرب، وخاصــة ســكان مخيــم شــعفاط لاجئــني واملنطقــة، 

ويخفــف مــن االزدحامــات املروريــة يف بســغات زئيــف والتلة 
الفرنســية«.44

 االحتالل يعتقل 18 مواطنا خالل عمليات دهم يف الضفة
اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي فجــر اليــوم الخميــس، 

18 مواطنــا عــى األقــل خــال عمليــات دهــم وتفتيــش 

نفذتهــا يف محافظــات مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة، وطالــت 

العديــد مــن املنــازل.

ففــي محافظــة قلقيليــة، اعتقلــت قــوات االحتــال 4 

مواطنــني مــن بلــديت كفــر قــدوم وعــزون، وفتيــني مــن كفــر 

ــة  ــن مدين ــت 3 ارسى م ــام واعتقل ــه، ك ــرب رام الل ــة غ نعم

جنــني ومخيمهــا. كــام واعتقلــت 4 مواطنــني عــى األقــل مــن 

ــن دورا  ــابني م ــا لش ــب احتجازه ــل، إىل جان ــة الخلي محافظ

ــا واالعتــداء عليهــام، ونهبهــا ملبلــغ  والتحقيــق معهــام ميداني

مــن املــال خــال اقتحامهــا منــزال لعائلــة القواســمي باملدينــة.

ويف مادمــا جنــوب نابلــس، أفــادت مصــادر محليــة باقتحــام 

ــي األســر املحــرر  ــا مركبت ــدة ومصادرته ــال البل ــوات االحت ق

عــاّمر ياســني قُــط ووالــده45.

لجنة االنتخابات املركزية يف إرسائيل تتخذ إجراءات إلحباط 
التدخل األجنبي

ــو  ــس، أن عض ــري أم ــاري الع ــا« اإلخب ــع »ويل ــر موق ذك

ــت يف  ــس« قال ــة »مرت ــرغ رئيســة حرك الكنيســت متــار زندب

ســياق تعقيبهــا عــى تريــح أدىل بــه  نــداب أرغــامن، رئيــس 

املخابــرات العامــة اإلرسائيليــة، حــول نيــة دولــة عظمــى 

التدخــل باالنتخابــات اإلرسائيليــة بواســطة الســاير والهاكــرز 

ــب  وأن »الشــابك« يســتعد إلفشــال هــذه املحــاوالت: »نطال

قــوات األمــن بالتأكــد مــن أن الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــني 

ــور بيبــي«.  ــح صديقــه الديكتات ــات لصال ــن يــرق االنتخاب ل

ــة يف  ــات املركزي ــة االنتخاب ــت لجن ــة أخــرى أعلن مــن ناحي

إرسائيــل أمــس، عــن اتخــاذ إجــراءات وقائيــة وتوخــي الحيطة 

ــي  ــل االجتامع ــبكات التواص ــق يف ش ــا يتعل ــكل م ــذر ب والح

ــتجري يف التاســع  ــي س ــات الكنيســت الت ــرتة انتخاب ــال ف خ

ــاز  ــرات جه ــى تحذي ــك ردا ع ــل، وأىت ذل ــان املقب ــن نيس م
ــام )الشــاباك(.46 ــن الع األم

دوافع خفية ملرشوع قطار الكوابل اإلرسائييل يف القدس 
الرشقية

ــؤولة  ــدس« املس ــر الق ــلطة تطوي ــمى »س ــا يس ــت م طلب

عــن مخطــط قطــار الكوابــل اإلرسائيــي يف القــدس الرشقيــة، 

ــرشوع،  ــذا امل ــة له ــدوى االقتصادي ــول الج ــة ح ــداد دراس إع

ــج هــذه الدراســة. ــن نتائ ــض الكشــف ع ــا ترف لكنه

وذكــرت صحيفــة »هآرتــس« أن منظمــة علــامء اآلثــار 

»عيمــق شــفيه« قدمــت للســلطة املذكــورة وبنــاء عــى قانون 
حريــة الحصــول عــى املعلومــات طلبا لنــرش نتائج الدراســة.47

قوات االحتالل تقتحم أحياء يف رام الله والبرية دهم منازل 

واعتقاالت يف عدة محافظات 

اقتحمــت قــوات االحتــال أمــس، مدينتــي رام اللــه والبــرة 

وانتــرش جنودهــا يف عــدد مــن األحيــاء، كــام دهمت وفتشــت 

عــدداً مــن منــازل املواطنــني يف عــدة محافظــات واعتقلــت 13 

مواطنــاً، بينهــم أربعــة أطفــال.

 فقــد اقتحمــت قــوات االحتــال معــززة بآليــات عســكرية 

صبــاح أمــس، مدينتــي رام اللــه والبــرة، حيــث انتــرش الجنــود 

ــازل  ــن املن ــد م ــوا باقتحــام العدي ــاء وقام يف عــدد مــن األحي

واملحــال التجاريــة ومصــادرة تســجيات كامــرات.

بــأن 10 جيبــات عســكرية  وأفــادت مصــادر محليــة   

ــون وعــني  ــي املاصي ــة يف ضاحيت دهمــت عــدة محــال تجاري

منجــد، وقامــت مبصــادرة تســجيات الكامــرات يف عــدد مــن 

ــة  ــال مدين ــوات االحت ــت ق ــام اقتحم ــة، ك ــال التجاري املح

ــري. ــم األمع ــا، ومخي بيتوني

 واندلعــت مواجهــات بــني قــوات جيــش االحتــال والشــبان 

اســتخدم خالها الجيش قنابل الصوت والغاز املســيل للدموع.

 وأصيــب يف املواجهــات التــي اندلعــت يف حــي أم الرشايــط 

مبدينــة البــرة، عــدد مــن الشــبان بالرصــاص املغلــف باملطــاط 

وبحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاقهم للغــاز الســام.

عــدداً  أمــس،  االحتــال،  قــوات  دهمــت  الخليــل  ويف 

ــر  ــت أم ــديت بي ــا، وبل ــافر يط ــني يف مس ــازل املواطن ــن من م

وصوريــف.

ــت  ــال دهم ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر أمني ــادت مص  وأف

ــت  ــازل وعبث ــن املن ــة مســافر يطــا، وفتشــت عــدداً م منطق

ــني يف  ــازل املواطن ــن من ــدداً م ــت ع ــام دهم ــا، ك مبحتوياته

ــرر  ــر املح ــا األس ــن أصحابه ــرف م ــايض، ع ــة وادي الق منطق

ــي. ــق الرجب ــاذ توفي مع

 واقتحمــت قــوات االحتــال بلــدة بيــت أمــر شــامل 

الخليــل، ودهمــت منــازل عــدد مــن املواطنــني، كــام اقتحمــت 

ــني،  ــازل املواطن ــة، ودهمــت من ــف غــرب املدين ــدة صوري بل

وأجــرت تفتيشــات فيهــا، واســتولت عــى أمــوال مــن منــزل 

املواطــن مجاهــد الهــور، واقتحمــت محــات الــوردة الحمــراء 
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ــا. ــت مبحتوياته ــل وعبث ــة الخلي ــة يف مدين الزراعي

 ويف بيــت لحــم، دهمــت قــوات االحتــال بلديت بيــت فجار 

وتقــوع، وفتشــت عــدداً من املنــازل وعبثــت مبحتوياتها.

ــس، 13  ــر أم ــال، فج ــوات االحت ــت ق ــياق اعتقل ويف الس

مواطنــاً، خــال حملــة دهــم يف عــدد مــن محافظــات الضفــة، 

بينهــم أربعــة أطفــال.

ــوات  ــس، إىل أن ق ــه، أم ــان ل ــر، يف بي ــادي األس ــار ن  وأش

االحتــال اعتقلــت عــرشة مواطنــني، بينهــم أطفــال مــن بلــديت 

تقــوع وبيــت فجــار يف محافظــة بيــت لحــم، هــم:

مــوىس محمــود العمــور )18 عامــاً(، ونــور الديــن محمــود 

العمــور )15 عامــاً(، وأحمد فتحي العمــور )14 عاماً(، وصهيب 

ــور )17  ــم العم ــون إبراهي ــاً(، ومأم ــور )16 عام ــد العم محم

عامــاً(، وعمــر ذيــاب ثوابتــة، وأمر مــراد طقاطقة، وإســامعيل 

رائــد طقاطقــة، وعــي أميــن طقاطقة ونبيــل محمــود ثوابتة48.

واشنطن: تعرث إقرار ترشيع يف مجلس الشيوخ يشمل 
معاقبة األمريكيني الذين يقاطعون إرسائيل 

ــع  ــرار ترشي ــن إق ــريك م ــيوخ األم ــس الش ــن مجل مل يتمك

يعيــد التأكيــد عــى الدعــم األمــريك للحلفــاء يف الــرشق 

األوســط، مبــا يف ذلــك إجــراء ملعاقبــة األمركيــني الذيــن 

ــي  ــيايس داخ ــاف س ــبب خ ــك بس ــل، وذل ــون إرسائي يقاطع

متخــض عــن إغــاق جــزيئ للحكومــة االتحاديــة.

صوتــا   56 بواقــع  الشــيوخ  مجلــس  تصويــت  وجــاء   

مقابــل 44 لصالــح »قانــون تعزيــز األمــن األمــريك يف الــرشق 

ــراره. ــة إلق ــا الازم ــتني صوت ــن الس ــل ع ــه يق ــط«، لكن األوس

 وتعهــد معظــم دميقراطيــي مجلــس الشــيوخ بعرقلــة 

جميــع الترشيعــات يف املجلــس إىل أن يجــري التصويــت عــى 

ــس  ــاق الرئي ــن رف ــاق، منتقدي ــاء اإلغ ــون إلنه ــرشوع قان م

ــار  ــه 5.7 ملي ــاندتهم طلب ــني ملس ــب الجمهوري ــد ترام دونال

دوالر لتمويــل جــدار عــى الحــدود مــع املكســيك قبــل 

ــة. ــح الحكوم ــاودة فت مع

ــيوخ إىل 53  ــس الش ــم يف مجل ــون أغلبيته  وزاد الجمهوري

عضــوا يف انتخابــات ترشيــن الثــاين، لكــن ال يزالــون بحاجــة ملــا 

ــدة مــن الدميقراطيــني مــن  ال يقــل عــن ســبعة أصــوات مؤي

أجــل إقــرار القانــون49.

الجمعة 2019/1/11

إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مبقر الربملان 
الكندي

 بحضــور عــدد مــن أعضــاء الرملــان الكنــدي ممثلــني عــن 

ــن الســفراء  ــدد م ــة، وع ــة الكندي معظــم األحــزاب الفيدرالي

ــن  ــني ع ــدا، وممثل ــن يف كن ــيني املعتمدي ــرب والدبلوماس الع

الجاليــة الفلســطينية والعربيــة، جــرى أمــس الخميــس إحيــاء 

يــوم التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني مبقــر الرملــان 

ــاوا. ــة أوت ــدي يف العاصم الكن

وقــد دعــا لهــذا الحــدث النائــب مــروان طبــارة عــن الحــزب 

الليــرايل ورئيــس مجموعــة الصداقــة الرملانيــة كندا-فلســطني، 

وذلــك بالتعــاون وبتنظيــم مــن الجمعيــة الفلســطينية العربية 

الكنديــة APAC، وبالتنســيق مــع املفوضيــة الفلســطينية 

العامــة يف كنــدا.

وحــر عــدد مــن أعضــاء الرملــان الكنــدي ممثلــني 

الجديــد  الدميقراطــي  والحــزب  الليــرايل،  الحــزب  عــن 

ــة  ــر، إضاف ــزب الخ ــوا، وح ــوك كيبيك ــزب البل NDP، وح

لعــدد مــن رؤســاء البلديــات، وعــدد مــن الســفراء العــرب 

والدبلوماســيني العاملــني يف كنــدا.

الفلســطينيني  املهنيــني  مؤسســة  ســجلت  كــام 

ــدث  ــذا الح ــارك يف ه ــزاً، وش ــوراً ممي الكنديني CPPF حض

كل مــن الدبلومــايس الفلســطيني العريــق عفيــف صافيــة، 

القــادري،  نــور  العربيــة  الكونفدراليــة  اتحــاد  ورئيــس 

إضافــة لعــدد مــن الشــخصيات االعتباريــة ورجــال األعــامل 

ونشــطاء يف املجتمــع الكنــدي.

ــطني  ــه إىل أن فلس ــارة يف كلمت ــروان طب ــب م ــار النائ وأش

مــن  ومجموعــة  تجربتــه  إىل  الفتــا  التضامــن،  تســتحق 

ــن  ــابق م ــت س ــطني يف وق ــه إىل فلس ــال زيارت ــني خ الرملاني

هــذا العــام، حيــث شــاهدوا أمــوراً كثــرة مل يكونــوا يعلموهــا 

يف الســابق.

وتحــدث ممثــاً عــن املفوضيــة الفلســطينية العامــة يف كندا 

فــادي الحســيني املستشــار الســيايس بــأن البعــد اإلنســاين يف 

ــاس  ــر األس ــي للعن ــج حتم ــي نات ــطينية ه ــة الفلس القضي

ــال، وأن  ــتمرار االحت ــة باس ــية متمثل ــة السياس ــي القضي وه

الحــل األمثــل لاســتقرار يف املنطقــة هــو الــرشوع بحــل 

ــى  ــز ع ــط بالرتكي ــس فق ــطينية، ولي ــة الفلس ــيايس للقضي س

ــانية. ــب اإلنس الجوان

ــة عــى الدعــم  وقــدم الحســيني الشــكر للحكومــة الكندي

ــن  ــاً إىل أن يتضم ــرى، داعي ــاريع األخ ــروا واملش ــدم لألون املق

ــم  ــة يف األم ــياً خاص ــامً سياس ــطني دع ــدي لفلس ــم الكن الدع

الحقــوق  تدعــم  قــرارات  لصالــح  والتصويــت  املتحــدة، 

املرشوعــة للشــعب الفلســطيني.

ــدا  ــر إىل كن ــذي ح ــة وال ــف صافي ــايس عفي ــا الدبلوم أم
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قادمــاً مــن لنــدن، وكان ضيــف الــرشف يف هــذا اليــوم 

ــيايس  ــل الس ــاف العم ــف أطي ــه مختل ــب يف كلمت ــد خاط فق

ــق    ــوت الح ــع ص ــى رف ــم ع ــدي، وحثه ــي الكن واالجتامع

وإعطــاء التاريــخ فرصتــه الحقيقــة مــن أجــل إحقــاق العدالــة 

يف فلســطني.

وقــال صافيــة: »إنــه طال انتظــار حــل للقضية الفلســطينية، 

وأنــه بــدأ يحلــم بانتهــاء االحتفــال بيــوم التضامــن مــع 

الشــعب الفلســطيني – مبــا يعنــي انتهــاء معاناتــه والوصــول 

ــة بكافــة أبعادهــا. ــول للقضي لحــل عــادل ومقب

وتحــدث النائــب ماريــو بليــو رئيــس حــزب البلــوك كيبيكوا، 

ــة إليزابيــث مــاي رئيســة حــزب الخــر، حيــث عــرا  والنائب

الفلســطينية،  القضيــة  لعدالــة  عــن دعمهــام وتأييدهــام 

وختمــت الكلــامت بكلمــة للســفر الجزائــري عميــد الســفراء 

العــرب الســيد حســني مغــار.

يذكــر أن الرنامــج تضمــن إضافــة لكلامت التأييــد والتضامن 

والرســومات  للصــور  معرضــاً  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 

الفلســطينية التــي اختــرت بعنايــة لتعكــس تاريــخ الشــعب 

الفلســطيني عــى األرض الفلســطينية واملســاهمة  الحضاريــة  
لإنســان  الفلســطيني يف هــذا العــامل عــى مــر العصــور.50

االحتالل يشدد من إجراءاته التعسفية يف محافظة الخليل

شــددت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء اليــوم الجمعــة، 

مــن إجراءاتهــا التعســفية يف محافظــة الخليــل.

وقــال مراســلنا إن قــوات االحتــال شــددت مــن إجراءاتهــا 

التعســفية يف محيــط الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف وســط 

الخليــل، وعــى الطــرق املحاذيــة ملســتوطنة »كريــات أربــع« 

املقامــة عــى أرايض املواطنــني يف املدينــة، عقــب إطاقهــا 

ــار عــى شــاب باملنطقــة. الن

ــي  ــل الرشق ــل الخلي ــال مدخ ــوات االحت ــت ق ــام أغلق ك

ــت  ــات، وأقام ــل املركب ــة تنق ــت حرك ــون«، ومنع ــت عين »بي

ــت  ــة، وأوقف ــوب املحافظ ــا« جن ــرق »خرس ــى مف ــزا ع حاج
ــا.51 ــات ركابه ــت يف بطاق ــات ودقق املركب

استشهاد مواطنة وإصابة 25 آخرين وصحفيني ومسعف 
يف غزة

ــرأس،  ــة يف ال ــا برصاص ــب إصابته ــة عق ــهدت مواطن استش

وأصيــب 25 مواطنــا بالرصــاص، بينهــم مواطــن وصفــت 

جروحــه بالخطــرة، وآخــرون باالختنــاق اليــوم الجمعــة، إثــر 

ــي مســرات ســلمية يف عــدة  ــال اإلرسائي ــوات االحت قمــع ق

ــزة. ــاع غ ــق رشق قط مناط

ــد  ــى أحم ــل مصطف ــة إن املواطنة أم ــادر طبي ــت مص وقال

الرتامــيس )43 عامــاً( مــن حــي الشــيخ رضــوان شــامل مدينــة 

ــا بالرصــاص يف رأســها، خــال  غزة استشــهدت عقــب إصابته

املواجهــات رشق مدينــة غــزة.

جروحــه  وصفــت  أحدهــم  مواطنــا،   25 أصيــب  كــام 

بالخطــرة، برصــاص قــوات االحتــال التــي أطلقــت الرصــاص 

ــوع  ــيّل للدم ــاز املس ــل الغ ــاط وقناب ــف باملط ــدين املغلّ املع

صــوب املواطنــني الذيــن يتظاهــرون ســلمياً عــى مقربــة مــن 

ــط  ــج وس ــم الري ــزة، ومخي ــة غ ــل رشق مدين ــياج الفاص الس

ــا  ــا شــامله، م ــه، وجبالي ــح جنوب ــس ورف القطــاع، وخــان يون

أدى إلصابــة 6 مواطنــني بجــروح مختلفــة وآخريــن باالختنــاق.

وأصيــب 3 مواطنــني بجــراح برصــاص االحتــال يف منطقــة 

»ملكــة« قــرب الســياج الحــدودي رشق مدينــة غــزة، عقــب 

إطــاق قــوات االحتــال الرصــاص الحــي وقنابــل الغــاز عــى 

مجموعــات مــن املواطنــني، الذيــن توافــدوا عــى مركــز مخيــم 

ــة. العــودة رشق املدين

ونقــل املصابــون إىل مستشــفى الشــفاء غــرب املدينــة، 

لتلقــي العــاج، فيــام أصيــب آخــرون بحــاالت اختنــاق عقــب 

ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــاقهم الغ استنش

كــام أصيــب مواطنــان بالرصــاص الحــي رشق بلــدة جباليــا، 

شــامل قطــاع غــزة، خــال إطــاق قــوات االحتــال الرصــاص 

ــدة، نقــا  الحــي عــى املشــاركني يف مســرة ســلمية رشق البل

عــى إثرهــا إىل مستشــفى اإلندونيــيس، يف بلــدة بيــت الهيــا 

املجــاورة لتلقــي العــاج، ووصفــت حالتهــام باملتوســطة.

وأصيــب مواطــن برصاصــة يف قدمــه خــال مواجهــات بــني 

مئــات املواطنــني وقــوات االحتــال رشق مدينــة خــان يونــس 

ــاق  ــاالت اختن ــن بح ــة آخري ــًة إلصاب ــاع، إضاف ــوب القط جن

ــوع. ــاز املســيل للدم نتيجــة استنشــاق الغ

كــام أصيــب صحفيــان أحدهــام بقنبلــة غــاز بشــكل 

مبــارش يف وجهــه، نقــل عــى إثرهــا ملستشــفى شــهداء 

األقــى يف مدينــة ديــر البلــح وســط القطــاع لتلقــي العــاج.

وأصيــب مســعف برصــاص االحتــال خــال املواجهــات، 

ــال اســتهدفت  ــوات االحت ــة إن ق ــت مصــادر طبي فيام قال
ســيارة إســعاف بقنبلــة غــاز بشــكل مبــارش.52

السبت 2019/1/12

الحسيني: تم تقديم توصية للجنة التنفيذية لالستعانة 
بخرباء يف قضية إخالء خمس عائالت يف حي الشيخ جراح

ــر  ــر وزي ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــن عض أعل



27

www.prc.ps كانون الثاين 2019

ــة  ــم توصي ــم تقدي ــه ت ــان الحســيني، أن شــؤون القــدس عدن

للجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر مــن أجــل االســتعانة 

بخــراء يف قضيــة إخــاء خمــس عائــات يف حــي الشــيخ جــراح 

ــا إىل املحكمــة  ــح املســتوطينني لرفعه ــة لصال بالقــدس املحتل

ــة. ــة الدولي الجنائي

وقــال الحســيني إلذاعة صــوت فلســطني اليوم الســبت، »إن 

قضيــة أهــايل حــي الشــيخ جــراح هــي قضيــة سياســية 

ــة  ــات مــن أجــل الذهــاب إىل املحاكــم الدولي وتجــري الرتتيب

بشــأنها خاصــة بعــد أن تــم اســتنفاذ كافــة الطــرق يف املحاكــم 

اإلرسائيليــة التــي تشــرتي الزمــن وال تعطي حقا للفلســطينيني.

ــا  ــن منازله ــتهدفة يقط ــان األرض املس ــيني ف ــا للحس ووفق

نحــو 500 فــرد ويســعى االحتــال مــن خــال االســتياء عليهــا 

لصالــح املســتوطنني إىل عمــل رشخ مبــا يســمى الحــوض 

املقــدس وبقيــة األحيــاء إلضعــاف نســيج القــدس وتواصلهــا.

وأشــار إىل أن هــذه القضيــة قدميــة ومنــذ بدايــة االحتــال 

ــر  ــا بالتزوي ــي أن األرض له ــة تدع ــات املتطرف ــدأت الجمعي ب

واســتمرت هــذه القضيــة يف املحاكــم لســنوات طويلــة حتــى 

ــألرض. ــات مليكتهــم ل ــر مــن إثب ــوا بالتزوي متكن

ــن  ــك متك ــل ذل ــه ويف مقاب ــيني أن ــر الحس ــاف الوزي وأض

املقدســيون مــن إحضــار أوراق تثبــت ملكيتهــم لــألرض 

ــات االســتيطانية  ــات أن الجمعي ــم إثب ــا واألردن، وت ــن تركي م

ــال رفضــت  ــع آخــر إال أن محكمــة االحت تتحــدث عــن موق

ــابق. ــا الس ــى قراره ــت ع ــد وأبق ــن جدي ــف م ــح املل فت

وكانــت ســلطات االحتــال قــد ســلمت أمــرا بإخــاء بنايــة 

تســكنها خمــس عائــات مــن عائلــة الصبــاغ يف حــي الشــيخ 

جــراح بالقــدس املحتلــة قبــل الثالــث والعرشيــن مــن الشــهر 
الجــاري لصالــح املســتوطنني.53

األحد 2019/1/13

»العليا« اإلرسائيلية ترشعن بناء 500 وحدة استيطانية يف 
»الشيخ جراح«

رفضــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة الجمعــة مجــدداً 

ــيع  ــوين« توس ــرم الجاع ــراح بـ»ك ــيخ ج ــات الش ــب عائ طل

هيئــة القضــاة مــن ثاثــة قضــاة إىل خمســة، والنظــر يف وثائــق 

وإثباتــات طابــو تؤكــد ملكيتهــم لــألرض واملنــازل، ومتســكت 

ــف  ــح مل ــات بفت ــب العائ ــه طل ــت في ــذي رفض ــا ال بقراره

ملكيــة األرايض واملنــازل يف حــي الشــيخ جــراح. وســلمت 

ــرا إىل  ــس أم ــن أم ــال أول م ــة خ ــراء اإلرسائيلي ــرة اإلج دائ

عائلــة الصبــاغ تطالبهــم بإخــاء البنايــة التــي يســكنها خمــس 

عائــات حــوايل 45 فــرداً وذلــك قبــل تاريــخ 2019/1/23 

وذلــك تنفيــذا لقــرار محكمــة الصلــح يف القــدس الغربيــة ضــد 

عائلــة الصبــاغ ولصالــح الجمعيــات االســتيطانية التــي تســعى 

لاســتياء عــى كامــل الحــي.  يذكــر أن )كــرم الجاعــوين( 

ــة  ــر مــن 100 عائل ــذي تســكنه أك يف حــي الشــيخ جــراح ال

فلســطينية منــذ خمســينات القــرن املــايض، تعمــل جمعيــات 

اســتيطانية عــى تهجرهــم متهيــداً لبنــاء حــي اســتيطاين 

مكــون مــن 8 مبــان كل منهــا 12 طابــق يف أكــر عمليــة 
ــة.54 ــذ النكب ــة من ــهدها املدين ــر تش ــاع وتهج اقت

مسريتان للتجمع الدميقراطي يف رام الله وغزة تطالبان 
بالوحدة

ــرتان  ــاطه مس ــورة نش ــي يف باك ــع الدميقراط ــم التجم نظ

أمــس يف رام اللــه وغــزة، تنديــدا بصفقــة القــرن ورفضــا 

للتطبيــع، ودعــوة للتوحــد وإنهــاء االنقســام.

ــى  ــة مصطف ــادرة الوطني ــة املب ــام لحرك ــني الع ــد األم وأك

ــة  ــق حال ــو خل ــرتني ه ــس للمس ــدف الرئي ــويث، أن اله الرغ

مــن الضغــط الشــعبي يف الضفــة والقطــاع إلنهــاء االنقســام، 

ــن نتمكــن مــن إســقاط صفقــة  ــه ل مضيفــا »نحــن نــدرك أن

ــام«. ــاء االنقس ــع دون إنه ــد التطبي ــرن ونص الق

والفئــات  الخمــس  القــوى  مــن  املشــاركني  كل  وتابــع: 

ــدء  ــر للب ــكل كب ــط بش ــة تضغ ــتقلة واملدني ــعبية واملس الش

ــتمرار  ــن اس ــر املمك ــن غ ــه م ــام، ألن ــاء االنقس ــة إلنه بحمل

الحالــة الفلســطينية بهــذه الطريقــة وهــذا االنقســام.

ــزة  ــه وغ ــن رام الل ــاركني يف كل م ــدد املش ــار إىل أن ع وأش

يف املســرة كان جيــدا، وســننظم مظاهــرات مامثلــة يف كل 
ــة.55 ــام القادم ــا يف األي ــن أيض ــات الوط محافظ

االحتالل ينذر 5 عائالت مقدسية بإخالء منازلها يف الشيخ 
جراح قبل 23 الجاري لصالح مستوطنني 

رفضــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة طلــب عائلــة الصبــاغ 

ضــد إخــاء منازلهــا يف حــي الشــيخ جــراح يف القــدس الرشقيــة 

ــة  ــراء اإلرسائيلي ــرة اإلج ــه دائ ــلمت في ــت س ــة، يف وق املحتل

العائلــة إنــذاراً بإخــاء البيــت يف الثالــث والعرشيــن مــن 

الشــهر الجــاري.

 فقــد رفضــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة طلــب عائــات 

الشــيخ جــراح توســيع هيئــة القضــاة مــن ثاثــة إىل خمســة 

ــذي  ــا ال ــا بقراره ــة العلي ــتئنافا للمحكم ــك اس ــني، وذل محام

ــيخ  ــة الش ــف ملكي ــح مل ــات بفت ــب العائ ــه طل ــت في رفض

جــراح.
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 وســلمت دائــرة اإلجــراء اإلرسائيليــة خــال األيــام املاضيــة 

أمــراً إىل عائلــة الصبــاغ تطالبهــم بإخــاء البنايــة التــي تســكنها 

خمــس عائــات تعــد حــوايل 45 نفــرا وذلــك قبــل 23 الجــاري.

 وجــاء هــذا األمــر تنفيــذا لقــرار محكمــة الصلــح اإلرسائيلية 
ضــد عائلــة الصبــاغ ولصالح املســتوطنني.56

مسؤول إرسائييل: قرار تجميد نقل األموال القطرية إىل غزة 

سيتواصل 

ــوزراء  ــس ال ــوان رئي ــن دي ــر م ــي كب ــال مســؤول إرسائي ق

اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، مســاء أمــس، إن تجميــد أمــوال 

ــة ســيتواصل هــذا األســبوع. املنحــة القطري

ــوت  ــة )يديع ــع صحيف ــح ملوق  وأوضــح املســؤول يف تري

أحرونــوت(، أن قــرار التجميــد تــم اتخــاذه داخــل الحكومــة 

بعــد التظاهــرات األســبوعية التــي شــهدتها حــدود غــزة أول 

مــن أمــس ووصفــت إرسائيليــاً بأنهــا األعنــف منــذ أســبوع.

 وأشــار إىل أنــه ال يوجــد قــرار رســمي بالتجميــد لكــن 

هنــاك توافــق ضمنــي داخــل الحكومــة عــى هــذا القــرار بعد 

ــرة  ــواد متفج ــات وم ــة ببالون ــة محمل ــرة وهمي ــاق طائ إط
ــاه الحــدود.57 ــايض تج األســبوع امل

مستوطنون يعتدون عىل حديقة الحرم اإلبراهيمي 
ويقطعون أشجار الزيتون 

ــرم  ــة الح ــى حديق ــد، ع ــوم األح ــتوطنون، الي ــدى مس اعت

ــرأى  ــام م ــرة أم ــون معم ــجار زيت ــوا أش ــي، وقطع االبراهيم

ــال. ــدود االحت ــرس ح ح

وأكــد مديــر عــام أوقــاف الخليــل جــامل أبــو عــرام لـ»وفا«، 

ــة الحــرم  ــدوا عــى حديق ــن املســتوطنني اعت أن مجموعــة م

ــرة  ــون معم ــع أشــجار زيت ــى تقطي ــوا ع ــي، وأقدم اإلبراهيم

أمــام مــرأى ومســمع حــرس حــدود االحتــال، مشــرا إىل 

ــارشوا اتصاالتهــم مــع الجهــات املختصــة  أن حــراس الحــرم ب

ــداء. لوقــف هــذا االعت

وحّمــل أبــو عــرام االحتــال املســؤولية عــن هــذا االعتــداء 
واملســاس بالحــرم اإلبراهيمــي وحديقتــه.58

مختصون: االحتالل ينتهج سياسة اإلهامل الطبي بحق 
األرسى املرىض

ســلطات  أن  األرسى،  بشــؤون  ومختصــني  خــراء   أكــد 

االحتــال تنتهــج سياســة االهــامل طبــي بحــق األرسى املــرىض، 

ــة. ــراف الدولي ــني واألع ــة القوان ــك كاف وتنته

جــاء ذلــك خــال ورشــة عمــل نظمتهــا هيئــة شــؤون 

األرسى واملحرريــن، اليــوم األحــد، يف مدينــة رام اللــه، بعنــوان 

»املعتقلــني املــرىض يف الســجون اإلرسائيليــة.. األبعــاد القانونية 

واإلنســانية«، حيــث قــدم املشــاركون يف الورشــة أوراق عمــل 

ــة حــول أوضــاع األرسى املــرىض القابعــني يف ســجون  تخصصي

االحتــال.

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن قــدري 

أبــو بكــر، إن األرسى داخــل ســجون االحتــال يواجهــون 

أبشــع االنتهــاكات والتنكيــل بحقهــم، ســواء مــن خــال إدارة 

مصلحــة الســجون، أو مــن خــال سياســة االحتــال والقوانــني 

التــي تقــدم يف الكنيســت ضدهــم، وضــد عائاتهــم، بهــدف 

ــم. ــق عليه ــم والتضيي ــل به التنكي

داخــل  املــرىض  األرسى  عــدد  أن  إىل  بكــر  أبــو  وأشــار 

الســجون حــوايل 700 مريــض، منهــم املصــاب بالرطــان، 

والشــلل النصفــي، والفشــل الكلوي...الــخ، مؤكــدا أن الحــاالت 

ــؤاد  ــص، وف ــرة إرساء الجعابي ــوم، كاألس ــد ي ــا بع ــزداد يوم ت

الشــوبي، واملريــض ســامي أبــو ديــاك، الــذي نجهــد لإفــراج 

ــك. ــض ذل ــال ترف ــة االحت ــن حكوم ــه، ولك عن

واشــتملت الورشــة عــى جلســتني، حيــث قــدم مديــر دائــرة 

ــوق  ــتقلة لحق ــة املس ــارصة يف الهيئ ــة واملن ــب والتوعي التدري

ــوان  ــه بعن ــة األوىل ورقت ــي يف الجلس ــام التميم ــان إس اإلنس

ــال  ــة«. وق ــق األرسى يف الصح ــم لح ــوين الناظ ــار القان »اإلط

التميمــي إن مفهــوم الحــق يف الصحــة هــو أن يعطــى اهتامما 

وإيــاء ورعايــة إضافيــة للمريــض، ولكــن املفهــوم ال يشــمل 

ــاء،  ــا األرسى األصح ــمل أيض ــا يش ــرىض، وإمن ــط األرسى امل فق

حيــث مــن املمكــن أن يصابــوا بأمــراض نتيجــة عــدم تهيئــة 

املبــاين واملرافــق، مــن ناحيــة اإلضــاءة، والتهويــة، والظــروف، 

ــف  ــذي يضاع ــر ال ــجون، األم ــل الس ــة داخ ــق الصحي واملراف

مــن معاناتهــم، ويزيــد وضعهــم ســوءا.

وأوضــح التميمــي أن العنــارص التــي يرتكــز عليهــا مفهــوم 

الحــق يف الصحــة، يشــمل إمكانيــة الوصــول إىل املرافــق 

الصحيــة، بحيــث أن تكــون أماكــن العــاج واملستشــفيات 

ــأرسع  ــا ب ــول إليه ــن الوص ــة وميك ــة قريب ــات الطبي والخدم

وقــت. إضافــة إىل تحســني نوعيــة الخدمــات الطبيــة املقدمــة 

ــات آداب  ــد وأخاقي ــرتام لقواع ــاك اح ــون هن ــم، وأن يك له

مهنــة الطــب لإنســان، وخاصــة للســجناء، ولكــن مــا نــراه هو 

أن األســر يقــدم لــه العــاج وهــو مقيــد بساســل حديديــة، 

ــكايف. ــازم وال ــه العــاج ال وال يعطــى ل

وقــدم مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات حلمــي األعــرج 

خــال الجلســة أيضــا ورقــة عمــل بعنــوان »األوضــاع الصحيــة 

يف ســجون االحتــال«، موضحــا أن مصلحــة الســجون تنتهــج 
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لقــرارات  تنفيــذا  الاإنســانية،  اإلجــراءات  مــن  سلســلة 

الحكومــة اإلرسائيليــة وقوانــني الكنيســت التــي تهــدف للنيــل 

ــم. ــاف عزميته ــن إرادة األرسى وإضع م

واعتــر أن أخطــر وأبشــع السياســات هــي سياســة اإلهــامل 

ــوا  ــم توف ــة منه ــرا، أربع ــاة 62 أس ــي أدت اىل وف ــي الت الطب

خــال العــام 2013.

وقــال إن هنــاك اســتهتار لــدى حكومــة االحتــال بحقــوق 

األســر، وانتهاكاهــا ألحــكام القانــون الــدويل، وحرمــان األرسى 

املــرىض مــن الحقــوق التــي منحتهــا لهــم الصكــوك الدوليــة، 

ــام  ــة الســجناء لع ــا ملعامل ــة الدني ــد النموذجي خاصــة القواع

ــني  ــث نصــت املادت ــم املتحــدة، حي 1957 الصــادرة عــن األم

22 و 25 منهــا عــى رضورة توفــر طبيــب عــى األقــل مؤهــل 

ــة بالطــب النفــيس،  ــة معقول ــكل ســجن يكــون عــى معرف ل

ــة  ــة جنيــف الرابعــة )املــادة 85( واتفاقي كــام أشــارت اتفاقي

جنيــف الثالثــة ) املــادة 29( اىل أهميــة توفــر موافــق صحيــة 

تســتوىف فيهــا الــرشوط الصحيــة وتراعــى فيهــا النظافــة 

الدامئــة.

هــذه  تراعــي  ال  الســجون  مصلحــة  سياســة  أن  وبــني 

ظــروف  مــن  األدىن  الحــد  توفــر  وال  القانونيــة،  األحــكام 

االعتقــال املامئــة واإلنســانية، فالعيــادات تفتقــر ألطبــاء 

مختصــني وأدوات وأجهــزة طبيــة، وعيــادة ســجن الرملــة وهــو 

املــكان الوحيــد املخصــص إلقامــة األرسى املــرىض، متــارس فيهــا 

سياســة املامطلــة والتســويف يف إجــراء العمليــات الجراحيــة 

ــا األرسى  ــي ياقيه ــذاب الت ــة الع ــة لرحل ــم، إضاف ــة له الازم

املــرىض أثنــاء نقلهــم يف البوســطة، مشــرا إىل أن هــذا الواقــع 

ــارع  ــرىض وتس ــدد األرسى امل ــة يف ع ــادة امللحوظ ــر الزي يف

ــع الصحــي. ــردي الوض ــرة ت وت

وقالــت املحاميــة مــن الهيئــة رقيــة كراجــة خــال مناقشــتها 

للورقــة بعنــوان »اإلهــامل الطبــي يف ســجون االحتــال جرميــة 

ــرض  ــرب بع ــل ت ــئ« إن إرسائي ــل األرسى ببط ــة لقت منظم

ــا  ــال إجراءاته ــن خ ــة، م ــات الدولي ــة االتفاقي ــط كاف الحائ

بحــق األرسى، وهــو مــا يشــكل خرقــا واضحــا التفاقيــة 

جنيــف، وخاصــة املــواد )29، 30، 31( والتــي تؤكــد عــى أن 

ــكرات  ــة املعس ــني نظاف ــر لتأم ــاذ التداب ــة باتخ ــزم الدول تلت

ــادات  ــر العي ــة، وتوف ــة مــن األوبئ ــا للصحــة والوقاي ومامئته

ــرة  ــة ألرسى الحــرب م يف كل معســكر، وإجــراء فحــوص طبي

ــل كل شــهر. واحــدة عــى األق

وأوصــت كراجــة بــرورة توفــر أطبــاء مختصــني، وتفعيــل 

دور املنظــامت الدوليــة الحقوقيــة واإلنســانية تجاه مامرســات 

االحتــال ملخالفتهــا للقوانــني الدوليــة بحــق األرسى، وتكثيــف 

ــطيني  ــدين الفلس ــع امل ــات املجتم ــني مؤسس ــا ب ــاون م التع

لخدمــة األرسى وأهــايل األرسى.

ــات  ــدة العاق ــر وح ــتعرض مدي ــة، اس ــة الثاني ويف الجلس

الحــاالت  مــن  عــدد  العيســة  أكــرم  الهيئــة  يف  الدوليــة 

لسياســة  تعرضــوا  محرريــن  وأرسى  ألرسى،  املرضيــة 

ــي املتواصــل، أدى  ــي املتعمــد، واالنتهــاك الطب اإلهــامل الطب

ــز  ــب بعج ــن أصي ــم م ــة، ومنه ــم الصحي ــور حالته إىل تده

طبــي كفقــدان البــر كحســان التميمــي، وعبلــة العــدم 

وغرهــم.

ــن  ــاج ع ــد الت ــرر محم ــر املح ــدث األس ــه، تح ــن جهت م

طبيعــة اإلهــامل الطبــي الــذي مــورس بحقــه بشــكل متعمــد، 

حتــى وصــل إىل لحظــة املــوت بســبب اصابتــه بتلــف الرئتــني، 

ــخيص  ــدم تش ــم ع ــف ت ــازم، وكي ــاج ال ــه الع ــدم إعطائ وع

حالتــه خــال االعتقــال، وعــدم إعطــاءه أي عاجــات، وعــدم 

ــه للمستشــفى. نقل

ــراء  ــم إج ــد، وت ــت إىل الهن ــرر نقل ــد التح ــه وبع ــال إن وق
ــب.59 ــني وقل ــة رئت ــة زراع عملي

مستوطنون يدمرون مئات األشتال الحرجية شامل نابلس
دمــر مســتوطنون، اليــوم األحــد، مئــات األشــتال الحرجية، 

كانــت معــدة لزراعتهــا يف قريــة برقــة شــامل نابلــس.

ــان  ــة، غس ــامل الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق

دغلــس، لـ»وفــا«، ان مســتوطنني تســللوا مــن مســتوطنة 

»حومــش« املخــاة، ودمــروا مئــات األشــتال الحرجيــة، يف 

ــل بعــض األرايض  ــا لتحوي ــة، وهــي معــدة لزراعته ــة برق قري

إىل محميــة طبيعيــة.

قبــل  مــن  كان  األشــجار  زراعــة  مــرشوع  أن  وأضــاف 

ــدا أن  ــروي، مؤك ــس الق ــع املجل ــاون م ــة وبالتع وزارة الزراع

اعتــداءات املســتوطنني تصاعــدت يف الفــرتة األَخــرة عــى 
ومواطنيهــا.60 القريــة 

اإلثنني 2019/1/14

عبد الله الثاين والسييس يطالبان بوقف االنتهاكات 
اإلرسائيلية يف القدس ويؤكدان دعمهام لتطلعات شعبنا 

املرشوعة

 أكــد العاهــل األردين عبــد اللــه الثــاين، والرئيــس املــري، 

ــس،  ــامن أم ــام يف ع ــال مباحثاته ــييس، خ ــاح الس ــد الفت عب

رضورة دعــم الفلســطينيني يف مســاعيهم لتحقيــق تطلعاتهــم 

ــة الفلســطينية املســتقلة  ــة الدول ــة املرشوعــة يف إقام الوطني
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ــا  ــام 1967 وعاصمته ــران ع ــن حزي ــع م ــوط الراب ــى خط ع

ــة. القــدس الرشقي

وشــدد الزعيــامن حســب بيــان للديــوان امللــي عــى 

رضورة تكثيــف الجهــود الدوليــة إلنهــاء الــراع الفلســطيني 

اإلرسائيــي، والتوصــل إىل ســام عــادل ودائــم اســتنادا إىل حــل 

ــة. ــادرة الســام العربي ــني ومب الدولت

ــد اإلرسائيــي  ــد عــى رضورة وقــف التصعي ــم التأكي كــام ت

يف القــدس واالنتهــاكات ضــد املســجد األقــى املبــارك/ الحــرم 
القــديس الرشيــف.61

كتلة استيطانية لضم 40 % من منطقة »ج«

أكــد خبــر يف االســتيطان واألرايض أن مــا يســمى بـ)قانــون 

إقــراراه  تبيــض املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية(، بعــد 

بشــكل نهــايئ، يكــرس مصــادرة 8183 دومنــا مــن األرايض 

الفلســطينية الخاصــة، كــام أن هــذا الترشيــع )القانــون( غــر 

ــة  ــايف للقانــون الــدويل ولكافــة املواثيــق الدولي القانــوين واملن

ــر  ــة بأث ــر رشعي ــتيطانية غ ــؤرة اس ــع 55 ب ــيؤدي إىل ترشي س

ــب »حركــة  ــي وقرابــة 4000 وحــدة اســتيطانية بحس رجع

الســام اآلن« اإلرسائيليــة.

ــدس«  ــي لـ»الق ــل التفكج ــتيطان خلي ــر االس ــف خب وكش

أن لجــان التخطيــط والبنــاء يف الحكــم العســكري تعمــل 

عــى توســيع واملصادقــة عــى مــرشوع توســيع العديــد مــن 

ــن  ــة لتشــكيل وتكوي ــة الغربي املســتوطنات يف خــارصة الضف

كتلــة اســتيطانية ضخمــة مــن هــذه املســتوطنات يصــل 

ــال إن  ــني. وق ــك حس ــر املل ــة وج ــدود األردني ــا الح نفوذه

قلــب هــذه الكتلــة ســتكون مســتوطنة »معاليــه مخــامس«، 

وعــدد مــن البــؤر االســتيطانية املحيطــة بهــا مثــل »متســبيه 
ــطى.62 ــة الوس ــذه املنطق ــرز«، يف ه ــي اي داين« و»نف

20 ألف فلسطيني من غزة هاجروا خالل سنوات

بثــت قنــاة ريشــت كان العريــة، مســاء أمــس األحــد، 

تقريــرا مصــورا مطــوال ملراســلها للشــؤون العربيــة غــال برغــر 

مــن مدينــة اســطنبول الرتكيــة، حــول الفلســطينيني املهاجريــن 

مــن قطــاع غــزة يف الســنوات األخــرة بســبب الظــروف 

الصعبة.

ــروا  ــطيني هاج ــف فلس ــو 20 أل ــإن نح ــر، ف ــا للتقري ووفق

مــن غــزة خــال الســنوات األخــرة وخاصــة بعد حــرب 2014، 

وزاد ذلــك يف العــام األخــر بشــكل أكــر مــع فتــح معــر رفــح 

باســتمرار يف األشــهر القليلــة املاضيــة.

غــزة  مــن  الفلســطينيني  الشــبان  مــن  عــدد  وتحــدث 

ــرون  ــرين إىل أن اآلالف يهاج ــطنبول، مش ــن إىل اس املهاجري

إىل تركيــا ودول أوروبيــة وآســيوية وإفريقيــة. مشــرين إىل أن 

ــروا. ــني هاج ــاء واملهندس ــن األطب ــات م ــاك املئ هن

وأشــار أحــد الشــبان إىل أن الوضــع الصعــب يف قطــاع غــزة 

ــتقبل.  ــاك أي مس ــد هن ــه ال يوج ــرة وأن ــى الهج ــم ع أجره

ــدون  ــا وال يج مشــرا إىل أن ظروفهــم أيضــا صعبــة يف تركي

عمــا بشــكل ســهل وأنهــم يعيشــون عبــارة عــن مجموعــات 

يف شــقق ســكنية مــع بعضهــم البعــض.

وقــال مواطــن يبلــغ مــن العمــر 55 عامــا مهاجــرا مــن غــزة، 

ــكادون  ــم ال ي ــزة ألنه ــرك غ ــدم ت ــني بع ــح املواطن ــه ينص أن

يجــدون عمــا يف تركيــا وأنــه ال يوجــد أمــوال كــام يتخيــل أي 

مواطــن يف غــزة.

ــح  ــروا لفت ــبان اضط ــن الش ــدد م ــر إىل أن ع ــار التقري وأش

ــك الفافــل الفلســطيني، مشــرا  ــع الشــاورما وكذل محــال لبي

ــا يصلــون لهــذه  إىل أن عــدد كبــر مــن الفلســطينيني يف تركي

ــم. املحــال واملطاع

ــزه  ــد أن حف ــا بع ــه وصــل إىل تركي ــبان أن ــد الش ــال أح وق

بعــض الشــبان بــأن الحيــاة والظــروف أفضــل يف تركيــا، لكنهــم 

فوجئــوا بوضــع مغايــر وأن األوضــاع صعبــة جــدا. مشــرا إىل 

أن عــدد كبــر مــن الفلســطينيني يف تركيــا يفكــرون ويحاولــون 

باســتمرار الهجــرة إىل بلجيــكا أو الســويد وغرهــا مــن الــدول 

األوروبيــة، إال أن الظــروف صعبــة بســبب الهجــرة املتواصلــة 
مــن مواطنــي عــدد مــن الــدول العربيــة إىل تلــك الــدول.63

عريقات يحذر من خطط واشنطن »للتحايل« عىل مبادرة 
السالم العربية

حــذر أمــني رس منظمــة التحريــر الفلســطينية صائــب 

ــل«  ــة لـ»التحاي ــن خطــط اإلدارة األمركي ــس، م ــات، أم عريق

ــل. ــع إرسائي ــة م ــام العربي ــادرة الس ــى مب ع

الفلســطينية  لإذاعــة  عريقــات، يف تريحــات  ونبّــه 

الرســمية، إىل مخاطــر دعــوة واشــنطن ملؤمتــر دويل ملواجهــة 

إيــران والســام يف الــرشق األوســط، مــن املقــرر أن يعقــد يف 

العاصمــة البولنديــة وارســو بعــد شــهر، مبشــاركة إرسائيــل 

ووزراء خارجيــة كل مــن مــر واإلمــارات والســعودية 
والبحريــن واملغــرب واألردن.64

األغوار الشاملية: جيش االحتالل يجرب 13 عائلة عىل 
مغادرة مساكنها بحجة التدريبات 

ــة  ــام 13 عائل ــر أم ــار آخ ــن خي ــس، م ــاك، أم ــن هن  مل يك

بدويــة تعيــش يف خربــة إبزيــق، شــامل رشقــي طوبــاس 
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مبنطقــة األغــوار، ســوى الرحيــل قــراً عــن مســاكنها وليــس 

يف حوزتهــا ســوى قليــل مــن املــاء والطعــام وبعــض األمتعــة 

التــي تقيهــا بــرد الشــتاء، للمكــوث يف العــراء، بعــد أن أجرهــا 

ــة  ــة؛ بذريع ــاكنها البدائي ــادرة مس ــى مغ ــال ع ــش االحت جي

ــرة  ــكرية بالذخ ــاورات العس ــن املن ــدة م ــة جدي ــراء جول إج

ــة. الحي

 ومــن دون ســابق إنــذار، بــدأت قــوات االحتــال، يف 

ســاعات الصبــاح الباكــر مــن أمــس، بحشــد آلياتهــا العســكرية 

ــر  ــا بوجــود أوام ــات، وأبلغته ــك العائ ــط مســاكن تل يف محي

عســكرية تقــي بإخائهــا مــن مســاكنها اعتبــاراً مــن العــارشة 

ــايل. ــوم الت ــة الســابعة صبيحــة الي صباحــاً ولغاي

تلــك  إن  دراغمــة:  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال   

العائــات، التــي مــن بــني أفرادهــا 40 طفــا، وجــدت نفســها 

بــا حــول وال قــوة ومضطــرة إلخــاء مســاكنها، فســارت 

ــة قاســية  ــة يف العــراء ويف ظــل ظــروف جوي ملســافات طويل

نحــو املجهــول، كّمــن يهيــم عــى وجهــه، وكل هّمهــا أن تجــد 

ــة  ــاً تقــي فيــه تلــك الســاعات لحــني انتهــاء جول ــاً آمن مكان
ــة.65 ــكرية الحالي ــاورات العس املن

االحتالل يحارص حّراسا وسدنة مبسجد قبة الصخرة يف 
األقىص

 حــارصت عنــارص مــن الوحــدات الخاصــة يف رشطــة 

االحتــال اإلرسائيــي، صبــاح اليــوم اإلثنــني، عــدداً مــن 

الحــراس والســدنة داخــل مســجد قبــة الصخــرة يف املســجد 

ــارك. ــى املب األق

وقــال مراســلنا يف القــدس إن توتــراً يســود املســجد 

ــراس  ــع ح ــد أن من ــرة، بع ــجد الصخ ــط مس ــى ومحي األق

ــى  ــه وع ــال اقتحام ــة االحت ــارص رشط ــد عن ــجد أح املس

ــا«. ــة »كيب ــة تلمودي ــه قبع رأس

ــجد  ــام املس ــاول اقتح ــال تح ــة االحت ــاف أن رشط وأض

ــني صفــوف حــراس وســدنة  ــة مــن االســتنفار ب وســط حال
املســجد وإدارة األوقــاف اإلســامية.66

الرئيس يصل نيويورك لتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصني

 وصــل رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس إىل نيويــورك، 

لتســلم رئاســة مجموعــة الـــ 77 +الصــني خــال حفــل مقــرر 

يف مقــر الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يــوم غــد الثاثــاء.

ومــن املقــرر أن يلقــي ســيادته خــال الحفــل كلمــة يعــر 

ــا  ــطني رئيس ــة فلس ــاب دول ــعبنا النتخ ــر ش ــن تقدي ــا ع فيه

ــة. ــل 134 دول ــي متث ــة الت ــذه املجموع له

التنفيذيــة صائــب  اللجنــة  أمــني رس  الرئيــس  ويرافــق 

عريقــات، ووزيــر الخارجيــة وشــؤون املغرتبــني ريــاض املالــي، 

ومستشــار الرئيــس للشــؤون الدبلوماســية مجــدي الخالــدي، 

واملنــدوب الدائــم لدولــة فلســطني يف األمــم املتحــدة ريــاض 
ــور.67 منص

رأفت: بعد عودة الرئيس سيتم وضع آليات للتعامل مع 
إرسائيل

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد 

ــي  ــاد الدميقراط ــة لاتح ــة العام ــب األمين ــطينية، نائ الفلس

الفلســطيني »فــدا« أن شــعبنا وقيادتــه ســيواجهان كل 

االجــراءات والتريحــات اإلرسائيليــة ســواء كانــت بتهديــد 

وتوســيع  القــدس  بتهويــد  أو  عبــاس  الرئيــس محمــود 

املســتوطنات يف جميــع أنحــاء الضفــة وذلــك عــر كل 

أشــكال املقاومــة الشــعبية وعــر التحــرك الــدويل وباألســاس 

مــع الــدول العربيــة الشــقيقة.

ــوم االثنــني، إلذاعــة صــوت  ــه الي  وقــال يف تريحــات، ل

ــاس إىل  ــس محمــود عب ــه وبعــد عــودة الرئي فلســطني: “إن

أرض الوطــن ســيتم البــدء بوضــع آليــات لتطبيــق قــرارات 

ــر يف  ــادة النظ ــة بإع ــزي املتعلق ــي واملرك ــني الوطن املجلس

ــة”. ــطينية اإلرسائيلي ــات الفلس ــل العاق مجم

ــيس  ــف الفرن ــت باملوق ــب رأف ــه رح ــة تريحات  ويف نهاي

الداعــي إلقامــة دولــة فلســطينية عــى أســاس الرشعيــة 
ــرن.68 ــة الق ــمى ضفق ــا يس ــال م ــن خ ــس م ــة ولي الدولي

الثالثاء 2019/1/15

القدس: املصلّون يفكون الحصار عن قبة الصخرة بعد 
إغالقها من قبل رشطة االحتالل لعدة ساعات

 بالتكبــرات والهتافــات، دخــل عــرشات املواطنــني مســجد 

ــل  ــن قب ــا م ــا وإغاقه ــد حصاره ــة، بع ــرة املرشف ــة الصخ قب

 6 مــدة  اإلرسائيليــة  الخاصــة  والقــوات  الرشطــة  عنــارص 

ــاعات. س

ــن  ــي م ــال اإلرسائي ــة االحت ــوات رشط ــحبت ق ــد انس  فق

محيــط قبــة الصخــرة يف املســجد األقــى بعــد حصــار اســتمر 

عــدة ســاعات منعــت خالهــا دخــول املصلــني إىل القبــة ألداء 

الصــاة.

ــى،  ــجد األق ــر املس ــواين، مدي ــر الكس ــيخ عم ــال الش  وق

لـ»األيــام« إن أحــد أفــراد الرشطــة اإلرسائيليــة حــاول الدخــول 

إىل قبــة الصخــرة وهــو يرتــدي قبعــة املتدينــني اليهــود 

ــن  ــاه« وهــو مــا اســتفز حــراس املســجد األقــى الذي »الكيب
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ــي ترمــز إىل شــعائر  ــس القبعــة الت ــه وهــو يلب رفضــوا دخول

ــة. ــة يهودي ديني

 وأضــاف »هــذا األمــر ممنــوع، ولذلــك فقــد رفــض الحــراس 

ــام  ــوة ق ــول بالق ــا أراد الدخ ــول، وعندم ــه بالدخ ــامح ل الس

حــراس املســجد بإغــاق قبــة الصخــرة وبعدهــا جــاء ضبــاط 

مــن الرشطــة اإلرسائيليــة وحــارصوا قبــة الصخــرة مــن خــال 

االنتشــار عــى بواباتهــا«.

 وتابــع الشــيخ الكســواين »طلبــت الرشطــة اإلرسائيليــة 

ــة  ــني إىل قب ــول املصل ــت دخ ــجد ومنع ــراس املس ــال ح اعتق

الصخــرة لحــني تســليم الحــراس ونحــن كدائــرة أوقــاف رفضنــا 

ــك«. ذل

قبــة  إىل محيــط  توافــدوا  املصلــني  مــن  املئــات   وكان 

ــاة يف  ــل أداء الص ــن أج ــر م ــاة الظه ــد ص ــرة يف موع الصخ

داخــل قبــة الصخــرة ولكــن الرشطــة اإلرسائيليــة منعتهــم مــن 

ــوة. ــول بالق الدخ

ــا أدى إىل  ــني، م ــة بدفــع املصل  وقامــت الرشطــة اإلرسائيلي

ســقوط الشــيخ الكســواين وإصابتــه برضــوض، حيــث تــم نقلــه 

إىل املستشــفى لتلقــي العــاج.

يــا  بالــدم نفديــك   وردد املصلــون شــعارات »بالــروح 
أقــى«.69

األغوار: جرافات االحتالل تشق طرقاً عسكرية يف أرايض 
منطقة »الربج«

رشعــت جرافــات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، بشــق طــرق 

الشــاملية،  عســكرية يف أرايض منطقــة »الــرج« باألغــوار 

ــكرية. ــات العس ــراء التدريب ــة إج بحج

ــات  ــأن جراف ــي عــارف دراغمــة، ب ــاد الناشــط الحقوق  وأف

ــر بشــق  ــس الباك ــاح أم ــاعات صب ــذ س ــت من ــال رشع االحت

طريــق بطــول كيلــو مــرت تقريبــاً، تخللهــا حفــر عــدة خنــادق 

تواجــد عســكري  املنطقــة، وســط  املواطنــني يف  أرايض  يف 

ــال. ــش االحت ــف لجي مكث

 وأشــار دراغمــة، إىل أن تلــك األرايض تعــود ملواطنــني مــن 

ــح  ــل الحمــص والقم ــة مبحاصي ــح، وهــي مزروع ــرج واملال ال

ــاراً  ــال دم ــات االحت ــي ألحقــت جراف والفــول والشــعر، والت
كبــراً بهــا.70

املستوطنون يصعدون اعتداءاتهم عىل املواطنني شق طرق 
عسكرية يف األغوار وتخريب املزروعات

شــيع آالف املواطنــني، أمــس جثــامين شــهيدين ارتقيــا 

ــا  ــا به ــي أصيب ــام الت ــن بجراحه ــس األول متأثري ــس، وأم أم

خــال مشــاركتهام يف مســرات العــودة الكــرى عــى الحــدود 

ــق  ــال ش ــات االحت ــت جراف ــزة، وواصل ــاع غ ــة لقط الرشقي

طــرق عســكرية يف أرايض املزارعــني وتدمــر املزروعــات يف 

االغــوار ، فيــام تشــهد أحيــاء مدينتــي رام اللــه والبــرة وبلــدة 

ــام،  ــرشة أي ــذ ع ــة من ــات يومي ــرة اقتحام ــي الط ــا وح بيتوني

عقــب إطــاق مقاومــني النــار عــى حافلــة للمســتوطنني قــرب 

مســتوطنة »جفعــات آســاف« املقامــة عــى أرايض املواطنــني 

رشقــي رام اللــه يف وقــت صعــد فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم 

عــى املواطنــني.

واقتحمــت قــوات االحتــال، بلــدة عــزون رشق مدينــة 

ــال بزجاجــات  ــات االحت ــام رشــق الشــبان دوري ــة، في قلقيلي

ــة. حارق

وقــام املســتوطنون بتصعيــد هجامتهــم ضــد املواطنــني 

ــت  ــوب رشق بي ــوع جن ــدة تق ــريب لبل ــل الغ ــوا املدخ فاغلق

لحــم وهــدم مســتوطنو »كريــات أربــع«، ساســل حجريــة يف 
ــل.71 ــد يف الخلي ــتيطاين جدي ــق اس ــق طري ــة لش محاول

مخطط استيطاين جديد يربط »كريات أربع« وعامرة 
الرجبي

أقــدم أمــس مســتوطنني مــن مســتوطنة كريــات أربــع عــى 

محاولــة شــق طريــق يصــل مســتوطنة كريــات أربــع بالبــؤرة 

االســتيطانية املوجــودة يف عــامرة الرجبــي يف منطقــة الــراس.

مديــر عــام لجنــة اعــامر الخليــل أ. عــامد حمــدان أوضــح 

ــا املســتوطنون  ــي يحــاول به ــة الت أن هــذه هــي املــرة الثاني

شــق هــذا الطريــق، حيــث كانــت املــرة األوىل يف شــهر كانــون 

األول مــن عــام 2018، وقامــت عــى إثرهــا الوحــدة القانونيــة 

التابعــة للجنــة اعــامر الخليــل بتوجيــه صاحــب األرض منــذر 

جابــر بتقديــم شــكوى لــدى رشطــة االحتــال والتــي بدورهــا 

منعــت املســتوطنني مــن االســتمرار يف تعديهــم.

ــا  ــة مبحاميه ــة ممثل ــدة القانوني ــدان أن الوح ــاف حم وأض

توفيــق جحشــن والباحــث امليــداين حســن الســامني قــد 

الســكان  ودعــت  الحصــني  وادي  منطقــة  بزيــارة  قامــت 

ــوزارات  ــن ال ــدد م ــور ع ــامع بحض ــاب األرض إىل اجت وأصح

والهيئــات الحكوميــة ألجــل توعيــة الســكان مــن مخاطــر شــق 

مثــل هــذه الطريــق والتباحــث يف ســبل حاميــة تلــك األرايض 
ــد.72 ــلب والتهوي ــن الس م

قوات االحتالل تعتقل 28 مواطناً من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي الليلــة املاضيــة وفجــر 

اليــوم الثاثــاء، )28( مواطنــا مــن الضفــة بينهــم أطفــال.
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ــم  ــرى اعتقاله ــني ج ــعة مواطن ــر أن تس ــادي األس ــني ن وب

ــد  ــد أحم ــم: مج ــني وه ــة جن ــدات يف محافظ ــدة بل ــن ع م

بعجــاوي، وعبــد اللــه ماهــر أبــو بكــر، وجهــاد عــام أبــو بكــر، 

والشــقيقان ثائــر وعــادل هيثــم عامرنــه وجميعهــم مــن بلــدة 

ــل  ــو نج ــس وه ــم عوي ــد الكري ــب عب ــة إىل رات ــد، إضاف يعب

ــاة، وبهــاء  ــم عويــس املحكــوم مــدى الحي ــد الكري األســر عب

القــراوي، ومحمــد عــادل عاقمــه.

وأضــاف نــادي األســر، أن ســتة مواطنــني اُعتقلــوا مــن عــدة 

بلــدات يف محافظــة رام اللــه والبــرة وهــم: محمــد محمــود 

ــى الســلوادي،  ــو غــوش، ويحي ــاً(، وســليامن أب قعــد )28 عام

اللــه عســكر، وســعيد جــودة يعقــوب،  وإبراهيــم عبــد 

ــي. ــف الرفاع وعاص

ــل اعتقــل االحتــال  ــدات يف محافظــة الخلي ومــن عــدة بل

خمســة مواطنــني وهــم: محمــد محمــود عــوض )28 عامــاً(، 

ومرشــد محمــد الزعاقيــق )46 عامــاً(، وحمــزة حســني نــارص 

ــوي، وأحمــد  ــد الســام العوي ــاً(، وحســن عب ــن )19 عام الدي

فضــل محفــوظ )19 عامــاً(.

ــدات  ــدة بل ــن ع ــني م ــة مواطن ــال أربع ــرى اعتق ــام ج في

ــة )14  ــري ثوابته ــد ص ــم: مهن ــم وه ــت لح ــة بي يف محافظ

عامــاً(، ومحمــد نبيــل ثوابتــة )15 عامــاً(، ومحمــد حســن أبــو 

ــدن. ــد الب ــاء خال ــة، وبه عجمي

يُضــاف إىل املعتقلــني أربعــة مواطنــني مــن محافظــة نابلــس 

ــم  ــد حشــاش، وســلطان إبراهي وهــم: الشــقيقان عــاء وعمي
أبــو مصطفــى، وفــادي عــامد أبــو هــدروس.73

الرئيس يتسلم مساء اليوم رئاسة مجموعة الـ 77 +الصني
ــاء  ــاس، مس ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــلم رئي  يتس

اليــوم الثاثــاء، رئاســة املجموعــة الـــ 77 +الصــني، خــال حفل 

ــة العامــة لألمــم املتحــدة. يف مقــر الجمعي

ومــن املقــرر أن يلقــي ســيادته خــال الحفــل كلمــة يعــر 

ــا  ــطني رئيس ــة فلس ــاب دول ــعبنا النتخ ــر ش ــن تقدي ــا ع فيه

ــة. ــذه املجموع له

ــا  ــة حدث ــرؤس فلســطني لهــذه املجموعــة الدولي ــر ت ويعت

ــا  ــي حققته ــية الت ــازات السياس ــاف لإنج ــا يض ــا هام تاريخي

ــة  ــب يف الجمعي ــة مراق ــا دول ــذ انتخابه ــطني من ــة فلس دول

ــزءا  ــا ج ــكل أيض ــام يش ــدة يف 2012، ك ــم املتح ــة لألم العام

هامــا يف االنجــازات الفلســطينية لتثبيــت الهويــة الفلســطينية 

ــدويل. عــى خارطــة املجتمــع ال

التنفيذيــة صائــب  اللجنــة  أمــني رس  ســيادته  ويرافــق 

عريقــات، ووزيــر الخارجيــة وشــؤون املغرتبــني ريــاض املالــي، 

ومستشــار الرئيــس للشــؤون الدبلوماســية مجــدي الخالــدي، 

واملنــدوب الدائــم لدولــة فلســطني يف األمــم املتحــدة ريــاض 

ــور. منص

التحريــر  مبنظمــة  ممثلــة  فلســطني،  دخــول  ومنــذ 

الفلســطينية، املمثــل الرشعــي والوحيد للشــعب الفلســطيني، 

ــب،  ــا مراق ــدة بصفته ــم املتح ــة لألم ــة العام ــة الجمعي عتب

ــر  ــادر يف 22 نوفم ــم 3337 الص ــة رق ــرار الجمعي ــب ق مبوج

1974، وصــوال لصفــة دولــة مراقــب مبوجــب قــرار الجمعيــة 

ــم  ــع عل ــر 2012، ورف ــادر يف 29 نوفم ــة »19/67« الص العام

دولــة فلســطني يف مقــر األمــم املتحــدة يف 10 ســبتمر 2015 

ــل  ــطني التعام ــة فلس ــادت دول ــرار 69/320، اعت ــب الق مبوج

ــدة عمــل األمــم املتحــدة  ــود املدرجــة يف أجن ــة البن مــع كاف

مــن الزاويــة الخاصــة بالحالــة الوطنيــة، ومبــا يضمــن عكــس 

تحــت  الرازحــة  والشــعوب  الــدول  ومشــاغل  هواجــس 

ــذه. ــل ه ــدة العم ــي يف أجن ــال األجنب االحت

تاريخيــا ســجلت بعثــة دولــة فلســطني لــدى األمــم املتحــدة 

نجاحــات متواصلــة يف هــذا الســياق، نذكــر عــى ســبيل املثــال 

ال الحــر، يف مؤمتــر ريــو 1992، ومؤمتــر ريــو +20 املعنيــان 

بالتنميــة املســتدامة، حيــُث نجــح الوفــد الفلســطيني يف إدراج 

اللغــة الخاصــة بالــدول والشــعوب الواقعــة تحــت االحتــال 

يف مخرجــات هــذه املؤمتــرات »املبــدأ 23، والفقــرة 27« عــى 

ــف  ــا مبوق ــطيني مدعوم ــد الفلس ــح الوف ــك نج ــوايل، كذل الت

ــإدراج اللغــة املتفــق  موحــد مــن مجموعــة الـــ77 والصــني ب

ــة  ــدة التنمي ــا: أجن ــو +20 يف خطــة »تغــر عاملن ــا يف ري عليه
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for Sustainable Development(، وتحديــداً يف الفقــرة 35، 

ــدون موقــف  ــا ب نجاحــات مهمــة مل يكــن باإلمــكان تحقيقه

املجموعــة األم نفســها، أي مجموعــة الـــ77 والصــني.

األورويب  كاالتحــاد  الجيوسياســية  املجموعــات  تتعــدد 

ــة، ومجموعــة الـــ77 والصــني  ــة أوروبي ــذي يضــم 28 دول وال

والتــي تضــم 134 دولــة مبــا فيهــا دولــة فلســطني إىل جانــب 

جمهوريــة الصــني الشــعبية، وينضــوي تحــت مجموعــة الـــ77 

ــر  ــا يف أك ــات أخــرى، »يشــرتك البعــض منه والصــني مجموع

البلــدان  مــن تصنيــف« )البلــدان األفريقيــة »54«، أقــل 

منــواً »47«، والبلــدان الناميــة غــر الســاحلية »25«، والــدول 

الجزريــة الصغــرة »57«، والبلــدان يف حــاالت النــزاع ومــا 

بعــد النــزاع، وكذلــك البلــدان والشــعوب الواقعــة تحــت 

ــة 71/243،  ــة العام ــرار الجمعي ــا ق ــام اعتمده ــال( ك االحت

الصــادر يف 21 ديســمر 2016، يف فقرتــه العــارشة، مجموعــات 
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لهــا شــواغلها التنمويــة الخاصــة وتعمــل كل مجموعــة عــى 

ــة عــى جــدول أعــامل املجموعــة  عكــس هواجســها التنموي

ــها  ــم نفس ــل وتنظ ــات تتكت ــذه املجموع ــد ه ــذا نج األم، ول

الســتغال كل فرصــة متاحــة لتقــدم وجهــات نظرهــا يف كافــة 

املؤمتــرات واملنابــر التــي تعقــد برعايــة األمــم املتحــدة عــى 

الرغــم مــن وجــود املجموعــة األم أال وهــي مجموعــة الـــ77 

والصــني.

ــة الـــ 77  ــت مجموع ــل، انتخب ــال طوي ــد نض ــوم، وبع الي

ــدأ  ــل، يب ــام كام ــدة ع ــتها مل ــطني لرئاس ــة فلس ــني دول والص

ــام مــيء بالعمــل والســعي  ــر الحــايل، ع ــن يناي ــع األول م م

املتواصــل إلدارة أجنــدة عمــل املجموعــة بأفضــل الســبل، 

ويتمحــور الســؤال املهــم حــول مــا لنــا ومــا علينــا، مــا الــذي 

ســتضيفه هــذه الرئاســة للرصيــد الفلســطيني عــى الســاحة 

ــة؟ الدولي

يف الوقــت الــذي تعمــل فيــه إرسائيل مدعومة بقــوة عظمى 

ــل  ــن التمثي ــة ع ــزع الرشعي ــة ون ــرة الدول ــطب فك ــى ش ع

الفلســطيني عــى الســاحة الدوليــة، فــإن انتخــاب 134 دولــة 

ميثلــون 80% مــن ســكان املعمــورة لدولــة فلســطني، وقبولهــم 

بالرئيــس محمــود عبــاس رئيســا للمجموعــة لــه داللــة مهمــة 

ســواء مــن حيــث التوقيــت أو الرســالة السياســية، هــذا 

االنتخــاب هــو اســتفتاء ال يــرتك مجــاالً للشــك بــأن فلســطني 

ــل  ــن قب ــا م ــرتف به ــة ومع ــة مقبول ــة متثيلي ــة ومؤسس كدول

املجتمــع الــدويل وعليــه أعطيــت الثقــة لقيــادة أهــم أجنــدة 

ــكل تجلياتهــا  ــة املســتدامة ب ــدة التنمي ــة، أال وهــي أجن دولي

وأبعادهــا.

ــن  ــها م ــت نفس ــد أخرج ــطني ق ــة فلس ــون دول ــذا تك وبه

نطــاق الخــاص واألنــا إىل نطــاق العــام والــكل، مــع مــا يتطلبه 

ــة  ــكي الواســع كمظل ــة للتفكــر ال ــك مــن إعطــاء األولوي ذل

ــاء،  ــة جمع ــي تخــص البرشي ــا الت ــا يف القضاي ــة تفكرن لطريق

وعــى رأســها قضايــا تغــر املنــاخ، والتصحــر وتدهــور األرايض، 

وحفــظ البحــار وتحمــض املحيطــات، واألمــراض غــر الســارية، 

وتخفيــض الفقــر، والطاقــة املتجــددة، والبيئــة والتلــوث، 

ــا الشــباب، والشــعوب  ــا، وقضاي ــوض به ــرأة والنه ومتكــني امل

ــة  ــم األيكولوجي ــة النظ ــا، وحامي ــل التكنولوجي ــة، ونق األصيل

ــدم  ــتدامني، وع ــاج املس ــتهاك واالنت ــا، واالس ــة وترميمه الري

املســاواة بــني البلــدان، ســواء بعضهــا البعــض أو داخلهــا 

نفســها، والبنــى التحتيــة املســتدامة، والتدفقــات النقديــة غــر 

املرشوعــة، والهجــرة، واملهاجريــن ســواء يف دول املنشــأ وبلدان 

ــن. ــة للمهاجري ــات املالي ــور ودول املقصــد، والتحوي العب

املجموعــات  بهــا  تعنــى  بقضايــا  التفكــر   كذلــك 

ــة 2063  ــل خط ــرتكة مث ــات املش ــية ذات التحدي الجيوسياس

املعنيــة بالتنميــة يف إفريقيــا، وإجــراءات العمــل املعجــل 

للــدول الجزريــة الصغــرة النامية »مســــار ســــاموا«، وبرنامج 

ــد 2014- ــة غــر الســاحلية للعق ــدان النامي ــا للبل عمــل فيين
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دولــة فلســطني، ممثلــة بــوزارة الخارجيــة واملغرتبــني، 

األمــم  لــدى  فلســطني  لدولــة  الدامئــة  املراقبــة  والبعثــة 

املتحــدة، ومــن خــال رئاســتها للمجموعــة ســتحوز عــى 

ــة الخــرة. ــة أي مراكم ــا السياســية والتقني ــدة، منه ــد ع فوائ

سياســياً  ليســت عبئــاً  أنهــا  وســتثبت دولــة فلســطني 

ــك  ــض، ذل ــوِّق البع ــام يُس ــني ك ــة الـــ77 والص ــى مجموع ع

ــت  ــل حمل ــا الطوي ــدار عمره ــى م ــة، وع ــذه املجموع أن ه

ــرار  ــطني كق ــة فلس ــي دول ــي تعن ــرارات الت ــم الق ــبء دع ع

ــال اإلرسائيــي  ــة لاحت ــة واالجتامعي »االنعكاســات االقتصادي

ــة،  ــطينية املحتل ــطيني يف األرض الفلس ــعب الفلس ــى الش ع

ــوالن  ــرب يف الج ــكان الع ــة، والس ــدس الرشقي ــا الق ــا فيه مب

الســوري املحتــل«، وكذلــك قــرار »الســيادة الدامئــة للشــعب 

الفلســطيني يف األرض الفلســطينية املحتلــة مبــا فيهــا القــدس 

الرشقيــة وللســكان العــرب يف الجــوالن الســوري املحتــل عــى 

ــة  ــا الجمعي ــرارات تعتمده ــي ق ــة«، وه ــم الطبيعي موارده

ــوايل. ــى الت ــام ع ــامع كل ع ــة باإلج العام

ــن  ــن ع ــا تعل ــة فإنه ــطني للمجموع ــرتؤس فلس ــه، وب وعلي

ــئ  ــل وإدارة عب ــدة يف حم ــا األكي ــا ورغبته ــا وقابليته قدرته

العمــل بالنيابــة عــن جميــع دول املجموعــة بأمانــة ونزاهــة 

ورشف.

دولــة  ستحشــد  الجســام  املســؤوليات  بهــذه  وللقيــام 

فلســطني كوادرهــا القادريــن للعمــل يف إدارة املجموعــة خال 

ــن  ــة ال ميك ــة معرفي ــي إضاف ــذي يعن ــر ال ــام، األم ــذا الع ه

ــة  ــة الثاث ــي التنمي ــطيني يف مناح ــكادر الفلس ــرر لل أن تتك

»االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة« وحصيلــة معرفيــة كبــرة 

يف آليــة عمــل منظومــة األمــم املتحــدة اإلداريــة واملاليــة، إىل 

ــة. ــع املتخصص ــرشات املواضي ــة يف ع ــة معمق ــب معرف جان

منظومــة األمــم املتحــدة بشــكل عــام، وتلــك املعنيــة 

معقــدة  عمــل  بيئــة  خــاص،  بالتنمية »UNDS« بشــكل 

ــع  ــابك ويتقاط ــا ويتش ــرع عنه ــلة ويتف ــعبة ومتسلس ومتش

معهــا حــوايل 84 منظمــة وبرنامــج متخصــص وكيــان، بعضهــا 

أكــر ِقدمــاً مــن األمــم املتحــدة نفســها، وعليــه، فــإن خــوض 

فلســطني لهــذه التجربــة مبــا لهــا مــن منافــع وامتيــازات، ومــا 
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عليهــا مــن مســؤوليات وتحديــات وتعليــم بالعمــل، ســيفتح 

ــل،  ــن قب ــا م ــل منه ــرة مل ندخ ــواب كث ــا ألب ــد أذهانن بالتأكي

ســواء ككــوادر بشــكل منفــرد، أو بعثــة فلســطني، أو الــوزارات 

الفلســطينية املختلفــة واملعنيــة وذات العاقــة، وســتعلمنا 

ــض  ــه إن مل نخ ــا أن نتعلم ــن لن ــا ال ميك ــة م ــد التجرب بالتأكي

ــة نفســها. التجرب

اإلمنائيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  بيئــة  فــإن  كذلــك 

مبختلــف برامجهــا ووكاالتهــا املتخصصــة غــر مقتــرة عــى 

مقــر نيويــورك، أي املقــر الرئيــيس، فهنــاك أيضــا مؤمتــر األمــم 

املتحــدة للتجــارة والتنميــة  )UNCTAD(، ومفوضيــة األمــم 

ــة  ــة الصح ــان  )OHCHR(، ومنظم ــوق اإلنس ــدة لحق املتح

املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  جنيــف،  العامليــة )WHO( يف 

األغذيــة  ومنظمــة  بكينيــا،  نــرويب  للبيئــة)UNEP(  يف 

والزراعــة )FAO( يف رومــا بإيطاليــا، ومــا إىل ذلــك الكثــر 

مــن مختلــف الرامــج والكيانــات املتخصصــة واملنتــرشة حــول 

ــامل. الع

ــاين  ــدة الث ــم املتح ــر األم ــد مؤمت ــاب عق ــى أعت ــن ع ونح

مدينــة  الجنــوب )BAPA+40( يف  بلــدان  بــني  للتعــاون 

بيونيــس أيــرس مــن 20 إىل 22 مــارس 2019 املعنــي بالتعــاون 

ونقــل التكنولوجيــا بــني دول الجنــوب، وكذلــك الجنــوب 

ــق  ــى عات ــع ع ــه تق ــايث، فإن ــاون الث ــب التع ــامل إىل جان ش

ــة  ــه »مبوجــب الوالي ــاوض عــى مخرجات ــة فلســطني التف دول

املمنوحــة يف قــرار الجمعية العامــة 71/318 الفقــرة 1، الفرع. 

ــأيت مبناســبة 40  ــه ي د«، الصــادر يف 28 أغســطس 2017، وألن

عامــاً عــى مؤمتــر بيونيــس أيــرس باألرجنتــني والــذي اعتمدت 

فيــه خطــة عمــل بيونيــس أيــرس لنقــل التكنولوجيــا بــني دول 

الجنــوب، فــإن العــامل كلــه يــويل أهميــة كبــرة ملخرجــات هــذا 

ــن خطــة  ــامد كل م ــد اعت ــأيت أيضــا بع ــه ي ــر، ســيام أن املؤمت

أديــس أبابــا لتمويــل التنميــة »2015« و»تحويــل عاملنــا: 

ــان  ــرش«. الوثيقت ــبعة ع ــا الس ــة 2030 بأهدافه ــة التنمي خط

املشــار إليهــام، واللتــان تعتــران ركيزتــا العمــل التنمــوي 

ــون  ــدف 17 املعن ــا اله ــد تناولت ــا ق ــتقبي، كانت ــايل واملس الح

»التعــاون بــني بلــدان الجنــوب«، نظــراً لدورهــام املحــوري يف 

ــر. ــض الفق ــتدامة، وتخفي ــة املس ــداف التنمي ــق أه تحقي

 74 الــدورة  بــدء  وعشــية  فلســطني  بدولــة  وســيناط 

ــاء مــن األســبوع الثالــث  للجمعيــة العامــة »تبــدأ يــوم الثاث

لشــهر ســبتمر مــن كل عــام«، توزيــع املســؤوليات عــن 

ــني دول  ــة ب ــرارات اللجــان املختلف ــن ق ــرارات م عــرشات الق

املجموعــة، وتعيــني ميريــن لــكل قــرار مــن هــذه القــرارات، 

ــع  ــا م ــرارات ومواءمته ــر يف الق ــادة النظ ــم إع ــون مهمته تك

ــن  ــا حصــل م ــر« أو م ــام »إن وجــد تقري ــني الع ــر األم تقاري

تطــورات عامليــة يف موضوعــه ومــن ثــم عرضهــا عــى أعضــاء 

ــم  املجموعــة واإلجــامع عــى توافــق نهــايئ بينهــم بشــأنه، ث

ــاد األورويب،  ــرشكاء »االتح ــاورة ومفاوضــة ال ــال إىل مح االنتق

ونيوزيانــدا،   – وأســرتاليا   – وكنــدا  واليابــان،  وأمريــكا، 

ــرارات.  وغرهــم« يف هــذه الق

كــام ســيناط برئاســة املجموعــة الدعــوة إىل وإدارة مئــات 

االجتامعــات وبشــكل مكثــف خــال شــهر إىل أربعــني يومــاً، 

متتــد الكثــر منهــا إىل مــا بعــد منتصــف الليــل، األمــر الــذي 

ســيعطي فرصــة للــكادر الفلســطيني الختبــار حقيقــة ومعنــى 
»العمــل تحــت الضغــط«.74

االحتالل يبعد أربعًة من حراس املسجد األقىص عن مكان 
عملهم

أفرجــت ســلطات االحتــال، منتصــف الليلــة املاضيــة، عــن 

أربعــة مــن ُحــرّاس املســجد األقــى املبــارك بــرشط اإلبعــاد 

عــن مراكــز أعاملهــم يف املســجد ملــدة أســبوع.

وأوضــح مســؤول العاقــات العامــة واإلعام بدائــرة األوقاف 

ــرار  ــم بق ــس، أن املحامــي محمــد محمــود أبلغه ــراس الدب ف

ــة إىل  ــراج املــرشوط عــن حــراس املســجد األقــى، إضاف اإلف

مراجعــة مركــز اعتقــال وتوقيــف »القشــلة« يف بــاب الخليــل 

بالقــدس القدميــة يف العرشيــن مــن الشــهر الجــاري.

األربعــة:  الحــراس  اعتقلــت  االحتــال  قــوات  وكانــت 

أحمــد أبــو عليــا، ولــؤي أبــو الســعد، وفــادي عليــان، ويحيــى 

شــحادة لــدى خروجهــم مــن املســجد األقــى مســاء أمــس، 

بعــد انســحاب االحتــال مــن األقــى مرغــام أمــام الضغــط 

داخــل  كــرى  املصلــني يف مســرة  الجامهــري وهتافــات 

املســجد تقدمهــا مشــايخ القــدس، وبعــد أن حــّول االحتــال 

ــكرية  ــة عس ــة إىل ثكن ــرة املرشف ــة الصخ ــجد قب ــط مس محي

ــاح  ــدت مــن الصب ــة امت ــه لســاعات طويل وحــارصه ومــن في

ــد  ــجد ألح ــراس املس ــع ح ــبب من ــس بس ــاء أم ــى مس وحت

ــه  ــجد بقبعت ــام املس ــة اقتح ــال الخاص ــة االحت ــارص رشط عن
التلموديــة »الكيبــاه«.75

األربعاء 2019/1/16

الرئيس عباس: االحتالل يعرقل التنمية يف الرشق األوسط

ــة  ــة مجموع ــس، رئاس ــاس، أم ــود عب ــس محم ــلم الرئي تس

الـــ»77 والصــني« مــن وزيــر الخارجيــة املري ســامح شــكري، 

حيــث كانــت مــر تتوىل رئاســة املجموعــة  يف العــام املنرم. 
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وأكــد الرئيــس يف كلمتــه خــال حفــل تســلم رئاســة املجموعة 

ــورك، أن  ــدة يف نيوي ــم املتح ــة لألم ــة العام ــر الجمعي يف مق

دولــة فلســطني لــن تدخــر جهــدا يف ضــامن العمــل الجامعــي 

مــن أجــل البنــاء عــى مــا أنجزتــه املجموعــة عــى مــدار 55 

عامــا. وأضــاف الرئيــس أن تســلم رئاســة املجموعــة بــا شــك 

ــع  ــكل تواض ــطني ب ــة فلس ــتتحملها دول ــرة س ــؤولية كب مس

وإخــاص وتفــاٍن، إىل جانــب االلتــزام والتصميــم القــوي دفاعــا 

ــا األعضــاء يف  ــز مواقــف دوله ــح املجموعــة وتعزي عــن مصال
األمــم املتحــدة.76

نكبة جديدة تطرق أبواب عائلة الصباغ
ــرة  ــن دائ ــاغ م ــة الصب ــلمت عائل ــدودة تس ــام مع ــذ أي من

»اإلجــراء ولتنفيــذ« اإلرسائيليــة إنــذارا بإخــاء منازلهــا الواقعة 

ــدس  ــة الق ــراح يف مدين ــيخ ج ــي الش ــة أرض رشق ــى قطع ع

املحتلــة، علــام أن قــرار اإلخــاء كان مجمــدا منــذ عــام 2010، 

لتكتشــف العائلــة بــأن املحكمــة اإلرسائيليــة قــد بتــت باألمــر 

وأصــدرت أمــرا بإخــاء منــازل العائلــة.

ويــدور الحديــث عــن 19 دومنــا مــن األرض يف حــي الشــيخ 

جــراح معروفــة باســم »كــرم الجاعــوين« تقيــم فيهــا العديــد 

ــذ  ــاغ من ــة الصب ــب عائل ــطينية إىل جان ــات الفلس ــن العائ م

عــام 1956، علــام أنهــا كانــت قبــل ذلــك منطقــة فارغــة متامــا 

وغــر مأهولــة، وجعلــت منهــا »األونــروا« ووزارة التعمــر 

األردنيــة عــام 1956 مكانــا لبنــاء منــازل لاجئــني الفلســطينيني 

ــدن الداخــل الفلســطيني  ــن م ــدس م ــن هجــروا إىل الق الذي

عــام 1948.

ويدعــي االحتــال اإلرسائيــي أن هــذه األرض تعــود ليهــود 

كانــوا ميتلكونهــا منــذ أيــام الحكــم العثــامين عــام 1889، 

ــن  ــد م ــد التأك ــق اتضــح بع ــق يف الوثائ ــد التدقي ــن وبع ولك

الوثائــق بــأن هنــاك عائلــة يهوديــة بالفعــل كانــت تســتأجر 

ــه  ــا، وأن ــن متلكه ــا مل تك ــني، ولكنه ــن العثامني ــك األرض م تل

ــن  ــدال م ــة ب ــا أوراق ملكي ــك األوراق عــى أنه ــر تل ــم تزوي ت

االســتئجار، حيــث نجــح محامــون فلســطينيون ولجنــة الحــي 

يف الشــيخ جــراح بإحضــار الوثائــق األصليــة لهــذه األرض مــن 
ــامين.77 ــيف العث األرش

مستوطنون يجرفون 30 دومنا يف يانون

جرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني، أمــس، 30 دومنــا 

يف خربــة يانــون جنــوب نابلــس. وقــال مســؤول ملــف 

االســتيطان شــامل الضفــة غســان دغلــس، أن جرافــات تابعــة 

للمســتوطنني جرفــت أرايض يف يانــون تقــدر مســاحتها بـــ30 

ــا. ــا الحق ــيطرة عليه ــا، والس ــدف زراعته ــا، به دومن

وأضــاف، أن هــذه األرايض ملكيــة خاصــة للمواطنــني الذيــن 

منعــوا مــن دخولهــا منــذ العــام 2006.

ــن  ــارب 85% م ــا يق ــرت م ــون خ ــس أن يان ــد دغل وأك

مســاحة أراضيهــا، جــراء مامرســات املســتوطنني، موضحــا 

أنهــا محاطــة بخمــس بــؤر اســتيطانية تحيطهــا مــن الجهــات 
األربع.78

مستوطنون يجرفون أرايض جنوب نابلس وإخطارات هدم 
جديدة ملنازل يف سلوان

ــا يف  ــس، 30 دومن ــتوطنني، أم ــة للمس ــات تابع ــت آلي جرف

ــس. ــوب نابل ــون جن ــة يان خرب

ــان  ــة غس ــامل الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق

تابعــة للمســتوطنني جرفــت أرايض  دغلــس، أن جرافــات 

يف يانــون تقــدر مســاحتها بـــ30 دومنــا، بهــدف زراعتهــا، 

والســيطرة عليهــا الحقــا.

 وأضــاف، أن هــذه األرايض ملكيــة خاصــة للمواطنــني 
الذيــن منعــوا مــن دخولهــا منــذ العــام 79.2006

األغوار الشاملية: جيش االحتالل ينفذ مناورات بالذخرية 
الحية يف العقبة وتياسري 

عــرشات  الباكــر،  الصبــاح  ســاعات  أمــس، يف  متركــزت، 

ــاح أمــس،  ــال صب ــة لاحت ــد املدرع ــات الجن ــات وناق الدباب

عــى املدخــل الرئيــس لقريــة العقبــة وجارتهــا قريــة تياســر 

يف األغــوار الشــاملية، يف مشــهد جعــل تلــك املنطقــة أشــبه مــا 

تكــون بســاحة حــرب.

 وانتــرش مئــات مــن جنــود االحتــال، ومــن خلفهــم 

عــرشات اآلليــات العســكرية عــى امتــداد الشــوارع الرئيســة 

ويف الســهول واملناطــق الجبليــة املحيطــة التــي تشــبه يف كثــر 

ــاورات  ــة من ــراء جول ــاين، إلج ــوب اللبن ــها الجن ــن تضاريس م
ــة.80 ــرة الحي ــكرية بالذخ عس

تل أبيب: الئحة اتهام ضد املستوطن قاتل املواطنة الرايب 

قــرر االدعــاء العــام اإلرسائيــي، أمــس، تقديــم الئحــة 

ــام املقبلــة ضــد املســتوطن املتهــم الرئيــس  اتهــام خــال األي

ــاين عــرش  ــس يف الث ــرايب قــرب نابل ــة عائشــة ال ــل املواطن بقت

ــة  ــع صحيف ــايض. وبحســب موق ــن األول امل ــن شــهر ترشي م

»هآرتــس« العريــة، فــإن محكمــة الصلــح يف ريشــون لتســيون 

ــام  ــم الئحــة اته مــددت، أمــس، احتجــاز املتهــم لحــني تقدي

ضــده خــال أيــام. مشــرا إىل أنــه تــم اكتــامل التحقيــق معــه 

ــع املــواد إىل املدعــي العــام. ــت جمي ونقل
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ــتبه  ــن يش ــتوطنني آخري ــة مس ــع إىل أن أربع ــار املوق  وأش

ــروف  ــت ظ ــم تح ــراج عنه ــم اإلف ــة ت ــاركتهم يف الجرمي مبش
ــايض.81 ــبوع امل ــة األس تقييدي

69  مستوطنا وطالبا تلموديا يقتحمون املسجد األقىص

ــة  ــد تلمودي ــن معاه ــا م ــتوطنا، و35 طالب ــم 34 مس اقتح

متطرفــة، اليــوم األربعــاء، املســجد األقــى املبــارك، مــن بــاب 

املغاربــة بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال اإلرسائيــي.

وقــال مراســلنا إن املســتوطنني اســتمعوا إىل رشوحــات 

حــول »الهيــكل« املزعــوم، وتجولــوا يف املســجد املبــارك قبــل 
ــلة.82 ــاب السلس ــة ب ــن جه ــادروه م أن يغ

قوات االحتالل تعتقل 14 مواطنا من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة، وفجر 

اليــوم األربعــاء، )14( مواطنــا مــن الضفــة، بينهــم فتى.

ــن  ــم م ــرى اعتقاله ــني ج ــر، أن 6 مواطن ــادي األس ــني ن وب

ــاً(،  ــر )40 عام ــو نظ ــود أب ــارس محم ــم: ي ــم، وه ــت لح بي

ومحمــد هاشــم الشــاعر )31 عامــا(، وحــازم عيــد صبــاح )18 

ــد  ــول، ومحم ــد زع ــرة، وأمج ــد حامم ــم خال ــا(، وإبراهي عام

ــا(. ــور )14 عام ــد العم خال

ومــن بلــدة جبــع بجنــني، اعتقلــت قــوات االحتــال ثاثــة 

ــامل  ــكري ش ــر« العس ــز »الكونتي ــام حاج ــن أم ــني م مواطن

بيــت لحــم وهــم: مــراد مايشــة، وعــامرة فشافشــة، وعــاء 

ــة. خليلي

ــرم  ــي طولك ــن محافظت ــني م ــال ملواطن ــرى اعتق ــام ج في

والخليــل، وهــام: محمــد معــني ســميح )37 عامــا(، ويوســف 

ــة. ــادي العمل ن

ــح  ــو صبي ــن أب ــاد حس ــن إي ــني املواط يُضــاف إىل املعتقل

)35 عامــا( مــن محافظــة رام اللــه والبــرة، وعمــر زايــد )26 

ــدس  ــامل الق ــا ش ــم قلندي ــن مخي ــامد م ــد ح ــا(، ومحم عام

ــن  ــاً( م ــى )21 عام ــامة عي ــي أس ــى رام ــاوة ع ــة، ع املحتل
ــة.83 ــدة قطن بل

تجميد مؤقت للقرار- عائلة الصباغ بحي الشيخ جراح 
وقلق اإلخالء

جّمــدت ما تســمى بـــ دائــرة اإلجــراء والتنفيــذ اإلرٍسائيلية 

ــيخ  ــي الش ــا يف ح ــن بنايته ــاغ م ــة الصب ــاء عائل ــرار إخ ق

ــال  ــايئ خ ــرار نه ــدور ق ــني ص ــدس، لح ــة الق ــراح مبدين ج

شــهر.

ــرة اإلجــراء  ــا أن دائ ــة مع ــاغ لوكال ــد الصب وأوضــح محم

العائلــة، والتــي  والتنفيــذ جمــدت قــرار إخــاء بنايــة 

يقطنهــا حــوايل 45 فــردا لفــرتة مؤقتــة، حيــث كانــت 

الدائــرة قــد أمهلــت العائلــة حتــى تاريــخ 23 مــن الشــهر 

الجــاري لتنفيــذ اإلخــاء.

وأوضــح الصبــاغ ان طاقــم الدفــاع أوضــح لدائــرة اإلجــراء 

ــزال  ــوين« ال ت ــرم الجاع ــازل يف حــي »ك ــا ملن ــدة قضاي أن ع

يف املحاكــم اإلرسائيليــة، وقــرار ملكيــة األرض مل يتــم البــت 

فيهــا بعــد، وقــرار إخــاء عائــات الصبــاغ الصــادر يف 2012 

مــن محكمــة الصلــح يرتبــط بالبــت يف ملكيــة األرض.

ــلمته  ــذي تس ــاء ال ــرار اإلخ ــم أن ق ــاف الطاق ــام أض ك

ــع  ــن جمي ــوب اإلخــاء م ــل املطل ــر واضــح، فه ــة غ العائل

البنايــة التــي يســكنها العائــات أم فقــط مــن الجــزء الــذي 
ــاء األصــي.84 ــه للبن ــم إضافت ت

»النقد«: الدعاوى القضائية األمريكية ضد 3 مصارف عاملة 
يف فلسطني غري قانونية

الشــوا »أن الدعاوى  عــزام  النقــد  محافظ ســلطة   رصح 

األمركيــة  املحاكــم  يف  التي حركت مؤخــرا  القضائيــة 

ــرة  ــك القاه ــي: بن ــطني، وه ــة يف فلس ــارف عامل ــد 3 مص ض

عــامن وبنــك فلســطني وبنــك االســتثامر الفلســطيني تتعلــق 

ــات  ــون مكافحــة اإلرهــاب يف الوالي ــة لقان ــات مزعوم بخروق

ــوين«.   املتحــدة ال تعتمــد عــى أســاس واقعــي، أو قان

وقــال الشــوا يف بيــان صحفــي، اليــوم األربعــاء، »إن ســلطة 

ــع  ــة، فجمي ــاءات املزعوم ــق عى هذه االدع ــن تّعل ــد ل النق

املصــارف العاملــة يف فلســطني تعمــل مبوجــب القواعــد 

واألنظمــة الفلســطينية، والنظــام املــايل الــدويل، واملامرســات 

الفضــى ومتتثــل لألنظمــة املرفيــة املحليــة واملعايــر الدوليــة 

ــك«. ــام بذل ــل اإلرهــاب، وســتواصل القي ملكافحــة متوي

وأكــد أن النظــام املــريف يف فلســطني نظــام متــني وقــوي 

ــر بهــذه االدعــاءات  ــن يتأث ــة، ول ــة عالي ــه املالي وآمــن وماءت
ــة.85 املزعوم

الخميس 2019/1/17

نادي األسري: إدارة معتقل »عسقالن« تفرض إجراءات 
تعسفية جديدة بحق األرسى

 قــال نــادي األســر، اليــوم الخميــس، إن إدارة معتقــل 

جديــدة  تعســفية  إجــراءات  عــن  أعلنــت  »عســقان« 

ــدة  ــة م ــل بوجــود ســجان طيل ــى األرسى، تتمث ــتفرضها ع س

تواجدهــم يف ســاحة املعتقــل خــال أوقــات »الفــورة«، األمــر 

الــذي مل يكــن قامئــا يف الســابق، وتنفيــذ عمليــة التفتيــش مــن 

ــك.  خــال اســتخدام كــريس خــاص بذل
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ــة  ــم قراب ــقان« وعدده ــل »عس ــألرسى يف معتق ــا ل ووفق

ــن  ــا أعل ــن م ــأيت ضم ــراءات ت ــذه اإلج ــإن ه ــرا، ف )50( أس

ــال  ــة االحت ــي لحكوم ــن الداخ ــر األم ــمى وزي ــا يس ــه م عن

ــوق  ــى حق ــاض ع ــه باالنقض ــأن توصيات ــاد أردان« بش »جلع

األرسى وانجازاتهــم التاريخيــة التــي وصلــوا لهــا عــر النضــال 

والتضحية.  

واعتــر األرسى أن هــذه اإلجــراءات »تصعيــد غــر مســبوق، 

ــل،  ــني األرسى وإدارة املعتق ــة ب ــد املواجه ــيؤدي إىل تصاع س

وستشــكل معركــة وجــود بالنســبة لهــم«، مؤكديــن أنهــم لــن 

ــال مــا تحــاول حكومــة االحتــال  يقفــوا مكتــويف األيــدي حي

ــددا  ــي تضــم ع ــات الت ــض املعتق ــى بع ــه ع فرضــه وتطبيق

قليــا مــن األرسى، مقارنــة مــع بعــض املعتقــات التــي تضــم 

املئــات منهــم.

وذكــر نــادي األســر أنــه ومنــذ أواخــر متــوز/ يوليــو 2018، 

ــت  ــاء كنيس ــن أعض ــة م ــة مكون ــاد أردان« لجن ــكل »جلع ش

ــاط مــن  ــال »الشــاباك«، وضب ــرات االحت ــارص مــن مخاب وعن

إدارة املعتقــات أو مــا تســمى بـ»الشــاباص«، وذلــك لتحديــد 

ظــروف اعتقــال األرسى الفلســطينيني والتضييــق عليهــم عــى 

عــدة أصعــدة تتمثــل بالواقــع التمثيــي التنظيمــي والنضــايل، 

واملشــرتيات مــن »الكنتينــا«، والحركــة داخــل األقســام، ومــدة 

ومواعيــد الفــورة، كذلــك زيــارات العائــات، وكميــة ونوعيــة 

ــم  ــب، والتعلي ــدد الكت ــرة، وع ــاه املتوف ــة املي ــام، وكمي الطع

والدراســة.

يشــار إىل أن نــادي األســر تابــع منذ اللحظــة األوىل الجوالت 

ــة  ــه، ورصــد مجموع ــذت يف املعتقــات عــر محامي ــي نُف الت

ــات اللجــان،  مــن اإلجــراءات التــي نفــذت اســتنادا إىل توصي

ــم«،  ــل »هداري ــب يف معتق ــات الكت ــحب مئ ــا س كان أبرزه

وتشــغيل كامــرات املراقبــة يف ســجن »هشــارون«، وإجــراءات 
أخــرى تتعلــق بكميــات الطعــام واملــاء.86

قوات االحتالل ووحدات خاصة تقتحم األقىص و»املرواين« 
و»الصخرة« 

اقتحمــت قــوة معــززة مــن ضبــاط وجنــود االحتــال ومــن 

ــوم  ــاح الي ــال، صب ــن االحت ــادات م ــة، وقي ــدات الخاص الوح

الخميــس، املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة، 

وداهمــت املصــى املــرواين ومســجد قبــة الصخــرة املرشفــة.

ــد  ــة أح ــد محاول ــأيت بع ــات ت ــذه االقتحام ــار إىل أن ه يش

عنــارص رشطــة االحتــال بقبعتــه التلموديــة )الكيبــاه( اقتحــام 

ــاعات  ــارا لس ــال حص ــرض االحت ــرة، وف ــجد الصخ ــة مس قب

ــه. ــة عــى بوابات طويل

إىل ذلــك، جــّددت عصابــات املســتوطنني اقتحامها للمســجد 

األقــى املبــارك ورشعــت بتنفيــذ جــوالت اســتفزازية يف 

ــال. ــوات االحت ــن ق ــه بحراســة مشــددة م أرجائ

يشــار إىل أن عنــارص الوحــدات الخاصــة برشطــة االحتــال 

ــل يومــني املُصلــني مــن النســاء والرجــال وعــدد  حــارصت قب

مــن حــراس وســدنة مســجد قبــة الصخــرة باألقــى املبــارك، 

وحالــت دون أداء املواطنــني صــاة الظهــر برحابــه الطاهــرة، 

عــدا عــن اقتحــام املســتوطنني املتتاليــة.

كــام اعتــدت قــوات االحتــال بالــرب عــى مديــر املســجد 

األقــى املبــارك الشــيخ عمــر الكســواين، خــال تقدمــه 

»فتــح«  اليهــا حركــة  التــي دعــت  االحتجاجيــة  املســرة 

ــط مســجد  ــم مبحي ــك الحصــار عنه ــن، وف ــة املحارصي لحامي

قبــة الصخــرة يف األقــى، يف الوقــت الــذي منعــت فيــه دخــول 

رئيــس مجلــس األوقــاف الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب، 

ورئيــس محكمــة االســتئناف الشــيخ واصــف البكــري، وعــدد 

ــرة. ــجد الصخ ــاف ملس ــؤويل األوق ــن مس م

ــة  ــؤون الديني ــاف والش ــر األوق ــتنكر وزي ــه، اس ــن جانب م

هــذا االقتحــام، مشــرا إىل أن »االســتمرار بهــذه الجرائــم بــني 

الحــني واآلخــر، ومبباركــة مــن املســتوى الســيايس اإلرسائيــي 

ــزم العــامل أن يقــف عنــد مســؤولياته، وأن  وبشــكل علنــي يل

يتدخــل بشــكل جــاد لوضــع حــد لهــذه االنتهــاكات«.

بالتحــرك  واملســلمني  للعــرب  دعوتــه  ادعيــس  وجــدد 

ــامية  ــاتها اإلس ــى ومقدس ــجدها األق ــدس ومس ــاذ الق إلنق

واملســيحية، قائــا »لقــد حذرنــا ومــا زلنــا نحــذر مــن األخطــار 

الحقيقيــة املحدقــة باملســجد األقــى والقــدس، األمــر الــذي 

يوجــب عــى العــرب واملســلمني شــعوبًا وحكومــات أن يضعوا 

قضيــة القــدس واملســجد االقــى عــى رأس ســلم أولوياتهــم، 

لحاميتــه مــن هــذه األخطــار«.

ــاء شــعبنا تجــاه مقدســاتهم وقضيتهــم  وأشــاد بصمــود أبن

وقيادتهــم، داعيــا اىل مزيــد مــن اليقظــة واملرابطــة يف األقــى 
لتفويــت الفرصــة عــى أعــداء الســام.87

قوات االحتالل ووحدات خاصة تقتحم األقىص واملرواين 
والصخرة

ــاط  ــال ضمنهــم ضب ــرة مــن االحت ــوات كب  اقتحمــت ق

ــن  ــارك م ــى املب ــجد األق ــة املس ــدات خاص ــود ووح وجن

ــة، وداهمــت املصــى املــرواين ومســجد  ــاب املغارب جهــة ب

ــس. ــاح الخمي ــة الصخــرة، صب قب

ــد حــاول اقتحــام  ــال ق ــارص رشطــة االحت وكان أحــد عن

مســجد قبــة الصخــرة بقبعة »الكيبــا« التلموديــة، فاقتحمت 
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قــوات االحتــال املنطقة وفرضت حصارا لســاعات. وانترشت 

رشطــة االحتــال لحاميــة املقتحمــني منــذ ســاعات الصبــاح.

وكانــت قــوات االحتــال قــد اعتــدت بالــرب عــى 

مديــر املســجد األقــى الشــيخ عمــر الكســواين قبــل يومــني، 

ــم  ــد العظي ــيخ عب ــاف الش ــس األوق ــس مجل ــت رئي ومنع

ــيوخ،  ــار الش ــن كب ــدد م ــجد وع ــول املس ــن دخ ــلهب م س

ــن  ــدد م ــاء وع ــال ونس ــن رج ــني م ــارصة املصل ــد مح بع
ــجد.88 ــدنة املس س

ثاين أقدم أسري يدخل عامه 37 بالسجون

يدخــل نهــار غــد الجمعــة ثــاين أقــدم أســر فلســطيني يف 

ســجون االحتــال، ماهــر عبــد اللطيــف عبــد القــادر يونــس 

)61 عامــاً( مــن قريــة عــارة يف الداخــل املحتــل، عامــه )37( 

يف معتقــات االحتــال اإلرسئيــي، ويقبــع األســر يونــس حاليــاً 

ــم  ــد األرسى كري ــم عمي ــن ع ــو اب ــب«، وه ــل »النق يف معتق

يونــس.

وولــد ماهــر يونــس بتاريــخ 1958/1/9 يف قريــة عــارة 

املثلــث الشــاميل يف الداخــل الفلســطيني املحتــل، وهو شــقيق 

واحــد لخمــس شــقيقات أنهــى دراســته االبتدائيــة يف مــدارس 

ــة الخضــرة،  ــة يف مدين ــم التحــق باملدرســة الزراعي ــة ث القري

ــد  ــك بع ــال وذل ــش االحت ــه جي ــوم 1983/1/18 اعتقل ويف ي

ــبوعني،  ــس بأس ــم يون ــد األرسى كري ــه عمي ــن عم ــال اب اعتق

وبعــد التحقيــق معــه وجهــت لــه النيابــة العســكرية التابعــة 

لدولــة االحتــال تهمــة االنتــامء إىل حركــة فتح وحيازة أســلحة 

ــدرت  ــي، وأص ــدي إرسائي ــل جن ــة وقت ــر قانوني ــة غ بطريق

ــدام  ــه باإلع ــه حكــامً بحق ــة اعتقال ــال يف بداي ــم االحت محاك

شــنقا برفقــة األســرين كريــم وســامي يونــس بدعــوى »خيانــة 

املواطنــة«، حيــث أنهــم يحملــون الهويــة اإلرسائيليــة الزرقــاء 

ويعترهــم االحتــال مواطنــني إرسائيليــني، وبعــد شــهر عــادت 

محكمــة االحتــال وأصــدرت حكــامً بتخفيــض العقوبــة مــن 

اإلعــدام إىل الســجن املؤبــد مــدى الحيــاة، وبعــد جهــود 

ــن  ــول م ــال يف أيل ــلطات االحت ــددت س ــة، ح ــة حثيث قانوني

العــام 2012 حكــم املؤبــد 40 عامــاً، لعــدد مــن أرسى الداخــل 

مــن بينهــم األســر ماهــر.

ــزوج، وهــو  ــل أن يت ــس قب ــال األســر يون ــد جــرى اعتق وق

بذلــك أمــى ســنني شــبابه يف املعتقــل دون أن يؤســس عائلــة، 

ــاء وبنــات  واليــوم هــو محــروم حتــى مــن التعــرف عــى أبن

ــه  ــة يف النــارصة بحرمان أشــقائه، بقــرار مــن املحكمــة املركزي

مــن زيــارة ذويــه مــن الدرجــة الثانيــة، كــام تــم رفــض التامس 

تقــدم بــه األســر عــام 2008 لرؤيــة والــده وهــو عــى فــراش 

املــوت، ليتــوىف دون أن يــراه أو يقــوم بوداعــه بعــد ســنوات 

مــن االنقطــاع.

وكان األســر يونــس قــد خــاض إرضابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام 

ملــدة 10 أيــام، يف 25 شــباط/فراير عــام 2013 خــال تواجــده 

يف معتقــل »الجلبــوع«، وذلــك لتســليط الضــوء عــى معانــاة 

الداخــل  أرسى  خصوصــا  اإلرسائيليــة،  الســجون  يف  األرسى 

الفلســطيني الذيــن يحرمــون مــن صفقــات التبــادل، وأوقــف 

إرضابــه بعــد تدخــل مــن الرئيــس محمــود عبــاس الــذي وعــد 

برفــع قضيتهــم عــى ســلم األولويــات.

يذكــر أن األســر يونــس هــو ثــاين أقــدم أســر فلســطيني 

ــم  ــه »كري ــن عم ــد اب ــي، بع ــال اإلرسائي ــجون االحت يف س

ــام محــدودة، وهــو  يونــس« الــذي يســبقه يف االعتقــال بأي

ــة  ــل اتفاقي ــا قب ــني م ــى املعتقل ــد األرسى القدام ــاً أح أيض

أوســلو، وممــن تــم االتفــاق مــع بــدء املفاوضــات السياســية 

أواخــر متــوز/ يوليــو مــن العــام 2013 عــى إطــاق رساحهــم 

عــى أربــع دفعــات، حيــث التزمــت إرسائيــل بإطــاق رساح 

ــت  ــة، ونكث ــراً يف كل دفع ــع )26( أس ــات بواق ــاث دفع ث

باالتفــاق ومل تلتــزم بإطــاق رساح الدفعــة الرابعــة، والتــي 

ــم أواخــر آذار/ مــارس مــن العــام  كان مــن املفــرتض أن يت

2013، وأبقــت عليهــم يف ســجونها لغايــة اليــوم، وعددهــم 

)27( أســراً نصفهــم مــن أرايض الداخــل املحتــل عــام 1948، 

ــم  ــس، وإبراهي ــر يون ــس، وماه ــم يون ــن كري ــم كل م وه

ورشــدي أبــو مــخ، ووليــد دقــة، وإبراهيــم بيادســة، وأحمــد 

أبــو جابــر، وبشــر الخطيــب، وإبراهيــم اغباريــة، ومحمــد 
ــة، ومحمــد جباريــن.89 ــة، ويحيــى اغباري اغباري

محاكم أمريكية ترفع دعاوي قضائية ضد ثالثة مصارف عاملة 

يف األرايض الفلسطينية

أعلنــت ســلطة النقــد أنــه تــم رفــع قضايــا يف محاكــم 

أمركيــة ضــد ثاثــة مصــارف تعمــل يف األرايض الفلســطينية. 

ورصح محافــظ ســلطة النقــد عــزام الشــوا »أن الدعــاوي 

ــد  ــة ض ــم األمركي ــرا يف املحاك ــت مؤخ ــي حرك ــة الت القضائي

ثاثــة مصــارف عاملــة يف فلســطني هــي بنــك القاهــرة عــامن، 

تتعلــق  الفلســطيني،  االســتثامر  وبنــك  فلســطني،  وبنــك 

ــات  ــون مكافحــة اإلرهــاب يف الوالي ــة لقان ــات مزعوم بخروق

ــدة«. املتح

واعتــر أن هــذه الدعــاوي »ال تعتمــد عــى أســاس واقعــي 

أو قانــوين«. وقــال الشــوا يف بيــان صحــايف »إن ســلطة النقــد 
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لــن تعلــق عــى هــذه االدعــاءات املزعومــة، فجميــع املصــارف 

العاملــة يف فلســطني تعمــل مبوجــب القواعــد واألنظمــة 

الفلســطينية، ووفــق النظــام املــايل الــدويل وهــي تتمثــل 

لألنظمــة املرفيــة املحليــة واملعايــر الدوليــة ملكافحــة متويــل 
ــك«.90 ــام بذل اإلرهــاب، وســتواصل القي

اجتامع لهيئات وعلامء القدس لبحث مامرسات إرسائيل 
يف األقىص

ــن  ــا م ــم 35 طالب ــتوطنا، بينه ــو 70 مس ــس نح ــم أم اقتح

بــاب  مــن  املبــارك،  األقــى  املســجد  تلموديــة،  معاهــد 

املغاربــة بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال اإلرسائيــي. 

»الهيــكل«  حــول  رشوحــات  إىل  املســتوطنون  واســتمع 

املزعــوم، وتجولــوا يف املســجد املبــارك قبــل أن يغــادروه مــن 

ــاة  ــامء والدع ــة العل ــاب السلســلة. وكان أعضــاء هيئ ــة ب جه

وخطبــاء املســجد األقــى املبــارك وعلــامء املدينــة قــد عقــدوا 

أمــس األول اجتامعــا طارئــا ملناقشــة عمليــات اقتحام املســجد 

ومــا جــرى يــوم االثنــني املــايض مــن محــارصة قبــة الصخــرة 
ــة.91 ــلطات اإلرسائيلي ــل الس ــن قب ــة م املرشف

مسؤول أمرييك يكشف تفاصيل جديدة عن »صفقة القرن« 
ستعرض عىل الفلسطينيني واإلرسائيليني بعد انتخابات 

الكنيست

ــي مســاء أمــس  ــون اإلرسائي ــاة 13 يف التلفزي كشــفت القن

تفاصيــل صفقــة القــرن التــي ســيطلقها الرئيــس األمــريك 

ترامــب واملتوقــع أن تعــرض عــى الفلســطينيني واإلرسائيليــني 

ــل. ــان املقب ــت يف نيس ــات الكنيس ــد انتخاب بع

 وقالــت القنــاة بحســب مصــدر نقــا عــن مســؤول أمــريك 

ــة فلســطينية عــى  رفيــع إن الصفقــة تنــص عــى إقامــة دول

الدولــة  أن  إىل  الفتــة  الغربيــة،  الضفــة  أرايض  مــن   %90

الفلســطينية ســتكون عــى مســاحة ضعــف مســاحة ســيطرة 

ــا. ــطينية حالي ــلطة الفلس الس

وأضافــت القنــاة إن إرسائيــل ســتجمد البنــاء يف بعــض 

املســتوطنات املعزولــة، وســيتم إخــاء البــؤر االســتيطانية 

العشــوائية.

 كــام ســتتضمن الصفقــة مبــدأ تبــادل األرايض بــني إرسائيــل 

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــزاء م ــق بأج ــام يتعل ــطينيني في والفلس

ــل. ــي ســتضمها إرسائي الت

 وقســم األمركيــون املســتوطنات يف الصفقــة إىل ثــاث 

مجموعــات:

 املســتوطنات الكبــرة مثــل »عتصيــون« و»معاليــه أدوميم« 

و»ألفــي مناشــيه« و»أرئيــل« ســيتم ضمهــا إىل إرسائيــل عــى 

غــرار جميــع خطــط الســام الســابقة.

مثــل  املعزولــة  املســتوطنات  إخــاء  يتــم  لــن  فيــام   

»ايتــامر« و»يتســهار« لكنهــا لــن تكــون قــادرة عــى التوســع 

بشــكل أكــر وســيتم تجميــد البنــاء فيهــا. وســيتم إخــاء البــؤر 

االســتيطانية العشــوائية.

إىل  القــدس  تقســيم  ســيتم  فإنــه  الخطــة  وبحســب   

عاصمتــني، مــن حيــث الســيادة عاصمــة إرسائيــل يف القــدس 

الغربيــة ويف أجــزاء معينــة مــن القــدس الرشقيــة، فيــام 

ســتكون عاصمــة فلســطني يف القــدس الرشقيــة مــع الســيادة 

الفلســطينية عــى معظــم األحيــاء العربيــة يف املدينــة.

 أمــا بالنســبة للبلــدة القدميــة وحولهــا مثــل أحيــاء عربيــة 

ــدس«  ــوض املق ــرشوع »الح ــل م ــه إرسائي ــق علي ــا تطل أو م

ــا  ــة ولكنه ــيادة اإلرسائيلي ــت الس ــذه األرايض تح ــتبقى ه فس

ــا دول  ــطينيني واألردن ورمب ــع الفلس ــرتكة م ــت إدارة مش تح
أخــرى.92

الجمعة 2019/1/18

مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون يف املغري رشق رام 
الله

قطــع مســتوطنون فجــر اليــوم الجمعــة  قرابــة 20 شــجرة 

زيتــون يف منطقــة أبــو الحنــون بقريــة املغــر رشق رام اللــه.

ــرج النعســان  ــس القــروي الســابق ف ــس املجل وأوضــح رئي

يف حديــث لــ»وفــا«، أن رعــاة األغنــام اكتشــفوا صبــاح اليــوم 

تقطيــع أشــجار املواطــن عبــد الحــي النعســان وعمرهــا اكــر 

ــن  ــة م ــون القريب ــو الحن ــة أب ــع يف منطق ــا تق ــن 30 عام م

ــتوطن،  ــه مس ــذي يقطن ــايل، وال ــت« االحت ــكر »جبعي معس

مدعــوم مــن الجيــش ويقــوم بأعــامل عربــدة مســتمرة تحــت 

ــة الجيــش، ويعتــدي عــى املراعــي والرعــاة باســتمرار. حامي

مــن جهتــه أوضــح صــاح الخواجــا مــن الحملــة الشــعبية 

ــس األول  ــداء لي ــة الجــدار واالســتيطان، أن هــذا االعت ملقاوم

عــى قريــة املغــر، وهــي مــن القــرى التــي تقــع عــى خطــوط 

التــامس، وال تقــل معانــاة القريــة عــن باقــي البلــدات والقــرى 

املحاذيــة ألرايض عــام 1948، أو القــدس.

وأشــار إىل أن أرايض قريــة املغــر متتــد حتــى حــدود األغوار، 

وتعرضــت العتــداءات املســتوطنني خــال الســنوات املاضيــة، 

ــة  ــون، إضاف ــجار الزيت ــات أش ــا مئ ــتوطنون منه ــع املس وقط

ملنــع االحتــال للمواطنــني مــن الوصــول ألراضيهــم الزراعيــة، 

وحــرق املحاصيــل الزراعيــة أحيانــا، وتجــاوز األمــر إىل اقتحــام 
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البلــدة وتخريــب بعــض الســيارات وحــرق مواقــع أثريــة 

ودينيــة فيهــا، إضافــة إىل االســتياء عــى مئــات الدومنــات يف 
املنطقــة ومــا حولهــا مــن القــرى.93

قوات االحتالل تعتقل 5 شبان يف تقوع

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي خمســة شــبان، 

وأصابــت عــددا مــن املواطنــني باالختنــاق، خــال مواجهــات 

يف قريــة تقــوع، جنــوب رشق محافظــة بيــت لحــم، اليــوم 

الجمعــة.

وقــال مديــر بلديــة تقــوع تيســر أبــو مفــرح يف حديــث 

ملراســل »وفــا«، إن مواجهــات بــني عــرشات الشــبان وقــوات 

ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــت قناب ــي اطلق ــال الت االحت

وقنابــل الصــوت والرصــاص املطاطــي، مــا أدى إلصابــة عــدد 

مــن املواطنــني باالختنــاق.

وأضــاف أن قــوات االحتــال اعتقلــت خمســة شــبان 

ــور،  ــد العم ــي محم ــم، حلم ــرف منه ــال املواجهات، ع خ

العمــور، وأحمــد  راتــب  العمــور، وأنــور  وأيوب ســمر 
ــور.94 ــامل العم ج

بريوت: املاليك يرتأس االجتامع التحضريي للقمة العربية 
التنموية

تــرأس وزيــر الخارجيــة واملغرتبــني ريــاض املالــي وفــد دولة 

ــوزراء  ــة، وال ــوزراء الخارجي ــامع املشــرتك ل فلســطني، يف االجت

املعنيــني باملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي التحضــري للقمــة 

العربيــة التنمويــة: االقتصاديــة واالجتامعيــة/ الــدورة الرابعــة، 

ــروت،  ــة ب ــة اللبناني ــة يف العاصم ــد اليوم  الجمع ــذي عق ال

مبشــاركة وزيــرة االقتصــاد الوطنــي عبــر عــودة.

واالقتصاديــة  االجتامعيــة  القضايــا  الــوزراء  وناقــش 

التنمويــة، لارتقــاء بالواقــع االقتصــادي، ومعالجــة املشــكات 

التــي تعيــق تطــور االقتصــادات العربيــة، ومواكبــة آخــر 

املســتجدات يف العــامل. مــن أجــل رفــع كامــل البنــود  للقــادة 

ــل. ــد املقب ــوم األح ــتعقد ي ــي س ــة الت ــا يف القم إلقراره

ويتألــف جــدول أعــامل الــوزراء مــن 27 بنــداً تغطّــي 

كافــة املواضيــع العربيــة املشــرتكة االقتصاديــة والتنمويــة 

واالجتامعيــة.

ووضــع  الفلســطيني،  االقتصــاد  الوزراء دعــم  وبحــث 

خطــة محكمــة للتنميــة يف القدس 2018 -2022، وصندوقــي 

املتعلقــة  القــرارات  لتنفيــذ  باإلضافــة  واألقــى،  القــدس 

بتفعيــل املقاطعــة االقتصاديــة  لاحتــال، وإطــاق إطــار 

عــريب اســرتاتيجي للقضــاء عــى الفقــر متعــدد األبعــاد 2020 

ــة ضمــن  ــألرسة يف املنطقــة العربي ــاج العمــل ل و2030، ومنه

ــريب  ــان الع ــة املســتدامة 2030، واإلع ــذ أهــداف التنمي تنفي

ــة، واســرتاتيجية إنشــاء منطقــة تجــارة  حــول االنتــامء والهوي

ــاء. ــرتكة للكهرب ــة املش ــوق العربي ــرى، والس ــة ك ــرة عربي ح

االسرتشــادي  العــريب  امليثــاق  املجتمعــون  يناقــش  كــام 

ــة  ــطة ومتناهي ــرة واملتوس ــات الصغ ــاع املؤسس ــر قط لتطوي

ــن  ــة املســتدامة، واألم ــة للطاق ــر، واالســرتاتيجية العربي الصغ

الغــذايئ العــريب، والرؤيــة االســرتاتيجية لتعزيــز وتفعيــل 

العمــل العــريب املشــرتك يف قطاعــي الســياحة والثقافــة، وإدارة 

النفايــات الصلبــة يف العــامل العــريب، وإطــاق أجنــدة التنميــة 

لاســتثامر يف الطفولــة يف الوطــن العــريب 2030، واالســرتاتيجية 

املنطقــة  اللجــوء يف  العربيــة لحاميــة األطفــال يف وضــع 

ــان 2019 – 2029،  ــوق اإلنس ــريب لحق ــد الع ــة، والعق العربي

والــدورة العربيــة الرابعــة عــرشة لأللعــاب الرياضيــة املقــررة 

واالجتامعيــة  االقتصاديــة  األعبــاء  ومناقشــة   ،2021 عــام 

ــى  ــا ع ــوريني، وآثاره ــني الس ــتضافة الاجئ ــى اس ــة ع املرتتب

ــتضيفة. ــدول املس ال

وناقــش املجتمعــون التحديــات التــي تواجههــا وكالــة األمــم 

ــروا(،  ــطينيني )أون ــني الفلس ــغيل الاجئ ــوث وتش ــدة لغ املتح

ــني الفلســطينيني،  ــدول املســتضيفة لاجئ ــى ال ــا ع وتداعياته

الــدول  ودعــم  الرقمــي،  االقتصــاد  تطــورات  واســتعراض 

العربيــة التــي تشــهد نزاعــات، والتنميــة يف اليمــن، إضافــة إىل 

دعــم مســاعي الصومــال لتنفيــذ خطــة التنميــة وإعفائــه مــن 

ــة. ــه الخارجي ديون

وقــال املالــي يف كلمــة باالجتــامع، إن »العــامل العــريب 

ــث  ــن حي ــة، م ــة ومتنوع ــة هائل ــات اقتصادي ــك إمكاني ميتل

املوقــع الجغــرايف الواســع يف محــور العــامل بــني آســيا وأفريقيــا، 

ــا  ــا، واملطــل عــى البحــار واملحيطــات والخلجــان، هن وأوروب

حيــث ميــر العــامل بــأرسه طالبــاً االســتفادة مــن ثرواتنــا 

واملعــادن  والطاقــة  بالنفــط  الغنيــة  الطبيعيــة  ومواردنــا 

واملــواد الخــام للتكنولوجيــا والصناعــة، واملــواد الزراعــة، 

والــروة الحيوانيــة والــروة الســمكية«.

وأضــاف أن »األمــة العربيــة يجــب أن تأخــذ دورهــا يف 

صنــع قــرار املجتمــع الــدويل عــى كل املســتويات: االقتصادية، 

والتنمويــة، والسياســية. وعندمــا أتحــدث عــن دور األمــة 

مكانتهــا  مــع  يتناســب  دوراً  أقصــد  املطلــوب،  العربيــة 

الحضاريــة العريقــة وقوتهــا االقتصاديــة الكبــرة، ال أن تصبــح 

بادنــا ملعبــاً لاعبــني إقليميــني ودوليــني، أو مرتعــاً لطامعــني 

ــرى، أو أن  ــاً أخ ــني أحيان ــني واإلرهابي ــألرشار واملحتل ــاً ول حين
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نقــف نحــن يف مجــال التجاذبــات والتشــتت وردود األفعــال، 

مبــا ال يتناســب مــع تاريخنــا وحضارتنــا وقوتنــا البرشيــة 

واالقتصاديــة«.

وتابــع »هــذا يعنــي أننا يجــب أن نوظــف قوتنــا االقتصادية 

لحاميــة األمــن القومــي العــريب، وأن نتفــق عــى اســرتاتيجية 

ــا ومقدســاتنا،  ــا القومــي العــريب وأرضن محرتمــة لحاميــة أمنن

ــا، ونســعى إىل  ــة عــى منطقتن ــك الســيطرة الحقيقي وأن منتل

ــة  ــة املتوازن ــم الرشاك ــا االســرتاتيجية أوالً، وث ــق مصالحن تحقي

مــع القــوى املؤثــرة إقليميــاً ودوليــاً، والتأثــر املناســب يف هــذا 

العــامل«.

وقــال إن »مثــل هــذه األهــداف ال تتحقــق باألمنيــات 

وإعــداد  والتخطيــط  بالعمــل  وإمنــا  الحســنة،  وبالنوايــا 

الظــروف املواتيــة واملامئــة ملطالبنــا وأهدافنــا. علينــا امتــاك 

للتكامــل  رضوري  هــو  مــا  كل  وتفعيــل  الحــرة،  اإلرادة 

االقتصــادي العــريب، بــل الوحــدة االقتصاديــة العربيــة، ورسعــة 

إنجــاز منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى، وتنفيــذ 

االســرتاتيجيات العربيــة للطاقــة والكهربــاء والزراعــة والصحــة 

والتعليــم والتنميــة املســتدامة«.

ــة  ــن يتحقــق بــدون تحقيــق بيئ واســتدرك، »لكــن ذلــك ل

ــن  ــة، ول ــا العربي ــتقرار يف منطقتن ــن واالس ــن األم ــبة م مناس

يتحقــق مــا دامــت إرسائيــل تحتــل أراضينــا الفلســطينية 

والعربيــة وتنتهــك مقدســاتنا وتســيطر عــى مواردنــا الطبيعية 

ــد  ــذ عق ــا من ــاد والفصــل العنــري يف بادن ومتــارس االضطه

ــة«. طويل

وأوضــح أن مــن أخطــر سياســات االحتــال اإلرسائيــي ذات 

ــتعامرية  ــتوطنات االس ــيع املس ــاء وتوس ــادي، بن ــر االقتص األث

غــر القانونيــة، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن اســتخدام 

واســتثامر وإعــامر مــا يزيــد عــن 60% مــن الضفــة الغربيــة 

)منطقــة ج، واألغــوار(، وتقييــد حريــة تنقــل األفــراد والتجــارة 

ــق  ــامل، وخن ــة والع ــدول العربي ــع ال ــطينية م ــة الفلس البيني

ــطيني  ــعب الفلس ــوال الش ــة أم ــطني، ورسق ــياحة يف فلس الس

الجــامرك  أمــوال  مصــادرة  خــال  مــن  مبــارش  بشــكل 

والرائــب، باإلضافــة إىل مــا شــكله جــدار الفصــل العنــري 

ــة  ــق الضف ــطيني وخن ــاد الفلس ــج لاقتص ــر ممنه ــن تدم م

الغربيــة ومصــادرة أرايض املواطنــني وحرمانهــم مــن الوصــول 

ــزة  ــاع غ ــعبنا يف قط ــا ش ــي يعانيه ــات الت ــاً الوي ــا، أيض إليه

نتيجــة الحصــار املفــروض منــذ 12 عامــا، بالرغــم مــن جهــود 

ــاة  ــن معان ــف م ــة للتخفي ــطينية املتعاقب ــات الفلس الحكوم

شــعبنا يف القطــاع مــن خــال إنفــاق مــا يزيــد عــن 15 مليــار 

ــرتة. ــك الف دوالر، خــال تل

وقــال، »نحــن نوشــك عــى تغيــر أو إنهــاء العاقــات 

التعاقديــة مــع االحتــال اإلرسائيــي، وســنبدأ قريبــاً مبراجعــة 

العاقــة االقتصاديــة مــع االحتــال اإلرسائيــي، التــي يحكمهــا 

بروتوكــول باريــس االقتصــادي، والــذي أرض لســنوات طويلــة 

ــطينية«. ــة الفلس ــح االقتصادي باملصال

ــارة  ــدة للتج ــم املتح ــر األم ــإن مؤمت ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

والتنميــة )االونكتــاد( يعمــل عــى احتســاب تكلفــة االحتــال 

ــدار  ــي الباهظــة عــى الشــعب الفلســطيني عــى م اإلرسائي

ــن  ــرار م ــى ق ــاء ع ــتمرة، بن ــة واملس ــال الطويل ــنني االحت س

ــر  ــذا املن ــى ه ــن ع ــدة. وم ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي

ــاز  ــاد إلنج ــم لاونكت ــم الدع ــة بتقدي ــدول العربي ــد ال نناش

ــأن. ــذا الش ــه يف ه أعامل

وتابــع: »مــى 71 عامــاً ونحــن نديــن إرسائيــل، ومــى 52 

ــود  ــا، وعق ــا وانتهاكاته ــاء احتاله ــا بإنه ــن نطالبه ــاً ونح عام

قــرارات الرشعيــة  بتنفيــذ  العــامل  نناشــد  طويلــة ونحــن 

ــه  ــطيني ومتكين ــعب الفلس ــاف الش ــل إلنص ــة والتدخ الدولي

مــن مامرســة حقوقــه املرشوعــة غــر القابلــة للتــرف، 

وإعــامل قواعــد القانــون الــدويل ومحاســبة إرسائيــل مبوجبــه. 

والســؤال هــو: مــاذا حّصلنــا نتيجــة هــذه اإلدانــات، ومــا هــي 

انعكاســات تلــك اإلدانــات عــى أرض الواقــع الــذي تعلمونــه 

ــوم«. ــامل كل ي ــراه الع ــاً وي جميع

وتطــرق للوضــع يف مدينــة القــدس املحتلــة، وقــال »إن 

مدينــة القــدس عاصمــة دولــة فلســطني األبديــة تتعــرض 

تهويــدي،  اســتعامري  مخطــط  وأرشس  ألعنــف  حاليــاً 

ــة اإلســامية املســيحية مــن  ــا العربي ــاء هويته يســتهدف الغ

عمليــات اســتيطان وقتــل وتهويــد وتهجــر واعتقــال، كان 

آخرهــا دعــوات اســتعامرية عنريــة دعــا لهــا عضــو يف 

بلديــة االحتــال لهــدم أجــزاء مــن أســوار املدينــة املقدســة يف 

مخطــط تهويــدي يســتهدف أحــد معــامل القــدس الحضاريــة 

والسياســية والقانونيــة، كــام تقــف اإلدارة األمركيــة يف صــف 

اليمــني اإلرسائيــي املتطــرف، وتضغــط بــكل الوســائل لحــث 

بعــض الــدول عــى نقــل ســفارتها إىل القــدس املحتلــة، يف تحد 

ــة«. ــة ذات الصل ــة الدولي ــرارات الرشعي ــدويل وق ــون ال للقان

ــى  ــط ع ــة بالضغ ــدول العربي ــن ال ــر م ــل أك ــا لتدخ ودع

الــدول التــي تنــوي نقــل ســفارتها اىل القــدس املحتلــة بكافــة 

الوســائل االقتصاديــة والسياســية، أو تلــك التــي تتعــرض لحالة 

ضغــط ســيايس واقتصــادي غــر مســبوقة مــن قبــل إرسائيــل 

واالتصــاالت  الجــاد  بالعمــل  وذلــك  املتحــدة،  والواليــات 
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املســتمرة، ورضورة تفعيــل املقاطعــة االقتصاديــة للــدول 

ــف،  ــي تُخــل باملكانــة القانونيــة ملدينــة القــدس الرشي الت

ســواء باالعــرتاف بهــا عاصمــة لاحتــال اإلرسائيــي أو بنقــل 

ــا. ــفارات إليه الس

كــام دعــا باســم الجامعــة العربيــة جمهوريــة الرازيــل 

ــة  ــرارات الرشعي ــدويل وق ــون ال ــزام بالقان ــة إىل االلت االتحادي

ــة  ــة ملدين ــة الخاص ــة القانوني ــت املكان ــي أسس ــة الت الدولي

القــدس الرشيــف، والحفــاظ عــى أوارص العاقــات السياســية 

واالقتصاديــة مــع الــدول العربيــة، وعــى مواقفهــا التاريخيــة 

املؤيــدة لحقــوق الشــعب الفلســطيني، واالمتنــاع عــن اتخــاذ 

أي مواقــف أو قــرارات تُخــل باملكانــة القانونيــة ملدينــة 

القــدس الرشيــف، خاصــة وأن التبــادل التجــاري بــني الــدول 

ــار دوالر. ــوايل 26 ملي ــغ ح ــل يبل ــة والرازي العربي

وقــال إن دولــة فلســطني أعــدت كراســة املرحلــة األوىل 

ــدس 2018- ــة يف الق ــة القطاعي ــرتاتيجية للتنمي ــة االس للخط

2022 التــي تبنتهــا قمــة القــدس التــي عقــدت باململكــة 

ــي تشــكل  ــة الســعودية يف شــهر نيســان املــايض، والت العربي

خطــة إنقــاذ أوليــة ملدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة وتعزيــز 

اإلرسائيليــة  املخططــات  أخطــار  وجــه  يف  أهلهــا  صمــود 

الهادفــة إىل تهجرهــم منهــا، وهــي خطــة تشــمل عــى تنميــة 

15 قطاعــاً حيويــاً يف مدينــة القــدس منهــا التعليــم والصحــة 

والســياحة واألوقــاف والشــباب والرياضــة، وتبلــغ قيمــة 

ــون  دوالر. ــة 425 ملي ــذه الخط ــة له ــات املكون املرشوع

وأضــاف أن دولــة فلســطني تحتــاج مــن أشــقائها العرب عى 

ــم  ــاع الخــاص، إىل دع ــدول وأيضــاً مســتوى القط مســتوى ال

ــتثامرية  ــرص اس ــى ف ــوي ع ــذي يحت ــد، وال ــا الواع اقتصاده

جيــدة يف كافــة املجــاالت، واملنظــم بقوانــني وحوافــز تشــجع 

االســتثامر العــريب، هــذا األمــر الــروري لدعــم صمــود 

ــذي  ــرص عمــل للشــباب ال الشــعب الفلســطيني، وإيجــاد ف

يتمتــع بكفــاءة عاليــة، وهــو مــا يدعــم خطــوات دولــة 

فلســطني يف انفكاكهــا االقتصــادي عــن االحتــال، األمــر الــذي 

ــاً. ــطيني اقتصادي ــتقال الفلس ــق االس ــهم يف تحقي سيس

كــام تطــرق إىل أوضــاع الاجئــني الفلســطينيني »الذيــن 

طالــت غربــة الاجئــني الفلســطينيني واشــتدت معاناتهــم 

ــود«. ــبعة عق ــن س ــر م ــدار أك ــى م ع

ــا مهــام طــال الزمــن متمســكون بحقهــم  واســتدرك »لكنن

يف العــودة إىل ديارهــم التــي ُهّجــروا منهــا، وفقــاً لقــرار 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقم 194 لعــام 1948. ومبــا 

ــان الــذي حمــل عــى كاهلــه جــزءاً كبــراً  ــا يف حــرة لبن أنن

مــن قضيــة الاجئــني، فإننــا نوجــه التحيــة والتقديــر إىل الــدول 

العربيــة املضيفــة لاجئــني الفلســطينيني، ويف ذات الوقــت 

ــة  ــة املحموم ــة واألمركي ــاوالت اإلرسائيلي ــا للمح ــد رفضن نؤك

لتجفيــف قضيــة الاجئــني مــن خــال وقــف االلتزامــات املالية 

تجــاه وكالــة الــ»أونــروا«، بهــدف تقويــض تفويضهــا الــدويل 

ــني، أو  ــغيل الاجئ ــة وتش ــا يف إغاث ــى أداء مهامه ــا ع وقدرته

مــن خــال بدعــة إعــادة تعريــف الاجــئ الفلســطيني.

وطالــب باســم الجامعــة العربيــة، جميــع الــدول اىل االلتزام 

بدعــم موازنــة الـــ»أونــروا« وتجديــد تفويضهــا كلــام اقتــى 

األمــر، حتــى يتــم حــل قضيــة الاجئــني الفلســطينيني بشــكل 
عــادل وفــق القانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة.95

وقفة ألهايل »الشيخ جراح« بالقدس املحتلة احتجاجاً عىل 

قرار االحتالل تهجري عدد من عائالت الحي
ــة  ــدس املحتل ــايل حــي الشــيخ جــراح شــامل الق نظــم أه

مــع نشــطاء آخريــن اليــوم الجمعــة، وقفــة احتجاجيــة ضــد 

عــى قــرار االحتــال تهجــر عــدد مــن أهــايل الحــي واالســتياء 

عــى منازلهــم لصالــح الجمعيــات االســتيطانية.

ورفــع املشــاركون الفتــات منــددة باالحتــال واملســتوطنني 

ــا:  ــن بينه ــاك، م ــني هن ــى أرايض املواطن ــتولون ع ــن يس الذي

»الشــيخ جــراح هــي فلســطني«، و»أوقفــوا االســتيطان يف 

ــا«. ــى يف منازلن ــا نبق ــد أن ــة«، و»نري ــدس املحتل الق

الســام  نشــطاء  مــن  العــرشات  التظاهــرة  وضمــت 

اإلرسائيليــني والدوليــني ورفعــوا الفتــات باللغــات الثــاث 

واالنجليزيــة. والعريــة  العربيــة 

ونــدد املشــاركون بقــرارات إخــاء 11 بيتنــا يف الشــيخ 

جــراح، مشــددين عــى عــدم القبــول بقــرارات املحاكــم 

اإلرسائيليــة التــي تعمــل لصالــح املســتوطنني.

ــراح،  ــيخ ج ــي الش ــدا يف ح ــيني وتحدي ــدوا أن املقدس واك

جميــع  مــن  مطالبــني  جــدا،  رشســة  لهجمــة  يتعرضــون 

املقدســيني وأبنــاء شــعبنا بالوقــوف وقفــة واحــدة ضــد 
االحتــال.96

السبت 2019/1/19

»الحركة العاملية« تقدم تقريرا ملحققي األمم املتحدة حول 
قتل االحتالل لألطفال يف غزة

 قدمــت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال- فلســطني، 

تقريــرا مشــرتكا إىل محققــي األمــم املتحــدة يــرشح بالتفصيــل 

لألطفــال  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  قتــل  عمليــات 

الفلســطينيني أثنــاء املســرات الســلمية يف قطــاع غــزة، وهــو 
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ــرب. ــم الح ــتوى جرائ ــى إىل مس ــلوك يرق س

ويتكــون التقريــر مــن 57 صفحــة، أعــد بالتعــاون مــع 

عيــادة حقــوق اإلنســان والعدالــة الجندريــة )HRGJ( يف 

ــام  ــورك )CUNY(، ك ــة نيوي ــة مدين ــوق بجامع ــة الحق كلي

يقــدم خلفيــة وســياقا للمســرات الســلمية يف القطــاع، ويؤكــد 

أن قتــل األطفــال الفلســطينيني املتظاهريــن مــن قبــل قــوات 

االحتــال غــر قانــوين، كــام يوضــح تفاصيــل االنتهــاكات 

ــال. ــوات االحت ــا ق ــي ترتكبه ــدويل الت ــون ال ــيمة للقان الجس

ــة األمــم املتحــدة للتحقيــق بشــأن  ــر إىل لجن وقــدم التقري

املســرات التــي جــرت عــام 2018 يف األرض الفلســطينية 

املحتلــة، والتــي تــم إنشــاؤها خــال جلســة خاصــة ملجلــس 

حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف أيــار/ مايــو 2018.

ويشــر التقريــر إىل أن 57 طفــا فلســطينيا بنران قوات 

االحتــال اإلرسائيــي واملســتوطنني يف األرايض الفلســطينية 

املحتلــة خــال عــام 2018 )أحدهــم استشــهد متأثــرا بجروحه 

التــي أصيــب بهــا عــام 2014(، منهــم 45 طفــا استشــهدوا يف 

ــذ انطــاق املســرات الســلمية يف 30 مــارس/  قطــاع غــزة من

ــاع  ــة للدف ــة العاملي ــا الحرك ــي جمعته ــة الت ــا لألدل آذار، وفق

عــن األطفــال.

ويؤكــد التقريــر بنــاء عــى أدلــة الحركــة أن الغالبيــة 

ــال مل  ــوات االحت ــم ق ــن قتلته ــال الذي ــن األطف ــاحقة م الس

يشــكلوا أي تهديــد عــى جنــود االحتــال لحظــة قتلهــم.

واملســؤولني  االحتــال  قــوات  أن  إىل  التقريــر  ويخلــص 

ــم ضــد  ــم الحــرب والجرائ ــني مســؤولون عــن جرائ اإلرسائيلي

اإلنســانية وغرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدويل 

بســبب قتلهــم األطفــال الفلســطينيني املحتجــني يف قطــاع 

ــزة. غ

وقالــت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال إن »جنــود 

االحتــال اإلرسائيــي متورطــون يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

املنتظمــة ضــد األطفــال الفلســطينيني، بســبب انتشــار ثقافــة 

اإلفــات مــن العقــاب يف أوســاطهم وعلمهــم املســبق أنهــم 

لــن يحاســبوا عــى أفعالهــم مهــام كانــت النتيجــة”.

وأكــدت أنــه “يجــب عــى املفوضــني متابعــة املســاءلة مــن 

خــال تحليــل االنتهــاكات للقانــون الجنــايئ الــدويل التــي 

ــمية  ــة وتس ــة الدولي ــة الجنائي ــاص املحكم ــل يف اختص تدخ

ــا”. مرتكبيه

مــن أجــل تحــدي ثقافــة اإلفــات مــن العقوبــة التــي يتمتع 

بهــا جنــود االحتــال، وزيــادة الحاميــة لألطفــال الفلســطينيني، 

حثــت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال لجنــة التحقيــق 

الدوليــة املســتقلة التــي شــكلها مجلــس حقوق اإلنســان التابع 

لألمــم املتحــدة عــى تحليــل االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات 

االحتــال وقــد ترتقــي ملســتوى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 

ــة  ــد املســؤولية الجنائي ــا وتحدي اإلنســانية، وتســمية مرتكبيه

ألفــراد قــوات االحتــال رفيعــي املســتوى أو غرهــم.

وكان مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة 

عقــد جلســة خاصــة يف 18 مايــو/ أيــار 2018 يف جنيــف، 

نظــرًا لتدهــور حالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية 

ــة  ــق دولي ــة تحقي ــرارا بإنشــاء لجن ــا ق ــى خاله ــة، تبن املحتل

ــدويل  ــون ال ــاكات للقان ــع االنته ــق يف جمي ــتقلة للتحقي مس

االحتجاجــات  ســياق  يف  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف 

الجامهريــة التــي بــدأت يف 30 آذار/ مــارس 2018.

ويف حــني فتحــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي بشــكل 

انتقــايئ تحقيقاتهــا الخاصــة يف عــدد محــدود مــن الحــوادث 

التــي وقعــت منــذ 30 مــارس/ آذار 2018، إال أنهــا تقاعســت 

يف  ومســتقلة  نزيهــة  تحقيقــات  إجــراء  عــن  باســتمرار 

ــة. ــر الدولي ــا للمعاي ــا وفق ــة لقواته ــاكات املزعوم االنته

ــن  ــال املتأثري ــق األطف ــن ح ــدويل، م ــون ال ــب القان ومبوج

بالنــزاع املســلح التمتــع باحــرتام وحاميــة خاصــني، لكــن قوات 

ــة مــن  االحتــال اإلرسائيــي انتهكــت باســتمرار هــذه الحامي

خــال الهجــامت العشــوائية وغــر املتناســبة، التــي تــؤدي إىل 

قتــل وتشــويه األطفــال بصــورة غــر مرشوعــة ترقــى إىل مرتبة 

ــة التــي جمعتهــا الحركــة العامليــة  جرائــم حــرب، وفقــا لألدل
للدفــاع عــن األطفــال.97

القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لالعتصام أمام مقر        
الـUSAID واعتبار الجمعة يوما للتصعيد 

ــه  ــة رام الل ــامية يف محافظ ــة واإلس ــوى الوطني ــت الق دع

والبــرة، ألوســع مشــاركة يف االعتصــام أمــام مقــر وكالــة 

ــة رام  ــة »USAID« يف شــارع اإلرســال مبدين ــة األمركي التنمي

اللــه، يــوم االربعــاء، املقبــل الســاعة 12:00 ظهــرا، رفضــا 

ــوال الدعــم األمــريك املــرشوط،  ــوق شــعبنا بأم ملقايضــة حق

ــة. ــة للمقايض ــر قابل ــوق غ ــذه الحق ــدا أن ه وتأكي

ــار  ــبت، إىل اعتب ــوم الس ــا، الي ــان له ــوى يف بي ــدت الق وأك

الجمعــة يــوم تصعيــد عــى كافــة نقــاط االحتــكاك والدعــوة 

ــر،  ــني، واملغ ــني، ونعل ــان، وبلع ــرة الريس ــاركة يف مس للمش

ــي. ــر العرق ــاع والتطه ــا لاقت ــر، رفض ــان األحم والخ

اســتهداف  االحتــال عــى  إقــدام  أن  القــوى  واعتــرت 

ــى األرايض يف  ــتياء ع ــر، واالس ــات يف املغ ــجار واملزروع األش

ديــر دبــوان هــو إرهــاب منظــم، وان لشــعبنا الحــق يف الــرد 
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ــة. ــات املتاح ــكل اإلمكان ــا ب عليه

ــا وإدارات  ــكل أجهزته ــال ب ــة االحت ــوى دول ــت الق وحمل

ســجونها كاملــة املســؤولية عــن تــردي الوضــع الصحــي لألســر 

املريــض أبــو ديــاك واألرسى املــرىض، داعيــة للتحــرك الفــوري 
إلنقــاذ حياتهــم فــورا.98

عريقات: القيادة لن تقبل أو تسمح بتغيري مبادرة السالم 
العربية أو التالعب بها

 أكــد أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر صائــب 

ــمح  ــل أو تس ــن تقب ــبت، أن القيادة ل ــوم الس ــات، الي عريق

بتغيــر مبــادرة الســام العربيــة أو التاعــب بهــا، ســواء مــن 

ــت. أمــركا أو مــن أي جهــة كان

ــطني،  ــوت فلس ــة ص ــات إلذاع ــات عريق ــاءت تريح وج

ــدا  ــدويل، الذي تنظمــه امــركا يف بولن ــا عــى املؤمتــر ال تعقيب

بحضــور دولــة االحتــال وأطــراف عربيــة وأوروبيــة، قائا: »إن 

الهــدف هــو تعميــق الخافــات يف املنطقــة«.

وأضــاف عريقــات: »إن دولــة فلســطني ومنظمــة التحريــر، 

ومل  الفلســطيني  باسم شــعبنا  للتفــاوض  املكلفتــان  هــام 

ــاك  ــا »هن ــمه، مضيف ــث باس ــت للحدي ــة كان ــف أي جه تكل

موقف عــريب ممثــل مببــادرة الســام العربيــة وقمــة الظهــران  

مفاوضــات  عــن  كان هنــاك أي حديــث  وإذا  ومقرراتهــا، 

تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، الــذي يقــوم بذلــك هــو 

وهــو  الفلســطيني،  للشــعب  والوحيــد  املمثل الرشعــي 

ــرى«. ــة أخ ــس أي جه ــر ولي ــة التحري منظم

وأشــار عريقــات إىل أن العــامل أجمــع أدرك اللعبــة األمركية، 

وهــي محاولة االلتفــاف عــى منظمــة التحريــر بتســاوق 

ــرة،  ــذه املؤام ــع ه ــطيني م ــوات يف داخلنا الفلس ــض األص بع

مســتنكرا مــا قامــت بــه حركــة حــامس أثنــاء وجــود الرئيــس 

ــاس لتســلم مجموعــة الســبع وســبعني والصــني،  محمــود عب

ــس  ــول أن الرئي ــة تق ــن 80 مؤسس ــالة موقعة م ــال رس بإرس

فاقــد للرشعيــة.

وتابــع عريقــات أن الهــدف مــن ذلــك هــو التمهيــد للحلول 

اإلقليميــة، والقــول إن اآلخريــن يســتطيعون التفــاوض باســم 

ــة  الشــعب الفلســطيني، مشــرا إىل أن محــاوالت فصل الضف

الغربيــة عــن قطــاع غــزة وإخراجهــا مــن الدولــة الفلســطينية 

ــاك مــن يســاهم  لتدمر املــرشوع الوطنــي الفلســطيني، وهن

ماليــا، وسياســيا، واقتصاديــا، وفكريا بهــذا الدفــع حســب 

تعليــامت نتنياهــو وترمــب.

مــن جهــة أخــرى، جــدد أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة 

ــني  ــني الح ــة ب ــات األمركي ــى أن التريب ــده ع ــر تأكي التحري

ــار  ــي »بالونات اختب ــرن ه ــة الق ــمى صفق ــام تس ــر، ع واآلخ

ــى يف  ــه ال يجــب أن نبق ــا: »ان ــق«، مضيف وال تســتحق التعلي

ــف  ــار، ألن املوق ــات اختب ــى بالون ــة ع ــق واإلجاب ــخ التعلي ف

الفلســطيني معــروف وهــو مــا أعلنه الســيد الرئيــس محمــود 

عبــاس بــان الســام لــن يكــون بــأي مثــن«.

ــركا  ــة أم ــن ني ــت ع ــي تحدث ــاء الت ــق باألنب ــام يتعل وفي

قــال  لفلســطني،  التي تقدمهــا  املســاعدات  كافــة  قطــع 

ــة املســاعدات  ــة قطعــت كاف ــات املتحدث عريقــات إن  الوالي

مليــون  قيمتهــا 844  والبالــغ  العــام 2018  عن شــعبنا يف 

ــروا  ــة االون ــن وكال ــون دوالر ع ــع 359 ملي ــدءا بقط دوالر، ب

ــدم  ــت تق ــون دوالر كان ــني، و231 ملي ــة الاجئ ــر قضي لتدم

ــون دوالر  ــة الـــusaid، و90 ملي ــة للتنمي ــة االمركي عر الوكال

ــرى. ــور أخ ــدس وأم ــفيات الق ــن مستش ع

وأوضــح عريقــات أن الســيد الرئيــس رد عــى هــذه الخطوة 
األمركيــة بــأن القــدس ليســت عقارا وهــي ليســت للبيــع.99

شباب غزة يدفعون أرواحهم مثنا للحياة.. أبو سيدو 
آخرهم

ــة غــزة  ــو ســيدو مــن مدين  لقــي الشــاب حســام أميــن أب

مرعــه غرقــا، خــال توجهــه مــع العــرشات مــن أهــايل 

القطــاع مــن تركيــا إىل اليونــان عــر البحــر بقــارب يقــل 

مهاجريــن قبالــة جزيــرة »لــروس« اليونانيــة.

ــو ســيدو التــي تقطــن  ــة أب وأفــاد مراســلنا نقــاً عــن عائل

يف حــي التفــاح مبدينــة غــزة، بأنهــم تلقــوا خــر وفــاة نجلهــم 

حســام عــر األخبــار واملواقــع اإلعاميــة.

وقالــت إن »نجلهــم خــرج مــن غــزة عــر معــر رفــح الــري 

الحــدودي جنــوب القطــاع مــع مجموعــة مــن الشــبان مؤخــرا 

ــاة أفضــل لســوء األوضــاع يف القطــاع،  ــا عــن عمــل وحي بحث

بفعــل الحصــار اإلرسائيــي وعــدم توفــر عمــل يف غــزة وانعدام 

ــزة  ــد ســيطرة أجه ــا، خصوصــا بع ــاة آلالف الشــبان فيه الحي

ــة  ــة واألهلي ــى املؤسســات الحكومي ــوة ع ــامس بالق ــن ح أم

وكافــة مناحــي الحيــاة«.

ــة  ــد لإغاث ــاذ املوح ــة اإلنق ــدت »مجموع ــا، أك ــن جهته م

ــاة الشــاب  ــع التواصــل االجتامعــي وف اإلنســانية«، عــر موق

ــث  ــة، حي ــة الســواحل اليوناني ــه قبال ــو ســيدو عقــب غرق أب

ــل غواصــني ونقــل  ــه فجــر أمــس مــن قب جــرى انتشــال جثت

ــة. ــروس اليوناني ــرة ل ــفى يف جزي إىل مستش

وأوضحــت املجموعــة أن أبــو ســيدو تــويف نتيجــة اصطــدام 

القــارب الــذي كان يتواجــد بــه مــع العــرشات مــن املهاجريــن 

بينهــم نحــو 35 فلســطينيا مــن قطــاع غــزة، بصخــور مــا أدى 
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لوقــوع إصابــات بينهــم ووفــاة.

ولفتــت إىل أنــه تــم إبــاغ الخفــر اليونــاين بالحادثــة، 

للبحــث  وغواصــني  انقــاذ  وقــوارب  طائــرة  إرســال  وتــم 

عــن املفقوديــن مــن القــارب، وتــم إرســال مــواد إغاثــة 

ــوا إىل ملجــأ قريــب مــن الشــاطئ  للمهاجريــن الناجــني ونقل

اليوناين.

ووفقــاً ملراكــز حقوقيــة فــإن العــرشات مــن أهــايل غــزة لقوا 

حتفهــم وأصيــب املئــات يف البحــر املتوســط خــال عمليــات 

هجــرة إىل أروبــا خــال الفــرتة املاضيــة، جــراء األوضــاع 

ــر. ــي وإغــاق املعاب ــة واشــتداد الحصــار اإلرسائي الصعب

العمــل  مــن  الحرمــان  غــزة  الشــباب يف  فئــة  وتعــاين 

ــات  ــاً إلحصائي ــم وفق ــو 80% يف صفوفه ــل لنح ــة تص وبطال

العديــد منهــم  مــن مؤسســات محليــة ودوليــة، ويلجــأ 

للهجــرة خــارج القطــاع عــر معــر رفــح الــري الحــدودي مــع 

مــر، الــذي يعــد املنفــذ الوحيــد ألهــايل القطــاع إىل العــامل 

الخارجــي.

وتشــر إحصــاءات وبيانــات غــر رســمية، إىل أن أكــر مــن 

20 ألــف مواطــن مــن غــزة هاجــروا خــال األعــوام القليلــة 

ــن  ــا م ــة هروب ــة بصــورة غــر رشعي ــة، إىل دول أوروبي املاضي
األوضــاع الســيئة.100

األحد 2019/1/20

االحتالل يقرر إغالق مدارس األونروا يف القدس بدءاً من 
العام الدرايس املقبل

قــّررت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي إغــاق مــدارس وكالــة 

غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني )األونــروا( يف القــدس 

املحتلــة، بــدءاً مــن العــام الــدرايس املقبــل، بحســب مــا 

ــة، مســاء أمــس. ــاة 13« اإلرسائيليّ ــرت »القن ذك

ووفقــاً للقنــاة، فــإن اإلغــاق جــاء بعــد أســابيع مــن اجتامع 

ــس  ــب رئي ــي يف مكت ــي اإلرسائي ــن القوم ــس األم رّسي ملجل

الحكومــة اإلرسائيليّــة، بنيامــني نتنياهــو، إلقــرار خطـّـة إلغــاق 

وطــرد املؤسســات التــي تديرهــا األونــروا مــن القــدس املحتلة.

والخطّــة التــي أقرهــا مجلــس األمــن اإلرسائيــي ســبق 

وأقرتهــا بلديــة القــدس.

ــاميل  ــعفاط ش ــم ش ــر مخي ــة تدي ــة الدولي ــر أن الوكال يذك

القــدس املحتلــة، وهــو املخيــم الوحيــد يف املدينــة، ولكــن لهــا 

عــرشات العيــادات الطبيــة واملؤسســات التعليميــة وعــرشات 

املــدارس يف املدينــة نفســها.

ويف ترشيــن األول املــايض، كشــفت وســائل إعــام إرسائيليّــة 

عــن مخطــط بلديــة االحتــال اإلرسائيــي يف القــدس، يهــدف 

إىل ســلب جميــع صاحيــات األونــروا وإنهــاء عملهــا وإغــاق 

جميــع مؤسســاتها يف املدينــة املحتلــة، مبــا يف ذلــك املــدارس 

ــة  ــال، باإلضاف ــة باألطف ــات املعني ــز الخدم ــادات ومراك والعي

إىل ســحب تعريــف شــعفاط كـ»مخيــم لاجئــني« ومصــادرة 

جميــع األرض املقــام عليهــا املخيــم.

املاليــة  املســاعدات  وقــف  أعقــاب  يف  ذلــك  ويــأيت 

ــا آالف  ــي يعمــل فيه ــة الت ــة األممي ــة املقدمــة للوكال األمركي

الفلســطينيني وتوفــر خدمــات صحيــة وتعليميــة وتــزود 

ــة  ــة إرسائيلي ــاع أمركي ــط مس ــني، وس ــم الاجئ ــذاء ملعظ الغ

إىل تغيــر تعريــف الاجئــني الفلســطينيني، ليقتــر عــى 

الجيــل األول مــن الاجئــني الفلســطينيني الذيــن أخرجــوا مــن 

ــات إىل  ــام 1948، دون االلتف ــراً ع ــطينية ق ــم الفلس بلداته

ــة  ــني إىل خمس ــدد الاجئ ــت ع ــي أوصل ــة الت ــال التالي األجي
ــامل.101 ــاء الع ــع أنح ــئ يف جمي ــني الج ماي

الجبهة الشعبية ترفض مقايضة مسريات العودة باألموال 
القطرية

حــذرت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني مــن دور قطري 

مشــبوه ميــارس يف األرايض الفلســطينية بهدف زيادة االنقســام 

ــة للشــعب الفلســطيني. ومحاربــة األهــداف الوطنيــة العادل

ــة  ــة عام ــة مركزي ــد عضــو لجن ــامة الحــاج أحم ــال أس  وق

ــكال  ــع كل أش ــعبية تقاط ــة الش ــعبية: إن الجبه ــة الش للجبه

التعــاون واللقــاءات مــع ســفر قطــر يف األرايض الفلســطينية 

محمــد العــامدي ألنــه ميــارس دورا مشــبوها ويعتــر شــخصية 

غــر مرغــوب بهــا ويعمــل جاهــًدا إلبــراز دور قطــر وخدمــة 

التطبيــع كــام حــدث يف ســورية وليبيــا.

 وقــال يف حديــث خــاص مــع »األيــام« إن »الشــعبية« 

أبلغــت الجميــع مبوقفهــا الرافــض ملقايضــة الفعــل الجامهري 

ــل  ــه إرسائي ــعى إلي ــا تس ــو م ــري، وه ــال القط ــعبي بامل الش

ــن. ــل األم ــذاء مقاب ــة الغ ــرض معادل لف

 وأشــار الحــاج أحمــد إىل أهمية »اســتمرار مســرات العودة 

بــكل أشــكالها حتــى تحقيــق أهدافهــا الوطنيــة العادلــة التــي 

اتفــق عليهــا الجميــع« محــذراً مــن محــاوالت حرفهــا أو 

ــا. مقايضته

ــت  ــي حدث ــامت الت ــض التفاه ــا نرف ــن أيض ــع: »نح  وتاب

ــاول  ــا تح ــداً أنه ــات، مؤك ــأي اتفاقي ــزم ب ــل ال تلت ألن إرسائي

واجــراء  القطريــة  باألمــوال  العــودة  مســرات  مقايضــة 

تخفيــف شــكي عــى الحصــار ألجــل تضييــق الخنــاق وتركيــع 

الشــعب الفلســطيني«.
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الســيايس لحــزب  املكتــب  العــوض عضــو   وكان وليــد 

الشــعب أكــد يف تريحــات صحافيــة أن ربــط املســرات 

ــط. ــذا الرب ــر ه ــاً إىل تغي ــوض، داعي ــة مرف ــة القطري باملنح

وقــال إن الســفر العــامدي يقايــض مســرات العــودة 

باملنحــة القطريــة، بعــد إعانــه أنــه ســيأيت لغــزة بأموالــه يف 

ظــل هــدوء تــام، بالرغــم مــن حاجــة قطاع غــزة للمســاعدات 

اإلنســانية، لكــن إدخــال املوضــوع الفلســطيني يف بوابــة 

ــداف سياســية ال  ــدم لحرفــه عــن أه املســاعدات التــي تق

ــا أحــد. ــل به ــن أن يقب ميك

ــات املتحــدة   واعتــر العــوض أن قطــر هــي »وكيــل للوالي

والبوابــة األوســع للتطبيــع مــع االحتــال، خاصــة أنهــا تتعامــل 

ــطيني  ــع الفلس ــن الوض ــل ع ــان منفص ــزة ككي ــاع غ ــع قط م

كامــاً، واملعركــة األساســية يف القــدس ومــا تشــهده مــن 

محــاوالت تهويــد واســتيطان وتجريــف، لذلــك محاولــة عــزل 

قطــاع غــزة وحلهــا حــا إنســانيا مبعــزل عــن الحــل الســيايس 
ــل الشــعب الفلســطيني«.102 مرفــوض مــن قب

دعوات يف املغرب ملقاطعة حفل يحييه فرنيس منارص 
إلرسائيل 

ــل  ــة حف ــة، أمــس، مجــددا إىل مقاطع ــا نشــطاء مغارب دع

ــو  ــة، إنريك ــول جزائري ــن أص ــودي م ــيس اليه ــرب الفرن املط

ــي. ــش اإلرسائي ــه للجي ــه دعم ــى خلفي ــياس، ع ماس

 وأطلــق مثقفــون وأكادمييــون مغاربــة، مؤخــرا، دعــوة 

ــب  ــد الح ــياس يف عي ــه ماس ــر أن يحيي ــل ينتظ ــة حف ملقاطع
بالــدار البيضــاء، يف 14  فرايــر املقبــل.103

مخطط استيطاين يف خارصة الضفة رأسه E1 وقاعدته 
بالغور

أكــد خبــر االســتيطان خليــل التفكجــي أن لجــان التخطيــط 

والبنــاء اإلرسائيليــة وخاصــة يف الحكــم العســكري تعمــل عــى 

ــاء  ــة البن ــز خط ــة لتجهي ــن املشــاريع التكميلي ــدد م ــع ع دف

لكــرى مســتوطنات القــدسE1  يف )البوابــة الرشقيــة( للقدس، 

بهــدف إغــاق الدائــرة األخــرة لعــزل املدينــة املقدســة عــن 

الضفــة الغربيــة وامتدادهــا الطبيعــي، عــر كتلــة اســتيطانية 

رأســها يف E1 وقاعدتهــا يف الغــور، تصــل حــدود البحــر امليــت 

مرتبطــة باملطــار وخــط ســكة الحديــد الجديــد وشــبكة طــرق 

عريضــة ومجموعــة مــن الفنــادق واملناطــق الصناعيــة.

وأوضــح التفكجــي يف تريــح خــاص بـ)القــدس(: »ان 

ــة  ــط الضف ــوب ووس ــل جن ــذه تحوي ــوي تنفي ــط املن املخط

ــة /رشق القــدس وعــى حــدود البحــر امليــت منطقــة  الغربي

جــذب مــا بــني أوروبــا والــرشق األوســط عــى اعتبــار أن هــذه 

املنطقــة، ذات مكانــة مهمــة وذات طبيعــة خابــة للســياحة 

الدينيــة والعاجيــة والعاديــة ضمــن مخطــط 2050 الــذي مــا 
ــن.104 ــه غــر معل زال جــزء من

»األونروا«: مل نتلق أي بالغ رسمي بشأن إغالق مدارسنا يف 

القدس
قــال املتحــدث باســم وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني 

الفلســطينيني »األونــروا« ســامي مشعشــع، إن الوكالــة مل تتلق 

أي باغ رســمي بخصــوص النيــة اإلرسائيليــة بإغــاق مدارســها 

يف مدينــة القــدس. مؤكــدا أن »األونــروا« تعمــل بالقــدس 

الرشقيــة حســب تفويــض الجمعيــة العامــة وســتواصل عملهــا 

ــض. ــة حســب ذات التفوي يف املدين

ــس  ــدس لي ــروا« يف الق ــة »األون ــود وكال ــار إىل أن وج وأش

ــاك  ــي دويل، وهن ــرار أمم ــو بق ــا ه ــل، وإمن ــن إرسائي ــة م من

باحــرتام  اإلرسائيــي  للجانــب  ملزمــة  ثنائيــة  اتفاقيــات 

ــة إىل أن  ــدس، إضاف ــة يف الق ــة الوكال ــآت ووالية وحصان منش

إرسائيــل طــرف يف اتفاقيــة الاجئني لعــام 1946، وهــي بهــذه 

ــة. ــذه االتفاقي ــك ه ــاوالت تنته املح

وتابــع: العديــد مــن الــدول التــي تفــوق 150 دولــة تقــف 

وراء الوكالة وتدعــم خدماتهــا، مبينــا أن الوكالــة تتعــرض 

ملحــاوالت إعاقــة عملهــا يف القــدس منذ عــرشات الســنني، مــن 

ــك مــن املضايقــات. ــح وإيقــاف مركباتهــا وغــر ذل تصاري

ــى  ــة ع ــروا إىل أن الوكال ــة األون ــم وكال ــق باس ــوه الناط ون

اتصــال منــذ فــرتة مع أطــراف عــدة بشــأن تجديــد التفويــض 

للوكالــة الــذي يبــدأ النقــاش بشــأنه مــع نهاية العــام الجــاري، 

يف حــني يجــري التصويــت عــى التفويــض يف شــهر أيــار مــن 

العــام املقبــل 2020.

يشــار إىل أن مصــادر إعاميــة إرسائيليــة كانــت قــد ذكــرت 

ــأن ســلطات االحتــال قــررت إغــاق مــدارس  مســاء أمــس ب

)األونــروا( يف القــدس املحتلــة، بــدءا مــن العــام الــدرايس 

ــامع رّسي  ــن اجت ــابيع م ــد أس ــاء بع ــاق ج ــل. وأن اإلغ املقب

رئيــس  اإلرسائيــي« يف مكتــب  القومــي  »األمــن  ملجلــس 

الحكومــة اإلرسائيليّــة بنيامــني نتنياهــو، إلقــرار خطّــة إلغــاق 

وطــرد املؤسســات التــي تديرهــا »األونــروا« مــن القــدس 
ــة.105 املحتل

نتنياهو يتهم اليسار واإلعالم بالضغط عىل النائب العام 
التهامه بقضايا فساد 

 اتهــم رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو اليســار 



48

www.prc.ps كانون الثاين 2019

ــأن  ــه ب ــام إلقناع ــب الع ــى النائ ــط ع ــام بالضغ ــائل إع ووس

ــل  ــك قب ــة، وذل ــا فســاد مزعوم ــام يف قضاي ــه االتّه ــه إلي يُوّج

ــة. ــات الترشيعيّ ــن االنتخاب ــة أشــهر م ثاث

ــة  ــود بزعام ــّدم حــزب ليك ــرأي تق ــع اســتطاعات ال وتتوق

نتنياهــو عــى بقيّــة األحــزاب خــال االنتخابــات املبكــرة 

ــه  ــا ســيُتيح ل ــة عــى الرغــم مــن التحقيقــات، وهــو م املقبل

ــام لــه متهيــدا  تشــكيل الحكومــة مجــددا، لكــّن توجيــه االتّه

لعقــد جلســة اســتامع، قــد يــؤّدي إىل هــّز حملتــه االنتخابيّــة.

ــه  ــة بتوجي ــت الرشط ــات، أوص ــن التّحقيق ــهر م ــد أش وبع

اتّهــام لنتنياهــو يف ثــاث قضايــا فســاد مزعومــة، ويعــود 

ــك اآلن إىل املّدعــي العــام أفيخــاي ماندلبليــت. القــرار يف ذل

وجــاء يف رشيــط الفيديــو الــذي تــّم بثـّـه مســاء الســبت عى 

ــنوات  ــاث س ــد مضــت ث ــي »لق ــبكات التواصــل االجتامع ش

ــام اليســار ووســائل اإلعــام مباحقــة املّدعــي العــام  عــى قي

مــن أجــل أن يُقــّرر توجيــه اتّهــام )لرئيس الــوزراء( بــأّي مثن«.

ويُظهــر الرشيــط بعــد ذلــك معارضــني لنتنياهــو يتظاهــرون 

خــارج منــزل النائــب العــام يف ضاحيــة تــل أبيــب، يف ترشيــن 

ــب  ــات تُطال ــّوح املتظاهــرون بافت ــر 2016. ول ــاين/ نوفم الث

باســتقالته ويرخــون »بيبــي )لقــب رئيــس الــوزراء(، مكانــك 

ــو بســؤال »هــل ســينجحون؟«،  يف الســجن«. وينتهــي الفيدي

يف إشــارة إىل املعارضــني.

ــه  ــت دعوت ــوي االســتقالة إذا متّ ــه ال ين ــد نتنياهــو أنّ ويؤكّ
ــتامع.106 ــة اس إىل جلس

االحتالل يسلم بالغا بهدم منزل األسري عاصم الربغويث يف كوبر

ــد،  ــوم األح ــر الي ــي فج ــال اإلرسائي ــوات االحت ــلمت ق س

ــة  ــا( يف قري ــويث )33 عام ــم الرغ ــر عاص ــدة األس ــا لوال باغ

ــم. ــا عاص ــزل نجله ــدم من ــه، به ــامل رام الل ــر ش كوب

ــن  ــرة م ــوات كب ــا«، إن ق ــة لـ»وف ــادر محلي ــت مص وقال

ــة  ــزل عائل ــة، وداهمــت من ــال اقتحمــت القري ــش االحت جي

ــه، قبــل  ــه باغــا بهــدم منزل األســر الرغــويث، وســلمت والدت

ــاته. ــذ قياس ــم وتأخ ــر عاص ــزل األس ــم من أن تداه

ــن  ــن م ــل يف الثام ــويث اعتق ــم الرغ ــر عاص ــر أن األس يذك

كانــون الثــاين مــن بلــدة أبــو شــخيدم بــرام اللــه، كــام ال يــزال 

ــقيقيه  ــا(، وش ــويث )66 عام ــر الرغ ــرر عم ــر املح ــده األس وال
ــال.107 ــوات االحت ــدى ق ــني ل عاصــف ومحمــد معتقل

الرتبية تحذر من مخططات االحتالل لتفريغ البلدة القدمية 
يف القدس من املدارس

ــات  ــن مخطط ــايل، م ــم الع ــة والتعلي ــّذرت وزارة الرتبي  ح

ســلطات االحتــال اإلرسائيــي الراميــة لتفريــغ البلــدة القدميــة 

يف القــدس مــن املــدارس والســيطرة عــى أبنيتهــا التاريخيــة، 

تحــت ذرائــع تخــدم مخططاتهــا.

ــد،  ــوم األح ــي، مســاء الي ــان صحف ــوزارة، يف بي ــارت ال وأش

ــل  ــية »خلي ــتي القادس ــغ مدرس ــال لتفري ــاعي االحت إىل مس

ــل  ــان داخ ــني تقع ــة« اللت ــدس اإلعدادي ــكاكيني« و»الق الس

البلــدة القدميــة يف القــدس مــن الطلبــة؛ مــن خــال تقديــم 

ــم إىل مــدارس أخــرى تتبــع  ــهيات؛ لنقله اإلغــراءات والتس

وتُعلّــم  القدميــة  البلــدة  أســوار  االحتــال خــارج  بلديــة 

املناهــج اإلرسائيليــة، للســيطرة عــى املبــاين التاريخيــة األثريــة 

ــتني. ــني املدرس لهات

ــات  ــن مخطط ــذر م ــور رضورة الح ــاء األم ــت بأولي وأهاب

ــطيني يف  ــم الفلس ــام التعلي ــة نظ ــة إىل أرسل ــال الرامي االحت

القــدس؛ مــن خــال وضــع اليــد عــى املــدارس وفــرض املنهــاج 

»اإلرسائيــي« عليهــا، داعيــًة كافــة املؤسســات الحقوقيــة 

واإلنســانية واإلعاميــة لتحمــل مســؤولياتها إزاء هــذه الحــرب 

ــة  ــة يف املدين ــرة التعليمي ــى املس ــال ع ــنها االحت ــي يش الت

ــة. املقدس

املتواصلــة  االحتــال  مامرســات  »إن  الــوزارة:  وقالــت 

ضــد العمليــة التعليميــة يف املدينــة املقدســة؛ يعــر عــن 

ــه بعــرض الحائــط  ــه ورضب مــدى بشــاعة االحتــال وعنجهيت

ــق يف  ــن الح ــي تضم ــة الت ــراف الدولي ــق واألع ــة املواثي كاف
التعليــم«.108

اإلثنني 2019/1/21

إرسائيل تسمح مبرور األموال القطرية لـ»حامس« 
والعامدي ينقلها إىل القطاع األربعاء املقبل 

ــلطات  ــس، أن الس ــي، أم ــش اإلرسائي ــة الجي ــرت إذاع ذك

اإلرسائيليــة رفعــت الحظــر عــن دخــول املنحــة القطريــة 

الثالثــة لقطــاع غــزة، وســمحت بذلــك بإدخــال األمــوال لدفــع 

ــام وجــه  ــة »حــامس« يف القطــاع، في ــب ملوظفــي حرك الروات

وزيــر الجيــش األســبق، أفيغــدور ليرمــان، انتقــادات شــديدة 

اللهجــة لرئيــس الحكومــة، بنيامــني نتنياهــو، واتهمــه بالســفر 

إىل تشــاد للفــت األنظــار عــن إدخــال األمــوال والوقــود 

للقطــاع.

ــة القطريــة   وقــال الســفر محمــد العــامدي، رئيــس اللجن

إلعــادة إعــامر غــزة، مــن مكتبــه يف الدوحــة: إن أحــدث 

ــتصل إىل  ــون دوالر، س ــة 15 ملي ــي بقيم ــب، وه ــة روات دفع

غــزة، يــوم األربعــاء املقبــل، بعدمــا أجلتهــا إرسائيــل يف بــادئ 
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األمر.109

نتـنياهـو يـعلـن إعـادة الـعالقـات الدبلوماسية بني 
إرسائيل وتشاد

ــال  ــو خ ــني نتنياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــن رئي أعل

زيارتــه إىل نجامينــا، أمــس، اســتئناف العاقــات الدبلوماســية 

بــني بــاده وتشــاد الدولــة اإلفريقيــة ذات الغالبيــة املســلمة، 
حســب مــا أفــاد بــه بيــان صــدر عــن مكتبــه يف القــدس.110

تقرير من القدس... صفقات غامضة لبيع عقارات يف 
البلدة القدمية ملستوطنني تثري قلق املقدسيني 

بعدمــا انتقلــت ملكيتــه ملســتوطنني إرسائيليــني، بــات 

مبنــى عائلــة جــودة القريــب مــن املســجد األقــى يف القــدس 

الرشقيــة املحتلــة، رمــزاً ملخــاوف الفلســطينيني مــن صفقــات 

ــدة  ــم يف البل ــدد وجوده ــارات ته ــع عق ــدة لبي ــة معق رسي

ــة. القدمي

 ويؤكــد أديــب جــودة الحســيني )55 عامــاً(، حامــل مفاتيح 

كنيســة القيامــة نيابــة عــن عائلتــه أنــه »مل يرتكــب أّي خطــأ« 

ــاث  ــن ث ــويك وم ــراز، اململ ــى الط ــيد ع ــى املش ــه املبن ببيع

طبقــات، لفلســطيني آخــر يف 2016.

 لكــن هــذا مل يعفــه مــن غضــب الفلســطينيني الذيــن يعتر 

كثــرون منهــم بيــع عقــارات يف القــدس الرشقيــة إلرسائيليــني 

ــى الواقــع يف  ــع املبن ــه مســؤول عــن بي ــة«، واتهــم بأن »خيان

الحــي اإلســامي بالبلــدة القدميــة ملســتوطنني.

 وتســاءل أديــب جــودة الحســيني، الــذي ينتمــي إىل عائلــة 

مقدســية عريقــة، وهــو يجلــس عنــد مدخــل كنيســة القيامــة 

ــه:  ــيح ودفن ــب املس ــدي لصل ــكان التقلي ــت يف امل ــي بني الت

»هــل ميكــن محاســبتي عــى يشء تــم بيعــه منــذ أكــر مــن 

عامــني لشــخص آخــر؟«.

ــاع العقــار إىل فلســطيني آخــر عــام 2016  ــه ب  وأوضــح أن

مقابــل 2.5 مليــون دوالر وال ميكــن تحميلــه مســؤولية انتقــال 

املســتوطنني إىل هنــاك يف أواخــر العــام 2018.

ــل  ــن دوره كحام ــي ع ــوات للتخ ــودة دع ــه ج ــد واج  وق

ــه  ــه عائلت ــه وتوارثت ــذي يفتخــر ب ــة ال ــاح كنيســة القيام مفت

ــرون. ــذ ق ــاً عــن جــد، من املســلمة أب

تثبــت  إنهــا  الوثائــق ويقــول:  أديــب جــودة   يعــرض 

ــى  ــر يدع ــطيني آخ ــه لفلس ــع منزل ــطينية بي ــلطة الفلس للس

خالــد العطــاري يف العــام 2016، وإن املشــرتي »خاننــي وخــان 

الســلطة الفلســطينية وفلســطني«.

ــاري  ــد العط ــض خال ــس، رف ــة فران ــؤال لوكال ــى س ورداً ع

اإلدالء بــأي تعليــق مشــراً إىل أن »هنــاك تحقيقــاً جاريــاً مــن 
ــه بعــد«.111 ــل الســلطة الفلســطينية ومل ينت قب

استنكار رسمي وشعبي لقرار بلدية االحتالل إغالق 
مدرسة القادسية يف البلدة القدمية 

مــن هجمتهــا  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  صعــدت 

عــى قطــاع التعليــم يف مدينــة القــدس، بإصدارهــا قــرارا 

ــة  ــدة القدمي ــوار البل ــل أس ــية داخ ــة القادس ــاق مدرس بإغ

إضافــة إىل تنفيــذ خطــة رئيــس بلديــة االحتــال الســابق نــر 

ــروا« يف  ــة بإغــاق مــدارس ومؤسســات »األون ــركات القاضي ب

املدينــة بــدءا مــن العــام الــدرايس املقبــل، والــذي تواصلــت 

ردود الفعــل املســتنكرة لــه مــن الوكالــة األمميــة، والجهــات 

الرســمية والشــعبية الفلســطينية. فقــد قــررت بلديــة القــدس 

املحتلــة إغــاق مدرســة القادســية داخــل أســوار البلــدة 

القدميــة يف بــاب الســاهرة ابتــداًء مــن العــام الــدرايس املقبــل 

2019/9/1. وقــررت نقــل الطــاب إىل مــدارس أخــرى خــارج 
ــة.112 ــدة القدمي البل

السجن لجنديني إرسائيليني تحرشا بسيدة عىل حاجز قلنديا 
واتهام جنود اعتدوا عىل معتقلني فلسطينيني

ــس،  ــا، أم ــة يف ياف ــكرية اإلرسائيلي ــة العس ــت املحكم قض

بالســجن 14 شــهرا بحــق جنديــني إرسائيليــني تحرشــا بســيدة 

ــا. فلســطينية خــال مرورهــا بحاجــز قلندي

ــغ 1600 شــيكل  ــة مبل ــني برق ــات للجندي ووجهــت اتهام

مــن فلســطينيني كانــوا يتنقلــون عــر املعــر، إىل جانــب 

ــر. ــن املع ــر م ــائح أورويب م ــق س ــق بح ــر الئ ــرف غ ت

ــم  ــه ت ــوت، إىل أن ــوت أحرون ــة يديع ــع صحيف ــار موق وأش

التوصــل إىل صفقــة بــني فريــق الدفــاع عــن الجنــود واالدعــاء 

العــام لاعــرتاف بذنبهــم مقابــل حكــم مخفــف.

كــام قــررت النيابــة العســكرية اإلرسائيليــة، أمــس، تقديــم 

الئحــة اتهــام ضــد خمســة جنــود إرسائيليــني اعتــدوا بالــرب 
عــى معتقلــني فلســطينيني منــذ شــهرين.113

فلسطني تبدأ تحضرياتها لرتؤس مؤمتر األمم املتحدة 
للتعاون »جنوب – جنوب«

»بيــكا«  الــدويل  للتعــاون  الفلســطينية  الوكالــة  بــدأت 

تحضراتهــا ملؤمتــر منظمــة األمــم املتحــدة الثــاين لتعــاون دول 

الجنــوب، ضمــن تحضــرات فلســطني لــرتؤس املؤمتــر نهوضــا 

مبســؤولياتها كرئيــس ملجموعــة الـــ77+ الصــني، واملقــرر عقده 

يف العاصمــة االرجنتينيــة بيونــس ايــرس يف الفــرتة 20-23 آذار 

املقبــل.
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األربعــني  الذكــرى  املؤمتــر،  انعقــاد  تاريــخ  ويصــادف 

ــد  ــذي عق ــوب، ال ــاون جنوب-جن ــر األول لتع ــاد املؤمت النعق

ــة  ــا خط ــع حينه ــام 1978، ووض ــة ع ــة األرجنتيني يف العاصم

عمــل لتعزيــز التعــاون الفنــي والتقنــي بــني البلــدان الناميــة 

يف آســيا وأفريقيــا وأمــركا الاتينيــة، وعــرف بـ»إعــان بيونــس 

ــرس«. اي

وتتــوىل الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الــدويل، عمليــة 

ــدول املشــاركة  ــة لل ــة والفني ــوكاالت التنموي ــني ال التنســيق ب

مــن جهــة، والجهــات القامئــة عــى املؤمتــر مــن جهــة أخــرى، 

التابعــة للدولــة رئيســة  الفنيــة  الوكالــة  وذلــك بصفتهــا 

املؤمتــر، وأيضــا رئيســة لجنــة التنســيق بــني وكاالت التعــاون 

الــدويل لــدول منظمــة العــامل اإلســامي، وتضــم أيضــا: تركيــا، 

واندونيســيا، وتونــس، واملغــرب، إضافــة إىل البنــك اإلســامي 

ــر. ــا للمؤمت ــق عليه ــداف املتف ــق األه ــعيا لتحقي ــة، س للتنمي

وقــال مديــر عــام الوكالــة عــامد الزهــري: »إضافــة اىل 

ــات  ــوكاالت والجه ــني ال ــيق ب ــة يف التنس ــؤولية الجامعي املس

القامئــة عــى املؤمتــر، هنــاك مســؤولية فرديــة للوكالــة وهــي 

ــة  ــة الدولي ــدة اإلمنائي ــذ األجن ــطني يف تنفي ــز دور فلس تعزي

ــي هــي  ــوب، والت ــوب – جن ــاون جن ــج التع ــن خــال برام م

ــة متعــددة، وســتقوم بعكــس  ــا يف مجــاالت تنموي جــزء منه

تجربتهــا الفريــدة بتقديــم الدعــم الفنــي لــدول أخــرى رغــم 

ــال«. ــدة تحــت االحت ــا يف ظــل ظــروف معق عمله

الوكالــة  إن  الزهــري،  قــال  املؤمتــر،  هامــش  وعــى 

الفلســطينية ســتنظم عــددا مــن الفعاليــات برشاكــة مــع 

الوكالــة املغربيــة للتعــاون الــدويل، لعــرض تجربتهــام يف 

ــة  ــداف التنموي ــذ األه ــام يف تنفي ــي، وجهوده ــال الصح املج

الدوليــة ذات الصلــة، إضافــة لنشــاطات وبرامــج أخــرى تنــوي 

الوكالــة الفلســطينية تنظيمهــا يف نيويــورك هــذا العــام لعــرض 

مســاهمتها يف تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة عــى الصعيــد 

ــدويل. ال

ــذراع  ــام 2016، ك ــايس يف الع ــوم رئ ــها مبرس ــذ تأسيس ومن

ــج  ــن برام ــد م ــكا« العدي ــذت »بي ــة، نف ــية العام للدبلوماس

الزراعــة  مجــاالت  يف  مشــاريع  ضمــن  الفنــي  الدعــم 

الفقــر والتدخــل  والصحــة والتعليــم والطاقــة ومكافحــة 

ــة، وشــملت  ــار الكــوارث الطبيعي ــف مــن آث ــع للتخفي الري

مشــاريع يف موريتانيــا، وراونــدا، وموزنبيــق، وســاحل العــاج، 

وســريانكا، وباكســتان، وتشــيي، وفنزويــا، وســانت فنســنت 

والغراناديــن، واندونيســيا، دومينيــكا، واالكــوادور.

الرامــج  مــن  أخــرى  رزمــة  لتنفيــذ  الوكالــة  وتحــر 

واملشــاريع يف غينيــا، ومــايل، وبوركينــا فاســو، ونيكاراغــوا، 

إضافــة إىل برنامــج ملكافحــة الفقــر يف 12 دولــة افريقيــة 

ــامية  ــة ووكاالت إس ــامي للتنمي ــك اإلس ــع البت ــاون م بالتع

أخــرى.

وقــال الزهــري »كل هــذه الرامــج واملشــاريع تــأيت يف 

إطــار التعــاون جنــوب ــــ جنــوب، الثــايث واملتعــدد، لتحقيــق 

ــار  ــذا اإلط ــدويل، ويف ه ــد ال ــى الصعي ــة ع ــداف اإلمنائي األه

أيضــا، يــأيت دورنــا يف إطــار التحضــر وتــرؤس فلســطني ملؤمتــر 

ــرس«. ــس إي ــم املتحــدة يف بيون األم

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة صادقــت يف العــام 

ــوب  ــوب ـ جن ــاون جن ــاين للتع ــر الث ــد املؤمت ــى عق 2017 ع

يف بيونــس إيــرس، وكلفــت األمــني العــام لألمــم املتحــدة 

بتحضــر تقريــر شــامل يعــرض فيــه توجهــات التعــاون جنــوب 

ـ جنــوب، الثــايث واملتعــدد، ومبــا يف ذلــك التقــدم املحــرز يف 

تنفيــذ املجتمــع الــدويل لخطــة عمــل املؤمتــر األول يف 1978، 

وخصوصــا دور األمــم املتحــدة يف تعزيــز هــذا التعــاون، 

بالرتكيــز عــى التحديــات وكيفيــة مواجهتهــا، وتحديــد الفــرص 

املتاحــة.

كــام طلبــت األمــم املتحــدة مــن أمينهــا العــام وضــع مقرتح 

شــامل، يتــاميش مــع شــمولية املؤمتــر، وإعطــاء اهميــة خاصــة 

لتعــاون البلــدان الناميــة والناشــئة »جنــوب ـ جنــوب« يف 

تنفيــذ أجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة، ويضــع تعــاون 

»جنــوب ـ جنــوب« يف صلــب نظــام األمــم املتحــدة للتعــاون 

متعــدد األطــراف.

وقــال الزهــري »مطلــوب مــن األمــم املتحــدة وضــع 

تدابــر وإجــراءات واضحــة، واملــوارد املاليــة والفنيــة الازمــة، 

ــل  ــوب داخ ــوب ـ جن ــاون جن ــج التع ــة برام ــم أهمي وتعمي

ــن  ــج ضم ــذه الرام ــج ه ــية، ودم ــا الرئيس ــا وهيئاته أنظمته

برامجهــا الرئيســية، مــع التأكيــد يف نفــس الوقــت أن التعــاون 

ــوب  ــاون شــامل جن ــا عــن التع ــس بدي ــوب لي ــوب ـ جن جن

)بــني الــدول الناميــة جنــوب الكــرة الرضيــة مــع دول الشــامل 

املتقدمــة يف أوروبــا وألمــركا الشــاملية(، وإمنــا مجــال جديــد 

للتعــاون متعــدد األطــراف، مــن شــأنه  فتــح فــرص جديــدة 

ــوب، وتوفــر  ــني الشــامل والجن ــز التعــاون ب وواعــدة، وتحفي

مقاصــد بديلــة ومبتكــرة للعمــل املتعلــق بالتعــاون اإلمنــايئ«.

تحضراتهــا  إطــار  »يف  فلســطني،  أن  الزهــري  وأضــاف 

لــرتؤس املؤمتــر، تعمــل فلســطني عــى تحضــر وثيقــة تتعلــق 

ــرس )...( املؤمتــر فرصــة مهمــة  ــس اي مبخرجــات مؤمتــر بيون

ــن  ــدد م ــق ع ــاهم يف تحقي ــع أن يس ــوب، ونتوق ــدول الجن ل
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ــاون  ــح تع ــا، ليصب ــعى إليه ــي نس ــات الت ــداف والتطلع األه

جنــوب ـ جنــوب أحــد أدوات العمــل لصياغــة وتنفيــذ نظــام 

ــد«. ــوي جدي ــي تنم عامل

وقــال »ال ميكــن لــدول الجنــوب، التــي متتلــك اإلمكانيــات 

ــى  ــا ع ــر دوره ــة، أن يقت ــى املالي ــة، وحت ــة والبرشي الفني

التنفيــذ، بــل يجــب ان تســاهم يف وضــع االســرتاتيجيات 

ــة«. وصياغــة الخطــط اإلمنائيــة ذات الطبيعــة الدولي

وتابــع: مــن املهــم جــدا أن متتلــك الــدول املنظومــات 

التــي  الفنيــة  والــوكاالت  التنميــة  وصناديــق  الحكوميــة 

ــوب،  ــوب ـ جن ــا مــن االنخــراط يف برامــج التعــاون جن متكنه

ومراكــز فعــل قــادرة عــى القيــام بالبحــوث الازمــة، وتأســيس 

والحفــاظ وتحديــث قواعــد بيانــات تتعلــق بالتعــاون جنوب ـ 

جنــوب، وكذلــك إصــدار تقاريــر دوريــة تعكــس هــذا التعــاون 

ــار  ــن إط ــا ضم ــي تنفذه ــج الت ــطة والرام ــال األنش ــن خ م

ــدد«. ــايث واملتع ــاون الث التع

وقــال الزهــري أن املؤسســات الوطنيــة التنمويــة، وتحديــدا 

ــة  ــوب »مطالب ــدول الجن ــدويل، ل ــي وال ــاون الفن وكاالت التع

ــدى  ــم م ــة لتقيي ــر أنظم ــى بتطوي ــت م ــن أي وق ــر م أك

تأثــر برامــج التعــاون جنــوب ـ جنــوب عــى أجنــدة املجتمــع 

ــوكاالت  ــذه ال ــع ه ــروري أن تقتن ــن ال ــة. م ــدويل اإلمنائي ال

ــز  ــر األداء وتعزي ــتقود إىل تطوي ــذه س ــم ه ــة التقيي ان عملي

ــذ  ــوب يف تنفي ــي دور دول الجن ــع تنام ــا م ــج، خصوص النتائ

ــي  ــر الت ــدروس والع ــر ال ــة، وتوف ــة الدولي ــداف اإلمنائي األه

ــل  ــة أفض ــق بيئ ــا يحق ــاركتها مب ــوب مش ــدول الجن ــن ل ميك

ــاز«. ــل واإلنج للعم

وأنشــئت الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الــدويل »بيــكا« يف 

العــام 2016 مبرســوم رئــايس، كأداة دبلوماســية عامــة لــوزارة 

ــال  ــة يف مج ــة الوطني ــذ السياس ــال تنفي ــن خ ــة م الخارجي

ــع  ــن م ــاون والتضام ــس التع ــدويل، ودعــم وتكري ــاون ال التع

الــدول الشــقيقة والصديقــة والداعمــة واملنظــامت اإلقليميــة 

ــم  ــدويل، وتقدي ــاون ال ــة والتع ــال التنمي ــن خ ــة م والدولي

ــارات  ــم عــى امله ــي القائ ــاون الفن ــة والتع املســاعدة اإلمنائي

البرشيــة للــدول ذات االحتيــاج مــن خــال االســتعانة بالخــراء 

الفلســطينيني يف الوطــن واملهجــر، والقيــام بــدور املنســق 

والداعــم يف الوصــول إىل مناطــق جغرافيــة متنوعــة لتحقيــق 

مصالــح دولــة فلســطني والشــعب الفلســطيني، وتعزيــز 

ــني املغرتبــني،  ــك ب ــة الفلســطينية يف الخــارج، مبــا يف ذل الهوي

واالقتصاديــة  االجتامعيــة  األنشــطة  خــال  مــن  وذلــك 

والثقافيــة وغرهــا، وتنميــة التعــاون الثنــايئ والثــايث واملتعــدد 

األطــراف يف الــدول املســتهدفة، مبــا يشــمل التعــاون بــني دول 

ــوب. ــامل والجن ــني دول الش ــوب وب الجن

واملشــاريع، يف  الرامــج  مــن  العديــد  الوكالــة  ونفــذت 

القطاعــات الصحيــة والزراعيــة والتعليميــة، إضافــة إىل تقديــم 

ــز  ــة، وترتك ــوارث طبيعي ــت ك ــدول واجه ــة ل ــاعدات فني مس

ــة. ــركا الاتيني ــا وأم ــا يف إفريقي ــج خصوص ــذه الرام ه

ــن  ــد م ــة العدي ــت الوكال ــا، وقع ــذ برامجه ــدف تنفي وبه

االتفاقيــات املحليــة والدوليــة ومذكــرات تفاهــم مــع جهــات 

كنقابتــي:  متخصصــة،  فلســطينية  ومنظــامت  حكوميــة 

بالخــرات  أيضــا  تســتعني  وهــي  واألطبــاء،  املهندســني، 
الشــتات.114 دول  يف  الفلســطينية 

»اإلسالمية املسيحية«: إغالق مدرسة القادسية مقدمة 

خطرية إلغالق مؤسسات األونروا بالقدس املحتلة
القــدس  لنــرة  املســيحية  اإلســامية  الهيئــة  حــّذرت 

واملقدســات مــن قــرار ســلطات االحتــال اإلرسائيــي بإغــاق 

ــدس  ــة بالق ــدة القدمي ــوار البل ــل أس ــية داخ ــة القادس مدرس

ــة. املحتل

واعتــرت الهيئــة يف بيــان صــدر عنهــا، اليــوم االثنــني، القــرار 

التهويــدي مساســا مبــارشا بالعمليــة التعليمــة أوال، واســتهدافا 

ــا،  ــة ثاني ــدة القدمي ــل البل ــة داخ ــن الطلب ــل م ــتقبل جي ملس

ناهيــك عــن املخططــات التهويديــة التــي تســتهدف املدرســة 

واألقــى املبــارك أخــرا.

مــن جانبــه، اعتــر األمــني العــام للهيئــة حنــا عيــى قــرار 

إغــاق مدرســة القادســية مقدمــة لتنفيــذ قــرار ســلطات 

ــة،  ــدس املحتل ــروا« بالق ــات »األون ــاق مؤسس ــال بإغ االحت

املجتمــع  محمــا  والصحيــة،  التعليميــة  خــاص  وبشــكل 

ــد  ــدس وض ــال بالق ــاكات االحت ــراء انته ــه ج ــدويل بصمت ال

مقدســاتها اإلســامية واملســيحية املســؤولية الكاملــة عــن 

املرحلــة الخطــرة التــي وصلــت مدينــة القــدس جــراء األرسلــة 

ــد. والتهوي

ــروا  ــات األون ــع خدم ــاف جمي ــورة إيق ــى خط ــد عي وأك

ــد  ــد مــن التهوي ــرار مــن مزي ــه هــذا الق ــا يحمل بالقــدس، مل

ــة اللجــوء بالقــدس  ــي إبعــاد صف ــا يعن ــه، وهــو م ــني طيات ب

ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــان الاجئ ــد بحرم ــع جدي ــرض واق وف

العــودة إىل أراضيهــم ومنازلهــم، مشــرا إىل أن هــذا كلــه يحــل 

عــى مدينــة القــدس والشــعب الفلســطيني مبباركــة أمريكيــة 

ــب. ــت دويل رهي وصم

وطالبــت الهيئــة اإلســامية املســيحية املجتمــع الــدويل 

ــل  ــدويل التدخ ــن ال ــس األم ــة مجل ــؤلياته، داعي ــل مس بتحم
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لوقــف هــذه االنتهــاكات الجســيمة املتمثلــة بإغــاق مدرســة 

القادســية وغرهــا مــن املؤسســات، املنافيــة ألحــكام اتفاقيــة 

وبرتوكوالتهــا ووضــع حــد  لســنة 1949  الرابعــة  جنيــف 

ــي. ــد اإلرسائي ــط التهوي ملخط

يشــار إىل أن مدرســة القادســية ســتغلق أبوابهــا ابتــداء 

ــة  ــم 385 طالب ــل 2019/9/1، وتض ــدرايس املقب ــام ال ــن الع م

ــي  ــرت، وه ــم و200م ــاحة دون ــى مس ــد ع ــطينية، ومتت فلس

بنــاء قديــم عمــره يتخطــى 120 عامــا، اســتخدم قدميــا 

ــام  ــة، ويف ع ــة العثامني ــرا للخاف ــم مق ــن ث ــفى، وم كمستش

1917 حّولــه االنتــداب الريطــاين إىل مخفــر »مركــز« لرشطتــه 

ــة. ــول إىل مدرس ــل أن يتح ــنوات، قب ــدة س ع

عنارص من آثار االحتالل تقتحم األقىص وتصور معامله 
وتأخذ قياسات

   اقتحمــت عنــارص تابعــة لســلطة آثــار االحتــال، بحاميــة 

رُشطيــة معــززة، صبــاح اليــوم االثنــني، املســجد األقــى 

ــات  ــذ قياس ــجد، وأخ ــامل املس ــر مع ــت بتصوي ــارك، ورشع املب

ــباب. ــة األس ــامل دون معرف ــذه املع له

ويف الســياق، جــّددت عصابــات املســتوطنني، صبــاح اليــوم، 

اقتحاماتهــا االســتفزازية للمســجد األقــى مــن بــاب املغاربــة 

ونفــذت جــوالت داخــل املســجد بحراســات مشــددة ومعــززة 
حتــى مغادرتهــا املســجد مــن جهــة بــاب السلســلة.115

»الخارجية«: وقف عمل القوة الدولية يف الخليل محاولة 

إلخفاء جرائم االحتالل

ــة واملغرتبــني، إن وقــف عمــل القــوة  قالــت وزارة الخارجي

الدوليــة يف الخليــل »تيــف«، محاولــة إلخفــاء جرائــم االحتــال 

اإلرسائيــي ومســتوطنيه.

ــني، إن  ــوم اإلثن ــي الي ــان صحف ــة يف بي ــت الخارجي وأضاف

ــتمرارا  ــد اس ــة، يع ــوات الدولي ــل الق ــرتة عم ــد ف ــدم متدي ع

للسياســة اإلرسائيليــة يف التنكــر لاتفاقيــات املوقعــة والتمــرد 

ــع  ــق، وملن ــا باملطل ــا ورفضه ــة وقراراته ــة الدولي ــى الرشعي ع

وجــود أي بعــد دويل عــى ســاحة الــراع خشــيًة مــن فضــح 

االحتــال  ســلطات  متارســها  التــي  واالنتهــاكات  الجرائــم 

ــعبنا. ــق ش ــتوطنني بح واملس

وأكــدت أن إرسائيــل كقــوة احتــال ماضيــة يف تنفيــذ 

ــن  ــًة، واألماك ــة )ج( عام ــد املناطــق املصنف ــا لتهوي مخططاته

األثريــة والدينيــة خاصــة، وهــو مــا يجــري يف مدينتــي 

ــة  ــج، ضارب ــي وممنه ــس بشــكل يوم ــل ونابل ــدس والخلي الق

بعــرض الحائــط الرشعيــة الدوليــة وقراراتهــا وبانقــاب واضــح 

ورصيــح عــى جميــع االتفاقيــات املوقعــة بــني الجانبــني 

الفلســطيني واإلرسائيــي.

واعتــرت الخارجيــة أن وقــف عمــل قــوة املراقبــني الدوليــني 

يف الخليــل إعــان رصيــح وواضــح مــن جانــب االحتــال عــن 

ــى  ــل، والســيطرة ع ــة يف الخلي ــدة القدمي ــد البل ــراره بتهوي ق

الفلســطينية املحيطــة بهــا، ومامرســة  مزيــد مــن األرض 

أبشــع أشــكال التطهــر العرقــي والتهجــر القــري للمواطنــني 
الفلســطينيني منهــا ومضاعفــة أعــداد املســتوطنني مكانهــم.116

االحتالل يجرف نحو 15 دومنا ويقتلع 60 شجرة زيتون يف 
بتري

 جرفــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم االثنــني، أرايض 

زراعيــة يف بتــر غــرب بيــت لحــم.

ــن  ــوة م ــوش، إن ق ــر قط ــر تيس ــة بت ــس بلدي ــال رئي وق

جيــش االحتــال برفقــة جرافــات عســكرية، اقتحمــت منطقــة 

الخرجــة يف بتــر، وجرفــت نحــو 15 دومنــا وساســل حجريــة، 

ــون. واقتلعــت 60 شــجرة زيت

وأضــاف أن هــذه األرايض تعــود للمواطنــني رائــد وريــاض 

أبــو حرثيــة، وأن قــوات االحتــال منعــت املواطنــني مــن 
ــف.117 ــة التجري ــال عملي ــن األرض خ ــرتاب م االق

هيئة األرسى: توتر واستنفار يف »عوفر« بعد اقتحام قسم »15« 

ورش األرسى بالغاز 

ــة إلدارة ســجون  ــة التابع ــع اإلرسائيلي ــوات القم ــدت ق اعت

االحتــال، اليــوم األحــد، عــى األرسى يف قســم )15( يف ســجن 

»عوفــر«، ورشــتهم بالغــاز، عقــب اقتحامــه.

وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، بــأن قــوات 

القمــع املســامة »متســادا« اقتحمــت فجــرا القســم رقــم 

ثــم  مقتنياتهــم،  األرسى وحطمــت  عــى  واعتــدت   ،»15«

قمعــت األرسى يف جميــع أقســام املعتقــل، مــا تســبب بحالــة 

ــم. ــخط والتوتــر يف صفوفه ــن الس م

قــوات  قيــام  بعيــد  يــأيت  االقتحــام  هــذا  »إن  وقالــت 

ــن  ــوات م ــة بق ــامة »درور« مصحوب ــة املس ــع اإلرسائيلي القم

الرشطــة اإلرسائيليــة أمــس اقتحــام القســم، وإجــراء تفتيشــات 
اســتفزازية لــألرسى، والعبــث مبقتنياتهــم«.118

الثالثاء 2019/1/22

استشهاد شاب عىل حاجز حوارة واقتحامات واعتداءات 
للمستوطنني وتجريف أراض يف بتري

استشــهد الشــاب محمــد فــوزي عــدوي، 36 عامــا، برصــاص 

قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، عــى حاجــز حــوارة 
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جنــوب نابلــس. وأفــادت مصــادر أمنيــة فلســطينية بــأن 

ــم  ــوا نرانه ــى الحاجــز أطلق ــن ع ــال املتواجدي ــود االحت جن

ــة  ــة مبحافظ ــزون عتم ــة ع ــن قري ــدوي م ــاب ع ــوب الش ص

وأصابــوه  بنابلــس  روجيــب  يســكن يف  والــذي  قلقيليــة، 

بصــورة مبــارشة ليعلــن الحقــا عــن استشــهاده. وزعــم جيــش 

ــد  ــطيني، بع ــى فلس ــار ع ــوا الن ــوده أطلق ــال أن جن االحت

محاولتــه طعــن جنــدي مل يصــب بفعــل الســرتة الواقيــة التــي 

يرتديهــا. وأغلقــت قــوات االحتــال الحاجــز باالتجاهــني، 

ومنعــت طواقــم اإلســعاف الفلســطينية مــن االقــرتاب وتقديم 

اإلســعاف للمصــاب. يف ســياق متصــل، أصيــب شــاب، مســاء 

أمــس، برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي رشق ديــر البلــح 
وســط قطــاع غــزة.119

قوات القمع اإلرسائيلية تقتحم سجن عوفر وأكرث من 150 
إصابة بني األرسى

اقتحمــت قــوات القمــع اإلرسائيليــة املســامة متســادة، 

ودرور، واليــامز التابعــة إلدارة معتقــات االحتــال صبــاح 

أمــس قســم 15 يف معقــل »عوفــر«، ورشعــت باالعتــداء 

عــى األرسى، وتنفيــذ تفتيشــات واســعة وتخريــب ملحتويــات 

الغــرف، مــام أدى إىل إصابــة أكــر مــن 150 أســرا بالرصــاص 

الصوتيــة،  والقنابــل  والغــاز  باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 

ــاث  ــرتاق ث ــية، واح ــكاب البوليس ــامت ال ــراوات، وهج واله

ــل. ــرف بالكام غ

وقــال نــادي األســر، يف بيــان صحفــي ، أن غالبيــة اإلصابــات 

بــني صفــوف األرسى كانــت بالرصــاص املطاطــي، ونقــل عــدد 

ــرا  ــة 20 أس ــم قراب ــي منه ــفيات، بق ــم إىل املستش ــر منه كب

وأعيــد اآلخــرون إىل املعتقــل الحقــا.

وجــرت عمليــات االقتحــام عــى فــرتات وطالــت كافــة 

أقســام املعتقــل، وعددهــا 10 أقســام، مــن بينهــا أقســام 
خاصــة لــألرسى األطفــال.120

الحملة االنتخابية اإلرسائيلية...

تنافس عىل إظهار التطرف ضد الفلسطينيني غانتس: 
»أعدنا غزة إىل العرص الحجري«

شــن حــزب »الليكود« حملــة مناهضــة البيحــاي مندلبليت، 

ــة لردعــه  ــة يف محاول املستشــار القضــايئ للحكومــة اإلرسائيلي

عــن اإلعــان عــن قــراره الخــاص بتوجيــه الئحــة اتهــام ضــد 

ــد  ــة وض ــس الحكوم ــزب ورئي ــس الح ــو رئي ــني نتنياه بنيام

الصحفيــني الذيــن كشــفوا النقــاب عــن التحقيقــات الجاريــة 

ــني  ــن الصحفي ــوارع تتضم ــات يف الش ــت الفت ــده، ووضع ض

تحــت عنــوان »أنتــم لــن تقــرروا، الشــعب هــو الــذي 
ــرر«.121 يق

»هآرتس«: تفتيش الفلسطينيني يف مستشفيي برزيالي 
وعسقالن.. عنرصية تحت ستار األمن

ــي يف  ــش األمن ــة يف التفتي ــن اإلنتقائي ــات ع ــرشت معلوم ن

ــث محــي«  ــع »حدي ــاي وعســقان يف موق مستشــفيي برزي

وبعــد يومــني يف تقريــر نــرشه يوتــام برغــر يف صحيفــة 

»هآرتــس« كتــب فيــه: تقــف الحافلــة يف مدخــل املستشــفى 

ــرض  ــة بع ــح العربي ــخاص ذوي املام ــارس األش ــب الح ويطال

هوياتهــم وإذا وجــد عربيــا يطلــب منــه النــزول مــن الحافلــة 

ــن  ــأن الفلســطينيني الذي ــي هــذا ب ــه ويعن ــش ل إلجــراء تفتي

يحملــون هويــات خــراء ويســافرون يف حافلــة 18 ويتجهــون 

غــى املستشــفى يجــري تفتيشــهم وذلــك عــى العكــس مــن 

بقــي املســافرين ويجــري أحيانــا إنــزال فلســطينيني يحملــون 
ــاء لتفتيشــهم.122 ــة الزرق الهوي

 عرشات اإلصابات يف صفوف األرسى خالل اقتحامات 
ومواجهات يف ثالثة سجون لالحتالل

دارت، أمــس، مواجهــات بــني األرسى الفلســطينيني وقــوات 

ــر«،  ــجون »عوف ــي، يف س ــال اإلرسائي ــة لاحت ــع التابع القم

و»نفحــة« و»جلبــوع« احتجاجــا عــى اقتحامــات قــوات 

القمــع لألقســام يف الســجون أســفرت عــن عــرشات اإلصابــات 

ــاز  ــاط، والغ ــف باملط ــدين املغل ــاص املع ــني الرص ــت ب وتنوع

املســيل للدمــوع وغــاز الفلفــل، واالعتــداء عليهــم بالهــراوات 

ــية. ــكاب البوليس ــل ال ــن قب ــم م ــي ومهاجمته والع

 وأفــاد نــادي األســر، مســاء أمــس، بإصابــة أكــر مــن مئــة 

أســر يف معتقــل »عوفــر« واحــرتاق ثــاث غــرف بالكامــل، 

ــع  ــوات القم ــا ق ــي نفذته ــة الت ــات املتتالي ــراء االقتحام ج

التابعــة إلدارة معتقــات االحتــال عــى أقســام األرسى 

منــذ صبــاح أمــس، واســتخدمت خالهــا الرصــاص املعــدين 

املغلــف باملطــاط، والغــاز، والقنابــل الصوتيــة، والهــراوات، 

ــكاب البوليســية. وال

 وأضــاف النــادي، يف بيــان صحــايف، إن غالبيــة اإلصابــات 

ــل  ــي«، نق ــاص »املطاط ــت بالرص ــوف األرسى كان ــني صف ب

جــزء كبــر منهــم إىل املستشــفيات التابعــة لاحتــال، جــرت 

ــة 20  ــي قراب ــام بق ــا، في ــل الحق ــم إىل املعتق ــادة بعضه إع

أســرا يف املستشــفيات.

 وكانــت قــوات القمــع نفــذت اقتحامــا أول مــن أمــس، 

لقســم 17، وأمــس، أعــادت اقتحــام قســم 15، والحقــاً 
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نفــذت اقتحامــا بواســطة أربــع وحــدات هــي: »درور، 

واملتســادا، واليــامز، واليــامم« طــال كافــة أقســام املعتقــل، 

ــألرسى  ــة ل ــام خاص ــا أقس ــن بينه ــام، م ــا 10 أقس وعدده

ــال. األطف

 وذكــر نــادي األســر أنــه رداً عــى االقتحامــات غــر 

ــن  ــان ع ــرر األرسى اإلع ــر«، ق ــل »عوف ــبوقة يف معتق املس

خطــوات نضاليــة، ســتتبلور خــال الســاعات القادمــة ومــن 

كافــة الفصائــل، علــام أن األرسى ومنــذ أول مــن أمــس، 
ــام.123 ــوا األقس ــام وأغلق ــات الطع ــادوا وجب أع

100 مستوطن وطالب تلمودي يقتحمون املسجد األقىص

اقتحــم حــوايل 100 مســتوطن وطالــب تلمــودي مــن 

الثاثــاء )االقتحامــات  اليــوم  معاهــد تلموديــة متطرفــة، 

الصباحيــة( املســجد األقــى مــن بــاب املغاربــة بحراســة 

مشــددة مــن قــوات االحتــال.

ــد  ــول املعب ــات ح ــة لرشوح ــتوطنون والطلب ــتمع املس واس

ــجد  ــتفزازية يف املس ــوالت اس ــذوا ج ــوم، ونف ــكل املزع والهي
ــلة.124 ــاب السلس ــن ب ــه م ــل مغادرت قب

األربعاء 2019/1/23

شهيد يف قصف الربيج وقنص ضابط إرسائييل قرب السياج
قذيفــة  بشــظايا  آخــرون   4 وأصيــب  شــاب  استشــهد 
مدفعيــة أطلقتهــا دبابــات االحتــال مســاء امــس عــى موقــع 
رشق مخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة، فيــام شــنت طائــرات 
حربيــة إرسائيليــة سلســلة غــارات جويــة عــى أهــداف 
مختلفــة مــن القطــاع، جــاءت غــداة قنــص ضابــط إرسائيــي 
قــرب الســياج الحــدودي مــع القطــاع، ويف الضفــة اقتحمــت 
قــوات االحتــال سبســطية وســلواد وبيــت إكســا، واقتلعــت 
60 شــجرة زيتــون مــن أرايض قريــة جبــع رشق القــدس، 
وبدورهــم، قطــع مســتوطنون مئــات أشــجار الزيتــون يف بلدة 
بيــت أمــر، ويف التفاصيــل، استشــهد املقــاوم محمــود العبــد 
النباهــني )24 عامــاً( مــن كتائــب القســام الجنــاح العســكري 
لحركــة حــامس وأصيــب 4 آخــرون بجــراح يف قصــف مدفعــي 
ــت  ــزة. وأعلن ــاع غ ــط قط ــج وس ــم الري ــي رشق مخي إرسائي
وزارة الصحــة يف غــزة أن اجــاميل االســتهداف اإلرسائيــي 
ــا  ــات منه ــع إصاب لــرشق املنطقــة الوســطى هــو شــهيد وأرب
إصابــة خطــرة وتــم تحويلهــا مــع إصابــة خــرى ملجمــع 

ــة.125  ــة الازم ــات العاجي ــراء التدخ ــي الج ــفاء الطب الش

وقفات التضامن مع أرسى »عوفر« تعم محافظات الوطن
ــد  ــطيني، بع ــارع الفلس ــب، الش ــن الغض ــة م ــادت حال س
األحــداث التــي جــرت، أمــس األول يف معتقــل عوفــر االحتايل 

ــه،  ــوب غــرب رام الل ــا جن ــات وبيتوني ــام عــى أرايض راف املق
واعتــداء قــوات القمــع اإلرسائيليــة عــى األرسى فيــه بالــرب 
والرصــاص والغــاز، مــا أدى إلصابــة نحــو 150 بجــراح مختلفة، 
ــات  ــت الفعالي ــتنكرة، وعم ــل املس ــت ردود الفع ــث توال حي

التضامنيــة مــع االرسى محافظــات الوطــن.126

األمم املتحدة: أوتشا تدعو إرسائيل لوقف إخالء عائلة 
الصباغ ووقف االستيطان

ــامت  ــن املنظ ــا م ــدة ورشكاؤه ــم املتح ــؤولو األم ــا مس دع
ــتهدف  ــي تس ــط الت ــف الخط ــس إىل وق ــة أم ــر الحكومي غ
تهجــر الاجئــني الفلســطينيني مــن حــي الشــيخ جــراح، 
ــديس مهــدد بالتهجــر  مؤكديــن أن هنــاك 800 موطــن مق
ــة املنافيــة للقانــون  القــري جــراء هــذه السياســة اإلرسائيلي

ــة. ــراف الدولي ــق واألع ــدويل واملواثي ال
وقالــت األمــم املتحــدة يف القــدس املحتلــة/ مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( يف بيــان لهــا أمــس الثاثــاء صــادر 
عــن جيمــي ماكغولدريــك )املنســق اإلنســاين(، وغويــن لويس 
)مديــرة عمليــات الضفــة الغربيــة يف وكالــة األونــروا( وجيمس 
هينــان )رئيــس مكتــب مفــوض األمــم املتحــدة الســامي 
لحقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة(، وكيــث 
أورورك )املديــرة القطريــة يف املجلــس الرويجــي لاجئــني( أن 
ــد يفقــدوا حــق الســكن  ــاك أكــر مــن 800 فلســطيني ق هن
ــا  ــة رفعته ــا أمــام املحاكــم اإلرسائيلي يف منازلهــم نظــراً لقضاي

ــات االســتيطانية. املنظــامت والجمعي
وأوضــح مســؤولو األمــم املتحــدة ورشكاؤهــا مــن املنظــامت 
غــر الحكوميــة: »لقــد زرنــا )اليــوم( أرسة الصبــاغ يف منزلهــا، 
ــا  وتواجــه هــذه األرسة اإلخــاء القــري الوشــيك مــن منزله

الواقــع يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس الرشقيــة.127

ميالدينوف يهاجم سياسات إرسائيل واملستوطنني ويدعو 
إىل الوحدة بني »فتح« و»حامس« 

الــرشق  يف  الســام  لعمليــة  األممــي  املبعــوث  هاجــم 
األوســط، نيكــوالي ميادينــوف، سياســات ونشــاطات إرسائيــل 

خاصــة العســكرية يف املناطــق الفلســطينية.
وأعــرب ميادينــوف يف إحاصــة قدمهــا أمــام مجلــس األمــن 
حــول الوضــع الفلســطيني، عــن قلقــه مــن تزايــد العمليــات 
العســكرية اإلرسائيليــة يف مناطــق A  وB يف الضفــة الغربيــة. 
ــف  ــن العن ــد م ــداث يزي ــات واألح ــد املواجه ــراً أن تزاي معت
ويثــر تســاؤالت بــني الفلســطينيني حــول مــدى وجــدوى 
ــاق  ــا اتف ــا ومنه ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــات الت ــة االتفاقي أهمي

أوســلو. 
وقــال »هــذه العمليــات تــؤدي إىل تعطيــل حيــاة املدنيــني 
ــور الفلســطيني يف  ــة الجمه ــر، وتفــوض ثق ــن التوت ــد م وتزي
قــوات األمــن التابعــة لهــم، وكذلــك معنويــات املوظفــني 
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ــوات«.  ــك الق ــطينيني بتل الفلس
ــاء  ــة ببن ــل ســمحت خــال الفــرتة املاضي وأشــار إىل إرسائي
)ج(،  مناطــق  مســتوطنات  يف  اســتيطانية  وحــدة   3100
أخــرى،  اســتيطانية  لبنــاء 2500 وحــدة  وتجهيــز خطــط 
وعطــاءات لحــوايل 650 وحــدة أخــرى مبســتوطنات مختلفــة، 
ســيتم بنــاء غالبيتهــا يف مناطــق بعمــق الضفــة والعديــد منهــا 
يف مناطــق معزولــة مبناطــق نابلــس والخليــل، إىل جانــب 
ــت  ــل. ولف ــتيطانية يف الخلي ــؤرة اس ــى ب ــة ع ــاء الرشعي إضف
األرايض  قانــون مصــادرة  لتطبيــق  أن هنــاك مســاعي  إىل 
ــن  ــاوف م ــر املخ ــا يث ــتوطنات، م ــض املس ــطينية وتبي الفلس
الضــم يف املســتقبل، مشــراً إىل أن القانــون ســيطبق عــى 66 

ــتيطانية.128 ــؤرة اس ب

أبو هويل ولويس يؤكدان عىل استمرار عمل »األونروا« يف 
القدس

بحــث عضو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة التحرير الفلســطينية 
ــويل  ــو ه ــد أب ــور أحم ــني الدكت ــؤون الاجئ ــرة ش ــس دائ رئي
مــع مديــر عمليــات األونــروا يف املحافظــات الشــاملية كويــن 
لويــس أوضــاع الاجئــني يف املخيــامت الفلســطينية واألوضــاع 
املاليــة لوكالــة الغــوث الدوليــة والتحــرك الفلســطيني لتجديــد 
ــب  ــرار 302 إىل جان ــب الق ــروا حس ــوح لألون ــض املمن التفوي
ــع  ــدس م ــروا يف الق ــدارس األون ــاق م ــي بإغ ــرار اإلرسائي الق

نهايــة العــام الــدرايس.
جــاء ذلــك خــال اجتــامع عقــده د. أبــو هــويل مــع كويــن 
لويــس يف مقــر دائــرة شــؤون الاجئــني مبدينــة رام اللــه صبــاح 
ــروا  ــر األون ــب مدي ــام يف مكت ــؤول اإلع ــور مس ــس بحض أم
ــر عــام املخيــامت  ــو خلــف ومدي ــة كاظــم أب بالضفــة الغربي
ــس  ــل ورئي ــان الجم ــروا كنع ــر األون ــك ومدي ــو كش ــارس أب ي

ــم شــعفاط محمــود الشــيخ. ــة الشــعبية ملخي اللجن
وأكــد د. أبــو هــويل أن منظمــة التحريــر الفلســطينية لديهــا 
ــة  ــرؤس دول ــن ت ــتفادة م ــل لاس ــات عم ــرك وآلي ــة تح خط
فلســطني ملجموعــة 77+ الصــني لحشــد الدعــم الســيايس 
ــروا يف  ــاعدة األون ــروا ومس ــوح لاون ــض املمن ــد لتفوي لتجدي
ــدد  ــني ج ــاد مانح ــال إيج ــن خ ــني م ــدة املانح ــيع قاع توس
لتأمــني الدعــم املــايل ملوازنتهــا العامــة للعــام الحــايل )2019( 
ولدعــم عملهــا داخــل املخيــامت وتحســني خدماتهــا املقدمــة 

ــاً.129 ــامً ونوع ــني الفلســطينيني ك لاجئ

إرسائيل تفرض حجزا مؤقتا عىل جزء من قطعة أرض 
للرئيس الراحل عرفات بالقدس 

ــة،  ــة املحتل ــدس الرشقي ــة يف الق ــة املركزي أصــدرت املحكم
ــة  ــود ملكي ــة أرض تع ــى قطع ــت ع ــز مؤق ــر حج ــس أم أم
جــزء صغــر منهــا للرئيــس الفلســطيني الراحــل يــارس عرفــات 

ــو الســعود املقدســية.  ــة أب وهــي عائل

ــات،  ــارس عرف ــل ي ــس الراح ــة الرئي ــاء عائل ــد أبن ــال أح وق
األســتاذ عــزام أبــو الســعود أن العائلــة مل تبلــغ رســمياً بهــذا 
ــذه  ــى ه ــز ع ــة للحج ــود قضي ــاً بوج ــغ أص ــم ومل تبل الحك

ــة.  ــود إىل العائل ــي تع األرض الت
وأضــاف: »إن الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات وأشــقائه 
ــعود  ــو الس ــليم أب ــوة س ــم زه ــن والدته ــوا ع ــقيقاته ورث وش
ــة، وهــذه  ــة صغــرة جــداً تقــل عــن نصــف باملئ حصــة إرثي
الحصــة جــزء مــن قطعــة أرض متلكهــا العائلــة تزيد مســاحتها 

ــم. عــن 2.7 دون
وأوضــح أبــو الســعود: »أنــه مــن غــر املنطقــي أن يصــدر 
ــة دون  ــة اإلرسائيلي ــة املركزي ــن املحكم ــرار ع ــذا الق ــل ه مث
إعــام أصحــاب األرض بذلــك ودون حضورهــم، حكــم غيــايب 
فجــر  منــذ  املدينــة  يف  املوجــودة  األرض  أصحــاب  بحــق 

التاريــخ«.
ــة  ــل قطع ــى كام ــز ع ــه حج ــر كون ــرار خط ــال إن ق وق
قــرار تعســفي وغــر منطقــي وفيــة غــن  األرض، وهــو 
وإجحــاف، مشــراً إىل أن قطعــة األرض تقــع يف موقــع حســاس 

ــارك. ــجد األقــى املب ــل املس ــرتاتيجي مقاب واس
وأوضــح أبــو الســعود: »إن قطعــة األرض تقــع يف رأس 
ــل الطــور  ــدق »البانورامــا« وليــس يف جب ــل فن العامــود مقاب
ــي  ــة، وه ــة اإلرسائيلي ــر العري ــة والتقاري ــره املحكم ــام ذك ك
ــن 40  ــر م ــذ أك ــوب من ــل للط ــا معم ــا وفيه ــدى عليه معت

ــاً.130 عام

شهيد و4 مصابني يف قصف مدفعي طائرات االحتالل تدمر 
موقعاً شامل بيت الهيا

استشــهد شــاب وأصيــب أربعــة آخــرون بجــروح متفاوتــة، 

رصــد  نقطــة  اســتهدف  إرسائيــي  مدفعــي  قصــف  يف 

للمقاومــة رشق مخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة، مســاء 

أمــس، بعــد وقــت قصــر مــن إعــان جيــش االحتــال إصابــة 

ــد،  ــط التحدي ــرب خ ــطيني ق ــاص فلس ــة قن ــط برصاص ضاب

املاضيــة  الليلــة  مقاتلــة  كــام شــنت طائــرات إرسائيليــة 

 غارات استهدفت موقعاً للمقاومة شامل القطاع. 

والشــهيد هــو محمــود العبــد النباهــني )25 عامــا(، وهــو أحــد 

ــاح املســلح لحركــة حــامس،  عنــارص »كتائــب القســام«، الجن
وقــد أصــدرت األخــرة بيانــاً نعــت فيــه الشــهيد.131

حوار حاسم اليوم بني األرسى وإدارة معتقل »عوفر« 
مسريات ووقفات تضامنية يف عدة محافظات

عقــدت، أمــس، يف معتقل »عوفر« جلســة حــوار بني األرسى 

واإلدارة، بعــد توافــق جــرى بــني كافــة الفصائــل بقبــول طلــب 

ــة  ــث رفــض األرسى يف بداي ــد جلســة، حي ــل بعق إدارة املعتق

األمــر عقدهــا واشــرتطوا قبولهــا عــى أن يتــم الســامح لهــم 
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 بعقد جلسة بني ممثي الفصائل بشأن إدارة الحوار. 

وأوضــح نــادي األســر أن الحــوار مــع اإلدارة مــا يــزال مفتوحا، 

ــت  ــددا؛ وانته ــني مج ــة األرسى املصاب ــرشوط مبعاين ــو م وه

الجلســة، أمــس، بعــودة األرسى ملناقشــة نتائجهــا دون إعطــاء 

ــمة،  ــة حاس ــاك جلس ــتكون هن ــوم، س ــة، والي أي ردود نهائي

 وســتكون مرهونــة بــردود إدارة املعتقــل عى مطالــب األرسى.

الجلســة  انتهــاء  وفــور  بأنــه  األســر  نــادي  وأفــاد 

املستشــفيات  إىل  أســرا   )13( املعتقــل  إدارة  نقلــت 

عمليــة  خــال  أُصيبــوا  أســرا   )150( ضمــن  مــن  وهــم 

 االقتحام وذلك ملعاينتهم وتقديم العاج لهم. 

وجبــات  إرجــاع  يف  مســتمرون  األرسى  أن  إىل  وأشــار 

االعتــداء  عــى  أويل  كــرد  األقســام  وإغــاق  الطعــام 

 الوحي الذي تعرض له األرسى يف »عوفر«. 

وامــس، أعلــن األرسى الفلســطينيون يف ُمعتقــل »عوفــر«، 

وعددهــم 1200، إرضابهــم عــن الطعــام، احتجاجــا عــى 

هجمــة قــوات القمــع عليهــم يــوم االثنــني، بعــد أن قالــوا يف 

بيــان صبــاح أمــس، إنهــم بصــدد اتخــاذ خطــوات تصعيديــة 

يف أعقــاب إصابــة 150 أســرا يف الحملــة الرشســة التــي شــنتها 
ــم.132 ــة ضده ــجون اإلرسائيلي ــة الس مصلح

نتنياهو يقرر عدم تحويل األموال القطرية لغزة املقرر 
اليوم

ــس،  ــو، أم ــني نتنياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــرر رئي ق

عــدم الســامح بوصــول الدفعــة الثالثــة مــن األمــوال القطريــة 

ــبب  ــاء، بس ــوم األربع ــرر الي ــو مق ــام ه ــزة، ك ــاع غ إىل قط
ــاع.133 ــف يف القط ــامل العن أع

اقتالع مئات األشجار من أرايض جبع وبيت أمر وإخطارات 
بهدم بنايات ومنشآت تجارية يف العيسوية 

ــى  ــس، ع ــاء ام ــي، مس ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق أقدم

اقتــاع 60  شــجرة زيتــون مــن أرايض قريــة جبــع رشق 

القــدس املحتلــة.

ــع، إن  ــال مســلم دار ســليم رئيــس مجلــس قــروي جب  وق

ــط  ــا اســتنادية تحي ــال هدمــت أســوارا وجدران ــوات االحت ق

ــاع  ــل اقت ــع العســكري، قب ــرب حاجــز جب ــة ق ــأراض زراعي ب

ــا. ــي قامــت برقته األشــجار الت

إطــار  يف  ينــدرج  يجــري  مــا  إن  ســليم،  دار  وأضــاف   

ــة  ــي أن املنطق ــال يدع ــني وإن االحت ــى املواطن ــق ع التضيي

التــي قــام بتجريفهــا لوقوعهــا يف املنطقــة املســمى )ج( وهــي 

ــطينية. ــة الفلس ــيطرة املدني ــة للس ــر خاضع غ

ــدم يف 4  ــات ه ــذ عملي ــال نف ــليم، أن االحت ــني دار س  وب

مواقــع يف القريــة التــي يقطنهــا قرابــة 4 آالف نســمة وأقــام 

عــى أراضيهــا مســتوطنة »آدم« وحاجــز جبــع واملجمــع 

ــي. ــي ليف ــتوطن رام ــع للمس ــاري التاب التج

 ويف شــامل الخليــل، قطــع مســتوطنو »بيــت عــني« املقامــة 

عــى أراض محتلــة مــن بلــدة بيــت أمــر، أمــس، مئــات أشــجار 

الزيتــون يف منطقــة واد أبــو الريــش الواقعــة شــامل البلــدة.

ــو  ــف أب ــدة يوس ــتيطان يف البل ــد االس ــط ض ــاد الناش  وأف

ــون يف  ــجار الزيت ــات أش ــوا مئ ــتوطنني قطع ــأن املس ــا، ب ماري

ــامل  ــا ش ــة صاف ــن خرب ــة م ــش القريب ــو الري ــة واد أب منطق
ــي.134 ــم ثلج ــزارع إبراهي ــا للم ــود ملكيته ــر، وتع ــت أم بي

أمين عودة: نستخدم شعار نتنياهو التحرييض لحث العرب 
عىل التصويت يف االنتخابات

يعتــزم نــواب عــرب يف إرسائيــل اســتغال مــا ادعــاه رئيــس 

الــوزراء بنيامــني نتنياهــو يف االنتخابــات الســابقة مــن أن 

العــرب يقبلــون عــى مراكــز التصويــت بأعــداد كبــرة وذلــك 

مــن أجــل تشــجيع الناخبــني العــرب عــى التصويــت يف 

ــان. ــة يف نيس ــات املقبل االنتخاب

 وأصبحــت رســالة نتنياهــو يف يــوم االنتخابــات لتعبئــة 

الناخبــني اليمينيــني لحظــة فارقــة يف انتخابــات 2015 إذ إنهــا 

اجتذبــت انتقــادات واتهامــات بالعنريــة مــن مختلــف 

ــاز  ــذي ف ــذر نتنياهــو ال أنحــاء العــامل. ويف وقــت الحــق، اعت

يف االنتخابــات.

ــة  ــة العربي ــزب القامئ ــس ح ــودة رئي ــن ع ــال أمي  واآلن، ق

ــتخدمها  ــي اس ــارة الت ــتخدام العب ــزم اس ــه يعت ــرتكة، إن املش

نتنياهــو وأصبحــت رمــزا بــل وعبــارة ســاخرة يف بعــض األحيان 

يف اللغــة املتداولــة يف إرسائيــل مــن أجــل شــحذ همــم األقليــة 

العربيــة للمشــاركة يف التصويــت يف االنتخابــات التــي تجــري 

يف التاســع مــن نيســان.

 وقــال عــودة لرويــرتز، »العــرب لــن ينســوا التحريــض 

اإلرسائيــي. فقــد اســتفاد نتنياهــو مــن هــذا الشــعار يف املــرة 

ــه«. ــتفادة من ــا لاس ــاء دورن األوىل. واآلن ج

 ويســعى نتنياهــو للفــوز بفــرتة واليــة خامســة يف منصبــه 

وإذا نجــح يف مســعاه ســيصبح صاحــب أطــول فــرتة يف منصب 

رئيــس وزراء إرسائيــل.

 وقــال عــودة، إن الحــزب سيســتخدم الشــعار باللغتــني 

العربيــة والعريــة. وللحــزب 13 مقعــدا يف الكنيســت املؤلــف 
ــدا.135 ــن 120 مقع م
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الخميس 2019/1/24

بومبيو بحث »صفقة القرن« مع زعامء املنطقة خالل 
جولته األخرية 

كشــف وزيــر الخارجيــة األمــريك مايــك بومبيو أن واشــنطن 
ــا للســام يف الــرشق األوســط مــع  ــت أجــزاء مــن خطته بحث
عــدة دول إقليميــة، كــام شــددد عــى الحاجــة إىل »بنــاء 
التحالفــات« هنــاك لضــامن اســتقرار املنطقــة. وقــال بومبيــو 
يف كلمــة عــر الفيديــو خــال الفعاليــات املنتــدى االقتصــادي 
العاملــي يف دافــوس: »قــد تــم بحــث أجــزاء مــن الخطــة 
بالفعــل مــع عــدة دول يف الــرشق األوســط«، دون أن يســميها. 
وأضــاف أن جهــود إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب إلحــال 
االنتخابــات اإلرسائيليــة،  انتهــاء  فــور  الســام ستســتأنف 
ــني  ــى اإلرسائيلي ــيتعني ع ــة املطــاف س ــه »يف نهاي ــاً أن موضح
ــا نعتقــد أن األســس  والفلســطينيني التوصــل إىل اتفــاق، لكنن
ــا مــن خالهــا  التــي وضعناهــا ســتهيئ الظــروف التــي ميكنن

ــر«.136 إجــراء حــوار مثم

املستوطنون يعلنون عن ترتيبات القتحامات األقىص الشهر 
القادم

ــهيد  ــامن الش ــس، جث ــر أم ــدة ظه ــر حاش ــيعت جامه ش
ارتقــى بعــد اســتهداف  الــذي  النباهــني  العبــد  محمــود 
مدفعيــة االحتــال لنقطــة رصــد تتبــع للمقاومــة الفلســطينية 

ــزة. ــاع غ ــط قط ــج وس ــم الري ــي مخي رشق
وشــارك عــرشات املســتوطنني مبوكــب التشــييع انطاقــاً مــن 
منــزل الشــهيد مبخيــم الريــج للصــاة عليــه باملســجد البــر، 

ومــن ثــم مواراتــه الــرى مبقــرة الشــهداء.
الجنــاح  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتــاب  ونعــت 
العســكري لحركــة املقاومــة اإلســامية )حــامس( الشــهيد 

صفوفهــا.  يف  املقاتلــني  عنارصهــا  أحــد  النباهــني، 
وقــد استشــهد النباهــني )24 عامــاً( أحــد مقاومــي كتائــب 
القســام الجنــاح العســكري لحركــة حــامس وأصيــب 2 آخريــن 
جــراء قصــف مدفعــي إرسائيــي اســتهدف نقطــة رصــد رشق 
مخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة، فيــام أعلــن االحتــال عــن 
إصابــة أحــد ضباطــه بجــراح متوســطة بعيــار نــاري يف الــراي 
قــرب الســياج األمنــي مــع قطــاع غــزة، كــام قصفــت طائــرات 
االحتــال اإلرسائيــي فجــر الخميــس موقــع تدريــب للمقاومــة 

ببلــدة بيــت الهيــا شــامل القطــاع.137

إدارة سجن عوفر تصعد من إجراءاتها االنتقامية بعد فشل 
الحوار 

قــال نــادي األســر إن جلســة الحــوار التــي عقــدت، أمــس، 
بــني األرسى وإدارة معتقــل »عوفــر« انتهــت بالفشــل. وأوضــح 
أن إدارة املعتقــل أعلنــت عــن نيتهــا فــرض سلســلة مــن 
ــألرسى  ــامت ل ــد محاك ــل بعق ــى األرسى، وتتمث ــات ع العقوب

ــرض  ــا يف اقســام »15« و»11« وف ــم حرقه ــي ت يف الغــرف الت
عقوبــة بالســجن الفعــي عليهــم ملــدة أربــع ســنوات وغرافــة 
ماليــة بقيمــة 40 ألــف شــيكل، إضافــة إىل حرمــان األرسى مــن 

الزيــارة و»الكنتينــا« ملــدة شــهرين.138

قمع فعالية احتجاجية ضد الطريق العنرصي قرب عناتا 
ناشــطاً  أمــس  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 
ــاً، باإلضافــة إىل أربعــة آخريــن  ــاً إرسائيلي فلســطينياً ومتضامن
خــال فعاليــة احتجاجيــة أقيمــت قــرب شــارع الفصــل 
العنــري قــرب بلــدة عناتــا شــامل رشق مدينــة القــدس 
ــات  ــم الفلســطيني والافت ــة. وحمــل املتظاهــرون العل املحتل
عليهــا  كتــب  العنــري  الشــارع  هــذا  بافتتــاح  املنــددة 
ــود  ــدى جن ــام اعت ــم«، بين ــري« و»ال للض ــل العن »ال للفص
ــوا  ــب، وأطلق ــني األجان ــاركني واملتضامن ــى املش ــال ع االحت

قنابــل الصــوت تجاههــم. 
وأصــدرت جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني بيانــاً، 
تضمــن كلمــة مــن الناشــط منــذر أمــر مفادهــا: »إن أي 
خــزي قــد يكــون االحتــال شــعر بــه مــن سياســات الفصــل 
العنــري تــايش اآلن متامــاً مــع هــذا الطريــق، ال بــد أن 
ــي يف  ــر العرق ــم للتطه ــذ خطته ــمح بتنفي ــن نس ــمح ول نس

ضواحــي القــدس«.
ــبوعني ويف  ــل أس ــه قب ــم افتتاح ــد ت ــق 4370 ق كان الطري
ــرور  ــي امل ــني حركت ــر، ويفصــل ب ــط خرســاين كب وســطه حائ

ــطيني. ــي والفلس اإلرسائي
ويهــدف املــرشوع إىل إحــكام الســيطرة عى رشقــي القدس، 
ــل  ــة وترحي ــات البدوي ــدم التجمع ــط E1 وه ــذ مخط وتنفي
ــتوطنات  ــيع املس ــاريع بتوس ــتكامل املش ــا، واس ــكانها منه س

عــى حســاب األرض الفلســطينية.139 

فشل الحوار بني األرسى وإدارة معتقل »عوفر« واالحتالل 
بصدد فرض عقوبات إضافية ضدهم 

قال نادي األســر الفلســطيني إن جلســة الحوار التي عقدت 
أمــس بــني األرسى وإدارة معتقــل »عوفــر« انتهــت بالفشــل.
 وبــني نــادي األســر يف بيــان أن إدارة معتقــل »عوفــر« 
أعلنــت عــن نيتهــا فــرض سلســلة مــن العقوبــات ضــد األرسى، 
تتمثــل بعقــد محاكــامت لــألرسى يف الغــرف التــي تــم حرقهــا 
يف أقســام )15( و)11(، وفــرض عقوبــة بالســجن الفعــي 
عليهــم ملــدة أربــع ســنوات وغرامــة ماليــة بقيمــة 40 ألــف 
ــا«  ــارة و»الكنتين ــة إىل حرمــان األرسى مــن الزي شــيكل، إضاف

ملــدة شــهرين.
 وعــى ضــوء ذلــك رفــض األرسى كل مــا أملتــه إدارة 
املعتقــل، وأكــدوا أنهــم مســتمرون يف اإلرضاب املتمثــل بإرجاع 
وجبــات الطعــام، والــذي بــدأ فعليــاً منــذ ثاثــة أيــام، وأعلنــوا 
أنهــم بصــدد اتخــاذ خطــوات نضاليــة أخــرى، طاملــا اســتمرت 
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اإلدارة عــى موقفهــا، وخاصــة فيــام يتعلــق بفــرض العقوبات.
)أمــس(  اليــوم  تــم  الــذي  الحــوار  أن  األرسى  واعتــر   
ــم  ــالت، وحج ــي س ــاء الت ــل الدم ــاً مقاب ــتواه متدني كان مس
ــي نفــذت بحقهــم، خاصــة أن الحــوار فــرض  ــداءات الت االعت
إدارة  مــن  الحــوار  أدارت  التــي  الجهــات  بــأن  انطباعــاً 
وأن  بالقــرار،  صاحيــات  متلــك  ال  االحتاليــة  املعتقــات 
خطــوات األرسى ســتتواصل حتــى تتــم إدارة الحــوار مــع 

الصاحيــات.140 متتلــك  جهــات 

نتنياهو يتوعد غزة »برد قاتل ومؤمل للغاية« و»الكابينت« 
يسمح بدخول األموال القطرية 

توعــد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو بتوجيــه 
ــتأنفت  ــال اس ــطينية يف ح ــل الفلس ــة« للفصائ ــة »قاتل رضب

هجامتهــا مــن قطــاع غــزة.
ــاك شــخص مــا يف غــزة يعتقــد  ــال نتنياهــو: »رمبــا هن  وق
ــوا أن  ــأن يفهم ــم ب ــه. وأوصيه ــل برأس ــتطيع أن يط ــه يس أن

ــة«. ــا للغاي ــا ومؤمل ــرد ســيكون قات ال
ــاً عســكرياً  ــه بعــد حضــوره تدريب  ونقــل عنــه مكتبــه قول
ــل: »نحــن  ــوب إرسائي ــب بجن ــدة يف شــيزافون يف النق يف قاع

ــد«. ــيناريو وأي تصعي ــتعدون ألي س مس
 ومســاء أمــس، قــرر املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر 
ــت« الســامح بدخــول  ــة »الكابين للشــؤون السياســية واألمني
الدفعــة الثالثــة مــن املنحــة القطريــة إىل قطــاع غــزة اليــوم.141

ألول مرة.. قائد عملية اغتيال الشهيدين نعالوة والربغويث 
يتحدث عن لحظات االغتيال البشعة

ــذت  ــي نف ــة الت ــامم« اإلرسائيلي ــوة »الي ــط ق ــف ضاب كش
ــويث،  ــح الرغ ــوة وصال ــهيدين أرشف نعال ــال الش ــة اغتي عملي
واعتقــال شــقيقه عاصــم، تفاصيل بشــعة عــن تلــك العمليات.
 وتحــدث الضابــط يف مقابلــة مــع صحيفــة »يديعــوت 
ــة  ــة يف ملحــق الصحيف ــة ســتنرش كامل ــوت« اإلرسائيلي أحرون
ــات  ــك العملي ــول تل ــل ح ــن التفاصي ــة، ع ــد الجمع ــوم غ ي
التــي نفــذت يف غضــون أيــام بعــد جهــود اســتخباراتية 
كبــرة، مشــراً إىل أنــه بعــد وقــت قصــر مــن اغتيــال الشــهيد 
الرغــويث أثنــاء ماحقتــه، تــم اغتيــال نعالــوة يف منــزل مبدينــة 

ــهرين. ــو الش ــتمرت نح ــة اس ــد ماحق ــس بع نابل
 وقــال الضابــط: »أخــدم منــذ 20 عامــا، مل أتذكــر يومــا أنني 
ــة  ــة يف منطق ــة ثاني ــايل لعملي ــم إرس ــة، إال وت ــت عملي أنهي
أخــرى«، واصفــا عمليــة اغتيــال الرغــويث التــي وقعــت قبــل 
اغتيــال نعالــوة بســاعات، بأنهــا عــى الطريــق الريــع عــى 
طريقــة األفــام الســينامئية«، الفتــا إىل أنــه وبعــد عــودة 
جنــوده مــن العمليــة يف رام اللــه، تــم تحريكهــم مــرة أخــرى 
ــة  ــات اســتخباراتية دقيق ــت معلوم ــد أن وصل ــس بع إىل نابل

ــوة.142 عــن مــكان نعال

الجمعة 2019/1/25

مستغربون يصيبون طفالً بجروح خطرة ويعتقلون ثالثة 
آخرين يف مخيم شعفاط 

اقتحاماتهــا  أمــس،  االحتــال  قــوات  واصلــت  فيــام 
ــاً  ــر مــن 20 مواطن ــت أك ــي طال ــا الت ــا واعتقاالته واعتداءاته
جــرى اعتقالهــم مــن أنحــاء مختلفــة يف الضفــة، أصيــب 
ــاً، مســاء امــس، برصــاص  الطفــل محمــد القواســمة، 15 عام
ــعفاط  ــم ش ــتعربني« يف مخي ــة »مس ــة خاص ــدة إرسائيلي وح

رشق مدينــة القــدس املحتلــة. 
ــة يف  ــب برصاص ــل أصي ــأن الطف ــر ب ــال األحم ــاد اله وأف
ــد  ــه إىل أح ــرى نقل ــداً، وج ــرة ج ــه خط ــر وأن جروح الظه

املشــايف بالقــدس. 
ــفى  ــال املستش ــة االحت ــت رشط ــق، اقتحم ــت الح ويف وق
الــذي يعالــج فيــه الطفــل القواســمة، وقامــت بتقييــده 
بالريــر وهــو يتلقــى العــاج داخــل غرفــة العمليــات. 
الخاصــة  الوحــدة  أفــراد  أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
ــة راس  ــاء ســرهم يف منطق ــال أثن ــوا 4 أطف ــة الحق اإلرسائيلي
خميــس مبخيــم شــعفاط، ومــن ثــم أطلقــوا النــار باتجاههــم 
ــار حــي يف الظهــر  ــة الطفــل القواســمة بعي مــا أدى إىل إصاب
خــرج مــن البطــن. وأكــد شــهود عيــان أن العمليــة أســفرت 
ــر  ــة غ ــم لجه ــخاص، ونقله ــة أش ــال ثاث ــن اعتق ــك، ع كذل

معلومــة.143 

قائد الرشطة اإلرسائيلية يف القدس و»عسكريون قدامى« 
يقتحمون األقىص

اقتحــم قائــد رشطــة االحتــال يف القــدس »يــورام هليفــي« 
احتلــوا  الذيــن  القدامــى«  »العســكريني  مــن  ومجموعــة 
املســجد األقــى عــام 1967، أمــس، املســجد األقــى املبــارك 
مــن جهــة بــاب املغاربــة، برفقــة طاقــم تصويــر تابــع لرشطــة 

ــال.  االحت
وأفــاد مســؤول العاقــات العامــة واإلعــام بدائــرة األوقــاف 
اإلســامية فــراس الدبــس أن »هليفــي« والعســكريني قــد 
نفــذوا جولــة مشــبوهة واســتفزازية يف املســجد املبــارك وســط 
أجــواء شــديدة التوتــر تســود املــكان، وبحراســة مشــددة مــن 

عنــارص الوحــدات الخاصــة. 
أمــس  املســتوطنني  عصابــات  جــددت  الســياق،  يف 
ــوات  ــن ق ــا للمســجد األقــى بحراســة مشــددة م اقتحاماته

الخاصــة.  االحتــال 
وأفيــد بــأن مســتوطنني أدوا صلــوات تلموديــة يف املســجد 
ــاة  ــكون ص ــن »س ــارة ع ــلة، عب ــاب السلس ــرب ب ــى ق األق
الهيــكل« حســب معتقــدات تلموديــة، الفتــاً إىل أن حالــة 
ــدس  ــة يف الق ــدة القدمي ــن األقــى إىل البل ــدت م ــر امت التوت
وحاراتهــا وأســواقها التاريخيــة وســط دعــوات للمواطنــني 
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بالتوجــه إىل املســجد لحاميتــه ووقــف عربــدة االحتــال 
وعصابــات مســتوطنيه.

مــن  املتطــرف »هليفــي« معــه مجموعــة  واصطحــب 
العســكريني الذيــن شــاركوا يف احتــال املســجد األقــى، 
ــر  ــه بتصوي ــا حصــل يف العــام 1967 وتوثيق ــام مبحــاكاة م وق
ــه الوحــدات الخاصــة  ــت في ــذي حول ــت ال ــو، يف الوق الفيدي
برشطــة االحتــال املســجد األقــى إىل ثكنــة عســكرية بفعــل 
ــي«  ــرف »هليف ــة للمتط ــززة املرافق ــة واملع ــة املكثف الحراس

والعســكريني واملســتوطنني.144

االحتالل يسلم جثامن الشهيد حمدان العارضة
اليــوم  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  ســلمت 
الجمعــة، جثــامن الشــهيد حمــدان العارضــة )60 عامــا( مــن 
ــذ أكــر مــن  ــني، املحتجــز من ــوب غــرب جن ــة جن ــدة عراب بل

ــكري. ــامل العس ــز س ــرب حاج ــا، ق ــني يوم أربع
ــة  ــر هيئ ــهيد مدي ــامن الش ــلم جث ــم تس ــارك يف مراس وش
الشــؤون املدنيــة يف املحافظــة طــه اإليــراين، ونائــب محافــظ 
ــاط العســكري  ــر االرتب ــب مدي ــرب، ونائ ــو ال ــني كــامل أب جن
ــة الشــهيد،  ــراد مــن عائل ــذر دعمــة وأف ــاس من ــني وطوب لجن

ــح. ــني عــن حركــة فت وممثل
وأوضحــت عائلــة الشــهيد وحركــة فتــح أن تشــييع جثامنــه 
ســيكون يف مســقط رأســه، عرابــة، يــوم غــد الســبت، يف 

ــة. ــازة مهيب جن
ونقــل جثــامن الشــهيد ملستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن 

الحكومــي يف جنــني إلجــراء املعاينــة الروتينيــة.145

إصابة طفل برصاص مستعربني يف مخيم شعفاط 
والعرشات باالختناق خالل مواجهات يف سبسطية 

ــتعربون  ــح مس ــد أن فت ــرة بع ــروح خط ــل بج ــب طف أصي
الرصــاص عليــه يف مخيــم شــعفاط رشق مدينــة القــدس 
املحتلــة واعتقلــوه رغــم خطــورة وضعــه الصحــي، فيــام 
باالختنــاق خــال مواجهــات شــهدتها  أصيــب مواطنــون 
سبســطية شــامل نابلــس عقــب اقتحــام قــوات االحتــال 
البلــدة، تزامــن ذلــك مــع شــن قــوات االحتــال حملــة دهــم 
ــا 18  ــت خاله ــة اعتقل ــات بالضف ــدة محافظ ــام يف ع واقتح
ــد  ــت العدي ــق، وفتش ــن للتحقي ــتدعت 3 آخري ــاً واس مواطن

ــا. ــا خراب ــت فيه ــازل وعاث ــن املن م
 فقــد أصيــب الطفــل محمــد القواســمة )15 عامــا( مســاء 
برصــاص وحــدة إرسائيليــة خاصــة »مســتعربني«  أمــس، 
وأفــادت جمعيــة الهــال األحمــر بــأن الطفــل أصيــب برصاصة 
ــه إىل أحــد  يف الظهــر وأن جروحــه خطــرة جــًدا، وجــرى نقل

املشــايف بالقــدس.
 وذكــرت مصــادر محليــة، أن أفــراد الوحــدة الخاصــة 
الحقــوا 4 أطفــال أثنــاء ســرهم يف منطقــة راس خميس مبخيم 

شــعفاط، ومــن ثــم أطلقــوا النــار باتجاههــم مــا أدى إىل إصابة 
الطفــل القواســمة بعيــار حــي يف الظهــر خــرج مــن البطــن.

ــال املستشــفى   ويف وقــت الحــق، اقتحمــت رشطــة االحت
الــذي يعالــج فيــه الطفــل القواســمة، وقيدتــه بالريــر وهــو 
يتلقــى العــاج داخــل غرفــة العمليــات يف املستشــفى، وفــق 

شــهود عيــان.
 فيــام أصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق خــال 

مواجهــات مــع االحتــال يف بلــدة سبســطية شــامل نابلــس.
ــوات  ــازم: إن ق ــد ع ــطية محم ــة سبس ــس بلدي ــال رئي  وق
االحتــال اقتحمــت البلــدة برفقــة دوريــات مــام تســمى 
ــاص  ــاق الرص ــط إط ــة، وس ــق العام ــة والحدائ اإلدارة املدني

ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــل الغ وقناب
وأضــاف: إن مواجهــات اندلعــت مــع قــوات االحتــال، األمر 

الــذي أدى إصابــة عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختناق.
مــن جهــة أخــرى، تصــدى مواطنــون، صبــاح أمــس، لشــق 
ــى  ــة ع ــتوطنة »آدم« املقام ــح مس ــاً لصال ــتوطنني طريق مس

ــة.146 ــة القــدس املحتل ــع شــامل مدين ــة جب أرايض قري

إرسائيل: توجيه تهمة القتل غري املتعمد ملستوطن يف قضية 
قتل الشهيدة الرايب 

أمــس،  صبــاح  اإلرسائيليــة،  العامــة  النيابــة  اتهمــت 
املســتوطن )16 عامــاً(، املشــتبه بقتــل الشــهيدة عائشــة 
الــرايب، بـ»القتــل غــر املتعمــد«؛ ووفقــاً لائحــة االتهــام التــي 
ــد، فــإن  ــة يف الل ــة العامــة إىل املحكمــة املركزي ــا النياب قدمته
ــرايب  ــيارة ال ــى س ــني ع ــزن كيلوغرام ــراً ي ــذف حج ــم ق املته
وأدى إىل استشــهادها قــرب حاجــز زعــرتة جنــوب نابلــس، يف 
ترشيــن األول 2018، وطالبــت الرشطــة بتمديــد اعتقالــه.

ــة العامــة املســتوطن اإلرهــايب، مبخالفــات   واتهمــت النياب
إرهابيــة، وإلقــاء الحجــارة عــى الســيارات يف ظــروف خطــرة 
ــة العامــة،  ــاء عــى طلــب النياب وتعمــد تخريــب مركبــة. وبن

مــددت املحكمــة اعتقالــه حتــى إشــعار آخــر.
ــإن  ــق، ف ــل التحقي ــى تفاصي ــع ع ــدر مطل ــب مص  وبحس
النيابــة العامــة ال تعتــزم تقديــم الئحــة اتهــام ضــد املشــتبه 
ــتباه  ــم لاش ــم اعتقاله ــن ت ــة، الذي ــن يف القضي ــم اآلخري به
يف تورطهــم يف قتــل الــرايب. ووفقــاً للمصــدر: »تــم إجــراء 
اســتجوابهم وخضعــوا لجلســات تحقيــق، لكــن يف حالتهــم مل 

ــم«.147 ــة تدينه ــر ألدل ــاس آخ ــاك أي أس ــن هن يك

»حامس« ترفض دفعة جديدة من املنحة القطرية 
ملوظفيها بسبب رشوط إرسائيل 

ــل  ــزة خلي ــة حــامس يف قطــاع غ ــس حرك ــب رئي ــن نائ أعل
ــة  ــن املنحــة القطري ــة م ــة الثالث ــض الدفع ــة، أمــس، رف الحي
بســبب رشوط إرسائيــل التــي منعــت إدخــال هــذه الدفعــة 
األربعــاء، رداً عــى تجــدد إطــاق النــار قــرب الحدود مــع غزة.
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ــادة  ــت قي ــايف: »التق ــر صح ــة يف مؤمت ــل الحي ــال خلي  وق
الحركــة اإلســامية حــامس مــع الســفر القطــري محمــد 
ــروف  ــودة وظ ــرات الع ــن مس ــث ع ــم الحدي ــامدي، وت الع
ــتمرة  ــرات مس ــذه املس ــا أن ه ــطيني، وأكدن ــعب الفلس الش
ــق  ــى تتحق ــوق الشــعب الفلســطيني وحت ــى تســرتد حق حت

أهدافهــا«.
االحتــال  محاولــة  تدارســنا  الصــدد  »بهــذا  وأضــاف:   
إدخــال شــعبنا الفلســطيني ومقاومتنــا الفلســطينية يف أتــون 
االحتــال  ابتــزاز  عــن  وتحدثنــا  اإلرسائيليــة،  االنتخابــات 
للشــعب الفلســطيني ومحاولــة ابتــزاز بعــض الــدول العربيــة، 

ــر«. ــا يف قط ــراج إخوتن وإح
ــا نرفــض   وتابــع الحيــة: »وأمــام هــذه السياســة نؤكــد أنن

ــال«. ــة بعــد رشوط االحت اســتقبال املنحــة القطري
 وقــال أيضــاً: »تفهــم العــامدي رشحنــا ورفضنــا للمنحــة«، 
ــاً  ــزاز أو مرح ــن االبت ــزءاً م ــون ج ــن تك ــزة »ل ــداً أن غ مؤك

ــة«. ــة اإلرسائيلي ــات االنتخابي للمهرجان
ــل املنحــة  ــة نق ــل عملي ــل إرسائي ــرة األوىل تعرق  وهــي امل
ــمي  ــر رس ــاق غ ــان اتف ــذ رسي ــة من ــي الثالث ــة، وه القطري

ــاين. ــن الث ــة يف ترشي للتهدئ
 ومل يوضــح الحيــة تفاصيــل الــرشوط اإلرسائيليــة لكنــه قال:
ــة  ــض املنح ــا نرف ــفر إنن ــألخ الس ــح ل ــكل واض ــا بش “قلن
عــى  ورداً  االحتــال  ســلوك  عــى  رداً  الثالثــة  القطريــة 
ــا  ــي رعته ــامت الت ــن التفاه ــص م ــال التمل ــاوالت االحت مح
ــال مســؤولية  ــم املتحــدة وقطــر، ونحمــل االحت مــر واألم

هــذا التلكــؤ وهــذا الرتاجــع ومحاولــة االبتــزاز148”.

السبت 2019/1/26

شهيدان وعرشات اإلصابات يف الضفة وقطاع غزة 
بالرصــاص  العــرشات  وأصيــب  شــابات  استشــهد  فيــام 
واالختنــاق برصــاص االحتــال إثــر قمــع مســرات واعتــداءات 
ــن  ــب مواط ــزة. وأصي ــاع غ ــي قط ــة ورشق ــود يف الضف للجن
ونجلــه يف هجــوم للمســتوطنني عــى منــزل يف حــي واد 
الحصــني رشق الحــرم االبراهيمــي يف الخليــل، كــام حطــم 
مســتوطنون ثــاث مركبــات وخطــوا شــعارات عنريــة عــى 

ــه.  ــامل رام الل ــعيا ش ــدة ترمس ــدران يف بل ــدة ج ع
فقــد استشــهد مســاء أمــس، الشــاب أميــن أحمــد عثــامن 
حامــد »18 عامــاً«، مــن بلــدة ســلواد، رشق مدينــة رام اللــه، 
عقــب إصابتــه بالرصــاص الحــي يف الصــدر، الــذي الــذي 
أطلقتــه جنــود االحتــال اإلرسائيــي، املتمركزيــن داخــل أحــد 
األبــراج العســكرية، املقامــة بالقربــق مــن قريــة عــني يــرود 

ــة.  القريب
وذكــرت مصــادر أمنيــة فلســطينية، أن جنــود االحتــال 
ــل  ــت قب ــن الوق ــرتة م ــد لف ــهيد حام ــامن الش ــزوا جث احتج

تســليمه لســيارة إســعاف فلســطينية، حيــث جــرى نقلــه إىل 
ــه.  ــة رام الل ــي يف مدين ــطني الطب ــع فلس مجم

وأضافــت أن شــاباً آخــر أصيــب بالرصــاص الحــي يف اليــد، 
ــه لتلقــي العــاج، ومــن  ــه إىل أحــد مشــايف رام الل جــرى نقل

املقــرر مــواراة الشــهيد حامــد الــرى ظهــر اليــوم.
ــى  ــرون ع ــب 24 آخ ــن وأصي ــهد مواط ــاع استش ويف القط
األقــل، بينهــم 14 طفــاً و6 مســعفني ومصــور صحفــي، 
بالرصــاص الحــي وآخــرون بحــاالت اختنــاق نتيجــة استنشــاق 
الغــاز املســيل للدمــوع، الــذي أطلقتــه قــوات االحتــال 
ــرات  ــاركني يف مس ــني املش ــوع املواطن ــى جم ــي، ع اإلرسائي

ــدودي.149 ــط الح ــن الرشي ــة م ــى مقرب ــلمية ع س

مستوطن يهاجم مواطنا ونجله ببلطة ويصيبهام بجروح يف 

ديراستيا

ــه ببلطــة  ــا ونجل ــوم الســبت، مواطن هاجــم مســتوطن، الي

يف بلــدة ديراســتيا شــامل غــرب ســلفيت، وأصابهــام بجــروح.

ــا«،  ــدان، لـ»وف ــعيد زي ــتيا س ــة ديراس ــس بلدي ــاد رئي وأف

بــأن مســتوطنا مــن إحــدى املســتوطنات املقامــة عــى أرايض 

البلــدة، هاجــم املواطــن مقبــل فــارس ونجلــه يوســف خــال 

تواجدهــام يف أرضهــام، واعتــدى عليهــام ببلطــة مــا أدى 
ــة.150 ــروح طفيف ــام بج إلصابته

ترحيب فلسطيني وغضب إرسائييل باعتامد الربملان 
االيرلندي مرشوع قانون تجريم التعامل مع املستوطنات 

أشــاد د. نبيــل شــعث، مستشــار الرئيــس للعاقــات الدولية، 
ــل  ــون يجــرم التعام ــدي مــرشوع قان ــان االيرلن ــامد الرمل باعت
ــة  ــة املقام ــتوطنات اإلرسائيلي ــة يف املس ــع املنتج ــع البضائ م

ــة. عــى األرايض الفلســطينية املحتل
ــام«: »نحــن نشــيد بقــرار الرملــان   وقــال د. شــعث لـ»األي
االيرلنــدي، الــذي جــاء بعــد قــرار مشــابه مــن مجلــس 
الشــيوخ االيرلنــدي، ونعتقــد أن إيرلنــدا باتــت أهــم حليــف 

أورويب لنــا كفلســطينيني«.
ــون  ــرشوع القان ــدي م ــان االيرلن ــامد الرمل ــاف: »اعت  وأض
ــابقة  ــرارات س ــد ق ــاء بع ــه ج ــيام أن ــة، س ــذا خطــوة مهم ه
لاتحــاد األورويب بوســم بضائــع املســتوطنات بعــد قــرار 
باســتثناء هــذه البضائــع مــن اإلعفــاء الجمــريك، وبالتــايل هــي 
ــدول  ــرارات مشــابهة يف ال ــل بق ــة جــداً، ونأم خطــوة متقدم

ــرى«.151 ــة األخ األوروبي

األحد 2019/1/27

شهيدان يف املغري والقدس وإصابات برصاص جنود االحتالل 
واملستوطنني 

استشــهد الشــاب حمــدي طالــب النعســان »38 عامــاً« 
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أطلقــه  الــذي  الحــي  بالرصــاص  آخــرون   30 وأصيــب 
ــة املغــر  املســتوطنون وجيــش االحتــال، خــال اقتحــام قري
ــاض  ــه أمــس، كــام استشــهد املواطــن ري ــة رام الل رشق مدين
محمــد حــامد شامســنة مــن بلــدة قطنــة شــامل غــرب القدس 
برصــاص االحتــال، بعــد أن أطلقــت الرشطــة اإلرسائيليــة 
النــار عليــه أثنــاء قيــادة مركبــة تحمــل لوحــة تســجيل 
ــم  ــك ت ــة القــدس فجــر أمــس، إىل ذل ــة داخــل مدين إرسائيلي
تشــييع جثامــني ثاثــة شــهداء وهــم الشــهيد إيهــاب عابــد من 
رفــح، والشــهيد أميــن حامــد مــن ســلواد، والشــهيد حمــدان 
ــة  ــن ناحي ــني، م ــة – جن ــدة عراب ــاً« يف بل ــة »60 عام العارض
ــة،  ــة املاضي ــي، الليل ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق أخــرى أعلن

ــة.152 ــكرية مغلق ــة عس ــني منطق ــوب جن ــد جن ــدة يعب بل

موسكو سرتعى حواراً بني عرشة فصائل فلسطينية الشهر 
املقبل

ــة فلســطني لــدى روســيا االتحاديــة عبــد  أعلــن ســفر دول
الحفيــظ نوفــل، أن روســيا ســرتعى حــوارا بــني عــرشة فصائــل 

فلســطينية يف الـــ 11 والـــ 12 والـــ 13 مــن الشــهر املقبــل. 
ــر  ــس، أن وزي ــطني أم ــوت فلس ــة ص ــل إلذاع ــاف نوف وأض
الخارجيــة الــرويس ســرغي الفــروف ســيلتقي ممثــي الفصائل 

يف اليــوم األخــر لزيارتهــم إىل موســكو. 
ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنتــني  عضــو  أن  نوفــل  وأكــد 
التحريــر واملركزيــة لحركــة  »فتــح« عــزام األحمــد، سيشــارك 
يف جلســات الحــوار، مؤكــداً أنهــا لــن تكــون بديــاً عــن 
ــال نوفــل  ــة. وق ــق املصالحــة الوطني ــة لتحقي الجهــود املري
إن الســلطات الروســية تواصــل ارســال دعــوات للمشــاركة يف 
جلســات الحــوار الوطنــي إىل الفصائــل التــي شــاركت العــام 

ــة.  ــات مامثل ــايض يف جلس امل
ــر فلســطني،  ــة لتحري ــة الدميقراطي ــت الجبه ــزة أعلن ويف غ
أمــس، أنهــا تلقــت دعــوة للحــوار يف العاصمــة الروســية 
موســكو. وأوضحــت أن الدعــوة تلقتهــا مــن معهد االســترشاق 
للدراســات التابعــة لألكادمييــة الروســية للعلــوم، برئاســة 
األكادميــي املعــروف فيتــايل نعومكــني. طســوف يتطــرق 
الحــوار، إىل األوضــاع الفلســطينية بــني األطــراف الفلســطينية 
ــام  ــادة الروســية، فضــا عــن التوقــف أم ــني القي املدعــوة وب

ــامل.153 ــة، ويف الع ــة يف املنطق ــاع اإلقليمي األوض

مواجهات »اإلرباك اللييل« تعود إلــى الحــدود 
الشـرقـيــة للقطــاع

عــرشات  بــني  ليليــة  ومناوشــات  مواجهــات  اندلعــت 
املتظاهريــن مــن »وحــدة اإلربــاك الليــي«، وقــوات االحتــال 
املنتــرشة عــى طــول الحــدود الرشقيــة للقطــاع، خــال 

ــوم. ــر الي ــس وفج ــة أم ــاعات ليل س
 وألول مــرة منــذ ثاثــة أشــهر، شــهد محيــط مخيــم العــودة 

يونــس،  خــان  محافظــة  الحدوديــة رشق  خزاعــة  ببلــدة 
وكذلــك رشق مخيــم الريــج وســط القطــاع، وموقــع »ملكــة« 
رشق مدينــة غــزة، مواجهــات ليليــة محــدودة، حيــث تجمــع 
مئــات الشــبان مــن الوحــدة املذكــورة عــى مقربــة مــن خــط 
التحديــد، وبــدؤوا بإشــعال إطــارات مطاطيــة، وقــرع طبــول 

وإثــارة الغبــار يف املنطقــة.
 وألقــى املتظاهــرون قنابــل صوتيــة عــى طــول خــط 
ــن  ــة، بالتزام ــارات متتالي ــمع دوي انفج ــث س ــد، حي التحدي
مــع قيــام قــوات االحتــال بإطــاق قنابــل مضيئــة يف مناطــق 

ــاع. ــن رشق القط ــة م متفرق
 كــام ألقــى املتظاهــرون ألعابًــا ناريــة باتجــاه مواقــع 
االحتــال، وقــام بعضهــم بتســليط أضــواء ليــزر باتجــاه 
الجنــود اإلرسائيليــني املتمركزيــن يف أبــراج املراقبــة، وقــد 
اســتمروا يف مقارعــة قــوات االحتــال حتــى ســاعة مبكــرة مــن 

ــوم. ــر الي فج
 وأطلقــت قــوات االحتــال النــار باتجــاه املتظاهريــن، كــام 
أطلقــت جيبــات مصفحــة عــى متنهــا راجــامت قنابــل غــاز 
مســيل للدمــوع، خاصــة رشق مخيــم العــودة مبنطقــة الريــج، 
ــوا  ــاق، تلق ــبان باالختن ــن الش ــدد م ــة ع ــبب يف إصاب ــا تس م

عــى إثرهــا إســعافات ميدانيــة.
 يذكــر أن فعاليــات »اإلربــاك الليــي« كانــت توقفــت قبــل 
ــا  ــارشة م ــر مب ــامت غ ــب تفاه ــهر، عق ــة أش ــن ثاث ــر م أك
بــني حركــة »حــامس«، وســلطات االحتــال بوســاطة مريــة، 
ــى  ــروض ع ــار املف ــال الحص ــوات االحت ــا ق ــف مبوجبه تخف
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نوفل: الحوار الفلسطيني املرتقب يف موسكو بشأن 
املصالحة لن يكون بديالً للدور املرصي 

قــال ســفر فلســطني لــدى روســيا عبــد الحفيــظ نوفــل، إن 
ــف  ــيناقش مل ــكو، س ــب يف موس ــطيني املرتق ــوار الفلس الح
ــف  ــد أن مل ــيا تعتق ــبابه، ألن روس ــا وأس ــة، وتعره املصالح
املصالحــة، هــو امللــف األعقــد واألهــم لوضعــه عــى طاولــة 
ــة واضحــة ومشــرتكة  ــا ســتقدم رؤي النقــاش واملراجعــة، وأنه

ــة. ــة القادم ــة يف املرحل ــات الفلســطينية العالق لحــل امللف
ــى أن  ــا الوطــن« ع ــع »دني ــه م ــال حديث ــام شــدد خ  في
الــدور الــرويس لــن يكــون بديــاً للــدور املــري، قائــا: 
»حســب قــرار جامعــة الــدول العربيــة، فــإن الــدور املــري، 
هــو الــدور الــذي يرعــى املصالحــة، ولكــن الــدور الــرويس هــو 
دور تكميــي، مبــا أن روســيا لهــا عاقــات مميــزة مــع جميــع 
الفصائــل الفلســطينية، وروســيا عــى اتصــال مــع مــر، مــع 
األخــذ بعــني االعتبــار، أن روســيا تعتــر البوابــة الرســمية هــي 

بوابــة الرشعيــة، ممثلــه بالرئيــس محمــود عبــاس.
 وأردف أن الجانــب الــرويس، يعتقــد أنه يســتطيع مســاعدة 
الجانــب الفلســطيني عــى تجــاوز بعــض العقبــات، وأنــه قــد 
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ــطينية،  ــكاالت الفلس ــض اإلش ــواء بع ــن احت ــاً م ــون قريب يك
الفصائــل  جميــع  لــدى  باالحــرتام  يحظــى  أنــه  ويعتقــد 
ــال  ــل يف مج ــة يدخ ــدث يف املنطق ــا يح ــطينية، وأن م الفلس
روســيا الحيــوي، وبالتــايل هــي معنيــة مبســاعدة الفلســطينيني 

ــة.155 ــام املصالح وإمت

يف املغري.. يستشهدون بأرضهم وال يرتكونها
املــزارع  لــدى  األرض  قيمــة  جيــدا  يدركــون  ألنهــم 

الفلســطيني، وأن شــجرة الزيتــون أحــد أفــراد عائلتــه، أطلــق 

ــا(  ــدرون بـــ18 مجرم ــني )يُق ــتوطنني املجرم ــن املس ــدد م ع

ــر، شــامل  ــة املغ ــن املزارعــني يف قري ــدد م الرصــاص عــى ع

رشق رام اللــه، أثنــاء اســتصاحهم ألراضيهــم الزراعيــة.

جرميــة املســتوطنني، والتــي اشــرتك فيهــا الحقــا جنــود 

االحتــال، أســفرت عــن ارتقــاء الشــهيد حمــدي النعســان )38 

عامــا(، وإصابــة أكــر مــن 30 مواطنــا، تســعة منهــم بالرصــاص 

الحــي.

ــدأت القصــة، كــام يرويهــا رئيــس مجلــس قــروي املغــر  ب

املســتوطنني  مــن  مجموعــات  بانتشــار  عليــا  ابــو  أمــني 

املحاذيــة  املواطنــني  أرايض  مــن  مقربــة  عــى  الحاقديــن 

ملســتوطنة »عــادي عــاد«، والقريبــة مــن الشــارع االســتيطاين 

ــاعات  ــد س ــدأوا بع ــن ب ــون«، والذي ــمى بـ»أل ــايف املس االلتف

ظهــرة أمــس الســبت، مبضايقــة املزارعــني واالعتــداء عليهــم، 

ــة. ــم الزراعي ــى معداته وع

ــة  ــة مراقب ــون إىل نقط ــه املزارع ــا: توج ــو علي ــف أب ويضي

ــم  ــكان، وأبلغوهــم بتعرضه ــن امل ــة م ــال قريب ــش االحت لجي

ــم:  ــش رد عليه ــن الجي ــتوطنني، لك ــل املس ــن قب ــداء م لاعت

اليــوم الســبت ونحــن يف إجــازة، توجهــوا للرشطــة اإلرسائيليــة.

املســتوطنون  واســتمر  ألرضهــم  األهــايل  عــاد  ويتابــع: 

مبضايقتهــم، حيــث توجــه عــدد منهــم صــوب املنــازل القريبة، 

وحــارصوا أحدهــا تعــود ملكيتــه ألحــد أبنــاء حســني جــر أبــو 

ــوا  ــا، فألق ــوى أم وأطفاله ــزل س ــن يف املن ــث مل يك ــا، حي علي

ــا  ــاق األم وأطفاله ــبب يف اختن ــا تس ــه، م ــاز بداخل ــة غ قنبل

ــديد. ــع الش ــبب بالهل والتس

ــو  بعــد ذلــك توجهــوا ملنــزل قريــب، هــو منــزل مــوىس أب

عليــا، وأطلقــوا اتجاهــه النــار، يف الوقــت الــذي كان فيــه 

ــرة  ــة خــوف كب ــا تســبب بحال ــم، م ــت يف أعامله رجــال البي

ــا. ــرأة وطف ــم 25 ام ــه، وه ــن بداخل للمتواجدي

ــة،  ــوت القريب ــني والبي ــى املزارع ــة ع ــد الهجم ــني: بع ويب

هــب األهــايل لصــد هجمــة املســتوطنني، وبــدأ املســتوطنون 

بإطــاق النــار بشــكل عشــوايئ ومبــارش اتجــاه النــاس والبيوت، 

ــة  ــرتكوا يف الجرمي ــن اش ــال، الذي ــود االحت ــني جن ــت أع وتح

واصطفــوا إىل جانــب املســتوطنني لتفريــق املواطنــني، فبــدأت 

االصابــات تقــع وتتــواىل... واستشــهد حمــدي النعســان، بعــد 

محاولتــه نقــل جريــح، وبقــي ينــزف ألكــر مــن نصــف ســاعة 

دون أن يتمكــن أحــد مــن الوصــول إليــه.

وحــول مــا تتعــرض لــه القريــة مــن انتهــاكات واســتيطان، 

ــر،  ــة يف املغ ــبه يومي ــال ش ــاكات االحت ــا: انته ــو علي ــال أب ق

حيــث يصــادر ومينــع البنــاء يف 80% مــن أرايض القريــة 

ــة  ــة األرايض الواقع ــم، خاص ــف دون ــاحتها 26 أل ــة مس البالغ

ــع  ــة مين ــكرية مغلق ــة عس ــال منطق ــا االحت ــا، ويعتره رشق

ــى  ــم، حت ــاء مبزروعاته ــا واالعتن ــن الوصــول اليه ــني م املواطن

ــاك. ــا هن ــن رزقه ــة م ــروة الحيواني ــه يحــرم ال أن

ــم يف  ــمة، يتحك ــر 4 آالف نس ــكان املغ ــدد س ــف: ع ويضي

حياتهــم حاجــز عســكري شــبه دائــم عــى مدخلهــا الرشقــي، 

ــي  ــط مدينت ــي تتوس ــرايف، فه ــا الجغ ــة موقعه ــرا لطبيع ونظ

نابلــس ورام اللــه، شــق فيهــا االحتــال شــارعا اســتيطانيا 

ــا،  ــون« يربــط منطقــة زعــرتة بقلندي ــه »شــارع أل يُطلــق علي

ــاء يف  ــم البن ــع معظ ــاد«، ويق ــادي ع ــتوطنة »ع ــة ملس إضاف

القريــة يف حــدود كيلومــرت مربــع واحــد، بســبب منــع البنــاء 

يف 80% مــن اراضيهــا املصنفــة “c”، وهنــاك 17 إنــذارا بالهــدم 

بيتا. لـــ17 

ــن  ــت م ــر كان ــع: املغ ــر النضــايل، يتاب ــخ املغ وحــول تاري

ــي التحــم أبناؤهــا بســاحات النضــال ضــد  ــرى الت ــل الق أوائ

ــك  ــذ ذل ــام 1968، ومن ــذ ع ــجون من ــوا الس ــال، فعرف االحت

التاريــخ إىل اليــوم اعتقــل منهــا 750 مواطنــا، أمــا اليــوم 

فيقبــع خلــف القضبــان 30 مــن شــبابها. كــام أنهــا مــن أوائــل 

ــام 1969  ــدم ع ــدم، فه ــا لله ــت بيوته ــي تعرض ــق الت املناط

ــا. ــن بيوته ســبعة م

يصــادف استشــهاد اثنــني آخريــن مــن ابنــاء املغــر يف 

الشــهر ذاتــه، ففــي 30 كانــون الثــاين 2018 استشــهد الفتــى 

ليــث أبــو عليــا، ويف 23 كانــون الثــاين 2006 استشــهد الفتــى 

ــا. ــل أو علي مناض

ــان املغــر  ــة األخــرة نشــطت مجابهــة شــبان وفتي يف اآلون

ــاة الحجــارة، عــر  ــع رم ــن أرادوا تركي ــال، الذي ــوات االحت لق

ــرش  ــز، ون ــى الحواج ــم ع ــل به ــة والتنكي ــال واإلصاب االعتق

بيانــات تهــدد األهــايل يف حــال اســتمر األبنــاء برشــق الحجــارة 

واملواجهــة، لكــن القريــة الصغــرة والنائيــة واملهمشــة إعاميــا 

ردت عــى االحتــال بصــدور األبنــاء والفتيــة، معلنــة وبوضوح 
االســتمرار يف ثــورة الحجــر عــى املحتــل.156
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قوات االحتالل تعتقل 9 مواطنني من بيت لحم ورام الله
 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة 

وفجــر اليــوم األحــد، تســعة مواطنــني مــن محافظتــي بيــت 

ــرة. ــه والب ــم ورام الل لح

وبــني نــادي األســر، أن ســتة مواطنــني جــرى اعتقالهــم مــن 

ــم:  ــرة، وه ــه والب ــة رام الل ــعيا مبحافظ ــني وترمس ــديت نعل بل

ــد  ــا، ومحم ــاح الخواج ــد ص ــا، ومحم ــاح الخواج ــز ص معت

حاتــم الخواجــا، وإبراهيــم رسور، وجميعهــم مــن بلــدة نعلني، 

إضافــة إىل محمــد عــي أحمــد عــي )15 عامــا(، وأنــس ماجــد 

عبــد الحافــظ )16 عامــا( وكاهــام مــن بلــدة ترمســعيا.

يُضــاف إىل املعتقلــني ثاثــة مواطنــني مــن مخيــم الدهيشــة 

يف بيــت لحــم وهــم: ســائد أبــو هــدروس، وشــادي أبــو 
ــدروس.157 ــو ه ــال أب ــد ج ــدروس، ومحم ه

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم لألقىص واالحتالل مينع 

دخول مالبس خاصة لسدنة املسجد 
اســتأنفت مجموعــات مــن املســتوطنني، اليــوم األحــد، 

اقتحاماتهــا االســتفزازية للمســجد األقــى املبــارك، مــن جهــة 

بــاب املغاربــة بحراســة معــززة مــن عنــارص الوحــدات الخاصة 

ــال. برشطــة االحت

وأفــاد مراســل »وفا« يف القــدس ان )39( مســتوطنا اقتحموا 

ــذوا جــوالت مشــبوهة يف  ــة، ونف ــرتة الصباحي املســجد يف الف

»األقــى«، قبــل أن يغــادروه مــن بــاب السلســلة.

وكانــت رشطــة االحتــال التــي تتمركــز عــى أبواب املســجد 

األقــى الرئيســية »الخارجيــة« منعــت يــوم أمس دخــول 

ــك  ــت كذل ــى، ومنع ــجد األق ــدنة املس ــة لس ــس خاص ماب

دخــول قرطاســية ملكتبــة املســجد، مــا اضطــر إدارة املســجد 

األقــى اىل توزيــع الــزّي الخــاص بالســدنة يف ســاحة الغــزايل، 
خــارج املســجد األقــى مــن جهــة بــاب األســباط.158

الوزيرة املتطرفة »ريغيف« تقتحم البلدة القدمية يف 

القدس
 اقتحمــت وزيــرة الثقافــة والرياضــة اإلرسائيليــة املتطرفــة 

ــاح  ــة، صب ــدة القدميــة يف القــدس املحتل ــف، البل مــري ريغي

اليــوم األحــد، وقامــت بجولــة اســتفزازية فيهــا، بحراســة 

ــززة. ــددة ومع ــة مش ــة أمني وحامي

ــة  ــة املتطرف ــا العنري ــف« أفكاره ــن »ريغي ــروف ع ومع

ــة  ــاة إقام ــد دع ــن أش ــر م ــطيني، وتعت ــعبنا الفلس ــاه ش تج

»هيــكل ثالــث« مزعــوم مــكان املســجد األقــى املبــارك، 

واقتحامهــا للبلــدة القدميــة اليــوم يدخــل يف إطــار الدعايــات 

ــة.159 ــة املقبل ــة االرسائيلي االنتخابي

اإلثنني 2019/1/28

مركزية »فتح« تويص بتشكيل حكومة جديدة تتكون من 
فصائل منظمة التحرير واملستقلني

أوصــت اللجنــة املركزيــة لحــرك فتــح يف اجتامعهــا برئاســة 
ــه،  ــة رام الل ــر الرئاســة يف مدين ــاس، مبق ــس محمــود عب الرئي
ــة  ــل منظم ــن فصائ ــية  م ــة سياس ــة فصائلي ــكيل حكوم بتش
التحريــر وشــخصيات مســتقلة. وتشــكيل لجنــة مــن اللجنــة 
املركزيــة لبــدء الحــوار واملشــاورات مــع فصائــل منظمــة 
التحريــر الفلســطينية. كــام أوصــت بتجميــد العمــل بقانــون 
الضــامن االجتامعــي لفــرتة زمنيــة محــددة، واســتمرار الحــوار 

ــة واملختصــة.160  ــات املعني ــع كل الجه ــك م حــول ذل

مخطّط إرسائييل لتهجري 36 ألًفا من النقب
 قالــت صحيفــة »يرائيــل هيــوم«، إن وزيــر الزراعــة 

ــة  ــل، انهــى خطــًة ضخمــة لتهجــر قراب اإلرسائيــي أوري أرئي

ــرتاف يف  ــم مســلوبة االع ــن قراه ــدوي م ــريب ب ــف ع 36 أل

ــب. النق

ــودق  ــا ص ــتنفذ، إذا م ــة س ــة أن الخطّ ــت الصحيف وأوضح

عليهــا، العــام الجــاري عــى أن ينتهــي تنفيذهــا خــال أربــع 

ســنوات.

ــة، فــإن التهجــر ســيبدأ العــام الجــاري، مــن  ــا للخطّ ووفًق

ــنوات، يف  ــع س ــّدة أرب ــتمّر مل ــى أن يس ــارع 31، ع ــامل ش ش

حــني ســيبدأ التهجــر الــكي عــام 2021 مبيزانيــة تتــم زيادتهــا 

ــون، يف  ــاذ القان ــلطات إنف ــات س ــف عمليّ ــر تكثي ــنويًا، ع س

ــن الداخــي. ــة ووزارة األم ــارة إىل الرشطــة اإلرسائيليّ إش

ــد  ــرى بع ــاض الق ــى أنق ــوم«: »ع ــل هي ــت »يرائي وقال

تهجرهــا، ســتعمل الســلطة اإلرسائيليّــة عــى توســعة إضافيّــة 

لشــارع »عابــر إرسائيــل« )شــارع 6(، جنــويّب البــاد حتــى بلدة 

نباطيــم يف النقــب، وهــي املنطقــة التــي تقــّدر مســاحتها بـ12 

ألــف دونــم، وتســكن فيهــا ألــف أرسة عربيّــة )5000 نســمة(، 

ــو  ــبع وأب ــل الس ــم إىل ت ــة نقله ــلطات اإلرسائيليّ ــزم الس تعت

تلــول وأم بطــني.

وســتعمل الســلطات اإلرسائيليّــة، كذلــك، عــى نقــل 5 

ــات ووادي النعــم،  ــو قرين ــول وأب ــو تل آالف عــريب ملناطــق أب

مــن املنطقــة املســامة إرسائيليًــا »رمــات بقــاع«، بهــدف نقــل 

ــاد إىل النقــب،  ــع للصناعــات العســكريّة مــن مركــز الب مصن

ــاء يشــكل  ــة الكهرب ــاٍل لرشك ــط ع ــّد خــط ضغ ــة إىل م إضاف

تهديــًدا ألرواح 15 ألًفــا، يقيمــون عــى 50 ألــف دونــم، 
تخطــط الســلطات اإلرسائيليّــة لتهجرهــم واالســتياء عليها.161
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بيت لحم: مستوطنون يستولون عىل أراٍض ويستغلونها بزراعة 

أشتال قرب مستوطنة »غوش عتصيون«

ــعة  ــى أراٍض شاس ــني، ع ــوم االثن ــتوطنون، الي ــتوىل مس اس

ــتوطنة  ــع مس ــط تجم ــة وس ــكاريا الواقع ــت اس ــة بي يف قري

ــوب  ــني جن ــى أرايض املواطن ــة ع ــون« الجامث ــوش عتصي »غ

ــة  ــتال حرجي ــة أش ــا لزراع ــتغلوا قســام منه ــت لحــم، واس بي

ــرة. ومثم

وقــال رئيــس مجلــس قــروي بيــت اســكاريا محمــد إبراهيم 

ــام مجموعــة مــن املســتوطنني  لـــ»وفــا«، انهــم تفاجــأوا بقي

ــة مــن  باالســتياء عــى أراٍض يف منطقــة »العواريــض« القريب

مســتوطنة »نتفــوت« تعــود لعائلــة عــودة، والــرشوع بزراعتها 

بأشــتال حرجيــة ومثمــرة، قبــل التصــدي لهــم، ومنعهــم مــن 

مواصلــة زراعتهــا.

وأضــاف إبراهيــم، ان مســاحة مــا تــم زراعتــه يصــل إىل )10 

ــغ  ــه والبال ــوون االســتياء علي ــا ين ــن مجمــوع م دومنــات( م

)40 دومنــا(، مؤكــدا أن لــدى مالــي هــذه األرض أوراقــا 

ثبوتيــة مــن طابــو »كوشــان«، وعليــه تــم توكيــل محــام 
ــة.162 ــة القانوني ــن الناحي ــة م ــة القضي ملتابع

»فتح« تويص بتشكيل حكومة فصائل ومستقلني وتجميد 
»الضامن« لفرتة محددة مع استمرار الحوار 

أوصــت اللجنــة املركزيــة لحركــة »فتــح«، يف اجتامعهــا 

برئاســة الرئيــس محمــود عبــاس، أمــس، يف مقــر الرئاســة 

ــن  ــية م ــة سياس ــة فصائلي ــكيل حكوم ــه، بتش ــة رام الل مبدين

فصائــل منظمــة التحريــر وشــخصيات مســتقلة.

ــا،  ــح« يف اجتامعه ــة »فت ــة لحرك ــة املركزي ــت اللجن وأوص

بتشــكيل لجنــة مــن اللجنــة املركزية لبــدء الحوار واملشــاورات 

مــع فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية.

كــام أوصــت بتجميــد العمــل بقانــون الضــامن االجتامعــي 

لفــرتة زمنيــة محــددة، واســتمرار الحــوار حــول ذلــك مــع كل 

الجهــات املعنيــة واملختصــة.

ورحبــت اللجنــة املركزيــة، بــرتؤس دولــة فلســطني لرئاســة 

مجموعــة 77 + الصــني يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 

مشــرة إىل »أن هــذا االنجــاز يثبــت الحقــوق املرشوعــة 

للشــعب الفلســطيني، ويؤكــد الدعــم الــدويل الكبــر للموقــف 

ــال  ــاء االحت ــة إلنه ــة الدولي ــك بالرشعي ــطيني املتمس الفلس

ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية املس ــة الفلس ــة الدول وإقام

ــى  ــطني ع ــة فلس ــة دول ــس مكان ــة إىل تكري ــة، إضاف الرشقي

ــة. الســاحة الدولي

ويف امللــف الســيايس، جــددت اللجنــة املركزيــة لحركــة فتح، 

ــت  ــك بالثواب ــطيني املتمس ــيايس الفلس ــف الس ــد املوق تأكي

الوطنيــة، ويف مقدمتهــا قضيتــا القــدس، والاجئــني؛ وتحقيــق 

الســام العــادل والدائــم القائــم عــى قــرارات الرشعيــة 

ــاتها  ــدس مبقدس ــة فلســطينية دون الق ــه ال دول ــة، وأن الدولي

ــدون غــزة. ــة يف غــزة أو ب ــه ال دول ــا، وأن عاصمــة له

وشــددت عــى موقفهــا الرافــض واملتصــدي لــكل املشــاريع 

املشــبوهة واملؤامــرات الهادفــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

ومحاولــة البعــض تحويــل قضيتنــا الوطنيــة لقضية مســاعدات 

ــرارات  ــذه الق ــة ه ــى مواجه ــد ع ــددة التأكي ــانية، مج إنس

ــدس،  ــا الق ــا قضيت ــة، ويف مقدمته ــت الوطني ــة بالثواب املتعلق

والاجئــني؛ والحفــاظ عــى »األونــروا« حتــى حــل قضيــة 
ــة.163 ــة الدولي ــني، وفــق قــرارات الرشعي الاجئ

رام الله: جامهري حاشدة تشيع جثامن الشهيد النعسان يف 
املغري

ــه  ــة رام الل ــني يف محافظ ــن املواطن ــر م ــد غف ــارك حش ش

ــب  ــدي طال ــهيد حم ــامن الش ــييع جث ــس، يف تش ــرة، أم والب

النعســان )38 عامــاً(، إىل مثــواه األخــر يف مســقط رأســه قريــة 

ــار  ــه بعي ــر إصابت ــى إث ــه ق ــامً أن ــه، عل ــر رشق رام الل املغ

نــاري، خــال تصديــه وعــدد آخــر مــن أبنــاء القريــة العتــداء 

ــي،  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــتوطنني، وق ــة مــن املس مجموع

ــة، أول مــن أمــس. ــي اقتحمــت القري الت

ــي،  ــطني الطب ــع فلس ــن مجم ــييع م ــب التش ــق موك وانطل

حيــث تــوىل عــدد مــن أفــراد األمــن حمــل جثــامن الشــهيد 

الــذي لـُـّف بالعلــم الفلســطيني، فيــام احتشــد عــدد كبــر مــن 

املواطنــني وهــم يــرددون هتافــات تســتنكر جرائــم االحتــال، 

وأخــرى تؤكــد تشــبث الشــعب الفلســطيني مبواصلــة نضالــه 

حتــى إنجــاز أهدافــه الوطنيــة. وجــرى نقــل جثــامن الشــهيد 

عــر ســيارة إســعاف إىل املغــر، حيــث تــم إلقــاء نظــرة الــوداع 

عليــه يف منزلــه، قبــل أن يــؤدي املشــيعون صــاة الجنــازة عــى 

روحــه الطاهــرة يف مســجد القريــة، ليصــار بعدهــا إىل مــواراة 
الجثــامن الــرى يف مقــرة القريــة.164

جولة استفزازية لريغيف يف القدس القدمية وعرشات 
املستوطنني يقتحمون األقىص مجدداً 

قامــت مــري ريغيــف وزيــرة الثقافــة والرياضــة اإلرسائيلية، 

أمــس، بجولــة اســتفزازية يف القــدس القدمية بحراســة مشــددة 

لقــوات االحتــال، فيــام اقتحــم عــرشات املســتوطنني ســاحات 

املســجد األقــى، يف الوقــت الــذي واصلــت رشطــة االحتــال 

فــرض إجــراءات مشــددة عى دخــول الفلســطينيني للمســجد.
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 وتــأيت جولــة ريغيــف االســتفزازية يف القــدس القدميــة 

ــة يف  ــات التمهيدي ــل االنتخاب ــة قبي ــة االنتخابي ــن الدعاي ضم

ــات الكنيســت يف التاســع  ــأيت عشــية انتخاب ــي ت الليكــود، الت

مــن نيســان املقبــل، وتعتــر ريغيــف مــن أشــد الدعــاة 

لتكثيــف االقتحامــات لســاحات الحــرم القــديس الرشيــف 

ــرة. ــة الصخ ــاض قب ــى أنق ــوم ع ــكل« املزع ــة »الهي وإقام

ــف، اقتحــم عــرشات  ــة االســتفزازية لريغي  ومبــوازاة الجول

ــة،  ــاب املغارب ــن ب ــى م ــجد األق ــاحات املس ــتوطنني س املس

بحراســة مشــددة لرشطــة االحتــال التــي اســتنفرت قواتهــا يف 

ــة للمســتوطنني. ــرت الحامي ــاحات الحــرم ووف س

 ووفًقــا للمتحــدث باســم دائــرة األوقــاف بالقــدس، فــراس 

الدبــس، فــإن 39 مســتوطناً اقتحمــوا ســاحات الحــرم يف 

ــاحات  ــتفزازية يف س ــوالت اس ــذوا ج ــة، ونف ــرتة الصباحي الف

األقــى، وتلقــوا رشوحــات عــن »الهيــكل« املزعــوم، وبعضهــم 

أدى صلــوات تلموديــة قبالــة قبــة الصخــرة قبــل أن يغــادروا 
ــاب السلســلة.165 ســاحات الحــرم مــن ب

إلغاء بطولة دولية يف ماليزيا بسبب رفضها مشاركة 
إرسائيل

 قــّررت اللجنــة األوملبيــة الدوليــة لــذوي الحاجــات الخاصة، 

ــامل  ــة الع ــتضافة بطول ــق اس ــن ح ــا م ــد ماليزي ــس، تجري أم

للســباحة 2019؛ بســبب تهديدهــا برفــض الســامح لرياضيــني 

إرسائيليــني باملشــاركة يف البطولــة.

 وذكــرت اللجنــة، يف بيــان، أنــه تــم اتخــاذ القــرار »بعد عدم 

الحصــول عــى الضامنــات الروريــة مــن وزارة الداخليــة يف 

ــة دون أّي  ــا ملشــاركة الســباحني اإلرسائيليــني يف البطول ماليزي

متييــز وبشــكل آمــن«. وقــال أنــدرو بارســونز رئيــس اللجنــة: 

ــني  ــد مع ــن بل ــني م ــف رياضي ــد مضي ــتثني بل ــا يس »عندم

ــل ســوى البحــث  ــا أي بدي ألســباب سياســية، ال يكــون أمامن

عــن بلــد مســتضيف آخــر للبطولــة«.

 وأضــاف: »يجــب أن تكــون جميــع البطــوالت الدوليــة 

املؤهلــة  والــدول  املؤهلــني  الرياضيــني  لجميــع  مفتوحــة 

للتنافــس بشــكل آمــن دون أي متييــز«.

ــاب  ــة أللع ــوالت املؤهل ــري البط ــرر أن تج ــن املق  وكان م
طوكيــو الباراملبيــة، يف كوتشــينغ مــن 29 متــوز حتــى 4 آب.166

الثالثاء 2019/1/29

الرئيس يقرر وقف تنفيذ قانون الضامن االجتامعي ترحيب 
واسع و»الحراك« واتحاد النقابات يلغيان اإلرضاب

أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مســاء أمــس قــرارا بقانــون، 

ــه  ــون الضــامن االجتامعــي وتعديات ــاذ قان يقــي بوقــف نف

اعتبــاراً مــن تاريخــه.

بشــأن   2016 لســنة   19 رقــم  بقانــون  القــرار  وينــص 

الضــامن االجتامعــي وتعدياتــه الــذي أصــدره الرئيــس عبــاس 

ــة  ــات ذات العاق ــع الجه ــني جمي ــوار ب ــتمرار الح ــى اس ع

بالخصــوص، مــن أجــل الوصــول لتوافــق وطنــي عــى أحــكام 

ــاذه. ــد نف ــون وموع القان

وكانــت اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح أوصــت خــال 

اجتامعهــا األحــد بتجميــد أو وقــف العمــل بقانــون الضــامن 

ــه. ــامل حول ــق وش ــوار معم ــراء ح ــني إج ــي إىل ح االجتامع

ــول،  ــود العال ــح« محم ــة »فت ــس حرك ــب رئي ــب نائ ورح

مســاء أمــس، بقــرار الرئيــس. واعتــر العالــول أن هــذا القــرار 

اســتجابة مــن ســيادة الرئيــس ملطالــب رشائــح واســعة ومهمة 

مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني.

ــة، يف  ــت الحرك ــرار، وقال ــح(، بالق ــة )فت ــت حرك ــام رحب ك

بيــان صــادر عــن مفوضيــة اإلعــام والثقافــة، إن القــرار يــأيت 

ــاء  ــن أبن ــعة م ــة واس ــس لرشيح ــيادة الرئي ــن س ــتجابة م اس

شــعبنا وجامهرنــا، واســتجابة لتوصيــات اللجنــة املركزيــة 

ــس. ــن أم ــا أول م ــة يف اجتامعه للحرك

وأكــد املجلــس الثــوري وقوفــه خلــف الرئيــس مثمنــا قــراره 

ــك  ــون الضــامن االجتامعــي وذل القــايض بوقــف العمــل بقان

متاشــيا مــع إرادة أبنــاء شــعبنا.

وقــال املجلــس: إن فتــح كانــت ومــا زالــت حركــة الجامهــر 

وســتقف دومــا مــع أبنــاء شــعبنا البطــل وهــو يخــوض معركــة 

التحــرر الوطنــي، داعيــا جامهرنــا للتفــرغ مــن أجــل مواجهــة 

التحديــات وااللتفــاف حــول قيادة شــعبنا وعى رأســها الرئيس 

وهــي تجابــه املخططــات األمركيــة واإلرسائيليــة الهادفــة 

للنيــل مــن إرادة شــعبنا بالتحــرر واالنعتــاق مــن نــر االحتال.

ــني  ــر، أم ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــر عض واعت

عــام جبهــة النضــال الشــعبي، أحمــد مجــدالين، قــرار الرئيــس، 

بأنــه قــرار حكيــم وجــاء يف وقتــه الحتــواء األزمــة االجتامعيــة 

املتصاعــدة يف الشــارع.

ــون،  ــاء القان ــي إلغ ــس ال يعن ــيد الرئي ــرار الس ــال: إن ق وق

ــرشكاء  ــات ال ــدي ملكون ــوار ج ــة لح ــاء فرص ــو اعط ــا ه وإمن

االجتامعيــني حــول القضايــا الخافيــة بشــكل محــدد وملموس 

ــي محــدد. وخــال ســقف زمن

وأكــد أن هــذه الخطــوة ســتفتح املجــال واســعا أمــام 

مواقفهــم،  الضــامن ملراجعــة  لقانــون  الرافضــة  األطــراف 

إضافــة إىل قطــع الطريــق عــى بعــض األطــراف التــي كانــت 
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تحــاول اســتغال هــذه املواقــف للوصــول ألبعــاد أخــرى.167

إرسائيل تنهي مهمة املراقبني الدوليني يف الخليل 

الرئاسة: غري مقبول ومخالف لالتفاقات املوقعة

أعلــن رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة بنيامــني نتنياهــو أمــس 

أن ارسائيــل أنهــت مهمــة بعثــة املراقبــني الدوليــة التــي تتخــذ 

مــن مدينــة الخليــل يف الضفــة الغربيــة مقــرا.

 وقــال نتنياهــو يف بيــان صــادر عــن مكتبــه: »لــن نســمح 

مبواصلــة وجــود قــوة دوليــة تعمــل ضدنــا«.

 وكان تــم نــرش بعثــة املراقبــني الدوليــني يف الخليــل مبوجــب 

اتفــاق تــم التوصــل إليــه بعــد مجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي يف 

ــل يف شــباط 1994، عندمــا أقــدم املســتوطن املتطــرف  الخلي

ــاروخ غولدشــتاين، عــى قتــل 29 فلســطينيا كانــوا يصلــون  ب

داخــل الحــرم اإلبراهيمــي.

 وتضــم البعثــة نحــو ســتني مراقبــا مــن جنســيات نرويجيــة 

تجديــد  ويتــم  وتركيــة،  وايطاليــة وســويرية  وســويدية 

ــهر. ــتة أش ــا كل س انتدابه

 وبهــذا الصــدد، قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل 

أبــو ردينــة، مســاء أمــس، إن عــدم التجديــد لقــوات التواجــد 

الــدويل يعنــي تخليهــا عــن تطبيــق اتفاقيــات وقعــت برعايــة 

دوليــة، وتخليهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب هــذه 

االتفاقيــات، وهــو أمــر مرفــوض، ولــن نقبــل بــه إطاقــا.

 وأضــاف أبــو ردينــة: نطالــب الــدول الراعيــة لتوقيــع هــذه 

ــي  ــف اإلرسائي ــذا املوق ــاه ه ــح تج ــف واض ــة، مبوق االتفاقي

الخطــر، والعمــل الفــوري للضغــط عــى الحكومــة اإلرسائيليــة 

ملواصلــة العمــل عــى تطبيقهــا وفــق مــا تــم االتفــاق عليــه، 
وعــدم التــرف مــع إرسائيــل كدولــة فــوق القانــون.168

الحاخام املتطرف غليك وعرشات املستوطنني يقتحمون 
األقىص

اقتحــم عضــو الكنيســت اإلرسائيــي املتطــرف الحاخــام 

األقــى معلنــا االحتفــاء  املســجد  أمــس،  يهــودا غليــك، 

الجديــد. بزواجــه 

 وقــال مســؤول اإلعــام يف دائــرة األوقــاف اإلســامية 

ــزب  ــن ح ــك م ــام غلي ــس إن الحاخ ــراس الدب ــدس ف يف الق

»الليكــود« اقتحم املســجد عــى رأس مجموعة مــن املتطرفني.

 وكان عنــارص مــن الرشطــة اإلرسائيليــة برفقــة غليــك أثنــاء 

ــجد  ــات املس ــة يف باح ــمل جول ــذي ش ــجد ال ــه للمس اقتحام

قبــل الخــروج مــن بــاب السلســلة.

 والتقــط غليــك لنفســه الصــور أثنــاء اقتحامــه يف مناطــق 

متعــددة يف باحــات املســجد.

 واعتــاد غليــك عــى اقتحــام املســجد األقــى مــرة كل 

شــهر مــن خــال بــاب املغاربــة الــذي تســيطر عليــه رشطــة 

ــي. ــال اإلرسائي االحت

املســتوطنني  عــرشات  اقتحــم  فقــد  الغضــون،  ويف   

اإلرسائيليــني املســجد األقــى أمــس برفقــة عنــارص مــن 

املغاربــة. بــاب  خــال  مــن  اإلرسائيليــة  الرشطــة 

االحتجاجــات  مــن  الرغــم  عــى  االقتحامــات  وتــأيت   

ــامية يف  ــاف اإلس ــرة األوق ــل دائ ــن قب ــا م ــة ضده املتواصل

القــدس التــي تطالــب بوقفهــا ولكــن دون اســتجابة مــن 
اإلرسائيليــة.169 الرشطــة 

نتنياهو: لن يتم اقتالع مستوطنات أو وقف االستيطان
ــه  ــني نتنياهــو، إن ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــال رئي ق

لــن يتــم اقتــاع مســتوطنات أو وقــف االســتيطان، وإمنــا 

ــه. ــق ب ــر متعل ــا أن األم ــس، طامل العك

 جــاء ذلــك خــال زيارتــه إىل البــؤرة االســتيطانية »نتيفــي 

هأفــوت«، يف التجمــع االســتيطاين »غــوش عتصيــون« جنــوب 

بيــت لحــم، أمــس.

 واجتمــع نتنياهــو مــع املســتوطنني يف البــؤرة االســتيطانية، 

ــن  ــني م ــرشات املاي ــص ع ــامت بتخصي ــدر تعلي ــد أن أص بع

ــد للمســتوطنني. ــاء حــي جدي الشــواكل لبن

 وتطــرق نتنياهــو إىل إخــاء 15 منزال يف البؤرة االســتيطانية، 

ــا،  ــة العلي ــن املحكم ــرار م ــى ق ــاء ع ــت بن ــران الفائ يف حزي

وقــال إن الحديــث عــن »خلــل«. وبحســبه »نحــن دولــة 

قانــون، ونخضــع لقــرارات املحكمــة العليــا، وتقــرر مــا تقــرر«، 
مضيفــا إنــه ســيتم بنــاء الحــي مجــدداً.170

مستوطنون يقتحمون املنطقة األثرية يف سبسطية شامل 
نابلس

ــة يف  ــة األثري ــاء، املنطق ــوم الثاث ــتوطنون، الي ــم مس  اقتح

ــس. ــدة سبطســية شــامل نابل بل

ــا« أن  ــازم، لـ»وف ــد ع ــة سبســطية محم ــس بلدي ــال رئي وق

عــرشات املســتوطنني اقتحمــوا املوقــع األثــري يف البلــدة، 

ــال. ــود االحت ــة جن بحامي

وأضــاف: ان مواجهــات اندلعــت يف املنطقــة عقــب إغاقهــا 

أمــام املواطنــني، وســط اطــاق كثيــف لقنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع.171

رسمياً: استقالة الحكومة
 أعــرب الدكتــور رامــي الحمــد اللــه رئيــس الــوزراء خــال 
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جلســة مجلــس الــوزراء األســبوعية التــي عقدهــا اليــوم 

ــة  ــاء الحكوم ــر أعض ــره، وتقدي ــن تقدي ــته، ع ــاء برئاس الثاث

لثقــة ودعــم الرئيــس والقيــادة الفلســطينية للحكومــة طيلــة 

فــرتة عملهــا، مؤكــداً عــى أن الحكومــة تضــع اســتقالتها تحــت 

تــرف الرئيــس وهــي مســتمرة يف أداء مهامهــا وخدمــة أبنــاء 

شــعبنا يف كافــة أماكــن تواجــده، وتحملهــا لجميع مســؤولياتها 

إىل حــني تشــكيل حكومــة جديــدة.

ــاورات  ــاح املش ــه بنج ــن متنيات ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي وأع

ــدداً  ــن، مش ــت ممك ــارسع وق ــدة ب ــة جدي ــكيل حكوم لتش

ــف  ــي تُكل ــام الت ــاز امله ــة يف إنج ــاح أي حكوم ــى أن نج ع

ــداً  ــتدعي جه ــه، ويس ــن بحكومت ــة املواط ــتدعي ثق ــا، يس به

وطنيــاً ودعــامً صادقــاً مــن القــوى والفصائــل وكافــة مكونــات 

ــاب  ــاوز الصع ــن تج ــن م ــى تتمك ــع الفلســطيني، حت املجتم

ومواجهــة التحديــات بــإرادة وطنيــة صلبــة، وإنجــاز تطلعــات 

شــعبنا وطموحاتــه بإنهــاء االنقســام، وتحقيــق املصالحــة 

ــة فلســطني، وإنجــاز  ــاء مؤسســات دول ــة، وترســيخ بن الوطني

ونيــل  االحتــال  إنهــاء  يف  املرشوعــة  الوطنيــة  حقوقنــا 

اســتقالنا الوطنــي وإقامــة دولتنــا الفلســطينية املســتقلة 

ــة  ــة الســيادة عــى حــدود عــام 1967 يف الضفــة الغربي كامل

ــدس. ــا الق ــزة وعاصمته ــاع غ وقط

وشــدد رئيــس الــوزراء عــى اإلنجــازات الكبــرة التــي 

حققتهــا الحكومــة يف مختلــف القطاعــات بتوجيهــات الرئيــس 

منــذ تشــكيلها بتاريــخ 2014/06/02 وحتــى اآلن، النابعــة 

مــن رضورة تخطــي أي عقبــات رغــم جســامتها، وبــذل 

أقــى الجهــود إلنجــاز املهــام، مبــا يعكــس عمــق املســؤولية 

ــاء  ــة ألبن ــه الحكوم ــذي أولت ــغ، ال ــامم البال ــة، واالهت الوطني

ــدة  ــف األصع ــى مختل ــم ع ــن تواجده ــة أماك ــعبنا يف كاف ش

واملســتويات، رغــم اإلشــكاالت املعقــدة التــي خلفتهــا ســنوات 

االنقســام، وثــاث حــروب مدمــرة شــنتها إرسائيــل عى شــعبنا 

يف قطــاع غــزة، ورغــم التحديــات الصعبــة التــي تواجهنــا جراء 

مامرســات االحتــال ومخططاتــه يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 

القــدس، إضافــة إىل األزمــة املاليــة الخانقــة نتيجــة انخفــاض 

ــادة  ــة إع ــن الحكوم ــتوجبت م ــي اس ــي، والت ــم الخارج الدع

ترتيــب أولوياتهــا، وإعــادة توزيــع مواردنــا املاليــة املحــدودة 

لاضطــاع مبســؤولياتها الوطنيــة تجــاه أبنــاء شــعبنا يف كافــة 

أماكــن تواجــده، وتوفــر مقومــات الصمــود والبقــاء عــى أرض 

وطننــا، ومتابعــة إنجــاز برامج الحكومــة اإلصاحيــة والتنموية 

ــاالت  ــة املج ــاتها يف كاف ــذ سياس ــدة، وتنفي ــة األصع ــى كاف ع

ــم  ــداًء مــن ضبــط اإلنفــاق العــام، وتعظي ــة وعزميــة ابت برؤي

اإليــرادات، وتطويــر قطاعــات البنيــة التحتيــة، والتعليــم، 

والنهــوض  االجتامعيــة،  والحاميــة  والتنميــة  والصحــة، 

باقتصادنــا الوطنــي، وتعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد واحــرتام 
ــة.172 ــات العام ــر والحري ــة التعب ــوق اإلنســان وحري حق

مخطط استيطاين لبناء »تلفريك« بالبلدة القدمية بالقدس
صادقــت حكومــة االحتــال عــى مخطــط اســتيطاين لبنــاء 

قطــار هــوايئ »تلفريــك« بطــول 1.4 كــم، يف البلــدة القدميــة 

مبدينــة القــدس املحتلــة، يربــط املخطــط جبــل الزيتــون 

بســاحة الــراق، ومنحــت مــا تســمى »لجنــة البنــى التحتيــة« 

ــا لاعــرتاض. ــة 60 يوم اهــايل املدين

ورصــدت حكومــة االحتــال لهــذا املخطــط االســتيطاين 200 

مليــون دوالر، حيــث سيشــمل بنــاء 3 محطــات، األوىل قــرب 

ــة قــرب موقــف  مجمــع املحطــة قــرب مــرح خــان، والثاني

ــة عــى ســطح مجمــع  ــل والثالث ــل الخلي ــرب جب ــات ق املركب

»كيــدم« قــرب ســاحة الــراق.

وســيبتلع املــرشوع مســاحات مــن األرايض والطرقــات 

ــمنت  ــن اإلس ــود م ــاء 15 عام ــة، لبن ــدة القدمي ــل البل داخ

ــرتا، ــاع 26 م ــار بارتف ــار القط ــلحة ملس ــات مس كأساس

ومــن املتوقــع بــدء تشــغيل القطــار الهــويئ 2021، وخال 

الفــرتة القادمــة بعــد 60 يومــا مــن االعــرتاض ســيبدأ العمــل 
ببنائه.173

األونروا بحاجة لـ 1.2 مليار دوالر لعام 2019

 طلــب املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة 

ــر  ــروا( بي ــرشق األدىن )األون ــطني يف ال ــي فلس ــغيل الجئ وتش

كرينبــول، مبلــغ 1.2 مليــار دوالر مــن أجــل متويــل خدمــات 

ــذة  ــانية املنق ــاعدات اإلنس ــة واملس ــة الرئيس ــة الحيوي الوكال

ــطني يف  ــن فلس ــئ م ــون الج ــه 5.4 ملي ــا مجموع ــألرواح مل ل

الــرشق األوســط، وهــذا املبلــغ هــو املطلــوب مــن أجــل 

املحافظــة عــى مســتوى عمليــات األونــروا كــام كانــت يف عــام 

.2018

وقــال إن تقديــم أولويــات األونــروا لعــام 2019 واملتطلبــات 

املاليــة يأتيــان يف أعقــاب عمليــة حشــد دوليــة الفتــة للتغلــب 

ــرار  ــد ق ــة بع ــة وجودي ــر مســبوق وأزم ــايل غ ــى عجــز م ع

ــة بوقــف 300 مليــون دوالر مــن ترعاتهــا  ــح للوكال أكــر مان

يف العــام املــايض.

األونــروا  رشكاء  لكافــة  كبــرة  تحيــة  كرينبــول  وقــدم 

بالقــول: »يف الوقــت الــذي واجهنــا فيــه أكــر تحــد مــايل عــى 

ــام أن  ــرا مله ــد كان أم ــه، فلق ــر ب ــذي نفخ ــا ال ــدار تاريخن م
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ــة  ــات املانح ــن الحكوم ــتجابة م ــدى الســخاء واالس نشــهد م

واملضيفــة، مــن داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ومــن رشكائنــا 

يف املنظــامت غــر الحكوميــة، ومــن املجتمــع املــدين واألفــراد. 

وإننــي أود أن أنقــل امتنــاين العميــق لهــذا االلتــزام والتضامــن 

ــني«. املثالي

ــطني يف  ــي فلس ــول أن الجئ ــح كرينب ــام 2019، أوض ويف ع

ــزة واألردن  ــة، وغ ــدس الرشقي ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة الغربي الضف

ولبنــان وســوريا سيســتمرون مبواجهــة عــدد مــن التحديــات 

الصعبــة عــى صعيــد التنميــة البرشيــة والحاميــة، ومــن األمور 

املركزيــة لهــذه الضغــوط تكمــن الطريقــة التــي يعمــل فيهــا 

ــار  ــة والحص ــطينية املحتل ــألرايض الفلس ــتمر ل ــال املس االحت

ــي فلســطني. إن  ــاة الجئ ــى حي ــر ع ــر الكب ــزة بالتأث ــى غ ع

آثــار العنــف والتوغــات ونقــص الحريــة يف التحــرك والفــرص 

الوظيفيــة، عــاوة عــى املســتويات املرتفعــة النعــدام األمــن 

بالقلــق  تنــذر  النفســية، تعــد أمــورا  الغــذايئ والصدمــة 

وباالتساع. 

ويف ســوريا، فــإن النــزاع الدائــر قــد تســبب بالعديــد 

ــاد  ــطني يف الب ــي فلس ــى الجئ ــة ع ــب الوخيم ــن العواق م

ــبل  ــدان س ــوال إىل فق ــزوح ووص ــن الن ــدءا م ــا، ب وخارجه

املعيشــة، باإلضافــة إىل النضــال اليومــي مــن أجــل النجــاة 

ــن  ــنوات م ــان س ــا مث ــي فرضته ــة الت ــدائد الهائل ــن الش م

ــرب. الح

وقــال املفــوض العــام إن أحــد املخــاوف الكــرى لاجئــي 

فلســطني يتمثــل يف الغيــاب شــبه الكامــل لآلفاق، السياســية 

والشــخصية عــى حد ســواء. 

ويف خضــم كل هــذا، فإنــه مــن الــروري املحافظــة 

عــى الخدمــات الرئيســة التــي يقــوم بهــا موظفــو األونــروا 

الشــجعان يف واحــدة مــن أكــر املناطــق صعوبــة واســتقطابا 

لكافــة رشكائنــا  موجــه  نــدايئ  إن  األوســط.  الــرشق  يف 

بالعمــل عــى اســتدامة مســتويات التمويــل الســخي التــي 

ــو  ــا ه ــام 2018. إن م ــا يف ع ــا وجامعي ــا فردي ــم تحقيقه ت

ــي فلســطني  ــوق الجئ ــة وحق ــا هــي كرام ــى املحــك هن ع

– وتحديــدا الحــق يف التعليــم ملــا مجموعــه 530,000 

ــاع  ــي – عــاوة عــى االســتقرار اإلقليمــي والدف ــاة وصب فت

ــن  ــروا م ــا »إن األون ــوي«، مضيف ــة الق ــام التعددي ــن نظ ع

جهتهــا ال تــزال ملتزمــة بالكامــل باملحافظــة عــى توجههــا 

ــايل. ــا امل ــي وانضباطه اإلصاح

ــة إىل 750  ــاج الوكال ــغ املطلــوب، تحت ومــن إجــاميل املبل

ــي  ــا الرئيســة الت ــة خدماته ــون دوالر مــن أجــل مواصل ملي

تشــمل التعليــم والصحــة واإلغاثــة والخدمــات االجتامعيــة 

واملســاهمة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وأجنــدة 

ــن  ــون دوالر م ــا إىل 138 ملي ــة أيض ــاج الوكال 2030. وتحت

األرايض  يف  الطارئــة  اإلنســانية  املســاعدة  تقديــم  أجــل 

ــك  ــة مبــا يف ذل ــة )غــزة والضفــة الغربي الفلســطينية املحتل

القــدس الرشقيــة(، إىل جانــب 277 مليــون دوالر مــن أجــل 

دعــم نــداء الطــوارئ لألزمــة اإلقليميــة الســورية )يف ســوريا 

ومــن أجــل الجئــي فلســطني مــن ســوريا يف لبنــان واألردن(.

أجــل  مــن  إضــايف  لتمويــل  حاجــة  هنالــك  أن  كــام 

ملشــاريع  الحاجــة  وتحديــدا  األولويــة،  ذات  املشــاريع 

ــان،  ــارد يف لبن ــزاع )نهــر الب اإلنشــاء التــي نتجــت جــراء الن

ويف غــزة ايضــا(، عــاوة عــى املبــادرات التــي تــم تصميمهــا 

ــم الرامــج. ــز تقدي ــة أو لتعزي إلكــامل اإلصاحــات الرامجي

كــام خاطــب كرينبــول أيضــا الجئــي فلســطني وموظفــي 

األونــروا بالقــول: »خــال األزمــة الشــديدة التــي واجهناهــا 

ــات  ــى درج ــار أق ــدا بإظه ــا وع ــايض، أطلقن ــام امل يف الع

ــزام  ــذا االلت ــتوى ه ــا إىل مس ــد ارتقين ــداع. وق ــزم واإلب الع

ــر  ــا نتذك ــت نفســه، فإنن ــك. ويف الوق ونحــن فخــورون بذل

ــا  ــد كان له ــز ق ــى العج ــب ع ــة للتغل ــة الناجح أن الحمل

مثنهــا. لقــد تأثــرت بعــض الخدمــات وفقــد بعــض املوظفــني 

ــق  ــن منطل ــرا. وم ــه كث ــف ل ــر نأس ــك أم ــم، وذل وظائفه

فإننــا  األونــروا،  وملوظفــي  الاجئــني  ملجتمــع  احرتامنــا 

ســنواصل العمــل عــى إظهــار تصميــم مطلــق عــى صعيــد 

الحشــد الســيايس والدعــم املــايل للوكالــة. كــام أننــا ســنبقى 

أيضــا عــى درجــة عاليــة مــن املصارحــة حيــال مــدى 

ــد  ــك األمــر وعــى صعي ــا ذل ــي ســيكون عليه ــة الت الصعوب

حقيقــة أن األونــروا ستســتمر مبواجهــة تحديــات كبــرة. إن 

ــذي كان  ــر التامســك ال ــن وأن نظه ــى متحدي ــا أن نبق علين
ــايض”.174 ــام امل ــا يف الع ــن نجاحن ــا م جــزءا هام

قرار رئايس بوقف نفاذ قانون الضامل االجتامعي 
قــراراً  أمــس،  مســاء  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  أصــدر 
ــنة 2016  ــم 19 لس ــون رق ــرار بقان ــاذ الق ــف نف ــون بوق بقان
بشــأن الضــامن وتعدياتــه اعتبــاراً مــن تاريخــه. ونــص القــرار 
ــة  ــات ذات العاق ــع الجه ــني جمي ــوار ب ــتمرار الح ــى اس ع
بالخصــوص، مــن أجــل الوصــول لتوافــق وطنــي عــى أحــكام 

ــاذه. ــد نف ــون وموع القان
ــول،  ــود العال ــح« محم ــة »فت ــس حرك ــب رئي ــب نائ ورح
بالقــرار الــذي أصــدره رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس 
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بوقــف نفــاذ القــرار بقانــون رقــم 19 لســنة بشــأن الضــامن 
واســتمرار  تاريخــه،  مــن  اعتبــاراً  وتعدياتــه  االجتامعــي 
ــن  ــوص، م ــة بالخص ــات ذات العاق ــع الجه ــني جمي الحوارب
أجــل الوصــول لتوافــق وطنــي عــى أحــكام القانــون وموعــد 

ــاذه. نف
واعتــر العالــول أن هــذا القــرار اســتجابة مــن الرئيــس 
ملطالــب رشائــح واســعة ومهمة مــن أبناء شــعبنا الفلســطيني.
ــا مســاء  ــادر عنه ــان ص ــح«، يف بي ــة »فت ــت حرك ــام رحب ك
أمــس، بالقــرار بقانــون الــذي أصــدره الرئيــس، وقالــت الحركة 
إن القــرار يــأيت اســتجابة مــن ســيادة الرئيــس لرشيحة واســعة 
ــة  ــات اللجن ــا، واســتجابة لتوصي ــاء شــعبنا وجامهرن ــن أبن م
املركزيــة للحركــة يف اجتامعهــا أمــس بتجميــد العمــل بقانــون 
الضــامن االجتامعــي لفــرتة زمنيــة محــددة واســتمرار الحــوار.

مــن جانبــه، رحــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحريــر الفلســطينية، أمــني عــام حــزب الشــعب الفلســطيني، 
ــال إن  ــاس، وق ــود عب ــس محم ــرار الرئي ــي، بق ــام الصالح بس

ــع. ــن الجمي ــر م ــرار هــو محــل تقدي هــذا الق
وأشــاد الصالحــي، باملســؤولية الكبــرة يف تعامــل املؤسســة 
الرســمية مــع حالــة االحتجــاج التــي كانــت عــى قانــون 
الضــامن، قائــاً إن التعامــل مــع حالــة االحتجــاج مصــدر فخــر 

ــعبنا.  لش
ــن أجــل إســقاط  ــن الحــراك م ــس، أعل ــرار الرئي ــب ق وعق
الضــامن االجتامعــي مســاء أمــس، إلغــاء اإلرضاب الــذي كان 

مقــرراً اليــوم. 
وأضــاف الحــراك يف بيــان مقتضــب أنــه ســيتم اإلبقــاء عــى 
ــن عــن  ــة يعل ــة احتفالي ــت مقــررة كفعالي ــي كان املســرة الت

موعدهــا الحقــاً.175

غليك يبث صالة تلمودية من املسجد األقىص
اقتحــم عضــو الكنيســت يهــودا غليــك بحاميــة رشطــة 
االحتــال والقــوات الخاصــة املســجد األقــى املبــارك، حيــث 
ــاء  ــرر مس ــه املق ــل زفاف ــة لحف ــا خاص ــاً تلمودي أدى طقوس

ــه. ــة خطيبت ــوم برفق الي
والفيســبوك  اليوتيــوب  قنــاة  عــر  بــث  األوىل  وللمــرة 
صــاة تلموديــة مشــرتكة مــع اتباعــه مــن الواجهــة الشــاملية 
الغربيــة للمســجد األقــى وخلفيتهــا قبــة الصخــرة املرشفــة، 
وظهــر يف الرشيــط الــذي بثــه غليــك وانصــار وجامعــات 
ــة ويعطــي  ــوات تلمودي ــؤدي صل ــكل املزعــوم حاخــام ي الهي
ــات  ــاء املتدين ــتوطنني والنس ــن املس ــه م ــن حول ــامت مل تعلي
ــزاز، ويقــول يف التســجيل أن  ــؤدون الصــاة دون اهت كيــف ي

ــامي. ــف اإلس ــام الوق ــة أم ــرج الرشط ــذا يك ال نح ه
واســتقبلت وزيــر الثقافــة والرياضــة مــري ريجيــف مســاء 
أمــس يف مــا يســمى بـ»صــوت ساســون وصــوت الفــرح صــوت 
ــزب  ــن ح ــت م ــو الكنيس ــروس«، عض ــوت الع ــس وص العري

الليكــود املتطــرف يهــودا غليــك وزوجتــه هــاداس، كضيــوف 
يف االســتيوديو املتنقــل للوزيــر املتطرفــة ريجيــف، قبــل بــدء 
االحتفــال بالــزواج واســتعرضت معهــا أســلوب وطريقــة عمــل 
ــجد  ــات للمس ــتوى االقتحام ــع مس ــني يف رف ــود املتطرف وجه

األقــى املبــارك خــال املرحلــة املقبلــة.176

مخطط إرسائييل إلقامة مدينة استيطانية جديدة جنوب 
قلقيلية

كشــفت صحيفــة »غلوبــس« االقتصاديــة اإلرسائيــي أمــس، 
ــان  ــايض هبطــت مروحيت ــران امل ــه يف منتصــف شــهر حزي أن
ــة  ــة قــرب ســنريا يف شــامل الضفــة الغربي ــان عــى تل مدنيت
ــاء  ــر البن ــؤاب غاالنــت وزي وخــرج مــن الطائرتــني كل مــن ي
ــا«  ــزب »كلن ــه يف ح ــذي كان يف حين ــي ال ــكان اإلرسائي واإلس
ثــم أصبــح يف حــزب الليكــود وعضــو الكنيســت يعقــوب آرش 
)يهــدوت هتــوراة(، حيــث التقــى االثنــان مــع يــويس دغــان 
رئيــس املجلــس االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة وآخــرون 
يرحبــون بإقامــة مدينــة اســتيطانية للقطــاع الحريــدي باســم 

»دوروت عيليــت«.
ــتوطنة  ــك مس ــنقيم ل ــان س ــزي دغ ــت: »عزي ــال غاالن وق
جديــدة أكــر مــن باقــي املســتوطنات مدينــة لتحقيــق حلــم 

غــوش دان رشق«.
ويبــدو يف الرشيــط املصــور الــذي يروجــه مســوقوا املخطط 
لهــذا اللقــاء »آرش« الــذي يقــول: »ســيتحول هــذا الحلــم إىل 
حقيقــة ال ســيام وأن هــذا املــرشوع قريــب مــن غــوش دان 

واملناطــق الســكنية للحريديــم«.
ــوض  ــامع بخص ــك اجت ــن ذل ــهور م ــة ش ــد ثاث ــد بع وعق
إعــداد املخطــط للمدينــة االســيتطانية حــره مســؤولون 
ــرد  ــهم ف ــى رأس ــة ع ــكان اإلرسائيلي ــاء واإلس ــن وزارة البن م
الــوزارة، وممثــل عــن  الرئيســة يف  ســولومون، املخططــة 
املجلــس االســتيطاين ومهنــدس املجلــس ووجهــت ســولومون 
ــد أرايض  ــاء تعليــامت بـ»تشــكيل طاقــم لتحدي ــام اللق يف خت

ــس«. ــط رئي ــة ملخط ــب ميزاني ــداد لطل واإلع
وجــرت مؤخــراً يف املنطقــة شــارك فيهــا املســوقون وأوســاط 

مــن وزارة األمــن اإلرسائيليــة واملجلــس االســتيطاين.
ودعــا موقــع رشكــة التســويق إىل رشاء أراض زراعيــة وأكــد 
أنــه ســيتم تحويلهــا يف املســتقبل ألغــراض البنــاء ويتحدثــون 
ــوام  ــاء خــال خمســة أع ــل األرض للبن ــة عــن تحوي يف الرشك

وعــن بــدء البنــاء بعــد ثاثــة أعــوام مــن ذلــك.177

املستوطنون يستولون عىل أراض جنوب بيت لحم 
ويعتدون عىل املزارعني يف يطا 

فيــام أصيــب مواطــن، برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي، 
شــامل قطــاع غــزة، أمــس، كثــف جيــش االحتــال مــن 
وقــت  الضفــة، ويف  واعتداءاتــه يف  واعتقاالتــه  اقتحاماتــه 
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اســتوىل فيــه مســتوطنون عــى أرض يف قريــة بيــت اســكاريا 
ــدوا عــى املزارعــني يف مســافر يطــا  جنــوب بيــت لحــم واعت

ــل.  ــوب الخلي جن
وذكــرت مصــادر طبيــة، أن موظفــاً يعمــل يف مدرســة 
ــة  ــروح طفيف ــب بج ــون، أصي ــت حان ــواء يف بي ــة الش مهدي
برصــاص االحتــال، أثنــاء عملــه داخــل املدرســة، وجــرى نقلــه 

ــاج.  ــي الع ــدة لتلق ــفى البل إىل مستش
نرانهــا صــوت  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  وأطلقــت 
مزارعــني ورعــاة أغنــام رشق قطــاع غــزة. وأفــاد شــهود عيــان، 
بــأن جنــود االحتــال املتمركزيــن يف مواقعهــم العســكرية 
القريبــة مــن الســلك الفاصــل فتحــوا نــران أســلحتهم صــوت 
ــة  ــة رشق مدين ــة ملك ــرب منطق ــام ق ــاة األغن ــني ورع املزارع
غــزة، ورشق مدينــة ديــر البلــح وســط القطــاع، دون أن يبلــغ 

ــات.178 ــوع إصاب عــن وق

األربعاء 2019/1/30

املصادقة عىل مخطط إلنشاء قطاع هوايئ إرسائييل فوق 
القدس القدمية

صادقــت »لجنــة البنــى التحتيــة القوميــة« اإلرسائيليــة 
ــراق  ــط ال ــة قطــار هــوايئ يتجــه إىل حائ عــى مخطــط إقام
ــهرين  ــال الش ــط خ ــيعرض املخط ــة، وس ــدس الرشقي يف الق

القادمــني لاعرتاضــات.
ــا يســمى »ســلطة  ــة وم وتــرشف وزارة الســياحة اإلرسائيلي
تطويــر القــدس« عــى إقامــة القطــار الــذي ســتوجد لــه ثــاث 
محطــات، األوىل يف شــارع »عميــق رفائيــم« حيــث يقــام 
مخــزن املقطــورات وينطلــق القطــار منهــا فــوق بلــدة الثــوري 
ــوة  ــرب وادي حل ــوم« )غ ــن هين ــاي ب ــوق حــي »غ ــا ف ومنه
يف ســلوان( ويتجــه إىل البلــدة القدميــة. أمــا املحطــة الثانيــة 
فتقــام يف موقــف ســيارات جبــل صهيــون وميــر القطــار عــى 
طــول ســور البلــدة القدميــة ويتجــه إىل محطــة »كيــدم«، يف 
ســلوان باملنطقــة التــي يطلــق عليهــا »مدينة داود«. وســيكون 
بإمــكان املســافرين الســفر مــن محطــة كيــدم يف نفــق تحــت 

ــة.179 ــاب املغارب األرض أو يف الشــارع إىل ب

مجلس الوزراء يحر من استغالل االنتخابات اإلرسائيلية 
الرتكاب املزيد من الجرائم تجاه أبناء شعبنا 

ــة  ــال جلس ــه خ ــد الل ــي الحم ــوزراء رام ــس ال ــرب رئي أع
ــته،  ــس برئاس ــا أم ــي عقده ــبوعية الت ــوزراء األس ــس ال مجل
عــن تقديــره، وتقديــر أعضــاء الحكومــة لثقــة ودعــم ســيادة 
الرئيــس والقيــادة الفلســطينية للحكومــة طيلــة فــرتة عملهــا، 
ــداً أن الحكومــة تضــع اســتقالتها تحــت تــرف ســيادة  مؤك
الرئيــس وهــي مســتمرة يف أداء مهامهــا وخدمــة أبنــاء شــعبنا 
ــع مســؤولياتها إىل  ــا لجمي ــن تواجــده، وتحمله ــة أماك يف كاف

ــدة. حــني تشــكيل حكومــة جدي

ــاورات  ــاح املش ــه بنج ــن متنيات ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي وأع
ــدداً  ــن، مش ــت ممك ــأرسع وق ــدة ب ــة جدي ــكيل حكوم لتش
عــى أن نجــاح أي حكومــة يف انجــاز املهــام التــي تكلــف بهــا، 
ــه، ويســتدعي  ــة املواطــن الفلســطيني بحكومت يســتدعي ثق
ــة  ــل وكاف ــن القــوى والفصائ ــاً م ــاً ودعــامً صادق ــداً وطني جه
ــاوز  ــن تج ــن م ــى تتمك ــع الفلســطيني، حت ــات املجتم مكون
صلبــة،  وطنيــة  بــإرادة  التحديــات  ومواجهــة  الصعــاب 
ــاء االنقســام.180 ــه بإنه وانجــازات تطلعــات شــعبنا وطموحات

املاليك: املطلوب إجبار إرسائيل عىل االلتزام باتفاق وجود 
البعثة الدولية بالخليل 

عريقات: عدم التجديد خطوة لضم الضفة وفرض 
»إرسائيل الكربى«

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  أمــني رس  طالــب 
الفلســطينية د. صائــب عريقــات األمــم املتحــدة بإيجــاد 
ــة  ــة العاجل ــة الدولي ــا بالحامي ــذ قراره ــة لتنفي ــات فوري آلي
للشــعب الفلســطيني يف فلســطني املحتلــة مبــا فيهــا القــدس 
الرشقيــة، معتــراً قــرار رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني 
ــت يف  ــدويل املؤق ــد ال ــة التواج ــد والي ــدم تجدي ــو ع نتنياه
ــع  ــل لجمي ــل TIPH خطــة نحــو نقــض وإلغــاء إرسائي الخلي

ــلو.  ــة أوس ــذ اتفاقي ــا من ــا إليه ــي توصلن ــات الت االتفاقي
وخطــوة أخــرى اســتباقية للضــم غــر القانــوين للضفــة 
مــرشوع  فــرض  تجــاه  االســتعامري  املــرشوع  وترســيخ 
»إرسائيــل الكــرى« عــى ارض فلســطني التاريخيــة يف احتقــار 
واضــح لألمــم املتحــدة والنظــام الــدويل وقوانينــه وقيمــه. كــام 
ــر الخارجيــة واملغرتبــني ريــاض املالــي، املجتمــع  طالــب وزي
الــدويل العمــل عــى إجبــار إرسائيــل بااللتــزام باالتفــاق 
ــل،  ــة الخلي ــة يف مدين ــة املؤقت ــة الدولي الخــاص بوجــود البعث
ــني  ــي بنيام ــال اإلرسائي ــة االحت ــس حكوم ــد رئي ــد تهدي بع

ــا. ــد لوجوده ــدم التجدي ــو بع نتيناه
ــع  وقــال عريقــات »شــنت حكومــة االحتــال ومعهــا جمي
ــة  ــة وضيع ــة تحريضي ــة حمل ــمية اإلرسائيلي ــتويات الرس املس
وممنهجــة عــى الحقــوق الفلســطينية بدعــم مــن اإلدارة 
القانــون  فــوق  لانتخابــات  الدعايــة  إطــار  األمريكيــة يف 
الــدويل، والســامح لهــا باســتمرار تصعيدهــا، مبــا يف ذلــك 
ــد  ــه العدي ــي تواج ــري الت ــاء الق ــات اإلخ ــد بعملي التهدي
مــن العائــات الفلســطينية يف حــي الشــيخ جــراح يف القــدس 
املحتلــة، وحصــد أرواح الفلســطينيني مبــا فيهــا حيــاة الشــهيد 
اإلرهابيــون  املســتوطنون  قتلــه  الــذي  النعســان  حمــدي 
بحاميــة جيــش االحتــال، ويعــد شــاهداً عــى اإلرهــاب 
الــذي ميارســه املســتوطنون يف باقــي القــرى الفلســطينية 
ــة املســتوطنني  ــى تحــول حرك ــدل ع ــزل ي ــني الع ضــد املدني
اإلرسائيليــني إىل مســر ومنفــذ لسياســة دولــة االحتــال، 
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وذلــك يســتدعي التدخــل الفــوري مــن املجتمــع الــدويل قبــل 
أن نشــهد تصعيــداً مكثفــاً يف الخليــل دون أي مراقبــة«.

وأشــار أنــه عــى الرغــم مــن االجــامع الــدويل عــى إدانــة 
االســتيطان واعتبــاره جرميــة حــرب مبوجــب ميثــاق رومــا، إال 
أن تريحــات بنيامــني نتنياهــو األخــرة للمســتوطنني حــول 
ــة  ــر القانوني ــتعامرية غ ــتوطنات االس ــى املس ــة ح ــدم إزال ع
مبوجــب القانــون اإلرسائيــي، وأن كل أرض فلســطني التاريخية 
هــي لدولــة إرسائيــل هــو دليــل عــى احتقــار إرسائيــل للنظام 

واإلرادة الدوليــة. 
وحــذر عريقــات بــأن هــذا القــرار يعــد مبثابــة دعــوة 
الشــعب  املزيــد مــن املجــازر بحــق  مفتوحــة الرتــكاب 
ــعبنا دون  ــاء ش ــى أبن ــتوطنني ع ــاق املس ــطيني وإط الفلس
رقيــب أو حســيب، ســيام وأن بعثــة التواجــد الــدويل املؤقــت 
يف الخليــل أنشــئت بعــد مجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي املروعــة 
ــن  ــراً ع ــك تعب ــن 904، وذل ــس األم ــرار مجل ــام 1994 بق ع
الصدمــة واإلدانــة الدوليــة العارمــة مــن هــذه املجــزرة التــي 
نفذهــا أحــد قــادة الحركــة االســتيطانية والتــي خلفــت 
50 شــهيداً مــن املدنيــني الفلســطينيني اآلمنــني، وإصابــة 
املئــات، وقــد دعــا نفــس القــرار إرسائيــل، ســلطة االحتــال، 
ــن  ــم م ــني ملنعه ــتوطنني اإلرسائيلي ــلحة املس ــادرة أس إىل مص
ارتــكاب مجــازر وجرائــم أخــرى بحــق الشــعب الفلســطيني. 

ــة. ــر قانوني ــا غ ــتوطنات باعتباره ــة املس ــه إدان ــم في وت
ــب الفلســطيني لألمــم املتحــدة ودول العــامل  وجــدد املطل
بضــامن ســامة وحاميــة شــعب فلســطني، ليــس لضــامن 
اســتمرار وجــود البعثــة يف الخليــل فحســب، بــل وبنــرش 
قــوات حاميــة دوليــة دامئــة يف فلســطني املحتلــة، مبــا يف ذلــك 

ــال.181 ــاء االحت ــى إنه ــة، حت ــدس الرشقي الق

للمرة الثالثة منذ بداية العام... أنصار إيباك يف مجلس 
الشيوخ األمرييك يحاولون تجريم مقاطعة إرسائيل

للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة عــام 2019 يحــاول أعضــاء 
مقربــون مــن إرسائيــل واللــويب اإلرسائيــي إيبــاك يف مجلــس 
الشــيوخ األمريــي بالدفــع بترشيــع يجــرم مقاطعــة إرسائيــل 
ويدعــو يف بنــد خــاص مبعاقبــة مــن يدعــو ملقاطعــة إرسائيــل 
وســحب االســتثامرات منهــا املعــروف بحركــة يب دي أس 
حيــث نجــح هــؤالء بجلــب املســألة للتصويــت مســاء االثنــني 
ــرشوع  ــح م ــس لصال ــوت املجل ــاين 2019، وص ــون الث 28 كان
القانــون الــذي مــن شــأنه إلغــاء حريــة التعبــر باســم دعــم 

ــل.  إرسائي
ومــرشوع القانــون هــو إس. 1 امللقــب بـ»تعزيــز أمــن 
أمريــكا يف الــرشق األوســط لعــام 2019« والــذي صاغــه 
اللــويب اإلرسائيــي إيبــاك، كان قــد فشــل يف محاوالتــه الســابقة 
ــاء«  ــني الكف ــن »املتبني ــة م ــل مجموع ــن قب ــدم م ــث ق حي
حيــث أعــاد الســناتور الجمهــوري ماركــو روبيــو، مــن واليــة 

فلوريــدا، تقديــم الترشيــع )الــذي لقبــه باملؤيــدة إلرسائيــل( 
ــابق )115(.182 ــرس الس ــا يف الكونغ ــل يف متريره ــذي فش وال

األمم املتحدة تدين اعتداء املستوطنني عىل املغري 
أدانــت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقوق اإلنســان، 
ــه قريــة املغــر شــامل رشقــي رام  االعتــداء الــذي تعرضــت ل

اللــه، الســبت املــايض.
 وكان 30 مســتوطناً، قــد هاجمــوا املزارعــني يف حقولهــم يف 
قريــة املغــر وأطلقــوا النــار عليهــم وعــى منازلهــم، مــا أدى 
ــة العــرشات  إىل استشــهاد املواطــن حمــدي النعســان وإصاب

بجــروح بينهــم حــاالت خطــرة.
 وقالــت املتحدثــة باســم املفوضيــة الســامية ميشــيل 
ــة مل  ــرب القري ــزة ق ــة املتمرك ــوات اإلرسائيلي باشــليه، إن »الق
تتحــرك إال بعــد ســاعتني مــن تلقيهــا البــاغ، كــام مل تتحــرك 
لنجــدة املزارعــني الفلســطينيني، بــل لتطلــق عليهــم القنابــل 
املســيلة للدمــوع، حيــث أصيــب 3 فلســطينيني آخريــن 
بالذخــرة الحيــة، وليــس مــن الواضــح حتــى اآلن مــا إذا كان 
ــوات  ــار أم أن الق ــم الن ــوا عليه ــن أطلق املســتوطنون هــم م

ــم. ــي أصابته ــي الت ــة ه اإلرسائيلي
 وطالبــت املفوضيــة الســامية إرسائيــل كقــوة محتلــة 
بحاميــة الســكان الفلســطينيني مبوجــب التزاماتهــا القانونيــة 
ــتوطنني،  ــامت املس ــن هج ــؤولني ع ــبة املس ــة ومحاس الدولي
مؤكــدة أن هجــامت املســتوطنني ازدادت خــال العــام 2018 
بنســبة 57% مقارنــة بعــام 2017، كــام ازدادت بنســبة %175 

ــام 183.2016 ــة بع مقارن

القوى تؤكد أهمية استكامل وتعزيز تشكيل لجان الحامية 
والحراسة يف البلدات والقرى

اســتكامل  الوطنيــة واإلســامية أهميــة  القــوى  أكــدت 
وتعزيــز تشــكيل لجــان الحاميــة والحراســة يف مناطــق التامس 
ــرى والبلــدات الفلســطينية  ــرب مــن الق واالســتيطان وبالق

التــي تتعــرض إىل هجــامت قطعــان املســتوطنني.
جــاء ذلــك يف اجتــامع عقدتــه القــوى، يف رام اللــه، أمــس، 
ــع  ــا الوض ــية وقضاي ــتجدات السياس ــر املس ــه آخ ــت في بحث

ــي. الداخ
 وشــددت القــوى يف بيــان صحــايف صــدر عقــب االجتــامع، 
عــى أهميــة تضافــر كل الجهــود مــن أجــل حاميــة املواطــن 
ــكل  ــزم ل ــكل ح ــدي ب ــى األرض والتص ــوده ع ــز صم وتعزي
محــاوالت العبــث التــي يقــوم بهــا قطعــان املســتوطنني 

ــال. ــش االحت ــم جي ــة ودع بحامي
 وأكــدت أهميــة مطالبــة املجتمــع الــدويل بتوفــر الحاميــة 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني أمــام هــذه الجرائــم املســتمرة 
واملتواصلــة، وأهميــة توســيع رقعــة املقاومــة الشــعبية يف كل 
مناطــق التــامس واالســتيطان والحواجــز العســكرية والتصــدي 
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للمســتوطنني وافشــال مخططــات االحتــال. ورحبــت القــوى 
ــن  ــي م ــامن االجتامع ــون الض ــد قان ــس لتجمي ــوم الرئي مبرس
أجــل فتــح مزيــد مــن الحــوارات الهادفــة إىل تعزيــز قانــون 
ضــامن عــري ينصــف العــامل والطبقــات املهمشــة والحــد 
ــار كل  ــني االعتب ــذ بع ــك ويؤخ ــر ذل ــور وغ ــن األج األدىن م
املاحظــات واآلراء التــي طرحــت خــال الفــرتة املاضيــة 

ــزه وضــامن نجاحــه.184 لتعزي

االحتالل مينع ترميم منازل تاريخية يف »تل الرميدة« 
بالخليل

 منعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي اليــوم األربعــاء، عــامل 
لجنــة إعــامر الخليــل مــن ترميــم وإعــامر منــازل مواطنــني يف 

حــي تــل الرميــدة وســط الخليــل.

وأكــدت مصــادر مــن لجنــة إعــامر الخليــل، أن قــوات 

ــزل  ــل من ــامل داخ ــذ أع ــن تنفي ــامل م ــت الع ــال منع االحت

املواطنــة هنــاء أبــو هيــكل، القريــب مــن البــؤرة االســتيطانية 

املســامة »رمــات يشــاي«، املقامــة عــى أرايض املواطنــني 

ــة. ــط املدين وس

كــام منعــت قــوات االحتــال تركيــب شــبك الحاميــة عــى 

منــز ل أبــو هيــكل للمــرة الثانيــة خــال هــذا االســبوع، والذي 

يتعــرض عــى الــدوام لهجــامت املســتوطنني يف املنطقــة.

وقالــت أبــو هيــكل إن مســتوطنني نفــذوا عمليــات تخريب 

ملــا تــم إعــامره  وإنجــازه يف املــكان.

ــواد  ــال م ــق ادخ ــال تعي ــوات االحت ــره، أن ق ــر ذك الجدي

وأدوات البنــاء اىل منــازل املواطنــني يف تــل الرميــدة، عــر 

الشــاحنات، مــام ســاهم يف وجــود صعوبــات عــى العــامل يف 

نقــل املــواد اىل مواقــع العمــل باســتخدام العربــات اليدويــة. 

ــى  ــنوات ع ــذ س ــتوطنني من ــال واملس ــوات االحت ــد ق وتجته

ــة  ــراءات عقابي ــات وإج ــرض مامرس ــر ف ــني ع ــر املواطن تهج

ضــد أهــايل تــل الرميــدة يف مســعى لتهويــد هــذا الحــي األثري 
ــورة عــى حســابه.185 والتاريخــي لتوســيع املســتوطنة املذك

الخميس 2019/1/31

مقرر األمم املتحدة الخاص يف فلسطني يدعو إلجراءات 
دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطان

 دعــا مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحقــوق 
لينــك،  املحتلة مايــكل  الفلســطينية  األرض  يف  اإلنســان 

ــف  ــدويل إىل اتخــاذ إجــراء حاســم ردا عــى تكثي املجتمــع ال

إرسائيــل مؤخــرا ألنشــطة االســتيطان يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، األمــر الــذي يعتــر مبثابــة 

ــني. ــل الدولت ــح لح ــض واض رف

وحــذر مايــكل لينــك يف بيــان صحفــي اليــوم األربعــاء، 

مــن أن عــدم رد املجتمــع الــدويل عــى هــذه الخطــوات 

االســتيطانية اإلضافيــة، ســيؤدي إىل تجــاوز آخــر مخــرج عــى 

ــم األرايض. ــل بض ــام إرسائي ــق إىل قي الطري

ــرارا  ــرارا وتك ــد م ــدويل أك ــع ال ــك إىل أن املجتم ــار لين وأش

ــة  ــارخ التفاقي ــاك ص ــي انته ــة ه ــتوطنات اإلرسائيلي أن املس

جنيــف الرابعــة لعــام 1949. وقــال إن املســتوطنات هــي 

أيضــا جرميــة حــرب افرتاضيــة مبوجــب قانــون رومــا األســايس 

لعــام 1998، مضيفــا أنــه أشــار عــدة مــرات مــن قبــل، إىل أن 

املســتوطنات تعــد مصــدرا ملجموعــة مــن انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان املســتمرة.

وذكــر الخبــر األممــي أن العــام املــايض شــهد زيــادة 

املســتوطنني  قبــل  مــن  العنــف  حــوادث  يف  ملحوظــة 

اإلرسائيليــني ضــد الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة، قائــا 

إنــه »يف حــاالت عديــدة، تقــف القــوات اإلرسائيليــة، امللزمــة 

ــاين  ــون اإلنس ــب القان ــطينيني مبوج ــكان الفلس ــة الس بحامي

الــدويل، مكتوفــة األيــدي بينــام تتعــرض أشــجار الزيتــون 

للتدمــر، ويتــم تدمــر ســبل العيــش، وحتــى يف الوقــت الــذي 

ــون. ــوال، يقتل ــوأ األح ــاس، أو يف أس ــه الن ــاب في يص

ــة  ــهدتها قري ــي ش ــداث الت ــك: إن األح ــكل لين ــال ماي وق

املغــر بالضفــة الغربيــة يف 26 كانــون الثــاين / ينايــر تعــد مثاال 

حيــا عــى هــذه الظاهــرة املقلقــة للغايــة، حيــث قتــل قــروي 

فلســطيني يف وجــود املســتوطنني والجنــود اإلرسائيليني، مشــرا 

إىل أن »هــذه الحــوادث ال تنتهــك فقــط العديــد مــن حقــوق 

ــة  ــخص وحري ــن الش ــاة وأم ــوق يف الحي ــل الحق ــان مث اإلنس

تنقــل الفلســطينيني، بــل وتخــدم أيضــا توســيع مســاحة األرض 

التــي يســيطر عليهــا املســتوطنون اإلرسائيليــون«.

ــة  ــتوطنات اإلرسائيلي ــى أن املس ــي ع ــر األمم ــدد الخب وش

هــي املحــرك لاحتــال الــذي دام 51 عامــا، مضيفــا أن »هــذا 

االحتــال لــن ميــوت بســبب تقــادم الزمــن«، ولكنــه ســينتهي 

فقــط بفــرض عواقــب حازمــة عــى إرسائيــل لتجاهلهــا 

ــم املتحــدة. ــرارات األم ــن ق ــد م ــدويل والعدي ــون ال القان

ــت يف 8  ــل افتتح ــاص إىل أن إرسائي ــرر الخ ــت املق ــام لف ك

ــدس  ــط الق ــذي يرب ــق 4370 ال ــر طري ــاين / يناي ــون الث كان

باملســتوطنات شــامل ورشق املدينــة. الطريــق الــذي أطلقــت 

ــل  ــق الفص ــم »طري ــة اس ــس اإلرسائيلي ــة هآرت ــه صحيف علي

أحدهــام  متوازيــني  طريقــني  مــن  يتكــون  العنــري«، 

ــع  ــة، م ــة الغربي ــطينيني يف الضف ــر للفلس ــني واآلخ لإرسائيلي

ــام. ــل بينه ــدار فاص ج
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ــزء ال  ــو ج ــق 4370 ه ــك إىل أن الطري ــكل لين ــار ماي وأش

يتجــزأ مــن شــبكة مــن مســتويني للطــرق الريعــة للفصــل 

ــة  ــة املحتل ــة الغربي ــني والفلســطينيني يف الضف ــني اإلرسائيلي ب

ــتوطنات. ــام للمس دع

ــدويل »أتفــق مــع املدافعــني عــن حقــوق  ــر ال ــال الخب وق

اإلنســان الذيــن أشــاروا إىل أن الطريــق جــزء مــن اســرتاتيجية 

القــدس  بــني  التواصــل  لضــامن  املــدى  إرسائيــل طويلــة 

بهــا، وتدعيــم مطالبــة إرسائيــل  واملســتوطنات املحيطــة 

بالســيادة عــى املنطقــة »ج«، التــي تغطــي 60% مــن الضفــة 

ــة.« الغربي

وأعــرب املقــرر الخــاص عــن قلقــه إزاء إصــدار مناقصــات 

ــام اآلن«،  ــة »الس ــا ملنظم ــتيطان. ووفق ــدات االس ــاء وح لبن

ــام  ــام 2017. وع ــة ع ــدار 3,154 مناقص ــك إىل إص ــار لين أش

ــذ أن  ــم من ــم 3800، وهــو أعــى رق 2018، تجــاوز هــذا الرق

بــدأت منظمــة »الســام اآلن« يف جمــع البيانــات عــام 2002.

كــام انتقــد الســيد لينــك التحــركات األخــرة التــي اتخذتهــا 

الحكومــة اإلرسائيليــة لتوســيع املســتوطنات القامئــة بالقــرب 

ــني  ــاء الجئ ــد بإج ــه، وأدان التهدي ــم ورام الل ــت لح ــن بي م

فلســطينيني مــن منازلهــم يف حــي الشــيخ جــراح يف القــدس 

ــون. ــة، حيــث ســيحل محلهــم مســتوطنون إرسائيلي الرشقي

وأشــار إىل أن »النقــل القــري لألشــخاص املحميــني تحــت 

االحتــال هــو انتهــاك جســيم التفاقيــة جنيــف الرابعــة 

ــوق  ــك الحق ــه ينته ــا أن ــح أيض ــن املرج ــرب. وم ــة ح وجرمي

ــق.« ــكن الائ ــة والس ــة للخصوصي ــة املضمون الدولي

واختتــم لينــك بيانــه بالقــول »إن كل هــذه اإلجــراءات، إىل 

ــم ســنه بهــدف  ــذي ت ــع األخــر للكنيســت ال ــب الترشي جان

والســامح  الغربيــة  الضفــة  يف  االســتيطانية  البــؤر  تقنــني 

مبصــادرة املمتلــكات الفلســطينية الخاصــة، ليســت فقــط غــر 

قانونيــة، لكنهــا تســاهم بشــكل كبــر يف املشــقة التــي ال ميكن 

قياســها والتــي يعــاين منهــا كل هــؤالء الذيــن يعيشــون تحــت 
هــذا االحتــال الانهــايئ.«186

جنود االحتالل يعدمون فتاة عىل حاجز »الزعيم« هدم 
بناية سكنية وإخطارات بهدم منازل ومدرستني 

أعــدم جنــود جيــش االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، فتــاة 

فلســطينية عــى حاجــز »الزعيــم« العســكري املــؤدي إىل 

مدينــة القــدس املحتلــة بزعــم محاولتهــا تنفيــذ عمليــة طعن.

 وأطلــق جنــود االحتــال النــار عــى الفتــاة ســامح مبــارك 

)16 عامــاً(، وتركوهــا تنــزف عــى األرض دون أن يســمحوا 

ــا. ــم اإلســعاف بالوصــول إليه لطواق

 وقــال الهــال األحمــر الفلســطيني إن قــوات االحتــال 

منعــت طواقمــه مــن الوصــول إىل الفتــاة بعــد إطــاق النــار 

ــم. ــز الزعي ــا يف حاج عليه

 وأكــدت وزارة الصحــة أن الفتــاة استشــهدت برصــاص 

االحتــال اإلرسائيــي.

 وأكــدت مصــادر محليــة أن ســامح، طالبــة يف الصــف 

الحــادي عــرش مــن مدينــة رام اللــه.

 وقــال ميــي روزنفيلــد املتحــدث باســم الرشطــة اإلرسائيلية 

يف بيــان: »عنــد حاجــز الزعيــم األمنــي حاولــت امــرأة طعــن 

حــراس أمــن كانــوا يف دوريــة يف املنطقة«، ومل يصــب أي منهم.

 ولكــن شــهود عيــان قالــوا إن قــوات االحتــال طلبــت مــن 

الفتــاة إزالــة النقــاب عــن وجههــا لــدى اقرتابهــا مــن الحاجــز 

وعنــد رفضهــا تــم إطــاق النــار عليهــا.

 ويف أعقــاب استشــهاد الفتــاة، قالــت عائلــة الشــهيدة 

ــرات  ــم النص ــكان مخي ــن س ــا م ــزة إنه ــاع غ ــارك يف قط مب

لاجئــني، وقــد غــادرت قطــاع غــزة قبــل 5 ســنوات لتســكن يف 

ــرة. ــة الب ــط يف مدين ــي أم الرشاي ح

 وأكــدت العائلــة أن جنــود االحتــال حاولــوا نــزع النقــاب 

عنهــا، وملــا رفضــت أقدمــوا عــى إعدامهــا بــدم بــارد، وادعــوا 

أنهــا حاولــت تنفيــذ عمليــة طعــن.

وقــال عمهــا فتحــي الخالــدي: »نحــن أصــاً مــن غــزة، لكــن 

ــاً  ــره 18 عام ــذ كان عم ــل من ــد ســامح كان يعم شــقيقي وال

ــاك،  ــا هن ــدى قريباتن ــن إح ــزوج م ــة، وت ــل والضف يف إرسائي
ــة«.187 ــاك يف الضف ــه هن ــع أطفال وأنجــب جمي

بعد قرار السلطة رفض مواصلة تلقيها مساعدات واشنطن 
األمنية تتوقف اليوم واألمريكيون يبحثون عن مخرج 

الستمرارها

مــن املقرر وقــف املســاعدات األمنية للســلطة الفلســطينية 

اليــوم بعــد أن رفضتهــا وســط مخــاوف مــن أنهــا قــد تزيــد 

مــن تعرضهــا لقضايــا تتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب يف الواليــات 

املتحــدة.

ــر  ــا آخ ــنويا قطع ــون دوالر س ــو 60 ملي ــد نح ــل فق  وميث

للروابــط بــني إدارة الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب والرئيــس 

الفلســطيني محمــود عبــاس ويحتمــل أن يقــوض تعاونــه 

ــة. ــل يف األرايض املحتل ــع إرسائي ــي م األمن

فلســطينيني  إن مســؤولني  دبلوماســية  مصــادر  وقالــت 

ــى  ــاء ع ــيلة لإبق ــن وس ــون ع ــني يبحث ــني وإرسائيلي وأمركي

ــون  ــن 31 كان ــاراً م ــه اعتب ــاس رفض ــرار عب ــم ق ــل رغ التموي

ــة  ــون مكافح ــه يف قان ــوص علي ــايئ املنص ــد النه ــاين املوع الث
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»بتسيلم«: الرصاص أطلق عىل صالح الربغويث من مسافة 
صفر يف ما بدا وكأنّه عملية إعدام

كشــف تحقيــق أجرتــه منظمــة »بتســيلم« الحقوقيــة 

اإلرسائيليــة أنــه خافًــا لتريحــات »الشــاباك« والجيــش 

اإلرسائيليــني فــإن الشــهيد صالــح الرغــويث مل يحــاول وال كان 

مبقــدوره الفــرار أو دهــس أحــد، حــني كان يقــود ســيارة 

ــزل منهــام نحــو عــرشة مــن  ــان ون ــا مركبت ــة اعرتضته عمومي

ــه  ــوا علي ــيارته وأطلق ــارصوا س ــال وح ــوات االحت ــارص ق عن

النــران مــن مســافة صفــر يف مــا بــدا وكأنــه عمليــة إعــدام. 

وقالــت املنظمــة يف تقريــر أرســلته لـ»األيــام« إن: محــاوالت 

جهــات رســمية تريــر جرميــة القتــل بعــد وقوعهــا تؤكــد أنــه 

لــن يحاســب أحــد يف هــذه املــرة أيضــا«.

ــايض  ــهر امل ــن الش ــرش م ــاين ع ــوم الث ــه يف ي ــار إىل أن وأش

نحــو الســاعة 18:30 اعرتضــت مركبتــان تابعتــان للقــوات 

اإلرسائيليــة طريــق ســيارة عموميــة عــى الشــارع الرئيــس يف 

قريــة رسدا يف محافظــة رام اللــه كان يقودهــا صالــح الرغــويث 

ــه  ــامل رام الل ــر ش ــة كوب ــكان قري ــن س ــو م ــاً وه )28 عام
ــة(«.189 ــل يف الخامس ــزوج وأب لطف ومت

استشهاد فتاة عىل حاجز الزعيم وتشييع الشهيدين 
شامسنة والنباهني

استشــهد أمــس الطفلــة ســامح زهــر مبــارك، 16 عامــاً، يف 
القــدس برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي، بينــام شــيعت 
جامهــر بلــدة قطنــة، جثــامن الشــهيد ريــاض شامســنة، 
الــذي استشــهد مطلــع األســبوع الجــاري يف القــدس املحتلــة، 
ــاء  ــد شــيعت مســاء الثاث ــج ق ــم الري ــت جامهــر مخي وكان
جثــامن الشــهيد ســمر غــازي النباهــني الــذي استشــهد متأثــراً 
بإصابتــه الجمعــة املاضيــة، ويف الوقــت نفســه واصلــت قــوات 
االحتــال عمليــات هــدم املســاكن واملنشــآت يف القــدس 
وحــوارة وأخطــرت بهــدم مدرســة يف يطــا، كــام واصلــت حملة 
االعتقــاالت اليوميــة للشــبان يف محافظــة الضفــة الغربيــة.190 

»بتسيلم«: القوات الخاصة اعرتضت سيارة الربغويث 
وأطلقت النريان عليه من مسافة صفر

كشــف تحقيــق املنظمــة الحقوقيــة اإلرسائيليــة »بتســيلم« 
ــي مل  ــش اإلرسائي ــاباك« والجي ــات »الش ــاً لتريح ــه خاف أن
ــس  ــرار أو ده ــدوره الف ــويث وال كان مبق ــح الرغ ــاول صال يح
أحــد، حــني كان يقــود الســيارة العموميــة اعرتضتــه مركبتــان 
ونــزل منهــام نحــو عــرشة مــن عنــارص قــوات األمــن وحــارصوا 
ســيارته وأطلقــوا عليــه النــران مــن مســافة صفــر يف مــا بــدا 

وكأنــه عمليــة إعــدام.

وأكــدت املنظمــة أن محــاوالت جهــات رســمية تريــر 
جرميــة القتــل بعــد وقوعهــا تؤكــد أنــه لــن يحاســب أحــد يف 

ــرة أيضــاً. هــذه امل
ــو  ــوم 18، 12، 12 نح ــس: »يف ي ــا أم ــر له ــت يف تقري وقال
ــن  ــوات األم ــان لق ــان تابعت ــت مركبت ــاعة 18:30 اعرتض الس
ــارع  ــى الش ــة ع ــيارة عمومي ــق س ــي طري ــش اإلرسائي والجي
الرئيــيس يف قريــة رسدا يف محافظــة رام اللــه. وســائق الســيارة 
العموميــة صالــح برغــويث )28 عامــاً( وهــو مــن ســكان قريــة 
كوبــر شــاميل رام اللــه ومتــزوج وأب لطفــل يف الخامســة. 
ترجــل مــن املركبتــني نحــو عــرشة عنــارص مــن قــوات األمــن 
بضمنهــم رشطــة الوحــدة الخاصــة يف حــرس الحــدود )»ميام«( 
وطوقــوا الســيارة وأطلقــوا النــار عــى ســائقها صالــح الرغــويث 

مــن مســافة صفــر«.
ــويث  ــارص الرغ ــرج العن ــر: »أخ ــب التقري ــك حس ــد ذل وبع
مــن الســيارة وهــو مصــاب وكبلــوا يديــه واقتــادوه مغادريــن 
املــكان. أبلــغ الجيــش أرسة الرغــويث أنــه أصيــب بجــراح بليغة 

خــال الحــدث وأنــه تــويف الحقــاً يف املستشــفى.
ــذراع  ــذي كان ناشــطاً يف ال ــويث ال ــاباك أن الرغ ــم الش وزع
العســكري لحركــة حــامس مشــتبه يف الضلــوع بعمليــة إطــاق 
ــي  ــل تطوع ــة نق ــت يف 18، 12، 9 يف محط ــي وقع ــار الت الن
شــامل  الواقعــة  عوفــرا  ملســتوطنة  مجــاورة  )ترميبيــاده( 
ــبعة  ــة س ــك العملي ــب يف تل ــه أصي ــامً أن ــه. عل رشق رام الل

ــخاص.191  أش

تفاصيل املفاوضات بني األرسى وإدارة )عوفر(
وصــف أرسى محــررون مــن ســجن عوفــر اإلرسائيــي 
مؤخــرا املفاوضــات التــي جــرت بــني إدارة ســجن عوفــر 
وممثــي الفصائــل الفلســطينية املختلفــة يف أعقــاب األحــداث 
ــام  ــاب قي ــبوع يف أعق ــو أس ــل نح ــجن قب ــهدها الس ــي ش الت
وحــدة مــن املاتســدا باالعتــداء عــى األرسى واقتحامهــم لعــد 
ــة.  ــا كانــت معقــدة وصعب مــن األقســام بشــكل عنيــف بأنه
وأشــار األســر املحــرر الشــيخ عبــد الكريــم عيــاد، الــذي تحــرر 
ــاً كامــاً، إىل أن  ــل يومــني بعــد اعتقــال إداري اســتمر عام قب
ــوار  ــح ح ــارش فت ــداء املب ــد االعت ــت وبع ــجن حاول إدارة الس
ــة،  ــن جه ــا م ــس كله ــل ولي ــن الفصائ ــدد م ــي ع ــع ممث م
ــكل  ــدة وليــس بش ــى ح ــل ع ــكل ممثــل فصي ــاء ب وااللتق
موســع بحضــور كل ممثــي الفصائــل لبحــث األوضــاع، ولكــن 
كان هنــاك رفــض شــامل مــن قبــل كافــة الفصائــل عــى هــذا 
الطــرح مؤكديــن أنــه لــن تتــم املفاوضــات بــدون أن يتمثــل 
يف لجنــة الحــوار كافــة الفصائــل، وهــذا املوقــف انبثــق مــن 
ــي نشــتها  ــدى التصــدي للهجمــة الخطــرة الت موقــف عــام ل
إدارة الســجن مســتخدمة وحــدة متســادا التــي نفــذت إنزالهــا 
رهيبــاً مــن كل الجهــات املســتخدمة الغــاز والعــي واعتــدت 
ــن  ــر م ــة أك ــا أدى إىل إصاب ــش م ــكل فاح ــى األرسى بش ع
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ــاز املســيل  ــرب والغ 150 أســر بجــراح ورضــوض، جــراء ال
للدمــوع حيــث أظهــر األرسى بــكل فصائلهــم وحــدة ميدانيــة 

ــة متكنــت مــن صــد الهجمــة.192 مرشف

الجمعة 2019/2/1

الرئيس: دعم واشنطن يشجع مامرسات إرسائيل 
الدميقراطية طريقنا الستعادة وحدة األرض والشعب

 قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن مــن يشــجع إرسائيــل 

عــى التــرف كدولــة فــوق القانــون هــو دعــم اإلدارة 

ــال  ــن خ ــال م ــى لاحت ــا األعم ــا، وانحيازه ــة له األمركي

اعرتافهــا بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ونقــل ســفارتها إليهــا 

يف مخالفــة لقــرارات الرشعيــة الدوليــة، ومــا قامــت بــه مــن 

ــا  ــق عليه ــرارات مل يواف ــا، وهــي ق ــة نحون إجــراءات عقابي

ــأرسه. ــدويل ب ــع ال املجتم

 وأضــاف خــال مؤمتــر صحــايف مشــرتك مــع رئيســة 

مالطــا مــاري لويــز كولــرو بريــكا، يف مقــر الرئاســة مبدينــة 

رام اللــه، بعــد اختتــام محادثاتهــام أمــس: إن الواليــات 

ــدور الوســاطة،  ــام ب ــة للقي املتحــدة مل تعــد وحدهــا مؤهل

وندعــو لعقــد مؤمتــر دويل للســام وإنشــاء آليــة متعــددة 

األطــراف للمــي قدمــاً يف طريــق الســام، يكــون لاتحــاد 

ــوالً  ــا، وص ــم فيه ــن دور مه ــس األم ــاء مجل األورويب وأعض

ــه  ــتقاله يف دولت ــه واس ــطيني حريت ــعب الفلس ــل الش لني

ــل يف  ــة إرسائي ــب دول ــة إىل جان ــدس الرشقي ــا الق بعاصمته

ــن وحســن جــوار. أم

وعــى الصعيــد الداخــي، قــال الرئيــس: »إننــا نعمــل عــى 

تشــكيل حكومــة جديــدة، والتحضــر االنتخابــات ترشيعيــة 

ــاون  ــل أن يتع ــون، ونأم ــق القان ــة وف ــرتة املقبل ــال الف خ

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــا يف كل م ــل عقده ــن أج ــع م الجمي

والقــدس الرشقيــة وقطــاع غــزة، فالدميقراطيــة هــي طريقنــا 

الســتعادة االســتقرار ووحــدة األرض والشــعب، والتخفيــف 

مــن معانــاة شــعبنا يف قطــاع غــزة ودعــم صمــود أهلنــا يف 
القــدس”.193

االحتالل ميـدد إغالق مؤسـسـات فلسطينية يف القدس 
ملدة 6 أشهر

مــددت ســلطات االحتــال لـــ6 أشــهر إغــاق مؤسســات 

ــرشق  ــت ال ــها بي ــى رأس ــدس ع ــة الق ــطينية يف مدين فلس

ــة. ــة يف املدين ــة التجاري والغرف

ــاد أردان  ــي جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــع وزي  ووق

القــرار مدعيــاً أنــه »لــن يبقــى موطــئ قــدم للســلطة 

الفلســطينية يف مدينــة القــدس«.

ــم  ــر الزعي ــرشق، مق ــت ال ــات بي ــرار مؤسس ــمل الق  وش

الراحــل الشــهيد فيصــل الحســيني، والغرفــة التجاريــة، 

األســر  ونــادي  الفلســطينية،  الدراســات  وجمعيــة 

واملجلــس  الصغــرة،  املشــاريع  ومؤسســة  الفلســطيني، 

أخــرى. ومؤسســات  للســياحة،  األعــى 

 وكانــت ســلطات االحتــال أغلقــت هــذه املؤسســات يف 

العــام 2001 بداعــي عملهــا لصالــح الســلطة الفلســطينية.

 ومنــذ ذلــك الحــني متــدد ســلطات االحتــال إغــاق 

هــذه املؤسســات كل 6 أشــهر عــى الرغــم مــن الدعــوات 

الفلســطينية والدوليــة إلعــادة فتــح هــذه املؤسســات 

الحيويــة يف مدينــة القــدس.

 ووصفــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 

ــي  ــرار اإلرسائي ــان عــرشاوي، أمــس، الق الفلســطينية د. حن

ــؤول. ــر املس ــر وغ بالخط

ــذه  ــة: »إن ه ــة التنفيذي ــم اللجن ــان باس ــت يف بي  وقال

الخطــوة املســتفزة تــأيت يف ســياق العــدوان املســتمر عــى 

ــود  ــة الوج ــدف تصفي ــا به ــاتها ومواطنيه ــدس ومؤسس الق

الفلســطيني فيهــا تطبيقــاً الســرتاتيجية دولــة االحتــال 

القامئــة عــى تهويــد املدينــة املقدســة وتعزيــز سياســة 

التطهــر العرقــي والتهجــر القــري وبســط الســيطرة عــى 
ــا«.194 ــاة فيه ــي الحي ــع مناح جمي

وزير األمن الداخيل اإلرسائييل ميدد إغالق مؤسسات 
فلسطينية 

ــاد أردان،  ــي، جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــع وزي وق

ــطينية  ــات الفلس ــة املؤسس ــاق كاف ــد إغ ــرار متدي ــس ق أم

يف القــدس املحتلــة، للعــام الـــ18 عــى التــوايل، وشــمل 

ــة،  ــطينية يف املدين ــلطة الفلس ــاط للس ــع أي نش ــرار من الق

بتوصيــة مــن املخابــرات والرشطــة اإلرسائيليــة. وقــال أردان 

»الســلطة الفلســطينية، لــن يكــون لهــا أي موطــئ قــدم يف 

ــره  ــب تعب ــل«، حس ــة إرسائي ــدس عاصم الق

وأضــاف: »إن توســيع إغــاق املؤسســات الفلســطينية 

رســالة للســلطة الفلســطينية وســكان رشقــي القــدس، 

للتأكيــد عــى أن إرسائيــل ال تنــوي التخــي عــن أي جانــب 

ــد  ــى ح ــة«، ع ــل املدين ــى كام ــيادتها ع ــب س ــن جوان م

تعبــره، واتخــذ القــرار مبوجــب قانــون 1994، والــذي يحظر 

ــا أو مامرســة  ــب له ــح مكات عــى الســلطة الفلســطينية فت
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نشــاطات داخــل القــدس، ويعطــي ملــا يســمى وزيــر األمــن 

ــع هــذه األنشــطة. ــرارات متن ــة إصــدار ق الداخــي صاحي

ــات  ــطة مؤسس ــه أردان، أنش ــذي وقع ــرار ال ــدد الق ويح

ــد  ــطينية والوف ــة الفلس ــم الفني ــر الطواق ــرشق مق ــت ال بي

للســام يف  منــذ مؤمتــر مدريــد  املفــاوض  الفلســطيني 

عــام 1991. وقبــل اتفــاق أوســلو مقــر مســؤول ملــف 

ــات  ــة الدراس ــيني، وجمعي ــل الحس ــل فيص ــدس الراح الق

األعــى  واملجلــس  التجــارة،  غرفــة  وكذلــك  العربيــة، 

للســياحة، ومقــر الدراســات االجتامعيــة واإلحصائيــة ومركــز 

الدراســات الفلســطينية، ونــادي األســر الفلســطيني واملركــز 

الفلســطيني لحقــوق اإلنســان، ودائــرة املشــاريع الصغــرة. 

وظــل بيــت الــرشق حتــى نهايــة عــام 2001، عنوانــاً 

ــدس  ــة الق ــة الفلســطينية يف مدين ــادة الوطني سياســياً للقي

املحتلــة، لكنــه غلــق بعــد ســبعني يومــاً مــن رحيــل فيصــل 

التحريــر،  التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة  الحســيني عضــو 

ــهر.  ــتة أش ــه كل س ــدد إغاق ــدس ويج ــف الق ــؤول مل مس

كل  عــى  واســعة  حملــة  االحتــال  قــوات  وتشــن 

لفــرض  القــدس  يف  الفلســطينية  السياســية  املؤسســات 

ســيادتها عــى مناحــي الحيــاة يف املدينــة املقدســة املحتلــة، 

خاصــة بعــد إعــان الرئيــس األمريــي دونالد ترمــب اعرتافه 

بأنهــا عاصمــة »إرسائيــل« بصــورة مخالفــة للقانــون الــدويل 
ــاً.195 ــاً ودولي واألعــراف واملواثيــق واالتفاقيــات املوقــع ثنائي

إعتداءات وتنكيل مبواطنني يف بيت لحم والخليل

ــن  ــد م ــس املزي ــوم أم ــم ي ــت لح ــا بي ــهدت محافظت ش

بجانــب  املواطنــني،  عــى  واالعتــداء  التنكيــل  عمليــات 

مواصلــة املســتوطنني اقتحــام املســجد األقــى املبــارك، 

مواطنــني  اعتقــال  عــن  االحتــال  جيــش  أعلــن  بينــام 

ــان ومصــادرة  ــدة قب ــى ســاح يف بل ــور ع ــني والعث مطلوب

ــل  ــت أوال يف الخلي ــة بي ــن قري ــيكل م ــف ش ــو 100 أل نح
بحجــة أنهــا تعــود للمنظــامت الفلســطينية.196

بدون القدس وفلسطني كتاب مدنيات إرسائييل جديد 

ــي  ــة، مرتجم ــم اإلرسائيلي ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي أرغم

النــص العــري للعربيــة يف كتــاب املدنيــات الجديــد، والنظام 

ــكني إىل  ــام ديس ــور أبراه ــل للروفيس ــة يف إرسائي والسياس

ــف  ــم زي ــوص لتائ ــتبدال نص ــة واس ــوص عري ــة نص إضاف

ــة. ــة الصهيوني الرواي

ــض  ــرتوين بع ــوت« اإللك ــوت أحرون ــع »يديع ــرش موق ون

ــة،  ــة مرتجم ــى صيغ ــه ع ــد حصول ــات بع ــذه املصطلح ه

ــري  ــل الع ــا باألص ــل له ــة ال أص ــال جمل ــا إدخ ــن بينه وم

للكتــاب، وتقــول يف وصــف فلســطني قبــل النكبــة »إن 

ــا،  ــران وغره ــعب وعم ــدون ش ــاً، أي ب ــت خراب ــاد كان الب

ــة  ــة األصلي ــة العري ــايف الصيغ ــف ين ــذا الوص ــامً أن ه عل

ــاً مــع زيــف  ــح متوافق ــوزارة ليصب ــه ال ــا تطلب ــاب، وم للكت

ــل  ــها إرسائي ــى أساس ــت ع ــي قام ــة الت ــة الصهيوني الرواي

ــا أرض«. ــعب ب ــعب لش ــا ش »أرض ب

واحتــوت النســخة العربيــة عــى تحريفــات واضحــة، 

بتوجيــه مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة منهــا اســم 

أرض فلســطني إىل »بلســتينا« كــام أضيــف لتعريــف القــدس 

»أورشــليم القــدس«. وجــرى إخفــاء معلومــة مشــاركة 

ــي  ــص األص ــاً للن ــرب 1948 خاف ــعودي يف ح ــش الس الجي

ــاب.197  للكت

السبت 2019/2/2

مئات اإلصابات إثر قمع االحتالل تظاهرات سلمية يف 
الضفة والقطاع

منهــم  العــرشات  أمــس،  املواطنــني  مئــات  أصيــب 

بالرصــاص الحــي، إثــر قمــع قــوات االحتــال فعاليــات 

ــب  ــد أصي ــاع. فق ــة ورشق القط ــة الضف ــلمية يف محافظ س

ــدين  ــاص املع ــة بالرص ــي، وأربع ــاص الح ــاً بالرص 15 مواطن

املغلــف باملطــاط، والعــرشات بحــاالت اختنــاق بالغــاز 

املســيل للدمــوع، خــال مواجهــات اندلعــت عقــب صــاة 

الجمعــة، بــني املواطنــني وقــوات االحتــال يف قريــة املعــر 

شــامل رشق رام اللــه. وقالــت جمعيــة الهــال األحمــر 

ــعاف األويل لـــ 15  ــت اإلس ــا قدم ــطيني إن طواقمه الفلس

مصابــاً بالرصــا الحــي، ونقلــت عــدداً منهــم إىل مستشــفيات 

مدينــة رام اللــه لتلقــي العــاج. وذكــرت مصــادر محليــة أن 

ــة  ــال أطلقــوا الرصــاص الحــي واألعــرة الناري ــود االحت جن

املغلفــة باملطــاط، ووابــل مــن قنابــل الغــاز املســيل للدموع 

ــي  ــهل الرشق ــاة يف الس ــن أدوا الص ــني الذي ــوب املواطن ص

للبلــدة، وانطلقــوا عقبهــا يف مســرة ســلمية، هاجمتهــا 

ــل  ــات. ويواص ــوع إصاب ــام أدى إىل وق ــال م ــوات االحت ق

ــى  ــاً ع ــلمية احتجاج ــراتهم الس ــر مس ــة املغ ــايل قري أه

مســاعي االحتــال املتواصلــة لاســتياء عــى أراضيهــم، مــن 

ــام  ــال املق ــش االحت ــكرات جي ــد معس ــل أح ــال تحوي خ
عــى أرايض القريــة إىل مســتوطنة.198
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خطيب األقىص يحذر من استغالل إرسائيل لالنقسام 
الفلسطيني والعريب بتهويد القدس 

حــذر خطيــب املســجد األقــى املبــارك الدكتور إســامعيل 

ــر لاقتحامــات اإلرسائيليــة  ــور الخط نواهضــة، مــن التط

املتواصلــة للمســجد األقــى املبــارك، مــن قبــل أعضــاء 

كنيســت وقــادة جيــش ورشطــة االحتــال واســتهداف 

ــة،  ــة الصخــرة املرشف ــا قب املســاجد املســقوفة ويف مقدمته

وقــال إن االحتــال يصعــد مــن هجمتــه عــى القــدس 

ــة واملســجد األقــى وجــاري العمــل عــى تقســيمه  املحتل

ــاً.  ــاً وزماني مكاني

الجمعــة باالقــى  وقــال نواهضــة، يف خطبــة صــاة 

والتــي شــارك فيهــا أكــر مــن 60 ألــف مصــل وســط 

ــى  ــجد األق ــدد: »إن املس ــة مش ــة إرسائيلي ــراءات أمني إج

ــك  ــه، وذل ــن املرتبصــني ب ــل الحاقدي ــاً مــن قب يقتحــم يومي

وســط اختــاف وفرقــة وانقســام فلســطيني داخــي وعــريب 

وعــريب خارجــي واألمــة اإلســامية تعيــش حالــة مــن الوهــن 

والضعــف«. ودعــا خطيــب املســجد األقــى »إىل إنهــاء 

ــي تســتهدف  ــة الت ــض، والحمــات اإلعامي االنقســام البغي

ــكل الفلســطيني يف  ــا تضعــف ال ــث أنه ــة، حي ــزة والضف غ

الوقــت الــذي يحتــاج فيــه هــذا الشــعب كل طاقــات أبنائــه 

ــتثناء«. ــع دون اس ــود الجمي وجه

وقــال د. نواهضــة: »إن الهجمــة عــى أمتنــا وشــعبنا 

ــه صــى  ــاً لقول ــب عليكــم، مصداق ــداء تتكال شــديدة واالع

اللــه عليــه وســلم: »توشــك األمــم أن تداعــى عليكــم كــام 

تداعــي األكلــة إىل قصعتهــا«. فقــال قاتــل: ومــن قلــة نحــن 

يومئــذ؟ قــال: »بــل أنتــم يومئــذ كثــر، ولكنكــم غثــاء كغثــاء 

الســبل، ولينزعــن اللــه مــن صدوركــم عدوكــم املهابــة 
ــم.199 منك

عرشات اإلصابات يف مواجهات رشق القطاع والضفة 
االحتالل يسلّم جثامين شهيدين من مخيم قلنديا والخليل

أصيــب، أمــس، عــرشات املواطنــني بالرصــاص الحــي 

واالختنــاق الشــديد؛ إثــر انــدالع مواجهــات عنيفــة وواســعة 

مــع قــوات االحتــال، يف خمــس نقــاط حدوديــة رشق قطــاع 

غــزة.

ويف مناطــق بالضفــة الغربيــة، فيــام ســلم االحتــال 

جثــامين شــهيدين يف مخيــم قلنديــا والخليــل.

 فقــد أصيــب 32 مواطنــاً بالرصــاص الحــي وقنابــل غــاز 

مبــارشة، بينهــم مســعف ومســعفة وصحــايف، إضافــة إلصابة 

العــرشات باالختنــاق الشــديد؛ إثــر انــدالع مواجهــات عنيفة 

وواســعة بــني مئــات الشــبان الغاضبــني وقــوات االحتــال، يف 

خمــس نقــاط حدوديــة رشق قطــاع غــزة، مســاء أمــس، يف 

الجمعــة الخامســة واألربعــني مــن مســرات العــودة، والتــي 
أطلــق عليهــا »جمعــة أرسانــا ليســوا وحدهــم«.200

إدارة ترامب تعلن اكتامل وقف جميع مساعداتها للشعب 
الفلسطيني والسلطة

ــن أمــس،  ــدءاً م ــه ب ــام«: إن ــال مســؤول أمــريك لـ»األي ق

أوقفــت الواليــات املتحــدة األمركيــة تقديــم أي مســاعدات 

ــاء عــى  ــة وقطــاع غــزة، بن للفلســطينيني يف الضفــة الغربي

ــب الســلطة الفلســطينية. طل

وقــال املســؤول، الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه 

ــن الســلطة الفلســطينية،  ــب م ــاء عــى طل ــام«: »بن لـ»األي

ــة يف الضفــة  ــة بعــض املشــاريع والرامــج املمول ــا بإزال قمن

ــون  ــا يف قان ــوص عليه ــات املنص ــب الصاحي ــة مبوج الغربي

 .)ATCA( مكافحــة اإلرهــاب

وأضــاف املســؤول األمــريك: »اعتبــاراً من األول من شــباط 

ــطينية،  ــلطة الفلس ــن الس ــب م ــى طل ــاء ع ــس(، وبن )أم

مســاعدة  أي  تقديــم  عــن  املتحــدة  الواليــات  توقفــت 

ــة  ــة الغربي ــددة يف ATCA بالضف ــلطات املح مبوجــب الس
ــزة«.201 ــاع غ وقط

األحد 2019/2/3

إرسائيل تطلق حملة تحريض جديدة عىل املنهاج 
الفلسطيني 

ــة  ــان حمل ــة اإلرسائيليت ــة والرتبي ــا الخارجي أطلقــت وزارت

مضللــة تســتهدف رضب املنهــاج الوطنــي الفلســطيني، 

ووصمــة باملحــرض يف مدينــة القــدس خاصــة، بهــدف 

تنفيــذ خطــة اليمــني املتطــرف بتهويــد التعليــم الفلســطيني 

يف القــدس العاصمــة األبديــة للشــعب الفلســطيني، وقــال 

ــة إن  ــات فلســطينية يف املدني ــون ومؤسس ــراء ومختص خ

ــه اشــتد  ــة لكن ــال املدين ــذ احت ــم مــدرج من ــد التعلي تهوي

ــت  ــع »البي ــه م ــو وتحالف ــني نيتياه ــة بنيام ــل حكوم يف ظ

اليهــودي« بقيــادة وزيــر التعليــم اإلرسائيــي نفتــايل بينــت، 

قطــع  إىل  الراميــة  االحتــال  وذلــك ضمــن مخططــات 

الفلســطيني  التعليــم  املســاعدات الدوليــة عــن قطــاع 

ــة  ــاج، لفــرض املناهــج اإلرسائيلي ــض يف املنه ــاء التحري بإدع

ــذا  ــدويل له ــع ال ــن املجتم ــة م ــاعدات املقدم ــع املس وقط
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القطــاع الحيــوي يف األرايض الفلســطينية املحتلــة. 

وضمــن خطــة حكوميــة إرسائيليــة الهــدف منهــا محاربــة 

األوروبيــة  املســاعدات  وقطــع  الفلســطينية  املناهــج 

والدوليــة لقطــاع التعليــم الفلســطيني، واتهامــه بالتحريــض 

ومنــع دخــول املناهــج الفلســطينية ملدينــة القــدس وفــرض 

املنهــاج اإلرسائيــي اعتبــاراً مــن العــام املقبــل 2019.02.20 

املحتلــة، عرضــت لجــان  القــدس  كافــة مــدارس  عــى 

ــم  ــارج بدع ــية يف الخ ــات الدبلوماس ــى البعث ــة ع إرسائيلي

ــم  ــور بزع ــواد والص ــض امل ــة بع ــة اإلرسائيلي ــن الخارجي م

أنهــا تحريــض عــى الكراهيــة ورفــض وجــود االحتــال 

ــي. اإلرسائي

ــس  ــان املتحــدث باســم رئي ــر جندمل ــو أوف وجــدد املدع

وزراء الحكومــة اإلرسائيليــة أدعــاه أن املناهــج الفلســطينية 

تهاجــم اإلرسائيليــة ودورهــا التحريــي الــذي يعــزز كراهيــة 

اإلرسائيــي للعــرب واملســلمني، بــل يحــث عــى قتلهــم 

واقتاعهــم مــن فلســطني باإلضافــة لعــرشات القوانــني 

ــرة.  ــت األخ ــا يف الكنيس ــم إقراره ــي ت ــة الت العنري

ويقــول االئتــاف األهــي لحقــوق الفلســطينيني يف القدس 

ــة«. إن  ــض يف املناهــج اإلرسائيلي ــن التحري ــه ع ــر ل يف تقري

عمليــة التحريــف والتحريــض يف املناهــج اإلرسائيليــة عــى 

مدينــة القــدس املحتلــة عــى أنهــا مدينــة يهوديــة خالصــة 

وعاصمــة لدولــة إرسائيــل. وتتنكــر هــذه املناهــج للوجــود 

التاريخــي العــريب واإلســامي يف القــدس، وتدعــي أن ســائر 

ــاض  ــى انق ــت ع ــيحية أقيم ــامية واملس ــادة اإلس دور العب

معابــد يهوديــة، وأن املســجد األقــى املبــارك قــد بقــي قبل 

1500 عــام عــى أنقــاض الهيــكل اليهــودي املزعــوم. ونعــت 

ــني  ــدس باملجرم ــة الق ــايل مدين ــرب أه ــج الع ــذه املناه ه

والغربــاء. 

وأكــد االئتــاف أنــه عــى نقيــض مــا يزعمــه رئيــس 

ــه  ــا تدعي ــني نتنياهــو ويعكــس م ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ال

ــدع  ــب وخ ــن أكاذي ــي م ــري األمن ــام الع ــه باالع حكومت

للــرأي العــام العاملــي، تــأيت املناهــج الحكوميــة لجهــاز 

ــه  ــا يروج ــد م ــي لتفن ــمي اإلرسائي ــي الرس ــم الدين التعلي

نتنياهــو مــن أكاذيــب حــول التــزام إرسائيــل بالحفــاظ 

عــى الوضــع القائــم للمســجد األقــى وعــدم نيــة إرسائيــل 

تدمــره وإقامــة مــا يزعمونــه »الهيــكل« مكانــه، وهــو مــا 

ــذي  ــات ال ــراس اليومي ــل ك ــل التأوي ــكل ال يقب ــره بش يظه

تــم توزيعــه عــى تاميــذ املــدارس اإلرسائيليــة بدايــة العــام 

ــكل املزعــوم« مــكان  ــذي يصــور »الهي ــدرايس املــايض وال ال

األقــى ويحمــل عنــوان »شــهاديت االجتامعيــة حــب البــاد 

ــراس يف  ــذا الك ــوص ه ــارت نص ــد أش ــكل«. وق ــاء الهي وبن

فصــل يحمــل عنــوان »إرشــاد تــورايت« يظهــر جــواز مامرســة 

ــوم«.202  ــكل املزع ــة »الهي ــل إقام ــن أج ــل م أي فع

اعتداءات للمستوطنني وإصابات ومداهامت يف عدة 
مناطق إجبار مواطن مقديس عىل هدم منزله واقتحامات 

لألقىص

ــل،  ــة الخلي ــاء محافظ ــن أبن ــرة م ــر غف ــيعت جامه ش

أمــس، جثــامن الشــهيد معمــر عريــف األطــرش )42 عامــاً(، 

ــام.  ــذ 1-3 أي ــال من املحتجــز يف ثاجــات االحت

وانطلــق موكــب الشــتييع مــن املستشــفى األهــي، وصوالً 

ــه، أدى  ــوداع علي ــره ال ــه نظ ــاء ذوي ــد إلق ــه، وبع إىل منزل

املشــيعون صــاة الجنــازة عــى الجثــامن يف مســجد جامعــة 

بوليتكنــك فلســطني »أبو عيشــة« قبل أن يــوارى الرى مبقرة 

الشــهداء يف منطقة وادي الهرية، مبشــاركة رســمية وشــعبية.

ورفــع املشــاركون يف موكــب التشــييع، الــذي طــاف عــدة 

ــن  ــطينية، مرددي ــام الفلس ــل، اإلع ــة الخلي ــاء يف مدين أحي

هتافــات منــددة بالجرائــم اإلرسائيليــة بحــق األطفــال 

والنشــاء والشــيوخ واملواطنــني، داعــني دول العــامل للتدخــل 

ــي  ــدوان إرسائي ــرض لع ــذي يتع ــعبنا ال ــع ش ــوف م والوق

ــل. متواص

وطالــب املشــيعون مــن الشــخصيات األهليــة والشــعبية 

الجهــات  التشــييع،  يف  مشــاركتهم  خــال  املحافظــة  يف 

االحتــال  حكومــة  عــى  الضغــط  والحقوقيــة  الدوليــة 

ــزة.  ــهداء املحتج ــني الش ــع جثام ــليم جمي ــي لتس اإلرسائي

جثامــني  الســرتداد  الوطنيــة  الحملــة  منســق  وقــال 

ــض، إن 24  ــني الباي ــال أم ــدى االحت ــزة ل ــهداء املحتج الش

ــذ ســنوات  ــال من ــدى االحت ــم ل شــهيدا محتجــزة جثامينه

طويلــة، وثاثــة شــهداء احتجــزت جثامينهــم خــال العامــني 

األخريــن يف الثاجــات. 

وأشــار ذوو الشــهيد األطــرش، إىل أن جنــود االحتــال 

ــاء شــعبنا األعــزل  اإلرسائيــي يطلقــون الرصــاص صــوب أبن

دون مــرر يذكــر، وهــذا مــا ظهــر جليــاً يف تصويــر الفيديــو 

ــن  ــره م ــر وغ ــاب معم ــال الش ــدام االحت ــق إع ــذي وث ال

ــن  ــا م ــل وغره ــة الخلي ــوا يف مدين ــن ارتق ــهداء الذي الش

ــن.  ــات الوط محافظ

عــن  دفاعــه  وســيواصل  يرضــخ  شــعبنا  إن  وقالــوا، 
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ــة، يف ظــل العجــز  ــه الوطني ــه ومقدرات مقدســاته وممتلكات

ــتوطنيه،  ــال ومس ــم االحت ــى جرائ ــني ع ــت الدولي والصم

مطالبــني املجتمــع الــدويل بالتدخــل الريــع إليقــاف هــذا 

ــعبنا.  ــاء ش ــأرواح أبن ــي ب ــتهتار اإلرسائي االس

وتحقيــق  الصفــوف  رص  رضورة  عــى  وشــددوا 

الهجمــة  هــذه  ملواجهــة  الوطنيــة  الوحــدة 

أبنــاء  جميــع  وعــى  املقدســات  عــى  اإلرسائيليــة 

وفصائلــه.  أطيافــه  بكافــة  الفلســطيني  شــعبنا 

ــوات  ــاص ق ــى برص ــرش، ارتق ــهيد األط ــار إىل أن الش يش

ــرم  ــجد الح ــن مس ــب م ــهلة القري ــارع الس ــال يف ش االحت

اإلبراهيمــي، بزعــم نيتــه تنفيــذ عمليــة طعــن، يف 22 

ترشيــن األول العــام املــايض. 

ــة  ــل أيضــاً هاجــم مســتوطنون، عائل ويف محافظــة الخلي

الشــيخ أحمــد أبــو رسور يف مخيــم العــروب، الشــتائم 
ــم.203 ــة له ــاظ النابي واأللف

رشكة اسبانية ترفض املشاركة مبرشوع استيطاين يف القدس 

 )CAF( أعلنــت لجنــة بنــاء الســكك الحديديــة الباســكية

الجمعــة، رفضهــا املشــاركة يف مناقصــة لبنــاء مقطــع للســكة 

ــاً  ــرشوع مخالف ــار امل ــة، باعتب ــدس املحتل ــة يف الق الحديدي

للقانــون الــدويل. 

وقــال الرشكــة، التــي تعــد أحــد أهــم الــرشكات اإلســبانية 

ــع  ــاء مقط ــض بن ــا ترف ــة، إنه ــكك الحديدي ــال الس يف مج

ــة  ــة اإلرسائيلي ــدس، ألن الحكوم ــة يف الق ــكة الحديدي للس

ــا  ــتقوم مبصادرته ــطينية س ــع أرايض فلس ــت يف املقط أدرج

ــة«.204  ــة الدولي ــرارات الرشعي ــة لق ــورة مخالف بص

االحتالل يجرب مواطناً مقدسياً عىل هدم منزله يف سلوان 
جامهري الخليل تشيع جثامن الشهيد األطرش مستوطنون 

يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة 

ــل،  ــة الخلي ــاء محافظ ــن أبن ــرة م ــر غف ــيعت جامه ش

أمــس، جثــامن الشــهيد معمــر عريــف األطــرش )42 عامــا(، 

ــام. ــذ 103 أي ــال من املحتجــز يف ثاجــات االحت

ــي يف  ــفى األه ــن املستش ــييع م ــب التش ــق موك  وانطل

مدينــة الخليــل، وصــوال إىل منزلــه، وبعــد إلقــاء ذويــه 

نظــرة الــوداع األخــرة عليــه، أدى املشــيعون صالــة الجنــازة 

عــى الجثــامن يف مســجد جامعــة بوليتكنــك فلســطني »أبــو 

عيشــة« قبــل أن يــوارى الــرى مبقــرة الشــهداء يف منطقــة 

ــة، مبشــاركة رســمية وشــعبية. وادي الهري

 ورفــع املشــاركون يف موكــب التشــييع، الــذي طــاف عــدة 

ــن  ــطينية، مرددي ــام الفلس ــل، األع ــة الخلي ــاء يف مدين أحي

هتافــات منــددة بالجرائــم اإلرسائيليــة بحــق األطفــال 

والنســاء والشــيوخ واملواطنــني، داعــني دول العــامل للتدخــل 

ــي  ــدوان إرسائي ــرض لع ــذي يتع ــعبنا ال ــع ش ــوف م والوق

ــل. متواص

 وطالــب املشــيعون مــن الشــخصيات األهليــة والشــعبية 

الجهــات  التشــييع،  يف  مشــاركتهم  خــال  املحافظــة  يف 

االحتــال  حكومــة  عــى  الضغــط  والحقوقيــة  الدوليــة 

ــزة. ــهداء املحتج ــني الش ــع جثام ــليم جمي ــي لتس اإلرسائي

جثامــني  الســرتداد  الوطنيــة  الحملــة  منســق  وقــال   

ــض، إن 24  ــني الباي ــال أم ــدى االحت ــزة ل ــهداء املحتج الش

ــذ ســنوات  ــال من ــدى االحت ــم ل شــهيدا محتجــزة جثامينه

طويلــة، وثالثــة شــهداء احتجــزت جثامينهــم خــال العامــني 

ــات. ــن يف الثاج األخري

 وأشــار ذوو الشــهيد األطــرش لــ»وفــا«، إىل أن جنــود 

االحتــال اإلرسائيــي يطلقــون الرصــاص صــوب أبنــاء شــعبنا 

األعــزل دون مــرر يذكــر، وهــذا مــا ظهــر جليــا يف تصويــر 

الفيديــو الــذي وثــق إعــدام االحتــال الشــاب معمــر وغــره 

مــن الشــهداء الذيــن ارتقــوا يف مدينــة الخليــل وغرهــا مــن 

محافظــات الوطــن.

ــيواصل  ــخ وس ــن يرض ــعبنا ل ــهيد، إن ش ــال ذوو الش  وق

دفاعــه عــن مقدســاته وممتلكاتــه ومقدراتــه الوطنيــة، 

ــال  ــم االحت يف ظــل العجــز والصمــت الدوليــني عــى جرائ

ومســتوطنيه، مطالبــني املجتمــع الــدويل بالتدخــل الريــع 
إليقــاف هــذا االســتهتار اإلرسائيــي بــأرواح أبنــاء شــعبنا.205

دول »بعثة التواجد الدويل« تأسف لقرار إرسائيل 
»األحادي« بإنهاء عملها يف الخليل

ــويد  ــا، الس ــا، إيطالي ــج، تركي ــة الروي ــال وزراء خارجي ق

ــن  ــب م ــرار األحــادي الجان ــم يأســفون »للق وســويرا إنه

جانــب الحكومــة اإلرسائيليــة بعــدم تجديــد تفويــض بعثــة 

التواجــد الــدويل املؤقــت يف الخليــل بعــد 31 كانــون الثــاين 

املــايض« مشــرين إىل أن القــرار اإلرسائيــي يشــكل خروجــاً 

عــى اتفــاق أوســلو الثــاين لعــام 1995.

ــأن  ــة ب ــم املزاعــم اإلرسائيلي ــوزراء عــى رفضه  وشــدد ال

ــل هــذه  ــل، مث ــد ترفــت ضــد إرسائي ــة »ق ــة الدولي البعث

االدعــاءات غــر مقبولــة وغــر مقيــدة« الفتــني إىل أن 

ــة  ــد والي ــر الفلســطينية وقعــت عــى متدي ــة التحري منظم
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البعثــة وإن الــدول املشــاركة عــى اســتعداد لبقــاء البعثــة، 

مشــرين إىل أنــه برفــض إرسائيــل التمديــد لهــا »فــإن بعثــة 

ــة  ــة منظم ــق بطريق ــوف تغل ــت س ــدويل املؤق ــد ال التواج
ــي«.206 ــي واقع ــار زمن ــة يف إط ــة وكرمي وآمن

“أوتشا«: هدم 20 مبنى وتهجري 26 مواطناً خالل أسبوعني

قــال مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 

يف األرض الفلســطينية املحتلــة »أوتشــا«، أمــس: إن ســلطات 

االحتــال هدمــت، خــال األســبوعني املاضيــني، 20 مبنــى يف 

الضفــة، مــا أدى إىل تهجــر 26 مواطنــاً وتــرر ســبل عيــش 

54 آخريــن.

 وأوضــح »أوتشــا«، يف تقريــر حاميــة املدنيــني الــذي 

ــايض، أن 19  ــاين امل ــون الث ــني 15 و28 كان ــرتة ب ــي الف يغط

مبنــى مــن هــذه املبــاين هــدم بذريعــة افتقارهــا إىل رخــص 

بنــاء تصدرهــا ســلطات االحتــال، وكانــت ســتة منهــا تقــع 

يف القــدس و13 يف املنطقــة )ج(، وأن املبــاين األخرى شــملت 

شــقة يف بلــدة يطــا تعــود ملواطــن »طعــن مســتوطناً وقتلــه 

يف أيلــول 2018، حيــث جــرى تفجــر الشــقة وتدمرهــا 

كإجــراء عقــايب«.

ــت 1,250   وذكــر التقريــر أن ســلطات االحتــال اقتلع

ــا  ــة أنه ــا لفلســطينيني بذريع ــود ملكيته ــون تع شــجرة زيت

كانــت مزروعــة يف منطقــة أعلنهــا االحتــال »أرايض دولــة«، 

مــا ألحــق الــرر بســبل عيــش ســت أرس، مبينــاً أن هــذه 

ــة يف  ــة زراعي ــاين مبنطق ــون الث ــت يف 22 كان ــة وقع الحادث

ــر  ــرتاوح عم ــن«، وي ــات عاي ــل، بجــوار مســتوطنة »ب الخلي

هــذه األشــجار مــن خمســة إىل تســعة أعــوام.

 وحــول اعتداءات املســتوطنني، أشــار التقريــر إىل أن أربع 

ــة فلســطينيني  هجــامت شــنها مســتوطنون تســببت بإصاب

بجــروح أو إلحــاق األرضار مبمتلــكات فلســطينية، وشــهدت 

ــر يف 18  ــة املغ ــون، بقري ــجرة زيت ــاف 50 ش ــان إت حادثت

كانــون الثــاين، وقريــة صوريــف بالخليــل يف 19 كانــون 

الثــاين.

 ولفــت إىل إصابــة ثاثــة مواطنــني بينهــم فتــى، بجــروح 

ــدة  ــارة يف البل ــتوطنون الحج ــا مس ــى فيه ــوادث ألق يف ح

ــة  ــن قري ــة م ــة قريب ــة زراعي ــل ويف منطق ــة بالخلي القدمي

ــه. ــرام الل ــا ب جيبي

ــاد”  ــادي ع ــؤرة “ع ــن ب ــق مســتوطنون م  وأضــاف: أطل

االســتيطانية، يف 26 كانــون الثــاين، النــار باتجــاه رجــل 

بجــروح،  آخريــن  تســعة  وأصابــوا  وقتلــوه،  فلســطيني 

بعدمــا هاجمــوا قريــة املغــر، قــرب رام اللــه، فيــام أصيــب 

15 آخــرون بجــروح.

 ونــوه إىل أنــه يف العــام 2018، ســجل مكتــب األمــم 

فيهــا  قتــل  حادثــة   280 اإلنســانية  للشــؤون  املتحــدة 

ــوا  مســتوطنون فلســطينيني أو أصابوهــم بجــروح، أو ألحق

أرضاراً باملمتلــكات الفلســطينية، مبــا فيهــا إتــاف أكــر مــن 

8,000 شــجرة، مــا شــكل زيــادة بلغــت 77% يف عــدد هــذه 

ــام 2017. ــع الع ــة م ــوادث باملقارن الح

وبــني تقريــر »أوتشــا« أنــه، يف 30 كانــون الثــاين، أطلقــت 

ــن العمــر 16  ــغ م ــاة تبل ــار باتجــاه فت ــال الن ــوات االحت ق

عامــاً وقتلتهــا، بادعــاء محاولتهــا طعــن جنــدي عــى حاجــز 

ــة فلســطينيني، بينهــم  يقــع رشق القــدس، كــام قتلــت ثاث

طفــل، يف ثــاث حــوادث منفصلــة بالضفــة، وبذلــك ارتفــع 

عــدد الذيــن استشــهدوا عــى يــد قــوات االحتــال يف الضفــة 

إىل 11 فلســطينياً منــذ مطلــع كانــون األول 2018.

 وأفــاد التقريــر بإصابــة 115 فلســطينياً برصــاص االحتال، 

ــث  ــا، حي ــة وقراه ــدات الضف ــال، يف بل ــرشة أطف ــم ع بينه

أصيــب نصفهــم تقريبــاً )52 شــخصاً( خــال مواجهــات 

اندلعــت بعيــد اقتحــام مجموعــة كبــرة مــن اإلرسائيليــني، 

مبرافقــة الجنــود، مدينــة نابلــس لزيــارة موقــع دينــي “قــر 

النبــي يوســف”.

 ولفــت إىل أن قــوات االحتــال نفــذت، خــال األســبوعني 

املاضيــني، نحــو 150 عمليــة تفتيــش واعتقــال، أدت 42 

اثنتــان  انــدالع مواجهــات، وتســببت  إىل  منهــا  عمليــة 

مــن التظاهــرات األســبوعية احتجاًجــا عــى النشــاطات 

ــه إىل  ــرام الل ــر ب ــر واملغ ــي راس كرك ــتيطانية يف قريت االس

ــرى. ــات أخ ــرش إصاب ــوع ع وق

الفــرتة  خــال  للمصابــني  الــكي  العــدد  بــني  ومــن   

ــة  ــم نتيج ــب 46% منه ــر، أصي ــذا التقري ــا ه ــي يغطيه الت

لاعتــداء الجســدي، و34% جــراء استنشــاق الغــاز املســيل 

للدمــوع والــذي اســتلزم الحصــول عــى عــاج طبــي، بينــام 

أصيبــت البقيــة باألعــرة املعدنيــة املغلفــة باملطــاط )12(% 

ــة )%2(. ــرة الحي وبالذخ

 وقــال: يف قطــاع غــزة أســفرت تظاهــرات »مســرة العودة 

ــن  ــن الســياج الحــدودي ع ــرب م ــة بالق الكــرى« املتواصل
استشــهاد فلســطيني وإصابــة 703 آخريــن بجــروح.207
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»الحركة العاملية«: الحصانة التي يتمتع بها جيش االحتالل 

رخصة مفتوحة ملواصلة استهداف أطفال فلسطني

أكــدت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال- فلســطني، 

»أن سياســة اإلفــات مــن العقاب الســائدة يف أوســاط جنود 

ــة التــي يتمتعــون بهــا مهــام  االحتــال اإلرسائيــي والحصان

ــتهداف  ــتمرار يف اس ــة لاس ــة مفتوح ــم رخص ــوا متنحه فعل

األطفــال الفلســطينيني، ســواء بالقتــل أو اإلصابــة«.

بهــذا  أعدتــه  تقريــر  يف  العامليــة  الحركــة  وذكــرت 

ــة  ــوا ثاث ــال قتل ــود االحت ــوم األحــد، أن جن الخصــوص، الي

أطفــال، وأصابــوا مــا يقــارب مــن 15 طفــا آخريــن يف 

ــال  ــزة، خ ــاع غ ــدس، وقط ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي الضف

شــهر كانــون الثــاين املــايض، حســب توثيقاتهــا.

ففــي قطــاع غــزة، أصابــت قــوات االحتــال الطفــل عبــد 

الــرؤوف إســامعيل محمــد صالحــة )13 عامــا( بقنبلــة 

ــال  ــايض خ ــهر امل ــن الش ــرش م ــادي ع ــه يف الح ــاز برأس غ

مشــاركته يف املســرة الســلمية األســبوعية رشق بلــدة جباليا، 

مــا تســبب بكســور يف جمجمتــه أدخــل إثرهــا املستشــفى 

حيــث أجريــت لــه عمليــة جراحيــة، ليعلــن عــن استشــهاده 

يف الرابــع عــرش مــن الشــهر ذاتــه متأثــرا بإصابتــه.

أمــا يف الضفــة الغربيــة، فقــد قتــل جنــود االحتــال 

ــدة  ــا( مــن بل ــامن حامــد )17 عام الطفــل أميــن أحمــد عث

ســلواد مبحافظــة رام اللــه والبــرة، يف الخامــس والعرشيــن 

ــام يف  ــال تواجده ــر، خ ــوا آخ ــايض، وأصاب ــهر امل ــن الش م

أرض زراعيــة تعــود لوالــد الطفــل أميــن، تقــع عــى مقربــة 

ــلواد. ــدة س ــاذي لبل ــيس املح ــن الشــارع الرئي م

وقــال شــاهد عيــان -يف إفادتــه للحركــة العامليــة للدفــاع 

عــن األطفــال- إنــه توجــه ذلــك اليــوم برفقــة خمســة مــن 

أصدقائــه بينهــم أميــن يف حــوايل الســاعة الرابعــة مســاء إىل 

ــا  ــه إليه ــادوا التوج ــيس اعت ــن الشــارع الرئي ــة م أرض قريب

بغــرض التنــزه وإعــداد الشــاي عــى الحطــب، وخــال 

ســرهم ظهــر ثاثــة جنــود مــن خلــف شــجرة بلــوط كبــرة 

بصــورة مفاجئــة، ورشعــوا بإطــاق النــار صوبهــم دون 

ــذار. ســابق إن

وأضــاف: يف البدايــة أطلقــوا النــار صوبنــا بشــكل متقطــع، 

ومــن ثــم ســمعت وابــا مــن الرصــاص وعندهــا رأيــت أميــن 

ملقــى عــى األرض، وقــد اســتطعت الوصــول إليــه وحاولــت 

ســحبه إال أننــي شــعرت بــيء قــوي يــرب يــدي اليمنــى 

ــررت  ــت، فاضط ــي أصب ــت أنن ــف فأدرك ــفل الكت ــن أس م

لــرتك أميــن واالبتعــاد عــن املــكان، وقــد الحظــت أن صــدره 

ــايئ يف  ــة أصدق ــر بقي ــك ف ــرك، كذل ــاء وال يتح ــيء بالدم م

اتجاهــات مختلفــة.

ونُقــل شــاهد العيــان إىل مجمــع فلســطني الطبــي مبدينــة 

ــل  ــادة وص ــة إلع ــة جراحي ــع لعملي ــث خض ــه، حي رام الل

الوريــد الــذي قطــع جــراء اإلصابــة.

أمــا والــد الشــهيد أميــن، فأفــاد »للحركــة العامليــة« بأنــه 

ميلــك أرضــا قريبــة مــن الشــارع الرئيــيس املحــاذي للبلــدة 

ــل  ــك يفع ــزه، كذل ــه للتن ــع عائلت ــا م ــاب إليه ــاد الذه اعت

نجلــه أميــن مــع أصدقائــه، بحيــث يتوجهــون إليهــا للتنــزه 

وإعــداد الشــاي عــى الحطــب.

ــوم نقــودا بغــرض  ــك الي ــه ذل ــع: ان أميــن طلــب من وتاب

رشاء التســايل للتوجــه مــع أصدقائــه إىل األرض فأعطــاه، ويف 

حــوايل الســاعة الرابعــة والنصــف مســاء تلقــى اتصــاال مــن 

صديــق نجلــه يخــره فيــه أن أميــن أصيــب برصــاص قــوات 

االحتــال، وجــرى اعتقالــه.

وأضــاف الوالــد: ان قريبــا لــه اتصــل بــه بعــد ذلــك 

وطلــب منــه الحضــور فــورا إىل البلــدة، وعندمــا وصــل 

علــم بنبــأ استشــهاد نجلــه أميــن، مبينــا أنــه جــرى تســليم 

الجثــامن يف حــوايل الســاعة الســابعة والنصــف مســاء، وتــم 

ــواه  ــيع إىل مث ــد ش ــي، وق ــطني الطب ــع فلس ــه إىل مجم نقل

ــايل. ــوم الت ــر يف الي األخ

ــفل  ــة أس ــب برصاص ــه أصي ــهيد إن نجل ــد الش ــال وال وق

ــه  ــت إبط ــن تح ــت م ــة، خرج ــة األمامي ــن الجه ــة م الرقب

األميــن، مــا يشــر إىل أن الرصاصــة أطلقــت مــن مــكان 

ــع. مرتف

ــال  ــوات االحت ــت ق ــه، قتل ــن الشــهر ذات ــني م ويف الثاث

الطفلــة ســامح مبــارك )16 عامــا( مــن ســكان مخيــم قدورة 

مبحافظــة رام اللــه والبــرة، عــى حاجــز الزعيّــم العســكري، 

بحجــة محاولتهــا تنفيــذ عمليــة طعــن.

ومــن األطفــال الذيــن أصابتهــم قــوات االحتــال، الطفــل 

محمــد القواســمي )15 عامــا( الــذي أصيــب برصــاص قــوات 

ــم شــعفاط مســاء  ــة »مســتعربني« يف مخي خاصــة إرسائيلي

ــة  ــت رشط ــايض، وأعلن ــهر امل ــن الش ــن م ــع والعرشي الراب

ــه خــال تواجــده يف املستشــفى. االحتــال اعتقال

ــت  ــة أجري ــات جراحي وأوضحــت الحركــة أن عــدة عملي

للطفــل القواســمي فــور دخولــه املستشــفى، مبينــة أن 

الرصــاص أطلــق عليــه مــن الخلــف، فاخرتقــت إحــدى 
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الرصاصــات منطقــة اإلبــط مــن الجهــة اليــرى مــن الصــدر 

وخرجــت مــن منطقــة املعــدة، ونتيجــة لذلــك اضطــر 

ــد  ــدة والكب ــة املع ــال، وخياط ــتئصال الطح ــاء إىل اس األطب

ــز. ــاب الحاج والحج

ورغــم أن الطفــل القواســمي مل يشــكل تهديــدا عــى 

ــه،  ــة إصابت ــة لحظ ــوة الخاص ــارص الق ــود أو عن ــاة الجن حي

ــف(، إال أن  ــن الخل ــه )م ــة إصابت ــن طبيع ــح م ــذا واض وه

ــكل  ــي بش ــاص الح ــه الرص ــت صوب ــال أطلق ــوات االحت ق

ــد. متعم

ــاب  ــل املص ــن الطف ــال ع ــلطات االحت ــت س ــد أفرج وق

القواســمي أول أمــس الجمعــة بــرشوط، بعــد الرتافــع عنــه 

ــي  ــاديس الت ــرح بي ــة ف ــة العاملي ــة الحرك ــل محامي ــن قب م

ــه. ــه واعتقال ــة األوىل إلصابت ــذ اللحظ ــه من ــت حالت تابع

وقالــت املحاميــة »إن محكمــة االحتــال مــددت اعتقالــه 

ــة  ــام، مبين ــة اته ــده الئح ــدم ض ــرات، دون أن تق ــع م أرب

أن مــن رشوط إطــاق رساحــه: كفالــة ماليــة بقيمــة ألفــي 

شــيقل، وكفالــة طــرف ثالــث بقيمــة ســبعة آالف شــيقل«، 

مبينــة أنــه مــا زال يرقــد يف املستشــفى وهــو بحاجــة 

لرنامــج عــاج طويــل جــراء اإلصابــة التــي لحقــت بــه مــن 

ــل “املســتعربني”. قب

وختمــت »الحركــة العامليــة« تقريرهــا باإلشــارة إىل أن 

املجتمــع الــدويل لطاملــا أعــرب عــن قلقــه جــراء اســتخدام 

فــإن  ذلــك  ومــع  الحيــة،  الذخــرة  االحتــال  قــوات 

ــق  ــي بح ــال اإلرسائي ــود االحت ــل جن ــن قب ــتخدامها م اس

األطفــال الفلســطينيني العــزل هــو أمــر شــائع وعــى نحــو 

ــا  ــة، مب ــطينية املحتل ــاء األرض الفلس ــة أنح ــد يف كاف متزاي
ــة.208 ــراف الدولي ــني واألع ــع القوان يتناقــض م

الخليل: االحتالل يعتقل 4 مواطنني من مخيم العروب 

ويستدعي آخر

ــد، 4  ــوم األح ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل

ــلمت  ــل، وس ــامل الخلي ــروب ش ــم الع ــن مخي ــني م مواطن

ــا. ــة مخابراته ــا ملقابل ــررا باغ ــرا مح أس

ــوات  ــأن ق ــا«، ب ــة لـ»وف ــة ومحلي ــادر أمني ــادت مص وأف

ــازل  ــم من ــب ده ــة عق ــبان األربع ــت الش ــال اعتقل االحت

ــو  ــلم أب ــم مس ــم: كري ــها، وه ــم، وتفتيش ــم يف املخي ذويه

ــرة،  ــف جواب ــني يوس ــي، وحس ــامد الراع ــدة ع ــل، وعبي س

ــدوي. ــم الب وهيث

ــة  ــاء يف مدين ــدة أحي ــال ع ــوات االحت ــت ق ــام داهم ك

ــمي  ــرم القواس ــد أك ــرر زي ــر املح ــلمت األس ــل، وس الخلي
باغــا ملراجعــة مخابراتهــا.209

باألسامء: تسعة معتقلني يف الضفة

تســعة  اعتقلــت  قواتــه  أن  االحتــال  جيــش   أعلــن 

اليــوم. فجــر  الغربيــة  الضفــة  يف  مواطنــني 

كــام تــم مصــادرة مركبــة احــد املعتقلــني يف بيــت فجــار 

واســتدعاء الشــاب زيــد القواســمي مــن الخليــل.

واملعتقلون التالية اسامؤهم:

1. حاتــم إبراهيــم ديريــة- بيــت فجــار جنــوب بيــت لحم

2. يوسف حاتم ديرية- بيت فجار

3. موىس حاتم ديرية- بيت فجار

4. محمد سليامن أبو مفرح- تقوع رشق بيت لحم

5. محمد نايف أبو مفرح- تقوع

6. كريم مسلم أبو سل- مخيم العروب شامل الخليل

7. عبيدة عامد الراعي- مخيم العروب

8. حسني يوسف جوابرة- مخيم العروب

9. هيثم البدوي- مخيم العروب

اإلثنني 2019/2/4

مواجهات يف اللنب الرشقية واقتام بيت فجار وتقوع إخالء 
عائالت باألغوار الشاملية بحجة التدريبات العسكرية

استشــهد، مســاء أمــس، الشــاب أحمــد غــازي أبــو جبــل 

)30 عامــاً( مــن ســكان الشــجاعية، متأثــراً بجروحــه الخطرة 

التــي أصيــب بهــا برصــاص األحتــال اإلرسائيــي، خــال 

الحــراك البحــري شــامل بلــدة بيــت الهيــا األســبوع املــايض. 

وأصيــب، شــاب بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، خــال 

ــة،  ــن الرشقي ــة الل ــال، يف قري ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه

ــات  ــة أن املواجه ــادر محلي ــادت مص ــس. وأف ــوب نابل جن

ــة  ــة القري ــال لطلب ــود االحت ــة جن ــب ماحق ــت عق اندلع

أثنــاء عودتهــم لطلبــة القريــة أثنــاء عودتهــم مــن مدارســهم 

ــت  ــس. وأضاف ــس الرئي ــه نابل ــارع رام الل ــى ش ــة ع الواقع

املصــادر ذاتهــا، أن قــوات االحتــال أغلقــت املدخلــني 

الرشقــي والشــاميل للقريــة ألكــر مــن ثــاث ســاعات، كــام 
أطلقــت قنابــل الغــاز والصــوت باتجــاه منــازل املواطنــني.210

منصور: جلسة مغلقة ملجلس األمن األربعاء املقبل لبحث 
قرار إنهاء عمل بعثة التواجد الدويل يف الخليل

قــال منــدوب فلســطني الدائــم لــدى األمــم املتحــدة 

الســفر ريــاض منصــور إن جلســة مغلقــة ســتعقد األربعــاء 
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املقبــل يف مجلــس األمــن الــدويل، بخصــوص إنهــاء ســلطات 

االحتــال اإلرسائيــي لعمــل بعثــة التواجــد الــدويل املؤقــت 

يف الخليــل مــن جانــب واحــد.

ــطني،  ــوت فلس ــة ص ــث إلذاع ــور، يف حدي ــرب منص وأع

ــي تجــري  ــه بنجــاح املشــاورات الت ــن أمل ــس، ع مســاء أم

ــن يف  ــاء آخري ــيا وأعض ــت وأندونس ــقاء يف الكوي ــع األش م

مجلــس األمــن، الســتصدار موقــف بالضغــط عــى حكومــة 

ــدويل.  ــة التواجــد ال ــل بعث ــودة عم ــح ع ــال لصال االحت

وأوضــح منصــور أنــه بعــد انتهــاء هــذه الجلســة املغلقــة 

ــإن ســيصار إىل عقــد  ــل مــن أي جهــة، ف وإن حصــل تعطي

مؤمتــر صحفــي خــارج مجلــس األمــن لنقــل صــورة كل 

الجهــود التــي بذلــت، وأيضــاً النتائــج التــي متخضــت عــن 

هــذه الجلســة. 

وأشــار إىل أن الجهــود التــي بذلــت األيــام املاضيــة بهــذا 

الشــأن، إذ صــدر موقــف مــن الرويــج بصفتهــا رئيــس 

ــن  ــان م ــدر بي ــم ص ــن ث ــل، وم ــدويل يف الخلي ــد ال التواج

وزارة خارجيــة الــدول الخمــس املكونــة لهــذا التواجــد، 

إضافــة لبيــان مــن قبــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة الــذي 

ــا .211  ــن موقفه ــع ع ــال للرتاج ــلطات االحت ــه س ــا في دع

األمم املتحدة تفند املساعي اإلرسائيلية لنزع الصفة 
الرشعية عن عملها اإلنساين يف األرايض املحتلة

كشــف تقريــر لألمــم املتحــدة املســاعي اإلرسائيليــة 

ــانية يف  ــاتها اإلنس ــل مؤسس ــا وعم ــض عمله ــة لتقوي الرامي

املحتلــة. الفلســطينية  األرايض 

وقالــت يف تقريــر موســع لهــا أمــس: »ال تــزال املحــاوالت 

التــي تبــذل عــى صعيــد نــزع الصفــة الرشعيــة عــن 

ــة  ــان العامل ــوق اإلنس ــامت حق ــانية ومنظ ــوكاالت اإلنس ال

ــر  ــامت غ ــيام املنظ ــة، وال س ــطينية املحتل يف األرض الفلس

الحكوميــة، تشــهد ازديــاداً مطــرداً عــى مــدى األعــوام 

ــلبياً  ــراً س ــن هــذه املســاعي أث ــج ع ــة، وينت ــة املاضي القليل

عــى قــدرة هــذه املنظــامت يف تقديــم املســاعدات ومنارصة 

ــطينيني«. ــوق الفلس حق

ولفــت التقريــر إىل أن هــذا الوضــع يــزداد تفاقــامً بســبب 

القيــود املفروضــة منــذ أمــد بعيــد عــى تنقــل العاملــني يف 

ــبب  ــانية، وبس ــات اإلنس ــذ العملي ــاين وتنفي ــال اإلنس املج

التــي  اإلرسائيليــة  والهجــامت  التقييديــة  الترشيعــات 

ــان. ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــتهدف املدافع تس

واســهم تقلــص الحيــز املتــاح أمــام العمــل اإلنســاين 

ــدة اإلنســانية  ــض املناش ــوط يف تخفي ــذه الضغ ــة له نتيج

لــألرض الفلســطينية املحتلــة خــال العــام 2019.

املــدين  املجتمــع  منظــامت  مــن  شــبكة  وأطلقــت 

اإلرسائيليــة وبعــض املنظــامت املرتبطــة بهــا يف أماكــن 

ــة  ــزع الصف ــتهدف ن ــي تس ــاوالت الت ــم املح ــرى معظ أخ

الرشعيــة عــن العمــل اإلنســاين، وبدعــم ال يخفــي مــن 

جانــب الحكومــة اإلرسائيليــة. وتزعــم الحمــات التــي تعنــى 

بالتشــهر بالــوكاالت اإلنســانية وتشــويه ســمعتها أن هــذه 

ــوكاالت  ــوكاالت اإلنســانية وتشــويه ســمعتها أن هــذه ال ال

ــون  ــاب والقان ــة اإلره ــأن محافح ــات بش ــف الترشيع تخال
الــدويل، أو تنفــذ إجــراءات سياســة يف مواجهــة إرسائيــل.212

الخان األحمر ومرشوع القدس الكربى.. فرص إفشال 
املخطط

رصح رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، بتاريــخ 

2019.11.19، خــال لقــاء لنــواب حــزب الليكــود، بأنــه 

ســيتم إخــاء قريــة »الخــان األحمــر« يف وقــت قريــب 

ــوى  ــابيع بدع ــاء ألس ــل اإلخ ــأت إرسائي ــدد. وأرج ــر مح غ

ــر  ــان األحم ــكان الخ ــع س ــم م ــل إىل تفاه ــتنفاذ التوص اس

ــرشة  ــرور ع ــن م ــم م ــى الرغ ــي، وع ــاء الطوع ــى اإلخ ع

أســابيع عــى تريــح نتنياهــو عــن قــرب اإلخــاء إال أن ذلك 

مل يحــدث. واشــرتط نفتــايل بينــت، وزيــر التعليــم اإلرسائيي، 

إخــاء الخــان األحمــر لبقائــه يف الحكومــة، التــي أعلــن أنــه 

لــن ينســحب منهــا. ولكــن جــرى الحقــاً الدعــوة النتخابــات 

ــي. مبكــرة للكنيســت اإلرسائي

يعتــر قــرار إخــاء الخــان األحمــر مخططــا قدميــاً جديــداً، 

بأهــداف تتخطــى إخــاء منطقــة الخــان مــن ســكانها، 

ــمى  ــا يس ــر إىل م ــة األم ــل يف نهاي ــرشوع يوص ــمل م ليش

بـ»القــدس الكــرى«، والحاقهــا بكيــان االحتــال اإلرسائيــي، 

ال ســيام بعــد قــرار الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 

االعــرتاف بالقــدس عاصمــة لاحتــال يف نهايــة العــام 2017.

الخــان  يف  باملرابطــة  فلســطينيون  نشــطاء  يســتمر 

ــال  ــتمر االحت ــدم، ويس ــرار اله ــع ق ــل من ــن أج ــر م األحم

ــات  ــن كل االحتجاج ــم م ــى الرغ ــرار ع ــذ الق ــد تنفي بتأكي

واالعتصامــات، فهــل ســتتمكن الســلطة الوطنيــة والقيــادة 

ــك وإفشــال هــذا املخطــط؟  ــة ذل ــن مواجه الفســطينية م

وهــل مــا تقــوم بــه الســلطة كاف ملنــع هــدم الخــان 

ــدويل، وخاصــة االتحــاد  ــع ال ــف املجتم ــا موق ــر؟ وم األحم

األورويب، وهــل ســتكون هنــاك عقوبــات عــى إرسائيــل مــن 
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ــد  ــان وترشي ــدم الخ ــت به االتحــاد األورويب يف حــال قام

ــم؟ ــه وترحيله أهل

يف ظــل اســتمرار االنقســام يف الســاحة الفلســطينية، ويف 

ــات إدارة  ــة وسياس ــة متطرف ــة إرسائيلي ــة مييني ــل حكوم ظ

أمركيــة أمســت علنــاً حاضنــة وراعيــة لسياســات االحتــال، 

املخطــط  هــذا  مواجهــة  الصعــب  مــن  ســيكون  هــل 

ــاله؟ وإفش

ــرشوع  ــة م ــر«، إقام ــان األحم ــاء »الخ ــن إخ ــدف م اله

»القــدس الكــرى«، الــذي يخطــط لــه االحتــال منــذ فــرتة 

طويلــة، ويف حــال أخــي الخان فســيكون ذلك متهيــداً إلخاء 

باقــي التجمعــات البدويــة املحيطــة بالقــدس املحتلــة، 

حيــث أن أهــايل الخــان وباقــي التجمعــات البدويــة قاومــوا 

االحتــال، ورفضــوا املوافقــة عــى إخــاء مناطــق ســكنهم. 

ــة  ــة مبرحل ــذ العــام 1993، بــدأت الحكومــة اإلرسائيلي من

جريــدة مــن عمليــة تهويــد واســعة للقــدس اطلقــت عليهــا 

ــة  ــث وضعــت خطــة عرشي ــدس الكــرى«، حي »خطــة الق

ــل  ــة ترحي ــذه الخط ــمل ه ــام 2020. وتش ــى الع ــد حت متت

ــط  ــق تحي ــكنون يف مناط ــن يس ــطينيني الذي ــدو الفلس الب

ــة مــن  بالقــدس مــن أجــل الســيطرة عــى املناطــق الغربي

القــدس لتنفيــد مــرشوع »القــدس الكــرى« الــذي تســعى 
ــال.213 ــه حكومــة االحت ل

االحتالل يخطر 50 عائلة بإخالء مساكنها يف األغوار 
الشاملية بحجة إجراء مناورات 

أخطــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، أكــر مــن 

ــة، بالطــرد مــن مســاكنها يف عــدة مناطــق  ــة بدوي 50 عائل

باألغــوار الشــاملية، بذريعــة إجــراء التدريبــات العســكرية 

بالذخــرة الحيــة.

وقــال معتــز بشــارات، مســؤول ملــف االســتيطان يف 

محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــاملية: إن ســلطات االحتــال 

أخطــرت 18 عائلــة تضــم 93 فــرداً مــن خربة الــرأس األحمر 

جنــوب رشقــي طوبــاس يف األغــوار، بالطــرد مــن مســاكنها، 

يف الســادس والثــاين عــرش مــن الشــهر الجــاري، خــال 

الفــرتة الواقعــة بــني العــارشة صباحــاً ولغايــة الخامســة 

مســاء، بذريعــة إجــراء منــاورات عســكرية بالذخــرة الحيــة.

 وأضــاف بشــارات: إن تلــك اإلخطــارات طالــت كذلــك 32 

ــرج  ــة ال ــرداً، وتســكن يف مناطــق خرب ــة تضــم 218 ف عائل

ــح، مبغــادرة مســاكنها، يف الســادس  ــة وحاممــات املال وامليت

مــن الشــهر الجــاري مــن العــارشة صباحــاً ولغايــة الخامســة 

مســاء، للهــدف ذاتــه.

 وأكــد أن تلــك العائــات، التــي يف معظمهــا مــن األطفــال 

والنســاء وكبــار الســن، ســتكون مضطــرة ملغــادرة مســاكنها 

خــال الفــرتة املحــددة إلجــراء التدريبــات العســكرية التــي 

قــال: إنهــا ال تبقــي وال تــذر، وتكبــد املزارعــني خســائر 

األرايض  مــن  واســعة  مســاحات  تدمــر  جــراء  فادحــة 

ــة. الزراعي

 وتابــع: “إن ســلطات االحتــال تفعــل كل يشء يف ســبيل 

اجتثــاث الوجــود الفلســطيني مــن األغــوار، وتختــار التنكيل 

والبــدو  الفلســطينيني  مــن  املســتضعفة  باملجموعــات 

الذيــن باإلمــكان طردهــم مــن أراضيهــم ولــو لفــرتة زمنيــة 

مبوجــب أوامــر عســكرية، تحــت ذريعــة األمــن والتدريبــات 
املزيفــة”.214

إرسائيل تبدأ بناء جدار جديد فوق األرض بارتفاع 6 أمتار 
عىل طول الحدود مع غزة 

ذكــرت إرسائيــل، أمــس، أن العمــل عــى حاميــة حدودهــا 

دخــل مرحلــة جديــدة مــع بــدء بنــاء جــدار جديــد هائــل 

فــوق األرض عــى طــول الحــدود مــع قطــاع غــزة.

 ورصح رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو للصحافيــني، قبــل 

االجتــامع الحكومــة األســبوعي: »خــال نهايــة األســبوع 

ــع  ــوق األرض عــى طــول الحــدود م ــاء جــدار ف ســنبدأ بن

غــزة«.

 وأضــاف: إن الجــدار الــذي يتوقــع أن يرتفــع ســتة أمتــار 

ــلل إىل  ــن التس ــزة م ــني يف غ ــيمنع اإلرهابي ــن األرض »س ع

ــا«. مناطقن

 ومل يكشف نتنياهو تفاصيل، غر أن وزارة الدفاع قالت يف 

بيــان: إن العمــل عــى بنــاء الجدار ســيبدأ، الخميــس املقبل.

ــدار  ــار ج ــد مس ــدار الجدي ــع الج ــرر أن يتب ــن املق  وم

ــد  ــك لتبدي ــاؤه كذل تحــت األرض بطــول 65 كــم يجــري بن

خطــر بنــاء املقاتلــني الفلســطينيني أنفاقــاً عابــرة للحــدود.

ــد  ــوق األرض ســيضم عن ــان: إن الجــدار ف  وجــاء يف البي

ــط«  ــاه »املتوس ــوى يف مي ــاً مق ــداراً بحري ــريب ج ــه الغ طرف

يهــدف إىل منــع الفلســطينيني مــن شــن هجــامت عــر 

ــاه. املي

ــان أن  ــه بالبي ــو أرفقت ــط فيدي ــوزارة يف رشي ــرت ال  وذك

ــاص«. ــكل خ ــاً بش ــاً وقوي ــيكون »هائ ــدار س الج

 ويف حــرب غــزة 2014، قتلــت القــوات اإلرسائيليــة أربعــة 

مــن مقاتــي »حــامس« متكنــوا مــن العبــور إىل إرسائيــل مــن 
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ــق البحر. طري

ــر  ــو غ ــني: إن نتنياه ــني اإلرسائيلي ــض املعلق ــول بع  ويق

مســتعد ألي تصعيــد جديــد يف األعــامل العدائيــة مــع حركة 

“حــامس« التــي تحكــم قطــاع غــزة قبــل االنتخابــات العامة 
املقــررة يف 9 نيســان.215

»وفا« ترصد التحريض والعنرصية يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية

ــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«،  رصــدت وكال

التحريــض والعنريــة يف وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة، يف 

ــى 2018/2/2. ــني 2018/1/27 وحت ــا ب ــرتة م الف

وتوثيقــا  رصــدا  الـــ)84(،  تقريرهــا  »وفــا« يف  وتقــدم 

للخطــاب التحريــي والعنــري يف اإلعــام العــري املــريئ، 

واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك عــى صفحــات مواقــع 

التواصــل االجتامعــي لشــخصيّات سياســيّة واعتباريّــة يف 

املجتمــع اإلرسائيــّي.

ــي  ــة الت ــاالت اإلخباري ــن املق ــة م ــر جمل ويعــرض التقري

وأبــرز  الفلســطينيني،  تحريضــا وعنريــة ضــد  تحمــل 

ــض  ــول التحري ــايس ح ــكل أس ــورت بش ــي متح ــار، الت األخب

عــى قنــاة مســاواة وعــى الرئيــس محمــود عباس والســلطة 

ــطينية. ــة الفلس الوطني

وجــاء يف صحيفــة »مكــور ريشــون« مقــاال محرّضــا عــى 

ــات  ــل جه ــة تدخ ــرتكة بتهم ــة املش ــاواة والقامئ ــاة مس قن

ــة، وادعــى الكاتــب: »هــل  ــات اإلرسائيلي ــة باالنتخاب خارجي

الفيديــو املهلــل لعمــل القامئــة املشــرتكة، الــذي عــرض عــى 

قنــاة املســاواة، القنــاة التــي أقامتهــا الســلطة الفلســطينية 

ألجــل عــرب إرسائيــل، يعتــر تدّخــا خارجيــا يف االنتخابات؟ 

ــل  ــر )عــن حــزب إرسائي توجــه عضــو الرملــان عــودد فوري

ــق  ــح ملــف تحقي ــا( إىل املستشــار القضــايئ بطلــب فت بيتن

اثــر نــرش الفيديــو، الــذي يتباهــى بعمــل القامئــة املشــرتكة 

ورئيــس الحــزب أميــن عــودة.

توجــه عضــو الرملــان عــودد فوريــر إىل املستشــار القضايئ 

للحكومــة افيحــاي مندلبليــت بطلــب فتــح ملــف تحقيــق 

ــاة مســاواة الفلســطينية، حــول  ضــد القامئــة املشــرتكة وقن

تدّخــل جانــب خارجــي يف االنتخابــات وخــرق قانــون متويــل 

األحــزاب.

»مكــور  صحيفــة  يف  املــايض  األســبوع  نهايــة  نــرش 

ــة  ــاة مســاواة، املعروف ــث قن ــدء ب ريشــون«، خــرا حــول ب

عــى انهــا قنــاة تابعــة للســلطة الفلســطينية وتبــث مــن رام 

اللــه إىل عــرب إرسائيــل، دعايــات انتخابيــة لرئيــس القامئــة 

املشــرتكة – عضــو الرملــان أميــن عــودة، كــام ونــرشت 

فيديوهــات للقامئــة املشــرتكة...

ــه للمستشــار  ــص توّجه ــر بن ــان فوري ــب عضــو الرمل وكت

القضــايئ أن: »الحديــث ال يــدور فقــط عــن خــرق لقانــون 

االنتخابــات، امنــا نتحــدث أيضــا عــن تدخــل كبــر وواضــح 

ــر تخطــي  ــل، وهــذا يعت ــة إلرسائي ــة وخارجي ــة معادي لجه

خــط أحمــر آخــر لتدخــل الســلطة الفلســطينية يف شــؤون 

ــة. الكنيســت اإلرسائيلي

ــي ال  ــورا »ل ــات ف ــارشة يف التحقيق ــر املب ــب فوري وطال

نجــد أنفســنا مندهشــني للغايــة عندمــا نــرى مندوبــني عــن 

ــل«. الســلطة الفلســطينية داخــل كنيســت إرسائي

تحليــل الخــر: ال تــزال الهجمــة الرشســة عــى قنــاة 

ــذا  ــوايل، وه ــى الت ــث ع ــبوع الثال ــتمرة لألس ــاواة مس مس

ــه  ــني توج ــام ح ــدة إىل األم ــوة واح ــذت خط ــبوع أخ األس

ــا« إىل املستشــار  ــل بيتن عضــو الرملــان عــن حــزب »إرسائي

ــاة وضــد القامئــة  ــق ضــد القن ــف تحقي ــح مل القضــايئ بفت

املشــرتكة. بالرغــم مــن التعليــل الــذي أوفــاه كّل مــن رئيــس 

ــرتكة،  ــة املش ــو القامئ ــول فيدي ــر ح ــس التحري ــاة ورئي القن

والــذي عرضنــاه يف التقريــر الســابق، إال أن أعضــاء الرملــان 

ــل  ــى تدخ ــّرون ع ــون وم ــي مقتنع ــني اإلرسائي ــن اليم م

ــة. ــات اإلرسائيلي ــة باالنتخاب ــة وغريب ــب خارجي جوان

ونــرش الصحفــي مــويش مــورج يف صحيفــة »هموديــع«، 

ــطينية  ــلطة الفلس ــوال للس ــادرة أم ــر مص ــول »أم ــرا ح خ

فيــه:  قــال  ثــكى«،  لعائلــة  تعويضــات  دفــع  بهــدف 

ــة  ــوزارة املالي ــذ أمــرا ل ــرة اإلجــراءات والتنفي »أصــدرت دائ

مبصــادرة أمــوال تعويضــات لعائلــة ملكــوس الثــكى، وذلــك 

مــن األمــوال الريبيــة التــي تحولهــا الحكومــة اإلرسائيليــة 

للســلطة الفلســطينية، وفقــا لقــرار املحكمــة. رفــض املخرّب 

ماهــر حمــري زهــر رشــدي، والــذي قتــل الســيدة ملكــوس 

قبــل 4 اعــوام، تنفيــذ قــرار املحكمــة وبحســبه يخضــع 

ــة الثــكى  رشــدي لحكمــني مؤبــد ودفــع تعويضــات للعائل

ــون شــيقل«. ــغ 3.9 ملي مببل

وأضــاف: »رفعــت العائلــة الثــكى دعــوى شــخصية ضــد 

املخــرب نفســه، وبعــد عــدم تجاوبــه، قامــت برفــع دعــوى 

ضــد الســلطة الفلســطينية لدفــع األخــرة أجــر شــهري 

للمخــرّب بقيمــة 8 آالف شــيقل، وبعــد عــدم تجــاوب 

الســلطة لهــذه الدعــوى، قــررت وزارة املاليــة مصــادرة مبلغ 
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بقيمــة 100 ألــف شــيقل مــن األمــوال الريبيــة للســلطة 

الفلســطينية كجــزء مــن التعويضــات، كــام وســيتم الحجــز 

مســتقبا عــى أمــوال إضافيــة حتــى يتــم تطبيــق وتنفيــذ 

ــرار املحكمــة«. ق

تحليــل الخر: يتطــرّق الخــر إىل قضيــة دفــع تعويضــات 

ــم  ــوام، رغ ــل 4 أع ــا قب ــد أفراده ــل أح ــة قت ــة يهودي لعائل

ــه  ــة، إال ان ــه ال يحمــل ســامت تحريضي أن الخــر بحــد ذات

ــلطات  ــدى الس ــايئ ل ــل االنتق ــى التعام ــوء ع ــلّط الض يس

ــذي  ــطينيني منف ــر الفلس ــي تج ــة، الت ــة اإلرسائيلي القضائي

العمليــات عــى دفــع تعويضــات للعائــات اليهوديــة، بينــام 

ــض. ــدون أي تعوي ــكى ب ــات الفلســطينية الث العائ

وكتــب الصحفــي عنبــار تويــزر خــرا تحريضيــا يف صحيفة 

ــوان: »مســجد يهــّدد اســتقرار  »يديعــوت أحرونــوت«، بعن

الحــي اليهــودي«، قــال فيــه: »أثــارت عمليــات ترميــم 

ــب  ــر، غض ــهر األخ ــال الش ــت خ ــي انطلق ــجد، والت مس

ســكان الحــي اليهــودي يف البلــدة القدميــة يف القــدس. يقــع 

املســجد عــى خــط التــامس بــني الحــي اليهــودي واألرمنــي 

يف البلــدة. وجــاء عــى لســان بعــض الســكان يف الحــي 

ــو  ــود ه ــدة عق ــره مل ــد هج ــجد بع ــاء املس ــودي، إحي اليه

مبثابــة اســتفزاز ومــّس بالوضــع القائــم يف البلــدة القدميــة«.

الجامهريــة  اإلدارة  وقالت شوشــنا يش-لفــان، رئيســة 

يف الحــي اليهــودي، لصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«: »انــا 

أســكن يف الحــي منــذ 31 عامــا. ليســت لدينــا أي مشــكلة 

مــع املســجد نفســه، فهــو موجــود هنــاك منــذ زمــن طويــل. 

يقــع املبنــى عــى املدخــل للحــي اليهــودي، وياصــق بيتــا 

ــة  ــد فعالي ــوا بتجدي ــة. إذا قام ــة الثاني ــن الجه ــن م لألرم

املســجد فســتكون مبثابــة اســتفزاز فقــط. ال يوجــد ســكان 

ــل  ــط مث ــو بالضب ــا ه ــجد هن ــاء املس ــي. إحي ــرب يف الح ع

ــا كنيــس يف وســط الحــي اإلســامي«. إقامتن

ــس،  ــوم أم ــاء ي ــاءة بالكهرب ــبك اإلض ــم ش ــت: »ت وأضاف

ــامت. نحــن نســكن  ــا مســبقا بشــأن الرتمي وأحــدا مل يبلغن

هنــا بهــدوء وال نبحــث عــن املشــاكل، ولكــن األضــواء 

الخــراء مــن املســجد، تــيء لنــا داخــل البيــت، واذا تــم 

ــس  ــر م ــذا يعت ــا، فه ــه الحق ــاة من ــوات الص ــاق دع اط

ــة«. ــا اليومي بحياتن

ــة األوىل  ــن الدرج ــرّي م ــر عن ــا خ ــل الخر: أمامن تحلي

يظهــر ظاهــرة اإلســاموفوبيا لــدى املجتمــع اإلرسائيــي مــن 

كل معلــم او مبنــى يرتبــط بالديــن اإلســامي واملســلمني.

ــى  ــع ع ــجد يق ــم ملس ــات ترمي ــر إىل عملي ــرّق الخ يتط

القدميــة  البلــدة  واألرمنــي يف  اليهــودي  الحــي  مدخــل 

ــدى  ــا ل ــا عارم ــجبا وغضب ــر ش ــذي يث ــر ال ــدس، األم يف الق

ــي. ــكان الح ــود س اليه

يّدعــي بعــض ســكان الحــي اليهــودي أن عمليــات ترميــم 

املســجد وبالتــايل إعــادة تفعيلــه هــي خطــوة اســتفزاز 

ليســت إال. كــام وتطــرّق بعــض الســكان إىل انزعاجهــم مــن 

ــم،  ــل بيوته ــجد إىل داخ ــن املس ــر م ــوء األخ ــاق الض انبث

األمــر الــذي يعــر عــن عنريــة تامــة تجــاه املســلمني.

 وكتــب الصحفــي يــويس احيمئــر مقــاال تحريضيــا تفــوح 

منــه رائحــة العنريــة يف صحيفــة »معاريــف«، قــال فيــه: 

»تركــت والدتــان، يهوديــة وعربيــة، 12 طفــا وعائلتــني 

ــن  ــال م ــي، أم لـــ 4 أطف ــداس تبوح ــام. ه ــني خلفه حزينت

ســكان »عطــرت«، قتلــت أثــر اصطدامهــا مــع شــاحنة 

ــد ســيطرتها  ــا تفق ــا جعله ــا أن م فلســطينية. تظــن عائلته

عــى مركبتهــا هــو حجــر رمــي تجاههــا. عائشــة الــرايب، ام 

لـــ 8 أوالد، مــن ســكان بيديــا، قتلــت اثــر رمــي حجــر تجــاه 

ــف«. ــق يف املل ــاباك بالتحقي ــوم الش ــا، ويق مركبته

وأضــاف: »يف ســياق ملــف هــداس تبوحــي، مل يتــم التأكد 

ــر  ــا، حج ــب مقّربيه ــي بحس ــادث والت ــات الح ــن مابس م

رمــاه مخــرب تجــاه مركبتهــا جعلهــا تفقــد الســيطرة وتخرج 

عــن مســارها، فاقــت حتفهــا. بالرغــم أن كل مــن ميــر مــن 

هــذا املقطــع مــن الشــارع يشــهد ان عمليــة رجــم الحجــارة 

عــى املركبــات اإلرسائيليــة هــو جــزء مــن الحيــاة اليوميــة. 

ــرّاء  ــت ج ــا قتل ــاء انه ــن االدع ــا م ــق فع ــم التحق ــل ت ه

عمليــة تخريبيــة؟«.

يف حالــة عائشــة الــرايب، فتــح الشــاباك ملــف التحقيقــات 

مــن  مشــتبهني  قارصيــن  اعتقــال  تــم  فــوري.  بشــكل 

مســتوطنة »رحاليــم«، بعــد مــرور شــهرين عــى الفاجعــة، 

ــة(. ــوت بالعري ــار هجفاع ــال« )نوع ــبية الت ــون »لش ينتم

أبرزتــا  الرتاجيّديتــني  »الحادثتــني  إن  الكاتــب  ويقــول 

ــا. وبحســب  ــك لجرانن ــني تل ــا وب ــة حياتن ــني ثقاف ــرق ب الف

ــك  ــا، ومــن يفعــل ذل ــل يهودي الثقافــة املســلمة، حــال قت

هــو شــهيد وبطــل وطنــي، ويتــم رفــع صورتــه يف كل 

ــع  ــطينية بدف ــلطة الفلس ــوم الس ــرق، وتق ــات والط املفرتق

أمــوال لعائلتــه. وال أحــد يعــرف، طبعــا، اذا كان ينعــم، منــذ 

ــه، بوجــود الـــ72 حوريــة يف مــكان مــا يف األعــى...«. مقتل

ــب العــريب،  ــا يحــدث يف الجان وأضــاف: »عــى عكــس م
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ليســت لدينــا ثقافــة القتــل واإلرهــاب. ال أحــد يهلــل 

ليهــودي لكونــه قتــل عربيــا. اذا ثبــت حقــا ان ذاك القــارص 

مــن »رحاليــم« هــو بالفعــل قــام بقتــل عائشــة ومــن 

منطلقــات عنريــة، اذن علينــا ان نحكــم عليــه أقــى 

ــا  ــا واجتامعي ــليم ثقافي ــع س ــل مجتم ــذا يعم ــاب. فهك عق

مبخالفــي القانــون حتــى ولــو كانــوا متدينــني ويهابــون 

اللــه. ولكــن مــاذا عــن القتلــة العــرب؟ حتــى متــى ســيتم 

اســتقبالهم بــني ابنــاء شــعبهم بالتهليــل والتصفيــق؟ إىل 

ــامؤهم«. ــتخلد أس ــى س مت

تحليــل الخــر: يتحــدث الصحفــي يف مقالــه عــن حادثتــي 

ــطينية  ــدة فلس ــة، واح ــة قومي ــى خلفي ــني، ع ــل المرأت قت

واألخــرى إرسائيليــة. ولكــن، توّجهــه للحادثتــني يحمــل 

الكثــر مــن العنريــة والتحريــض عــى مجتمع الفلســطيني 

وتعامــل الســلطة الفلســطينية مــع العمليــات التــي ينّفذهــا 

الفلســطينيون ضــد اإلرسائيليــني.

ــل ملنفــذي  ــر ان املجتمــع اليهــودي ال يهل يّدعــي أحيمئ

ــب  ــخصيات ويطال ــك الش ــأ تل ــل يتقيّ ــة ب ــات كراهي عملي

ــكل  ــري ب ــا يج ــذا م ــم، فه ــات بحقه ــى العقوب ــاء أق بإلق

مجتمــع لديــه ثقافــة ســليمة ويســر بشــكل ســليم. ولكــن، 

املجتمــع الفلســطيني، بحســب ادعائــه، يهلــل ملنفــذي 

العمليــات وينعتوهــم بالشــهداء، األمــر الــذي يعطيهــم 

وقــارا. ويّدعــي أيضــا أن املجتمــع الفلســطيني يحــرتم 

ويعــزز ثقافــة القتــل واإلرهــاب، وليــس فقــط املجتمــع إمنــا 

ــز. ــذا التعزي ــطينية به ــادة الفلس ــاهم القي تس

الصحفــي بتئيــل كلــامن كتــب يف »مكــور ريشــون«، خــرا 

ــان يف  ــدي نعس ــهيد حم ــتوطنني للش ــل املس ــه قت ــرر في ي

ــرّب  ــان، مخ ــدي نعس ــل حم ــه: »قت ــال في ــر، ق ــة املغ قري

ــار مجموعــة  ــدان، ظهــر يــوم الســبت، نتيجــة إلطــاق ن ُم

االحتيــاط التابعــة ملســتوطنة »عــدي عــد«، وذلــك بعــد أن 

خــرج صبــي باحثــا عــن مــكان منعــزل عــى بعــد 200 مــرتا 

ــه،  ــدوا ل ــرب ترّص ــد 3 ع ــى ي ــم ع ــتوطنة، هوج ــن املس م

ــاذه.  ــاط إلنق ــة االحتي ــتدعاء مجموع ــن اس ــح م ــى نج حت

وفقــا للصبــي، حــاول الثاثــة جــرّه إىل القريــة، رضبــوه 

وطعنــوه. قــال الصبــي »نجحــت بالفــرار إىل »عــدي عــد«، 

ويف الطريــق اســتوعبت اننــي طُعنــت يف يــدي، رأيــت الدم، 

اســتدعيت مجموعــة االحتيــاط، وهــم بــارشوا مباحقــة 

ــني«. املتهّجم

وأضــاف: »جــاء عــى لســان املتحــدث باســم مســتوطنة 

ــة. نحــن  ــة للغاي »عــدي عــد« “نتحــدث عــن حادثــة جدي

نعــي أنــه تــم التخطيــط للحادثــة مــن البدايــة حتــى 

الحقــوا  الذيــن  االحتيــاط  مجموعــة  مقاتــي  النهايــة. 

املخربــني الثاثــة، وقعــوا يف فــخ لـــ150 –200 عربــا، حيــث 

ــش ان  ــى الجي ــكان. ع ــرب إىل امل ــن الع ــد م ــر املزي ح

ــذه  ــني. ه ــة املخرب ــى مجموع ــض ع ــوده بالقب ــز جه يرك

األرايض تابعــة للمســتوطنة، منطقــة بعيــدة جــدا عــن 

ليــس  البدايــة.  نــرش يف  كــام  وليــس  املغــر،  قريتهــم، 

ــش ان يصــدر  ــب الجي ــاك. نحــن نطال ــم اي تواجــد هن له

رســالة رســمية تدعــم مقاتــي مجموعــة االحتيــاط، الذيــن 

ــم للخطــر  ــون ويعرضــون حياته ــام يقاتل ــاة بين ــذوا حي انق

والتأكــد مــن عــدم حــدوث حادثــة خطــف إضافيــة”.

يف  الفلســطيني  القتيــل  أن  تبــنّي  أن  »بعــد  وتابــع: 

ــة األســبوع، حمــدي نعســان،  ــي وقعــت نهاي األحــداث الت

ــي  ــجن اإلرسائي ــى يف الس ــذي ق ــدان وال ــرّب ُم ــو مخ ه

نحــو 8 أعــوام الشــرتاكه يف عــدة عمليــات ووضــع عبــوات 

ــا اليــوم عــن رئيــس املجلــس اإلقليمــي  ناســفة، كــام وصلن

الســامرة، يــويس دجــان، عــى جهــاز األمــن العمــل بداخــل 

قريــة املغــر، والقــاء القبــض عــى املخربــني الذيــن خططــوا 

ــس«. ــوم أم ــش ي ــة اللين ملحاول

ــل الشــاب  ــة مقت ــل الخــر: يتطــرّق الخــر إىل قضي تحلي

حمــدي النعســان عــى يــد املســتوطنني يــوم الســبت 

املــايض، ويحــاول الكاتــب عــرض الحادثــة مــن خــال 

رشعنــة اعتــداءات املســتوطنني املســتمرة عى الفلســطينيني 

ومنحهــا مــررات، ومــن جهــة أخــرى شــيطنة الفلســطيني 

وتصويــره بــدور املعتــدي واملســتفز دامئــا. إضافــة إىل هــذا، 

اختــارت الصحفيــة التشــديد عــى الخلفيــة األمنيــة للشــهيد 

واشــرتاكه ببعــض العمليــات وقضائــه محكوميــة 8 ســنوات 

ــتوطنني  ــل املس ــرر لعم ــا كم ــة، كله ــجون اإلرسائيلي يف الس

ــة والتشــديد عــى شــيطنة الفلســطيني. ــح رشعي ومن

وزيــرة القضــاء اإلرسائيليــة اييليــت شــاكيد، غــردت عــى 

ــارة إىل مســتوطنة  تويــرت، »هــذا الصبــاح قمــت بإجــراء زي

ــرار املستشــار  ــات عــن ق »نيــي«، وأجريــت معهــم محادث

ــم  ــة أراضيه ــاعدهم برشعن ــذي يس ــة وال ــايئ للحكوم القض

ــل  ــد عم ــط األزرق. بع ــبب الخ ــا بس ــت مصاردته ــي مت الت

مضــٍن يف وزارة القضــاء نجحنــا يف رشعنــة عــرشات البيــوت 

ــن املســتوطنات. ــدٍد م يف ع

ــبوك«،  ــى »فيس ــت ع ــر، كتب ــا بوك ــود ناف ــو الليك  عض
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»عقوبــة املــوت للمخربــني- إلزاميــة!، بالجولــة األخــرة 

ــة  ــك للمحاكــم املدني ــذي يتيــح كذل ــون ال ــادرت إىل القان ب

أن تقــر عقوبــة املــوت عــى املدانــني بالقتــل ألســباب 

إرهابيــة. ال يصــح أن قتلــة قــذرون يســتمرون بالجلــوس يف 

ــا  ظــروف فنــدق الســجن اإلرسائيــي، يتلقــون تعليــام عالي

ويســمنون عــى حســابنا، يف حــني أن حيــاة عائــات كاملــة 

ــي  ــرتاف  ال يوجــد يشء أخاق ــدون اع ــر ب ــل تدم يف إرسائي

أكــر مــن عقوبــة املــوت للمخربــني يف الكنيســت القادمــة 

ــل  ــن أج ــارب م ــوف أح ــون، وس ــج للقان ــتمر بالرتوي سأس

ــه«. ــادق علي ــوة إىل أن يُص ــك بق ذل

ــبوك«،  ــى »فيس ــت ع ــو كتب ــات برك ــود عن ــو الليك عض

»عندمــا تثــر عــروض قوانــني أقدمهــا غضــب القامئــة 

املشــرتكة – أعلــم أننــي أقــوم بــيء جيــد للدولة. قمــت يف 

الــدورة الرملانيــة األخــرة بســن قانــون مهــم دخــل كتــاب 

القوانــني يف إرسائيــل وينــص القانــون أمــرا بســيطا وعــادال، 

إذا متّــت إدانــة إرهــايب يف املحكمــة العســكرية – بإمكاننــا 

ــم دعــوى ضــده يف  ــة لتقدي ــك املــواد القضائي اســتخدام تل

ــة«. ــة املدني املحكم

ــوى  ــم دع ــرري اإلرهــاب تقدي ــكان مت ــت: »بإم وأضاف

قضائيــة لدفــع تعويضــات ضــد إرهابيــني يف املحكمــة 

املدنيــة، ولكــن األمــر يتطلّــب منهــم ســرورة قضائيــة 

جديــدة. ولكــن بفضل القانــون الجديــد، بإمكانهــم االعتامد 

ــكرية  ــة العس ــودة يف املحكم ــة املوج ــواد القضائي ــى امل ع

لتقديــم طلــب تعويضــات. فهــذا يوفـّـر عليهــم وقتــا، ومــاال 

ــة، يقــف متــرري اإلرهــاب بأعــى  ــات. ويف الحقيق وطاق

ــايت«. ســلم أولوي

وحــرض رئيــس حــزب “إرسائيــل بيتنا” افيغــدور ليرمــان 

عــى »فيســبوك«، ضــد الســلطة الفلســطينية، بالقــول: 

ــح  ــق تصحي ــدة تطبي ــات املتح ــس، يف الوالي ــوم أم ــّم ي »ت

قانــون ضــد اإلرهــاب. نتيجــة للتطبيــق، اضطــرت الســلطة 

الفلســطينية التنــازل عــن املســاعدات األمريكيــة الســنوية 

مببلــغ 61 مليــون دوالر، فقــط لعــدم وضــع نفســها تحــت 

ــرري اإلرهــاب يف  ــل مت ــن قب ــة م ــة مدني ــوات قضائي دع

الضفــة الغربيــة. ومــاذا عــن حكومــة اليمــني يف إرسائيــل؟ 

فهــي ال تجّمــد أمــوال اإلرهــاب مــن دفعــات الســلطة 

الفلســطينية، وفقــا للقانــون الــذي بــدأ رسيانــه يف األول من 

ــم  ــر، رغ ــاين. وهــي أيضــا مل تخــِل الخــان األحم ــون الث كان

انــه كان عليهــا فعــل ذلــك يف تاريــخ 2018/12/31. تريدون 

حكومــة ميــني باألفعــال وليــس باألقــوال؟ صّوتــوا “إرسائيــل 

ــا”!. بيتن

رئيــس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة بنيامــني نتنياهــو، قــال 

ــدويل  ــد ال ــوات التواج ــى ق ــا ع ــبوك« محرض ــى »الفيس ع

ــوة  ــود ق ــتمرار وج ــمح الس ــن نس ــل، »ل ــت يف الخلي املؤق

ــا!«. ــة تعمــل ضدن دولي

تحــت هاشــتاغ أطلقتــه قنــاة »كان« بعنــوان #كان_

ــد  ــو لناشــط يســارّي اســمه رويب، ُولِ ــرش فيدي ــارون، ن يخت

ــه  ــن انتقالت ــدث رويب ع ــّي. يتح ــتوطٍن ميين ــرع كمس وترع

مــن التطــرف اليمينــّي لليســار االرسائيــّي، ويفضــح الرتبيــة 

ــة واملامرســات املتطرفــة وغســل األدمغــة الخطــر  العنريّ

الــذي يعــرتّض لهــا املســتوطنون منــذ الصغــر، وعــن كيفيّــة 

تربيتهــم عــى ان الفلســطينّي ليــس إنســان ويجــب انتهــاك 

حقوقــه والتعــرض لــه دامئــا، وال بــأس بإيذائــه ورضبــه 
ــه أي قيمــة.216 ــوق ليــس ل ــه مجــرد مخل ــه ألن وقتل

الثالثاء 2019/2/5

شهيد وجريح برصاص االحتالل قرب حاجز الجلمة 
مستوطنون يخطون شعارات ويقتحمون سبسطية واألقىص

قتلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمس، بــدم بارد 

شــابا مــن بلدة الجلمة شــامل جنني، وأصابت آخــر من قرية 

عرانــة رشقــا عــى بعــد عــرشات األمتــار مــن بلــدة الجلمــة.

 وقــال رئيــس بلديــة الجلمــة، محمــد ســامر أبــو فرحــة 

معــر  عــى  املتمركــزة  االحتــال  قــوات  إن  لـ»األيــام«، 

“الجلمــة”، أطلقــت النــار عــى دراجــة ناريــة عــى مدخــل 

ــه  ــد الل ــا أدى إىل استشــهاد الشــاب عب ــس، م ــدة الرئي البل

فيصــل عمــر طوالبــة »19 عامــا« مــن البلــدة وإصابــة فتــى 

مــن قريــة عرانــة املجــاورة وهــو أحمــد فــوزي أبــو حنانــة 

ــدة رصاصــات. ــا« بع »15 عام

وأكــد أبــو فرحــة، أن جنــود االحتــال ارتكبــوا جرميــة قتل 

ــة  ــة ناري ــن دراج ــى م ــابان ع ــث كان الش ــارد، حي ــدم ب ب

يف طريقهــام إىل بلــدة الجلمــة، عندمــا كانــا هدفــا إلطــاق 

النــار.

 وادعــت ســلطات االحتــال يف روايتها األولية، أن الشــابني 

أطلقــا النــار وألقيــا عبــوة ناســفة صــوب معــر “الجلمــة”، 

ورسعــان مــا تراجعــت عــن روايتهــا وأقــرت بعــدم تعــرض 

املعــر ألي عمليــة إطــاق نــار أو إلقــاء عبــوات ناســفة.

ــط معــر  ــا محي ــد إغاقه ــال بع ــوات االحت  وأقدمــت ق
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»الجلمــة«، عــى احتجــاز جثــامن الشــهيد طوالبــة والفتــى 

املصــاب، حيــث منعــت املواطنــني وطواقــم اإلســعاف مــن 

الوصــول إىل املوقــع، قبــل أن تســلم الجثــامن واملصــاب إىل 
طواقــم اإلســعاف التابعــة لجمعيــة الهــال األحمــر.217

سلطات االحتالل تعتزم اقتطاع »مبلغ كبري« من املقاصة 

الفلسطينية بذريعة رواتب األرسى 

ــر  ــي املصغٍّ ــيايس اإلرسائي ــي والس ــس األمن ــزم املجل يعت

)الكابينــت(، خــال األســبوعني املقبلــني، اقتطــاع جــزء 

ــر مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية »بســبب اســتمرار  كب

الســلطة الفلســطينية يف دفع رواتب األرسى الفلســطينيني«، 

ــوم«، أمــس. ــل الي ــة »إرسائي ــرت صحيف ــا ذك بحســب م

ــايض وزارة  ــوز امل ــت يف مت ــره الكنيس ــون أق ــزم قان  ويل

للكابينــت  تقاريــر ماليــة  بتقديــم  الجيــش اإلرسائيليــة 

حــول الرواتــب التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية لعوائــل 

األرسى والشــهداء، وهــو مــا تطلــق عليــه ســلطات االحتــال 

ــض«  ــة بـ»تخفي ــزم وزارة املالي ــام يل ــب اإلرهــاب”، ك “روات

االحتــال  يجبيهــا  التــي  الفلســطينية  املقاصــة  مبالــغ 

للســلطة الفلســطينية.

ونقلــت الصحيفــة عــن رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة 

ــؤدي االقتطــاع  ــة أن ي ــه مــن إمكاني بنيامــني نتنياهــو، قلق

إىل اإلرضار باســتقرار الســلطة الفلســطينية، وأنــه ســيبحث 

عــن طريقــة لتطبيــق القانــون »لكــن، ويف الوقــت نفســه، 

ــطينية«. ــلطة الفلس ــتقرار الس ــى اس ــاظ ع الحف

وكشــفت الصحيفــة أن وزارة الجيــش اإلرسائيليــة تجــري 

منــذ أســابيع عمليــات جمــع معطيــات لتحديد املبالــغ التي 

ــهداء،  ــل األرسى والش ــطينية لعوائ ــلطة الفلس ــا الس دفعته

مــن املقــرر أن تنتهــي خــال األســبوعني املقبلــني، قبــل أن 

تعلــن ســلطات االحتــال رســمياً عــن االقتطــاع.

ــي إىل  ــاع اإلرسائي ــؤدي االقتط ــة أن ي ــت الصحيف ورجح

ــا  ــطينية، بعدم ــلطة الفلس ــة للس ــة« ثاني ــة اقتصادي »رضب

أوقــف الواليــات املتحــدة األمركيــة، نهايــة األســبوع املــايض، 

مســاعداتها املاليــة ألجهــزة األمــن الفلســطينية ضمــن 

ــهداء. ــل األرسى والش ــب عوائ ــف روات ــوط لوق ضغ

 ويف متــوز املــايض، صادقــت الهيئــة العامة للكنيســت عى 

مــرشوع قانــون ينــص عــى تجميــد دفــع قيمــة مخصصــات 

ذوي الشــهداء واألرسى والجرحــى الفلســطينيني، وذلــك مــن 

خــال خصــم هــذه املخصصــات مــن أمــوال الرائب.

ــه  ــذي وضعت ــون، ال ــرتاح األويل ملــرشوع القان ــص االق  ون

ــني«،  ــب املخرب ــم روات ــوان »خص ــت عن ــش تح وزارة الجي

أمــوال  مــن  خصمهــا  ســيتم  التــي  األمــوال  أن  عــى 

الرائــب التــي تجبيهــا إرسائيــل للســلطة الفلســطينية 

تحــول إىل صنــدوق يقــام مســتقبا لثاثــة أهــداف »إنفــاذ 

القــرارات يف الدعــاوى التــي قدمهــا ضحايــا العمليــات 

وإقامــة  املنفذيــن؛  وضــد  الفلســطينية  الســلطة  ضــد 

بنــى  وتطويــر  اإلرهــاب؛  مكافحــة  لتعزيــز  مشــاريع 

ــة«. ــرى أمني ــارة وأخ ــوارع واإلن ــل الش ــة مث ــة مدني تحتي

يف حــني يقــي القانــون بصيغتــه الحاليــة بــأن يتــم 

ــا الســلطة الفلســطينية  ــي تدفعه ــغ الت ــة املبال خصــم قيم

ــا  ــي تجبيه ــب الت ــدات الرائ ــن عائ ــم، م ــألرسى وذويه ل

ــى  ــاص، ع ــدوق خ ــا يف صن ــال، وتجميده ــلطات االحت س

األمنيــة  للشــؤون  املصغــر  الــوزاري  املجلــس  مينــح  أن 

ــوال  ــع األم ــادة جمي ــق يف إع ــت(، الح ــية )الكابين والسياس

الســلطة  تقــم  مل  إذا  الفلســطينية  للســلطة  املجمــدة 

ــى  ــهداء والجرح ــذوي األرسى والش ــات ل ــل املخصص بتحوي
الفلســطينيني.218

شاكيد: لن نتحالف مع نتنياهو وسنضم مناطق »ج« إىل 

إرسائيل

شــددت وزيــرة القضاء اإلرسائيلية ايليت شــاكيد أن حزبها 

»اليمــني الجديــد« لــن يتحــد ويندمــج مــع حــزب الليكــود 

لخــوض االنتخابــات الحاليــة، مؤكــدة ان مثــل هــذا االقــرتاح 

ــت  ــم مناقشــته. وكان ــة« ومل تت ــدا عــى الطاول »مل يكــن أب

تقاريــر إعاميــة إرسائيليــة تطرقــت الحتــامل حــدوث هــذا.

 وبــدال مــن ذلــك، انتقــدت شــاكيد يف حديــث مــع موقــع 

الســنوات  خــال  نتنياهــو  قيــادة  اإلرسائيــي   i24news

الســابقة  الحكوميــة  االئتافــات  ان  مدعيــة  املاضيــة، 

بقيــادة الليكــود جــاءت بعــد تصويــت اإلرسائيليــني لصالــح 

ــى  ــت ع ــك حصل ــن ذل ــدال م ــا ب ــة، لكنه ــات مييني حكوم

ــارية. ــة يس حكوم

ــم  ــا، قائده ــود قوي ــا كان الليك ــاكيد: »عندم ــت ش وتابع

قــاد نحــو االنفصــال عــن غــزة. وعندمــا جلــس نتنياهــو مــع 

ايهــود بــاراك، كانــت حكومــة يســارية«. 

 شــاكيد ادعــت أيضــا، أن معظــم اإلرسائيليــني أدركــوا أن 

الحكومــة الجديــدة القادمــة ميكــن أن تتشــكل بــني ائتــاف 

ــد  ــي غانتــس الجدي يجمــع حــزب الليكــود مــع حــزب بين

»الحصانــة إلرسائيــل«.

وشــددت شــاكيد خــال املقابلــة عــى سياســتها املؤيــدة 



www.prc.ps شباط 2019

90

ــد  ــا يؤي ــد« بقيادته ــت ان »اليمــني الجدي لاســتيطان، وقال

ــل، وقالــت:  ــة إىل إرسائي ضــم املنطقــة C يف الضفــة الغربي

»ســنطبق القانــون اإلرسائيــي يف املنطقــة C ، هــذا كان 

ــا، وننــوي فعــل ذلــك«. دامئــا إميانن

 وتطرقــت شــاكيد خــال املقابلــة إىل دورهــا يف تحويلهــا 

النظــام القضــايئ بإرسائيــل إىل جهــاز حكومــي محافــظ 

وقالــت: »عندمــا دخلــت إىل وزارة العــدل، أصبحــت املــرة 

األوىل التــي يتحــول فيهــا القــارب الضخــم للنظــام القضــايئ 

ــرايل إىل اليمــني«. مــن الجانــب اللي

وتطرقــت شــاكيد إىل حزبهــا الجديــد الــذي شــكلته مــع 

ــد  ــزب يعتم ــت ان الح ــت وقال ــايل بين ــة نفت ــر الرتبي وزي

عــى علامنيــني ومتدينــني مــن كا الطرفــني، وســيعمل عــى 
ــق بهــام.219 ــا شــائكة تتعل معالجــة قضاي

شهيد بالرصاص اإلرسائييل قرب حاجز الجلمة 

ــر  ــل عم ــه خلي ــد الل استشــهد مســاء أمــس، الشــاب عب

أبــو طالــب )21 عامــاً( مــن الجلمــة، وأصيــب عمــر أحمــد 

ــد  ــاق الجنون ــر إط ــة، إث ــن عران ــا( م ــة )15 عام ــو حنان أب

االحتــال النــار عليهــام قــرب حاجــز الجلمــة شــامل جنــني، 

ــد  ــهيد احم ــامن الش ــاع جث ــر القط ــيعت جامه ــام ش بين

أبــو جبــل الــذي ارتقــى متأثــراً بجــروح أصيــب بهــا الشــهر 

ــة األســبوعية،  ــايض خــال مشــاركته يف املســرية البحري امل

ــة  ــزل عائل ــدم من ــل ه ــررت إرسائي ــرة ق ــه والب ويف رام الل

ــد  ــل عاصــم، بع ــويث، وشــقيقه املعتق ــح الرغ الشــهيد صال

ــذ  ــاف من ــات آس ــرا وجفع ــي عوف ــذ عمليت ــام بتنفي اتهامه

ــة  ــة باللغ ــعارات عنري ــتوطنون، ش ــط مس ــهرين، وخ ش

العريــة، عــى جــدران مســجد يف ديــر دبــوان رشق رام الله.

ــعدي أن  ــود الس ــني محم ــال يف جن ــؤول اله ــاد مس وأف

الشــاب أبــو طالــب، استشــهد أثــر إصابتــه بعياريــن ناريــني 

ــش  ــه، وأن جي ــر يف قدم ــرأس واآلخ ــة يف ال ــام إصاب أحده

االحتــال احتجــز جثامنــه لحــوايل ســاعة ومنــع نقلــه مــن 

قبــل الهــال األحمــر الفلســطيني لكــن ســلم الجثــامن 

ــل ســليامن.  ــه إىل مستشــفى الشــهيد خلي ــم نقل ــاً وت الحق

وذكــر أن حنانــة أصيــب يف ذات املــكان بعياريــن ناريــني 

ــه هــو اآلخــر إىل مستشــفى  ــم نقل ــر، وت ــف والظه يف الكت
الشــهيد خليــل ســليامن.220

وأفــاد الجريــح أبــو حنانــة أنــه كان مــع صديقــه الشــهيد 

عــى مــن دراجــة ناريــة تســر بشــكل طبيعــي عــى شــارع 

ــبب،  ــار دون س ــاق ن ــا إلط ــأة تعرض ــة وفج ــني الجلم جن

وقــال »كانــت الدراجــة تتحــرك بشــكل عــادي وفجــأة 

ــظ  ــداث أو ناح ــاك أح ــن هن ــار ومل يك ــاق ن ــمعنا إط س

ــه  ــال أن ــة االحت ــدة رواي ــاً وبش ــة، نافي أي يشء يف املنطق

وزميلــه هاجــام الحاجــز وأنهــام كانــا ينويــان تنفيــذ عمليــة. 

ــه  ــد إصابت ــر بع ــال األحم ــلموه لله ــود س ــر أن الجن وذك

ــطة  ــني متوس ــه ب ــاء حالت ــف األطب ــفى ووص ــل للمش ونق
ومســتقرة.221

»الكابنيت« يعتزم اقتطاع مبلغ مايل من املقاصة 
الفلسطينية

ذكــرت صحيفــة يرائيــل هيــوم العريــة، أمــس االثنــني، 

»الكابنيــت«  املصغــر  اإلرسائيــي  الــوزاري  املجلــس  أن 

ــغ  ــم مبال ــى خض ــني ع ــبوعني املقبل ــال األس ــيوافق خ س

ماليــة مــن عوائــد الرائــب التــي تجمعهــا إرسائيــل لصالــح 

ــطينية.  ــلطة الفلس الس

وبحســب الصحيفــة، فــإن هــذه الخطــوة ســتتم بســبب 

اســتمرار دفــع رواتــب عوائــل منفــذي العمليــات مــن قبــل 

الســلطة الفلســطينية والتــي تقــدر بنحــو 230 مليــون 

شــيكل.

ــدأت  ــابيع األخــرة، ب ــه يف األس ــة، إىل أن ــت الصحيف ولفت

ــغ  ــة املبال ــة ملعرف ــات الدقيق ــع البيان ــش يف جم وزارة الجي

التــي يتــم رصفهــا ملنفــذي العمليــات. مشــرة إىل أن ذلــك 

جــاء بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس لجنــة األمــن والخارجيــة 

يف الكنيســت املنحــل »آيف ديخــرت« الــذي أعــد قانونــاً بهــذا 

القــراءات يف  الخصــوص وتــم املصادقــة عليــه بجميــع 
ــه.222 ــل حل الكنيســت قب

بلدة طربية تبدأ بتحويل مسجد البحر إىل متحف

رشعــت بلديــة طريــة متاشــياً مــع مواقــف رئيــس بلديتهــا 

الجديــد، بتنفيــذ مخطــط تحويــل جامــع الجــر أو البحــر 

يف املدينــة إىل متحــف، واقتحمــت جرافــات قاعــة املســجد 

البحــري، دون أي مراعــاة لقدســية املــكان ونقضــا لاتفــاق 

الســابق حــول إغــاق الجامــع عــام 2000. 

وهــي ليســت املــرة األوىل التــي تحــاول فيهــا بلديــة 

طريــة الســيطرة عــى األوقــاف اإلســامية يف املدينــة، والتي 

تشــهد باســتمرار انتهــاكات مســتمرة ومحاولــة تحويلهــا إىل 

مقــاه وبــارات، وتحويــل مســجد إىل متحــف، اليــوم. وســبق 

ــة إىل اتفــاق  ــة مــع بلديــة طري ــادات عربي أن توصلــت قي
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يقــي بإغــاق املســجد، وذلــك بعــد سلســلة انتهــاكات مبــا 

فيهــا محــاوالت عديــدة إلحــراق املســجد وانتهــاكات متثلــت 

بكتابــة رســومات شــيطانية عــى قبــاب الجامــع. 

وزار مراســلو »عــرب 48« املســجد ومحيطــه، أمــس، 

وقــد  املقــاول،  قبــل  مــن  اعرتاضهــم  محــاوالت  رغــم 

املســجد،  انتهــاك  عمليــة  وتوثيــق  تصويــر  يف  نجحــوا 

الذيــن  التجــار  مــن  وتأييــدا  تشــجيعا  تاقــي  التــي 

ســيطروا عــى أمــاك املهجريــن مــن طريــة يف محيــط 

عــى  للســيطرة  البلديــة  تخطــط  كــام  البحــر،  متنــزه 

القريــب.  العمــري  مســجد  أو  الزيــداين  املســجد 

وقــال رئيــس لجنــة املتابعــة العليــا، محمــد بركــة لـــ عرب 

ــب  ــذا يوج ــة، وه ــة جرمي ــة طري ــه بلدي ــا تفعل 48 إن »م

ــا يحــدث  ــب عــى م ــوف عــن كث ــة للوق التوجــه إىل طري

ــو  ــدس ومح ــكان مق ــس م ــدف إىل تدني ــوات ته ــن خط م
ــة«.223  ــي يف املدين ــات حضــور وطن عام

معطيات إرسائيلية حول شهداء وجرحى »مسريات العودة«

 1800 حــوايل  أن  أمــس  »هآرتــس«  صحيفــة  ذكــرت 

بســبب  اثنتــان  واســتهداف  بجــروح  أصــن  فلســطينية 

ــي  ــش اإلرسائي ــود الجي ــا جن ــي أطلقته ــة الت الذخــرة الحي

عــى حــدود قطــاع غــزة منــذ بــدء املظاهــرات يف آذار مــن 

ــدة يف  ــم املتح ــا األم ــات نرشته ــاً لبيان ــايض، وفق ــام امل الع

األســبوع املــايض، والتــي أكــدت مصــادر يف الجهــاز األمنــي 

اإلرسائيــي.

 295 حــوايل  اآلن  حتــى  استشــهد  للبيانــات،  ووفقــاً 

فلســطينياً، وأصيــب 6000 شــخص بســبب الذخــرة الحيــة، 

وجــرح 29000 فلســطيني مــن القطــاع بطريقــة أو بأخــرى، 

ــب معظــم النســاء  ــرأة. وأصي ــم حــوايل 1800 ام ــن بينه م

ــوع.  ــاز املســيل للدم ــة جــراء الغ بجــروح طفيف

ــق املظاهــرات،  ــب نحــو 45 شــخصاً بوســائل تفري وأصي

اثنتــان  واستشــهدت  املطاطــي،  بالرصــاص  معظمهــم 

ــى  ــل مصطف ــة وهــام أم ــود الحي ــران الجن ــن النســاء بن م

عامــاً،   21 النجــار  رزان  واملســعفة  عامــاً،   43 الرتامــيس 

ويذكــر أن صحيفــة »نيويــورك تاميــز« نــرشت يف كانــون أول 

املــايض تقريــراً حــول استشــهاد رزان النجــار يف 1 حزيــران 

مــن العــام 2018. أشــار إىل أن النجــار مل تعــرض حيــاة 

ــر جرميــة  ــن شــأن اشتشــادها أن يعت ــود للخطــر، وم الجن

حــرب. وتــم نــرش التقريــر بنــاء عــى تحقيــق واســع أجرتــه 

الصحيفــة حــول مــا حــدث يف ذلــك اليــوم، مبســاعدة تحليل 

أكــر مــن ألــف رشيــط فيديــو وصــورة، ورســم ثــايث األبعــاد 

ــج الباليســتية، والحــدث  ــة املظاهــرة، وفحــص النتائ ملنطق

ــكان.  ــاهداً تواجــدوا يف امل ــع حــوايل 30 ش م

ويف ترشيــن أول املــايض أوعــز املدعــي العســكري العــام 

اإلرسائيــي الجــرال شــارون أفيــك، إىل الرشطــة العســكرية 

ــم  ــى الرغ ــار، ع ــهاد النج ــايئ يف استش ــق جن ــح تحقي بفت

ــال  ــوات االحت ــه ق ــذي أجرت ــق ال ــاً للتحقي ــه وفق ــن أن م
ــداً.224  ــار عم ــاق الن ــم اط ــادث، مل يت ــد الح ــي بع اإلرسائي

الرئيس: لن نشارك يف أي مؤمتر دويل مل يتخذ الرشعية الدولية 

أساسا له ومل نكلف أحدا بالتفاوض عنا

الرئيــس: نعمــل عــى تشــكيل حكومــة جديــدة والتحضر 

لانتخابــات الترشيعيــة خــال الفــرتة القادمــة وفــق القانون

ــد حــل الدولتــني  ــا نؤي ــا ومــا زلن الرئيــس النمســاوي: كن

مــن خــال املفاوضــات كــام هــو الحــال بالنســبة لاتحــاد 

األورويب

 قــال رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس »لــن نشــارك 

ــه،  ــا ل ــة أساس ــة الدولي ــذ الرشعي ــر دويل مل يتخ يف أي مؤمت

ونحــن مل نكلــف أحــدا بالتفــاوض نيابــة عنــا، ونحــن 

أصحــاب املوقــف األول واألخــر يف القضيــة الفلســطينية وال 

ــم باســمنا«. ــا وال أحــد يتكل ــوب عن أحــد ين

وشــدد ســيادته خــال مؤمتــر صحفــي مشــرتك مــع نظــره 

ــاء، يف  ــوم الثاث ــني، الي ــر بيل ــان دي ــندر ف ــاوي ألكس النمس

مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه، عــى أن أمــركا مل تعــد 

مؤهلــة وحدهــا للقيــام بــدور الوســاطة النحيازهــا إلرسائيل، 

ومــا اتخذتــه مــن قــرارات مخالفــة للقانــون الــدويل حــول 

القــدس والاجئــني وغرهــا.

ودعــا الرئيــس إىل عقــد مؤمتــر دويل للســام وإنشــاء آليــة 

ــا  متعــددة األطــراف للمــي قدمــا يف طريــق الســام، وهن

تــأيت أهميــة الــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه االتحــاد األورويب 

وُدَولــه األعضــاء إىل جانــب مجلــس األمــن.

وقــال ســيادته إن هــذه الزيــارة ســتعزز عاقــات الصداقة 

والتعــاون بــني البلديــن، وهــي عاقــات تاريخيــة ومتجــددة 

متتــد لـــ40 عامــا مــن عهــد املستشــار الراحــل، معربــا عــن 

ــه مــن دعــم ســيايس واقتصــادي  ــا تقدم شــكره للنمســا مل

لتمكــني فلســطني مــن بنــاء مؤسســاتها الوطنيــة، والنهــوض 

باقتصادهــا، ومواصلــة رســالتها مــن أجــل نــرش ثقافــة 

ــا والعــامل. ــة االرهــاب الــدويل يف منطقتن الســام ومحارب
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وأكــد الرئيــس أهميــة تطويــر العاقــات يف مختلــف 

ــني  ــرتكة ب ــة املش ــه املصلح ــا في ــن، مل ــني البلدي ــاالت ب املج

ــة  ــرأس مجموع ــن والشــعبني، خاصــة أن فلســطني ت البلدي

الـــ77 والصــني األمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام مزيــد مــن 

ــدة. ــاالت عدي ــاون يف مج ــيق والتع التنس

وأضــاف ســيادته »أجريــت مباحثــات مثمــرة مــع الرئيــس 

ألكســندر فــان ديــر بيلــني، ووضعتــه يف آخــر املســتجدات 

بســبب  الســيايس  األفــق  انســداد  ضــوء  يف  السياســية 

ــة  ــرتاف بالدول ــا االع ــة ورفضه ــة اإلرسائيلي ــت الحكوم تعن

الفلســطينية ومواصلــة احتالهــا لــألرايض الفلســطينية، 

ــني«. ــني الجانب ــة ب ــات املوقع ــرق االتفاقي وخ

وأعــرب الرئيــس عــن شــكره لاتحــاد األورويب ودَولِــه 

ــه  ــعبنا وقضيت ــاه ش ــية تج ــا السياس ــى موقفه ــاء ع األعض

ــادي يف  ــم االقتص ــى دعمه ــول ع ــكر موص ــة، والش العادل

ــاالت. ــع املج جمي

وقــال ســيادته إننــا نعمــل عــى تشــكيل حكومــة جديدة، 

والتحضــر النتخابــات ترشيعيــة خــال الفــرتة املقبلــة وفــق 

ــة  ــا يف الضف ــع لعقده ــاون الجمي ــل أن يتع ــون، ونأم القان

والقــدس وقطــاع غــزة.

وأضــاف الرئيــس إن الدميقراطيــة هــي طريقنــا الســتعادة 

االســتقرار ووحــدة األرض والشــعب، والتخفيــف مــن معاناة 

شــعبنا يف قطــاع غــزة ودعــم ومســاندة أهلنــا يف القــدس.

مواقــف  يتخــذ  األورويب  االتحــاد  أن  ســيادته  وأكــد 

كثــرا  ونعــّول  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  متقدمــة 

عمليــة  يف  بــدوره  يقــوم  أن  األورويب  االتحــاد  عــى 

عمليــة  يف  نريدهــم  الذيــن  الــرشكاء  أول  ألن  الســام، 

الدعــم  مقــدرا  األورويب،  االتحــاد  هــو  الســام 

واملســاندة مــن االتحــاد األورويب يف مختلــف املجــاالت.

وأعــرب الرئيــس عــن أملــه ومتنياتــه مــن االتحــاد األورويب 

وُدَولـِـه األعضــاء االعــرتاف بدولــة فلســطني ألن ذلــك يســاعد 

كثــرا يف دفــع عمليــة الســام إىل األمــام.

ــر  ــان دي ــندر ف ــاوي ألكس ــس النمس ــال الرئي ــدروه، ق ب

ــال  ــن خ ــني م ــل الدولت ــد ح ــا نؤي ــا زلن ــا وم ــني: »كن بيل

ــاد األورويب«. ــبة لاتح ــال بالنس ــو الح ــام ه ــات ك املفاوض

وأكــد أن بــاده ال تقبــل مــا قامــت بــه اإلدارة األمركيــة 

أبيــب  تــل  مــن  ســفارتها  نقــل  عــر  القــدس  بشــأن 

واالنســحاب مــن دعــم األونــروا، مؤكــدا أن االتحــاد األورويب 

ــروا. ــم األون ــم دع ــتمر يف تقدي مس

وشــدد عــى أن النمســا كانــت ومــا تــزال مؤيــدة للحــل 

القائــم عــى حــل الدولتــني كــام هــو الحــال بالنســبة ألعضاء 

االتحــاد األورويب، مــن خــال مفاوضــات تقــود لذلــك وهــذا 

ــا واالتحــاد األورويب  ــل دولتن ــد، وهــو ميث هــو الحــل الوحي

والنمســا التــي هــي صديــق حميــم للشــعب الفلســطيني.

وأعــرب عــن شــكره للرئيــس عبــاس عــى هــذه الدعــوة 

العاقــات  أن  مؤكــدا  اللــه،  رام  إىل  للقــدوم  الحميميــة 

الرســمية بــني النمســا وفلســطني حميمــة، و»ســنعمل عــى 

ــطيني«. ــعب الفلس ــم للش ــم الدع تقدي

وقــال »تحدثنــا خــال االجتــامع عــن محادثــات الســام يف 

الــرشق األوســط، ونعلــم أن الوضع ســيئ«.

ــال  ــن خ ــا م ــدة نقدمه ــج عدي ــك برام ــاف »هنال وأض

وكالــة التنميــة النمســاوية منــذ عقــود يف املجــال اإلنســاين 

ــا  ــدة ندعمه ــك برامــج عدي ــاه، كــام أن هنال والصحــة واملي
ــروا.225 ــي األون ــاد األورويب وه ــال االتح ــن خ م

وثيقة لليمني اإلرسائييل لتوطني مليوين مستوطن يف الضفة

وقــع عــرشات أعضــاء الكنيســت والــوزراء مــن مختلــف 

أحــزاب اليمــني عــى وثيقــة بــادرت إليهــا حركــة »نحــاه« 

تعهــدوا مــن خالهــا العمــل عــى توطــني مليــوين مســتوطن 

يف الضفــة الغربيــة املحتلــة.

وأىت التوقيــع عــى الوثيقــة عشــية االنتخابــات التمهيديــة 

اليــوم  الــذي ينتخــب،  يف حــزب »الليكــود« املتطــرف، 

ــتجرى يف  ــي س ــت الت ــات الكنيس ــه النتخاب ــاء، قامئت الثاث

ــل. ــان املقب ــن نيس ــع م التاس

ــي كشــفت عــن  ــوم« الت ــل هي ــة »يرائي ــا لصحيف ووفق

مضامــني الوثيقــة، ان أعضــاء كنيســت ووزراء مــن أحــزاب 

اليمــني، وقعــوا عــى وثيقــة تعهــدوا مــن خالهــا الــرشوع يف 

تطبيــق خطــة االســتيطان التــي بــادر إليهــا رئيــس الحكومــة 

األســبق يتســحاق شــامر، بهــدف توطــني مليــوين مســتوطن 

يف الضفــة.

وبحســب الصحيفــة، فــإن خطــة الوثيقــة تعكــس تغيــرا 

جوهريــا يف سياســة وأجنــدة الحكومــة الحاليــة، مــن حيــث 

ــتوطنات  ــاء مس ــاء وبن ــتوطنات إىل إنش ــل املس ــاء داخ البن

جديــدة، وتعزيــز االســتيطان اليهــودي يف مختلــف املناطــق 

يف الضفــة الغربيــة.

ونظمــت حركــة »نحــاه« باألســبوعني املاضيــني تظاهرات 

ــني  ــال بنيام ــة االحت ــس حكوم ــر رئي ــة مق ــة قبال احتجاجي
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ــة  ــية للحكوم ــادئ األساس ــيس املب ــة بتأس ــو، مطالب نتنياه

بــكل مــا يتعلــق باالســتيطان يف جميــع أنحــاء الضفــة 

ــني. ــل الدولت ــان ح ــاء إع ــة، وإلغ الغربي

ــن وقعــوا عــى  ــال الذي ــار مســؤويل االحت ــني كب ومــن ب

الوثيقــة وهــذا االلتــزام، رئيــس الكنيســت يــويل إدلشــطاين، 

الــوزراء: يرائيــل كاتــس، وياريــف ليفــني، وزئيــف إليكــن، 

ــت، ومــري  ــايل بيني ــت شــاكيد، ونفت وغلعــاد أردان، وأييلي

ريغيــف، وتســاحي هنغبــي، ووقــع أيضــا أعضــاء الكنيســت 

ــن  ــد« وم ــني الجدي ــزب »اليم ــن ح ــود، م ــحو الليك ومرش

“البيــت اليهــودي”.

ــا ألرض  ــون مخلص ــأن أك ــد ب ــة: »أتعه ــب يف الوثيق وكت

ــام  ــاء، ك ــن أرض األجــداد واآلب ــازل ع ــدم التن ــل، وع إرسائي

أتعهــد وألتــزم بالعمــل عــى تحقيــق خطــة تســوية لتوطــني 

ــس  ــة الرئي ــا لخط ــة وفق ــة الغربي ــودي بالضف ــوين يه ملي
ــامر«.226 ــحاق ش ــبق يتس األس

األربعاء 2019/2/6

االحتالل يطرد عرشات العائالت يف األغوار الشاملية بهدف 
التدريبات

اليــوم  صبــاح  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  طــردت 

ــا يف  ــن خيامه ــطينية م ــات الفلس ــرشات العائ ــاء، ع األربع

عــدة مناطــق باألغــوار الشــاملية؛ بهــدف إجــراء التدريبــات 

العســكرية.

ــال طــرد  ــأن االحت ــا«، ب ــة، لـ»وف ــادت مصــادر محلي وأف

و“امليتــة”،  األحمــر”،  “الــراس  مناطــق  مــن  العائــات 

املالــح”. و“حاممــات  و“الــرج”، 

ولوحظــت عائــات فلســطينية وهــي تغــادر خيامهــا 

مركبــات  شــوهدت  كــام  زراعيــة،  جــرارات  مســتقلة 

املــكان. تجــوب  احتاليــة  عســكرية 

يشــار إىل أن االحتــال أخطــر األســبوع املــايض بطــرد 

العائــات املذكــورة، اليــوم مــن العــارشة صباحــا حتــى 
الخامســة مســاء.227

مستوطنون يقتحمون »األقىص« ويؤدون صلوات تلمودية 
يف »باب الرحمة«

جــّددت مجموعــات يهوديــة متطرفــة، صبــاح اليــوم 

ــاب  ــن ب ــارك، م ــى املب ــجد األق ــا للمس ــاء، اقتحامه األربع

املغاربــة بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال اإلرسائيــي.

وقــال مراســلنا إن مجموعــة من املســتوطنني أدت صلوات 

ــاب الرحمــة« بــني  ــة علنيــة يف منطقــة »ب وشــعائر تلمودي

ــى،  ــرواين داخــل املســجد األق ــى امل ــباط واملُص ــاب األس ب

ــع  ــي متن ــال، الت ــوات االحت ــن ق ــززة م ــة مع ــط حراس وس

املصلــني وحتــى حــراس وســدنة املســجد املبــارك االقــرتاب 

مــن املنطقــة، تحــت طائلــة االعتقــال واإلبعاد عن املســجد.

ولفــت إىل أن املســتوطنني نفــذوا جــوالت اســتفزازية يف 

ــكل  ــد والهي ــول املعب ــات ح ــتمعوا اىل رشوح ــجد واس املس
املزعــوم قبــل مغــادرة املســجد مــن جهة بــاب السلســلة.228

قوات االحتالل تعتقل 10 مواطنني خالل عمليات دهم 
وتفتيش يف الضفة الغربية

اعتقلــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم 

ــات دهــم  ــل خــال عملي ــني عــى األق ــاء، 10 مواطن األربع

وتفتيــش نفذتهــا يف مواقــع مختلفــة بالضفــة الغربيــة، 

ــازل. ــن املن ــددا م ــت ع وطال

االعتقــال يف محافظــات طولكــرم،  وتركــزت عمليــات 

وبيــت لحــم، وجنــني، والخليــل، ونابلــس.

ــوات  ــت ق ــل، اعتقل ــت أمــر شــامل الخلي ــدة بي ففــي بل

ــن  ــدد م ــا لع ــل خــال اقتحامه ــى األق ــابني ع ــال ش االحت

ــر  ــاً(، وعم ــي )18 عام ــق العام ــد رفي ــام: زي ــازل، وه املن

ــا(. ــي )24 عام ــادم الصليب ص

ــني  ــدة قف ــازل يف بل ــدة من ــال ع ــوات االحت ــت ق وفتش

شــامل طولكــرم وألحقــت أرضارا مبحتوياتهــا.

ويف محافظــة بيــت لحــم، ســلمت قــوات االحتــال األســر 

املحــرر مجاهــد عــي الشــيخ، من قريــة مــراح رباح، وبهــاء 

عــي صــاح )24 عامــا( مــن بلــدة الخر، باغــات ملراجعــة 

املخابــرات االرسائيليــة، بينــام اعتقلــت الشــاب أحمــد كتانــة 

مــن منزلــه يف بلــدة الدوحــة غــرب بيــت لحــم.

ــوات  ــت ق ــني، اعتقل ــرب جن ــوب غ ــة جن ــدة َعرّاب ويف بل

االحتــال إبراهيــم محمــد دحبــور )53 عامــاً( مــن منزلــه.

قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  رشق  البلــد  باطــة  ويف 

ــد  ــاً( بع ــلامن )23 عام ــد س ــب خال ــاب خبي االحتال الش
منزلــه.229 مداهمــة 

إرسائيل تدفع قدماً مبخططات استيطانية يف الشيخ جراح 
وأبو ديس

وافقــت مــا تســمى بـ»لجنــة التخطيــط والبنــاء املحليــة« 

ــاء 13  ــدة االحتــال بالقــدس أمــس، عــى مخطــط لبن فيبل

وحــدة اســتيطانية غــريب حــي الشــيخ جــراح شــامل املدينــة. 
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وبحســب قنــاة »ريشــت كان« العريــة، فإنــه ســيتم إخــاء 

ــى  ــة ع ــد املوافق ــراً، بع ــة ق ــك املنطق ــن تل ــكان م الس

املخطــط، وذكــرت القنــاة أن صاحــب املــرشوع هــو رجــل 

ــرة  ــروح خط ــه بج ــت ابنت ــتوطنني أصيب ــن املس ــامل م أع

ــي  ــرا« الت ــتوطنة »عوف ــرب مس ــار ق ــاق الن ــة إط يف عملي

وقعــت مؤخــًر، يف ســياق متصــل، قــال رئيــس لجنــة الدفــاع 

ــاً  ــاك مخطط ــر، إن هن ــام بح ــدس بس ــن أرايض رشق الق ع

ــم مــن  ــف دون ــد عــن أل ــا يزي ــاً لاســتياء عــى م إرسائيلي

األرايض الزراعيــة تشــمل بيوتــاً ســكنية، يف خلــة عبــد 

ــدس.230  ــوب رشق الق جن

 Door to« اإلدارة املدنية« اإلرسائيلية توسع مرشوع«
Door« بغياب الجانب الفلسطيني 

يف ظــل تغييــب الــوزارات الفلســطينية املعنيــة قــام 

أجنبيــة  وجهــات  املدنيــة(  )اإلدارة  العســكري  الحكــم 

بالعمــل منفرديــن يف األرايض املحتلــة إلدخــال منتجــات 

ــأن  ــدويل ب ــام املجتمــع ال ــع الفلســطينية إلبه بعــض املصان

االحتــال يدفــع عجلــة االقتصــاد الفلســطيني. 

وعقــدت )اإلدارة املدنيــة( أمــس وبالتعــاون مــع ســلطة 

ــن  ــني ع ــي، وممثل ــن القوم ــس األم ــة، ومجل ــر الري املعاب

ــن  ــة وع ــة الدولي ــة الرباعي ــن اللجن ــة USAID، وع منظم

القنصليــة األمركيــة، مؤمتراً وجولة مشــرتكة مبناســبة توســيع 

مــرشوع Door To Door وإنشــاء غرفــة التحكــم يف حاجــز 

ترقوميــا، حيــث طرحــت »اإلدارة املدنيــة« وقــادت مرشوعــاً 

تجريبيــاً ونقلــت منتجــات خمســة مصانــع فلســطينية 

ــص  ــارشة، لتقلي ــورة مب ــل بص ــز إلرسائي ــال الحاج ــن خ م

التكاليــف التــي تتحملهــا الــرشكات الفلســطينية ومــع توفر 

اســتجابة أمنيــة إرسائيليــة حســب البيــان اإلرسائيــي، وقــال 

الحكــم العســكري )اإلدارة املدنيــة(: »إنــه تــم أمس توســيع 

املــرشوع بإنضــامم أربعــة مصانــع فلســطينية أخــرى إليــه. 

كــام تــم تدشــني غرفــة تحكــم متطــورة يف حاجــز ترقوميــا 

ــيق  ــب التنس ــس مكت ــى رئي ــرشوع. وأدع ــاز امل ــل إنج ألج

واالرتبــاط الخليــل، موشــيه تيــرتو: »هــذا املــرشوع خطــوة 

ــع  ــطيني م ــاد الفلس ــع االقتص ــني وض ــو تحس ــة نح إضافي
ــة«.231 ــة الروري اتخــاذ اإلجــراءات األمني

حامس والجهاد تؤكدات رضورة تشكيل حكومة وحدة 
وطنية 

ــاد  ــامس( والجه ــامية )ح ــة اإلس ــا املقاوم ــدت حركت أك

اإلســامي يف فلســطني عــى رضورة تشــكيل حكومــة وحــدة 

تتــوىل إجــراء انتخابــات شــاملة بالتوافــق وصــوالً إىل تحقيــق 

ــوة  ــن دع ــام م ــرشة أي ــد ع ــك بع ــة، وذل ــة الوطني الرشاك

أطلقتهــا حركــة »فتــح« لتشــكيل حكومــة »فصائليــة« مــن 

ــر الفلســطينية. ــل منظمــة التحري فصائ

وقالــت الحركتــان يف بيــان صحفــي مشــرتك أمــس الثاثــاء 

إن قيادتهــام عقدتــا اجتامعــاً مطــوالً عــى هامــش زيارتهــام 

إىل العاصمــة املريــة القاهــرة، ناقــش كل املســتجدات 

والتطــورات التــي تحيــط بالقضيــة الفلســطينية، والتــي قــد 

تؤثــر ســلباً عــى ثوابتهــا يف القــدس والضفــة وغــزة والـــ 48 

والشــتات، وســليل مواجهــة التحديــات واملخاطــر املحدقــة 

بالقضيــة. 

وذكــر البيــان أن الطرفــني أكــد عــى تعزيــز ومتتــني 

العاقــات الثنائيــة بــني الحركتــني يف املجــاالت كافــة، لحامية 

ــة لشــعبنا عــى  ــه، موجهــني التحي ــت شــعبنا ومقاومت ثواب

متســكه باملقاومــة بــكل الوســائل يف مواجهــة االحتــال 
اإلرسائيي.232

كوشرن سيكشف تفاصيل »صفقة القرن« يف مؤمتر وارسو 

يســعى مستشــار الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 

وصهــره، جاريــد كوشــر، إىل الكشــف عــن تفاصيــل تتعلــق 

بالخطــة األمركيــة لتســوية القضيــة الفلســطينية واملعروفــة 

ــرشق  ــول ال ــر ح ــال مؤمت ــرن«، خ ــة الق ــاً بـ»صفق إعامي

األوســط ســيعقد يف وارســو يــوم الخميــس 14 شــباط 

الجــاري، وذلــك بحســب مــا ذكــر املراســل الســيايس للقنــاة 

13 اإلرسائيليــة )القنــاة العــارشة ســابقاً(، بــاراك رافيــد، 

ــس.  مســاء أم

وقــال رافيــد يف تغريــدة عــى حســابه الشــخي مبوقــع 

»تويــرت«، نقــا عــن مصــادره، إن كوشــر ســيقدم تفاصيــل 

ــال  ــط خ ــرشق األوس ــام يف ال ــض للس ــت األبي ــة البي خط

ــة  ــال جلس ــيتم خ ــك س ــار إىل أن ذل ــو، وأش ــر وارس مؤمت

ــني.  ــام الصحافي ــة أم ــة مفتوح عام

وســيتطرق كوشــر إىل وضــع الخطــة التــي تعمــل اإلدارة 

األمريكيــة عــى بلورتهــا منــذ اســتام ترامــب ملنصــه رئيســاً 

للواليــات املتحــدة. 

الواليــات  خالــه  تعتــزم  الــذي  التوقيــت  وســيوضح 

التــي  القــرن والكيفيــة  اإلعــان عــن صفقــة  املتحــدة 

تخطــط اإلدارة اإلعــان مــن خالهــا عــن الخطــة. وبحســب 
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رافيــد، مــع املتوقــع ايضــاص أن يجيــب كوشــر عــى أســئلة 

ــأن.  ــذا الش ــول ه ــني ح الصحافي

يذكــر أن تقاريــر صحافيــة إرسائيليــة كشــفت عــن لقــاء 

محتمــل يجمــع رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، بنيامــني 

نتنياهــو، مــع كوشــر، واملبعــوث األمــريك الخــاص، جيســون 

ــات، خــال مؤمتــر وارســو.  غرينب

وغرنبــات  كوشــر  أن  اإلرسائيليــة   12 القنــاة  وذكــر 

سيشــاركان يف املؤمتــر، الــذي ســيفتح يف 13 شــباط املقبــل، 

ويتوقــع أن يبحثــا مــع نتنياهــو »صفقــة القــرن«، كــام 

ــل ودول  ــني إرسائي ــات ب ــع العاق ــداول يف دف ــيجرب الت س

عربيــة، ونقلــت القنــاة اإلرسائيليــة عــن مســؤولني يف البيــت 

ــات  ــد كوشــر وغرينب ــع أن يعق ــه يتوق ــم إن ــض قوله األبي

وأوروبيــني، خــال  عــرب  وزراء خارجيــة  مــع  لقــاءات 

ــة  ــي خط ــرن«، وه ــة الق ــم »صفق ــا معه ــر، يك يبحث املؤمت

ســام لتســوية الــراع اإلرسائيــي – الفلســطيني.233 

عرشات الوزراء والنواب اإلرسائيليني يتعهدون بإسكان 
مليوين مستوطن يهودي يف الضفة

ــزب  ــن ح ــت م ــاء الكنيس ــوزراء وأعض ــرشات ال ــع ع وق

»الليكــود« وغــره مــن األحــزاب اليمينيــة اإلرسائيليــة، عــى 

عريضــة بــادرت إليهــا حركــة “نحــااله”، التزمــوا فيهــا بدفــع 

ــبق  ــوزراء األس ــس ال ــرتة رئي ــود إىل ف ــتيطان تع ــة اس خط

مليــون   2 توطــني  إىل  الخطــة  وتهــدف  شــامر  اســحق 

ــة. ــة الغربي ــتوطن يف الضف مس

 وتنــص العريضــة عــى أنــه »أتعهــد بــأن أكــون مخلصــا 

ــراث  ــن م ــر م ــن أي ش ــازل ع ــدم التن ــل، وع ألرض إرسائي

اآلبــاء. التــزم بالعمــل عــى تحقيــق خطــة اســتيطان لتوطــني 

مليــوين يهــودي يف )يهــودا والســامرة( وفقــاً لخطــة رئيــس 

الــوزراء شــامر، وكذلــك تشــجيع وإنقــاذ األرايض يف جميــع 

ــاء  ــى إلغ ــل ع ــد بالعم ــامرة(. وأتعه ــودا والس ــاء )يه أنح

إعــان دولتــني لشــعبني واســتبداله ببيــان رســمي: أرض 

ــة واحــدة لشــعب واحــد!«. ــل- دول إرسائي

ــع عــى العريضــة  ــادرون للوثيقــة، إن »التوقي ــال املب  وق

قبالــة منــزل رئيــس الحكومــة يف أوج االنتخابــات التمهيديــة 

يف حــزب )الليكــود( وخــال أيــام تجميــع القوائــم يف كتــل 

ــة  ــة االنتخابي ــل الحمل ــى قب ــز ومعســكر اليمــني وحت املرك

األيديولوجــي واألخاقــي  للــواء  اختبــارا  يعــد  القادمــة 
ــحني”.234 ــف املرش ملختل

معطيات إرسائيلية: طفرة باألنشطة االستيطانية يف القدس 
الرشقية يف عهد ترامب 

ــطة  ــادا يف األنش ــا ح ــة ارتفاع ــات حديث ــفت معطي كش

االســتيطانية اإلرسائيليــة يف مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة 

كنتــاج لسياســة الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب وطاقمــه 

ــات. ــد كوشــر وجيســون غرينب املكــون مــن جاري

 واســتنادا إىل معطيــات جمعيــة »عــر عاميــم« اليســارية 

القــدس  االســتيطان يف  الناشــطة يف مراقبــة  اإلرسائيليــة 

فــإن الحكومــة اإلرسائيليــة دفعــت مخططــات لبنــاء 5820 

ــام 2018. ــدس خــال الع ــتيطانية يف الق وحــدة اس

 وباملقارنــة فــإن الحكومــة اإلرسائيليــة دفعــت مخططــات 

ــام 2017 ونحــو  ــاء 2328 وحــدة اســتيطانية خــال الع لبن

مــع  مقارنــة   2016 العــام  يف  اســتيطانية  وحــدة   966

1164 وحــدة اســتيطانية خــال العــام 2015 ســبقها دفــع 

ــام 2014  ــتيطانية يف الع ــدة اس ــاء555  وح ــات لبن مخطط

طبقــا   2013 العــام  خــال  وحــدة   1240 مــع  مقارنــة 

ــام«235. ــت »األي ــي وصل ــات الت للمعطي

وزير الزراعة اإلرسائييل وعرشات املستوطنني يقتحمون 
األقىص 

ــر الزراعــة اإلرسائيــي اوري ارئيــل وعــرشات  اقتحــم وزي

املســتوطنني اإلرسائيليــني املســجد األقــى، أمــس، بحراســة 

ومرافقــة عنــارص مــن رشطــة االحتــال.

 وقــال فــراس الدبــس، مســؤول اإلعــام يف دائــرة األوقــاف 

ــي أوري  ــة اإلرسائي ــر الزراع ــدس، إن “وزي اإلســامية يف الق

أرئيــل ترافقــه مجموعــة مــن املتطرفــني اقتحمــوا املســجد 

األقــى”.

 وكان الوزيــر اإلرسائيــي قــام بجولــة يف باحــات املســجد 
األقى.236

إرسائيل تدعي: لن نستطيع شن حرب عىل غزة بسبب 
خطورة الوضع الصحي 

ــوزاري  ــة املجلــس ال ــة اإلرسائيلي حــذرت املؤسســة األمني

املصغــر »الكابنيــت« مــن خطــورة الوضــع الصحــي يف غــزة 

والــذي ســيحول دون القيــام بعمليــة عســكرية يف القطــاع.

 ووفقــا ملــا نرشتــه صحيفــة »هآرتــس« اإلرسائيليــة فــإن 

ــزة  ــة يف غ ــات الصحي ــت، “ان الخدم ــة قال املؤسســة األمني

عــى وشــك االنهيــار وإذا أرادت إرسائيــل شــن عمليــة 
ــزة”.237 ــي يف غ ــام الصح ــة النظ ــا معالج ــكرية عليه عس
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نابلس: البؤرة االستيطانية »ايش كودش« تلتهم أرايض 
قرية جالود 

ــليط  ــة لتس ــود، حمل ــة جال ــروي قري ــس ق ــق مجل أطل

ــة  ــي مدين ــوب رشق ــتيطانية جن ــؤرة االس ــى الب ــوء ع الض

نابلــس، حيــث تعــد بــؤرة )ايــش كــودش( أبرزهــا، إذ يعتــر 

مســتوطنوها مــن أشــد املســتوطنني تطرفــاً يف الضفــة 

الغربيــة، كــام ال تــزال تواصــل متددهــا عــى حســاب أرايض 

ــعة. ــف واس ــات تجري ــال عملي ــن خ ــود، م ــة جال قري

 وأشــار املجلس إىل أنه خال 19 عاماً مل تتوقف اعتداءات 

ــود،  ــة جال ــي قري ــى مواطن ــودش( ع ــش ك ــتوطني )اي مس

مؤكديــن أنهــا تتــم تحــت حاميــة قــوات االحتــال، وبدعــم 

مــن حكومتهــم املتطرفــة، حيــث تقــدم حكومــة االحتــال 

لهــم دعــامً ماليــاً؛ لتعزيــز عمليــات التوســع غــر القانونيــة.

 وأكــد املجلــس، أن هــذه البــؤرة االســتيطانية تنهــش 

مــن أرايض قريــة جالــود لصالــح مــرشوع اســتيطاين ضخــم، 

يجــري تنفيــذه عــى مســاحة تزيــد عــى 8 كــم مربــع مــن 

أرايض القريــة واملصنفــة )ج(، والتــي أعلنهــا االحتــال منــذ 

العــام 2001  مناطــق مغلقــة عســكرياً أمــام الفلســطينيني.

 وأوضــح املجلــس، أن مثــاين آليــات تواصــل عملهــا طــوال 

ســاعات الليــل والنهــار، بهــدف تريــع عمليــات التجريــف 

واالســتياء عــى األرايض.

 وأفــاد املجلــس، بأنــه تــم مــن قبلهــم تقديــم مــا يزيــد 

عــى 15 اعرتاضــاً ضــد األعــامل االســتيطانية يف قريــة جالــود 

للمحكمــة العليــا، إضافــة لتقديــم اعرتاضــات مشــابهة مــن 

قبــل أصحــاب األرايض، كان آخرهــا نهايــة شــهر كانــون 

الثــاين املــايض، إال أن املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، واصلــت 

رفضهــا لتلــك الطلبــات، ووقفــت لصالــح املســتوطنني.

 ومــن الجديــر ذكــره، أن البــؤر االســتيطانية املقامــة 

ــني  ــل ب ــة التواص ــع منطق ــود، تقط ــة جال ــى أرايض قري ع

للقانــون  القــرى الفلســطينية، وتشــكل انتهــاكاً خطــراً 

الــدويل، وتحمــل أبعــاداً خطــرة عــى العديــد مــن القــرى 

ــذ  ــتوطنني من ــف املس ــن عن ــاين م ــي تع ــة، والت يف املنطق
ســنوات طويلــة.238

مجلس الشيوخ األمرييك يصادق عىل قانون يتيح معاقبة 
رشكات تشارك مبقاطعة إرسائيل 

صــوت مجلــس الشــيوخ األمــريك، أول مــن أمــس، عــى 

مــرشوع قانــون السياســة الخاصــة بالــرشق األوســط والــذي 

ــرض  ــأن تف ــدة ب ــات املتح ــمح للوالي ــراء سيس ــن إج يتضم

عقوبــات عــى رشكات تشــارك يف حمــات ملقاطعــة إرسائيل، 

كــام صــوت عــى تعديــل يخالــف الرئيــس دونالــد ترامــب 

مبعارضــة أي خطــط لســحب القــوات بشــكل مفاجــئ مــن 

ســورية.

ــز أمــن أمــركا يف الــرشق األوســط«  ــال قانــون »تعزي  ون

ــدا  ــا مؤي ــو 77 صوت ــيوخ بنح ــس الش ــي مجل ــم مرشع دع

مقابــل 23 صوتــا معارضــا، قبــل ســاعات مــن إلقــاء ترامــب 

خطــاب حالــة االتحــاد الســنوي الــذي يناقــش فيه سياســاته 

لهــذا العــام.

 ولكــن لــي يصبــح قانونــا، ســيحتاج مــرشوع القانــون إىل 

موافقــة مجلــس النــواب الــذي يســيطر عليــه الدميقراطيون، 

ــرة  ــرات كب ــرك دون تغي ــح أن يتح ــر املرج ــن غ ــث م حي

بســبب املخــاوف مــن البنــد الــذي يتنــاول حركــة »مقاطعــة 

إرسائيــل وســحب االســتثامرات منهــا وفــرض عقوبــات 

عليهــا« بســبب معاملتهــا للفلســطينيني.

ــأن مشــاركة األمركيــني  ــد ب  ويجــادل معارضــو هــذا البن

يف حمــات املقاطعــة محميــة مبوجــب الحــق الدســتوري يف 

حريــة التعبــر.

 ويختلــف العديــد مــن أعضــاء الكونغــرس، ومنهــم كثــر 

مــن الجمهوريــني بشــدة مــع خطــة أعلنهــا ترامــب يف 

ــورية  ــن س ــريك م ــدي أم ــحب 2000 جن ــون األول، بس كان

عــى أســاس أن تنظيــم »داعــش« مل يعــد يشــكل تهديــداً.

ــس الشــيوخ  ــة يف مجل ــة الجمهوري ــم األغلبي ــدم زعي  وق

ــب،  ــى ترام ــق ع ــا ينش ــادراً م ــذي ن ــل، ال ــش مكوني ميت
ــدر.239 ــذي ص ــزم ال ــر املل ــل غ التعدي

االحتالل يعتقل ستة مواطنني من الضفة 

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل

ــة. ــة الغربي ــات الضف ــن محافظ ــني م ــتة مواطن س

وبــنّي نــادي األســر يف بيــان صحفــي، أن االحتــال اعتقــل 

ثاثــة مواطنــني مــن محافظــة الخليــل، وهــم: طــارق 

ــل  ــو ســامل، واعتق ــد أب ــو ســامل، وأحم ــد أب ــي، ومحم العقي

مواطنــني مــن محافظــة جنــني، وهــام: محمــد عدنــان 

توفيــق عابــد، وســامل محمــود خليــل محاميــد، كــام اعتقــل 
ــه.240 ــن رام الل ــويض م ــل الع ــم كام ــن أده املواط
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6 أرسى بعزل »مجدو« بظروف صعبة

تقريــر  يف  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 

ــتة  ــاك س ــا زال هن ــه م ــس، أن ــوم الخمي ــا الي ــادر عنه ص

أرسى يقبعــون يف زنازيــن عــزل معتقــل »مجــدو«، يعانــون 

األمريــن ويقاســون أوضاعــاً اعتقاليــة صعبــة للغايــة، فهــم 

ــورة، أو  ــروج إىل الف ــم كالخ ــة حقوقه ــن كاف ــون م محروم

زيــارة ذويهــم، أو التواصــل مــع العــامل الخارجــي، كــام 

أنهــم محتجــزون بشــكل دائــم داخــل زنازيــن معتمــة 

ــوح  ــة بالحــرشات وتف ــذ ومليئ ــة املناف ــذرة، عدمي ــة ق ضيق

ــل  ــد إدارة املعتق ــة إىل تعم ــة، باالضاف ــا رائحــة الرطوب منه

تنفيــذ حمــات تفتيــش تعســفية لزنازينهــم خــال فــرتات 

ــة. متاحق

ــاً  ــني حالي ــا أن األرسى املعزول ــة يف تقريره ــت الهيئ وبين

ــاً(  ــروج )35 عام ــامعيل الع ــن : اس ــم كل م ــل ه يف املعتق

ــد الشــاويش  ــت لحــم، ومحم ــي بي ــا رشق ــدة جنات ــن بل م

مــن مدينــة القــدس، وعــامد رسحــان )39 عامــاً( مــن مدينــة 

حيفــا يف الداخــل املحتــل، ووائــل نعــرات )43 عامــاً( مــن 

ــاً(  ــو رسور )38عام ــني، وأرشف أب ــاء جن ــون قض ــدة ميثل بل

مــن ســكان مخيــم عايــدة قضــاء بيــت لحــم، وأيــر عامــر 

مــن محافظــة جنــني.

وأضافــت أن إدارة »مجــدو« تتعمــد تشــديد الخنــاق 

ــك  ــم وذل ــات بحقه ــن املضايق ــلة م ــذ سلس ــم وتنفي عليه

بهــدف اذاللهــم وتحطيــم معنوياتهــم، حيــث قبــل حــوايل 

ــام  ــات طع ــم وجب ــل تقدي ــدت إدارة املعتق ــبوعني تعم أس

ــن  ــدا ع ــل، ع ــة ال تُحتم ــة كريه ــا رائح ــوح منه فاســدة تف

معاناتهــم يف الوقــت الحــايل مــن شــدة الــرد الــذي ينهــش 

ــة  ــن األغطي ــل م ــم إدارة املعتق ــث تحرمه ــادهم، حي أجس

ــة. ــائل التدفئ ــتوية ووس ــس الش واملاب
وحــذرت الهيئــة مــن اســتمرار سياســة العــزل التــي تتخذهــا 

ــي  ــطينيني، والت ــق األرسى الفلس ــال بح ــات االحت إدارة معتق

تُعتــر قبــل كل يشء مــوت بطــيء، فزنازيــن العــزل هــي مبثابــة 

قبــور لألحيــاء، تســتهدف األســر جســدياً ومعنويــاً وتُلحــق األذى 
بــه بشــكل مرمــج وممنهــج.241

هيئة األرسى تتقدم بطلب لترشيح جثامن الشهيد بارود

ــف  ــن يوس ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــي هيئ ــدم محام  تق
تســمى مبحكمــة  ملــا  بطلــب  الخميــس،  نصــارصة، صبــاح 

ــامن الشــهيد  ــح جث ــر الســبع« لترشي ــة يف »ب ــال املركزي االحت

األســر فــارس بــارود مبشــاركة طبيــب فلســطيني للوقــوف عــى 

ــه وادى اىل  ــرض ل ــذي تع ــد ال ــي املتعم ــل الطب ــل القت تفاصي

ــس. ــهاده أم استش

وأوضحــت الهيئــة أن املحامــي نصــارصة تقــدم بــذات الطلــب 

بتســليم جثــامن الشــهيد بــارود فــور االنتهــاء مــن عمليــة 

الترشيــح، لنقلــه اىل مســقط رأســه يف قطــاع غــزة ليــوارى الــرى 

مبــا يليــق مبقامــات الشــهداء وتضحيــات املناضلــني العظــام.

وأعلــن مســاء األربعــاء، عــن استشــهاد األســر فــارس محمــد 

أحمــد بــارود )51 عامــا( مــن مخيــم الشــاطئ غــرب غــزة، داخل 

ــه مــن معتقــل  ــال، بعــد وقــت قصــر عــى نقل ســجون االحت

»رميــون« إىل مستشــفى »ســوروكا« اإلرسائيــي.

وقالــت الهيئــة، أن األســر الشــهيد بــارود عــاىن منــذ ســنوات 

ــة،  ــة املطلوب ــه الرعاي ــدم ل ــاص، ومل تق ــيس خ ــع نف ــن وض م

ــره إىل  ــل إث ــف داخــي نق ــب بنزي ــخ 2018/11/18 أصي وبتاري

ــث  ــار، حي ــع ملنظ ــه وخض ــى علي ــوروكا« مغم ــفى »س مستش

ــم  ــد، فت ــذي الكب ــان يغ ــكالية برشي ــن إش ــاين م ــه يع ــني أن تب

ــد. ــن الكب ــزء م ــان وج ــذا الرشي ــتئصال ه اس

يذكــر أن األســر الشــهيد بــارود اعتقــل بتاريــخ 1991/3/23، 

وهــو محكــوم بالســجن املؤبــد بتهمــة قتــل مســتوطن، وعــاىن 

ــرتض  ــن املف ــام 2000، وكان م ــذ ع ــارات من ــان الزي ــن حرم م

إطــاق رساحــه مــع الدفعــة األخــرة مــن األرسى الُقدامــى 

الذيــن تعهــد االحتــال بإطــاق رساحهــم خــال صفقــة إحيــاء 

ــراج  ــق اإلف ــال علّ ــام 2013، إال أن االحت ــر ع ــات أواخ املفاوض

ــاق  ــض إط ــرا، ورف ــم 30 أس ــي تض ــة الت ــة الرابع ــن الدفع ع

ــية. ــباب سياس ــم ألس رساحه

وبارتقــاء الشــهيد بــارود يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة األســرة 
يف ســجون االحتــال إىل 218 شــهيدا.242

إرسائيل تقصف رشق خان يونس بعد سقوط صاروخني 
قرب الجدار 

قصفــت مدفعيــة االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، 

يونــس،  خــان  مدينــة  رشق  الزراعيــة  املواطنــني  أرايض 

ــط  ــزة يف محي ــال متمرك ــات االحت ــأن دباب ــهود ب ــاد ش وأف

الحــدودي  الرشيــط  عــى  الجامثــة  العســكرية  املواقــع 

ــوب أرايض  ــف ص ــدة قذائ ــت ع ــس، أطلق ــان يون رشق خ

يف  حفــر  بإحــداث  تســبب  مــا  املدينــة،  رشق  زراعيــة 

ــني  ــات يف صفــوف املواطن ــغ عــن إصاب املــكان، دون أن يبل

ــة، ســقط  ــة ثاني ــة. مــن جه ــني بالقــرب مــن املنطق القاطن

ــني  ــني قريبت ــزة، يف منطق ــاع غ ــن قط ــا م ــان أطلق صاروخ

مــن مســتوطنات غــاف القطــاع. وبحســب الناطــق باســم 

منطقــة  يف  ســقط  صاروخــاً  فــإن  اإلرسائيــي،  الجيــش 
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مفتوحــة مبجمــع أشــكول ســبقه ســقوط صــاروخ عنــد 

الجــدار األمنــي داخــل حــدود قطــاع غــزة قبالــة كيبوتــس 
صوفا.243

»أوتشا«: خطر التهجري القرسي يتهدد عرشات العائالت 
الفلسطينية 

كشــف تقريــر لألمــم املتحــدة عــن تفاقــم خطــر التهجــر 

ــط  ــوب ووس ــي يف جن ــال اإلرسائي ــوات االحت ــري لق الق

ــات  ــة جــراء عملي وبشــكل خــاص يف شــامل الضفــة الغربي

التدريــب العســكري وتصنيــف مســاحات واســعة مــن 

األرايض الفلســطينية املحتلــة كمناطــق تدريــب بحظــر 

ــال  ــرض، وق ــذا الغ ــا له ــر الفلســطينيني منه ــا ويهج دخوله

تقريــر موســع لألمــم املتحــدة )أوشــا(: أن التجمعــات 

الســكانية الفلســطينية املعرضــة لخطــر الرتحيــل القــري: 

ــد  ــا ال يع ــس مث ــار« رشق نابل ــاق الن ــة إط ــة »منطق حال

ــداً.  ــار A 9.4 فري ــاق الن ــة إط ــع منطق وض

ــن أرايض  ــو 18% م ــف نح ــة تصن ــلطات اإلرسائيلي فالس

الضفــة الغربيــة، أو مــا يقــرب مــن 30% مــن مســاحة 

املنطقــة )ج( كمناطــق إطــاق نــار ألغــراض التدريــب 

فلســطيني   6.200 املناطــق  هــذه  وتــؤدي  العســكري. 

ــا  ــا فيه ــراً، مب ــاً صغ ــاً ورعوي ــاً بدوي ــون يف 38 تجمع يعيش

ــد  ــس. وق ــة نابل ــن منطق ــرشق م ــع إىل ال ــي تق ــك الت تل

لحقــت األرضار بهــذه التجمعــات الســكانية، بدرجــات 

متفاوتــة، بســبب البيئــة القريــة التــي تســببها السياســات 

لخطــر  ســكانها  تعــرض  التــي  اإلرسائيليــة  واملامرســات 

الرتحيــل.

ــرة يف  ــورات األخ ــببت التط ــد تس ــر: لق ــاف التقري وأض

اســتحفال حالــة الضعــف التــي يعيشــها الفلســطينيون الذي 

يقطنــون يف منطقــة رشقــي محافظــة نابلــس أو يعتمــدون 

ــي  ــة، الت ــذه املنطق ــت ه ــد صنف ــا. وق ــى الوصــول إليه ع

تعــرف بـــ »منطقــة إطــاق النــار A 4.9«، باعتبارهــا منطقة 

ــرن  ــن الق ــبعينات م ــد الس ــال عق ــكرية خ ــب عس تدري

املــايض: وتشــمل هــذه املســتجدات التدريبــات العســكرية 

التــي تنطــوي عــى التهجــر املؤقــت، وإلحــاق األرضار 

باملمتلــكات، وتعطيــل ســبل الحيــاة وفــرض قيــود جديــدة 

عــى الوصــول. 

ــة،  ــة املاضي ــه خــال الســنوات القليل ــر فإن ووفــق التقري

شــهدت هــذه املنطقــة نشــاطات اســتيطانية متزايــدة، مبــا 

تشــمله مــن أعــامل العنــف والرتويــع، ناهيــك عــن تقليــص 

وجــود الفلســطينيني فيهــا. 

وأشــار التقريــر األممــي إىل أنــه بــني يومــي 17 و24 

تدريبــاً  اإلرسائيليــة  القــوات  نفــذت  املــايض،  حزيــران 

عســكرياً كبــراً يف منطقــة تــل الخشــبة، مــام تســبب 

يف تعطيــل حيــاة ســكان هــذه املنطقــة الذيــن يقــارب 

ــع يف  ــاً يق ــاً رعوي ــكلون تجمع ــمة، ويش ــم 250 نس عدده

الجهــة الجنوبيــة مــن منطقــة إطــاق النــار. وصــدرت 

األوامــر الرستــني تقطنــان عــى مشــارف التجمــع، وتضــامن 

ــدة  ــام مل ــال، بإخــاء منزليه ــة أطف ــاً وأربع 11 شــخصاً بالغ

ــر إىل  ــه اضط ــة بأن ــكان املنطق ــاد أحــد س ــام. وأف ــة أي ثاث

ــة  ــغ عددهــا 200 رأس، إىل قري ــه، البال ــال مــع أغنام االنتق

عقربــا، مــام كبــده مصاريــف إضافيــة لــرشاء العلــف، كــام 

تــدرب الجنــود، خــال الليــل، داخــل املنطقــة املأهولــة يف 

التجمــع دون أن يطلقــوا النــار، مــام بــث الخــوف يف نفــوس 

ــع.  ــكان التجم س

وأصــدرت الســكان اإلرسائيليــة أوامــر بهــدم العديــد مــن 

ــص  ــة االفتقــار إىل تراخي ــة يف التجمــع بحج ــاين القامئ املب

البنــاء، وهــي بانتظــار تنفيذهــا، وقــد نفــذت عمليــة الهــدم 

األخــرة يف شــهر كانــون الثــاين 2017، حيــث اســهدفت 

ــت  ــدم كمســاعدات إنســانية يف وق ــا ق ــان، نصفه ــتة مب س
سابق.244

الجمعة 2019/2/8

»هآرتس«: احتامل قيام املستشار القانوين للحكومة مبنع 
نتنياهو من نرش صورة إىل جانب الجنود حتى االنتخابات

أن  املتوقــع  مــن  أنــه  »هآرتــس«:  صحيفــة  ذكــرت 

ــاي  ــة، افيج ــة اإلرسائيلي ــوين للحكوم ــار القان ــع املستش مين

مندلبليــت، حــزب الليكــود مــن نــرش صــور لرئيــس الــوزراء، 

بنيامــني نتنياهــو، إىل جانــب جنــود الجيــش اإلرسائيــي 

حتــى االنتخابــات، وذلــك رداص عــى التــامس قدمــه حــزب 

»العمــل« حــول هــذا املوضــوع. ويحظــر قانــون االنتخابــات 

الدعايــة التــي ميكــن أن تعطــي االنطبــاع بــأن الجيــش 

اإلرسائيــي يدعــم مرشــحاً معينــاً. ويف املــايض، اســتخدم 

حــزب الليكــود صــوراً لنتنياهــو مــع الجنــود، حتى مــن دون 

ــال،  ــني الســياق والصــورة: عــى ســبيل املث ــة ب وجــود عاق

ــه  ــور ل ــبوك« ص ــى »الفيس ــو ع ــة نتنياه ــر يف صفح تظه

مــع زوجتــه ســارة وجنــود، كــام تظهــر يف صفحــة الليكــود 

الرئيســية مقالــة حــول إنجــازات نتنياهــو االقتصاديــة، 
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ــود. ــب الجن ــه إىل جان ــة بصورت مصحوب

ــايض  ــة، الق ــات املركزي ــة االنتخاب ــس لجن ــر رئي ــد أم وق

حنــان ميلتــر، بضــم املستشــار القانــوين للحكومــة كطــرف 

يف النقــاش حــول القضيــة بســبب األهميــة املبدئيــة لهــذه 

ــب  ــات يف مكت ــرت مناقش ــرة، ج ــام األخ ــألة. ويف األي املس

ــات يحظــر  ــون االنتخاب ــد مــا إذا كان قان مندليليــت لتحدي

ــود. ــع أي اســتخدام لصــور الجن يف الواق

ــايض  ــة، الق ــات املركزي ــة االنتخاب ــس لجن ــر رئي ــد أم وق

حنــان ميلتــر، بضــم املستشــار القانــوين للحكومــة كطــرف 

يف النقــاش حــول القضيــة بســبب األهميــة املبدئيــة لهــذه 

ــب  ــات يف مكت ــرت مناقش ــرة، ج ــام األخ ــألة. ويف األي املس

ــات يحظــر  ــون االنتخاب ــد مــا إذا كان قان مندليليــت لتحدي

ــود.  ــع أي اســتخدام لصــور الجن يف الواق

ــه يجــب حظــر نــرش صــور  ويــرى املستشــار القانــون أن

رئيــس الحكومــة مــع الجنــود عــى صفحاتــه الخاصــة: 

صفحــة نتنياهــو عــى الفيســبوك )التــي يتعقبهــا 2.3 مليون 

مســتخدم( وحســاب تويــرت الخــاص بــه )الــذي يتعقبــه 1.5 

مليــون شــخص(. ويف نفــس الوقــت، ال مانــع مــن اســتخدام 

ــل  ــة، مث ــود يف الصفحــات الرســمية للدول الصــور مــع الجن

حســاب رئيــس الــوزراء الرســمي عــى الفيســبوك )مــع 1.2 
مليــون متابــع( وتويــرت.245

قـوات االحتالل تـقـتـحـم يـعـبـد وكـفر دان واملستوطنون 
يواصلون اقتحام »األقىص«

أقــدم عــرشات املســتوطنني عــى اقتحــام املســجد األقــى 

ــوات  ــة بحراســة مشــددة مــن ق ــاب املغارب ــارك مــن ب املب

االحتــال، فيــام اعتــدى مســتوطنون بالــرب عــى مســنة 

ونجليهــا يف مخيــم العــروب شــامل الخليــل، يف الوقــت 

الــذي أخــذت فيــه قــوات االحتــال قياســات منزلهــم 

وشــنت حملــة دهــم واقتحــام يف عــدة محافظــات اعتقلــت 

ــني. ــني أجنبي ــني ومتضامن ــا عــرشة مواطن خاله

 فقــد اقتحــم 42 مســتوطناً املســجد األقــى املبــارك مــن 

بــاب املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.

املســجد  اســتفزازية يف  املســتوطنون جــوالت   ونفــذ 

واســتمعوا لــرشوح حــول الهيــكل املزعــوم.

قــوات  بحراســة  مســتوطنون  اعتــدى  الســياق،  يف   

االحتــال بالــرب عــى مســنة ونجليهــا يف مخيــم العــروب 

شــامل الخليــل، التــي اعتقلــت أحدهــام، وأخــذت قياســات 

ــم. منزله

ــال  ــش االحت ــأن جي ــف ب ــر الرشي ــي ثائ ــاد الصحف  وأف

ــط  ــة يف محي ــوع بكثاف ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــق قناب أطل

منــزل الشــيخ أحمــد أبــو رسور يف مخيــم العــروب، واعتــدى 

مســتوطنون كانــوا برفقتهــم بالــرب عــى الحاجــة زينــب 

أبــو رسور )62 عامــاً(، ونجليهــا أحمــد وعبــد القــادر الــذي 

ــارشة. ــه الجيــش مب اعتقل

 وأضــاف إن املســتوطنني أخــذوا قياســات املنــزل واألرض 

املجــاورة لــه، الواقــع مبحــاذاة الطريــق الرئيــس، القــدس - 

الخليــل، بزعــم أن البيــت يعــود للجمعيــة املســيحية وبيــت 

ــتوطنون  ــه املس ــتوىل علي ــذي اس ــه، ال ــة من ــة القريب الرك

ســابقاً.

 مــن جهــة أخــرى، أصيــب مســتوطن بجــروح جراء رشــق 

مركبتــه بالحجــارة شــامل رشقــي رام الله.

وقالــت وســائل إعــام عريــة: إن مركبــة املســتوطن 

تعرضــت للرشــق بالحجــارة لــدى مرورهــا قــرب مســتوطنة 

»كوخــاف هشــاحر« املقامــة عــى أراض فلســطينية شــامل 

ــه. ــي رام الل رشق

وأضافــت: إن املســتوطن، أصيــب بجــروح طفيفــة يف 

الجــزء العلــوي مــن جســده، عقــب إصابــة املركبــة بشــكل 

ــارش. مب

ــرشت  ــد ون ــدة يعب ــال بل ــوات االحت ــت ق ــام اقتحم  في

جنودهــا يف املنطقــة وبــارشت عمليــة تفتيــش بزعــم إلقــاء 

شــبان عبــوة متفجــرة عــى قــوة مــن جيــش االحتــال قــرب 

البلــدة.

 وزعــم املتحــدث باســم جيــش االحتــال يف تريــح 

مقتضــب أن دوريــة عســكرية تعرضــت إللقــاء عبوة ناســفة 

محليــة الصنــع عــى حاجــز ببلــدة يعبــد قــرب جنــني دون 
ــات.246 وقــوع إصاب

إرسائيل تستضيف قمة ألربع دول أوروبية لخلخلة مواقف 
أوروبا تجاه قضايا املنطقة 

أعلنــت الحكومتــان التشــيكية والســلوفاكية أن قــادة دول 

»مجموعــة فيشــغراد« ســيعقدون قمــة مــع رئيــس الــوزراء 

اإلرسائيــي يف القــدس يف شــباط الجــاري، يف وقــت يســتعد 

فيــه بنيامــني نتنياهــو لخــوض االنتخابــات املقــررة يف 9 

نيســان.

ــة أن  ــة اإلرسائيلي ــس« الليرالي ــة »هآرت ــرت صحيف  وذك

القمــة التــي ســتعقد يف 18 و19 شــباط تنــدرج ضمــن 

»جهــود نتنياهــو لزعزعــة التوافــق داخــل االتحــاد األورويب 
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ــتكون  ــران«. وس ــطينيني وإي ــة بالفلس ــا مرتبط ــول قضاي ح

القمــة أول لقــاء تعقــده مجموعــة فيشــغراد التــي تتألــف 

مــن املجــر وبولنــدا وســلوفاكيا وتشــيكيا يف منطقــة الــرشق 

األوســط. وعقــدت املجموعــة آخــر قمــة ســنوية لهــا مــع 

ــوز 2017. ــت يف مت ــل يف بودابس إرسائي

الحكومــة  رئاســة  باســم  املتحدثــة  قالــت  وأمــس، 

التشــيكية فانيســا ســاندوفا لوكالــة فرانــس بــرس إن رئيــس 

ــوزراء التشــيي أنــدري بابيــش سيشــارك يف القمــة، مــن  ال

ــل. ــن التفاصي ــد م ــاء مزي دون إعط

الحكومــة  رئاســة  باســم  املتحدثــة  اكتفــت  كذلــك 

ــس  ــاركة رئي ــد مش ــيكوفا بتأكي ــيا ماس ــلوفاكية باتريس الس
القمــة.247 بيليغرينــي يف  بيــرت  الســلوفايك  الــوزراء 

واشنطن تعرقل بياناً ملجلس األمن يدافع عن مهمة بعثة 
التواجد الدويل يف الخليل 

عرقلــت الواليــات املتحــدة، األربعــاء، تبنــي مــرشوع 

ــرار  ــف لق ــن األس ــر ع ــدويل يع ــن ال ــس األم ــان ملجل إع

إرسائيــل إنهــاء عمــل بعثــة املراقبــني الدوليــني املنتــرشة يف 

مدينــة الخليــل منــذ العــام 1994، كــام أفــاد دبلوماســيون.

 ووزعــت الكويــت وإندونيســيا، الدولتــان غــر الدامئتــي 

ــامع  ــد اجت ــان بع ــن، مــرشوع بي ــس األم ــة يف مجل العضوي

مغلــق للمجلــس عــرت فيــه عــدة دول أعضــاء عــن قلقهــا 

مــن الخطــوة اإلرسائيليــة.

 وأعلــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، 

ــدويل  ــة »الوجــود ال ــن ميــدد مهم ــه ل ــايض، أن األســبوع امل

املوقــت يف الخليــل« متهــامً البعثــة التــي يقودهــا نرويجــي 

ــار  ــدة وأث ــطينيون بش ــه الفلس ــدد ب ــرار ن ــاز، يف ق باالنحي

ــاً. ــاً دولي قلق

 وكان هــؤالء املراقبــون الدوليــون البالــغ عددهــم 64 

عنــراً نــرشوا يف الخليل مبوجــب اتفاق إرسائيي فلســطيني 

ــطينياً  ــتوطن 29 فلس ــل مس ــا قت ــه بعدم ــل إلي ــم التوص ت

اإلبراهيمــي يف شــباط 1994. الحــرم  كانــوا يصلــون يف 

ــان  ــرشوع البي ــس يف م ــاء يف املجل ــدول األعض ــر ال  وتع

ــف  ــن »األس ــرس ع ــس ب ــة فران ــه وكال ــت علي ــذي اطلع ال

للقــرار األحــادي« الــذي اتخذتــه إرسائيــل، وتدعــو إىل 

»الهــدوء وضبــط النفــس« يف الخليــل248.

إحصاء إرسائييل: عدد سكان القدس يقارب مليون نسمة 

ــب اإلحصــاء  ــرشه أمــس األول مكت ــر ن ــن تقري يتضــح م

ــا  ــل منه ــدة يف إرسائي ــود 1217 بل ــي وج ــزي اإلرسائي املرك

ــكان  ــدد س ــة وأن ع ــدة قروي ــة و960 بل ــدة مدين 257 بل

ــال  ــد احت ــل بع ــمتها إرسائي ــي رس ــا الت ــدس بحدوده الق

1967 اجتــاز 900 ألــف نســمة وأصبحــت أكــر مدينــة 

يف إرسائيــل مبــا يف ذلــك األحيــاء الفلســطينية والبلــدة 

القدميــة.249 

املطالبة بترشيح جثامن الشهيد بارود وتسليمه وفتح 
السجون للرقابة واملساءلة

تقــدم محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يوســف 

بــر  يف  املركزيــة  االحتــال  ملحكمــة  بطلــب  نصــارصة، 

الســبع لترشيــح جثــامن الشــهيد األســر فــارس بــارود 

مبشــاركة طبيــب فلســطيني للوقــوف عــى تفاصيــل القتــل 

ــام  ــه وأدى استشــهاده، ك ــذي تعــرض ل ــد ال ــي املتعم الطب

طالــب بتســليم جثــامن الشــهيد فــور االنتهــاء مــن عمليــة 

الترشيــح، لنقلــه إىل مســقط رأســه يف قطــاع غــزة ليــوارى 

ــني  ــات املناضل ــات الشــهداء وتضحي ــق مبقام ــرى مبــا يلي ال

ــام. العظ

الخارجيــة واملغرتبــني جرميــة اإلهــامل  ودانــت وزارة 

الطبــي التــي أودت بحيــاة األســر بــارود، واعترتهــا أمعاناً يف 

عقليــة القتــل والكراهيــة التــي تســيطر عــى مفاصــل دولــة 

االحتــال وأذرعهــا املختلفــة، واســتهتاراً بحيــاة الفلســطينيني 

وحقوقهــم التــي كفلتهــا املواثيــق واألعــراف الدوليــة. 

وحملــت الــوزارة الحكومــة اإلرسائيليــة ورئيســها بنيامــني 

نتنياهــو املســؤولية الكاملــة واملبــارشة عن استشــهاد األســر، 

ــم  ــات واملحاك ــع الجه ــف م ــذا املل ــع ه ــا تتاب ــت أنه وقال

الدوليــة املختصــة ويف مقدمتهــا املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

لضــامن مســاءلة ومحاســبة املســؤولني عــن هــذه الجرميــة 

واملنظــامت  الجهــات  وطالبــت  الجرائــم،  مــن  وغرهــا 

ــل  ــدويل بتحم ــر ال ــب األحم ــا الصلي ــة ويف مقدمته املختص

ســلطات  وإجبــار  األبطــال،  األرسى  تجــاه  مســؤولياتها 

االحتــال عــى االلتــزام بالقانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين 

ــف. ــات جني اتفاقي

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  أكــدت 

د.حنــان عــرشاوي أن استشــهاد األرس بــارود نتيجــة اإلهــامل 

الطبــي املتعمــد، هــو دليــل عــى خطــورة األوضــاع يف 

ســجون االحتــال، وظــروف املعتقــل اإلرسائيــي ومــا يعانيــه 

األرسى مــن اشــكال التعذيــب واإلهــامل الصحــي املتعمــد، 

ــني  ــدي القامئ ــى أي ــية ع ــية وقاس ــة وحش ــم معامل وتلقيه
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ــجون.250 ــى الس ع

السبت 2019/2/9

استشهاد طفل وفتى رشق مدينة غزة

استشــهد أمــس الطفــل حســن ايــاد شــلبي والفتــى حمزة 

محمــد رشــدي اشــتيوي فيــام أصيــب 17 مواطنــاً برصــاص 

مســرات  مــن   46 الجمعــة  فعاليــات  خــال  االحتــال 

العــودة التــي حملــت عنــوان »ال مســاومة عــى كــر 

ــدة  ــال بل ــوات االحت ــت ق ــدس اقتحم ــار«، ويف الق الحص

ــرة  ــة األس ــهيد الحرك ــور ش ــزال ص ــت بإن ــوية ورشع العيس

فــارس بــارود، كــام أجــرت بلديــة االحتــال، املواطــن أحمــد 

ــة  ــأته التجاري ــه ومنش ــدم منزل ــى ه ــدات ع ــود عبي محم

ــه  ــة رام الل ــدس، ويف محافظ ــوب الق ــر، جن ــل املك يف جب

والبــرة دفعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي بقــوات كبــرة 

إىل البــرة واختطفــت قــوات مــن املســتعربني تســتقل 

ــت  ــارص واندلع ــد الن ــجد عب ــادم مس ــة، خ ــات مدني مركب

ــت  ــي أطلق ــال، الت ــوات االحت ــني الشــبان وق ــات ب مواجه

الرصــاص الحــي واملعــدين املغلــق باملطــاط، ومتكــن أهــايل 

الذيــن  للمســتوطنني  مــن صــد هجــوم  املغــر،  قريــة 

ــايل، ويف  ــى األه ــار ع ــوا الن ــة وأطلق ــام القري ــوا اقتح حاول

ــه، والعــرشات  ــة غــاز يف قدم ــب مواطــن بقنبل ــني أصي نعل

باالختنــاق، خــال قمــع مســرة نعلــني األســبوعية الســلمية 

املناهضــة للجــدار واالســتيطان، واقتحمــت قــوات االحتــال، 

قريــة أم صفــا، ورشعــت بإطــاق الرصــاص املعــدين املغلــف 

باملطــاط وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة 
تجــاه املواطنــني، عقــب خروجهــم مــن صــاة الجمعــة.251

الجمعة القادمة تحمل عنوان »غزة عصية عىل االنفصال 
واالنكسار«

ــر  ــودة وك ــرة الع ــا ملس ــة العلي ــة الوطني ــررت الهيئ ق

الحصــار، اعتبــار الجمعــة القادمــة )الـــ47( بجمعــة )غــزة 

عصيــة عــى االنفصــال واالنكســار( لتوجيــه رســائل للعــدو 

ــداً. ــو تحدي ولنتنياه

وأوضحــت الهيئــة الوطنيــة يف ختــام جمعــة )لــن نســاوم 

ــات  ــة، أن كل املخطط ــاء الجمع ــار( مس ــر الحص ــى ك ع

لفصــل غــزة عــن الضفــة أو دفعهــا نحــو االنفصــال أو 

االستســام ستفشــل وتتحطــم عــى صخــرة صمــود شــعبنا، 

ــتعامر  ــي واالس ــوى البغ ــن ق ــا م ــط لقضيتن ــا يخط وأن م

ــداً. ــعبنا موح ــيواجهه ش س

ودعــت جامهــر شــعبنا يف القطــاع إىل املشــاركة الواســعة 

ــة  ــعبنا يف الضف ــر ش ــة جامه ــة، مطالب ــة القادم يف الجمع

ــع  ــن م ــام والتضام ــتات بااللتح ــل ويف الش ــل املحت والداخ

جامهــر غــزة، لتوجيــه رســالة أن شــعبنا موحــد ولــن 

ــيمه.252  ــرة تقس ــتطيع أي مؤام تس

شهيدان وعرشات الجرحى يف مواجهات واسعة مع 
االحتالل رشق القطاع ويف مناطق بالضفة

ــاً بالرصــاص  استشــهد طفــل وشــاب، وأصيــب 17 مواطن

وقنابــل غــاز مبــارشة، والعــرشات بشــظايا وحــاالت اختنــاق 

شــديد، يف تظاهــرات تخللتهــا مواجهــات واســعة، اندلعــت 

يف خمــس مناطــق رشق قطــاع غزة مســاء أمــس، يف الجمعة 

السادســة واألربعــني مــن مســرات العــودة، والتــي أطلــق 

ــب  ــام اصي ــار«، بين ــر الحص ــى ك ــاوم ع ــن نس ــا »ل عليه

العــرشات يف مواجهــات جــرت مبناطــق مختلفــة بالضفــة .

 والشــهيدان هــام الطفــل حســن إيــاد شــلبي )14 عامــا(، 

واستشــهد بعــد إصابتــه برصاصــة يف صــدره خــال تواجــده 

يف مخيــم العــودة رشق محافظــة خــان يونــس جنــوب قطاع 

غــزة، والشــهيد الشــاب حمــزة محمــد رشــدي اشــتيوي )18 

عامــاً(، واستشــهد بعــد إصابتــه برصاصــة يف رقبتــه، خــال 

تواجــده مبخيــم العــودة مبنطقــة »ملكــة« رشق مدينــة 

غــزة«.

 مــن جهتــه أكــد الدكتــور أرشف القــدرة الناطــق باســم 

وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أن عــدد املصابــني الذيــن 

وصلــوا املستشــفيات الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء 

أمــس، وصــل إىل 17 إصابــة، إضافــة إىل شــهيدين.

 وأوضــح أن هنــاك عــرشات املصابــني باالختنــاق الشــديد، 

نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا يف النقــاط 

ــة امليدانية. الطبي

ــون  ــة يعان ــني ثاث ــني املصاب ــن ب ــدرة أن م ــح الق  وأوض

حالــة الخطــر، كــام اســتهدفت قــوات االحتــال ســيارة 
إســعاف بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع.253

غانتس: املسألة األمنية هي املركزية بالنسبة يل لحل 
الرصاع مع الفلسطينيني

ــس  ــبق ورئي ــي األس ــش اإلرسائي ــس أركان الجي ــال رئي ق

حــزب »مناعــة إلرسائيــل«، بينــي غانتــس، ان املســألة 

مــع  الــراع  حــل  يف  األمنيــة  املســألة  هــي  املركزيــة 

لفلســطينيني. ا
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 وقــال: هــذه املســألة ينبغــي أن تضمــن أمــن دولــة 

إرسائيــل. واآلن، توجــد هنــا مســألة املصلحــة. ونحــن، 

وبيبــي )نتنياهــو( قــال ذلــك أيضــاً يف خطــاب بــار إيــان، ال 

نبحــث عــن الســيطرة عــى أي أحــد آخــر. وعلينــا أن نجــد 

الطريــق التــي ال نســيطر فيهــا عــى أنــاس آخريــن«. وقــال 

ــوت”  ــوت أحرون ــة “يديع ــه صحيف ــا مع ــة أجرته يف مقابل

ــة  ــدار قراب ــى م ــت ع ــد التقي ــس »لق ــة ام ــا كامل ونرشته

وسياســية  أمنيــة  مســائل  حــول  األمركيــني  مــع  عقــد 

متنوعــة. وكانــت مقوالتهــم دامئــاً أنــه »ال ميكنكــم أن 

ــة السياســية  ــن الناحي ــوالً م ــس مقب ــا لي تفكــروا يف يشء م
لــدى الفلســطينيني«.254

األحد 2019/2/10

إقامة مجمع يضم كنيساً ضخامً يف ساحة الرباق

يجــري  الــذي  البنــاء  أن  إرسائيليــة  مصــادر  أكــدت 

إقامتــه يف ســاحة الــراق جنــوب غــرب املســجد األقــى يف 

ــة هــو كنيــس وليــس مكتــب  ــاب املغارب حــارة الــرشف/ ب

خدمــات ومرافــق عامــة وحاممــات وغــرف دارســية، كــام 

أعلنــت قــوات االحتــال البلديــة اإلرسائيليــة ســابقاً. ووفــق 

الخريطــة ومخطــط املــرشوع املنشــور واملعلــق قــرب املبنى 

ســيقام كنيــس ضخــم يف غــرب ســاحة الــراق بارتفــاع ســتة 

طوابــق، أثنــان تحــت األرض، األول منهــا لعــرض موجــودات 

أثريــة، يدعــى أنهــا بقايــا كنيــس يهــودي قديــم مــن ضمنهــا 

مغطــس للطهــارة. 

ــة  ــة ومملوكي ــار إســامية، أموي ــر املخطــط أن اآلث ويظه

ــامً أن  ــاء، عل ــة البن ــان وطريق ــدة والتيج ــكل األعم ــن ش م

الكنيــس يقــام عــى أنقــاض مصــى ووقــف إســامي، حيــث 

تــم رفــع أرضيــة القاعــدة بأعمــدة اســمنتية ضخمــة لحمــل 

البنــاء بالكامــل بعــد تفريــغ األتربــة وتغطيتهــا متهيــداً 

أســفل  الدينيــة  الســياحية  املســارات  كأحــد  لتحويلهــا 

ــم. ــودي قدي ــس يه ــه كني ــاء أن ــس، بادع الكني

ويقــول الدكتــور يوســف النتشــة مديــر السياســة واآلثــار 

يف إدارة األوقــاف اإلســامية، األســتاذ يف جامعــة القــدس 

للـ»القــدس«: ال ميكــن الحكــم عــى نتائــج أي حفريــة دون 

ــة.  ــذه الحفري ــة له ــق الكامل ــج والوثائ ــى النتائ ــاع ع االط

والواقــع أن الحفريــات اإلرسائيليــة منــذ بــدأت ال تنــرش إال 

ــات فيهــا هامــش  ــة، وتفســر هــذه الحفري ــر مقتضب تقاري

كبــر مــن االجتهــادات وتخضــع لدوافــع وأهــداف وثقافــة 

مــن يتــوىل عمليــة الحفــر والتنقيــب. 

ــج  ــذ بالنتائ ــن وال نأخ ــن ال نطم ــة: »نح ــاف النتش وأض

عــى أهــا قطعيــة نظــراً ألن مــن يتــوىل عمليــة الحفــر لديــه 

أجنــدة سياســية ويســتخدم اآلثــار لتحقيقهــا«. مضيفــاً أنــه 

يســتغرب وجــود كنيــس يهــودي يف هــذه املنطقة الحساســة 

مــن »حائــط الــراق« إذا مــا اخــذ بعــني االعتبــار مــا تدعيــه 

الروايــة اإلرسائيليــة مــن وجــود »هيــكل »ووجــود« معبــد«، 

ــار مــام  فيكــف يفهــم وجــود كنيــس عــى بعــد عــدة أمت
تدعيــه الروايــة اإلرسائيليــة.255

تربئة جندي إرسائييل أطلق النار عىل زوجني يف بيتهام 
بالقدس 

بــرأت ســلطات االحتــال، عنــراً يف رشطــة االحتــال بعد 

»محاكمــة تأديبيــة« خضــع لهــا، عــى خلفية دعــوى أقيمت 

ضــده بســبب إطاقــه رصاصــاً مــن النــوع االســفنجي عــى 

ــاء وجودهــام داخــل  زوجــني فلســطينيني مــن القــدس، أثن

بيتهــام يف العيســاوية، قبــل أربــع ســنوات. 

ــي  ــة الت ــل القضي ــس«، تفاصي ــة »هآرت ــفت صحيف وكش

وقعــت أحداثهــا خــال ترشيــن ثــاين 2015، حيــث كان 

ــذة  ــف ناف ــان خل ــص يقف ــو الحم ــة أب ــن عائل ــان م زوج

غرفتهــام يف البيــت، عندمــا اقتحــم مفتشــون يف بلديــة 

ــم  ــوية، ث ــدة العيس ــال، بل ــة االحت ــة رشط ــال برفق االحت

أطلــق أحــد عنــارص الرشطــة الرصــاص عــى الزوجــني، 

ــر  ــام تطاي ــه، في ــازن يف وجه ــزوج م ــة، ال ــت رصاص فأصاب

ــاً. ــا أيض ــا يف وجهه ــة نادي ــاب الزوج ــذة وأص ــظايا الناف ش

يقــول مــازن أبــو الحمــص إن إطــاق النــار تــم بــدون أي 

ســبب، وبينــام كان الهــدوء يســود يف الحــي وال مواجهــات، 
ورغــم أن الرشطــي شــاهدهام يقفــان وراء النافــذة.256

السعودية لن تطبع العالقات ولن تقبل بخطة السالم 
األمريكية دون تنازالت للفلسطينيني

كشــفت القنــاة 13 العريــة، الليلــة املاضيــة، عــن تقريــر 

ــات  ــن طموح ــل م ــة يقل ــة اإلرسائيلي ــوزارة الخارجي رسي ل

رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو بالتقــرب مــن العائلــة 

ــعودية.  ــة يف الس املالك

وبحســب القنــاة، فــإن الــوزارة أصــدرت تقريــراً رسيــاً يف 

ــد أن الســعودية  ــايض، يؤك ــون األول امل منتصــف شــهر كان

لــن تقــدم عــى أي خطــوة لتطبيــع العاقــات مــع إرسائيــل، 

ولــن تدعــم خطــة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب دون 
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ــح الفلســطينيني. ــة كبــرة لصال ــازالت إرسائيلي تن

وأشــارت القنــاة، إىل أن التقريــر صنــف بأنــه »رسي« 

ونقــل إىل عــدد محــدود مــن الســفارات اإلرسائيليــة يف 

الخــارج، وتلقــت جهــات مهمــة يف إرسائيــل منهــا نتنياهــو 

بنفســه نســخة عــن التقريــر الــذي يتحــدث عــن العاقــات 

االســتثنائية والحساســة املتوقعــة مــع الســعودية مســتقباً. 

ووفقــاً للقنــاة، فــإن التقريــر يتناقــض مــع الخــط الســيايس 

ــن  ــة ع ــرة بكثاف ــة األخ ــدث يف اآلون ــذي تح ــو ال لنتنياه

الخليــج  مــع دول  تطبيــع عاقاتهــا  تقــدم إرسائيــل يف 

وخاصــة الســعودية، واعتبــاره )أي نتنياهــو( أن مثــل هــذه 

العاقــات قــد تــؤدي إىل مزيــد مــن التقــدم يف عمليــة 
ــطينيني.257 ــع الفلس ــام م الس

الحزب الدميقراطي محرج بعد دعوة طليب والهان عمر 
إىل مقاطعة إرسائيل

ــي  ــزب الدميوقراط ــلمتني يف الح ــني مس ــان نائبت أدى إع

األمــريك دعمهــام حملــة ملقاطعــة إرسائيــل إىل إحــراج قــادة 

هــذا الحــزب، وإىل فتــح ثغــرة يف العاقــة التاريخيــة املتينــة 

لهــذا الحــزب مــع إرسائيــل.

إلهــان  املســلمتان  الدميقراطيتــان  النائبتــان  وقدمــت 

عمــر ورشــيدة طليــب املنتمينــان إىل الجنــاح اليســاري 

ــة،  ــة »يب دي اس« )مقاطع ــي لحرك ــام العلن للحــزب دعمه

ســحب االســتثامرات، وعقوبــات( التــي تدعــو إىل مقاطعــة 

عــن  تعبــراً  إلرسائيــل،  وعلميــة  وثقافيــة  اقتصاديــة 

احتجاجهــام الحتالهــا لــألرايض الفلســطينية. 

وكان ناشــطون فلســطينيون اسســوا هــذه الحركــة التــي 

اســتلمت تحركهــا مــن الحملــة الدوليــة الواســعة ضــد 

ــة، وســاهمت يف اســقاط  ــا العنري سياســة جنــوب أفريقي

ــد.  ــك البل ــري يف ذل ــام العن النظ

املتحــدرة  عامــاً(   42( طليــب  رشــيدة  تقــول 

تســليط  تريــد  أنهــا  فلســطينية،  أصــول  مــن 

وخروقــات  العنريــة  »مســائل  عــى  األضــواء 

الفلســطينية«.258  اإلنســانية  للحقــوق  إرسائيــل 

»الجهاد« تؤكد وجود خالفات مع »حامس« جوهرها سبل 
الرد عىل اعتداءات االحتالل

قــال قيــادي بــارز يف حركــة الجهــاد اإلســامي، إن خافات 

بــرزت خــال الفــرتة األخــرة بــني حركتــه وحركــة »حــامس« 

حــول العديــد مــن القضايــا ومــن أبرزهــا وأهمهــا، املوقــف 

وأبرزهــا  الهــدوء،  لتفاهــامت  االحتــال  مــن خروقــات 

ــاركني  ــق املش ــها بح ــي ميارس ــل الت ــات القت ــتمرار عملي اس

ــة  ــوم الجمع ــني ي ــل فتي ــا قت ــودة، وآخره ــرات الع يف مس

املــايض.

 وأضــاف القيــادي الــذي فضــل عــدم الكشــف عن اســمه، 

ــرب  ــاع لح ــر القط ــد أن تج ــه »ال تري ــام«، إن حركت لـ«األي

جديــدة، ولكنهــا يف الوقــت ذاتــه ال تقبــل بعــدم الــرد عــى 

عمليــات القتــل التــي ميارســها االحتــال بشــكل متواصــل«، 

مؤكــداً أنــه باســتطاعة املقاومــة أن تعاقــب االحتــال دون 

الوصــول إىل مرحلــة الحــرب. وشــدد عــى رضورة أن »يتــم 

تدفيــع االحتــال مثنــاً باهظــاً لهــذه الجرائــم التــي يرتكبهــا 

بــدم بــارد وبشــكل وحــي”، مضيفــاً أن حركتــه تــرى بــأن 

ــال عــى  ــم سيشــجع االحت ــرد عــى هــذه الجرائ “عــدم ال

ارتــكاب املزيــد منهــا يف كل مــكان”.

غرفــة  إىل  وصــل  الحركتــني  بــني  الخــاف  أن  وأكــد   

ــل عــدة أشــهر  ــم تشــكيلها قب ــي ت ــات املشــرتكة الت العملي

وتضــم األذرع العســكرية للفصائــل يف قطــاع غــزة مبــا 

ــا  ــاد اإلســامي “رساي ــة الجه ــذراع العســكرية لحرك ــا ال فيه

القــدس”.

 وقــال القيــادي نفســه: مــن الطبيعــي أن يحــدث الخاف 

ــر مــن توجــه  ــة وأك ــر مــن جه ــا تضــم أك ــة ألنه يف الغرف
و«لكــن يف النهايــة القــرارات تتخــذ باإلجــامع”.259

»الخارجية« اإلرسائيلية: عاهل السعودية يرفض صفقة 
القرن وتطبـيع العالقـات مـع إرسائيل 

كشــفت القنــاة اإلرسائيليــة العــارشة عــن »وثيقــة رسيــة 

مربــة« تؤكــد أن العاهــل الســعودي، امللــك ســلامن بــن 

عبــد العزيــز، حســم موضــوع العاقــات مــع إرسائيــل مؤكداً 

رفــض اململكــة التطبيــع معهــا.

ونقلــت القنــاة يف تقريــر نرشتــه الجمعــة عــن دبلومــايس 

إرسائيــي رفيــع أن وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة أعــدت 

ــع  ــات م ــوع العاق ــا ملوض ــا تقديراته ــت فيه ــة قدم وثيق

الســعودية، موضحــة أن األخــرة غــر مســتعدة حاليــاً 

للتطبيــق أو املوافقــة عــى »صفقــة القــرن« الخاصــة بحــل 

الــراع بــني الفلســطينيني واإلرسائيليــني والتــي تعمــل 

عليهــا إدارة الرئيــس األمــريك، دونالــد ترامــب، دون تقديــم 

ــطيني. ــرف الفلس ــة للط ــية ملموس ــازالت سياس تن

 وأوضــح املســؤول الرفيــع، الــذي قــرأ هــذه الوثيقــة، أنهــا 

معــدة مــن قبــل وزارة الخارجيــة أواســط شــهر كانــون األول 
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ــألة  ــية مس ــبب حساس ــة« بس ــة للغاي ــي »رسي ــايض وه امل

“العاقــات بــني الســعودية وإرسائيــل”.

التقريــر قدمتــه الــوزارة لعــدد   وأشــار إىل أن هــذا 

ــض  ــت إىل بع ــد وصل ــل، وق ــفارات إرسائي ــن س ــدود م مح

املســؤولني رفيعــي املســتوى يف الخارجيــة اإلرسائيليــة.

ــر اســتثنائية  ــاة إىل أن هــذه »الوثيقــة تعت  ولفتــت القن

كذلــك ألنهــا تتناقــض مــع سياســة رئيــس الــوزراء، بنيامــني 

نتنياهــو، الــذي رصح مــراراً وبصــورة علنيــة منــذ أمــد 

ــج  ــع دول الخلي ــع م ــل تتجــه نحــو التطبي ــد أن إرسائي بعي

وتطويــر العاقــات مــع بلــدان مثــل الســعودية واإلمــارات 

ــن«. والبحري

 لكــن التقريــر املــرب يشــر بوضــوح إىل أن هنــاك 
»حظوظــاً ضئيلــة جــداً« لحــدوث هــذا التطــور.260

ال حوارات مصالحة يف القاهرة والفصائل تستعد للتوجه 
إىل موسكو 

موســكو  إىل  للســفر  الفصائــل  وفــود  تســتعد  بينــام 

للمشــاركة يف الحــوارات املقــرر أن تبــدأ هنــاك صبــاح يــوم 

ــر فلســطني أن يكــون  ــة الشــعبية لتحري ــد، نفــت الجبه غ

وفــد منهــا ومــن الجبهــة الدميقراطيــة يشــارك يف حــوارات 

ــة. ــة املري ــة يف العاصم ــول املصالح ح

 وأكــد أســامة الحــج أحمــد عضــو اللجنــة املركزيــة 

العامــة للجبهــة الشــعبية أن املســؤولني الذيــن توجهــوا 

يــوم الخميــس املــايض إىل القاهــرة مــن الجبهتــني الشــعبية 

والدميقراطيــة لــن يشــاركوا يف أيــة حــوارات حــول املصالحــة 

وأن وجهتهــم الرئيســية هــي للمشــاركة يف مؤمتــر الرملانيــني 

العــرب بصفتهــم أعضــاء يف هــذا الرملــان.

 وأشــار الحــج أحمــد يف حديــث خــاص مــع »األيــام« إىل 

أن مــا يجــري تداولــه يف اإلعــام عــار عــن الصحــة، مؤكــداً 

أن وفــدي »حــامس« و»الجهــاد اإلســامي« أجريــا مباحثــات 

خــال األيــام املاضيــة حــول الوضــع يف غــزة ومحاولــة 

تخفيــف الحصــار.

اليــوم  تســتعد  الفلســطينية  الفصائــل  أن  إىل  ونــوه   

للتوجــه إىل موســكو للمشــاركة يف الحــوارات التــي ســتبدأ 

خــال اليومــني القادمــني261.

55 مستوطنا يقتحمون املسجد األقىص

اقتحــم 55 مســتوطنا، اليــوم األحــد، املســجد األقــى املبــارك 

مــن جهــة بــاب املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتال 

اإلرسائيي.

ــة، يف املســجد  وتجــول املســتوطنون، عــر مجمعــات منفصل

الهيــكل  أكذوبــة  حــول  رشوحــات  إىل  واســتمعوا  املبــارك، 

ــعائر  ــوس وش ــة طق ــررة إلقام ــاوالت متك ــط مح ــوم، وس املزع
ــلة.262 ــاب السلس ــة ب ــن جه ــه م ــل مغادرت ــه، قب ــة في تلمودي

قوات االحتالل تعتقل تسعة مواطنني من الضفة بينهم 
فتى

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة وفجــر 
ــة  ــة يف الضف ــني مــن أنحــاء متفرق ــوم األحــد، تســعة مواطن الي

الغربيــة، بينهــم فتــى.

وقــال نــادي األســر، يف بيــان، إن ثاثــة مواطنــني جــرى 

ــديت تقــوع والخــر يف محافظــة بيــت لحــم  اعتقالهــم مــن بل

ــن، ومحمــد  ــراد ســامي جري ــل مجاهــد عيــى، وم وهــم: وائ

ــرح. ــو مف ــليم أب س

فيــام جــرى اعتقــال لثاثــة مواطنــني مــن بلــدة العيســوية يف 

ــة،  ــة، وعــى أمجــد عطي ــو ريال ــون أب ــدس، وهــم: آدم مأم الق

وصالــح غســان عبيــد، كذلــك جــرى اعتقــال لفتــى وشــاب 

مــن مخيــم قلنديــا، وذلــك مــن أمــام حاجــز قلنديــا العســكري 

ــد املالــك حســن  وهــام: محمــد عــوين أصــان )16 عامــا(، وعب

ــا(. ــو لطيفــة )19 عام أب

ــة )23  ــف الزريقي ــؤي يوس ــن ل ــني املواط ــاف إىل املعتقل يض
ــرم.263 ــني يف طولك ــدة قف ــن بل ــا( م عام

اإلثنني 2019/2/11

االحتالل ميهل عائلة مقدسية حتى الغد إلخالء منزلها 
لصالح املستوطنني

 أمهلــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي عائلــة أبــو عصــب 

بالقــدس املحتلــة  القدميــة  البلــدة  القرمــي يف  يف حــي 

ــات  ــح جمعي ــاء إلخــاء منزلهــا، لصال ــوم غــٍد الثاث حتــى ي

ــة. ــتيطانية متطرف اس

ــات  ــة واملؤسس ــدة واملدين ــل البل ــة أه ــدت العائل وناش

ــزل  ــاء املن ــد إخ ــا ض ــن معه ــوف والتضام ــية بالوق املقدس

ســيتم  واعتصامــاً  تجمعــا  أن  موضحــة  للمســتوطنني، 

تنظيمــه عنــد الســاعة الخامســة مــن مســاء الغــد يف منزلهــا 
ــّدد.264 املُه

مرصع مواطنني وإصابة آخرين اختناقا داخل نفق جنوب 
قطاع غزة

  لقــي مواطنــان، اليــوم االثنــني، مرعهــام فيــام أصيــب 

آخــران، داخــل نفــق أســفل الرشيــط الحــدود جنــوب 
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ــزة. قطــاع غ

ــي،  ــان ومصــدر طب ــاد مراســلنا نقــا عــن شــهود عي وأف

مبــرع الشــابني عبــد الحميــد عطــا اللــه العكــر )39 عامــا(، 

وصبحــي صقــر أبــو قرشــني )28عامــا( اختناقــا داخــل نفــق 

عــى حــدود جنــوب غــزة.

ــو  ــر وأب ــامين العك ــتخراج جث ــن اس ــون م ــن مواطن ومتك

قرشــني مــن داخــل النفــق، إضافــة إىل إنقــاذ آخريــن، وتــم 

ــوق  ــني بف ــة املصاب ــت حال ــفى، ووصف ــم إىل املستش نقله

ــطة. املتوس

يشــار إىل أن عــرشات املواطنــني لقــوا مرعهــم وأصيبــوا 
داخــل انفــاق يف قطــاع غــزة خــال الفــرتة املاضيــة.265

عساف: االستيطان كان وال زال الخطر األكرب عىل مرشوع 
الدولة الفلسطينية

ــد  ــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان ولي ــال رئيــس هيئ   ق

عســاف، إن االســتيطان كان وال زال الخطــر األكــر عــى 

ــة الفلســطينية، وإرسائيــل تســعى ملضاعفــة  مــرشوع الدول

ــاء  ــة بن ــني مبضاعف ــاء االســتيطاين وقامــت خــال العام البن

ــول. ــكل مه ــتيطانية بش ــدات االس الوح

ــدوة  ــد، يف ن ــوم األح ــه، الي ــال كلمت ــاف خ ــار عس وأش

للقضيــة  الســيايس  املســتقبل  عــى  وأثــره  االســتيطان 

الفلســطينية أقامتهــا لجنــة فلســطني ومقاومــة التطبيــع يف 

نقابــة املحامــني األردنيــني، يف العاصــم عــامن، إىل أن التحــرك 

الفلســطيني تجــاه مقاومــة االســتيطان اإلرسائيــي يــأيت 

بالتنســيق املســتمر مــع االشــقاء العــرب، مؤكــدا أن لــألردن 

دورا محوريــا يف دعــم النضــال الفلســطيني ورفــض صفقــة 

ــرن. الق

وجــدد رفــض الشــعب الفلســطيني وقيادتــه ألي انتهــاك 

إرسائيــي يســعى اىل املزيــد مــن االســتيطان.

ــن  ــا م ــّكل منوذج ــر ش ــان األحم ــاف: إن الخ ــال عس وق

املقاومــة الشــعبية التــي اســتطاعت أن تجمع إرادة الســكان 

يف رفــض املخطــط اإلرسائيــي وبــني املتضامنــني الذيــن 

جــاؤوا مــن فلســطني ومــن كل انحــاء العــام، مــع التحــرك 

ــر  ــوين ع ــرك القان ــة إىل التح ــي، إضاف ــايس واإلعام الدبلوم

ــا مــن وقــف  ــة متكن ــة ويف النهاي ــات الدولي محكمــة الجناي

ــا. ــة الهــدم مؤقت عملي

الوحيــد  هــو  األحمــر  الخــان  أن  نعتقــد  »ال  وتابــع: 

ــة يف  ــة هــدم 225 قري ــل هــو مقدمــة لعملي املســتهدف ب

كافــة أنحــاء فلســطني، املرحلــة األوىل منهــا تبــدأ مــن رشق 

ــعى  ــتيطانيا تس ــا اس ــاك 23 تجمع ــث أن هن ــدس، حي الق
ــطيني«.266 ــد الفلس ــن الجس ــا ع ــل لعزله إرسائي

بتمويل هولندي- الكشف عن دور املحكمة العليا يف 
ترحيل الفلسطينيني

ــة  ــة الهولندي ــة ان الحكوم ــت وســائل اعــام ارسائيلي قال

ــم  ــرا يهاج ــدت تقري ــي اع ــليم« الت ــة »بتس ــت منظم مول

قــرارات املحكمــة العليــا التــي تــايت لصالــح البناء االســتيطاين 

ــطينيني. ــر الفلس وتهج

ــد  ــوم فق ــل هي ــة ارسائي ــول صحيف ــاق، تق ــاً لاتف ووفق

ــارشة  ــورو، مب ــن 176،000 ي ــل ع ــا ال يق ــت بتســيلم م تلق

مــن الحكومــة الهولنديــة، إلعــداد تقريــر يتضمــن انتقــادات 

لقــرارات املحكمــة العليــا تحــت عنــوان »طرد الفلســطينيني 

مــن أراضيهــم«.

ــا، يف  ــة العلي ــن دور املحكم ــرا ع ــيلم تقري ــرشت بتس ون

اصــدار قــرارات تدعــم ترحيــل الفلســطينيني خاصــة يف 

منطقــة وادي األردن وجنــوب الخليــل ومســتوطنة معاليــه 

أدوميــم. وان املحكمــة العليــا تعتــر واحــدة مــن اآلليــات 

الرئيســية التــي متكــن اســتمرار االحتــال وانتهــاكات حقــوق 

ــة  ــة للسياس ــة القضائي ــح الرشعي ــال من ــن خ ــان م اإلنس

ــة. اإلرسائيلي

كــام ورد يف تقريــر بتســليم حــول قــرارات املحكمــة 

العليــا االرسائيليــة فيــام يتعلــق بسياســية الهــدم ، »هنــاك 

ــي صــدرت عــى مــر الســنني  آالف األحــكام والقــرارات الت

يف قضايــا تتعلــق بهــدم منــازل الفلســطينيني يف الضفــة 

الغربيــة، أشــار القضــاة إىل ان سياســة التخطيــط اإلرسائيليــة 

هــي قانونيــة وســليمة وأن الحجــة هــي هــل لــدى مقدمــي 

ــاء؟ ــح بن االلتــامس تصاري

ويقــول تقريــر املنظمــة »إن نظــام التخطيــط الــذي 

وضعتــه إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة يخــدم سياســة تشــجيع 

وتوســيع االســتياء اإلرسائيــي عــى األرايض يف جميــع أنحــاء 
ــة.«267 الضفــة الغربي

السلطة أبلغت إرسائيل: نرفض تسلم أموال الرضائب إذا 
قمتم بخصم »فلس« واحد منها

قــال حســني الشــيخ رئيــس هيئــة الشــؤون املدنيــة، 

ــاس إىل  ــه نقــل بطلــب مــن الرئيــس محمــود عب أمــس: إن

إرسائيــل رســالة رســمية تؤكــد »رفــض تســلم أمــوال الجبايــة 

ــا«. ــس واحــد منه ــل بخصــم فل إذا قامــت إرسائي
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وأضــاف لفرانــس بــرس: »لقــد بــدأت أطــراف ومؤسســات 

ماليــة دوليــة كــرى تلبيــة طلــب أمــريك فــرض حصــار مــايل 

مشــدد عــى الســلطة« الفلســطينية.

 وذكــرت تقاريــر إعاميــة إرسائيليــة أن القرار الفلســطيني 

بهــذا الخصــوص هــو مبنزلــة تهديــد رصيــح بنــرش الفــوىض، 

األمــر الــذي ال تحتملــه إرسائيــل.

 وأفــادت تقاريــر أخــرى بــأن إرسائيــل قــد تحســم جــزءاً 

ــن  ــة ع ــا نياب ــي تتلقاه ــهرية الت ــة الش ــغ الجباي ــن مبال م

ــطينية. ــل إىل األرايض الفلس ــع تنق ــل بضائ ــلطة مقاب الس

ــوماً  ــطينية رس ــلطة الفلس ــهرياً للس ــل ش ــدد إرسائي وتس

تجمعهــا عــى ســلع للفلســطينيني تنقل عــر أراضيهــا. وتابع 

الشــيخ: »لقــد طلبــت واشــنطن وقــف تقديــم املســاعدات 

املاليــة للســلطة، كــام أنهــا أصــدرت تعميــامً عــى البنــوك 

بعــدم اســتقبال تحويــات لحســابات الســلطة«.

 وكشــف أن »العقوبــات بــدأت مبنــع تحويــل منحــة 

الجامعــة  عراقيــة بقيمــة 10 مايــني دوالر ســلّمت إىل 

العربيــة أخــراً، ومل تســتطع الجامعــة تحويلهــا بســبب 

رفــض جميــع البنــوك تســلمها لتحويلهــا إىل ماليــة الســلطة 

أو الصنــدوق القومــي«.

ــرار  ــع ق ــريك يتقاطــع م ــرار األم ــر الشــيخ أن »الق  واعت

إرسائيــي للبــدء بحســم مبالــغ طائلــة مــن قيمــة املقاصــة 

التــي تجبيهــا إرسائيــل مــن البضائــع املســتوردة ألرايض 

ــلطة«.  الس

ومتثــل هــذه األمــوال أكــر مــن 50% مــن واردات الخزينة 

ــف  ــن املصاري ــي نحــو 70% م ــا تلب ــام أنه الفلســطينية، ك

الجاريــة للســلطة ورواتــب موظفيهــا.

 وأضــاف الشــيخ: إن »القراريــن األمــريك واإلرسائيــي 

ــى  ــا ع ــادة وإرغامه ــع القي ــة تركي ــار محاول ــان يف إط يأتي

القبــول بصفقــة القــرن؛ يك يتســنى أوالً اإلعــان عنهــا، 

ــة  ــرشوع يف عملي ــا، وال ــام تعريبه ــق أم ــح الطري ــاً فت وثاني

ــل«.  ــن دون أي مقاب ــل م ــع إرسائي ــريب م ــع ع تطبي

 واتهــم واشــنطن وتــل أبيــب بدفــع عبــاس إىل مــا وصفــه 

بـ«خيــارات قصــوى، تقلــب الطاولــة مبــا فيهــا ومــن عليهــا«، 

وفقــاً للشــيخ.

ــو،  ــني نتنياه ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــال رئي  وق

ــر  ــي املصغ ــيايس اإلرسائي ــي والس ــس األمن ــس: إن املجل أم

ــل، بهــدف بحــث  ــت(، ســيلتئم، يف األســبوع املقب )الكابيني

الســبل لتنفيــذ قانــون خصــم مــا يعــادل مخصصــات 

عائــات الشــهداء واألرسى، مؤكــداً أنــه ســيتم الــرشوع 

قريبــاً يف خصــم املخصصــات مــن عائــدات الرائــب التــي 
تجبــى للســلطة الفلســطينية.268

الخليل: نشطاء فلسطينيون يبادرون لتويل مهمة الحامية 
والتوثيق بعد طرد »الدوليني«

ــة  ــي للشــباب الفلســطيني، يف الضف ــع حقوق ــادر تجم ب

الغربيــة، أمــس، لتشــكيل مجموعــات حاميــة وتوثيــق، 

اعتــداءات املســتوطنني يف الخليــل، وذلــك بعــد خــروج بعثة 

التواجــد الــدويل باملدينــة وطــرد االحتــال للمتضامنــني 

ــا. ــني منه الدولي

التــي  الفعاليــة  خــال  النشــطاء،  عــرشات  وارتــدى   

ــة،  ــل القدمي ــدة” يف الخلي ــل الرمي ــي “ت ــن ح ــت م انطلق

مابــس تحــايك بعثــة التواجــد الــدويل، ورافقــوا طلبــة 

البلــدة. املــدارس يف 

اإلعاميــة يف  اللجنــة  أحمــد عمــرو مســؤول   وقــال 

»مجموعــات  إن  االســتيطان«:  ضــد  شــباب  »تجمــع 

ــق  ــق ســتتواجد باســتمرار مــن أجــل توثي ــة والتوثي الحامي
االنتهــاكات«.269

الكشف عن مخطط ملصادرة 400 دونم إلقامة مدينة 
استيطانيـة جديـدة علـى أراضـي قلـقيليـة وسلفيت 

يــؤاب غاالنــت، يف  كشــف عضــو حــزب »الليكــود« 

ــاء  ــه ســيتم بن ــة، أن ــه لوســائل اإلعــام اإلرسائيلي ــح ل تري

ــة  ــة قلقيلي ــوب مدين ــدم« جن ــتيطانية لـ»الحري ــة اس مدين

وغــرب مدينــة ســلفيت، وأن مخطــط املدينــة القريــب مــن 

مســتوطنة “غــوش دان” سيســتغرق بنــاؤه خمســة أعــوام، 
ــلفيت.270 ــة وس ــن أرايض قلقيلي ــم م ــوق 200 دون ف

هـولنـدا تـعتـرف بـالـضفـة وغزة مكاين والدة رسمية 

منــح  أمــس،  مــن  أول  الهولنديــة،  الحكومــة  قــررت 

ــوا يف الســجات  ــني مــن أصــل فلســطيني أن يدون الهولندي

الرســمية أنهــم مولــودون يف »قطــاع غــزة« أو »الضفــة 

ــة. ــدس الرشقي ــا الق ــا فيه ــة« مب الغربي

ــمح  ــة ال تس ــلطات الهولندي ــن أن الس ــم م ــى الرغ  وع

للهولنديــني مــن أصــول فلســطينية أن يســجلوا يف الوثائــق 

الرســمية أنهــم مولــودون يف »فلســطني«، إال أنهــم لــن 

ــل« أو »غــر معــروف«  ــار »إرسائي ــاً إىل اختي يضطــروا قريب

يف اإلشــارة إىل بلــد امليــاد يف الســجل األســايس بالبلديــات.

ــان لهــا عــى موقعهــا  ــة، يف بي ــال الحكومــة الهولندي  وق
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اإللكــرتوين: إنــه بــات بإمــكان الفلســطينيني أن يســجلوا يف 

ــاع  ــا يف قط ــدوا إم ــم ول ــة أنه ــة الهولندي ــجات املدني الس

ــة. ــا القــدس الرشقي ــة، مبــا فيه ــة الغربي غــزة أو يف الضف

ــا  ــة كايس ــة الهولندي ــرة الداخلي ــه وزي ــا أكدت ــذا م  وه

ــان  ــن الرمل ــا م ــي تلقته ــئلة الت ــى األس ــن، رداً ع أولونغري

ــس. ــون كنوب ــة رمي ــر الخارجي ــا وزي ــدي، ودعمه الهولن

ألي  ميكــن  ال  اآلن،  حتــى  القامئــة  للحالــة  ووفقــاً   

شــخص أن يســجل مــكان والدتــه إال مــن بلــد تعــرتف بــه 
هولندا.271

حملة اعتقاالت وإصابات باالختناق بالغاز يف جباليا وخان 
يونس

ــني  ــازل املواطن ــة، من ــة املاضي ــتوطنون الليل ــم مس هاج

يف حــي تــل الرميــدة وســط مدينــة الخليــل. وأفــادت 

ــدداً  ــوا ع ــتوطنني هاجم ــرشات املس ــة أن ع ــادر محلي مص

مــن منــازل املواطنــني بالحجــارة، وذلــك اســتجابة للدعــوات 

ــوت  ــرات الص ــر مك ــتوطنني ع ــادة املس ــا ق ــي أطلقته الت

ــل. وكان عــدد  ــا الفلســطينيني وتهددهــم بالقت تتوعــد فيه

كبــر مــن مســتوطني »كريــات أربــع« والبــؤر االســتيطانية 

ــهلة  ــة الس ــد منطق ــدوا عن ــد احتش ــل، ق ــة الخلي يف مدين

ــة أن املســتوطنني  ــادت مصــادر محلي ــل. وأف ــوب الخلي جن

أطلقــوا دعــوات عــر مكــرات الصــوت للتجمــع يف املنطقــة. 

وأخــرى لقتــل الفلســطينيني. وأضافــت أن عــدداً كبــراً مــن 

املســتوطن  يقودهــم  املنطقــة  املســتوطنني تجمعــوا يف 

املتطــرف »عوفــر« املعــروف بشــدة معاداتــه للفلســطينيني 

والعــرب، ومشــاركته بالتحريــض وقتــل عــدد مــن الشــبان 

يف البلــدة القدميــة مــن الخليــل. وكان مســتوطنون قــد 

حرضــوا خــال مظاهــرات منفصلــة يف تــل أبيــب والقــدس 

ومســتوطنات »آريئيــل« و»غــوش عتصيــون« و»كريــات 

عبــاس  محمــود  الرئيــس  قتــل  عــى  وغرهــا،  أربــع« 

والفلســطينيني.272 

الرئيس يدعو االتحاد األفريقي لدعم فكرة عقد مؤمتر 
للسالم 

دعــا الرئيــس محمــود عبــاس، االتحــاد األفريقــي ودولــة 

ــة  ــة عملي ــدويل لرعاي ــر ال ــرة املؤمت ــم فك ــاء إىل دع األعض

مراقبــني  إرســال  يف  وكذلــك  فيــه،  واملشــاركة  الســام 

لانتخابــات العامــة التــي ســتجري قريبــاً يف فلســطني. 

ــة  ــة العادي ــام القم ــا أم ــة ألقاه ــس، يف كلم ــذر الرئي وح

الـــ 32 لاتحــاد األفريقــي واملنعقــدة يف العاصمــة االثيوبيــة 

ــع  ــا، أمــس، مــن محــاوالت إرسائيــل تغيــر طاب أديــس أباب

وهويــة مدينــة القــدس، ويف دعوتهــا لبعــض الــدول لنقــل 

ســفارتها إليهــا، األمــر الــذي يخالــف القانــون الــدويل، 

وقــرارات مجلــس األمــن، وتحديــداً قــرار 478 لعــام 1980.

ــرف  ــى الت ــل ع ــجع إرسائي ــن يش ــس أن م ــد الرئي وأك

كدولــة فــوق القانــون الــدويل هــي اإلدارة األمركيــة، التــي 

مل تعــد مؤهلــة لرعايــة املفاوضــات وحدهــا، ألنهــا أثبتــت 

االســتعامر  مواجهــة  أن  وأضــاف  لإرسائيليــني.  تحيزهــا 

والعنريــة والظلــم والتأكيــد عــى حــق الشــعوب يف تقريــر 

مصرهــا، هــي قضايــا مشــرتكة بــني فلســطني وبــني شــعوب 

القــارة األفريقيــة، مؤكــداً ســيادته رفــض أي تدخــل أمــريك 

ــا. ــة، كــام يحــدث اآلن يف فنزوي يف شــوؤن أي دول

ــرف  ــاب والتط ــكال اإلره ــك أش ــه ل ــه وإدانت ــد رفض وأك

باســم الديــن الــذي يســتهدف بعــض العواصــم االفريقيــة، 

كالــذي وقــع يف العاصمــة الكينيــة، نــرويب، الشــهر املــايض.

وعــى هامــش أعــامل املؤمتــر، التقــى الرئيــس عبــاس، يف 

ــد  ــا آيب أحم ــس وزراء أثيبوبي ــي، رئي ــاد االفريق ــر االتح مق

عــي.

ــا عــى مســتجدات  ــس وزراء أثيوبي ــس، رئي ــع الرئي وأطل

األوضــاع يف األرايض الفلســطينية والتطــورات السياســية، 

ســيام يف ظــل االنتهــاكات اإلرسائيليــة املتواصلــة بحــق 

شــعبنا وأرضــه ومقدســاته، واملؤامــرات التــي تحــاك لتمريــر 

ــرن«. ــة الق ــا يســمى »صفق م

وبحــث الرئيــس مــع رئيــس وزراء أثيوبيــا العاقــات 

الثنائيــة بــني البلديــن، وســبل دعــم االتحــاد اإلفريقــي 

لدولــة فلســطني يف مســاعيها مــن أجــل الحصــول عــى 

العضويــة الكاملــة يف األمــم املتحــدة، وتوفــر الحاميــة 

الدوليــة لشــعبنا، ودعــم عقــد مؤمتــر دويل وتشــكيل آليــة 

متعــددة األطــراف لرعايــة أيــة مفاوضــات مســتقبلية.

كــام التقــى الرئيــس عبــاس، أمــس، يف مقــر االتحــاد 

اإلفريقــي، رئيســة وزراء الــروج إرنــا ســولبرج، عــى هامــش 

مشــاركة ســيادته يف قمــة االتحــاد يف دورتهــا الـــ 32 التــي 

ــوم وغــدا.  تنعقــد الي

ــج مســتجدات  ــس مــع رئيســة وزراء الروي وبحــث الرئي

األوضــاع يف األرايض الفلســطينية والتطــورات السياســية، 

خاصــة عقــب تــرؤس دولــة فلســطني مجموعــة 77+ الصــني 

ــة العامــة لألمــم املتحــدة.273  يف الجمعي
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شبان فلسطينيون يرافقون طالب الخليل بعد مغادرة 
املراقبني الدوليني

متوجهــني  أطفــاال  أمــس  فلســطينيون  شــبان  رافــق 

للمــدارس يف مدينــة الخليــل، مشــرين إىل أن حاميــة هــؤالء 

الصغــار مــن املســتوطنني اإلرسائيليــني باتــت رضوريــة بعــد 

ــني. ــني الدولي ــادرة املراقب مغ

ــو  ــني نيتنياه ــة بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــى رئي وأع

ــني  ــة املراقب ــة بعث ــت مهم ــل أنه ــت أن ارائي ــهر الفائ الش

ــامً  ــراً، مته ــل مق ــة الخلي ــن مدين ــد م ــي تتخ ــة الت الدولي

البعثــة »بالعمــل ضــد« إرسائيــل. وغــادر املراقبــون الخليــل 

ــت.  ــاين الفائ ــون الث يف 31 كان

 ،1994 شــباط  يف  الدوليــني  املراقبــني  بعثــة  وتأســس 

ــام  ــة قي ــى خلفي ــي، ع ــطيني إرسائي ــاق فلس ــب اتف مبوج

مســتوطن بقتــل 29 فلســطينياً كانــوا يصلــون داخــل الحرب 

اإلبراهيمــي. وحــذر مســؤولون فلســطينيون مــن أن ســحب 

املراقبــني الدوليــني قــد يزيــد مــن انتهــاكات املســتوطنني يف 

املدينــة. وارتــدى شــبان فلســطينيون مــن مجموعــة تطلــق 

عــى نفســها »شــبان ضــد االســتيطان« قمصانــا زرقــاء كتــب 

ــب  ــة »مراق ــة واالنجليزي ــة والعري ــات العربي ــا باللغ عليه

حقــوق اإلنســان«.274 

مسرية مشاعل تطالب برفع اإلغالق يف الخليل

شــارك مئــات املواطنــني يف الخليــل، مســاء أمــس، مبســرة 

ــة  ــدة القدمي ــن البل ــاق ع ــع اإلغ ــة برف ــاعل، للمطالب مش

وإحيــاء للذكــرى الـــ25 ملجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي. 

وانطلقــت املســرة، التــي نظمتهــا »الحملــة الوطنيــة 

ــة  ــاحة مدرس ــن س ــل«، م ــب الخلي ــن قل ــاق ع ــع اإلغ لرف

وداد نــارص الديــن وســط املدينــة، صــوب شــارع الشــهداء 

املغلــق عســكرياً مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي منــذ عــام 

  .1994

ورفــع املشــاركون علــم فلســطني والفتــات مطالبــة بفتــح 

الشــوارع املغلقــة مــن قبــل االحتال وســط املدينــة، ورددوا 

هتافــات تطالــب برحيــل املســتوطنني وإعــادة الحيــاة لقلب 

لخليل. ا

الخليــل  قلــب  ســتبقى  القدميــة  البلــدة  أن  وأكــدوا 

النابــض، وأن الحــرم اإلبراهيمــي، ســيبقى فلســطينياً وعربيــاً 

ــاً. ــامياً خالص إس

وأشــار عضــو إقليــم »فتــح« وســط الخليــل، منســق 

ملــف البلــدة القدميــة واملناطــق املغلقــة مهنــد الجعــري، 

ــل  ــات لرفــع اإلغــاق عــن الخلي إىل انطــاق سلســلة فعالي

ابتــداء مــن اليــوم، وابرزهــا ســيكون يــوم الجمعــة املقبــل، 

الخامــس عــرش مــن الشــهر الجــاري، حيــث ســتغلق عــدة 

مســاجد يف املدينــة لتكــون الصــاة يف الحــرم اإلبراهيمــي.275 

الثالثاء 2019/2/12

أنظمة »قانونية« إرسائيلية جديدة لرشعنة السيطرة 
االستيطانية عىل أراض فلسطينية خاصة

املركزيــة يف  املحكمــة  اإلرسائيليــة  الســلطات  أبلغــت 

ــي أقيمــت  ــتيطانية الت ــاين االس ــة املب ــا رشعن ــدس بنيته الق

يف مســتوطنة »عــي زهــاب« عــى أراض فلســطينية خاصــة 

وذلــك مــن خــال أنظمــة قضائيــة جديــدة، تعتــر ســابقة 

منــذ االحتــال اإلرسائيــي عــام 1967. ووفقــاً لهــذه األنظمة 

التــي صــادق عليهــا أبيحــاي مندلبليــت، املستشــار القانــوين 

ــاء  ــؤولني يف وزارة القض ــار املس ــة، وكب ــة اإلرسائيلي للحكوم

بالغمــكان رشعنــة املبــاين غــر القانونيــة التــي أقيمــت 

عــى أراض فلســطينية خاصــة، إذا كانــت خصصــت بســبب 

ــادر  ــت مص ــة«، وقال ــا »أرايض دول ــدى اعتباره ــأ« ل »خط

مطلعــة عــى التفاصيــل أنــه ســيتم تطبيــق األنظمــة 

الجديــدة عــى املبــاين يف املســتوطنة املذكــورة للمــرة األوىل، 

وهــو مــا ميهــد الطريــق لتطبيقهــا يف مختلف أنحــاء األرايض 
املحتلة.276

ميالدينوف يعرب عن صدمته من قتل االحتالل لطفلني يف 
غزة

أعــرب نيكــوالي ميادينــوف مبعــوث األمــم املتحــدة 

ــه  ــن صدمت ــس، ع ــط، أم ــرشق األوس ــام يف ال ــة الس لعملي

ــة بغــزة،  مــن قتــل االحتــال لطفلــني يــوم الجمعــة املاضي

وشــدد ميادينــوف يف تغريــدة لــه عــر »تويــرت« عــى 

رضورة وقــف مثــل هــذه الحــوادث. داعيــاً إىل رضورة عــدم 

ــى  ــل ع ــب العم ــه يج ــداف، وأن ــال كأه ــتخدام األطف اس

ــم. حاميته

وقــال: »يجــب أن ال تســتخدم القــوة املميتــة ســوى 

كمــاذ أخــر«. 

وكــام أدان ميادينــوف عمليــة قتل املســتوطنة اإلرسائيلية 
عــى يــد شــاب فلســطيني يف القــدس منذ أيــام.277

سياسيون: مؤمتر وارسو يأيت يف إطار »صفقة القرن« 
لتصفية القضية الفلسطينية 

ــن  ــس، م ــطينيني، أم ــيني الفلس ــن السياس ــدد م ــذر ع ح
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ــة  ــرن« لتصفي ــة الق ــأيت يف إطــار »صفق أن مؤمتــر وارســو ي

ــطينية. ــة الفلس القضي

وقــال عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة »فتــح« جــامل 

محيســن: إن مؤمتــر وارســو يــأيت يف إطــار »صفقــة القــرن« 

العــريب  الــراع  وإنهــاء  الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة 

ــران. ــع إي ــراع م ــتبداله بال ــي واس اإلرسائي

ــطني،  ــوت فلس ــة ص ــث إلذاع ــن يف حدي ــب محيس وطال

ــاول  ــذي تح ــايل ال ــار امل ــدي للحص ــة بالتص ــة العربي الدول

واشــنطن وتــل أبيــب فرضــه عــى شــعبنا، وتنفيــذ قــرارات 

ــعبنا.  ــم ش ــة بدع ــة الخاص ــم العربي القم

وقــال: إن اإلدارة األمريكيــة وحكومــة االحتــال تحــاوالت 

تركيــع شــعبنا والضغــط ماليــاً وسياســياً عــى القيــادة 

للقبــول بصفقــة القــرن لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

مشــدداً عــى أن القيــادة لــن توقــف رواتــب ذوي الشــهداء 

واألرسى، والقيــادة لــن تســتلم أمــوال املقاصــة إذا خصمــت 
ــال فلســاً واحــداً.278 ــة االحت ــا حكوم منه

»إيباك« وأنصارها يحرضون عىل النائبني طليب وعمر 
النتقادهام إرسائيل

منــذ انتخــاب النائبتــني الدميقراطيتــني، فلســطينية األصــل 

رشــيدة طليــب )مــن واليــة ميشــيغان( وصوماليــة األصــل، 

إلهــان عمــر )واليــة مينيســوتا( يف شــهر ترشين الثــاين 2018 

املــايض، بــدأت منظمــة اللــويب اإلرسائيــي القويــة »اللجنــة 

األمريكيــة اإلرسائيليــة للعاقــات العامــة – إيبــاك«، بحشــد 

كل طاقاتهــا عــر أنصارهــا يف مجلــيس الشــيوخ مثــل ماركــو 

روبيــو )جمهــوري واليــة فلوريــدا، وبــن كاردن )دميقراطــي 

واليــة مريانــد(، ومجلــس النــواب مثــل زعيــم األقليــة 

ــدن  ــا( ويل زيل ــة كاليفورني ــكاريث )والي ــن م ــة كف الجمهوري

)واليــة نيويــورك( وعــرشات اآلخريــن لتنظيــم حملــة مركــزة 

 )BDS( ــة يب. دي. يس ــرم حرك ــي تج ــني الت ــر القوان لتمري

ــني  ــني التقدميت ــويه ســمعة النائبت ــل، وتش ــة إرسائي ملقاطع

بســبب تأييدهــام لحقــوق الشــعب الفلســطيني وحــق 

ــك،  ــاؤوا ذل ــل إن ش ــة إرسائي ــني مقاطع ــني األمركي املواطن

ــذه  ــن ه ــل م ــر فص ــامية. ويف آخ ــاداة الس ــام مبع واتهامه

ــعة  ــة واس ــرت ضج ــني، أث ــد النائبت ــتعرة ض ــة املس املعرك

ــة  ــر قائل ــان عم ــة إله ــردت النائب ــد أن غ ــني بع أمــس االثن

أن »املــال هــو الســبب وراء الدعــم إلرسائيــل« األمــر الــذي 

أطلــق العنــان لعواصــف مــن االتهامــات لعمــر بـ»معــادارة 

الســامية« بينــام أصــدرت رئيســة مجلــس النــواب وزعيمــه 

الدميقراطيــني يف الكونغــرس نانــيس بيلــويس توبيخــا إللهــان 

عمــر طالبــة منهــا االعتــذار.279 

تدمري وتجريف 740 دومناً- االحتالل يخطر 50 عائلة 
باإلخالء يف األغوار

أخطــرت ســلطات االحتال نحــو 50 عائلــة يف األغــوار 

بحجة التدريبــات  األربعــاء  غــد  يــوم  منازلهــا  بإخــاء 

العســكرية.

وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس معتــز 

بشــارات إلذاعة »صــوت فلســطني« الرســمية صبــاح اليــوم 

الثاثــاء، إن نحــو 300 مواطــن ســيصبحون يف العــراء يف 

ــال  ــات االحت ــاردة جــراء تدريب ــة الب هــذه األحــوال الجوي

يف املنطقــة التــي تخلــف أرضارا ماديــة كبــرة وكذلــك تــرتك 

مخلفــات تشــكل خطــرا عــى حيــاة املواطنــني.

وأضــاف بشــارات أنــه تــم املبــارشة األســبوع املــايض 

بحــر األرضار الناجمــة عــن تدريبــات االحتــال التــي قــام 

ــا  ــم تدمــر م ــه ت ــا أن ــاء املــايض يف األغــوار، مبين ــا الثاث به

يزيــد عــن 600 دونــم مزروعــة باملحاصيــل املختلفــة إضافــة 
ــة.280 ــة أولي ــك يف حصيل ــا وذل ــف نحــو 140 دومن إىل تجري

األربعاء2019/2/13

شهيد من الربيج متأثراً بجروحه وعرشات اإلصابات خالل 
مواجهات مع االحتالل يف مناطق بالقطاع والضفة 

 استشــهد مســاء أمــس، شــاب متأثــرا بجروحــه التــي كان 

أصيــب بهــا، الجمعــة املاضية، خــال مشــاركته يف مواجهات 

اندلعــت رشق مخيــم الريــج وســط القطــاع، فيــام أصيــب 

عــرشات املواطنــني خــال قمــع قــوات االحتــال املشــاركني 

يف املســر البحــري والتظاهــرة الريــة شــامل غــريب مدينــة 

بيــت الهيــا، ومواجهــات يف بلــدة أبــو ديــس ومخيــم جنــني 

ــاً يف ســلوان  بينــام هــدم االحتــال 3 شــقق ســكنية ومخزن

جنــوب القــدس.

 فقــد أعلــن الناطــق باســم وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة 

الدكتــور أرشف القــدرة، عــن استشــهاد الشــاب حســن نبيــل 

نوفــل )17 عامــاً( مســاء أمــس، متأثــرا بجروحــه التــي كان 

أصيــب بهــا الجمعــة املاضيــة، خــال مشــاركته يف مواجهات 

اندلعــت رشق مخيــم الريــج وســط القطــاع، لرتفــع بذلــك 

عــدد شــهداء، الجمعــة املاضيــة، إىل ثاثــة شــهداء.

 وكان األطبــاء بذلــوا جهــودا مكثفــة يف األيــام املاضيــة يف 

محاولــة إلنقــاذ حيــاة نوفــل، الــذي كان يعــاين مــن وضــع 
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صحــي حــرج للغايــة، إىل أن فــارق الحيــاة مســاء أمــس.

ــاق  ــاالت اختن ــني بح ــرشات املواطن ــب ع ــك، أصي  إىل ذل

ــاركني  ــال املش ــوات االحت ــع ق ــال قم ــس، خ ــديدة، أم ش

يف املســر البحــري والتظاهــرة الريــة شــامل غــريب مدينــة 

ــا. بيــت الهي

 وأفــاد الناطــق باســم وزارة الصحــة بغــزة أرشف القــدرة 

ــني  ــرشات املواطن ــة ع ــام« بإصاب ــعافية لـ»األي ــادر إس ومص

بحــاالت اختنــاق شــديدة متــت معالجتهــا ميدانيــاً مــن قبــل 

الطواقــم الطبيــة التــي تواجــدت بكثافــة يف امليــدان.

 وباغتــت قــوات االحتــال املشــاركني يف التظاهــرة مبئــات 

ــرشات  ــت ع ــام الحق ــاص، ك ــات الرص ــاز وصلي ــل الغ قناب

ــر  ــاركة يف املس ــن املش ــب الصيادي ــة مراك ــزوارق الحربي ال

لــدى اقرتابهــا مــن الحــدود الشــاملية للقطــاع مــع إرسائيــل.

 وأطلقــت الــزوارق الرصــاص والقنابــل الصوتيــة باتجــاه 

نحــو أربعــني مركبــاً انطلقــت عــر أمــس، مــن مينــاء 

غــزة للصياديــن الــذي يبعــد نحــو ســبعة كيلومــرتات عــن 

ــدود. الح

ــن  ــة م ــدادا ضخم ــال أع ــوات االحت ــاق ق ــظ اط  ولوح

قنابــل الغــاز باتجــاه آالف املواطنــني الذيــن تجمعــوا قبالــة 

ــم« العســكرية يف أقــى الحــدود الشــاملية  قاعــدة »زيكي

الغربيــة لقطــاع غــزة مــع إرسائيــل.

 وبالرغــم مــن ابتعــاد املحتجــني عــن الحــدود لعــرشات 

األمتــار، إال أن قــوات االحتــال أطلقــت نرانهــا وقنابــل 

ــة. ــاز بكثاف الغ

 وغطــى الغــاز مســاحات شاســعة مــن مدينــة بيــت 

الهيــا وأطــراف مدينــة جباليــا وحــي الشــيخ رضــوان غــرب 
ــزة.281 ــة غ مدين

هيئة األرسى: ترشيح بارود يفيد بتعرضه إلهامل طبي 
رغم إصابته بعدة أمراض مزمنة وخطرية

نتائــج  إن  واملحرريــن،  أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى 

ترشيــح جثــامن الشــهيد األســر فــارس بــارود أظهــرت 

الســنوات  مــدار  عــى  واضــح  طبــي  إلهــامل  تعرضــه 

ــاء  ــه باحتش ــاة إصابت ــيس للوف ــبب الرئي ــة، وإن الس املاضي

ــان  ــل يف الرشي ــب نتيجــة انغــاق كام ــة القل حــاد يف عضل

ــة(، وأمــراض أخــرى  التاجــي األيــر األمامــي )جلطــة قلبي

مزمنــة وخطــرة.

 ونقلــت الهيئــة عــن مديــر عــام الطــب الرشعــي د. ريــان 

العــي، الــذي شــارك يف عمليــة ترشيــح جثــامن الشــهيد يف 

ــن  ــاىن م ــارود ع ــهيد ب ــس، إن الش ــر«، أم ــو كب ــد »أب معه

مــرض التهــاب الكبــد الوبــايئ مــن النــوع C ، وداء ارتفــاع 

ضغــط الــدم الرشيــاين ومــن قرحــة يف املعــدة، حيــث 

تعــرض لنزيــف حــاد جــدا يف املعــدة نتيجــة القرحــة أواخــر 

العــام املــايض282.

العاهل السعودي يؤكد للرئيس »الدعم الدائم لقيام دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس« 

ــع  ــم« م ــا الدائ ــد »وقوفه ــس، تأكي ــعودية، أم ــددت الس ج

دولــة فلســطينية »مســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة«.

وخــال اســتقباله الرئيــس محمــود عبــاس يف قــره 

بالريــاض، جــدد العاهــل الســعودي امللــك ســلامن بــن 

ــع  ــم م ــة الدائ ــوف اململك ــد عــى وق ــز »التأكي ــد العزي عب

ــام  فلســطني وحقــوق الشــعب الفلســطيني الشــقيق يف قي

دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة«، بحســب مــا 

أوردت وكالــة األنبــاء الســعودية »واس«.

ــه  ــر تنظم ــل مؤمت ــاض قبي ــدد للري ــف املتج ــأيت املوق وي

ــس،  ــاء والخمي ــي األربع ــو يوم ــدة يف وارس ــات املتح الوالي

حــول »مســتقبل الســام واألمــن يف الــرشق األوســط«. 

ــى  ــوط ع ــز الضغ ــاه تعزي ــدة باتج ــات املتح ــع الوالي وتدف

ــل. ــت إلرسائي ــا الثاب ــل دعمه ــام تواص ــران في إي

 وبحــث الرئيــس مــع خــادم الحرمــني الرشيفــني، خــال 

ــه  ــرض ل ــا تتع ــن، وم ــيايس الراه ــع الس ــام، الوض اجتامعه

القضيــة الفلســطينية مــن أخطــار، خاصــة مدينــة القــدس.

ــتجدات  ــى مس ــعودي ع ــل الس ــس العاه ــع الرئي  وأطل

األوضــاع يف األرايض الفلســطينية والتطــورات السياســية، 

ــق  ــة بح ــة املتواصل ــاكات اإلرسائيلي ــل االنته ــيام يف ظ ال س

الشــعب الفلســطيني وأرضــه ومقدســاته، واملؤامــرات التــي 
ــرن”.283 ــة الق ــا يســمى “صفق ــر م تحــاك لتمري

إعالن »القامئة السوداء« خالل الشهر القادم: قلق 
إرسائييل مع اقرتاب موعد نرش قامئة الرشكات العاملة يف 

املستوطنات 

يعــد مجلــس حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة لنــرش 

ــي  ــة الت ــة واإلرسائيلي ــرشكات العاملي ــوداء« لل ــة الس »القامئ

عــى  املقامــة  للمســتوطنات  خدمــات  وتقــدم  تعمــل 

األرايض العربيــة املحتلــة، حيــث مــن املتوقــع الكشــف 

ونــرش أســامء الــرشكات مطلــع آذار املقبــل، وتضــم القامئــة 

ــة. ــة دولي ــة و60 رشك ــة إرسائيلي 130 رشك
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ــي  ــرشكات الت ــة الســوداء« أســامء كل ال وتحــوي »القامئ

أو طــرق  عــن طريــق وكاء  أو  مبــارش  بشــكل  تعمــل 

التفافيــة يف املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة 

ــات  ــت الوالي ــل، وحاول ــوري املحت ــوالن الس ــدس والج والق

ــأة،  ــف وط ــا أخ ــادرة وجعله ــة املب ــر صياغ ــدة تغي املتح

وكذلــك حــاول االتحــاد األورويب التوصــل إىل تســوية يتنــازل 

ــب تحضــر »القامئــة  ــا عــن مطل الفلســطينيون مــن خاله

ــي  ــم تبن ــل، وت ــاءت بالفش ــاوالت ب ــن املح ــوداء«، لك الس
ــا.284 ــع بنوده ــادرة بجمي املب

تواصل الحملة الرشسة ضد عضو الكونغرس املسلمة 
ترامب يطالب باستقالة النائبة إلهان عمر النتقادها 

جامعة ضغط موالية إلرسائيل

 قــال الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب، أمــس، إنــه يعتقد 

أنــه يجــب عــى النائبــة الدميقراطيــة عمــر االســتقالة بعــد 

التريحــات التــي أدلــت بهــا عــن »ايبــاك« جامعــة الضغط 

املؤيــدة إلرسائيــل يف الواليــات املتحــدة.

 وقــال ترامــب للصحافيــني يف البيــت األبيــض، »ليــس 

ملعــاداة الســامية مــكان يف الكونغــرس األمــريك«.

ــني،  ــا«، االثن ــذارا »رصيح ــلمة اعت ــة املس ــت النائب وقدم

بعــد قولهــا إن الدعــم األمــريك إلرسائيــل وراءه أمــوال لجنــة 
الشــؤون العامــة األمركيــة اإلرسائيليــة )إيبــاك(.285

الفروف ملمثيل الفصائل: »صفقة القرن« تعصف بالقضية 
الفلسطينية وعليكم تجاوز االنقسام 

ــرويس، ســرغي الفــروف، خــال  ــة ال ــر الخارجي قــال وزي

لقائــه ممثــي الفصائــل الفلســطينية عــى هامــش اختتــام 

األمريكيــة  الخطــوات  إن  أمــس،  موســكو  يف  حوارهــم 

ــدف  ــطينية، ته ــة الفلس ــبة للقضي ــب، بالنس ــة الجان أحادي

إىل تدمــر كل القــرارات واألســس، التــي تــم تحقيقهــا 

فــرض  األمريكيــة تســعى إىل  اإلدارة  أن  ســابقاً. أضــاف 

ــني  ــن عام ــر م ــذ أك ــاول من ــب، وتح ــة الجان ــول أحادي حل

طــرح وصفــة جديــدة تعــرف بـ»صفقــة القــرن« وهــي التي 

ســتعصف بــكل مــا ســبق مــن قــرارات، مبــا يف ذلــك إقامــة 

ــدس  ــا الق ــدود 1967 وعاصمته ــى ح ــطينية ع ــة فلس دول

ــة.286  الرشقي

بعثات االتحاد األورويب تأسف لتمديد إغالق مؤسسات 
فلسطينية 

ــاق  ــايل باالتف ــان الت ــاد األورويب البي ــل االتح ــدر ممث أص

مــع رؤســاء بعثــات دول االتحــاد يف القــدس ورام اللــه. إن 

بعثــات دول االتحــاد األورويب يف القــدس ورام اللــه تأســف 

ــدس  ــطينية يف الق ــات فلس ــاق مؤسس ــد اغ ــدة لتمدي بش

الرشقيــة مبــا يف ذلــك بيت الــرشق والغــرف التجاريــة، والتي 

يســتمر منعهــا مــن العمــل عــى مــدار الثامنيــة عــرش عامــاً 

املاضيــة. 

االتحــاد األورويب يؤمــن بشــدة بــأن هنــاك حاجــة قويــة 

ملثــل هــذه املؤسســات، التــي ينبغــي الســامح لهــا بالعمــل 

كمراكــز مرجعيــة للفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة. ويعتر 

االتحــاد األورويب اإلغــاق املســتمر مصــدر قلــق رئييس إذ أن 

الفــراغ املؤسســايت والقيــادي الفلســطيني املزمــن يف القــدس 

ــية  ــي السياس ــى املناح ــلباً ع ــر س ــتمر بالتأث ــة يس الرشقي

واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للفلســطينيني املقيمــني 

فيهــا باإلضافــة إىل التاثــر ســلباً عــى الوضــع األمنــي عــى 

األرض. 

لاتحــاد األورويب موقــف واضــح وموحــد مــن القــدس تــم 

ــس وزراء  ــتنتاجات مجل ــن اس ــد م ــه يف العدي ــد علي التأكي

خارجيــة دول االتحــاد األورويب. لــن يعرتف االتحــاد األورويب 

بــأي تغيــرات لحــدود مــا قبــل عــام 1967 مبــا يف ذلــك مــا 
يتعلــق بالقــدس إال تلــك التــي يتفــق عليهــا األطــراف.287

القامئة السوداء للرشكات العاملة يف املستوطنات تنرش 
الشهر املقبل

اإلرسائيليــة  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  قالــت 

الصــادرة أمــس الثاثــاء، أنــه ســيتم نــرش القامئــة الســوداء 

وتقــدم  تعمــل  التــي  واإلرسائيليــة  العامليــة  للــرشكات 

خدمــات للمســتوطنات املقامــة عــى األرايض الفلســطينية 

ــي  ــود الدبلوماســية الت ــل، رغــم الجه ــة الشــهر املقب املحتل

ــا. ــال نرشه ــل وإفش ــدة وإرسائي ــات املتح ــا الوالي تبذله

تحــوي  الســوداء«  »القامئــة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 

ــاالت  ــة االتص ــا رشك ــة، إحداه ــة إرسائيلي ــامء 130 رشك أس

ــل  ــا تعم ــة، وجميعه ــة دولي ــوت«، و60 رشك ــل »ه والكواب

ــة يف  ــرق التفافي ــق وكاء أو ط ــن طري ــارش أو ع ــكل مب بش

املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة، والقــدس، 

والجــوالن الســوري املحتــل.288 

املفتي العام يحذر من املساس مبقربة مأمن الله اإلسالمية

حــذر املفتــي العــام للقدس والديــار الفلســطينية، خطيب 

املســجد األقــى املبــارك محمــد حســني، مــن مواصلــة 
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ــدس،  ــامية يف الق ــات اإلس ــة املقدس ــاك حرم ــة انته سياس

التــي كان آخرهــا قــرار بلديــة االحتــال يف القــدس إزالــة مــا 

ــا. ــة وتجريفه ــه التاريخي تبقــى مــن مقــرة مأمــن الل

وقــال: إن مقــرة مامــن اللــه تعــود إىل بدايــة الفــرتة 

اإلســامية يف مدينــة القــدس، وأن االعتــداء عليها يعــد تعدياً 

ســافراً عــى مقابــر املســلمني، ومســا مبشــاعرهم يف مختلــف 

أنحــاء العــامل، ألنهــا وقــف إســامي، تضــم رفــات عــدد كبــر 

ــد  ــة، وق ــة والوطني ــم العلمي ــلمني ورموزه ــاء املس ــن أبن م

صادرتهــا ســلطات االحتــال إلقامــة متحــف التســامح عــى 

ــتهتار مبشــاعر  ــذا االس ــدداً به ــوات املســلمني، من ــات أم رف

املســلمني، واإلمعــان بجرامئــه التــي تطــال البــرش والحجــر 

واألمــوات أيضــاً.289 

االحتالل يطرد عرشات العائالت يف األغوار الشاملية

طــردت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األربعــاء، 

عــرشات العائــات الفلســطينية، يف مناطــق متفرقــة باألغوار 

الشــاملية.

وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس معتــز 

بشــارات  لــ»وفــا«، إن قــوات االحتــال طــردت 50 عائلــة 

ــا 300 فــرد، نصفهــم مــن األطفــال  فلســطينية تضــم تقريب

والنســاء، مــن خيامهــا، مــن الســاعة العــارشة صباحــا، 

ــى الخامســة مســاء. وحت

ــق  ــكن يف مناط ــي تس ــات الت ــذه العائ ــار إىل أن ه وأش

)املالــح، وامليتــة، والــرج، والــرأس األحمــر(، ســتظل يف 

ــا. ــأوى له ــراء دون م الع

وكانــت قــوات االحتــال طــردت العائــات ذاتهــا األربعــاء 

املــايض؛ لهــدف التدريبات العســكرية.

العائــات  عــرشات  ســنويا  االحتــال  قــوات  وتطــرد 

ــك  ــه يف تل ــدف ذات ــاملية؛ لله ــوار الش ــطينية يف األغ الفلس
املناطــق.290

الفشل يالحق املصالحة من القاهرة إىل موسكو: فشلنا يف 
التوصل التفاق

 قــال عــزام األحمــد عضــو مركزيــة فتــح أن جلســة 

الحــوار التــي انعقــدت يف موســكو فشــلت يف التوصــل إىل 

ــامس. ــح وح ــني فت ــة ب ــف املصالح ــول مل ــاق ح اتف

وأضــاف األحمــد لقنــاة الجزيــرة »أعتــذر مل ننجــح يف 

ــه يف القاهــرة هــو  ــم التوصــل إلي ــا ت ــاق... م التوصــل التف

ــكو«. ــوار موس ــاس لح أس

وقــال مســؤول فتــح أن حركــة الجهــاد اإلســامي فضلــت 

عــدم التوقيــع عــى بيــان موســكو ألنــه طالــب بإقامــة دولة 

ــاد  ــع الجه ــاف م ــاك خ ــام 67. »كان هن ــدود الع ــى ح ع

اإلســامي عــى متثيــل الســلطة للشــعب«.

وأكــد األحمــد موقــف الســلطة الرافــض للــدور األمريــي 

يف عمليــة الســام. وقــال »لــن يرشفنــا أن نتعامــل مــع 

ــا  ــم املتحــدة«. مضيف ــن خــال األم ــة إال م اإلدارة األمريكي

»لــن تكــون فلســطني اداة ملحاربــة ايــران ولــن تخضــع لهــذا 

ــوه ترامــب املعت

ــل  ــا يف فص ــو نجحن ــول نتنياه ــل أن يق ــاف«: ال نقب وأض
ــة«.291 ــة الغربي ــزة عــن الضف غ

الخميس 2019/2/14

االحتالل يهدم منزال يف بيت جاال للمرة الثانية ويعيد 
تجريف طريق مؤدية إىل مسافر يطا 

ــزال يف  ــي، أمــس، من ــال اإلرسائي ــات االحت هدمــت جراف

مدينــة بيــت جــاال غــرب بيــت لحــم للمــرة الثانيــة، ورشدت 

قاطنيــه.

 وأفــاد صاحــب املنــزل محمــد مــوىس زرينــة، بــأن قــوات 

االحتــال بتعزيــزات عســكرية اقتحمــت منزلــه يف منطقــة 

بــر عونــة املاصقــة لجــدار الفصــل العنــري يف بيــت جاال، 

ــه؛  ــل أن تهدم ــرب، قب ــة بال ــراد العائل ــى أف ــدت ع واعت

بحجــة عــدم الرتخيــص.

ــرتا  ــاحته 80 م ــة مس ــه البالغ ــة، إن منزل ــاف زرين  وأض

مربعــا كان يقطنــه 5 أفــراد، بجانــب بركســني للــدواب، 

ــدم  ــس به ــوم أم ــاراً ي ــلمه إخط ــال س ــرا إىل أن االحت مش

منزلــه اليــوم، ومل يســمح لــه بنقــل دوابــه إىل مــكان آخــر، 

ــراء. ــا يف الع فأطلقه

 وأشــار إىل أن منزلــه يقــع داخــل جــدار الفصــل، وأغلقــوا 

ــت  ــة بي ــع مدين ــه م ــت تربط ــي كان ــدة الت ــة الوحي البواب

جــاال، حتــى ركام املنــزل اســتولوا عليــه.

ــو  ــزل املواطــن أب  يذكــر أن قــوات االحتــال هدمــت من

ــك  ــد ذل ــاءه بع ــه بن ــاد صاحب ــام 2016، وأع ــة يف الع زرين
ــة.292 ــه أمــس، تحــت حجــج واهي ــم هدم ليت

»يديعوت«: ارتفاع يف أعداد املتسللني من غزة بسبب 
»البؤس والفقر« 

قالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العريــة، يف تقريــر 

لهــا، أن هنــاك ارتفاعــا ملحــوا يف عــدد املتســللني مــن قطــاع 
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غــزة إىل كيبوتســات مجــاورة منــذ بدايــة العــام الجديــد.

تســللوا  فلســطينيا   15 فــإن  الصحيفــة،  وبحســب   

ــة  ــادة املنطق ــام »قي ــا ألرق ــام 2019، وفق ــة الع ــذ بداي من

اإلرسائيــي. الجيــش  يف  الجنوبيــة« 

 ووفقــا للصحيفــة، فــإن املعتقلــني غالبيتهــم مــن الفتيــة 

ــا مشــرة  ــني 14 إىل 17 عام ــا ب ــرتاوح أعامرهــم م ــن ت الذي

إىل أنهــم يأتــون مســلحني بالســكاكني وآالت قطــع الســياج، 

ولكــن ليــس بنيــة تنفيــذ هجــوم، ولكــن بهــدف اعتقالهــم 

مــن قبــل الجيــش.

وفقــا  التســلل،  عمليــات  يف  جديــد  منــط  وســجل   

ــرون  ــياج وينتظ ــبان إىل الس ــل الش ــث يص ــة، حي للصحيف

وصــول القــوة العســكرية بهــدف منــع تســللهم واعتقالهــم، 

عــى الرغــم مــن أن بعضهــم يصنفــون عــى أنهــم أعضــاء 

يف حــامس.

ــات  ــس لعملي ــع الرئي ــي الداف ــش اإلرسائي ــع الجي  ويرج

التســلل إىل حالــة »البــؤس« و»الفقر« واألوضــاع االقتصادية 

الصعبــة يف غــزة.

 وأشــار مصــدر عســكري إىل أنــه تتــم إعــادة بعــض 

املتســللني إىل غــزة بعــد فحــص حالتهــم األمنيــة مــن قبــل 

ــاباك. ــاز الش جه

 وتقــول الصحيفــة إن »هــذه ظاهــرة معروفــة منــذ 

ســنوات، لكــن ارتفــاع بياناتهــا يشــر يف كثــر مــن األحيــان 

ــدة يف  ــة املتزاي ــة االقتصادي ــر ملمــوس عــن الضائق إىل تعب

قطــاع غــزة، بالرغــم مــن أن املرحلــة األوىل إلدخــال األمــوال 

القطريــة وتحســني الحيــاة بغــزة مــا زالــت ســارية املفعــول 
ــذ شــهرين«.293 من

تقييم استخبارايت إرسائييل: »حامس« قد تبادر للتصعيد 
لتغيري الوضع يف غزة

االســتخبارات  شــعبة  وضعتهــا  تقديــرات  اعتــرت 

ــد  ــامس ق ــة ح ــان«( أن حرك ــة )»أم ــكرية اإلرسائيلي العس

ــؤدي إىل حــرب، »يف  ــة واســعة ت ــة هجومي ــادر إىل عملي تب

ــر الوضــع  ــة إلدخــال تدخــل دويل إىل الصــورة وتغي محاول

اإلنســاين يف قطــاع غــزة”.

 وذكــرت وســائل إعــام إرسائيليــة أمــس، إنــه إثــر هــذه 

التقديــرات، قــرر رئيــس أركان الجيــش اإلرسائيــي الجديــد، 

أفيــف كوخــايف، وضــع االســتعدادات لحــرب يف قطــاع غــزة 

ــة  ــي، واملصادق ــش اإلرسائي ــات الجي ــلم أولوي ــى رأس س ع

أهــداف« يف  عــى خطــط حربيــة وتشــكيل »مديريــة 

ــاع.294 القط

وثيقة إرسائيلية »رسية«: معاهدة جنيف تتناقض مع 
مامرساتنا بالقدس

اعرتفــت إرسائيــل مــن خــال وثيقــة مصنفــة بأنهــا 

ترفــض  بأنهــا  مؤخــرا،  عنهــا  الكشــف  وتــم  »رسيــة”، 

ــى  ــي تعن ــان معاهــدة جنيــف الرابعــة، الت االعــرتاف بري

ــام  ــة الع ــطينية املحتل ــة، يف األرايض الفلس ــق املحتل باملناط

1967، ألن السياســة اإلرسائيليــة يف القــدس املحتلــة تتناقــض 

ــع  ــد من ــال تري ــة االحت ــدة، وألن دول ــادئ املعاه ــع مب م

تدخــل خارجــي يف »شــؤون ال مصلحــة لنــا بالتدخــل فيهــا«، 

مثــل هــدم البيــوت وطــرد فلســطينيني واعتقــاالت إداريــة 

ــك. ــا إىل ذل وم

 وأعــدت وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة هــذه الوثيقــة قبيــل 

زيــارة عضــو مجلــس رئاســة اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــن  ــن م ــع والثام ــني الراب ــت، ب ــور أومريخ ــر، فيكت األحم
كانــون األول العــام 295.1971

فشل اجتامع الفصائل يف موسكو

ــة يف العاصمــة  فشــلت الفصائــل الفلســطينية املجتمع

ــي  ــان ختام ــى بي ــق ع ــس، يف التواف ــكو، أم ــية موس الروس

للحــوارات التــي جــرت خــال اليومــني املاضيــني بشــأن 

الفلســطينية وخاصــة »صفقــة  العــام للقضيــة  الوضــع 

ــامس«.  ــح« و»ح ــف املصالحــة بــني »فت ــرن« ومل الق

وأكــد عــد مــن ممثــي الفصائــل فشــل التوصــل التفــاق 

ــم  ــة. رغ ــا التفصيلي ــض القضاي ــى بع ــات ع ــبب خاف بس

رضورة  ومنهــا  الهامــة  القضايــا  جوهــر  عــى  االتفــاق 

مواجهــة صفقــة القــرن، وإنجــاز ملــف املصالحــة. 

ــاءات  ــح يف اللق ــة فت ــل حرك ــد ممث ــزام األحم ــرب ع وأع

ــروس بســبب فشــل التوصــل  ــذاره للمســؤولني ال ــن اعت ع

التفــاق بشــأن البيــان الختامــي، وتقديــره لجهودهــم. وبــني 

أن اللقــاءات يف موســكو جــاءت مــن أجــل تعزيــز مــا تــم 

التوصــل إليــه يف القاهــرة بشــأن ملــف املصالحــة، مضيفــاً 

»األبــواب ســتبقى مفتوحــة أمــام إخواتنــا يف حركــة حــامس 

لنعــود يــدا واحــدة يف إطــار منظمــة التحريــر ونســر معــاً 

يف مجابهــة املخاطــرة«. 

ورقــة  انتــزاع  يريــدون  الــروس  »األصدقــاء  وتابــع: 

االنقســام مــن أيــدي أعــداء الشــعب الفلســطيني وتحديــداً 

األيــدي األمركيــة واإلرسائيليــة ومــن يســاعدهم يف الســاحة 
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هدفهــا  روســيا  يف  الحــوارات  أن  مبينــاً  الفلســطينية«، 

الخــروج مــن حالــة الجمــود، وأن منظمــة التحريــر املمثــل 

ــع  ــل م ــن تتعام ــطيني ل ــعب الفلس ــد للش ــي الوحي الرشع

ــة إال مــن خــال األمــم املتحــدة. وقــال: »ال  اإلدارة األمركي

نقبــل أن يقــول نتنياهــو نجحنــا يف فصــل غــزة عــن الضفــة 

الغربيــة ولــن نقبــل بتجــاوز بشــكل كامــل، »خاصــة وأننــا 

ــاء  ــو وأن األصدق ــر وارس ــاركة يف مؤمت ــوة للمش ــا دع رفضن

ــال.296  ــام ق ــدويل«، ك ــع ال ــدى املجتم ــروس يســاعدونا ل ال

مؤمتر وارسو يخرج االنقسامات إىل العلن ويظهر عزلة 
إدارة ترامب

اجتمــع مســؤولون أمركيــون وإرسائيليــون، عــى هامــش 

ــران  ــى إي ــوط ع ــادة الضغ ــل زي ــى أم ــو، ع ــر وارس مؤمت

وحشــد املزيــد مــن الدعــم للموقــف الدولتــني، فيــام قــال 

خــراء إن مؤمتــر لــن يفعــل ســوى إظهــار عزلــة إدارة 

ترامــب ألن األوروبيــني رفضــوا أن يشــكلوا جــزءاً مــن 

»تظاهــرة حامســية مناهضــة إليــران«.

ــم  ــق هــدف غامــض وهــو دع ــر إىل تحقي ــي املؤمت ويرم

»الســام واألمــن يف الــرشق األوســط« وســط غيــاب ملحــوظ 

العديــد مــن األطــراف ذات العاقــة وأهمهــا الجانــب 

األطــراف  وانتقــد  مقاطعتــه  أعلــن  الــذي  الفلســطيني 

ــه.  ــاركة في املش

وســيتحدث نائــب الرئيــس األمريــي مايــك بنــس ورئيــس 

ــام املؤمتــر،  ــوم أم ــي بنيامــني نتانياهــو الي ــوزراء اإلرسائي ال

لكــن عــدد قليــل مــن املســؤولني األوروبيــني البارزيــن 

قــرروا تلبيــة دعــوة بولنــدا. فاملؤمتــر الــذي يســتمر ليومــني 

أخــرج االنقســامات إىل العلــن، إذ قــرر حلفــاء أمريــكا 

ــدن وســط عــدد  ــل مت ــون املشــاركة مبســتوى متثي األوروبي

مــن الدعــوات الصارمــة التــي وجههــا الرئيــس دونالــد 

ــران املؤمتــر  ــرت اي ــراين، واعت ــق االقتصــاد اإلي ترامــب لخن
ــدأ.297 ــل أن يب ــل قب فاش

»الشاباك« يعلن اعتقال العرشات من نشطاء حامس تم 
تجنيدهم عرب فضائية األقىص

ــي »الشــاباك«، أمــس،  ــاز األمــن العــام اإلرسائي ــال جه ق

ــطيني  ــن فلس ــامس م ــة ح ــع لحرك ــة تتب ــل خلي ــه اعتق أن

الخــط األخــر )48(، والضفــة الغربيــة تــم تجنيدهــا مــن 

ــزة، وتضــم  ــع لحــامس يف قطــاع غ ــة تتب ــل وحــدة رسي قب

ــة  ــل الهوي ــة يحم ــدس الرشقي ــكان الق ــن س ــطينياً م فلس

ــاء. الزرق

وبــني أن الخليــة تضــم العــرشات ومنهــم نســاء وكان يتــم 

التخطيــط لتنفيــذ هجــامت منهــا عمليــات تفجريــة داخــل 

ــايض،  ــن أول امل ــم يف 18 ترشي ــه ت ــراً إىل أن ــل، مش إرسائي

إحبــاط هجــوم كبــر قبــل وقوعــه.

ووفقــاً إلدعــاءات البيــان، فــإن املعتقلــني كشــفوا طريقــة 

تجنيدهــم أثنــاء التحقيــق معهــم، حيــث جنــدوا عــر 
ــزة.298 ــامس يف غ ــن ج ــطاء م نش

فشل اجتامع الفصائل يف موسكو

ــة يف العاصمــة  فشــلت الفصائــل الفلســطينية املجتمع

ــي  ــان ختام ــى بي ــق ع ــس، يف التواف ــكو، أم ــية موس الروس

للحــوارات التــي جــرت خــال اليومــني املاضيــني بشــأن 

الفلســطينية وخاصــة »صفقــة  العــام للقضيــة  الوضــع 

ــامس«.  ــح« و»ح ــف املصالحــة بــني »فت ــرن« ومل الق

وأكــد عــد مــن ممثــي الفصائــل فشــل التوصــل التفــاق 

ــم  ــة. رغ ــا التفصيلي ــض القضاي ــى بع ــات ع ــبب خاف بس

رضورة  ومنهــا  الهامــة  القضايــا  جوهــر  عــى  االتفــاق 

مواجهــة صفقــة القــرن، وإنجــاز ملــف املصالحــة. 

ــاءات  ــح يف اللق ــة فت ــل حرك ــد ممث ــزام األحم ــرب ع وأع

ــروس بســبب فشــل التوصــل  ــذاره للمســؤولني ال ــن اعت ع

التفــاق بشــأن البيــان الختامــي، وتقديــره لجهودهــم. وبــني 

أن اللقــاءات يف موســكو جــاءت مــن أجــل تعزيــز مــا تــم 

التوصــل إليــه يف القاهــرة بشــأن ملــف املصالحــة، مضيفــاً 

»األبــواب ســتبقى مفتوحــة أمــام إخواتنــا يف حركــة حــامس 

لنعــود يــدا واحــدة يف إطــار منظمــة التحريــر ونســر معــاً 

يف مجابهــة املخاطــرة«. 

ورقــة  انتــزاع  يريــدون  الــروس  »األصدقــاء  وتابــع: 

االنقســام مــن أيــدي أعــداء الشــعب الفلســطيني وتحديــداً 

األيــدي األمركيــة واإلرسائيليــة ومــن يســاعدهم يف الســاحة 

هدفهــا  روســيا  يف  الحــوارات  أن  مبينــاً  الفلســطينية«، 

الخــروج مــن حالــة الجمــود، وأن منظمــة التحريــر املمثــل 

ــع  ــل م ــن تتعام ــطيني ل ــعب الفلس ــد للش ــي الوحي الرشع

ــة إال مــن خــال األمــم املتحــدة. وقــال: »ال  اإلدارة األمركي

نقبــل أن يقــول نتنياهــو نجحنــا يف فصــل غــزة عــن الضفــة 

الغربيــة ولــن نقبــل بتجــاوز بشــكل كامــل، »خاصــة وأننــا 

ــاء  ــو وأن األصدق ــر وارس ــاركة يف مؤمت ــوة للمش ــا دع رفضن

ــال.  ــام ق ــدويل«، ك ــع ال ــدى املجتم ــروس يســاعدونا ل ال
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مؤمتر وارسو يخرج االنقسامات إىل العلن ويظهر عزلة 
إدارة ترامب

اجتمــع مســؤولون أمركيــون وإرسائيليــون، عــى هامــش 

ــران  ــى إي ــوط ع ــادة الضغ ــل زي ــى أم ــو، ع ــر وارس مؤمت

وحشــد املزيــد مــن الدعــم للموقــف الدولتــني، فيــام قــال 

خــراء إن مؤمتــر لــن يفعــل ســوى إظهــار عزلــة إدارة 

ترامــب ألن األوروبيــني رفضــوا أن يشــكلوا جــزءاً مــن 

»تظاهــرة حامســية مناهضــة إليــران«.

ويرمي املؤمتر إىل تحقيق هدف غامض وهو دعم »السام 

واألمــن يف الــرشق األوســط« وســط غيــاب ملحــوظ العديــد 

مــن األطــراف ذات العاقــة وأهمهــا الجانــب الفلســطيني 

ــه.  ــاركة في ــراف املش ــد األط ــه وانتق ــن مقاطعت ــذي أعل ال

وســيتحدث نائــب الرئيــس األمريــي مايــك بنــس ورئيــس 

ــام املؤمتــر،  ــوم أم ــي بنيامــني نتانياهــو الي ــوزراء اإلرسائي ال

لكــن عــدد قليــل مــن املســؤولني األوروبيــني البارزيــن 

قــرروا تلبيــة دعــوة بولنــدا. فاملؤمتــر الــذي يســتمر ليومــني 

أخــرج االنقســامات إىل العلــن، إذ قــرر حلفــاء أمريــكا 

ــدن وســط عــدد  ــل مت ــون املشــاركة مبســتوى متثي األوروبي

مــن الدعــوات الصارمــة التــي وجههــا الرئيــس دونالــد 

ــران املؤمتــر  ــرت إي ــراين، واعت ــق االقتصــاد اإلي ترامــب لخن

ــدأ. ــل أن يب فاشــل قب

»الشاباك« يعلن اعتقال العرشات من نشطاء حامس تم 
تجنيدهم عرب فضائية األقىص

قــال جهــاز األمــن العــام اإلرسائيي »الشــاباك«، أمــس، انه 

اعتقــل خليــة تتبــع لحركــة حــامس مــن فلســطيني الخــط 

ــل  ــن قب ــا م ــم تجنيده ــة ت ــة الغربي ــر )48(، والضف األخ

وحــدة رسيــة تتبــع لحــامس يف قطاع غــزة، وتضم فلســطينياً 

مــن ســكان القــدس الرشقيــة يحمــل الهويــة الزرقــاء.

وبــني أن الخليــة تضــم العــرشات ومنهــم نســاء وكان يتــم 

التخطيــط لتنفيــذ هجــامت منهــا عمليــات تفجريــة داخــل 

ــايض،  ــن أول امل ــم يف 18 ترشي ــه ت ــراً إىل أن ــل، مش إرسائي

إحبــاط هجــوم كبــر قبــل وقوعــه.

ووفقــاً إلدعــاءات البيــان، فــإن املعتقلــني كشــفوا طريقــة 

تجنيدهــم أثنــاء التحقيــق معهــم، حيــث جنــدوا عــر 

ــزة.299  ــامس يف غ ــن ج ــطاء م نش

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية لألقىص

جــدد مســتوطنون، اليــوم الخميــس اقتحاماتهــا للمســجد 

ــال  ــوات االحت ــن ق ــددة م ــة مش ــارك، بحراس ــى املب األق

الخاصــة.

وقــال مراســلنا، ان االقتحامــات جــرت مــن بــاب املغاربــة 

مبجموعــات صغــرة ومتتاليــة، ونفــذت جــوالت اســتفزازية 

يف املســجد املبــارك قبــل أن تغــادره مــن جهــة بــاب 
ــلة.300 السلس

أبو ردينة رداً عىل وارسو: قضيتنا مفتاح تحقيق األمن 
واالستقرار

ــة  ــو ردين ــل أب ــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبي ق

ــة،  ــة الــرشق األوســط هــي سياســية وليســت أمني إن قضي

ومفتــاح تحقيــق األمــن واالســتقرار هــو حــل القضيــة 

الفلســطينية عــى أســاس قــرارات الرشعيــة الدوليــة وإقامــة 

ــتقلة. ــطينية املس ــة الفلس الدول

وأضــاف أبــو ردينــة تعقيبــا عــى مؤمتر وارســو، أنــه بدون 

إيجــاد حــل للقضيــة الفلســطينية قائــم عــى حــل الدولتــني 

وقــرارات الرشعيــة الدوليــة وتحقيــق آمــال وتطلعــات 

كل  فــإن  واالســتقال،  بالحريــة  الفلســطيني  الشــعب 

ــتكون  ــا الفشــل وس ــيكون مصره ــاءات س ــرات واللق املؤمت

ــت. ــة للوق ــط مضيع فق

وتابــع أبــو ردينــة أن االســتمرار يف مثــل هــذه املشــاريع 

الفاشــلة لــن يــؤدي ســوى إىل خلــق منــاخ ســلبي يســتفيد 

منــه املتطرفــون وأعــداء الســام.

ــق  ــد لتحقي ــق الوحي ــى أن الطري ــة ع ــو ردين ــدد أب وش

الســام العــادل والشــامل يف املنطقــة ميــر عــر القيــادة 

الفلســطينية ممثلــة بالرئيــس محمــود عبــاس، مؤكــدا أن أي 

ــة الفلســطينية،  ــه القــدس عاصمــة للدول حــل ال تكــون في
وال يحقــق الثوابــت الفلســطينية لــن يكتــب لــه النجــاح.301

الجمعة 2019/2/15

“اللجنة املعنية بحقوق الشعب الفلسطيني« تعقد أول 
اجتامعاتها للعام 2019 برئاسة غوتريش

غوتريش: ال بديل عن حل الدولتني إلنهاء الرصاع

ــرش،  ــو غوت ــم املتحــدة أنطوني ــام لألم ــرأس األمــني الع ت

اليــوم الجمعــة، أول اجتــامع ألعضــاء »لجنــة األمــم املتحــدة 

غــر  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  مبامرســة  املعنيــة 

القابلــة للتــرف« للعــام 2019، الــذي عقــد يف مقــّر األمــم 

ــورك. ــدة بنيوي املتح

وجــرى خــال االجتــامع إعــادة انتخــاب الســنغال رئيســا 
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ــا  ــا وأفغانســتان وإندونيســيا وناميبي ــة، وانتخــاب كوب للجن

ونيكاراغــوا نوابــا للرئيــس، ومالطــا مقــّررا للجنــة.

ــان أدىل بــه خــال االجتــامع، عــى  وأكــد غوتــرش، يف بي

ــة  ــة وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصل ــات الدولي املرجعي

إلنهــاء االحتــال اإلرسائيــي الــذي وقــع عــى أرض فلســطني 

مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة عــام 1967، كــام أكــد أنــه إلنهــاء 

الــراع ال بديــل عــن حــل الدولتــني تعيشــان جنبــا إىل 

جنــب يف ســام وأمــن.

التزامــه  املتحــدة عــى  لألمــم  العــام  األمــني  وشــدد 

باالســتمرار يف العمــل إليجــاد حــل عــادل لقضيــة فلســطني 

ــة. ــة املعروف ــس الدولي ــق األس وف

مــن جانبــه، أكــد رئيــس اللجنــة مواصلــة بــذل الجهــود 

ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــب ق ــة بحس ــة اللجن ــق والي وف

لألمــم املتحــدة والتــي تطالبهــا بالعمــل عــى متكني الشــعب 

الفلســطيني مــن مامرســة حقوقــه الوطنيــة الثابتــة املتمثلــة 

ــودة  ــطينية وع ــة الفلس ــتقال الدول ــر واس ــر املص يف تقري

الاجئني إىل ديارهم، وفق قرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

ــم املتحــدة  ــدى األم ــم ل ــب فلســطني الدائ ورحــب مراق

ــام  ــني الع ــور األم ــه، بحض ــور، يف بيان ــاض منص ــفر ري الس

ــا جهــوده ومواقفــه املنســجمة مــع  ــة، مثمن ــامع اللجن اجت

ــة. ــدة ذات الصل ــم املتح ــرارات األم ــدويل وق ــون ال القان

وأكــد منصــور أنــه ال يوجــد حــل بديــل عــن حــل الدولتني 

عــى أســاس املرجعيــات الدوليــة املعروفــة واملتفــق عليهــا، 

مثمنــا جهــود األمــني العــام يف توفــر املصــادر املاليــة أثنــاء 

أزمــة العــام املــايض التــي مــرّت بهــا وكالــة غــوث وتشــغيل 

الاجئــني الفلســطينيني )األونــروا(.

وشــدد عــى التــزام فلســطني بالعمــل مــع املجتمــع 

الــدويل واألمــني العــام ولجنــة فلســطني ومكتبهــا لاســتمرار 

يف الجهــود لفتــح آفــاق جديــدة تــؤدي إىل إنهــاء االحتــال 

ــن. ــت ممك ــأرسع وق ــتقال ب ــق االس ــي وتحقي اإلرسائي

كــام دعــا الســفر منصــور األمــنَي العــام إىل زيارة فلســطني 

هــذا العــام وأثناء تــرؤس فلســطني ملجموعــة 77 والصني.

ــدول  ــي ال ــن ممث ــد م ــدث العدي ــة، تح ــال الجلس وخ

واملنظــامت، كــام قّدمــت منظمــة العفــو الدولية )آمنســتي( 

ــق  ــام يتعل ــة في ــطني خاص ــاع يف فلس ــول األوض ــة ح إحاط

باالســتيطان، كذلــك تــم اعتــامد خطــة عمــل اللجنــة لعــام 

2019 وبرنامــج األنشــطة املختلفــة ســواء يف نيويــورك أو يف 
أطــراف مختلفــة مــن العــامل.302

»اوتشا«: تصاعد يف اعتداءات املستوطنني بحق 
الفلسطينيني

 قتلــت قــوات االحتــال طفلــني خــال االحتجاجــات 

التــي شــهدها قطــاع غــزة، يــوم الجمعــة، 8 شــباط/فراير، 

ــا يشــّكان أي تهديــد للقــوات اإلرسائيليــة، وتُــويف  ومل يكون

مواطنــا آخــران متأثريْــن بجــروح أُصيبــا بهــا يف وقــت 

ــروح. ــخًصا بج ــَب 530 ش ــابق، وأصي س

جــاء ذلــك يف تقريــر حاميــة املدنيــني الــذي يغطــي الفرتة 

بــني 29 كانــون الثاين/ينايــر– 11 شــباط/فراير الجــاري، 

الصــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األرض 

الفلســطينية املحتلــة »اوتشــا« التابــع لألمــم املتحــدة، 

ــة. ــوم الجمع الصــادر الي

ــبة خــارج  ــن 40 مناس ــّل ع ــام ال يق ــر، »في ــع التقري وتاب

ــة  ــوات اإلرسائيلي ــت الق ــات، أطلق ــذه االحتجاج ــياق ه س

إليهــا  الوصــول  ــد  املقيَّ املناطــق  التحذيريــة يف  النــران 

ــطيني  ــَب فلس ــد أُصي ــزة. وق ــر يف غ ــاه األرايض والبح باتج

ــوادث«. ــذه الح ــال ه ــروح خ ــد بج واح

ويف ثــاث مناســبات أخــرى، دخلــت قــوات االحتــال إىل 

غــزة ونّفــذت عمليــات تجريــف وحفــر عــى مقربــة مــن 

الســياج الحــدودي.

ويف الضفــة الغربيــة، أطلقــت قــوات االحتــال النــار 

ــت  ــام، وأصاب ــاة، وقتلته ــام فت ــطينينّي، أحده ــاه فلس باتج

ــى بجــروح يف هجومــني مزعومــني بالقــرب مــن حواجــز  فتً

ــة. إرسائيلي

كــام أصابــت قــوات االحتــال 35 مواطنــا، مــن بينهــم 11 

طفــًا عــى األقــل، بجــروح خــال احتجاجــات واشــتباكات. 

ــَب )16 شــخًصا( خــال املظاهــرات األســبوعية التــي  وأُصي

تُنظَّــم احتجاًجــا عــى التوســع االســتيطاين عــى أرايض قريــة 

ــه(، حيــث قتــل املســتوطنون أحــد ســكانها  املغــرِّ )رام الل

وأصابــوا تســعة آخريــن بجــروح.

ــة تفتيــش واعتقــال  ونفــذت قــوات االحتــال 163 عملي

ــني  ــال. ومــن ب ــا، بينهــم تســعة أطف ــت 117 مواطن واعتقل

العــدد الــكي للمصابــني خــال الفــرتة التــي يغطيهــا هــذا 

الحيــة، و%31  بالذخــرة  أُصيــَب 34% منهــم  التقريــر، 

ــتلزم  ــذي اس ــوع وال ــاز املســيل للدم ــة استنشــاق الغ نتيج

الحصــول عــى عــاج طبــي، و31% باألعــرة املعدنيــة 

ــات أخــرى بـــ%4. ــام لحقــت إصاب ــة باملطــاط، بين املغلف

ويف الضفــة الغربيــة أيًضــا، أقامــت قــوات االحتــال مــا ال 
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ــا‹، ونــرشت الجنــود ونّفــذت  يقــل عــن 68 حاجــزًا ›مفاجئً

ــز  ــي حواج ــة‹ )وه ــز جزئي ــى ›حواج ــش ع ــامل التفتي أع

ــادة  ــا أدى لزي ــم(، م ــكل دائ ــود بش ــا الجن ــز عليه ال يتمرك

حــاالت التأخــر وأوقــات الســفر وتعطيــل قــدرة األشــخاص 

ــبل عيشــهم. عــى الوصــول إىل الخدمــات وُس

وميثّــل هــذا العــدد زيــادة تبلــغ 110 يف املائــة باملقارنــة 

ل يف العــام 2018. ويف  مــع املتوســط األســبوعي الــذي ُســجِّ

حادثــة منفصلــة، منعــت قــوات االحتــال ثــاث معلــامت 

فلســطينيات مــن الوصــول إىل مدرســتهن عــر حاجــز بيــت 

ــث اّدعــت أن أســامءهن  إكســا شــامل غــرب القــدس، حي

الحاجــز،  عــى  املعتمــدة  القامئــة  يف  مدرجــة  تكــن  مل 

ــّد نقطــة الوصــول الوحيــدة للدخــول إىل القريــة  الــذي يَُع

ــا. والخــروج منه

وبــني التقريــر أن »15 مبًنى هدمت أو صوِدرت يف القدس 

ــاء  ــة واملنطقــة )ج( بحجــة افتقارهــا إىل رخــص البن الرشقي

ــة، مــا أدى لتهجــر 39  التــي تصدرهــا الســلطات اإلرسائيلي

فلســطينيًا وإلحــاق الــرر بُســبل عيــش نحــو 70 آخريــن«.

ــرت قــوات االحتــال نحــو  ويف يــوم 6 شــباط/فراير، هجَّ

ــوار  ــاعة يف األغ ــن 14 س ــّل ع ــدة مل تق ــطيني مل 400 فلس

ــة. ــكرية إرسائيلي ــات عس ــال تدريب خ

ويف األغــوار اقتلعــت ســلطات االحتــال نحو 500 شــجرة، 

وجرّفــت أربعــة دومنــات مــن األرايض املزروعــة، وألحقــت 

الــرر بشــبكة للــري، بحجــة أنهــا تقــع يف منطقــة مصّنفــة 

باعتبارهــا ›أرايض دولــة‹.

وأتلــف املســتوطنون خــال هجــامت نّفذوهــا نحــو 425 

شــجرة أخــرى، وأعطبــوا 14 مركبــة وأصابــوا فلســطينيًا 

ــي  ــه(، وقريت ــا )رام الل ــة جيبي ــن قري ــرب م ــروح، بالق بج

جالــود  وقريــة  الخليــل(  يف  )وكاهــام  وســعر  التــواين 

ــنَّ الرشقيــة وحــّوارة )وكاهــام يف  )نابلــس(، ويف قريتــي اللُّ

نابلــس( ومنطقــة الخايلــة )القــدس(، وحاولــوا إرضام النــار 

ــه(. ــوان )رام الل ــر دب ــة دي ــجد بقري يف مس

ــذي ســّجله  ــر أن »االتجــاه التصاعــدي، ال وأوضــح التقري

ــة، ال  ــة املاضي ــنوات القليل ــال الس ــتوطنني خ ــف املس عن

يــزال متواصــًا منــذ مطلــع العــام 2019، حيــث وصــل 

متوســط الهجــامت األســبوعية التــي شــّنوها إىل ســبع 

هجــامت تتســبّب بإصابــات أو أرضار باملمتلــكات، باملقارنــة 

ــاث  ــام 2018 وث ــامت يف الع ــس هج ــه خم ــا معّدل ــع م م
هجــامت يف العــام 2017«.303

إصابة عرشات الطلبة باالختناق يف الخليل وعصابات 
املستوطنني تعتدي عىل ثالث قرى يف نابلس وسلفيت 

أصيــب، أمــس، عــرشات الطلبــة باالختنــاق جــراء إطــاق 

قــوات االحتــال قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة نحــو 

مدرســتهم يف مدينــة الخليــل، وذلــك خــال عمليــات اقتحام 

ودهــم شــنتها يف عــدة محافظــات بالضفــة اعتقلــت خالهــا 

ــاً، بالتزامــن مــع مهاجمــة عصابــات املســتوطنني  14 مواطن

ثاثــة قــرى يف محافظتــي نابلــس وســلفيت.

ــراء  ــاق ج ــاالت اختن ــة بح ــرشات الطلب ــب ع ــد أصي  فق

استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، خــال مواجهــات بــني 

ــن مدرســة طــارق  ــرب م ــال بالق ــوات االحت ــني وق املواطن

ــل. ــة الخلي ــة مبدين ــة الجنوبي ــاد يف املنطق ــن زي ب

 وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن قــوات االحتــال دهمــت 

عــدة بلــدات وأحيــاء يف مدينــة الخليــل، مــا أدى إىل انــدالع 

مواجهــات يف محيــط املدرســة، أطلقــت خالهــا قــوات 

ــى  ــب ع ــوع، فأصي ــيل للدم ــام املس ــاز الس ــال الغ االحت

أثرهــا عــرشات الطلبــة بحــاالت اختنــاق، ومتــت معالجتهــم 

ــاً. ميداني

 وأضافــت: إن قــوات االحتــال دهمــت بلــدة يطــا جنوباً، 

ــى  ــتولت ع ــص، واس ــمر بحي ــن س ــزل املواط ــت من وفتش

مركبتــه، ودهمــت عــدة أحيــاء يف مدينــة الخليــل، وفتشــت 

منــزيل املواطنــني أحمــد القواســمي، وأنــس الهشــلمون، 

ــة  ــة الطبق ــت قري ــر، واقتحم ــة األخ ــى مركب ــتولت ع واس

جنــوب الخليــل، وفتشــت عــدة منــازل فيهــا بعــد أن 

احتجــزت قاطنيهــا يف العــراء، وعــرف مــن أصحابهــا يوســف 

عمــرو، وهشــام عمــرو304.

كوشنري: واشنطن ستكشف عن تفاصيل خطتها لتحقيق 
السالم بعد االنتخابات اإلرسائيلية 

أكــد مستشــار الرئيــس األمــريك لشــؤون الــرشق األوســط 

وصهــره، جاريــد كوشــنر، أمــس، أن إدارة دونالــد ترامــب، 

ــا  ــة إعامي ــة املعروف ــة األمركي ــن الخط ــف ع ــزم الكش تعت

ــة  ــات الكنيســت اإلرسائيلي ــد انتخاب ــرن«، بع ــة الق بـ»صفق

ــال رئيــس  ــام ق ــل، في املقــررة يف التاســع مــن نيســان املقب

إرسائيــل  إن  نتنياهــو:  بنيامــني  اإلرسائيليــة،  الحكومــة 

ــة«. ــرح الصفق ــب ط »ترتق

 وقــال كوشــنر خــال إحــدى جلســات املؤمتــر األمنــي يف 

وارســو، املخصــص لتجنيــد رأي عــام دويل مناهــض إليــران: 

“يجــب عــى الطرفــني تقديــم تنــازالت”.
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 كــام أطلــع كوشــنر، املشــاركني يف املؤمتر الذي تســتضيفه 

بولنــدا وجــاء بدعــم وترويــج واســع مــن الواليــات املتحــدة 

وإرسائيــل، عــى الخطــة، لكنــه مل يخــض يف تفاصيلها خشــية 

تريبهــا، بحســب دبلومــايس مطلع.

 غــر أن كوشــنر أكــد أن الخطــة لــن يتــم الكشــف 

عنهــا إال بعــد االنتخابــات اإلرسائيليــة املقبلــة، بحســب 

ــه  ــى هويت ــم ع ــذي تحــدث مشــرتطاً التكت ــايس ال الدبلوم

ــه:  ــنر قول ــن كوش ــايس ع ــل الدبلوم ــح؛ ونق ــاً باللوائ التزام

إن ترامــب ســلمه »امللــف« اإلرسائيــي - الفلســطيني ملنــح 

ــام. ــاق الس ــاص باتف ــدف الخ ــة« لله »دفع

 وقــال كوشــنر إنــه يعتقــد أن »بعــض األشــخاص يكونــون 

أكــر مرونــة يف اللقــاءات الخاصة«.

ــا  ــرن« مل ــة الق ــة »صفق ــى صياغ ــنر ع ــف كوش  ويعك

يقــارب العامــني، ولكنــه مل ينــرش أي تفاصيــل، وســط ســيل 

ــراراً. ــات، كــام تأجــل اإلعــان عــن الخطــة م مــن التريب

 ويف هــذا الســياق، قــال نتنياهــو إنــه ال يتوقــع مناقشــة 

أي تفاصيــل بشــأن خطــة الســام، إذ ينصــب تركيــز املؤمتــر 

عــى تقاســم قلــق املشــاركني بشــأن إيــران ونفوذهــا 
ــة.305 ــي يف املنطق املتنام

50 مستوطناً يقتحمون املسجد األقىص 

أمنــت رشطــة االحتــال والقــوات الخاصــة التابعــة لهــا، 

صبــاح أمــس، الحاميــة الكاملــة لعــرشات املســتوطنني 

ــارك. ــى املب ــجد األق ــم املس ــال اقتحامه خ

 وكان 50 مســتوطناً اقتحمــوا املســجد األقــى مــن جهــة 

»بــاب املغاربــة« وتجولــوا يف باحاتــه، وســط تلقيهــم رشوحاً 

حــول “الهيــكل” املزعــوم. وذكــرت مصادر محليــة أن عنارص 

مــن رشطــة االحتــال والقــوات الخاصــة املدججــة بالســاح 

أمنــت الحاميــة ملقتحمــي املســجد األقــى، ورافقتهــم 

حتــى خروجهــم مــن »بــاب السلســلة”.

ــدا  ــا ع ــي م ــكل يوم ــم بش ــات تت ــار إىل أن االقتحام  يش

الجمعــة والســبت، وخــال فرتتــني صباحيــة ومســائية )بعــد 
صــاة الظهــر( وملــدة أربــع ســاعات ونصــف إجامليــة.306

 السبت 2019/2/16

عرشات اإلصابات بالرصاص واالختناق يف مواجهات بالضفة 
والقطاع 

أصيــب العــرشات بالرصــاص واالختنــاق إثــر قمــع قــوات 

االحتــال اإلرسائيــي فعاليــات ســلمية يف الضفــة والقطــاع، 

ــف  ــامل تجري ــال بأع ــلطات االحت ــت س ــام قام ــس، في أم

ووضعــت ســواتر ترابيــة يف عوريــف جنــوب نابلــس، فقــد 

ــال  ــم بح ــة منه ــي، ثاث ــاص الح ــاً بالرص ــب 20 مواطن أصي

الخطــر، وأحدهــم طفــل أصيــب بصــدره، وســيده، وعــدد 

االحتــال  قــوات  أمــس، خــال قمــع  باالختنــاق  آخــر 

ــي املســرات الســلمية األســبوع رشق قطــاع غــزة.  اإلرسائي

ــن  ــال املتمركزي ــود االحت ــأن جن ــة ب ــادت مصــادر طبي وأف

القطــاع أطلقــوا  الحــدودي رشق  الرشيــط  عــى طــول 

ــوب  ــوع، ص ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــي وقناب ــاص الح الرص

املشــاركني يف املســرات التــي تجــري رشق مدينــة غــزة، 

وبلــدة جباليــا شــامل القطــاع، ومخيــم الريــج وســطه، 

وخــان يونــس ورفــح جنوبــه، مــا أدى إلصابــة 20 مواطنــاً، 

أحدهــم  بالخطــرة،  جروحهــم  وصفــت  ثاثــة  بينهــم 

ــل.307  طف

لجنة املتابعة العربية العليا تحذر من مخطط عدواين 
جديد يستهدف املسجد األقىص

الداخــل  يف  العليــا  العربيــة  املتابعــة  لجنــة  حــذرت 

الفلســطيني، يف اجتــامع ســكرتارية اللجنــة الدوريــة، الــذي 

عقــد أمــس األول، يف مكاتــب اللجنــة يف النــارصة، مــن 

مخطــط عــدواين جديــد يســتهدف املســجد األقــى املبــارك. 

ودعــت املتابعــة إىل اســتمرار اليقظــة يف متابعــة قضيــة 

مســجد البحــر يف طريــة، وشــددت عــى وقوفهــا إىل جانــب 

ــم  ــد جرائ ــاملة ض ــة الش ــار املعرك ــب، يف إط ــة العراقي قري
ــا.308 ــاع مــن أراضين ــوت واالقت هــدم البي

2800 وحدة استيطانية جديدة يف القدس 

كشــفت مصــادر إرسائيليــة أمــس النقــاب عــن أن موشــيه 

ــس  ــون، رئي ــيه لي ــي وموش ــة اإلرسائي ــر املالي ــون، وزي كحل

بلديــة القــدس، اتفقــا خــال لقــاء عقــداه األســبوع املــايض 

عــى مرشوعــي بنــاء يتضمنــان بنــاء 2800 وحــدة ســكنية، 

يف منطقتــي األرنونــا والقطمــون، تحــت شــعار »إعــادة 

ــة«. ــابة للمدين األزواج الش

ــأ  ــي نــرشت هــذا النب ــت أســبوعية »يروشــاليم« الت وقال

ــل  ــى األق ــون 20% ع ــى أن تك ــا ع ــني اتفق ــس أن االثن أم

مــن هــذه الوحــدات للشــبان اليهــود مــن القــدس الذيــن 

عاشــوا فيهــا مــدة أربعــة أعــوام عــى األقــل خــال العقــد 

ــاع أســعار املســاكن  ــا بســبب ارتف األخــر وهاجــروا منه

ــوا  ــى أن يحصل ــطى، ع ــة الوس ــكن يف املنطق ــوا للس وانتقل
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ــبياً. ــة نس ــعار مريح ــاكن بأس ــى املس ع

ــدة  ــاء 2300 وح ــى بن ــاق ع ــر االنف ــون: »يعت ــال لي وق

ــدس،  ــداً للق ــاً ج ــا هام ــة األرنون ــفوح منطق ــكنية يف س س

ويضــاف إليــه االتفــاق عــى بنــاء 415 وحــدة يف القطمــون، 

ــا إعــادة الشــبان للقــدس«. ــا نضــع أعينن إنن

ــوايل 290  ــا« ح ــفوح »األرنون ــاحة األرض يف س ــغ مس تبل

دومنــاً تقــع بــني جبــل املكــر واألرنونــا« وكانــت ملــكاً 

ــة، كــام يقــول  ــد بيعهــا للدول ليبوتــس رمــات راحيــل وأعي

نفــس املصــدر قبــل عــدة ســنوات، وكانــت األرض زراعيــة 

ــاء. ــا للبن ــيتم تحويله وس

ــذه  ــم له ــر ض ــة أم ــة اإلرسائيلي ــدرت وزارة الداخلي وأص

األرايض ألنهــا كانــت تابعــة للمجلــس اللــوايئ »مطيــه 

يهــودا« ونقلــت ملنطقــة نفــوذ بلديــة القــدس.

ــق  ــني 3-9 طواب ــة ب ــاين يف املنطق ــاع املب ــيرتاوح ارتف وس

وذلــك إضافــة البــراج بارتفــاع يــرتاوح بــني 17 و21 طابقــاً، 

ــان عامــة ومناطــق عامــة مفتوحــة  ــر مب كــام ســيتم تطوي
ــة.309 ــة الغربي ــزه يطــل عــى صحــراء الضف ومتن

عرشات اإلصابات خالل مواجهات رشق القطاع ويف 
عوريف وبلعني

أصيــب 20 مواطنــاً بالرصــاص وقنابــل الغــاز مبــارشة، 

والعــرشات بشــظايا وحــاالت اختنــاق شــديد، يف تظاهــرات 

تخللتهــا مواجهــات واســعة، اندلعت يف خمــس مناطق رشق 

قطــاع غــزة مســاء أمــس، يف الجمعــة الســابعة واألربعــني 

ــة  مــن مســرات العــودة، والتــي أطلــق عليهــا »غــزة عصي

عــى االنفصــال واالنكســار«.

 وشــهد يــوم أمــس، تظاهــرات واســعة وعنيفــة، خاصــة 

ــة  ــة« مبدين ــع »ملك ــج وموق ــم الري ــق رشق مخي يف مناط

غــزة، وكذلــك يف منطقــة خزاعــة رشق محافظــة خانيونــس، 

ــن  ــف ومتزام ــعال كثي ــهر، إش ــذ أش ــرة من ــا ألول م تخلله

ــة. ــارات املطاطي لإط

 مــن جهتــه، أكــد الدكتــور أرشف القــدرة الناطــق باســم 

وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أن عــدد املصابــني الذيــن 

وصلــوا املستشــفيات الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء 

أمــس، وصــل إىل 20 إصابــة، بينهــم طفــان أحدهــام أصيب 

ــام  ــه، وحالته ــة يف بطن ــر برصاص ــدره، وآخ ــة يف ص برصاص

ــيدة. ــة إىل س ــة، إضاف حرج

 وأوضــح أن هنــاك عــرشات املصابــني باالختنــاق الشــديد، 

نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا يف النقــاط 

ــة امليدانية. الطبي

أن  إال  القويــة،  والريــاح  البــاردة  األجــواء  ورغــم   

حظيــت  غــزة،  الريــج ورشق  منطقتــي  يف  التظاهــرات 

ــم  ــل معظ ــادة تفعي ــع إع ــعة، م ــة واس ــاركة جامهري مبش

وســائل املقاومــة الشــعبية املعروفــة، مثــل إشــعال اإلطارات 

املطاطيــة، وقــص األســاك.

 ووصلــت حشــود كبــرة مــن املواطنــني إىل املخيمــني 

ــدم  ــبان بالتق ــن الش ــات م ــدأ املئ ــل أن يب ــن، قب املذكوري

ــم التقــدم  ــد، وحــاول بعضه ــة خــط التحدي ــاً ناحي تدريجي

ــل. ــياج الفاص ــة الس ناحي

 ومــع مــرور الوقــت، تزايــدت أعــداد املتظاهريــن ممــن 

ــة الســياج  ــم ناحي ــوا تقدمه ــات، وواصل ــاركوا يف املواجه ش

حجــارة  وألقــوا  مطاطيــة،  إطــارات  وأشــعلوا  الفاصــل، 

وزجاجــات فارغــة تجــاه مواقــع االحتــال، كــام ألقــى 

بعــض املتظاهريــن قنابــل صوتيــة »أنبوبيــة« تجــاه مواقــع 
االحتــال.310

إصابة ضابط إرسائييل بشظايا عبوة متفجرة رشق القطاع

ــوات  ــن ق ــة، إن ضابطــا م ــام إرسائيلي ــائل إع ــت وس قال

ــاء  ــي، أصيــب بجــروح؛ جــراء إلق ــال اإلرسائي جيــش االحت

عبــوة متفجــرة خــال التظاهــرات رشق محافظــة خــان 

ــزة. ــوب قطــاع غ ــس جن يون

ــب بجــروح  ــط أصي ــك الوســائل، أن الضاب  وأوضحــت تل

ــى  ــت ع ــرة ألقي ــوة متفج ــن عب ــظية م ــراء ش ــة ج طفيف
ــس.311 ــان يون ــال خــال التظاهــرات رشق خ ــوات االحت ق

األحد 2019/2/17

»الكابينت« اإلرسائييل يناقش اليوم اقتطاع مبالغ من 
أموال املقاصة العائدة للسلطة 

يناقــش املجلــس الســيايس واألمنــي املصغــر يف الحكومــة 

ــوال  ــوم، اقتطــاع جــزء مــن أم ــت(، الي ــة )الكابين اإلرسائيلي

األرسى  عوائــل  رواتــب  مقابــل  الفلســطينية  املقاّصــة 

والشــهداء التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية، ويــّر 

ــا. ــى إلغائه ــال ع االحت

وبحســب مــا نقلــت القنــاة 13 يف التلفزيــون اإلرسائيــي، 

مســاء، أمــس، عــن مســؤول إرسائيــي فإنــه من غــر الواضح 

إن كان الكابينــت ســيصوت اليــوم عــى القــرار أم ال، لكــن 

وزارة الدفــاع اإلرسائيليــة ســتقدم ألعضــاء الكابينــت، اليــوم، 

تقديراتهــا للميزانيّــة التــي رصدتهــا الســلطة لعوائــل األرسى 
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ــات املتاحــة  ــة اإلمكاني ــة إىل نقــاش كاف والشــهداء، باإلضاف

أمــام الحكومــة.

وبحســب القنــاة ذاتهــا، فإنــه يف حــال أقــّر غــدا اقتطــاع 

ــم إال بقــرار  ــن يت ــك ل ــة، فــإن إلغــاء ذل أجــزاء مــن املقاّص

مــن الكابينــت أيضــا.

ــايض وزارة  ــوز امل ــت يف مت ــره الكنيس ــون أق ــزم قان  ويل

الدفــاع اإلرسائيليــة بتقديــم تقاريــر ماليــة للكابينيــت 

حــول الرواتــب التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية لعوائــل 

األرسى والشــهداء، وهــو مــا تطلــق عليــه ســلطات االحتــال 

ــض«  ــة بـ»تخفي ــزم وزارة املاليّ ــب اإلرهــاب”، كــام يل “روات

االحتــال  يجبيهــا  التــي  الفلســطينيّة  املقاصــة  مبالــغ 
للســلطة الفلســطينية.312

األحمد: »فتح« لن تشارك يف أي اجتامع تحرضه »الجهاد« 
لعدم اعرتافها باملنظمة 

أعلــن عــزام األحمــد عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح، 

ــدم  ــاس يقــي بع ــود عب ــس محم ــرار أصــدره الرئي ــن ق ع

مشــاركة الحركــة يف أي اجتــامع تحــره حركــة الجهــاد 

اإلســامي، وذلــك بســبب عــدم اعرتافهــا مبنظمــة التحريــر 

ــد للشــعب الفلســطيني. ــي ووحي ــل رشع كممث

 وقــال األحمــد خــال كلمــة ألقاهــا يف مؤمتــر »التحــدي 

والصمــود 2019 »والــذي نظمتــه حركــة فتــح يف إقليم جنني 

أمــس: »إن الــذي ال يعــرتف مبنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

لــن نجلــس معــه، لكــن لــو تراجعــوا عــن موقفهــم الخاطئ، 

فــإن صدورنــا مفتوحــة الحتضانهــم مجــدداً«.

اإلســامي،  والجهــاد  أن حركتــي حــامس  إىل   وأشــار، 

ــل  ــي املمث ــر ه ــة التحري ــى أن منظم ــع ع ــا التوقي رفضت

الرشعــي الوحيــد للشــعب الفلســطيني، وعــى إقامــة دولــة 

فلســطينية مســتقلة عــى األرايض املحتلــة العــام 1967 

ــودة”. ــق الع ــدس وح ــا الق وعاصمته

 وأضــاف: »قلنــا لهــم منظمــة التحريــر هــي التــي تحمــي 

ــل  ــا قواف ــا معــارك وقدمن القــدس وحقــوق شــعبنا، وخضن

الشــهداء والجرحــى مــن أجــل انتــزاع هــذا األمــر وال ميكــن 

أن نعــود للخلــف«، منوهــا إىل أن »الجهــاد اإلســامي« 

قــادت عمليــة الرفــض بالتنســيق مــع حــامس«.

ــدأ  ــض مب ــامي” ترف ــاد اإلس ــد: »إن “الجه ــع األحم  وتاب

ــر  ــل غ ــك بجه ــرت ذل ــا ف ــني، ألنه ــودة لاجئ ــق الع ح

ــرار  ــق ق ــل، وف ــرتاف بإرسائي ــاه اع ــذا معن ــود، أن ه معه

ــاد« ال  ــراً أن »حــامس« و»الجه ــم املتحــدة 194«، معت األم

ــر، مشــددا عــى رضورة  ــدان االنضــامم ملنظمــة التحري تري
ــر.313 ــة التحري ــل منظم ــدة فصائ ــز وح تعزي

الكشف عن إنشاء مدينة استيطانية لليهود املتدينني شامل 
الضفة الغربية 

اإلرسائيليــة  القضــاء  وزيــرة  شــاكيد  إيليــت  دعــت 

نفتــايل  جانــب  إىل  الجديــد  اليمــني  حــزب  ومؤسســة 

ــل  ــا للســرطة بشــكل كام ــل قريب ــس، إىل العم ــت، أم بيني

ــع  ــام توق ــا، في ــيادة عليه ــق الس ــق )ج( وتطبي ــى مناط ع

معهــد األبحــاث التطبيقيــة »أريــج« أن تتصاعــد وتــرة 

الحــايل  العــام  الفلســطينية يف  االســتيطان عــى األرايض 

االســتيطانية  هجمتهــا  إرسائيــل  تواصــل  حيــث   2019

الرشســة التــي تســتهدف نهــب األرايض واملمتلــكات تحــت 

ذرائــع واهيــة مختلفــة وبقــرارات مســبقة ومدعومــة مــن 

أعــى املســتويات السياســية اإلرسائيليــة يف دولــة االحتــال 

ــطينيني،  ــى الفلس ــع ع ــر الواق ــة األم ــرض سياس ــدف ف به

ــراع  ــادل لل ــايئ وع ــل نه ــاد ح ــام إيج ــق أم ــد الطري وس

الفلســطيني اإلرسائيــي وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
عــى حــدود العــام 314.1967

مستوطنون يطعنون مواطناً من كيسان وإلقاء قنبلة 
يدوية عىل جنود االحتالل قرب »اإلبراهيمي«

أصيــب املواطــن عبــد اللــه حســني غزال مــن ســكان قرية 

كيســان البدويــة الواقعــة أقــى الــرشق مــن صحــراء بيــت 

لحــم بجــراح جــراء اعتــداء عــدد مــن مســتوطني »معــايل 

عامــوس« عليــه، حيــث تعــرض للــرب املــرح وتــم طعنــه 

يف يــده عــن طريــق آلــة حــادة، وقــد نقــل الشــاب الجريــح 

إىل مســتوصف طبــي يف بلــدة تقــوع، فيــام واصلــت قــوات 

ــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــال اليومي ــات االعتق ــال حم االحت

حيــث اعتقلــت، أمــس، 4 مواطنــني مــن مدينتــي رام اللــه 

والخليــل.

العــروب شــامل  واقتحمــت قــوات االحتــال مخيــم 

الخليــل وقامــت بتفتيشــات ومداهــامت لعــدد مــن بيــوت 

األرسى املحرريــن، فيــام جــرت مواجهــات فجــرا بني الشــبان 

ــة اقتحــام  ــال، وأســفرت عملي ــوات االحت الفلســطينيني وق

املخيــم عــن اعتقــال شــابني.

مــن جهــة أخــرى، ســمع دوي انفجــار قــرب الحــرم 

الخليــل مســاء أمــس. اإلبراهيمــي يف مدينــة 

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــال أغلقــت 
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مداخــل الحــرم اإلبراهيمــي وانتــرشت يف محيطــه وتــم 

اســتدعاء خــراء املتفجــرات. ويف وقــت الحــق أعلنــت 

ــت باتجــاه  ــة القي ــة محلي ــة يدوي ــال أن قنبل ــوات االحت ق

جنــود االحتــال عــى أحــد الحواجــز قــرب اإلبراهيمــي ومل 
ــات.315 ــوع إصاب ــن وق ــغ ع يبل

خليجيون ضد التطبيع: كفاكم استخفافا مببادئ الشعوب

اســتنكرت حــراكات خليجيــة مناهضــة للتطبيــع مــع 

االحتــال، مشــاركة دول الخليــج يف مؤمتــر »وارســو« الــذي 

ــة  ــدا يف العاصمــة البولندي ــات املتحــدة وبولن ــه الوالي أقامت

ــة  ــوة علني ــكل »خط ــر يش ــذا املؤمت ــدة أن ه ــو، مؤك وارس

ــف  ــع، وتعارضــاً واســتخفافاً مبواق ــدة يف طــرق التطبي جدي

ــاون  ــي دول التع ــام، ومواطن ــكل ع ــة بش ــعوب العربي الش

ــاص«. ــك خ بش

أمــس،  بيــان مشــرتك صــدر  املجموعــات يف  وقالــت 

ــاءات  ــع« إن اللق ــد التطبي ــون ض ــع »خليجي ــل توقي وحم

ــي جــرت عــى هامــش املؤمتــر »ليســت األوىل  ــة الت الري

ــي يف  ــد كويت ــاركة وف ــتغرب« مش ــه »اس ــا« لكن ــن نوعه م

ــدة  ــة الوحي ــي الدول ــت ه ــت الكوي ــت كان ــر، يف وق املؤمت

ــان. ــق البي ــع »وف ــة التطبي ــها لوث ــي مل متس الت

ــع  ــع م ــكال التطبي ــة أش ــض كاف ــى رف ــان ع ــدد البي وش

االحتــال أيــا كان مرراتــه، معتــراً اللقــاءات التــي جــرت مع 

نتنياهــو »تراجعــاً واضحــاً يف املواقــف الخليجيــة التاريخيــة 

مــن القضيــة والحقــوق الفلســطينية، ال ســيام يف ظــل 

الهجــامت الصهيونيــة املتزايــدة عــى الحقــوق الفلســطينية 

املســتوطنات،  وبنــاء  االحتــال  اســتمرار  يف  املتمثلــة 

ــل«. ــال والقت ــات االعتق وحم

وحــذر مــن »تبعــات ومخاطــر االســتمرار يف االســتخفاف 

مبطالبــات أهــل الخليــج وقــت التطبيــع«، مؤكــداً عــى 

املطالبــات الــواردة يف البيــان الختامــي ملؤمتــر مقاومــة 

ــذي عقــد يف الكويــت عــام  ــج العــريب، ال ــع يف الخلي التطبي

ــل  ــع، وتفعي ــكال التطبي ــة أش ــف كاف ــا إىل وق 2017، ودع

معــه،  التطبيــع  وتجريــم  االحتــال  مقاومــة  قوانــني 

والتــزام مبواقــف أهــل الخليــج الواضحــة يف دعــم القضيــة 

الفلســطينية.

ــلطنة  ــعودية وس ــن والس ــارات والبحري ــت  كل االم وكان

عــامن، وقطــر والكويــت شــاركت يف املؤمتــر الــدويل للســام 

ــاركة  ــة، ومبش ــة أمريكي ــط برعاي ــرشق األوس ــن يف ال واألم

رأســها  عــى  كان  املســتوى،  رفيعــة  رســمية  إرسائيليــة 

ــة.316  ــة ورسي ــاءات علني ــن لق ــد تضم ــو وق نتينياه

قصف مدفعي إرسائييل شامل قطاع غزة

قصفــت مدفعيــة االحتــال اإلرسائيــي، مســاء اليــوم 

األحــد، موقعــني شــامل قطــاع غــزة.

ــال  ــات االحت ــأن دباب ــا«، ب ــان، لـ»وف ــهود عي ــاد ش وأف

املتمركــزة عــى مقربــة مــن الســياج الفاصــل أطلقــت 

ــون،  ــت حان ــدة بي ــع رشق بل ــد املواق ــوب أح ــني ص قذيفت

وقذيفــة صــوب موقع آخــر رشق بلدة جباليا شــامل القطاع، 

ــات. ــن إصاب ــغ ع ــة، دون أن يبلّ ــأرَضار مادي ــبب ب ــا تس م

وكان ســبق القصــف املدفعــي إطــاق نــار كثيــف صــوب 

مجموعــة مــن املواطنــني رشق جباليــا، مــا أدى إلصابــة 13 
منهــم، جــروح أحدهــم وصفــت بالخطــرة.317

إصابة 19 مواطنا برصاص االحتالل شامل قطاع غزة

أصيــب 19 مواطنــا، مســاء اليــوم األحــد، برصــاص قــوات 

االحتــال اإلرسائيــي شــامل قطــاع غــزة.

ــم  ــوا نرانه ــال أطلق ــود االحت ــأن جن ــلنا ب ــاد مراس وأف

صــوب جمــوع املواطنــني رشق جباليــا شــامل القطــاع، 

ــفى  ــا إىل املستش ــوا إثره ــا، نقل ــة 19 مواطن ــا أدى إلصاب م

األندونيــيس يف بلــدة بيــت الهيــا املجــاورة، حيــث وصفــت 
ــرة.318 ــم بالخط ــة منه ــة ثاث إصاب

الرئاسة: قرار إرسائيل اقتطاع رواتب الشهداء واألرسى 
مرفوض ويعترب قرصنة ألموال الشعب الفلسطيني

 أكــدت الرئاســة أن أي اقتطــاع مــن أمــوال املقاصــة 

ألمــوال  قرصنــة  ويعتــر  متامــا،  مرفــوض  الفلســطينية 

الفلســطيني. الشــعب 

وقــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، 

إن »موقــف الســيد الرئيــس الدائــم الــذي أكــد فيــه أننــا لن 

ــات  ــا األرسى وعائ ــش أبطالن ــة عي ــاس بلقم ــل أي مس نقب

الشــهداء والجرحــى.«

ــفي  ــي التعس ــرار اإلرسائي ــذا الق ــر أن ه ــاف: »نعت وأض

ميثــل نســفا مــن طــرف واحــد لاتفاقيــات املوقعــة، ومــن 

ــس.« ــاق باري ــا اتف بينه

وأشــار أبــو ردينــة إىل أن هــذا القرار ســيكون لــه تداعيات 

خطــرة عــى املســتويات كافــة، وســيتم وضعــه عــى رأس 

ــس خــال  ــادة برئاســة ســيادة الرئي ــامع القي ــات اجت أولوي

أيــام319.



www.prc.ps شباط 2019

122

الرئاسة ترفض االتهامات اإلرسائيلية بالتدخل يف الشأن 
الداخيل اإلرسائييل

ــة،  ــو ردين  أكــد الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أب

الشــؤون  يف  التدخــل  بعــدم  الثابــت  الرئاســة  موقــف 

ــات. ــق باالنتخاب ــام يتعل ــة في ــة، خاص ــة اإلرسائيلي الداخلي

وقــال أبــو ردينــة، يف بيــان صحفــي، مســاء اليــوم األحــد، 

ــة  ــس لجن ــات رئي ــا تريح ــاً كام ــة رفض ــض الرئاس »ترف

الكنيســت اإلرسائيــي، والتــي حــاول مــن خالهــا الــزج 

ــل  ــه بالتدخ ــاس باتهام ــود عب ــس محم ــيد الرئي ــم الس باس

باالنتخابــات اإلرسائيليــة«.

وأضــاف: »نعتــر أن االنتخابــات اإلرسائيليــة شــأن داخــي 

ــه يجــري التعامــل مــع  ــي، وكــام جــرت العــادة فإن إرسائي

نتائــج هــذه االنتخابــات أيــاً كانــت«320.

االحتالل يصادق عىل خصم مخصصات األرسى )502 
مليون شيقل( من عائدات الرضائب الفلسطينية

الــوزاري  )املجلــس  اإلرسائيــي  »الكابينــت«  صــادق 

املصغــر( مســاء اليــوم األحــد، عــى خصــم مخصصــات 

الفلســطينية. الرائــب  عائــدات  مــن  األرسى 

»الكابينــت  أن  عريــة  إعاميــة  مصــادر  وذكــرت 

ــام اجتــامع عقــده اليــوم، اقتطــاع  اإلرسائيــي«، قــرر يف خت

أكــر مــن 502 مليــون شــيقل مــن عائــدات الرائــب 

. لفلســطينية ا

ــه  ــا دفعت ــادل م ــغ »يع ــذا املبل ــادر أن ه ــت املص وادع

واألرسى  الشــهداء  ألرس  كرواتــب  الفلســطينية  الســلطة 

خــال عــام 2018.«

ــايض،  ــوز امل ــق يف مت ــد واف ــي ق ــت اإلرسائي وكان الكنيس

عــى مــرشوع قانــون لخصــم رواتــب األرسى وأرس الشــهداء، 

وصــّوت لصالحــه 87 عضــواً بينــام عارضــه 15 عضــواً.

ووفقــاً للمســودة النهائيــة املوافــق عليهــا، »فــإن األمــوال 

التــي تنقلهــا الســلطة الفلســطينية إىل األرسى وعائــات 

ــل ســيتم  ــا إرسائي ــا له ــي تحوله ــد الت ــن العوائ الشــهداء م

ــا.« ــس اقتطاعه ــا، ولي تجميده

وأفــادت املصــادر بــأن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي، وزيــر 

ــراء  ــش إىل »إج ــا وزارة الجي ــو دع ــني نتنياه ــش بنيام الجي

ــت الســلطة الفلســطينية  ــد مــن الفحــص يف حــال كان مزي

تدفــع مبالــغ أكــر ألرس الشــهداء واألرسى، يك يتــم تعديــل 
ــغ املقتطــع«.321 املبل

رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته إىل إرسائيل

ــي،  ــوس مورافيس ــدي ماتي ــوزراء البولن ــس ال ــى رئي  ألغ

ــور  ــل، لحض ــبوع املقب ــررة األس ــت مق ــل كان ــارة إلرسائي زي

ــغراد. ــة فيس ــة مجموع قم

وقالــت املتحدثــة باســم الحكومــة البولنديــة لوكالــة 

»فرانــس بــرس«، اليــوم األحــد، إن القــرار يــأيت بعــد جــدل 

أثارتــه تريحات نســبتها وســائل إعــام ارسائيليــة اىل رئيس 

ــني يف  ــا دور البولندي ــاول فيه ــو تن ــني نتنياه ــوزراء بنيام ال

ــة. ــة النازي املحرق

وكانــت بولنــدا، اســتدعت الســفرة اإلرسائيليــة أنــا ازاري، 

الجمعــة املاضيــة، وهــددت بإفســاد قمــة يف القــدس، بعــد 

تقاريــر عــن تعليقــات نتنياهــو، بــدت كأنهــا اتهــام لألمــة 

البولنديــة بالتواطــؤ يف النازيــني.

املحرقــة  خــال  بولنــدا  ترفــات  قضيــة  أن  يذكــر 

ــام  ــدي الع ــايس إرسائيي-بولن ــزاع دبلوم ــور ن ــكلت مح ش

املتحــدة،  والواليــات  إرسائيــل  املايض. وبعــد غضــب يف 

تراجعــت الحكومــة البولنديــة عــن ترشيــع يفــرض عقوبات 

ســجن عــى أي شــخص يقــول إن بولنــدا تواطــأت مــع 

النازيــني.

وأثــرت القضيــة مجــددا يف وقــت متأخــر يــوم الخميــس 

املنــرم، بعدمــا أجــاب نتنياهــو عــن ســؤال بشــأن القانــون 

طرحــه عليــه أحــد الصحفيــني الذيــن ســافروا معــه إىل 

بولنــدا.

ــو  ــن نتنياه ــة ع ــس« اإلرسائيلي ــة »هآرت ــت صحيف ونقل

قولــه: »البولنديــون تعاونــوا مــع النازيــني، وال أعلــم عــن أي 

شــخص متــت مقاضاتــه«.

وال يــزال الكثــر مــن البولنديــني يرفضــون قبــول أبحــاث 

تظهــر أن آالفــا شــاركوا يف املحرقــة، عــاوة عــى آالف 

ــود. ــاعدة اليه ــل مس ــن أج ــم م ــروا بحياته خاط

ــس  ــه عــى تريحــات نتنياهــو، تســاءل الرئي ويف تعليق

البولنــدي أندريــه دودا، عــن جــدوى إقامــة قمــة تســتغرق 

يومــني يف القــدس األســبوع املقبــل، تشــارك فيهــا أربــع دول 

بوســط أوروبــا، هــي بولنــدا واملجــر وســلوفاكيا وجمهوريــة 
التشــيك.322

أرسى »عتصيون« و»مجيدو« يرسدون تفاصيل االعتداء 
عليهم خالل اعتقالهم

 حــذرت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، مــن اســتمرار 

ســلطات  تتخذهــا  التــي  واملرمجــة  الرشســة  الهجمــة 
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االحتــال بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني كبــاراً وصغــارا، 

والتــي يتعرضــون مــن خالهــا النتهاكات جســيمة وألســاليب 

تعذيــب مهينــة أثنــاء عمليــة اعتقالهــم والتحقيــق معهــم يف 

مراكــز التوقيــف اإلرسائيليــة.

ووثقــت هيئــة األرسى يف تقريرهــا الصــادر، اليــوم األحــد، 

عــدة إفــادات أدىل بهــا فتيــة وشــبان جــرى اعتقالهــم مؤخراً 

وزجهــم يف عــدة ســجون إرسائيليــة، ومــن بــني الذيــن 

ــيس،  ــدي والنف ــف الجس ــكال التعني ــل وأش ــوا للتنكي تعرض

األســر املصــاب أنــس مــوىس )20 عامــاً( مــن بلــدة الخــر 

ــاق  ــد اط ــه بع ــرى اعتقال ــذي ج ــم، وال ــت لح ــوب بي جن

قــوات االحتــال ثــاث رصاصــات عــى قدميــه أثنــاء عودتــه 

إىل منزلــه، مــا أدى إىل ســقوطه عــى األرض وبقــي الشــاب 

ملقــى ألكــر مــن نصــف وهــو ينــزف دون تقديــم أي عــاج 

لــه، وجــرى نقلــه بعدهــا إىل مستشــفى »شــعار تصيــدك« 

ــم وضــع  ــه وت ــان يف قدمي ــه عمليت ــت ل ــي، وأُجري االرسائي

باتــني وبــراغ يف قدمــه اليــرى.

وأوضــح مــوىس ملحاميــة الهيئــة جاكلــني فرارجــة عقــب 

ــون«  ــف »عتصي ــز توقي ــه خــال تواجــده يف مرك ــا ل زيارته

ــال  ــود االحت ــد جن ــفى، تعم ــده باملستش ــال تواج ــه خ أن

ايــذاءه، وهــو مقيــد القدمــني بريــر املشــفى، كــام قامــوا 

ــر  ــه، غ ــة وإهانت ــاظ نابي ــتمه بألف ــاح وش ــده بالس بتهدي

ــن آالم. ــه م ــا يعاني ــني مب مكرتث

يذكــر أنــه جــرى نقــل األســر مؤخــراً ملــا يســمى عيــادة 

معتقــل »الرملــة« الســتكامل عاجــه.

كــام نكلــت قــوات االحتــال باألســر الطفــل كريــم 

بلــدة  دعــدوع )15 عامــاً(، عقــب مداهمــة منزلــه يف 

ــوب  ــو معص ــره وه ــم ج ــم، وت ــت لح ــوب بي ــر جن الخ

العينــني ومقيــد اليديــن، وبــني األســر ملحاميــة الهيئــة 

فرارجــة أن جنــود االحتــال كانــوا يتعمــدون اســقاطه عــى 

ــف  ــز توقي ــه ملرك ــن بيت ــاده م ــال اقتي ــه خ األرض ورضب

ــه. ــق مع ــل التحقي ــن أج ــون« م »عتصي

الهيئــة اعتــداء جنــود االحتــال  كــام ســجل تقريــر 

بالــرب بشــكل تعســفي عــى أســرين قارصيــن يقبعــان 

يف قســم األرسى األشــبال يف »مجيــدو«، أحدهــام الفتــى 

أحمــد أبــو شــهاب )17 عامــاً( مــن مدينــة قلقيليــة والــذي 

ــرب  ــي اندلعــت بالق ــات الت ــه خــال املواجه جــرى اعتقال

مــن بيتــه، بعــد أن هاجمــه الجنــود وقامــوا بطرحــه 

أرضــاً وانهالــوا عليــه بالــرب واللكــامت، ومــن ثــم جــرى 

ــق  ــز تحقي ــه إىل مرك ــه ونقل ــد يدي ــه وتقيي ــب عيني تعصي

ــع اآلن. ــث يقب ــدو« حي ــم إىل »مجي ــن ث ــم« وم »كدومي

ــه  ــم ايقاف ــد ت ــاً(، فق ــل )17 عام ــد كمي ــا األســر مجي أم

بعــد اقتحــام منزلــه يف بلــدة قباطيــة جنــوب جنــني، وتــم 

االعتــداء عليــه بالــرب العنيــف عــى رأســه ورقبتــه خــال 

نقلــه بالجيــب العســكري إىل مركــز توقيــف »الجلمــة« 
ــدو«.323 ــه إىل »مجي ــم نقل ــل أن يت ــتجوابه قب الس

االحتالل يُخيل عائلة مقدسية من منزلها بعد االعتداء 
عليها بالرضب

العســكرية،  االحتال اإلرسائيي بالقــوة  قــوات  أخلــت 

ــو  ــم أب ــديس حات ــن املق ــة املواط ــد، عائل ــوم االح ــر الي ظه

ــة  ــدة القدمي ــة يف البل ــة الخالدي ــا بعقب ــن منزله ــب، م عص

ــرح  ــرب امل ــا بال ــداء عليه ــد االعت ــة، بع ــدس املحتل بالق

ــال. ــاء واألطف ــات النس ــط صيح ووس

ــاح  ــت صب ــال اقتحم ــن االحت ــرة م ــوات كب ــر أن ق يذك

اليــوم املنــزل وفرضــت طوقــا عســكريا عــى محيطــه، 

وحاولــت إخــراج عائلــة أبــو عصــب وطردهــا مــن منزلهــا 

الــذي تقيــم فيــه منــذ 65 عاما، لصالــح جمعيات اســتيطانية 

ــال »حــارس أمــاك الغائبــني«،  ــون االحت اســتنادا عــى قان

ــة انتــزع قبــل نحــو أســبوع قــراراً  علــامً أن محامــي العائل

مــن محكمــة االحتــال بتأجيــل عمليــة االخــاء حتــى نهايــة 
الشــهر الجــاري.324

الكشف عن مشاريع استيطانية تهويدية بالقدس القدمية 
بقيمة 55 مليون دوالر 

كشــفت صحيفــة »يرائيــل هيــوم«، اليــوم األحــد، أن مــا 

تســمى بـ»الرشكــة لرتميــم وتطويــر حــارة اليهــود« يف البلدة 

القدميــة بالقــدس املحتلة، تنفــذ مشــاريع اســتيطانية يف 

ــون  ــن 200 ملي ــد ع ــا تزي ــة له ــد ميزاني ــرى رص ــي، ج الح

ــون دوالر(. ــة 55 ملي ــاقل )قراب ش

ولفتــت الصحيفــة العريــة إىل أنــه يجــري يف هــذه 

األثنــاء تنفيــذ مشــاريع اســتيطانية، بينهــا: »مصعــد حائــط 

ــاين«  ــة« و»متحــف الحــي الهوريدي ــة جميل املبــىك« و«قري

و«فسيفســاء أورشــليم«.

ويهــدف مــرشوع »قريــة جميلــة« إىل تغيــر معــامل »حارة 

ــة  ــود« )أُقيمــت عــى أنقــاض حــاريت الــرشف واملغارب اليه

عقــب حــرب 67(، مــن خــال االدعــاء بتنفيــذ أعــامل بنيــة 

تحتيــة، وماءمتــه لألســطورة التلموديــة املتخيلــة مــن أجــل 
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جــذب الســواح اليهــود وأولئــك املتامثلــني مــع الروايــة 

التلموديــة.

إلكــني،  زئيــف  االحتــال،  بحكومــة  الوزيــر  ويفتتــح 

ورئيــس بلديــة االحتــال، موشــيه ليــون، اليــوم األحــد، 

»شــارع اليهــود« يف حــارة اليهــود، املــؤدي إىل ســاحة حائــط 

الــراق )الجــدار الغــريب للمســجد األقــى(. كــام ســيفتتحان 

مــا يســمى »البيــت املحــروق«، وهــو موقــع تزعــم الروايــة 

االســتيطانية أنــه بيــت لــري يهــودي عــاش يف فــرتة »الهيكل 

هــذا  يف  املســتوطنون  أجــرى  وقــد  املزعومــة.  الثــاين« 

ــزار. ــه إىل م ــامت لتحويل ــت« ترمي »البي

كذلــك يجــري يف هــذه األثنــاء ترميــم كنيــس، يقــول 

املســتوطنون إنــه تعــرض للتدمــر خــال العــام 1948. 

ويتوقــع أن يســتمر الرتميــم عــدة ســنوات، وســيتم خــال 

ــيصبح  ــل، وس ــكان بالكام ــامل امل ــر مع ــامل تغي ــذه األع ه

ــة  ــة الدرجــات املوصل ــى 25 مــرتا، وســتتم إزال ــاع املبن ارتف

إىل حائــط الــراق مــن خــال بنــاء مصعــد. وســتبلغ مســاحة 

هــذا املــرشوع 2000 مــرت مربــع، وتبلــغ تكلفتــه 57 مليــون 

ــام 2022. ــه يف الع ــل في ــينتهي العم ــيقل، وس ش

ــف الحــي  ــيكون »متح ــتيطاين، س ــط االس ــا للمخط ووفق

الهوروديــاين« املــرشوع االســتيطاين األكــر يف حــارة اليهــود، 

وسيشــمل عــددا مــن البيــوت يف املــكان بزعــم أنــه بناهــا 

»نبــاء القــدس« يف فــرتة هــوردوس وحتــى »خــراب الهيــكل 

الثــاين«، كــام سيشــمل املــرشوع رســام كبــرا يتحــدث عــن 
تاريــخ املــكان بحســب األســطورة والخرافــة التلموديــة.325

االثنني 2019/2/18

مستوطنون يحتشدون قرب اللنب الرشقية

احتشــد، صبــاح اليــوم االثنــني، عــرشات املســتوطنني، 

قــرب املدخــل الجنــويب لقريــة اللــن الرشقيــة، جنــوب 

نابلــس.

ــات  ــع حاف ــأن أرب ــا«، ب ــة لـ»وف ــادر محلي ــادت مص وأف

ــد  ــت عن ــل عــرشات املســتوطنني توقف ــات تق ــدة مركب وع

ــال  ــرايب يرفــض االحت ــة )مدخــل ت ــويب للقري املدخــل الجن

ــا. ــن بداخله ــت م ــده(، وانزل تعبي

ــرشوا يف  ــا، إىل أن املســتوطنني انت وأشــارت املصــادر ذاته

منطقــة »جبــل الــرأس« ومنطقــة »رسيــا« جنــوب القريــة.

ــال  ــل االحت ــر أن هــذه املناطــق مســتهدفة مــن قب يذك

ــا،  ــيطرة عليه ــام الس ــل ع ــوا قب ــن حاول ــتوطنيه، الذي ومس

ــوم األهــايل  ــل أن يق ــرأس، قب ــل ال ــام عــى جب ونصــب خي
ــام.326 ــراق الخي ــم وإح ــم وطرده ــدي له بالتص

هيئة األرسى: االحتالل يواصل إهامل الحالة الصحية لألسري 
زياد نواجعة

 أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، بــأن ســلطات 

االحتــال اإلرسائيــي تواصــل إهــامل الحالــة الصحيــة لألســر 

زيــاد النواجعــة )48 عامــا( مــن بلــدة يطــا قضــاء الخليــل، 

واملعتقــل إداريــا منــذ عــدة أشــهر، ويقبــع حاليــا يف ســجن 

النقــب.

ــة  ــر النواجع ــني، أن األس ــوم االثن ــة، الي ــت الهيئ وأوضح

ــن  ــدم، وم ــترول ال ــتمر يف كولس ــاع مس ــن ارتف ــتي م يش

ــادة،  ــاً ح ــه آالم ــبب ل ــره تُس ــف يف ظه ــكات وغضاري ديس

ــي. ــة أو امل ــى الحرك ــوى ع ــان ال يق ــر األحي ويف كث

ــنان  ــاكل يف األس ــن مش ــاين م ــر يع ــارت إىل أن األس وأش

ومــن ضعــف يف النظــر، وراجــع عيــادة املعتقــل أكــر مــن 

ــدون  ــاع ب ــكنات لألوج ــه مس ــت بإعطائ ــا اكتف ــرة، لكنه م

ــة. ــه أو اجــراء فحوصــات طبي ــم عــاج ل تقدي

ــة  ــان سياس ــجونه ينتهج ــال وإدارة س ــت إن االحت وقال

التســويف واملامطلــة يف اجــراء الفحوصــات الازمــة لــألرسى 

واملــرىض، ومتتنــع عــن تقديــم أيــة عاجــات حقيقيــة لهــم، 
وتكتفــي بإعطائهــم »األكامــول«.327

تعاون فلسطيني أردين تاريخي يف القدس ملواجهة صفقة 
القرن

يف خطــوة تاريخيــة، أقــام الفلســطينيون واألردنيــون 

مجلًســا مشــرتكًا إلدارة األماكــن املقدســة يف القــدس كخطوة 

ــح  ــة التــي اصطل ــة ملواجهــة خطــة الســام األمريكي متهيدي

عليهــا »صفقــة القــرن«، ومــن املتوقــع اإلعــان عنهــا بعــد 

ــل. ــررة يف نيســان املقب ــة املق ــات االرسائيلي االنتخاب

وبحســب تقريــر لصحيفــة »إرسائيــل هيــوم« اإلرسائيليــة 

فقــد نقلــت عــن مســؤولني فلســطينيني يف مكتــب الرئيــس 

عبــاس قولهــم »ان التعــاون يف املســألة قــد تســارع يف اآلونة 

األخــرة، قبــل نرش »صفقة القرن« التي يعمــل عليها ترامب.

ــس  ــاء املجل ــة إن إنش ــطيني للصحيف ــدر فلس ــال مص وق

ــامت  ــن التفاه ــتمدة م ــة مس ــوة عملي ــو خط ــرتك ه املش

ــو  ــه وأب ــد الل التــي توصــل إليهــا العاهــل األردين امللــك عب

مــازن يف آب / أغســطس 2017 ، يف أعقــاب أزمــة البوابــات 

عــى مداخــل املســجد االقــى.
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ــام، عندمــا  ــل بضعــة أي وقــد اتخــذت الخطــوة األوىل قب

وافقــت الحكومــة األردنيــة عــى تعليــامت امللــك عبــد اللــه 

لزيــادة عــدد أعضــاء املجلــس مــن 11 إىل 18. باإلضافــة إىل 

ــارزة مــن  ــم ألول مــرة ضــم شــخصيات سياســية ب ــك، ت ذل

ــة  ــس مبوافق ــح إىل املجل ــة فت ــطينية وحرك ــلطة الفلس الس

أردنيــة.

ــا« يف  ــر »تغــرا تاريخي ــك يعت ــإن ذل ــة ف ــاً للصحيف ووفق

موقــف األردن، حيــث أن األردن امتنــع عــن مثــل هــذا 

ــام 1994. ــام ع ــة الس ــع اتفاقي ــذ توقي ــرك من التح

األردن  »أن  للصحيفــة  فلســطينيون  مســؤولون  وقــال 

الســام  أنــه يف إطــار خطــة  وفلســطني يخشــون مــن 

ــدس« إىل  ــوض املق ــؤولية »الح ــل مس ــيتم نق ــة، س اإلقليمي

ــت  ــى تح ــجد األق ــرتك واملس ــامي مش ــريب إس ــس ع مجل

إرشاف ســعودي.« لكــن دبلوماســياً عربيــاً بــارزاً أخــر 

األردن  مبوافقــة  متــت  الخطــوة  أن  العريــة  الصحيفــة 

واململكــة العربيــة الســعودية وكان الهــدف منهــا تخفيــف 

املقاومــة الفلســطينية لخطــة الســام.

أحــد كبــار الشــخصيات الفلســطينية التــي انضمــت 

للمجلــس املوســع هــو وزيــر شــؤون القــدس عدنــان 

الحســيني. كــام تــم إرشاك وزيــر الصحــة الفلســطيني 

ــازن  ــابق م ــاد الس ــر االقتص ــن ووزي ــاين عابدي ــابق ه الس

ســنقرط. كــام تــم تعيــني حاتــم عبــد القــادر، مســؤول كبــر 

ــك،  ــو كيش ــق أب ــامد فاي ــور ع ــدس، والدكت ــح يف الق يف فت

ــادي،  ــد اله ــدي عب ــور مه ــدس، والدكت ــة الق ــد جامع عمي

ــح. ــؤولني يف فت ــار املس ــد كب أح

وقالــت الصجيفــة إن الحكومــة اإلرسائيليــة ميكــن أن 

ــاذ  ــم اتخ ــى اآلن مل يت ــن حت ــذا التحــرك، لك ــل ه ــع مث متن

ــة  ــدث أزم ــى ال تح أي خطــوات بشــأن هــذه املســألة حت

دبلوماســية مــع األردن.

ويف نهايــة الشــهر، مــن املقــرر أن يصــل املستشــاران 

األمريكيــان جاريــد كوشــر وجيســون جرينبــات إىل الــرشق 

األوســط لدفــع خطــة الســام اإلقليميــة التــي ســتنرش بعــد 
ــة.328 ــات اإلرسائيلي االنتخاب

إصابة 19 مواطناً برصاص االحتالل شامل قطاع غزة 
املستوطنون يواصلون اعتداءاتهم يف عدة مناطق

واصــل املســتوطنون أمــس عمليــات اقتحــام املســجد 

األقــى واالعتــداءات اليوميــة عــى املواطنــني وممتلكاتهــم 

يف محافظــات الضفــة الغربيــة، يف حــني مل يتوقــف الجيــش 

اإلرسائيــي عــن عمليــات االعتقــال اليوميــة للمواطنــني 

واالدعــاء بضبــط أســلحة إىل جانــب أعــامل تجريــف األرايض 

لتوســيع املســتوطنات، ويف قطــاع غــزة أصيــب تســعة عــرش 

مواطنــاً، مســاء أمــس، برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي 

شــامل القطــاع، كــام اســتأنفت جامعــات املســتوطنني أمــس 

اقتحاماتهــا االســتفزازية للمســجد األقــى املبــارك مــن بــاب 

املغاربــة بحراســة مشــددة مــن عنــارص الوحــدات الخاصــة 

ــم 18  ــتوطناً، بينه ــم 60 مس ــد اقتح ــال. فق ــة االحت برشط

طالبــاً تلموديــاً، املســجد ونفــذوا جــوالت يف أرجائــه، وســط 

ــل  ــه قب ــة في ــعائر تلمودي ــوس وش ــة طق ــاوالت إلقام مح
مغادرتــه مــن بــاب السلســلة.329

االحتالل يغلق محيط باب الرحمة

وضعــت ســلطات االحتــال أمــس، سلســلة حديديــة 

البوابــة الخارجيــة لبــاب الرحمــة داخــل  وقفــا عــى 

املســجد األقــى املبــارك، وأوضــح مديــر عــام أوقــاف 

القــدس وشــؤون املســجد األقــى الشــيخ عــزام الخطيــب 

يف تريحــات صحفيــة، أن اتصــاالت مكثفــة وجــادة تجــري 

ــلطات  ــة والس ــة األردني ــتويات يف الحكوم ــى املس ــني أع ب

ــة القفــل والساســل عــن بــاب  اإلرسائيليــة، للمطالبــة بإزال

ــراس  ــح ف ــوة، وأوض ــذه الخط ــورة ه ــداً خط ــة، مؤك الرحم

الدبــس مســؤول العاقــات العامــة واإلعــام، أن أفــراداً مــن 

ــح وسلســلة  ــال ومفاتي ــوا بوضــع أقف ــال قام رشطــة االحت

عــى بــاب الرحمــة، رداً عــى قيــام أعضــاء مجلــس األوقــاف 

ــكان.  ــايض يف امل ــس امل ــر الخمي ــاة الظه ــأداء ص ب

صــادق املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر »الكابينــت« 

مســاء أمــس، عــى قرصنــة مخصصــات األرسى مــن عائــدات 

ــطيني،  ــد فلس ــض وتندي ــط رف ــطينية، وس ــب الفلس الرائ

ــه  حيــث قالــت الرئاســة الفلســطينية إن القــرار ســيكون ل

تداعيــات خطــرة. 

ــرر يف  ــت«، ق ــة أن »الكابين ــة عري ــر مصــادر إعامي وذك

ختــام احتــامع عقــده أمــس، اقتطــاع اكــر مــن 5.2 مليــون 

شــيكل مــن عائــدات الرائــب الفلســطينية. 

ــه  ــا دفعت ــادل م ــغ »يع ــذا املبل ــادر أن ه ــت املص وادع

واألرسى  الشــهداء  ألرس  كرواتــب  الفلســطينية  الســلطة 

خــال العــام 2018«. وكان الكنيســت اإلرسائيــي قــد وافــق 

يف متــوز املــايض عــى مــرشوع قانــون لخصــم رواتــب األرسى 

وأرس الشــهداء، وصــوت لصالحــه 87 عضــواً بينــام عارضــه 
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ــواً. 15 عض

ووفقــاً للمســودة النهائيــة املوافــق عليهــا، »فــإن األمــوال 

التــي تنقلهــا الســلطة الفلســطينية إىل األرسى وعائــات 

ــل  ــم إرسائي ــا اس ــا له ــي تحوله ــد الت ــن العوائ ــهداء م الش

ــا«. ــيتم تجميده س

وأفــادت املصــادر بــأن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي، بنيامــني 

نتنياهــو، دعــا وزارة الجيــش إىل »إجــراء مزيــد مــن الفحــص 

ــر  ــغ أك ــع مبال ــطينية تدف ــلطة الفلس ــت الس ــال كان يف ح

ألرس الشــهداء واألرسى، يك يتــم تعديــل املبلــغ املقتطــع«.

وتعقيبــاً عــى القــرار، أكــدت الرئاســة أن أي اقتطــاع مــن 

أمــوال املقاصــة الفلســطينية مرفــوض متامــاً، ويعتــر قرصنــة 

ألمــوال الشــعب الفلســطيني.

وقــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، 

ــن  ــا ل ــه أنن ــد في ــم اك ــس الدائ ــيد الرئي ــف الس إن »موق

ــات  ــا األرسى وعائ ــش أبطالن ــة عي ــاس بلقم ــل أي مس نقب

ــى«.  ــهداء والجرح الش

ــفي  ــي التعس ــرار اإلرسائي ــذا الق ــر أن ه ــاف: »يعت وأض

ميثــل نســفاً مــن طــرف واحــد لاتفاقيــات املوقعــة، ومــن 

بينهــا اتفــاق باريــس«. وأشــار أبــو ردينــة إىل أن هــذا القــرار 

ســيكون لــه تداعيــات خطــرة عــى املســتويات كافــة، 

وســيتم وضعــه عــى رأس أولويــات اجتــامع القيــادة برئاســة 
رئيــس خــال أيــام.330

إرسائيل تجري تجارب أسلحة عىل الفلسطينيني

علــوم  أســتاذة  كيفوركيــان  شــلهوب  نــادرة  كشــفت 

الجرميــة والعمــل االجتامعــي يف الجامعــة العريــة بالقــدس، 

أن إرسائيــل تجــري تجــارب بأســلحتها العســكرية عــى 

األطفــال الفلســطينيني، وأنهــا حولــت األرايض املحتلــة التــي 

يقطــن بهــا فلســطينيون إىل حقــول تجــارب للصناعــات 

العســكرية. وبحســب إذاعــة الجيــش اإلرسائيــي، فإنهــا 

حصلــت عــى تســجيل لهــذه التريحــات خــال محــارضة 

مبدينــة  كولومبيــا  جامعــة  يف  املــايض  األســبوع  جــرت 

نيويــورك بحضــور عــرشات الطلبــة حــول العنــف ضــد 

الفلســطينيني يف رشقــي القــدس.

وأشــارت كيفوركيــان إىل أن هــذه النتائــج الخطــرة التــي 

ــه.  توصلــت إليهــا جــاءت كنتائــج لبحــث علمــي قامــت ب

وبينــت أن إرسائيــل تســتخدم أيضــاً األطفــال الفلســطينيني 

ــاد  ــي باضطه كتجــارب ألســلحتها. متهمــة الجيــش اإلرسائي

الفلســطينيني عــى الــدوام.331 

االحتالل يرسق 138 مليون دوالر من أموال الرضائب 
الفلسطينية بذريعة مخصصات األرسى 

أعلــن املجلــس األمنــي والســيايس اإلرسائيــي املصغــر 

ــون  ــذ قان ــى تنفي ــه ع ــن مصادقت ــس، ع ــت(، أم )الكابيني

يقــي باقتطــاع مبلــغ 500 مليــون شــيكل )مــا يعــادل 138 

ــل  ــطينية، مقاب ــة الفلس ــوال املقاص ــن أم ــون دوالر( م ملي

املخصصــات والرواتــب التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية 

ــهداء. ــل األرسى والش لعوائ

 وبحســب وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة، فــإن األجهــزة 

األمنيــة قدمــت للمجلــس األمنــي الســيايس املصغــر تقريــراً 

عرضــت مــن خالــه الدفعــات التــي قدمتهــا الســلطة 

الفلســطينية يف العــام 2018 ألرس األرسى والشــهداء، وتقــرر 

ــدات  ــن عائ ــه م ــيكل، ونهب ــغ 502.697.000 ش خصــم مبل

ــطينية. ــلطة الفلس ــى للس ــي تجب ــامرك الت ــب والج الرائ

 وقــال املجلــس، يف بيــان صــدر عنــه: إنــه “تقــرر تجميــد 

ــل  ــا الســلطة لعوائ ــي تدفعه ــب الت ــغ )املعــادل للروات املبل

الشــهداء واألرسى واألرسى املحرريــن(، مــن مبلــغ إيــرادات 

ــل للســلطة الفلســطينية”،  ــا إرسائي ــي تجمعه ــب الت الرائ

مضيفــاً: إنــه ســيتم متابعــة قيمــة مبلــغ املخصصــات التــي 
تدفعهــا الســلطة، وتحديثــه ليتــم اقتطاعــه«.332

الرئاسة: القرار مرفوض وقرصنة ألموال الشعب الفلسطيني 

أكــدت الرئاســة الفلســطينية أن أي اقتطــاع مــن أمــوال 

قرصنــة  ويعتــر  متامــا،  مرفــوض  الفلســطينية  املقاصــة 

ألمــوال الشــعب الفلســطيني.

وقــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة، نبيــل أبــو ردينــة: 

إن “موقــف الســيد الرئيــس الدائــم هــو أننــا لــن نقبــل أي 

ــهداء  ــات الش ــا األرسى وعائ ــش أبطالن ــة عي ــاس بلقم مس
والجرحــى«.333

صحافية إرسائيلية تصف جنود االحتالل بـ»الـوحـوش 
الـبشـريـة« وتُثـيـر عـاصـفـة

أثــارت الصحافيــة يف القنــاة 13 العريــة، »أورشات كوتلر« 

عاصفــة انتقــادات كبــرة يف األوســاط السياســية واإلعاميــة 

اإلرسائيليــة، بعــد أن وصفــت الجيــش اإلرسائيــي، بأنــه 

ــة. ــوده بالوحــوش البرشي ــل، وجن محت

 وقالــت الصحافيــة »كوتلــر«، عــى الهــواء مبــارشة، أمس: 

ــة،  ــة الغربي ــش بالضف ــة يف الجي ــم للخدم »ترســلون أوالدك
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ويعــودون لكــم وحوشــاً برشيــة، هــذه هــي النتيجــة 

ــال«. ــة لاحت الحتمي

 وأضافــت كوتلــر: إن مــا يقــوم بــه جنــود الجيــش 

اإلرسائيــي بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، هــو نتيجــة 

املناطــق«. لهــذه  الجيــش اإلرسائيــي  الحتــال 

 وجــاءت تعليقــات الصحافيــة كوتلــر، عــى حادثــة 

االعتــداء التــي قــام بهــا 5 مــن جنــود الكتيبــة »الحريديــة« 

عــى أســرين فلســطينيني، ورضبهــام بشــكل مــرح، وهــام 
ــة.334 ــال بالضف ــز االعتق ــد مراك ــل أح ــدان داخ مقي

الثالثاء 2019/2/19

االحتالل يغلق أبواب األقىص ويعتقل مصلني وسط غضب 
ضد إغالقه بوابة باب الرحمة 

أبــواب  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  أغلقــت 

املســجد األقــى أمــام املصلــني ألكــر مــن ســاعة بعــد 

احتجاجــات عــى إقــدام رشطــة االحتــال عــى إغــاق بوابة 

حديديــة تــؤدي إىل بــاب الرحمــة، يف الناحيــة الرشقيــة مــن 

ــة. ــل الحديدي ــجد، بالساس املس

 واعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي خمســة مــن 

ــداء عــى عــرشات مــن  املصلــني، بينهــم ســيدة، بعــد االعت

ــامية يف  ــاف اإلس ــرة األوق ــي دائ ــراس وموظف ــني وح املصل

ــجد. ــات املس باح

ــرب  ــر ق ــاة الظه ــني أدوا ص ــن املصل ــرشات م  وكان الع

البوابــة الحديديــة املؤديــة إىل بــاب الرحمــة قبــل أن يقــوم 

ــة335. ــة الساســل الحديدي عــدد منهــم بإزال

االحتالل ينفذ أعامل تجريف استيطانية واسعة يف أرايض 
سنرييا ومسحة وبورين

ــاحات  ــس، مس ــي، أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق جرف

واســعة مــن أرايض قريتــي ســنريا ومســحة جنــوب قلقيلية.

ــة  ــف االســتيطان يف محافظــة قلقيلي ــال مســؤول مل  وق

محمــد أبــو الشــيخ، إن جرافــات االحتــال بــارشت عمليــات 

ــن أرايض  ــات م ــات الدومن ــتهدف مئ ــعة تس ــف واس تجري

قريتــي ســنريا ومســحة )مبحافظــة قلقيليــة( الواقعــة خلف 

ــتوطنة  ــدة يف مس ــتيطانية جدي ــدات اس ــاء وح ــدار لبن الج
ــاك.336 ــم” املقامــة هن “عيتــس افراي

التفكجي: االحتالل يسعى إلقامة العديد من املشاريع 
االستيطانية بالقدس القدمية

قــال مديــر دائــرة الخرائــط ونظــم املعلومــات يف )بيــت 

مــن  تســعى  إرسائيــل  إن  التفكجــي،  خليــل  الــرشق( 

وراء تخصيــص املبالــغ الكبــرة إلقامــة عديــد املشــاريع 

االســتيطانية يف البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة، وتســعى 

لتغيــر املشــهد العــام العريب اإلســامي إىل مشــهد جديد من 

خــال تنفيذهــا مــرشوع التلفريــك، وتطويــر البنــى التحتية، 

ــط  ــة، وحائ ــدس الغربي ــل الق ــي تص ــاق الت ــة األنف وإقام

الراق.

 وأوضــح التفكجــي إلذاعــة )صــوت فلســطني( أن عمليات 

بنــاء كنــس يهوديــة، وترميــم أخــرى قدميــة، وتوســيع البــؤر 

ــياق  ــأيت يف س ــطينية، ي ــاء الفلس ــل األحي ــتيطانية داخ االس

ــت  ــي بلغ ــودي، والت ــي اليه ــة الح ــكيل منطق ــادة تش إع

تزايــد مخططــات  إىل  يشــر  مــا  مســاحته 130 دومنــاً، 

ــة337. ــدة القدمي ــتيطاين يف البل ــع االس التوس

اعتداءات واعتقاالت بعد خلع املصلني األقفال اإلرسائيلية 
عن مدخل باب الرحمة داخل األقىص

فيــام اعتــدت قــوات االحتــال اإلرسائيــي عــى عــرشات 

املصلــني يف األقــى أمــس، واعتقلــت عــدداً منهــم، وفرضــت 

إغاقــاً كــره املصلــون الحقــاً، بعــد خلــع املصلــني األقفــال 

ــاب  ــى ب ــة مبن ــى بواب ــال ع ــة االحت ــا رشط ــي وضعته الت

الرحمــة داخــل املســجد، حــذرت األوقــاف اإلســامية مــن 

ــوى  ــت الق ــام دع ــة، بين ــوة اإلرسائيلي ــذه الخط ــورة ه خط

الوطنيــة إىل النفــر العــام دفاعــاً عــن بــاب الرحمــة الــذي 

ــت  ــه، يف وق ــس داخــل قاعات ــة كني ــال إلقام ــدف االحت يه

ــددة  ــة املن ــل الفلســطينية واألردني ــه ردود الفع ــت في توال

ــة.338  ــراءات اإلرسائيلي باإلج

تواصل اإلدانات لقرار اقتطاع مخصصات عائالت األرسى 
والشهداء والجرحى من عائدات الرضائب

ــرار  ــددة بق ــة املن ــة والعربي ــل املحلي ــت ردود الفع توال

ســلطات االحتــال اقتطــاع مخصصــات عائــات األرسى 

ــة إىل  ــب، داعي ــدات الرائ ــن عائ ــى م ــهداء والجرح والش

وقفــة دوليــة جــادة مــن قبــل هيئــات األمــم املتحــدة 

املعنيــة للتصــدي لهــذا العــدوان اإلرسائيــي الجديــد. 

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــتنكرت عض واس

الفلســطينية، د. حنــان عــرشاوي قــرار الكابينيــت اإلرسائيــي 

األرسى ومخصصــات  رواتــب  قيمــة  خصــم مخصصــات 

ــا  ــي تجبيه ــب الت ــدات الرائ ــن عائ ــهداء م ــات الش عائ

ــطيني.  ــب الفلس ــح الجان ــل لصال إرسائي
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وقالــت يف تريــح لهــا، أمــس: »إن هــذه الرقــة املنظمة 

الفلســطيني  الشــعب  ومقــدرات  األمــوال  واملتعمــدة 

ــة االحتــال القائــم عــى تجريــم جميــع  تعكــس نهــج دول

ــعبنا  ــاء ش ــاب بأبن ــة اإلره ــاق تهم ــة وإلص ــكال املقاوم أش

وشــيطنته وإنــزال عقوبــات جامعيــة بحقــه وابتــزازه ماليــاً 

وسياســياً، فهــذه اإلجــراءات تتناقــض مــع القانــون اإلنســاين 

ــات املوقعــة وهــي دليــل آخــر عــى  الــدويل ومــع االتفاقي

إمعــان إرسائيــل يف معاقبــة كل مايرفــض احتالهــا ويقــاوم 

ــا«. إجراءاته

وأضافــت: »إن شــعبنا لــن يخضــع لابتــزاز فهــذه األمــوال 

ــو كانــت لدينــا صاحيــات للســيطرة  ليســت إرسائيليــة، ول

ــاً  ــل وكي ــال لتعم ــة االحت ــا لدول ــا احتجن ــا مل عــى معابرن

لتحصيــل الرائــب مقابــل نســبة مئويــة عاليــة«. ولفتــت 

ــر  ــراءات غ ــذه اإلج ــذ ه ــة تتخ ــة اإلرسائيلي إىل أن الحكوم

القانونيــة واملســتفزة يف خضــم املعركــة االنتخابيــة القامئــة 

عــى الكراهيــة والعنريــة والتحريــض وذلــك عــى حســاب 

الفلســطيني  الشــعب  وممتلــكات  ومقــدرات  حقــوق 
ــني.339 ــتوطنني املتطرف ــوات املس ــب أص لكس

إلغاء قمة »فيشغراد«

ترصيحات إرسائيلية »عنرصية ومخجلة« بحق بولندا

ــيك  ــة التش ــس أن جمهوري ــة أم ــادر إرسائيلي ــت مص قال

أعلنــت عــن إلغــاء قمــة »فيشــغراد« التــي كان مــن املقــرر 

ــدا  ــك بعــد إعــان بولن ــل، وذل ــوم يف إرسائي ــق، الي أن تنطل

عــدم مشــاركتها يف القمــة، احتجاجــاً عــى تريحــات 

ــني  ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــر الخارجي ــة ووزي ــس الحكوم لرئي

يرائيــل  الخارجيــة،  وزيــر  بأعــامل  والقائــم  نتنياهــو، 

ــة. ــون عنري ــا البولندي ــس، اعتره كات

ويف وقــت ســابق، ألغــى رئيــس البولنــدي، ماتيــوس 

مورافيســي، مشــاركة بــاده يف قمــة مجموعــة »فيشــغراد«، 

ووصــف تريحــات كاتــس حــول دور بولنــدا خــال محرقة 

ــة«.  ــا »عنري ــود بأنه اليه

وقــال مورافيتســي إن »كام وزيــر خارجيــة إرسائيــل 

عنــري وغــر مقبــول )..( مــن الواضــح أن وزيــر خارجيتنــا 

ــن يذهــب إىل القمــة«، بعــد أن  )ياتســك( شــابوتوفيتس ل

ــل البولنديــني بأنهــم معــادون  ــة إرسائي ــر خارجي اتهــم وزي

ــرر  ــة، ك ــة بالوكال ــراً للخارجي ــاره وزي ــذ اختي ــود. ومن لليه

كاتــس أكــر مــن مــرة التريــح بــأن البولنديــني تعاونــوا مع 

النازيــني، وقــال يف إحداهــا »إننــي ابــن العائلــة ناجيــة مــن 

ــني  ــن البولندي ــراً م ــر أن كث ــن نغف ــى ول ــن نن ــة، ل املحرق

ــس  ــاً لرئي ــس تريح ــس كات ــني«، واقتب ــع النازي ــوا م تعاون

شــامر، جــاء  يتســحاك  األســبق،  اإلرسائيليــة  الحكومــة 

ــب  ــاداة الســامية مــن حلي ــون أرضعــوا مع ــا »البولندي فيه

ــم«. أمهاته

وجــاءت تريحــات كاتــس بعــد ســاعات مــن قــرار 

ــغراد«  ــة »فيش ــاركته يف قم ــاء مش ــدي إلغ ــس البولن الرئي

خــال  لنتنياهــو،  مشــابهة  تريحــات  عــى  احتجاجــاً 

جلســات قمــة وارســو، األســبوع املــايض. 

أمــس  البولنديــة،  الخارجيــة  وزارة  واســتدعت  هــذا 

العاصمــة  يف  أزاري،  آنــا  اإلرسائيليــة،  الســفرة  االثنــني، 

ــرة  ــك للم ــس. وذل ــات كات ــد تريح ــخ بع ــو، للتوبي وارس

ــا اســتدعاء أزاري  ــم فيه ــام يت ــة أي ــة يف غضــون أربع الثاني

مــن قبــل الخارجيــة البولنديــة، بعــد احتجاجــات الجمعــة 

عــى تريحــات نتنياهــو.340 

االتحاد األورويب: نرفض قرار إرسائيل تجميد أموال 

الرضائب الفلسطينية ونضغط لعدم تطبيقه 

ــامن  ــادي عث ــاد األورويب ش ــم االتح ــدث باس ــد املتح أك

ــي  ــل األمــوال الت ــي باقتطــاع إرسائي رفضــه للقــرار اإلرسائي

لهــا عاقــة مبخصصــات الشــهداء واألرسى مــن عائــدات 

الرائــب الفلســطينية، مؤكــدا مواصلــة الضغــط عــى 

ــات  ــا لاتفاقي ــه، احرتام ــدم تطبيق ــي لع ــب اإلرسائي الجان

املوقعــة بــني الجانبــني الفلســطيني واإلرسائيــي.

وأضــاف عثــامن يف حديــث لرنامــج »ملــف اليــوم« عــر 

تلفزيــون فلســطني: أن االتحــاد أكــد رضورة احــرتام ارسائيــل 

خطــوات  اتخاذهــا  أيــة  وعــدم  املوقعــة،  لاتفاقيــات 

أحاديــة فيــام يتعلــق باالمــوال الفلســطينية، باعتبارهــا مــن 

حــق الشــعب الفلســطيني، ويجــب تحويلهــا بشــكل كامــل.

وأكــد متابعــة االتحــاد هــذا املوضــوع طيلــة الفــرتة 

ــع  ــاء م ــدول االعض ــن ال ــم م ــل الدائ ــر التواص ــة ع املاضي

ــذا  ــق ه ــدم تطبي ــه لع ــط علي ــي للضغ ــب االرسائي الجان

الفلســطينية،  للقيــادة  االتحــاد  دعــم  مؤكــدا   القــرار، 

ــة. ــة الســلطة الوطني واســتمرار التزامــه مبــا يقدمــه مليزاني

وأشــار عثــامن إىل تدخــل االتحــاد يف قضيــة وكالــة غــوث 

وتشــغيل الاجئــني »األونــروا«، وزيــادة دعمــه للوكالــة 

ــا  ــة دعمه ــت اإلدارة األمركي ــا أوقف ــن 70% عندم ــر م بأك
ــروا«.341 »لألون
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»الحركة العاملية«: 5 أطفال استشهدوا منذ العام 2018 
بسبب قنابل الغاز  

وثّقــت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفال-فلســطني، 

ــم  ــراء إصابته ــزة ج ــاع غ ــال يف قط ــة أطف ــهاد خمس استش

بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع خــال العــام 2018 وحتــى 

ــذه  ــبب ه ــروح بس ــد بج ــة العدي ــن إصاب ــدا ع ــوم، ع الي

ــل. القناب

ــوم  ــدر الي ــوص، ص ــذا الخص ــا به ــر له ــدت يف تقري وأك

الثاثــاء، أن جنــود االحتــال حولــوا قنابــل الغــاز إىل ســاح 

واستشــهدوا  أصيبــوا  ألطفــال  حــاالت  موضحــة  قاتــل، 

ــببها. بس

ــه  ــاري، توج ــباط الج ــهر ش ــن ش ــن م ــاء الثام ــي مس فف

ــن  ــة م ــن مجموع ــا( ضم ــل )16 عام ــن نوف ــل حس الطف

املواطنــني، إىل املنطقــة الحدوديــة رشق مخيــم الريــج 

وأثنــاء  املســرات،  يف  للمشــاركة  الوســطى،  باملحافظــة 

ــياج  ــن الس ــرتا م ــدر بـــ150 م ــافة تق ــى مس ــده ع تواج

ــل  ــن قناب ــددا م ــال ع ــود االحت ــد جن ــق أح ــل، أطل الفاص

أصابــت  املتظاهريــن،  صــوب  للدمــوع  املســيل  الغــاز 

ــن  ــى م ــة اليمن ــارشة يف الجه ــورة مب ــن بص ــا حس إحداه

ــه. رأس

ــى يف  ــهداء األق ــفى ش ــن إىل مستش ــل حس ــل الطف نق

حالــة خطــرة، حيــث تبــني أن اإلصابــة ســببت تهشــام كبــرا 

يف الجمجمــة وأرضارا بالغــة بالدمــاغ، فتــم تحويلــه إىل 

مستشــفى دار الشــفاء مبدينــة غــزة، وهنــاك خضــع لعمليــة 

جراحيــة عاجلــة ومكــث يف غرفــة العنايــة املكثفــة بحالــة 

ــاين عــرش مــن  ــن عــن استشــهاده يف الث حرجــة جــدا، ليعل

ــرا بجروحــه. ــه متأث الشــهر ذات

وحســن ليــس أول طفــل يستشــهد بســبب قنابــل الغــاز 

ــورة  ــال بص ــوات االحت ــا ق ــي تطلقه ــوع الت ــيل للدم املس

ــن. ــوب املتظاهري ــارشة ص مب

ــايض،  ــاين امل ــون الث ــهر كان ــن ش ــرش م ــادي ع ــي الح فف

ــرؤوف إســامعيل  ــد ال ــال الطفــل عب ــت قــوات االحت أصاب

محمــد صالحــة )13 عامــا( بقنبلــة غــاز برأســه خــال 

مشــاركته يف املســرة األســبوعية رشق بلــدة جباليــا، مــا 

تســبب بكســور يف جمجمتــه أدخــل إثرهــا املستشــفى 

حيــث أجريــت لــه عمليــة جراحيــة، ليعلــن عــن استشــهاده 

ــه. ــرا بإصابت ــه متأث ــهر ذات ــن الش ــرش م ــع ع يف الراب

ــا(  ــة )15 عام ــادي عفان ــد اله ــل جــامل عب ــك، الطف كذل

ــن  ــه م ــاز يف رأس ــة غ ــا بقنبل ــو أيض ــب ه ــح، أصي ــن رف م

ــح، يف  ــة رف ــرة رشق مدين ــاركته يف مس ــال مش ــف خ الخل

ــار 2018. ــهر أي ــن ش ــرش م ــادي ع الح

نقــل الطفــل عفانة إىل املستشــفى يف حالة حرجــة للغاية، 

ووفــق التقريــر الطبــي فقــد كان يعــاين مــن جــرح قطعي يف 

فــروة الــرأس، ونزيــف بــني أغشــية الدمــاغ، وتلــف يف خايــا 

جــذع الدمــاغ، ليعلــن عــن استشــهاده مســاء اليــوم التــايل 

ــرا بإصابته. متأث

ويف الســابع والعرشيــن مــن شــهر نيســان 2018، أصيــب 

ــه  ــاز يف رأس ــة غ ــا( بقنبل ــة )15 عام ــزام عويض ــل ع الطف

)فــوق األذن اليمنــى( خــال مشــاركته يف مســرة رشق 

مدينــة خــان يونــس، ســببت لــه كســورا يف الجمجمــة 

وتهتــكا يف الدمــاغ، ليعلــن عــن استشــهاده يف اليــوم التــايل 

ــه. ــرا بجروح متأث

كــام استشــهد الطفــل أحمــد أبــو حبــل )15 عامــا( مــن 

بيــت الهيــا، يف الثالــث مــن شــهر ترشيــن األول 2018، جراء 

إصابتــه بقنبلــة غــاز بشــكل مبــارش يف رأســه مــن األمــام.

ــه  ــذي نقــل إلي ــر املستشــفى اإلندونيــيس ال ووفــق تقري

الطفــل أبــو حبــل، فقــد وصلهــم جثــة هامــدة جــراء وجــود 

كــر يف مقدمــة الجمجمــة وخــروج نســيج الدمــاغ.

أمــا الطفــل صهيــب عــامد عمــري )12 عامــا( مــن مخيــم 

جباليــا شــامل قطــاع غــزة، فأمامــه رحلة عــاج طويلــة جراء 

إصابتــه بقنبلــة غــاز مســيل للدمــوع يف فخــذه األيــر، يف 

األول مــن شــهر شــباط الجــاري، خــال مشــاركته يف مســرة 

رشق جباليــا.

وقــال الطفــل عمــري، يف إفادتــه للحركــة العامليــة للدفــاع 

ــن  ــد ع ــرة تبع ــا داخــل حف ــه كان مختبئ ــال، إن ــن األطف ع

الســياج الفاصــل حــوايل ســبعة أمتــار، عندمــا اقــرتب منــه 

ــل أن  ــارشة، قب ــورة مب ــوه بص ــاحه نح ــوب س ــدي وص جن

ــة غــاز أصابتــه يف فخــذه األيــر. يطلــق قنبل

وأضــاف: لقــد رأيــت الغــاز يخــرج مــن فخــذي، ويف 

الوقــت نفســه مل أكــن أشــعر بــأي يشء، فحــر مجموعــة 

مــن الشــبان وأخرجــوين بصعوبــة مــن املــكان بســبب 

رائحــة الغــاز وإطــاق الرصــاص صوبهــم مــن قبــل جنــود 

ــاري متفجــر  ــار ن ــب بعي ــى أن أحدهــم أصي ــال، حت االحت

ــه. يف قدم

خضــع الطفــل عمــري إىل عمليــة جراحيــة جــرى خالهــا 

اســتخراج قنبلــة الغــاز من فخــذه، إضافة إىل إزالة األنســجة 
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التــي احرتقــت جــراء اإلصابــة، وقــال إن الطبيــب أخرهــم 

ــل. ــام كام ــتمر إىل ع ــد تس ــاج ق ــرتة ع ــة إىل ف ــه بحاج أن

ــزل إال  ــي يف املن ــري امل ــل عم ــتطيع الطف ــوم ال يس والي

باســتخدام العــكازات، كــام مل يســتطع الذهــاب إىل املدرســة 

ــن  ــه ل ــاغ املدرســة أن ــده إلب ــا حــدا بوال ــة، م جــراء اإلصاب

يســتطيع الــدوام خــال الفصــل الــدرايس الثــاين، وفــق 

ــه. إفادت

ــابق  ــة كالس ــود للحرك ــم يشء أن أع ــل: أه ــول الطف ويق

)...( الجنــدي الــذي أصابنــي كان قريبــا منــي ورآين مختبئــا 

يف الحفــرة، لكنــه قــام بقنــي بقنبلــة غــاز وكأنهــا رصاصــة.

أن  األطفــال  عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  وأكــدت 

ــيل  ــاز املس ــل الغ ــاق قناب ــدون إط ــال يتعم ــود االحت جن

ــة  ــد، يف مخالف ــن الجس ــا م ــزاء العلي ــوب األج ــوع ص للدم

واضحــة ورصيحــة لتعليــامت جيــش االحتــال ذاتــه الخاصة 

ــون  ــرتض أن تك ــن املف ــي م ــائل الت ــذه الوس ــتعامل ه باس

ســاحا »غــر فتــاك« لتفريــق التظاهــرات، حولهــا إىل ســاح 

قاتــل أدى إىل استشــهاد األطفــال املذكوريــن أعــاه، إضافــة 
ــة عــدد آخــر.342 إلصاب

االحتالل يعتقل 16 مواطناً من الضفة 

اعتقلــت قــّوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم الثاثاء، 

16 مواطنــاً مــن محافظــات الضفــة الغربية.

ــال اعتقــل ســتة مواطنــني  ــادي األســر، أن االحت ــنّي ن وب

ــاد  ــرخ، وجه ــني، وهــم: محمــد ســمر ال مــن محافظــة جن

نجــم، ويــزن ســليط، ومحمــد يوســف الغــول، وعقبــة نافــع 

يحيــى، وأحمــد جــودت جــرار.

واعتقــل أربعــة مواطنــني مــن محافظــة بيــت لحــم بينهم 

فتيــة، وهــم: مــوىس محمــد العمــور، ومعــاذ إبراهيــم 

ــد  ــاً(، ومحم ــاح صــاح )16 عام ــد الفت ــد عب ــور، وولي العم

ــني  ــة مواطن ــل ثاث ــام اعتق ــاً(، في ــاعر )17 عام ــلبي الش ش

ــر،  ــه ثائ ــب وابن ــد متع ــم: زاي ــل، وه ــة الخلي ــن محافظ م

وبــال محمــد كوازبــة، إضافــة إىل اعتقــال إبراهيــم جلعــود 

مــن محافظــة قلقيليــة، وكل مــن: إســام عايــد فليــح ويــزن 
ــرة.343 ــه والب ــوم مــن محافظــة رام الل مظل

االتحاد األورويب يرفض قرار االقتطاع من أموال الرضائب

ــامن،  ــادي عث ــاد األورويب ش ــم االتح ــدث باس ــد املتح أك

رفــض االتحــاد للقــرار اإلرسائيــي باقتطــاع األمــوال التــي لهــا 

عاقــة مبخصصــات الشــهداء واألرسى مــن عائــدات الرائب 

الفســطينية، مؤكــدا مواصلــة االتحــاد الضغــط عــى الجانب 

اإلرسائيــي لعــدم تطبيقــه، احرتامــا لاتفاقيــات املوقعــة بــني 

الجانبــني الفلســطيني واإلرسائيــي.

وأضــاف عثــامن يف حديــث لرنامــج »ملــف اليــوم« عــر 

ــرتام  ــى رضورة اح ــد ع ــاد أك ــطني، أن االتح ــون فلس تلفزي

إرسائيــل االتفاقيــات املوقعــة، وعــدم اتخاذهــا أيــة خطوات 

أحاديــة فيــام يتعلــق باألمــوال الفلســطينية، باعتبارهــا مــن 

حــق الشــعب الفلســطيني، ويجــب تحويلهــا بشــكل كامــل.

وأكــد عثــامن متابعــة االتحــاد هــذا املوضــوع طيلــة 

الفــرتة املاضيــة عــر التواصــل الدائــم مــن الــدول األعضــاء 

مــع الجانــب اإلرسائيــي للضغــط عليــه لعــدم تطبيــق 

ــادة الفلســطينية،  ــم االتحــاد للقي ــدا دع ــرار، مؤك هــذا الق

ــة. ــة الســلطة الوطني واســتمرار التزامــه مبــا يقدمــه مليزاني

وأشــار عثــامن إىل تدخــل االتحــاد يف قضيــة وكالــة غــوث 

وتشــغيل الاجئــني »األونــروا«، وزيــادة دعمــه للوكالــة 

بأكــر مــن 70% عندمــا أوقفــت اإلدارة األمريكيــة دعمهــا 
ــروا«.344 »لألون

األربعاء 2019/2/20

االحتالل يجدد اقتحامه لألقىص ليالً: عرشات اإلصابات 
واعتقاالت واسعة 

جــددت قــوات االحتــال اإلرسائيــي اقتحامهــا للمســجد 

ــرب  ــني بال ــى املصل ــدت ع ــس، واعت ــاء أم ــى، مس األق

ــواب املســجد. ــد إغــاق أب املــرح بع

 وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــال اإلرسائيــي 

جرحــت أكــر مــن 20 مصليــا واعتقلــت أكر مــن 15 آخرين 

ــة. ــرتة طويل ــذ ف ــني من ــف ضــد املصل يف هجــوم هــو األعن

 وكان العــرشات مــن املواطنــني أدوا صــاة العشــاء يف 

ســاحة قريبــة مــن بــاب الرحمــة احتجاجــا عــى اســتمرار 

ــام 2003. ــذ الع ــاب من ــة الب ــال ملنطق ــاق االحت إغ

ــارص  ــن عن ــرشات م ــدى الع ــاة، اعت ــاء الص ــع انته  وم

الرشطــة اإلرسائيليــة عــى املصلــني بعــد اقتحــام املســجد من 

خــال بــاب املغاربــة الــذي تســيطر عليــه قــوات االحتــال.

 ودوت نــداءات اســتغاثة يف أنحــاء البلــدة القدميــة إال أن 

قــوات االحتــال منعــت الســكان مــن الدخــول إىل املســجد.

البوابــات  عــى  املواطنــني  مــن  العــرشات  وتجمهــر   

ــر«. ــه أك ــون »الل ــة للمســجد األقــى وهــم يهتف الخارجي

ــارج  ــدت إىل خ ــات امت ــان، إن املواجه ــهود عي ــال ش  وق
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ــارة  ــواد وح ــي ال ــدا يف ح ــى وتحدي ــجد األق ــوار املس أس

بــاب حطــة حيــث تــم اعتقــال عــدد آخــر مــن املواطنــني.

 وشــهد املســجد األقــى املبــارك توتــرا شــديدا ومواجهات 

باأليــدي بفعــل االقتحــام الواســع لقــوات االحتال للمســجد 

ــني يف  ــى املصل ــداء ع ــه باالعت ــة، ورشوع ــاب املغارب ــن ب م

منطقــة بــاب الرحمــة.

 يف غضــون ذلــك، واصلــت قــوات االحتــال حصارهــا 

ــداء  ــم واالعت ــتفراد به ــى واالس ــجد األق ــني يف املس للمصل

عليهــم بصــورة وحشــية، حيــث امتــدت املواجهــات يف وقت 

ــة«  ــواب املســجد األقــى الرئيســية »الخارجي الحــق إىل أب

مــن جهــة البلــدة القدميــة.

 وقــال شــهود عيــان، إن املواجهــات بــني املصلــني وقــوات 

االحتــال تركــزت يف محيــط أبــواب الناظــر »املجلــس« 

ــارص  ــه عن ــط في ــذي تنش ــت ال ــباط، يف الوق ــة واألس وحط

مــن وحــدة املســتعربني بقــوات االحتــال يف منطقــة بــاب 

ــت عــددا مــن الشــبان. ــي اختطفــت واعتقل األســباط والت

 وعلمــت »األيــام« أن املجلــس األعــى لألوقاف اإلســامية 

يف مدينــة القــدس ســيجتمع مجــددا، اليــوم )األربعــاء(، مــن 

أجــل تقييــم املوقف.

ــادي  ــر ن ــوس، مدي ــارص ق ــني: ن ــني املصاب ــن ب ــرف م  وع

ــدس. ــة الق ــطيني يف مدين ــر الفلس األس

ــني  ــاد املعتقل ــي باقتي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  وقام

ــال. ــة إىل مراكــز رشطــة االحت ــاب املغارب مــن خــال ب

ــو شوشــة، عمــر  ــني: محمــد أب ــني املعتقل  وعــرف مــن ب

زغــر، عمــر عــودة، حمــزة زغــر، هشــام البشــيتي، محمــد 

أبــو قويــدر، محمــد العلمــي، محمــود زغــر، إســام زغــر، 

ــب، محمــد  ــو الحمــص، رضــا نجي ــس أب ــرازم، أن بهجــت ال

ــاغ. معتــوق، مــراد مســك ويعقــوب الدب

ــة.  ــاب املغارب ــن خــال ب ــني م ــم إخــراج املعتقل  وكان ت

ــع  ــال باتــت تتعمــد إغــاق جمي ولوحــظ أن قــوات االحت

أبــواب املســجد األقــى عنــد كل حــادث وتقــوم باالعتــداء 

بالــرب واعتقــال مصلــني.

 ويف وقــت ســابق مــن أمــس، أزالــت الرشطــة اإلرسائيليــة 

ــؤدي  ــة ت ــة حديدي ــى بواب ــا ع ــة وضعته ــل حديدي ساس

إىل بــاب الرحمــة يف املســجد األقــى يف وقــت تعهــد فيــه 

مســؤولون يف دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس مبواصلــة 

العمــل مــن أجــل إعــادة فتــح مصــى بــاب الرحمــة أمــام 
املصلــني بعــد أن أغلقــه االحتــال مــن العــام 345.2003

غزة: 20 إصابة بالرصاص والعرشات باالختناق خالل قمع 
التظاهرة املساندة للمسري البحري 

أصيــب 20 مواطنــاً بالرصــاص الحــي والعــرشات باالختناق 

التظاهــرة  يف  املشــاركني  االحتــال  قــوات  قمــع  خــال 

املســاندة للمســر البحــري الرابــع والعرشيــن الــذي انطلــق 

ــة  ــدود البحري ــاه الح ــزة باتج ــاء غ ــن مين ــس، م ــر أم ع

ــل. ــع إرسائي ــاع م ــاملية للقط الش

 وأفــاد الناطــق باســم وزارة الصحــة بغــزة أرشف القــدرة 

ومصــادر طبيــة يف جمعيــة الهــال األحمــر ونقاط اإلســعاف 

ــاص  ــاً بالرص ــن مواطن ــة عرشي ــام« بإصاب ــة لـ»األي امليداني

ــن بحــاالت  ــارشة وعــرشات آخري ــاز املب ــل الغ الحــي وقناب

ــاق شــديدة. اختن

 وأضافــت املصادر نفســها، انــه تم نقل اإلصابــات املبارشة 

إىل املستشــفى اإلندونيــيس يف مدينــة بيــت الهيــا، فيــام تــم 

تقديــم اإلســعافات والعــاج للمصابــني بحــاالت االختنــاق يف 
النقــاط الطبيــة امليدانية وســيارات اإلســعاف.346

نتنياهو يحاول إنقاذ العالقات مع دول وسط أوروبا 
وارسو: عىل الحكومة اإلرسائيلية أن تعتذر عن اتهام كاتس 

للبولنديني مبعاداة السامية

أعلنــت وارســو، أمــس، أنهــا تنتظــر اعتــذارات مــن 

الحكومــة اإلرسائيليــة بعــد اتهامهــا مبعــاداة الســامية، األمــر 

الــذي حمــل بولنــدا عــى إلغــاء مشــاركتها يف قمــة مقــررة 

يف القــدس.

 وأثــار وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي إرسائيــل كاتــس غضب 

بأنهــم »يرضعــون معــاداة  البولنديــني  باتهامــه  وارســو 

ــن  ــددا م ــا، إن »ع ــم«، مضيف ــب أمهاته ــع حلي ــامية م الس

ــني«. ــع النازي ــوا م ــني تعاون البولندي

ســيمون  البولنــدي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  ورصح 

ــأن عــى الســلطات اإلرسائيليــة  سينكوفســي فيــل ســيك ب

أن »تعتــذر« عــن هــذا التريــح و»ترفضــه«.

 ويف هــذه املســألة، تلقــت بولنــدا دعــم الواليــات املتحدة 
التــي تعتــر قريبــة مــن إرسائيل بشــكل عــام.347

إصابات واعتقاالت عقب اقتحام باحات األقىص

ــا، واعتقــل 13 آخــرون عــى  أصيــب أكــر مــن 20 مصلي

األقــل، الليلــة املاضيــة، خــال اقتحــام قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي للمســجد األقــى املبــارك واالعتــداء عليهــم، 

بــاب  املغــرب والعشــاء يف منطقــة  أداء صــايت  عقــب 
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الرحمــة داخــل املســجد األقــى، وعــرف مــن بــني املصابــني، 

أمــني رس حركــة فتــح بالبلــدة القدميــة مــن مدينــة القــدس، 

توتــراً  املبــارك  األقــى  املســجد  وشــهد  قــوس.  نــارص 

الواســع  االقتحــام  بفعــل  باأليــدي  ومواجهــات  شــديداً 

ــة، ورشوعهــا  ــاب املغارب ــال للمســجد مــن ب لقــوات االحت

ــد  ــة، بع ــاب الرحم ــة ب ــني يف منطق ــى املصل ــداء ع باالعت

ــاب الرحمــة  ــة املوجــودة أمــام ب ــة البواب ــام شــبان بإزال قي

مــرة أخــرى. وأفيــد بــأن مواجهــات اندلعــت بــني املصلــني 

وقــوات االحتــال تركــزت يف محيــط أبــو الناظــر »املجلــس« 

ــارص  ــه عن ــذي نشــطت في وحطــة واألســباط، يف الوقــت ال

مــن وحــدة املســتعربني بقــوات االحتــال يف منطقــة بــاب 
األســباط والتــي اختطفــت واعتقلــت عــدداً مــن الشــبان.348

مجلس الوزراء: لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة باملال 
ولن نكون إال مع األرسى وعائالتهم 

ــة أن  ــة اإلرسائيلي ــى الحكوم ــوزراء أن ع ــس ال ــد مجل أك

ــن  ــض م ــذي نه ــعبنا الفلســطيني البطــل ال ــأن ش ــدرك ب ت

حطــام النكبــة بــكل مــا ولدتــه مــن معانــاة وآالم، ومل 

تتمكــن مــن كــر إرادتــه، ســيواصل جيــاً بعــد جيــل 

نضالــه ومقاومتــه وتصديــه املتواصــل لاحتــال وسياســاته 

وقوانينــه العنريــة، بكافــة الوســائل التــي كفلتهــا التوفيــق 

ــعبنا يف  ــق ش ــال، وح ــت االحت ــع تح ــعب يق ــة لش الدولي

أموالــه ومــوارده ووارده ومقدارتــه، ويف الدفــاع عــن وحدتــه 

ــة واالســتقال.  ــه يف الحري ــه وحق ومصــره، ووحــدة أراضي

وشــدد املجلــس خــال جلســته األســبوعية التــي عقدهــا 

ــه برئاســة رئيــس حكومــة  ــة رام الل ــاء يف مدين أمــس الثاث

تســير األعــامل رام الحمــد للــه، عــى أن قــرار مــا يســمى 

»بالكابينــت« اإلرسائيــي باقتطــاع حــوايل نصــف مليــار 

شــيقل مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية، والــذي تــأيت بعــد 
قرارهــا باســتباحة املناطــق الفلســطينية.349

إرسائيل تكشف عن »ملفات سوداء« ملناطق نفوذ 
املستوطنات

ــاث  ــور جــاد اســحق مديــر معهــد األبح ــف الدكت كش

ــال اســتهدف توســيع  ــش االحت ــج« أن جي ــة »اري التطبيقي

124 مســتوطنة »كمســتوطنة« يف الضفــة الغربيــة املحتلــة 

باســتبعاد املســتوطنات اإلرسائيليــة التــي تــم انشــاؤها 

القــدس الرشقيــة املحتلــة خــال ســنوات االحتــال  يف 

اإلرسائيــي الـــ 52 والبالــغ عددهــا 35 مســتوطنة والتــي ال 

تعترهــا إرسائيــل مســتوطنات بــل أحيــاء يهوديــة كغرهــا 

مــن االحيــاء اليهوديــة يف مدينــة القــدس املحتلــة. جــاءت 

ــي  ــال اإلرسائي ــش االحت ــف جي ــد كش ــحق بع ــوال اس أق

عــى موقــع وزارة الدفــاع اإللكــرتوين مجموعــة مــن امللفــات 

ــر  ــني وأوام ــى قوان ــا ع ــوي يف مضمونه ــي تحت ــة الت الري

عنريــة إرسائيليــة ذات عاقــة مبناطــق نفــوذ املســتوطنات 

ــارة  ــدر اإلش ــة. وتج ــة املحتل ــة الغربي ــة يف الضف اإلرسائيلي

ــال اإلرسائيــي تعمــد أن يخفــي هــذه  إىل أن جيــش االحت

امللفــات )األوامــر والقوانــني العســكرية( عــن أصحــاب 

األرايض الفلســطينيني كونهــم املتــرر األول مــن املوضــوع 

حتــى ال يتســنى لهــم االعرتاض عليهــا يف املحاكــم اإلرسائيلية 

ومســاءلة عمليــة املصــادرة وبالتــايل متكنــت إرسائيــل مــن 

ــة.350  ــوذ ســيطرتها عــى املســتوطنات اإلرسائيلي توســيع نف

التفكجي: إرسائيل تصفي الوجود الفلسطيني يف الغور 

 يف لقــاء ضــم حشــداً مــن الصحفيــني األجانب ومســؤولني 

ــار والجيــش، تحــت  ــني مــن ســلطة الطبيعــة واآلث إرسائيلي

عنــوان )الرؤيــة واملســتقبل( وضمــن جــوالت تنظمهــا 

هيئــات ومؤسســات إرسائيليــة للتحريــض عى الفلســطينيني 

والســلطة، وفــق أجنــدة اليمــني املتطــرف لشــخصيات 

وإعاميــني أجانــب، كشــفت هــذه املؤسســات عــن جوانــب 

يف  الفلســطيني  الوجــود  تصفيــة  خطــة  مــن  مختلفــة 

منطقــة غــور األردن وباديــة القــدس وفــق خطــة الحكومــة 

اإلرسائيليــة عــام 2015، والتــي تــم إجــراء تعديــات عليهــا 

األرايض  يف  االســتيطانية  التجمعــات  مجلــس  قبــل  مــن 

ــع(. ــطينية )يش الفلس

ــن  ــتوطنني ع ــل املس ــن قب ــث م ــاء بالحدي ــتهل اللق واس

ــة، ورضورة بقــاء هــذه املنطقــة  ــة غــور األردن األمني أهمي

ــة  ــدود األردني ــن الح ــم م ــق 15 إىل 20 ك ــة بعم الحساس

ــي.  ــش اإلرسائي ــيطرة الجي ــت س تح

واملثــر يف اللقــاء أن قســامً مــن املســتوطنني هــم أفــراد 

وعنــارص يف القــوات املختلفــة يف جيــش االحتــال، تــم 

تخصيــص أراض شاســعة مــن منطقــة الغــور لصالحهــم 

وفــق برامــج ومســاعدات وبتشــجيع مــن قيــادات الجيــش 
ــر األردن«.351 ــب »نه ــى جان ــة ع ــة األرايض الواقع وخاص

املواطنون يؤدون صالة الظهر عند »باب الرحمة« 
بـ»األقىص« وسط توتر شديد

ــاء، يف  ــوم األربع ــر الي ــني صــاة ظه أدى عــرشات املواطن
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ــارك،  ــاب الرحمــة« داخــل املســجد األقــى املب منطقــة »ب

ــة  ــن عرقل ــة ع ــديد الناجم ــر الش ــن التوت ــة م ــط حال وس

ــم. ــف بعضه ــني وتوقي ــال للمصل ــوات االحت ق

وقــال مراســلنا إن عنــارص االحتــال حاولــت منــع وصــول 

ــني،  ــام إرصار املصل ــلت أم ــا فش ــة لكنه ــني اىل املنطق املصل

علــامً أن عــددا مــن املواطنــني بينهــم فتيــات ونســاء، 

شــاركوا يف اعتصــام قــرب بوابــة »بــاب الرحمــة« منــذ 

ــوم. ــاح الي ــاعات صب س

وأضــاف، أن قــوات االحتــال حاولــت االعتــداء عــى 

فتاتــني صعدتــا إىل ســطح مبنــى بــاب الرحمــة حيــث توجــد 

ــال. ــة عســكرية لاحت نقطــة رقاب

يف  انتشــارها  عــززت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 

منطقــة بــاب الرحمــة وكذلــك يف محيــط املســجد األقــى، 

الرئيســية  البوابــات  الشــبان عــى  واحتجــزت بطاقــات 

للمســجد خــال دخولهــم للصــاة فيــه.

ــداء مــن  ــة، اعت ــة املاضي يذكــر أن املنطقــة شــهدت الليل

ــت  ــت واعتقل ــني وأصاب ــى املصل ــال ع ــوات االحت ــل ق قب
ــا.352 ــن مواطن ــن عرشي ــر م أك

289 مستوطنا وطالبا تلموديا يقتحمون »األقىص« بحراسة 
مشددة

اقتحــم 289 مســتوطنا وطالبــاً تلموديــا، اليــوم االربعــاء، 

املســجد األقــى املبــارك مــن بــاب املغاربــة، بحراســة 

ــة. ــال الخاص ــوات االحت ــن ق ــددة م مش

ــة ونفــذ  ومتــت االقتحامــات مبجموعــات صغــرة ومتتالي

املســتوطنون جــوالت مشــبوهة يف أرجــاء املســجد املبــارك.

وكان قــد أصيــب أكــر مــن 20 مصليــا واعتقــل 13 آخرون 

عــى األقــل، الليلــة املاضيــة، خــال اقتحــام قــوات االحتــال 

االرسائيــي للمســجد األقــى واالعتــداء عليهم.

وشــهد املســجد األقــى املبــارك توتــرا شــديدا ومواجهــات 

باأليــدي بفعــل االقتحــام الواســع لقــوات االحتال للمســجد 

ــني يف  ــى املصل ــداء ع ــه باالعت ــة، ورشوع ــاب املغارب ــن ب م
منطقــة بــاب الرحمــة.353

الخارجية: املصادقة عىل بناء مئات الوحدات االستيطانية 
استكامال لتهويد القدس وفصلها عن محيطها

أدنــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني، مصادقــة مــا تُســمى 

ــاء« يف بلديــة االحتــال بالقــدس،  بـ»لجنــة التخطيــط والبن

عــى بنــاء مئــات الوحــدات االســتيطانية الجديــدة يف شــامل 

وجنــوب القــدس املحتلــة.

ــاء،  ــوم األربع ــي الي ــان صحف ــة، يف بي ــرت الخارجي واعت

ــات الوحــدات االســتيطانية حلقــة  ــاء مئ املصادقــة عــى بن

ــل  ــا بالكام ــدس وفصله ــد الق ــات اســتكامل تهوي ــن حلق م

عــن محيطهــا الفلســطيني، مــن خــال إغراقهــا مبــدن 

اســتيطانية ضخمــة وشــق شــبكة طــرق وبنــى تحتيــة 

واســعة النطــاق تخنــق القــدس املحتلــة مــن جهاتهــا 

الثــاث يف الجنــوب والشــامل والــرشق، وتربــط التجمعــات 

االســتيطانية بالعمــق اإلرسائيــي، كجــزء ال يتجــزأ مــن 

ــمى  ــا تُس ــق م ــة لتحقي ــال املعلن ــة االحت ــات دول مخطط

بـ)القــدس الكــرى(.

ــارا  ــف آث ــة تُخل ــات التهويدي ــذه املخطط ــدت أن ه وأك

ونتائــج تدمريــة عــى حيــاة املواطنــني املقدســيني وتــرب 

يف العمــق مقومــات اقتصادهــم وجودهــم وصمودهــم يف 

مدينتهــم، وتحرمهــم مــن أي قــدرة عــى التوســع العمــراين 

وحــل مشــكلة النمــو الطبيعــي للســكان، وهــو مــا يدفعهــم 

إىل الهجــرة عنهــا إىل مــا وراء جــدار الفصــل العنــري، 

ــر  ــراءات والتداب ــن اإلج ــعة م ــة واس ــل ُجمل ــة يف ظ خاص

ــم ومســتقبل  ــى حياته ــاق ع ــق الخن ــي تطب ــة الت التقييدي

ــم. أجياله

ــابق  ــل يُس ــم يف إرسائي ــني الحاك ــى أن اليم ــددت ع  وش

الزمــن يف اســتغال املظلــة األمريكيــة املمنوحــة ملخططاتــه 

االســتعامرية التوســعية، مبــا تخلفــه مــن ضعــف يف املوقــف 

الــدويل الرافــض لتلــك املخططــات، وتقاعــس أممــي يف 

تنفيــذ وضــامن تنفيــذ قــرارات الرشعيــة الدوليــة ذات 

الصلــة، ويف أحســن حاالتــه االكتفــاء ببيانــات إدانــة فارغــة.

املطلــق  األمريــي  واإلســناد  الدعــم  أن  إىل  وأشــارت 

لاحتــال ومخططاتــه االســتعامرية التوســعية بــات يُشــجع 

الحكومــة اإلرسائيليــة لــإرساع يف حســم قضايــا الوضــع 

ــد،  ــب واح ــن جان ــال وم ــوة االحت ــة بق ــايئ التفاوضي النه

وبالتــايل محاولــة إحــكام قبضــة اليمــني عــى مفاصــل 

ــة  ــة إلقام ــة فرص ــض أي ــال، وتقوي ــة االحت ــم يف دول الحك

ــؤدي  ــا ي ــاة وذات ســيادة، مب ــة للحي ــة فلســطينية قابل دول

اىل افشــال أيــة جهــود دوليــة لتحقيــق الســام عــى أســاس 

ــني. ــل الدولت ح

ورأت الخارجيــة أن االنحيــاز األمريــي املطلــق لاحتــال 

واالســتيطان يضاعــف مــن حجــم املســؤوليات امللقــاة عــى 

ــاس  ــى أس ــام ع ــق الس ــن بتحقي ــي تؤم ــدول الت ــق ال عات
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حــل الدولتــني، والتــي تدافــع عــن مبــادئ حقــوق االنســان 

والرشعيــة الدوليــة وقراراتهــا، ويف ذات الوقــت يضعهــا أمــام 

اختبــار جــدي ملــدى قدرتهــا عــى مواجهــة هــذا االنحيــاز 
ونتائجــه وتداعياتــه عــى النظــام العاملــي برمتــه.354

االحتالل يعتقل 18 مواطنا من الضفة
اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األربعــاء، 18 

ــة. ــة الغربي ــة يف الضف ــاء متفرق ــن أنح ــا م مواطن

وأوضــح نــادي األســر، يف بيــان، أن قــوات االحتــال اعتقلت 4 

مواطنــني مــن بلــدة العيســوية يف القــدس، وهــم: حمد الشــلبي، 

ــد. ــن عبي ــد أمي ــاس، ومحم ــد درب ــروان داري، وأحم ــد م ومج

ــني،  ــل 8 مواطن ــن الخلي ــال م ــوات االحت ــت ق ــام اعتقل  في

وهــم: نديــم مهيــب جوابــرة، وأنــس جميــل جوابــرة، وهشــام 

ــم  ــدوي، وحات ــو ســامل، ومحمــد حســن الب ــد أب الطيطــي، وخال

ــف. ــواف الرشي ــدان ن ــة، وني ــة، وعــدي عــامد التوايه صبارن

ــن  ــدس املواط ــامل الق ــا ش ــم قلندي ــن مخي ــل م ــام اعتق في

عــدي وفــا مزهــر، وتوفيــق البصــة مــن بلــدة العيزريــة رشقــا، 

ــن  ــان م ــو رسح ــل أب ــد جمي ــاوة ومحم ــادي ح ــان ف واملواطن

ــوح  ــد نص ــرم، ومحم ــن طولك ــة م ــع اكباري ــم، وراف ــت لح بي

ــس. ــن نابل ــتية م اش

 يذكــر أن قــوات االحتــال اعتقلــت يــوم أمــس 22 شــابا 

ــال  ــود االحت ــام جن ــد اقتح ــك بع ــى، وذل ــاحات األق ــن س م

للمســجد، واالعتــداء عــى املصلـّـني بالــّرب املــرح، مــن بينهــم 
ــوس.355 ــارص ق ــدس ن ــر يف الق ــادي األس ــر ن مدي

عزل والدة الشهيد الربغويث بظروف مأساوية

قــال نــادي األســر الفلســطيني اليــوم األربعــاء، إن إدارة 

ــدة  ــويث وال ــزل األســرة ســهر الرغ ــال تع ــات االحت معتق

ــاوية يف  ــية ومأس ــة قاس ــروف حياتي ــح، يف ظ ــهيد صال الش

ــارون”. ــل “هش معتق

ونقــل محامــي نــادي األســر عــن األســرة الرغــويث خــال 

زيارتــه لهــا، »أنهــا محتجــزة يف زنزانــة مجــرّدة مــن أي 

ــرد  ــن ال ــاين م ــر، وتع ــى رسي ــط ع ــوي فق ــات، وتح مقتني

ــة،  ــا أي وســيلة للتدفئ ــر فيه ــث ال تتوف ــت حي طــوال الوق

إضافــة إىل ســوء الطعــام املُقــدم لهــا، والــذي ال يتناســب مع 

وضعهــا الصحــي ملعاناتهــا مــن مــرض الســكري والضغــط، 

ــان املعلبــة.« وتعتمــد فقــط عــى تنــاول األلب

وأضافــت األســرة الرغــويث البالغــة مــن العمــر )59 عاماً( 

ــا  ــمح له ــارون« ال يُس ــل »هش ــا إىل معتق ــذ نقله ــه ومن أن

بالخــروج إىل ســاحة املعتقــل »الفــورة«، عــدا عــن أنهــا مل 

تبــدل ثيابهــا منــذ تاريــخ اعتقالهــا يف الخامــس مــن شــباط 

ــا،  ــس له ــال املاب ــل إدخ ــع إدارة املعتق ــراء من ــاري، ج الج

ــة األســرة الرغــويث مــراراً بنقلهــا إىل معتقــل  ورغــم مطالب

»الدامــون« حيــث تقبــع األســرات، إال أن إدارة املعتقــات 

ترفــض ذلــك.

واشــتكت األســرة الرغــويث وهــي مــن بلــدة كوبــر، مــن 

عمليــة نقلهــا املتكــررة عــر مــا تســمى بعربــة »البوســطة« 

التــي فاقمــت مــن معاناتهــا، حيــث يتــم نقلهــا يف كل 

جلســة محكمــة مــن الســاعة الثالثــة والنصــف فجــراً مــن 

ســجن »هشــارون« إىل محكمــة »عوفــر« العســكرية«، 

ــاً،  ــوم بعــد الســاعة العــارشة لي ــا يف ذات الي ــم إعادته ويت

تشــغيل  يتعمــدون  »النحشــون«  قــوات  أن  إىل  مشــرة 

ــطة”. ــة »البوس ــل عرب ــد داخ التري

وتابعــت األســرة يف حديثهــا للمحامــي أن نقلهــا إىل 

محكمــة »عوفــر« بشــكل متكــرر مــن أكــر األمــور مأســاوية 

وأصعبهــا، خاصــة أنهــا تبقــى لســاعات يف غرفــة االنتظــار، 

حيــث تتجــدد معاناتهــا مــن الــرد.

وكانــت ســلطات االحتــال قــد اعتقلــت األســرة الرغــويث 

وهــي أم لســتة أبنــاء، بعــد أن اُعتقــل غالبيــة أفــراد عائلتهــا 

منــذ اإلعــان عــن استشــهاد نجلهــا صالــح يف تاريــخ الثــاين 

ــل  ــه، وتواص ــمر يف رام الل ــون األول/ ديس ــن كان ــرش م ع

ــا  ــاً، ونجله ــا عمــر الرغــويث إداري ــى اآلن اعتقــال زوجه حت

عاصــم يف زنازيــن معتقــل “املســكوبية”.

واعتــر رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس أن مــا تنفــذه 

ــا  ــا، م ــويث وعائلته ــرة الرغ ــق األس ــال بح ــلطات االحت س

هــو إال عقــاب جامعــي الهــدف منــه االنتقــام مــن العائلــة، 

مؤكــداً أن هــذه السياســة القدميــة املتجــددة التــي مارســها 

ــاع  ــعبنا يف الدف ــاء ش ــي أبن ــلها يف ثن ــت فش ــال، أثبت االحت
عــن وجــوده.356

بلدية االحتالل تصادق عىل 4416 وحدة استيطانية 
بالقدس

صادقــت بلديــة االحتــال يف القــدس عــى مخطــط 

اســتيطاين يشــمل مشــاريع إســكانية وتجاريــة عــر بنــاء أكر 

مــن 4 آالف وحــدة اســتيطانية يف أرجــاء املدينــة إضافــة إىل 

بنــاء 23576 مــرت مربــع ألهــداف التشــغيل والعمــل و4253 

مــرت مربــع تخصــص للتجــارة.

وأفــادت صحيفــة »يرائيــل هيــوم«، أنــه تــم املصادقــة، 

يــوم اإلثنــني، مــن قبــل لجنــة التنظيــم والبنــاء املحليــة عــى 
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ــاء آالف الوحــدات الســكنية الجديــدة يف القــدس، منهــا  بن

ــدة  ــو«، و480 وح ــتوطنة »غيل ــكنية يف مس ــدة س 464 وح

ســكنية يف مســتوطنة »كريــات يوفيــل« و375 يف مســتوطنة 

ــعفاط  ــرب يف ش ــاء للع ــب البن ــم«، إىل جان ــات مناح »كري

وبيــت حنينــا.

وفقــا  أنــه  بالقــدس،  االحتــال  بلديــة  وأوضحــت 

لتوقعاتهــا، فــإن املنطقــة الصناعيــة يف »عطــروت« ســتتطور 

ــدد  ــر ع ــدف توف ــة، به ــنوات القادم ــر يف الس ــكل كب بش

كبــر مــن املكاتــب يف املدينــة وتوفــر فــرص عمــل وإيجــاد 
حلــول للتوظيــف والتشــغيل.357

الخميس 2019/2/21

الرئيس: لن نستلم األموال منقوصة قرشاً واحداً والقرصنة 
اإلرسائيلية تنّصل من كل االتفاقات

قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن قــرار حكومــة االحتــال 

اإلرسائيــي، قرصنــة أموالنــا، تحــت ذريعــة أنهــا تدفــع 

ــأيت يف  ــايل ي ــراء احت ــو إج ــهداء واألرسى، ه ــات الش لعائ

ســياق تشــديد الحصــار علينــا بهــدف متريــر »صفقــة 

ــار«. الع

ــة  ــة املكلف ــا للجن ــه اجتامع ــدى ترؤس ــس ل ــد الرئي  وأك

بتنفيــذ قــرارات املجلــس املركــزي، مبقــر الرئاســة يف مدينــة 

رام اللــه أمــس: إن هــذا القــرار هــو املســامر األخــر يف نعش 

اتفــاق باريــس، وتنصــل واضــح مــن كل االتفاقــات املوقعــة، 

ويعنــي أن إرسائيــل تســتبيح كل االتفاقــات املوقعــة بيننــا، 

وليــس اتفــاق باريــس فقــط.

 وقــال: باســم الشــعب والقيــادة الفلســطينية، أعلــن 

رفــض وإدانــة هــذا القــرار الظــامل، ونؤكــد أننــا لــن نســتلم 

األمــوال منقوصــة قرشــاً واحــداً، ولــن نقبــل بذلــك إطاقــا، 

ــتام  ــل اس ــن نقب ــا، أو ل ــا وحقوقن ــأيت كل أموالن ــا أن ت إم

ــغ  ــوا جــزءا مــن املبل ــوا قرصن ــا دام ــم، م ــرش واحــد منه ق

ــه. ــوا بقيت فليقرصن

 وشــدد الرئيــس خــال االجتــامع، عــى أن »موضــوع 

عائــات الشــهداء واألرسى يف ســلم أولوياتنــا القصــوى، وأي 

ــك  ــد ذل ــم، وبع ــاً له ــيكون مخصص ــا س ــر لدين ــغ يتوف مبل

نفكــر يف الباقــي، حتــى يفهــم الجميــع أن الشــهداء واألرسى 

ــدى شــعبنا«. ــا ل والجرحــى هــم أعظــم وأرشف م

ــات  ــن االتفاق ــال م ــة االحت ــل حكوم ــام تنص ــال: أم  وق

ــن  ــذر م ــؤولياته، وأح ــل مس ــامل بتحم ــب الع ــة، أطال كاف

التداعيــات الخطــرة النســداد أفــق الســام، واســتمرار 

حكومــة االحتــال يف إجراءاتهــا وجرامئهــا ضــد شــعبنا، 

املســتوطنني  قطعــان  إمنــا  فقــط،  الحكومــة  وليســت 

املدعومــني مــن جيــش االحتــال اإلرسائيــي.

 وأشــار إىل أن إرسائيــل تصــدر كل يــوم قــرارات وتــرشع 

يف مامرســات تســتهدف اإلجهــاز عــى حقوقنــا الوطنيــة.

 وأكــد الرئيــس أن »القــرار الــذي صــدر اليــوم ببنــاء 

آالف الوحــدات االســتيطانية الجديــدة يف القــدس، وتصعيــد 

االحتــال مامرســاته واعتداءاتــه عــى األقــى، يأيت يف ســياق 

ــا  ــا، وإجبارن ــتهدف تركيعن ــي تس ــة الت ــراءات العنري اإلج

ــوق  ــن حق ــازل ع ــوا، والتن ــن يفلح ــدس، ل ــع الق ــى بي ع

شــعبنا الثابتــة يف فلســطني، لــن يفلحــوا، وما اتخذتــه اإلدارة 

األمركيــة مــن قــرارات وإجــراءات هــي باطلــة، ونؤكــد 

ــة  ــع اإلدارة األمركي ــاء م ــض اللق ــى رف ــة ع ــا الثابت مواقفن

مــا مل ترتاجــع عــن مواقفهــا وقراراتهــا، ولــن نقبــل بأمــركا 

وســيطاً وحيــداً للقضيــة الفلســطينية، وإمنــا يف إطــار لجنــة 

دوليــة منبثقــة عــن مؤمتــر دويل، وغــر هــذا ال نثــق بأمــركا 

وســيطاً، وال نثــق فيهــا بعــد أن أثبتــت لنــا جميعــا وللعــامل 
ــي«.358 ــال اإلرسائي ــاز لاحت ــا منحــازة كل االنحي أنه

مالدينوف: احتجاز أموال املقاصة الفلسطينية يُهدد األمن 

ــة الســام يف  قــال منســق األمــم املتحــدة الخــاص لعملي

الــرشق األوســط، نيكــوالي مادينــوف: إن إرسائيــل قــررت 

بشــكل أحــادي احتجــاز جــزء مــن تحويــات الرائــب إىل 

الســلطة الفلســطينية، الفتــاً إىل أن القــرار يهــدد االســتقرار 

املــايل للســلطة وأمــن الفلســطينيني واإلرسائيليــني.

 وأوضــح مادينــوف، خــال جلســة إحاطــة مبجلــس األمن 

ــو  ــم املتحــدة أنطوني ــام لألم ــني الع ــس، أن األم ــدويل، أم ال

غوتريــش، حــذر مــن اتخــاذ قــرارات أحاديــة.

ــة  ــاعدات األمركي ــف املس ــوف، إن توقي ــاف مادين  وأض

األمنيــة للفلســطينيني، قــد يؤثــر عــى الجهــود الراميــة 

لتقريــب وجهــات النظــر، مشــراً إىل أن األمــم املتحــدة 

تعمــل بــكل جــد لصــون اآلفــاق وإمكانيــة حــل الدولتــني؛ 

ــدان«. ــاع يف املي ــبب األوض ــوض بس ــذا يتق ــن ه »لك

 وأضــاف مادينــوف: »خطــر الحــرب يحــوم يف األفق، وإن 

أردنــا أن يعــود الفلســطينيون واإلرسائيليــون لحــل الــراع 

بشــكل ســلمي، فهــم بحاجــة إىل الريــادة التــي تؤمــن بــأن 

الســام ممكــن مــن خــال املفاوضــات، ومجتمــع دويل 
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ملتــزم بدعــم كا الطرفــني يف االتفاقيــات عــى أســاس 

قــرارات األمــم املتحــدة أو االتفاقيــات الثنائيــة، ويفهــم أن 

ــو  ــذي ه ــطيني، ال ــعب الفلس ــو الش ــف ه ــرف األضع الط

بحاجــة لدعــم أكــر مــن أي وقــت مــى«.

كل  مــع  العمــل  تواصــل  املتحــدة  األمــم  أن  وأكــد   

ــل،  ــني يف الخلي ــة للمدني ــن والرفاهي ــر األم ــراف؛ لتوف األط

ــادة الفلســطينيني  ــاً الق وباقــي املناطــق الفلســطينية، داعي

ــرن. ــع ق ــو رب ــذ نح ــت من رس

 واإلرسائيليــني إىل االلتــزام بالقــرارات األمميــة، التــي كــام 

وقــال مادينــوف: إن »إطــاق قذائــف الهــاون والطائــرات 

ــاً  ــف«، داعي ــب أن يك ــزة يج ــن غ ــة م ــات الحارق والبالون

حركــة حــامس إىل أن »تضمــن بقــاء االحتجــاج ســلمياً، وأن 

تحــول دون أي اســتفزاز قــرب الســياج«.

ــة عــى غــزة والقســوة  ــة حــامس الهيمن وعــّد أن مواصل

ــة عــى الســلطة  ــة واإلجــراءات التقييدي ــود اإلرسائيلي والقي

ــاً:  ــاع لانفجــار«، مضيف ــؤدي باألوض الفلســطينية »قــد ت

يــؤدي إىل دفــع  قــد  العســكرية،  التعزيــزات  »تواصــل 

ــرب«. ــني للح الطرف

ــإن  ــة، ف ــامالت املصالح ــايش احت ــع ت ــه »م ــار إىل أن وأش

ــل  ــم دون متثي ــوا ملصره ــم ترك ــرون أنه ــزة يعت ــكان غ س

الفلســطينية،  الســلطة  أن  إىل  منوهــاً  ومنفــذ،  وإغاثــة 

دفعــت حــواىل خمســة آالف موظــف أي مرتــب أو رواتــب 

ــة. ــة مالي ــق دفع ــام مل يتل ــباط، في ــهر ش ــة يف ش مقلص

ــة  ــذ حزم ــدة؛ لتنفي ــم املتح ــود األم ــن جه ــدث ع  وتح

غــزة،  يف  العاجلــة  واإلنســانية  االقتصاديــة  التدخــات 

ــاً أن  ــا، مبين ــال يف اجتامعه ــة االتص ــا لجن ــت له ــي دع والت

»قطــر منحــت20  مليــون دوالر لتعزيــز عمــل برنامــج 

األمــم املتحــدة اإلمنــايئ و)األونــروا( ومبــادرة النقــد مقابــل 
العمــل«.359

القدس: االحتالل يقرر إقامة 464 وحدة يف »غيلو« 
وتوسيع مستوطنة »عطروت«

ــة القــدس  ــي يف مدين ــال اإلرسائي ــة االحت صادقــت بلدي

ــتوطنة  ــدة يف مس ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 464 وح ــى بن ع

)غيلــو(، جنــوب مدينــة القــدس الرشقيــة، وأعــامل توســعة 

يف مســتوطنة املنطقــة الصناعيــة “عطــروت” يف شــامل 

ــة. املدين

 والحــظ خليــل التفكجــي، مديــر دائــرة الخرائــط يف 

النشــاطات  يف  تصاعــداً  العربيــة،  الدراســات  جمعيــة 

ــع  ــيام م ــدس ال س ــة الق ــة يف مدين ــتيطانية اإلرسائيلي االس

اإلرسائيليــة. االنتخابــات  قــرب 

 وأشــار التفكجــي لـ»األيــام« إىل أن قــرار إقامــة 464 

وحــدة اســتيطانية يف مســتوطنة )غيلــو( يــأيت يف ســياق 

ــاء 1700  ــم اتخــاذه يف العــام 2013  ببن ــذ قــرار كان ت تنفي

وحــدة اســتيطانية يف املنطقــة.

وطــأة  مــن  للتخفيــف  منهــا  محاولــة  »يف  وقــال:   

ــة  ــإن الســلطات اإلرسائيلي ــة ف ــة املتوقع ــادات الدولي االنتق

تقــوم باإلعــان عــن بنــاء هــذه الوحــدات دفعــة وراء 

أخــرى«.

توســيع  عــى  اإلرسائيليــة  البلديــة  صادقــت  كــام   

ــر  ــي توف ــروت« بداع ــة »عط ــة الصناعي ــتوطنة املنطق مس

املزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب.

ــة  ــة الصناعي ــيع املنطق ــرار بتوس ــي: »الق ــال التفكج  وق

عطــروت يــأيت يف ســياق املخطــط اإلرسائيــي لربــط القــدس 

الغربيــة مــع القــدس الرشقيــة بحيــث يكــون مــن الصعوبــة 

مبــكان الفصــل بينهــام مســتقبا«.

 واســتنادا إىل التفكجــي فــإن هــذه القــرارات تــأيت بعــد 

قــرار ســابق لســلطات االحتــال اإلرسائيــي باســتثامر 200 

ــة عــى  ــود املقام ــا تســمى حــارة اليه ــون شــيكل يف م ملي

ــدة القدميــة. ــا يف البل أرايض حــارة الرشف

 كــام أشــار التفكجــي إىل قــرار الحكومــة اإلرسائيليــة 

اســتثامر مئــات مايــني الشــواكل ألرسلــة التعليــم يف مدينــة 
ــدس.360 الق

بلدية االحتالل تصادق عىل بناء آالف الوحدات 
االستيطانية يف القدس 

النقــاب  أمــس،  إرسائيليــة  صحفيــة  مصــادر  كشــف 

أن بلديــة االحتــال يف القــدس صادقــت عــى مخطــط 

ــاء  ــر بن ــة ع ــكانية وتجاري ــاريع اس ــمل مش ــتيطاين يش اس

أكــر مــن 4 آالف وحــدة اســتيطانية يف أرجــاء املدينــة 

إضافــة إىل بنــاء 23576 مــرتاً مربعــاً ألهــداف الصناعــة 

ــاً  ــارة، وتعقيب ــص للتج ــاً تخص ــرتاً مربع ــل و4253 م والعم

ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  قالــت  ذلــك،  عــى 

التحريــر الفلســطينية حنــان عــرشاوي، إن هــذه اإلجــراءات 

االســتيطانية تــأيت اســتكامال لعمليــة التطهــر العرقــي التــي 

تتعــرض لهــا مدينــة القــدس، مطالبــة املجتمــع الــدويل 

التدخــل لوقــف الحملــة التهويديــة املســعورة. وأوردت 

صحيفــة »إرسائيــل اليــوم« أمــس، أن لجنــة التنظيــم والبنــاء 
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املحليــة صادقــت عــى بنــاء آالف الوحــدات الســكنية 

الجديــدة يف القــدس، منهــا 464 وحدة ســكنية يف مســتوطنة 

»كريــات  مســتوطنة  ســكنية يف  وحــدة  و480  »غيلــو« 

يوفيــل« و375 يف مســتوطنة »كريــات مناحــم«، إىل جانــب 

عــدد مــن مخططــات البنــاء للفلســطينيني يف شــعفاط 
وبيت حنينا.361

قرار قرصنة أموالنا املسامر األخري لن نستلم األموال 
منقوصة وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لعائالت 

الشهداء واألرسى 

قــال الرئيــس محمــود عبــاس، إن قــرار حكومــة االحتــال، 

قرصنــة أموالنــا، تحــت ذريعــة أنهــا تدفــع لعائات الشــهداء 

واألرسى، هــو إجــراء احتــايل يــأيت يف ســياق تشــديد الحصار 

علينــا بهــدف متريــر »صفقــة العــار«. وأكــد الرئيــس لــدى 

ترؤســه اجتامعــاً للجنــة املكلفــة بتنفيــذ قــرارات املجلــس 

ــذي  ــه أمــس، وال ــة رام الل ــر الرئاســة يف مدين ــزي، مبق املرك

اســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء، أن هــذا 

القــرار هــو املســامر األخــر يف نعــش اتفــاق باريــس، 

ــي أن  ــة، ويعن ــات املوقع ــن كل االتفاق ــح م ــل واض وتنص

إرسائيــل تســتبيح االتفاقــات املوقعــة بيننــا، وليــس اتفــاق 

باريــس فقــط.

ــطينية،  ــادة الفلس ــعب والقي ــم الش ــس: باس ــال الرئي وق

ــن  ــا ل ــة هــذا القــرار الظــامل، ونؤكــد انن ــن رفــض وإدان أعل

نســتلم األمــوال منقوصــة قرشــاً واحــداً، ولــن نقبــل بذلــك 

ــل  ــن نقب ــا، أو ل ــا وحقوقن ــأيت كل أموالن ــا أن ت ــاً، إم إطاق

ــوا جــزءا مــن  اســتام قــرش واحــد منهــم، مــا دامــوا قرصن
ــة.362 ــوا البقي ــغ فليقرصن املبل

اعتقاالت ومواجهات يف الدوحة ونابلس وإصابات يف خان 
يونس

هدمــت آليــات تابعــة لبلديــة االحتــال يف القــدس، 

أمــس، منزلــني يف حــي بيــت حنينــا شــامل القــدس، ووزعــت 

إخطــارات بهــدم منــازل يف مناطــق أخــرى يف حــني شــهدت 

مناطــق يف محافظتــي بيــت لحــم ونابلــس مواجهــات بــني 

الشــبان وجنــود االحتــال الذيــن أطلقــوا الرصــاص وقنابــل 

الغــاز ونكلــوا بعــدد مــن املواطنــني واعتلقــوا العديــد منهم. 

ويف قطــاع غــزة أصيــب 6 مواطنــني برصــاص االحتــال، بينام 

أنطلقــت مــن القطــاع بالونــان مفخخــة نحــو مســتوطنات 

الغــاف. 

فقــد هدمــت آليــات تابعــة لبلديــة االحتــال يف القــدس، 

أمــس، منزلــني يف حــي بيــت حنينــا شــامل القــدس، ووزعــت 

إخطــارات بهــدم منــازل أخرى، وباغــات اســتدعاء ألصحاب 

منــازل يف مخيــم شــعفاط، وحــي الصوانة قرب ســور القدس 

التاريخــي. وهدمــت جرافــات االحتــال منزلــني يف منطقــة 

ــا للمواطــن تيســر املحتســب  ــت حنين االشــقرية بحــي بي

ــم  ــام، وعدده ــن قاطنيه ــام م ــد إخائه ــادي بع ــه ش ونجل

عــرشة أفــراد معظمهــم مــن األطفــال، علــامً أن عائلــة 

املحتســب متكنــت صبــاح امــس مــن اســتصدار قــرار بوقــف 

الهدم. 

ويف مخيــم شــعفاط وحــي الصوانــة تــم تســليم إخطارات 

عــدم  بخصــوص  للبلديــة،  للحضــور  واســتدعاء  هــدم 

ترخيــص البنــاء. واقتحمــت طواقــم تابعــة لبلديــة االحتــال 

ــعفاط،  ــم ش ــس، مخي ــززة، أم ــكرية مع ــوة عس ــها ق تحرس

ورشعــت بالصــاق إخطــارات الهــدم بحجــة البنــاء دون 

ترخيص.363 

معتقلو »النقب« يعلنون خطوات احتجاجية ملواجهة إجراءات 

إدارة السجن

نفــذ معتقلــو ســجن »النقــب الصحــراوي« خطــوات 

الجديــدة،  الســجن  إدارة  إجــراءات  ملواجهــة  عصيــان 

تشــويش. أجهــزة  بنصــب  املتمثلــة 

وبــني نــادي األســر، يف بيــان، أن خطــوات األرسى متثلــت 

بإغــاق عــدد مــن األقســام وهــي )3، 4، 5(، ووقــف كافــة 

املظاهــر الحياتيــة اليوميــة فيهــا، مبــا فيهــا تنظيــف غــرف 

وخيــم الســجن، حيــث تنتــرش النفايــات يف األقســام، وذلــك 

يف إطــار حالــة العصيــان التــي أعلنهــا األرسى.

وأضــاف، ان حالــة مــن التوتــر ال تــزال قامئــة يف معتقــل 

»النقــب الصحــراوي«، وقــوات القمــع تتواجــد داخــل 

ــد  ــة أخــرى ق ــتعداداً ألي مواجه ــني، اس ــذ يوم ــل من املعتق

يفرضهــا األرسى. 

واعتــر نــادي األســر أن مــا يجــري يف معتقــل »النقــب« 

مــا هــو إال اســتمرار لسياســة الســلب والقمــع التــي تنتهجها 

إدارة معتقــات االحتــال بحــق األرسى.

ــذ العــام  ــار إىل أن إدارة ســجون االحتــال نفــذت من يُش

الجــاري سلســلة عمليــات قمــع يف معظــم الســجون، كانــت 

أشــدها يف معتقــل »عوفــر«، ويعتــر معتقــل »النقــب« مــن 

أكــر مــن املعتقــات التابعــة لاحتــال، والــذي يضــم قرابــة 
)2000( أســر.364
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االحتالل يعتقل 19 مواطنا من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الخميــس، 19 

مواطنــا مــن محافظــات الضفــة الغربيــة.

وأوضــح نــادي األســر، يف بيــان، أن قــوات االحتــال 

اعتقلــت ســبعة مواطنــني مــن محافظــة بيــت لحــم، وهــم: 

عــي إســامعيل بطــاط، وجــواد محمــد طقاطقــة، وأحمــد 

شــاكر طقاطقــة، ورائــد محمــد طقاطقــة، وأحمــد يوســف 

ســعدون، وســليامن مفيــد صــاح، وأحمــد يوســف دعــدوع.

واعتقلــت تلــك القــوات خمســة مواطنــني مــن بلــدة اللن 

الرشقيــة يف محافظــة نابلــس، وهــم: عثــامن حامــد عويــس، 

ــة،  ــروان رضاغم ــود م ــاين، محم ــارص نوب ــد الن ــود عب محم

مهــدي عبــد الكريــم رضاغمــة، وبــراء مهنــد عويــس. إضافــة 

إىل ثاثــة مواطنــني مــن محافظــة جنــني، وهــم: أحمــد 

جــامل قمبــع، أســامة البــرش، وأحمــد عطــا الجبــايل.

ــدي  ــد امله ــن: عب ــال كا م ــوات االحت ــت ق ــام اعتقل في

ــر  ــس خ ــان خمي ــل، وعدن ــن الخلي ــدات م ــود زي محم

ــارص عــدوي مــن مخيــم  ــه، وأحمــد ن ســليامن مــن رام الل
ــا.365 ــن أريح ــامة م ــر س ــدس، ومنت ــامل الق ــا ش قلندي

مواطنون يؤدون صالة الظهر عند »باب الرحمة« باألقىص

ــس،  ــوم الخمي ــر، الي ــاة ظه ــيني ص ــرشات املقدس أدى ع

ــن  ــارك م ــى املب ــجد األق ــل املس ــة داخ ــاب الرحم ــد ب عن

ــة. ــه الرشقي جهت

رغــم  املنطقــة  يف  جــرت  الصــاة  إن  مراســلنا  وقــال 

اجــراءات االحتــال، وانتشــار عنــارص وحداتــه الخاصــة 

بكثافــة يف محيــط بــاب الرحمــة، يف الوقــت الــذي يواصــل 

فيــه املواطنــون أداء الصــاة يف هــذه املنطقــة للضغــط عــى 

االحتــال إلعــادة فتــح مبنــى وُمصــى بــاب الرحمــة أمــام 

ــني. املصل

التواصــل  مواقــع  عــر  دعــوا  نشــطاء  أن  إىل  يشــار 

االجتامعــي إىل إقامــة صــاة وخطبــة الجمعــة عنــد »بــاب 
الرحمــة«.366

الجمعة 2019/2/22

اليابان تتربع مببلغ 23 مليون دوالر لألونروا 

 ترعــت الحكومــة اليابانيــة مببلــغ 23 مليــون دوالر لوكالــة 

األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطني يف الــرشق 

األدىن )األونــروا(.

ووقــع الســفر اليابــاين للشــؤون الفلســطينية، ممثــل 

ــام  ــوض الع ــو، واملف ــي أوكوب ــدى فلســطني تاكي ــان ل الياب

ــرع. ــذا الت ــة به ــة الخاص ــول االتفاقي ــر كرينب ــروا بي لألون

التــرع، ســيتم تخصيــص مبلــغ  ومــن إجــاميل هــذا 

)17.7( مليــون دوالر مــن أجــل برامــج الوكالــة الرئيســة يف 

ــية  ــروف املعيش ــني الظ ــة وتحس ــة الصحي ــم والرعاي التعلي

ملــا مجموعــه )5.4( مليــون الجــئ مــن فلســطني يف ســائر 

ــس. ــروا« الخم ــات »األون ــم عملي أقالي

ــرين  ــو: »ي ــفر أوكوب ــال الس ــع، ق ــل التوقي ــال حف وخ

أيضــا أن أعلــن لكــم أن الحكومــة اليابانيــة قــد قــررت 

تقديــم ميزانيــة إضافيــة ملســاعدات تبلــغ قيمتهــا )23( 

مليــون دوالر لألونــروا. إننــا مصممــون أكــر مــن أي وقــت 

مــى عــى إرســال رســالة إىل الجئــي فلســطني مفادهــا أن 

»الصديــق وقــت الضيــق. إن اليابــان ســتكون موجــودة 

معكم«.

ــره  ــه وتقدي ــق امتنان ــن عمي ــول ع ــرب كرينب ــدوره، أع ب

للدعــم املســتدام الــذي قدمتــه اليابــان لألونــروا عــى مــر 

ــم الســخي  ــة للدع ــون للغاي ــول: »نحــن ممتن الســنني بالق

الــذي تقدمــه اليابــان ومنبهــرون للغايــة مــن شــدة التــزام 

ــت  ــر – ويف وق ــرع الكب ــذا الت ــا. إن ه ــاه عملن ــاد تج الب

مبكــر جــدا مــن العــام – يعمــل عــى حاميــة عمليــة تقديم 

ــه  ــام أن ــطني. ك ــي فلس ــة لاجئ ــح الطأمنين ــا ومين خدماتن

ميثــل أيضــا مســاهمة مــن أجــل اســتقرار الجئــي فلســطني 

ــة الــرشق األوســط.« ومنطق

وتعــد الحكومــة اليابانيــة مانحــا ملتزمــا لألونــروا، حيــث 

ــذ عــام 1953. ويف  ــة من ــم الدعــم للوكال ــت عــى تقدي دأب

عــام 2018، كانــت الحكومــة اليابانيــة تتبــوأ املركــز العــارش 

يف قامئــة أكــر املترعــني للوكالــة، وهــي تلعــب دورا حساســا 

يف وقــت واجهــت األونــروا فيــه أزمــة وجوديــة.

الحكومــة  مثــل  للامنحــني  الدائــم  الدعــم  وبفضــل 

اليابانيــة، متكنــت الوكالــة مــن تقديــم الخدمــات الحيويــة 

ــم  ــى الرغ ــى ع ــرشق األوســط، حت ــي فلســطني يف ال لاجئ

ــة. ــة متواصل ــات مالي ــا تحدي ــن مواجهته م

إصابات باالختناق خالل قمع االحتالل مسرية كفر قدوم

أصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق، جــراء قمع 

ــة  ــوم الجمعة، ملســرة قري ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ق

ــة  ــتيطان، واملطالب ــة لاس ــبوعية املناهض ــدوم األس ــر ق كف

بفتــح شــارع القريــة املغلــق منــذ اكــر مــن 15 عامــا لصالح 
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مســتوطني »قدوميــم« املقامــة عنــوة عــى أرايض القريــة.

ــراد  ــدوم م ــر ق ــعبية يف كف ــة الش ــق املقاوم ــاد منس وأف

ــوم الجمعــة  ــني أدوا صــاة الي ــات املواطن ــأن مئ شــتيوي، ب

داخــل ســاحة متنــزه القريــة املطــل عــى الشــارع املغلــق، 

وانطلقــوا صــوب البوابــة التــي تغلــق الشــارع، إال أن قــوات 

االحتــال هاجمتهــم مطلقــة األعــرة املعدنيــة املغلفــة 

باملطــاط وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، مــا أدى 

ــا. ــاق عولجــوا ميداني ــة عــدد منهــم باالختن إىل إصاب

وأكــد شــتيوي رفــض أهــايل القريــة لكافــة الحلــول التــي 

ــة  ــوة، خاص ــق الق ــا مبنط ــال فرضه ــش االحت ــاول جي يح

فيــام يتعلــق بالطــرق البديلــة، مشــددا عــى أن املســرات 

األســبوعية مســتمرة رغــم القمــع حتــى تحقيــق كامــل 

أهدافهــا دون نقــص أو تعديــل.

وتخلــل املســرة عــدد مــن األنشــطة الرتفيهيــة التــي 

اســتهدفت األطفــال الذيــن تعرضــوا العتــداءات مــن قبــل 

ــة  ــيس مبديري ــم النف ــق الدع ــا فري ــال، قدمه ــش االحت جي

ــة. ــة قلقيلي ــم يف محافظ ــة والتعلي الرتبي

إستشهاد طفل وإصابة 41 مواطنا بالرصاص خالل قمع 

االحتالل للمسريات السلمية رشق غزة

أعلنــت مصــادر طبيــة يف قطاع غزة مســاء اليــوم الجمعة، 

ــة )15  عــن استشــهاد الطفــل يوســف ســعيد حســني الداي

عامــا( مــن حــي الزيتــون جنــوب رشق مدينــة غــزة متأثــرا 

بإصابتــه برصاصــة يف الصــدر أطلقهــا عليــه قناصــة االحتــال 

ــي،  ــاص الح ــا بالرص ــة 41 مواطن ــزة، وإصاب ــة غ رشق مدين

بينهــم ثاثــة جروحهــم خطــرة، والعــرشات باالختنــاق، 

خــال قمــع قــوات االحتــال اإلرسائيي للمســرات الســلمية 

األســبوعية رشق قطــاع غــزة.

ــة  ــفاء مبدين ــفى الش ــة يف مستش ــم الطبي ــت الطواق وكان

ــة بعــد  ــب الطفــل الداي ــت مــن انعــاش قل ــد متكن غــزة ق

ــدت  ــا أك ــت ســابق، إال أنه ــن استشــهاده يف وق ــان ع االع

استشــهاده مســاء اليــوم متأثــرا بإصابتــه يف الصــدر برصاصــة 

مــن النــوع املتفجــر.

ــط  ــول الرشي ــى ط ــن ع ــال املتمركزي ــود االحت وكان جن

أســلحتهم  نــران  فتحــوا  قــد  القطــاع،  الحــدودي رشق 

ــل الغــاز املســيل للدمــوع صــوب املشــاركني  وأطلقــوا قناب

يف املســرات التــي تجــري رشق مدينــة غــزة وبلــدة جباليــا 

شــامل القطــاع ومخيــم الريــج وســطه وخــان يونــس رفــح 

ــة 41  ــة وإصاب ــل الداي ــا أدى اىل استشــهاد الطف ــه، م جنوب

ــم خطــرة. ــم 3 حالته ــا بالرصــاص الحــي بينه مواطن

وأشــار مراســل »وفــا« اىل أن قــوات االحتــال اســتخدمت 

ــع  ــوع يف قم ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــي وقناب ــاص الح الرص

آالف املتظاهريــن الذيــن يشــاركون يف فعاليــات ومســرات 

ســلمية، عــى الرشيــط الحــدودي رشق القطــاع.

واضــاف ان قــوات االحتــال دفعــت بتعزيــزات عســكرية 

مــن آليــات وقناصــة، ملهاجمــة املشــاركني يف املســرات 

الشــعبية الســلمية عــى حــدود غــزة.

وتتواصــل املســرات الشــعبية، عــى حــدود غــزة الرشقيــة 
لألســبوع الثامــن واألربعــني عــى التــوايل.367

املستوطنون يهاجمون مدرسة عوريف ويعطبون مركبات 
يف الجانية ورأس كركر

عايشــت محافظــة الخليــل يــوم أمــس مشــاهد أخــرى من 

ــة، ضمــن سياســة  ــداءات االحتــال ومســتوطنيه اليومي اعت

تصعيــد املواجهــات التــي تهــدف إىل تهجــر أهــايل املدينــة، 

ــد  ــم للمســتوطنني، فق ــم وأراضيه ــم ومحاته ــرك منازله وت

ــة  ــة رشس ــتوطنون، يف هجم ــال واملس ــود االحت ــارك جن ش

ــة،  ــدة القدمي ــل األساســية يف البل ــة الخلي ــة مدين عــى طلب

ألقــوا فيهــا قنابــل الغــاز باتجــاه الطلبــة مــا أدى إىل إصابــة 

30 طفــاً باالختنــاق، إصابــة أحدهــم حرجــة، كــام واصلــت 

قــوات االحتــال إصــدار إخطــارات لهــدم مدرســة عوريــف 

ووقــف البنــاء يف بلــدة أذنــا، ومهاجمــة مخيــم الفــوار، ويف 

رشق يطــا جنــوب الخليــل طــارد مســتوطنون، رعــاة األغنــام  

ومنعوهــم مــن الرعــي يف أراضيهــم. 

ويف محافظــة رام اللــه والبــرة خط مســتوطنون، شــعارات 

ــات، يف  ــارات مركب ــوا إط ــرب، واعطب ــة للع ــة معادي عنري

قريتــي الجانيــة ورأس كركــر غــرب رام اللــه. 

ــف  ــة عوري ــارة مدرس ــتوطنون بالحج ــم املس ــام هاج ك

الثانويــة جنــوب نابلــس تحــت حاميــة جيــش االحتــال، ومل 

تتوقــف حملــة االعتقــاالت اليوميــة للمواطنــني يف محافظــة 

الضفــة الغربيــة بدعــوى أنهــم مطلوبــون ألجهــزة االحتــال.

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد صعــد االحتــال يف قمع املســرات 

الســلمية مــام أدى إىل إصابــة 4 مواطنــني بالرصــاص الحــي، 

ــزوارق  ــت ال ــه، فتح ــياق ذات ــاق، ويف الس ــرون باالختن وآخ

الحربيــة اإلرسائيليــة نــران أســلحتها الرشاشــة الثقيلــة تجــاه 

مراكــب الصياديــن فأصابــت، ثاثــة صياديــن واعتقلــت 

اثنــني منهــم، وأخــرون بحــر مدينتــي خــان يونــس ورفــح، 
جنــوب قطــاع غــزة.368
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التقــى أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 

الفلســطينية صائــب عريقــات مــع مثانيــة أعضــاء مــن 

ــم  ــواب( يرافقه ــس الن ــية )مجل ــة الفرنس ــة الوطني الجمعي

القنصــل العــام الفرنيس بيــر كوكرد، ومع الجــرال أرنون أس 

رئيــس وحــدة الوجــود الــدويل يف الخليــل )TIPH( ورالــف 

تــراف ممثــل االتحــاد األورويب يف فلســطني كل عــى حــدة.

ــة فلســطني املطلــق لقــرارات  وأكــد عريقــات رفــض دول

الحكــوم اإلرسائيليــة بعــدم تجديــد تفويــض وحــدة الوجــود 

الــدويل يف الخليــل )TIPH(، وقــدم لــه شــكر الرئيــس 

ــدة  ــا وح ــت به ــي قام ــود الت ــى الجه ــاس ع ــود عب محم

التواجــد الــدويل خــال وجودهــا بالخليــل، وقــام بتوديعــه، 

ــة أمــوال الشــعب الفلســطيني مــن خــال اقتطــاع  وقرصن

ورسق 42 مليــون شــيكل شــهرياً، مؤكــداً قــرار القيــادة 

الفلســطينية بعــدم اســتام املقاصــة إن تــم االقتطــاع، 

وكذلــك الحــال بالنســبة للقــرارات االســتيطانية االســتعامرية 

ــا،  ــة ومــا حوله ــة املحتل ــة القــدس الرشقي وخاصــة يف مدين

إضافــة إىل العقوبــات الجامعيــة، واإلعدامــات امليدانيــة، 

الحصــار  واســتمرار  العرقــي  والتطهــر  البيــوت  وهــدم 

ــزة.369  ــاع غ ــق بقط ــام يتعل ــاق في واإلغ

فصائل املقاومة: األقىص خط أحمر 

مشاركة واسعة يف صالة العشاء مبنطقة باب الرحمة 

يف وقفــة صمــود وتحــدي شــارك املئــات مــن أبنــاء مدينــة 

ــاء يف  ــرب والعش ــاة املغ ــس يف أداء ص ــاء أم ــدس مس الق

بــاب الرحمــة والســاحة الخارجيــة لــه شــامل غــرب املســجد 

األقــى، رغــم إجــراءات الرشطــة املشــددة وإرصارهــا عــى 

احتجــاز هويــات العديــد مــن الشــبان والنســاء عــى أبــواب 

املســجد األقــى.

وكان املئــات مــن املقدســيني نظمــوا حملــة تنظيــف 

لبــاب  الخارجيــة  والســاحة  الداخــي  للمصــى  وفــرش 

منصــات  عــى  تواصــل  عمليــة  أوســع  يف  الرحمــة 

التواصــل االجتامعــي، داعــني لشــد الرحــال إىل املســجد 

األقــى والصــاة يف املصــى والســاحة الخارجيــة لبــاب 

ــني  ــى للمصل ــى واملص ــح املبن ــادة فت ــدف إع ــة، به الرحم

املبــارك  األقــى  املســجد  مــن  هامــاً  جــزءاً  باعتبــاره 

املســجد. يف  التاريخيــة  املبــاين  واحــد  رئيــيس  وبــاب 

وعقــب انتهــاء صــاة العشــاء قــام العديــد مــن املصلــني 

وأهــايل مدينــة القــدس بتوزيــع التمــور والحلويــات وبعــض 

ــجد  ــني يف املس ــني واملصل ــى املرابط ــام ع ــكاكر والطع الس

األقــى وردد املرابطــني واملصلــني التكبــرات وهتافــات 

نــرة لألقــى وللمرابطــني وللصمــود يف وجــه الهجمــة 

اإلرسائيليــة يف املســجد األقــى املبــارك. وتعتــر املشــاركة يف 

صــاة العشــاء مســاء أمــس األوســع للمقدســيني إذ امتــألت 

الســاحة الخارجيــة لبــاب الرحمــة واملنطقــة املحاذيــة لهــا، 

ــاحة  ــف الس ــة لتنظي ــامل تطوعي ــد أع ــاءت بع ــي ج والت
ــاب الرحمــة.370 ــى ب ــة ملصــى ومبن األمامي

السبت 2019/2/23

مسرية استفزازية للمستوطنني يف البلدة القدمية بالخليل

الســبت،  اليــوم  املســتوطنني، مســاء  شــارك عــرشات 

ــة يف  ــدة القدمي ــوارع البل ــت ش ــتفزازية جاب ــرة اس يف مس

الخليــل، تحــت حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.

وأفــاد مراســلنا، بــأن املســرة جابــت شــوارع البلــدة 

ــرورا »بالقنطــرة«  ــن« م ــة مــن »ســوق الل القدميــة منطلق

ــة، ومــن ثــم إىل شــارع الشــهداء،  وصــوال إىل ســاحة البلدي

حركــة  وإعاقــة  املناطــق  لهــذه  كامــل  إغــاق  وســط 
املواطنــني، مــن قبــل جنــود االحتــال.371

االحتالل يقتحم سبسطية ويزيل سارية العلم

الســبت،  اليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  أزالــت 

ســارية العلــم الفلســطيني مــن املوقــع األثــري يف سبســطية 

شــامل نابلــس. 

ــا«،  ــازم لـ»وف ــد ع ــطية محم ــة سبس ــس بلدي ــال رئي وق

ــت  ــدة، وأزال ــت البل ــال اقتحم ــش االحت ــن جي ــوة م إن ق

ســارية العلــم مــن املوقــع األثــري، واغلقــت املنطقــة أمــام 
ــني.372 املواطن

مواطنون يؤدون الصالة يف مصىل باب الرحمة للمرة األوىل 
بعد مرور 16 عاماً عىل إغالقه

ــس، يف  ــة، أم ــاة الجمع ــني ص ــن املواطن ــات م ــام املئ أق

مصــى بــاب الرحمــة ومحيطــه للمــرة األوىل منــذ 16 عامــاً، 

ــامية يف  ــاف اإلس ــس األوق ــل مجل ــن قب ــه م ــد افتتاح بع

ــني. ــب املصل ــط ترحي ــدس وس الق

 وهتــف املصلــون: »اللــه أكــر«، و»بالــروح بالــدم نفديك 

يــا أقــى«. ولــّوح بعضهــم بالعلم الفلســطيني بعــد الدخول 

إىل املصــى، رغــم قــرار االحتــال اإلرسائيــي بإبقائــه مغلقــاً.
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 وكان الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب، رئيــس املجلــس 

األعــى لألوقــاف يف القــدس، فتــح بــاب املصــى وســط 

صيحــات التكبــر مــن قبــل املصلــني الذيــن انتــرشوا يف 

محيطــه وعــى ســطحه ويف الطريــق املؤديــة إليــه.

 وأدى املصلــون ركعتــي شــكر للــه تعــاىل؛ عــى متكنهــم 

مــن دخــول املصــى بعــد إغاقــه مــن قبــل االحتــال 

ــنوات  ــدى الس ــى م ــه ع ــام 2003 ورفض ــي يف الع اإلرسائي

ــه. ــادة فتح ــررة بإع ــب املتك ــة املطال املاضي

وتقــدم املصلــون الشــيخ ســلهب، وأعضــاء املجلــس األعى 

ــان  ــر عدن ــني والوزي ــد حس ــيخ محم ــي الش ــاف املفت لألوق

الحســيني، ومديــر األوقــاف الشــيخ عــزام الخطيــب، ومديــر 

املســجد الشــيخ عمــر الكســواين، والناشــط حاتــم عبــد 

القــادر.

ــون   وبعــد أداء صــاة الجمعــة يف املصــى، واصــل املصل

رباطهــم فيــه وأدوا باقــي الصلــوات، وســط تأكيــدات 

مــن دائــرة األوقــاف اإلســامية عــى اســتمرار فتحــه أمــام 

ــني. املصل

 وكان الشــيخ عكرمــة صــري، خطيــب املســجد األقــى، 

خّصــص الخطبــة األوىل مــن صــاة الجمعــة للحديــث عــن 

املصــى املــرواين واملســجد األقــى، وقــال: »األقــى يشــمل 

ــراق ومصــى  ــط ال ــك حائ ــه الســور، مبــا يف ذل ــا دار علي م

بجميــع  املبــارك  األقــى  املســجد  وإن  الرحمــة،  بــاب 

ســاحاته ومرافقــه ومصلياتــه ومــا فــوق األرض ومــا تحــت 

األرض، والبالغــة مســاحته 144 دومنــاً، مبــا يف ذلــك مصــى 

بــاب الرحمــة، حــق خالــص للمســلمني جميعهــم يف العــامل 

كلــه، وهــو وقــف إســامي وليــس لغــر املســلمني أي حــق 

ــون  ــر القان ــون غ ــه أي قان ــق علي ــري وال يطب ــه، وال ي في

اإلســامي«.

وأضــاف: »االحتــال مــر عــى منــع املســلمني مــن 

ــة  ــوض جمل ــر مرف ــذا أم ــرواين. وه ــى امل ــاة يف املص الص

وتفصيــا، واملعلــوم أن املصــى يقــع داخــل املســجد األقــى 

ــى«. ــجد األق ــن املس ــزأ م ــزء ال يتج ــو ج وه

ــال  ــت، خ ــي اعتقل ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــت س وكان

ســاعات مســاء أول مــن أمــس وفجــر أمــس، نحــو 50 مــن 

ــة. ــة القــدس املحتل ســكان مدين

وعــرف مــن بــني املعتقلــني الذيــن شــملتهم الحملــة 

اإلرسائيليــة: فــادي مطــور، حجــازي أبــو صبيــح، مــراد 

مســك، جهــاد قــوس، زكريــا البكــري، وحيــد البكــري، 

ــاب  ــة، إيه ــد حزين ــيم، محم ــن حش ــب، مؤم ــاده نجي عب

زغــر، مصطفــى أبــو إســنينة، حــازم الرشبــايت، لــؤي عليــان، 

رامــي محيســن، محمــد عليــان، محمــد أبــو الحمــص، نديــم 

الصفــدي، عريــن الزعانــني، محمــد زغــر، جــاد الغــول، 

محمــود مؤنــس، أمجــد الســمري، لــؤي نــارص الديــن، 

عمــرو أبــو عرفــة، أحمــد جابــر، عبــد النــارص عــودة، محمــد 

ــد  ــن، محم ــدي محيس ــي، ع ــل الرجب ــرازم، وائ ــون ال مأم

ــات،  ــارس عويس ــر، ف ــاد بش ــف، إي ــد الرشي ــيمة، خال حش

إبراهيــم النتشــة، رضــوان عمــرو، محمــد عاشــور، أبــو 

يوســف عاشــور، مهــدي العبــايس وأحمــد شــاهر الســامية.

كــام ســلّمت قــوات االحتــال أوامــر اســتدعاء لــكل مــن: 

ــو عصــب، طــارق الهشــلمون،  ــح أب ــدي، صال محمــود الجن

ــايص،  ــي كلغ ــان، روح ــد علي ــب، محم ــو عص ــه أب ــد الل عب

ثائــر أبــو صبيــح، وعبــد الســنجاوي، بعــد اقتحــام منازلهــم 

يف القــدس املحتلــة، فجــر أمــس373.

إرادة شعبنا تنترص واالحتالل يفتح باب الرحمة

االحتــال  إجــراءات  عــى  شــعبنا  إلرادة  انتصــار  يف 

اإلرسائيــي وغطرســته، دخــل عــرشات آالف املصلــني أمــس، 

ــرة  ــارك، للم ــى املب ــجد األق ــة يف املس ــاب الرحم ــى ب مص

لبواباتــه قبــل 16  األوىل منــذ إغــاق قــوات االحتــال 

ــة قائدهــا محمــد  ــه أكــر«، »أم ســنة، وهــم يهتفــون »الل

ــك  ــا أقــى، وذل ــك ي ــدم نفدي ــروح وبال ــن تهــزم«، وبـ»ال ل

الشــيخ  الفلســطينية  القــدس والديــار  مبشــاركة مفتــي 

ــد  ــاف الشــيخ عب ــني، ورئيــس مجلــس األوق ــد حس محم

اإلســامية  األوقــاف  العظيــم ســلهب وأعضــاء مجلــس 

وأمئــة وســدنة األقــى املبــارك، وغصــت القاعتــان والــرواق 

والســاحة الداخليــة والخارجيــة لبــاب الرحمــة باملصلــني يف 

ــه،  ــة عــن بوابات ــة الساســل الحديدي أعقــاب قيامهــم بإزال

وهــم يدخلــون هــذه القاعــات والبوابــة ألول مــرة يصــورون 

ويهتفــون، رافضــني أي تدخــل إرسائيــي يف املســجد األقــى 

املبــارك، بعــد أن حولــت ســلطات االحتــال مدينــة القــدس 

إىل ثكنــة عســكرية يف محاولــة منهــا لصــد الدعــوات لشــد 
الرحــال إىل املســجد األقــى والصــاة أمــام بــاب الرحمــة.374

استشهاد طفل وإصابة 41 مواطناً بالرصاص خالل قمع 
االحتالل للمسريات السلمية رشق غزة

أعلنــت مصــادر طبيــة يف قطــاع غــزة مســاء أمــس، عــن 

ــن  ــا( م ــة )15 عام ــل يوســف حســني الداي استشــهاد الطف
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ــه  ــراً بإصابت ــزة متأث ــة غ ــوب رشق مدين ــون، جن حــي الزيت

يف الصــدر أطلقهــا عليــه قناصــة االحتــال رشق مدينــة 

ــم  ــي، بينه ــاص الح ــني بالرص ــب 4 مواطن ــام أصي ــزة، ك غ

ثاثــة جروحهــم خطــرة، والعــرشات باالختنــاق خــال قمــع 

قــوات االحتــال للمســرات الســلمية األســبوعية رشق قطاع 

غــزة، ويف الضفــة أصيــب 3 مواطنــني برصــاص االحتــال يف 

قريــة املغــر، فيــام أصيــب العــرشات باالختنــاق جــراء قمــع 

ــدوم الســلميتني،  ــر ق ــال مســريت بلعــني وكف ــوات االحت ق

وكانــت الطواقــم الطبيــة يف مستشــفى الشــفاء مبدينــة 

ــة بعــد  ــب الطفــل الداي ــت مــن انعــاش قل ــد متكن غــزة ق

ــدت  ــا أك ــت ســابق، إال أنه ــن استشــهاده يف وق ــان ع اإلع

استشــهاده مســاء أمــس متأثــراً بإصابتــه يف الصــدر برصاصــة 

ــن  ــال  املتمركزي ــود االحت ــر. وكان جن ــوع املتفج ــن الن م

ــد فتحــوا  ــط الحــدودي رشق القطــاع، ق عــى طــول الرشي

ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــوا قناب ــلحتهم وأطلق ــران أس ن

صــوب املشــاركني يف املســرات التــي يجــري يف بلــدة جباليــا 

ومخيــم الريــج وخــان يونــس ورفــح، مــا أدى إىل استشــهاد 

الطفــل الدايــة وإصابــة 41 مواطنــاً بالرصــاص الحــي بينهــم 

ــم خطــرة.375  3 حالته

أعضاء من الكونغرس األمرييك يتعهدون للمستوطنني بأن 
ترامب لن يخيل أي مستوطنة يف »صفقة القرن« 

ــار،  ــدي ب ــب آن ــرس النائ ــو الكونغ ــن عض ــد كل م تعه

ــس،  ــدي هاري ــب آن ــايك، والنائ ــة كينت ــوري مــن والي الجمه

الجمهــوري مــن واليــة مريانــد بــأن الرئيس األمــريك دونالد 

ترامــب لــن يشــمل يف خطتــه للســام املعروفــة باســم 

ــا  ــيتم إطاقه ــه س ــت اإلدارة أن ــي قال ــرن« الت ــة الق »صفق

بعــد االنتخابــات اإلرسائيليــة يــوم 9 نيســان املقبــل، أي 

إخــاء ألي مســتوطنات يهوديــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة.

قــال النائبــان اللنائبــان اللــذان كانا يتحدثان يــوم األربعاء، 

20 شــباط 2019 ملجلــس مســتوطنة »غــوش عنصيــون« 

شــامل الخليــل أن »أفضــل طريقــة للمــي قدمــاً مــن أجــل 

الســام واإلزدهــار بالنســبة لليهــود والعــرب هــي املزيد من 

ــس  ــق التكامــل ولي ــا تحقي ــة حيــث ميكنن ــة الصناعي التنمي

الفصل«. 

ترامــب  دونالــد  األمــريك  الرئيــس  بــأن  تعهــدا  كــام 

ســيواجه معارضــة قويــة يف الكونغــرس األمــريك إذا كانــت 

خطتــه للســام لحــل الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي تشــمل 

إخــاء مســتوطنات الضفــة الغربيــة، وأجــاب بــار الــذي كان 

يــرد عــى أســئلة املســتوطنني »إن مهمتنــا بعــد أن رأينــا مــا 

رأينــاه هنــا اليــوم هــو أن نبلــغ اإلدارة بــأن أفضــل طريقــة 

لتحقيــق الســام واإلزدهــار للجميــع اليهــود والعــرب، هــي 

ــاك  ــا، حيــث ميكــن أن يكــون هن ــة أكــر هن ــة صناعي تنمي

تكامــل وليــس فصــل: هــذا هــو الطريــق إىل الســام«.376 

األحد 2019/2/24

جامهري شعبنا يف القطاع تنتفض دفاعاً عن الرشعية 
وتأييداً للرئيس 

خرجــت جامهــر شــعبنا يف قطــاع غــزة، الليلــة املاضيــة، 

دفاعــاً عــن الرشعيــة وتأييــداً للرئيــس محمــود عبــاس، 

ــه. ــول مواقف ــه، وح ــاف حول ــى االلتف ــداً ع وتأكي

 وقــال املتحــدث باســم حركــة »فتــح« عاطــف أبــو 

ســيف، إن أبنــاء شــعبنا يف قطــاع غــزة مــن شــامله لجنوبــه 

خرجــوا يف تظاهــرات ووقفــات تأييــد للرئيــس، ورفضــاً لــكل 

ــات وسياســات وخطــط  ــي تتســاوق مــع رغب الدعــوات الت

ــا. ــال وحلفائه ــة االحت دول

ــز  ــات ع ــن وقف ــزة م ــاع غ ــهده قط ــا يش ــاف إن م  وأض

ــني،  ــه املتخاذل ــي يف وج ــرشوع الوطن ــة للم ــاء حامي وكري

يؤكــد أن كل املؤامــرات ستســقط أمــام جــروت شــعبنا وأن 

ــي تتحطــم  ــة الت ــا ســتظل الصخــرة املنيع ــح« وقيادته »فت

ــة. ــاريع التصفي ــا كل مش عليه

 وأدان أبــو ســيف اعتــداء »حــامس« عــى جمــوع أبنــاء 

ــة  ــادة، وحمل ــس والقي ــداً للرئي ــوا تأيي ــن خرج ــعبنا الذي ش

ــا يف القطــاع. ــا أبناؤن ــي يتعــرض له االعتقــاالت الت

ــرة  ــى مس ــدت ع ــامس« اعت ــن »ح ــارص م ــت عن  وكان

عفويــة يف مخيــم جباليــا، خرجــت تأييــداً للرئيــس عبــاس.

 وذكــر شــهود عيــان أن عنــارص »حــامس« هاجمــوا 

ــم. ــدداً منه ــوا ع ــراوات، واعتقل ــرة باله ــاركني يف املس املش

 وبهــذا الصــدد، أكــدت مصــادر مطلعــة، أن أنصــار حركــة 

فتــح يف شــامل قطــاع غــزة، حطمــوا الفتــات علقــت عليهــا 

صــور تطالــب برحيــل الرئيــس عبــاس.

ــه  ــات تخلل ــم الافت ــق وتحطي ــادر: إن متزي ــت املص وقال

ــاس، ال  ــس عب ــت الرئي ــي طال ــة الت ــدد بالحمل ــات تن هتاف

ــي. ــل االجتامع ــع التواص ــر مواق ــيام ع س

 وذكــرت مصــادر يف حركــة فتــح، أن مســرات تأييــد 

للرئيــس »أبــو مــازن« جابــت شــوارع غــزة، نــدد املشــاركون 

ــاس. ــس عب ــي تطــال الرئي ــة الت ــا بالحمل فيه
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 وبهــذا الصــدد، اقتحــم عنــارص مــن »ميليشــيا« حــامس، 

مســاء أمــس، منــزل محافــظ شــامل غــزة صالــح أبــو وردة 

يف مدينــة جباليــا شــامل القطــاع.

 وأفــاد املحافــظ أبــو وردة، يف اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، 

إن »عنــارص مــن حــامس مســلحني اقتحمــوا منــزل بطريقــة 

عنيفــة جــدا وفتشــوه، بحجــة البحــث عــن نجلــه محمــود 

بتهمــة متزيــق صــورة مســيئة للرئيــس عبــاس«.

 وأضــاف أبــو وردة إن رفــع الصــور املســيئة للرئيــس 

مــدان ومرفــوض، وأثــار غضــب كافــة املواطنــني، مؤكــدا أن 

ــه. ــاك لكرامت ــاءة للوطــن وانته ــس هــي إس ــاءة للرئي اإلس

ــاس،  ــس عب ــز ونفتخــر بســيادة الرئي ــال: »نحــن نعت  وق

فهــو قدوتنــا، وهــو الــذي ميثــل فلســطني يف كل املحافــل«.

ــة يف  ــة الرشط ــج كلي ــود خري ــه محم ــار إىل أن نجل  وأش

جمهوريــة مــر العربيــة، وهــو مــن املتفوقــني، ورفــع اســم 

فلســطني عاليــاً.

 مــن جهتهــا، أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني 

اإلقــدام  دون  للحيلولــة  مخلصــة  جهــودا  بذلــت  أنهــا 

ــد  ــأنها تصعي ــن ش ــدة، م ــوات جدي ــراءاٍت وخط ــى إج ع

التناقضــات الداخليّــة، والتــي منهــا تنظيــم تظاهــرة يف غــزة 
ــاس.377 ــس عب ــل الرئي ــوة إىل رحي ــد(، للدع ــوم )األح الي

»هيئة األرسى«: االحتالل يقرر ابعاد سلهب وبكريات 
عن األقىص لـ7 أيام 

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن بــأن رشطــة 

والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  رئيــس  ســلّمت  االحتــال 

واملقدســات االســامية يف القــدس الشــيخ عبــد العظيــم 

ــاف اإلســامية يف  ــرة األوق ــام دائ ــر ع ــب مدي ســلهب، ونائ

القــدس ناجــح بكــرات قــرارات إبعــاد إداريــة عــن املســجد 

ــام. ــبعة أي ــدة س ــارك مل ــى املب األق

وأوضــح محامــي الهيئــة محمــد محمــود »أن رشطــة 

ــل  ــام قب ــأن إبعاده ــتباقيا بش ــرارا اس ــذت ق ــال أخ االحت

ــال«. ــة االحت ــوم عــى محكم ــام خــال ســاعات الي عرضه

ــد اعتقلــت، فجــرا، الشــيخني  ــال ق وكانــت قــوات االحت

ســلهب وبكــرات مــن منزليهــام يف القــدس املحتلــة، ومتكــن 

ــال  ــز االعتق ــا يف مرك ــام الحق ــن زيارته ــة م ــي الهيئ محام

ــة  ــرب املدين ــكوبية« غ ــم »املس ــروف باس ــق املع والتحقي

ــة. املقدس

يُشــار أن الشــيخ ســلهب كان يف مقدمــة املصلــني الذيــن 

أعــادوا فتــح مبنــى ومصــى بــاب الرحمــة يف األقــى يــوم 

الجمعــة، علــامً أن مجلــس األوقــاف اإلســامية قــد تــم 

إعــادة تشــكيله قبــل عــدة أســابيع برتكيبــة واســعة، ومــن 

شــخصيات مقدســية اعتباريــة، برئاســة الشــيخ ســلهب، 

ــس  ــد تلُم ــة، بع ــاب الرحم ــى ب ــاته مببن ــد أوىل جلس وعق

األخطــار املحدقــة بــه بتقاســم األدوار بــني رشطــة االحتــال، 
ــة.378 ــات متطرف وجامع

إجراءات استفزازية للجيش اإلرسائييل واملستوطنني يف 
تقوع والخليل ونابلس

شــيعت جامهــر غفــرة أمــس، جثــامن الشــهيد الطفــل 

ــال  ــهد خ ــذي استش ــاً( ال ــة )14 عام ــعيد الداي ــف س يوس

مشــاركته الجمعــة يف املســرات األســبوعية عنــد حدود رشق 

ــي،  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــام أطلق ــزة بين ــة غ مدين

مســاء أمــس، نــرات أســلحتها الرشاشــة الثقيلــة تجــاه 

نقطــة رصــد للمقاومــة الفلســطينية رشق خــان يونــس 

جنــوب قطــاع غــزة. ويف محافظــة بيــت لحــم الحقــت 

قــوات االحتــال مواطنــي تقــوع بإجــراءات انتقاميــة متثلت 

مبخالفــات اســتهدفت ســياراتهم رداً عــى االدعــاء بعمليــات 

رشــق الحجــارة عــى املركبــات اإلرسائيليــة. وأصيــب، مســاء 

أمــس مواطــن برصــاص قــوات االحتــال عــى مدخــل 
ــروب.379 ــم الع مخي

رئيس مجلس األوقاف: سنقوم برتميم املصىل وباب الرحمة 

ــه  ــدس مبوقف ــامية يف الق ــاف اإلس ــس األوق ــك مجل متس

الــذي أعلنــه فــور تشــكيله وبعــد أدائــه صــاة ظهــر أمــس 

يف مبنــى مصــى بــاب الرحمــة يف املســجد األقــى املبــارك، 

يتعلــق  رفضــه أي تدخــل إرسائيــي يف كل مــا  مؤكــداً 

باملســجد األقــى املبــارك بكامــل مســاحته الـــ 144 دومنــاً.

ورصح الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب رئيــس املجلــس بــأن 

املجلــس كلــف اإلعــامء البــدء بدراســة حالــة املصــى مؤكــداً 

ــة  ــوري، وبخاص ــم الف ــة إىل الرتمي ــى بحاج ــاب واملبن أن الب

بعــد تــرب ميــاه األمطــار.

وقــال: لقــد دخلنــا وتفقدنــا املبنــى وأطلعنــا عــى وضعه، 

ــود املســتوى  ــة بجه ــم الازم ــواد الرتمي ــاج إلدخــال م ونحت

ــاين، والحكومــة  ــه الث ــد الل املحــي أو مــن خــال امللــك عب

ــدف  ــجد، به ــة يف املس ــة والوصاي ــة الرعاي ــة صاحب األردني

ــراً،  ــاً وعام ــه مفتوح ــاظ علي ــى والحف ــة املبن ــم وصيان ترمي

ويك يعــود إىل وضعــه الطبيعــي ليدخلــه كل مســلم بحريــة 

ــات  ــي املصلي ــة كباق ــليمة ومامئ ــائية س ــة إنش ــو بحال وه
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ــارك. ــاب يف رحــاب املســجد األقــى املب والقب

ــة  ــس ملتابع ــة أم ــة خاص ــد جلس ــد عق ــس ق وكان املجل

ــد  ــن تصعي ــا م ــبقها وتاه ــا س ــة وم ــوم الجمع ــداث ي أح

إرسائيــي وحملــة االعتقــاالت التــي شــنتها قــوات االحتــال.

واعتقلــت قــوات االحتــال ظهــر أمــس 4 مصلــني واحــد 

حــراس املســجد األقــى املبــارك وهــو ســامر القبــاين أثنــاء 

ــز  ــاً إىل مرك ــم جميع ــباط، ونقلته ــاب األس ــن ب ــه م خروج

ــل للتحقيــق وأفــرج عــن أحدهــم. ــاب الخلي القشــلة يف ب

وكانــت قــوات االحتــال اعتقلــت كاً مــن أمــني رس حركة 

»فتــح« بالبلــدة القدميــة مديــر نــادي األســر بالقــدس نــارص 

قــوس وحســني الكيــاين، والشــيخ عــي عجــاج عقــب 

اقتحــام منازلهــم باملدينــة، عــى خلفيــة فتــح مصــى بــاب 

الرحمــة يــوم الجمعــة. 

وقــال رئيــس لجنــة أهــايل األرسى واملعتقلــني املقدســيني 

أمجــد أبــو عصــب إن قــوات االحتــال اعتقلــت نحــو 

100 مقــديس يف أعقــاب األحــداث التــي شــهدتها املســجد 

ــة.380  ــاب الرحم ــى ب ــاق مص ــى إغ ــاً ع ــى، احتجاج األق

267 شهيداً منذ بدأ مسريات العودة يف غزة

أفــاد توثيــق ملركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان، أمــس، 

ــذ  ــار من ــر الحص ــودة وك ــرات الع ــهداء مس ــدد ش أن ع

ــهيداً. ــغ 267 ش ــايض، بل ــن آذار امل ــني م ــا يف الثاث انطاقه

وحســب املركــز، فــإن 11 شــهيداً ال زال تحتجــز ســلطات 

ــال.  ــم 3 أطف ــن بيه ــراً إىل أن م ــم، مش ــال جثامينه االحت

وأشــار عــى أن مــن بــني الشــهداء 40 طفــاً، وســيدتني و8 

ــام  ــني. في ــني اثن ــعفني، وصحافي ــة، و3 مس ــن ذوي اإلعاق م

أصيــب 14673، مــن بينهــم 3128 طفــاً، و653 ســيدة، 

ــوا بالرصــاص الحــي،  ــاً، وأصيب و171 مســعفاً، و148 صحافي

ــاً، و151 ســيدة. ــم 1433 طف ــن بينه م

ــز اســتنكاره الشــديد الســتهداف املشــاركني  وجــدد املرك

األطفــال  ســيام  وال  الســلمية،  العــودة  مســرات  يف 

ــة  ــم الطبي ــني يف الطواق والنســاء، وتكــرار اســتهداف العامل

والصحافيــني، بالرغــم مــن وضــوح شــاراتهم املميــزة، ودان 

املركــز اســتمرار اســتخدام قــوات االحتــال للقــوة املفرطــة 

واملميتــة، معتــراً أن ذلــك يؤكــد عــى أن اســتمرار صمــت 

ــة.381  ــه القانوني ــن التزامات ــه م ــدويل وتحلل ــع ال املجتم

خطوات تصعيدية متوقعة من قبل األرسى يف سجن النقب

 مــن املتوقــع أن يتجــه أرسى ســجن النقــب إىل خطــوات 

لسياســات  رفضــاً  األحــد،  اليــوم  مــن  بــدءاً  تصعيديــة 

االحتــال القمعيــة.

ــو  ــه نح ــور تتج ــن أن األم ــاص للميادي ــدر خ ــد مص وأك

التصعيــد يف ســجن النقــب وبقيــة الســجون، موضحــاً 

ــاته  ــال يف سياس ــتمرار االحت ــببه اس ــد س ــذا التصعي أن ه

القمعيــة واســتمرار تأثــر أجهــزة التشــويش عــى أقســام 3 

و4 و5 وماحظــة أعــراض الخمــول لــدى األرسى فيهــا.

كــام أن إدارة الســجون متتنــع عــن إخــراج القاممــة مــن 

ــكلة  ــدد مبش ــا يه ــايض، م ــاء امل ــذ الثاث ــام من ــك األقس تل

صحيــة كبــرة لــألرسى، إضافــة إىل اســتمرار إلغــاء اإلذاعــة 

ــويش. ــزة التش ــبب أجه ــى اآلن بس ــا حت ــاز فيه والتلف

ــايض، أن  ــاء امل ــوم الثاث ــن ي ــد أعل ــر ق ــادي األس وكان ن

ــب،  ــجن النق ــني يف س ــني املعتقل ــود ب ــتنفار تس ــة اس حال

ــور. ــد األم ــن تصاع ــذراً م مح

االســتنفار  مــن  »حالــة  إن  بيــان،  يف  النــادي  وقــال 

ــراوي، وإن  ــب الصح ــل النق ــام يف معتق ــم الخي ــود قس تس

ــاء،  ــعاف وإطف ــيارات إس ــب س ــدأت بجل ــل ب إدارة املعتق

اســتعدادا ألي مواجهــة قــد تحــدث داخــل القســم«.

ــب  ــام نص ــذ 4 أي ــدأت من ــل، ب ــاف أن إدارة املعتق وأض

أجهــزة تشــويش يف محيــط القســم إىل جانــب تصعيــد 

ــذي أدى  القمــع واالقتحامــات والتفتيــش العــاري، األمــر ال

ــني األرسى واإلدارة. ــر ب ــن التوت ــة م ــوء حال إىل نش

وحــّذر مــام تقــوم بــه إدارة املعتقــل، خاصــة مــع جلبهــا 

ســيارات إســعاف وإطفــاء، األمــر الــذي يعنــي أنهــا تســتعد 

لقمــع أي مواجهــة قــد تحــدث داخــل القســم، خاصــة بعــد 

تصعيــد إدارة املعتقــات قمعهــا لــألرسى منــذ مطلــع العــام 

الجاري.

ــن  ــر م ــب أك ــايض، أصي ــر امل ــاين/ يناي ــون الث ويف 21 كان

100 معتقــل يف معتقــل »عوفــر« اإلرسائيــي، غــريب مدينــة 

رام اللــه، جــراء اعتــداءات قــوات مــا تســمى مصلحــة إدارة 

الســجون عليهــم.

واســتخدمت قــوات القمــع الرصــاص املطــاط والغــاز 

ــث احرتقــت 3  ــكاب حي ــروات وال ــة واله ــل الصوتي والقناب

ــل. ــرف بالكام غ

ــن،  ــو 2000 مواط ــب نح ــجن النق ــل يف س ــل إرسائي وتعتق

ونحــو 6 آالف يف كل الســجون، وفــق إحصائيــات رســمية 

ــر  ــة شــؤون األرسى التابعــة ملنظمــة التحري صــادرة عــن هيئ
الفلســطينية.382
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االثنني 2019/2/25

الرئيس: أّي خطة ال تنتج عنها دولة فلسطينية وعاصمتها 
القدس لن يكتب لها النجاح

قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن الحديــث عــن »صفقــة 

الرشعيــة  قــرارات  إىل  تســتند  ال  خطــة  أّي  أو  القــرن« 

الدوليــة، لــن يكتــب لهــا النجــاح، مــا دامــت ال تنتــج عنهــا 

دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة، والقــدس الرشقيــة 

عاصمــة لهــا.

 وأكــد الرئيــس، يف كلمتــه أمــام القمــة العربيــة األوربيــة 

األوىل املنعقــدة مبدينــة رشم الشــيخ املريــة، مســاء أمــس، 

أن محــاوالت اإلدارة األمركيــة والحكومــة اإلرسائيليــة تطبيع 

عاقاتهــا مــع الــدول العربيــة واإلســامية، لــن تجلب الســام 

واألمــن إلرسائيــل، وأن تطبيــق املبــادرة العربيــة كــام وردت 

عــام 2002 الطريــق الوحيــد لتحقيــق الســام.

القيــام  إىل  ودولــه،  األورويب  االتحــاد  الرئيــس  ودعــا   

بخطــوات عمليــة لتحقيــق لســام، تبــدأ بالتصــدي، ووقــف 

املحتلــة،  أرضنــا  عــى  اإلرسائيــي  االســتيطاين  املــرشوع 

وترســيخ رؤيــة حــل الدولتــني بخطــوات سياســية وقانونيــة 

غــر قابلــة لانعــكاس، تشــمل اعــرتاف دول االتحــاد بدولــة 

فلســطني، وحصولهــا عــى عضويــة كاملــة يف األمــم املتحــدة 

ــا. ــة متكينه ومواصل

 ودعــا الرئيــس لعقــد مؤمتــر دويل للســام، تتعــاون 

ــة  ــكيل آلي ــه، وتش ــر ل ــة للتحض ــة واألوربي ــدول العربي ال

دوليــة متعــددة األطــراف، لرعايــة املفاوضــات التــي يجــب 

أن تنهــي أطــول احتــال عرفــه التاريــخ املعــارص، وتحقــق 

ــع. ــن للجمي ــام واألم الس

ــة  ــادة الثاني ــل امل ــاد األورويب إىل تفعي ــا دول االتح  ودع

مــن اتفاقيــة الرشاكــة األوروبيــة اإلرسائيليــة 1995، والقيــام 

بالتحكيــم حــول مســألة اقتطــاع إرسائيــل أمــوال املقاصــة 

الفلســطينية، كذلــك املســائل املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق 
اإلنســان.383

جندي احتاليل يقّر بتعذيب فلسطيني وابنه مقابل عقوبة 
مخففة

عقــد االدعــاء العــام يف إرسائيــل، أمــس، صفقــة مــع 

جنــدي بالجيــش متهــم بتعذيــب أب فلســطيني وابنــه 

بالتهمــة  مبوجبهــا  الجنــدي  يعــرتف  اعتقالهــام،  خــال 

املنســوبة إليــه، مقابــل الحكــم عليــه بالســجن الفعــي ســتة 

ــكرية. ــه العس ــض رتبت ــهر، وتخفي ــف الش ــهور ونص ش

 وبحســب القنــاة 13 اإلرسائيليــة، فــإن محــاوالت تجــري 

ــود  ــة جن ــع أربع ــابهة م ــات مش ــل إىل صفق ــاً للتوص أيض

ــة تعذيــب املعتقلــني الفلســطينيني،  آخريــن شــاركوا بعملي

واتهمــوا أيضــاً مبامرســة تعذيــب معتقــل يف ظــروف خطرة.

ــاين املــايض،  ــون الث ــة إىل الثامــن مــن كان  وتعــود القضي

ــة  ــون يف كتيب ــذي يخدم ــة ال ــود الخمس ــام الجن ــا ق عندم

“الحريديــني”  لليهــود  املخصصــة  يهــودا«  »نيتســح 

ــام،  ــة اعتقاله ــه خــال عملي ــب أب وابن ــني( بتعذي )املتدين

وهــام مقيــدا األيــدي ومعصوبــا العيــون.

ــرب  ــكرية ق ــدة عس ــب يف قاع ــة التعذي ــت عملي  ووقع

مســتوطنة »بيــت إيــل«، رشق مدينــة رام اللــه. وقــام 

ــى  ــاره ع ــن وإجب ــي االب ــن عين ــة ع ــع العصب ــود برف الجن

رؤيــة والــده وهــو يتعــرض للتعذيــب الــذي أدى إىل كــر 

عــدد مــن ضلوعــه وأنفــه، بحســب الئحــة االتهــام املوجهــة 
ــم.384 ضده

قـوات االحتالل تعتـقـل 12 مواطـنـاً 

ــة، وفجــر  ــل املاضي ــة قب ــال، الليل ــوات االحت ــت ق اعتقل

أمــس، 12 مواطنــاً، خــال حملــة دهــم يف عــدد مــن 

محافظــات الضفــة والقــدس.

 وأشــار نــادي األســر إىل أن عمليــات االعتقــال اســتهدفت 

ــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية  ــس األوق رئيــس مجل

ــر  ــب مدي ــلهب، ونائ ــم س ــد العظي ــيخ عب ــدس الش يف الق

عــام دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس ناجــح بكــرات، 

إضافــة إىل املواطنــني نــور العجلــوين، وحســن عيــاد حيــث 

جــرى اعتقالهــام مــن بــاب العامــود.

 وقــال النــادي إن اعتقــال ســلهب وبكــرات، اللذيــن أفرج 

عنهــام الحقــاً، تــأيت يف إطــار حمــات االعتقــال التــي نفذتهــا 

ــت العــرشات مــن املقدســيني  ــي طال ــال والت رشطــة االحت

عــى خلفيــة إعــادة فتحهــم مصــى بــاب الرحمــة، وذلــك يف 

مواجهــة مخططــات االحتــال الجديــدة يف املســجد األقــى.

 وذكــر نــادي األســر أن قــوات االحتــال اعتقلــت ثاثــة 

ــاج  ــى الح ــم: مصطف ــة ه ــة قلقيلي ــن محافظ ــني م مواطن

حســن )20 عامــاً(، وداود شــنطي )23 عامــاً(، ومحمــد عبــد 

اللطيــف داود )23 عامــاً(، بعــد دهــم منازلهــم، وتفتيشــها.

مــن  اعتقلــت  االحتــال  قــوات  أن  النــادي  وأوضــح 

محافظــة بيــت لحــم املواطنــني: محمــد أرشف عيــى، 
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وصامــد محمــود صبــاح، وكاهــام مــن بلــدة الخــر، 

إضافــة إىل حمــزة أبــو يابــس مــن مخيــم الدهيشــة.

ــزت  ــال احتج ــوات االحت ــأن ق ــي ب ــدر أمن ــاد مص  وأف

ــاعات  ــدة س ــس ع ــو ياب ــاح أب ــد الفت ــم عب ــاب إبراهي الش

بعــد دهــم منــزل عائلتــه وتفتيشــه يف بلــدة حوســان غــرب 

بيــت لحــم.

 ولفــت النــادي إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت محمــد 

عزيــز الرميــاوي، ومــراد كريــم الرغــويث، وهــام مــن بلــدة 

بيــت رميــا شــامل غــريب رام اللــه.

 فقــد اعتقلــت قــوات االحتــال املواطــن كريــم الرغــويث، 

ــه يف  ــه والعبــث مبحتويات ــه مــراد، بعــد تفتيــش منزل ونجل

ــني محمــود  ــزيل املواطن ــدة بيــت رميــا، كــام دهمــت من بل

ــد الرغــويث، وســلمتهام باغــني  ــز الرميــاوي، وجــاد فه عزي

ــا. ملراجعــة مخابراته

ــرر  ــر املح ــقيق األس ــو ش ــويث ه ــم الرغ ــن كري  واملواط

ــل  ــه قب ــرج عن ــذي أف ــد«، ال ــو عمي ــويث »أب ــد الرغ محم
ــام، بعــد قضــاء 16 عامــاً يف ســجون االحتــال.385 أربعــة أي

االحتالل يجرف 28 دومنا ويقتلع 300 شجرة زيتون ولوز يف 

أرايض برطعة

ــني، 28  ــوم االثن ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق جرف

دومنــا واقتلعــت 300 شــجرة مــن أرايض بلــدة برطعــة 

ــة خلــف جــدار الضــم والتوســع العنــري جنــوب  املعزول

ــني. ــرب جن غ

وأفــاد مراســلنا بــأن آليــات االحتــال قلعــت 300 شــجرة 

زيتــون ولــوز لــدى تجريفهــا 28 دومنــا مــن أرايض املواطــن 
جــامل رشيــف عامرنــة الواقعــة يف بلــدة برطعــة.386

مستوطنون يحارصون 600 دونم بالسياج املكهرب 
باألغوار

 أقــدم مســتوطن، صبــاح يــوم االثنــني، عــى إغــاق مئــات 

الدومنــات مــن األرايض بســياج كهربــايئ يف منطقــة الســويدة 

باألغــوار الشــاملية بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتال.

وقــال معتــز بشــارات مســؤول ملــف االســتيطان يف 

محافظــة طوبــاس لـــ معــا أن املســتوطن جــاء إىل املنطقــة 

ــة  ــام بإنشــاء مزرع ــام، وق ــدة أشــهر ونصــب 3 خي ــل ع قب

لرتبيــة األبقــار، مؤكــدا أن هــذه األرايض تعــود ملكيتهــا 

للمواطنــني.

ويف ذات الســياق، نصبت قــوات االحتــال الكامــرات 

عــى كافــة األرايض التــي صادرتهــا وتقــدر بأكــر مــن 

ــدا بشــارات أن هــذه اإلجــراءات منعــت  ــم، مؤك 600 دون

عــرشات املواطنــني مــن الوصــول إىل أراضيهــم.

وأشــار بشــارات إىل أن معظــم هــذه األرايض تحمــل 

ــر  ــه، وتعت ــال ال تعــرتف ب ــوات االحت ــو« وق كوشــان »طاب
هــذه األرايض “أمــاك غائبــني”. 387

االحتالل يصعد ضد املقدسيني... إبعاد 3 شبان عن األقىص

أبعــدت ســلطات االحتــال ثاثــة مقدســيني، صبــاح 

االثنــني، عــن املســجد األقــى لفــرتات بــني 4-6 أشــهر.

وعلمــت وكالــة معــا أن مخابــرات االحتــال ســلمت 

ــاد  ــرارات باالبع ــاق وحســام ســدر ق ــد الدق الشــبان: محم

عــن االقــى ملــدة 6 أشــهر، والشــاب نظــام أبــو رمــوز ملــدة 

ــهر. 4 أش

وصّعــدت ســلطات االحتــال مــن سياســة اإلبعــادات 

عــن األقــى خــال األيــام األخــرة حيــث شــهدت املســجد 

ــن  ــة، ومتك ــاب الرحم ــى ب ــاق مص ــد اغ ــعبية ض ــة ش هب

أهايل املدينــة مــن اعــادة فتحــه والصــاة فيــه بعــد اعتصــام 

ــوات عــى مــدار أســبوع. وصل

ومــن جهــة ثانيــة اقتحــم 35 مســتوطنا املســجد األقــى 
عــر بــاب املغاربــة، بحراســة رشطــة االحتــال.388

األوقاف تعني إماماً ملصىل باب الرحمة اعتباراً من اليوم

ــس  ــن رئي ــس، ع ــاء أم ــال، مس ــلطات االحت ــت س أفرج

يف  اإلســامية  واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف  مجلــس 

القــدس الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب، ونائــب املديــر العــام 

ــد  ــرات بع ــح بك ــيخ ناج ــامية الش ــاف اإلس ــرة األوق لدائ

ــى  ــاعات ع ــام لس ــق معه ــس والتحقي ــر أم ــام فج اعتقاله

ــاب الرحمــة داخــل األقــى وســلم  ــح مصــى ب ــة فت خلفي

االحتــال الشــيخني ســلهب وبكــرات قــرارات إبعــاد إداريــة 

ــد  ــتدعاء بع ــر اس ــام، وأم ــدة 8 أي ــى مل ــن املســجد األق ع

األيــام الثامنيــة ملركــز »القشــلة« يف بــاب الخليــل بالقــدس 

القدميــة، إمــا لتجديــد قــرار األبعــاد اإلداري ملــدة بــني 6-3 

ــرار. ــد الق ــدم تجدي شــهور أو ع

وأدىل الشــيخ ســلهب بتريــح صحفــي فــور االفــراج عنــه 

ــة،  ــدس املحتل ــرب الق ــال »املســكوبية« غ ــز اعتق ــن مرك م

قــال فيــه إن االعتقــال جــاء عــى خلفيــة فتــح مبنــى 

ــا:  ــى، مضيف ــجد األق ــل املس ــة داخ ــاب الرحم ــى ب ومص

ــى  ــاظ ع ــاً يف الحف ــا، وســنمي قدم ــن يضرن ــال ل »االعتق
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ــه«.  ــاحته ومرافق ــكل مس ــى ب ــجد األق املس

مــن جانبــه، قــال الشــيخ بكــرات إن محققــي االحتــال 

ركــزوا عــى قضيــة فتــح مبنــى بــاب الرحمــة، ونحــن أكدنــا 

لهــم أن األوقــاف اإلســامية حينــام اتخــذت قــرار فتــح مبنى 

بــاب الرحمــة باعتبــاره جــزءاً ال يتجــزأ مــن املســجد األقــى 

الــذي ال يخضــع للتفــاوض أو املســاومة«. 

وأضــاف بكــرات: إن محققــي االحتــال ســألوا عــن 

ــة  ــا أن هــذا القــرار مــن صلحي مصــر املبنــى، ونحــن أكدن

األوقــاف اإلســامية التــي رمبــا تفتحــه مصــى أو دائــرة مــن 

دوائــر املســجد، وأن األوقــاف مــرة عــى ترميمــه يف الفــرتة 

ــة القادمــة.  القليل

ــني  ــس، تعي ــامية أم ــاف اإلس ــس األوق ــرر مجل ــذا وق ه

إمــام ملصــى بــاب الرحمــة للصلــوات الخمــس اعتبــاراً مــن 

ــاً  ــبقى مفتوح ــة س ــاب الرحم ــى ب ــداً أن مص ــوم، مؤك الي

للصــاة، حــال بقيــة املصليــات والســاحات يف املســجد 

ــى.  األق

يف غضــون ذلــك، أكــد طاقــم الدفــاع عــن أكــر مــن 120 

معتقــاً ومبعــداً عــن املســجد األقــى املبــارك، أنــه ال يوجد 

أمــر ســاري املفعــول إلغــاق مصــى بــاب الرحمــة شــاميل 

رشق املســجد األقــى.389 

اليوم الذكرى الـ 25 ملجزرة الحرم اإلبراهيمي

ربــع قــرن عــى ذلــك اليــوم األســود الــذي دون يف 

صفحــات التاريــخ، عندمــا ســلم املصلــون قلوبهــم لخالــق 

الســاموات، صــاة فجــر الجمعــة، الخامــس عــرش مــن شــهر 

رمضــان يف عــام 1414 هـــ، وفــق الخامــس والعرشيــن مــن 

ــل،  ــف، بالخلي شــباط 1994م، يف الحــرم اإلبراهيمــي الرشي

لرتتقــي أرواح تســعة وعرشيــن مصليــاً، ويلملــم مائــة 

وخمســني جريحــاً جراحهــم التــي أصيبــوا بهــا بــني خطــرة 

ومتوســطة وطفيفــة، يف جرميــة ارتكبهــا مســتوطن يدعــى 

»بــاروخ جولــد شــتاين« يحمــل يف صــدره ظــام حقــد 

ــري.390  عن

مرشوع قانون أمرييك لالعرتاف بسيادة إرسائيل عىل 
الجوالن

يناقــش مجلــس الشــيوخ األمــريك هــذا األســبوع مــرشوع 

ــون يقــي االعــرتاف بســيادة إرسائيــل عــى مرتفعــات  قان

ــوة  ــذه الخط ــادر له ــل، حيــث ب ــوري املحت ــوالن الس الج

الســناتور تيــد كــروز وتــوم كوتــن مــن الحــزب الجمهــوري، 

علــامً أن االقــرتاح يحظــى بدعــم مــن قبــل أعضــاء مجلــس 

الشــيوخ الدميقراطيــني وزعيــم الغالبيــة يف مجلــس النــواب 

ســتيني هويــر. 

وذكــرت صحيفــة »إرسائيــل اليــوم«، أن الصيغــة املقرتحــة 

ــزم،  ــون مل ــرشوع قان ــن م ــدور ع ــث ي ــر إىل أن الحدي تش

وليــس تريحــي أو إعــاين، وتؤكــد أن »السياســة األمركيــة 

هــي االعــرتاف بإرسائيــل كدولــة ذات ســيادة عــى مرتفعات 

الجــوالن«، حيــث ال يتوقــع أن يواجــه املقــرتح معارضــة مــن 

قبــل اإلدارة األمركيــة.391 

الثالثاء 2019/2/26

نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغالق »باب الرحمة« وإخالئه 
من محتوياته والعمل عىل مواجهة مجلس األوقاف

ــو،  ــني نتنياه ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــدر رئي أص

أوامــر بإنفــاذ قــرار محكمــة االحتــال الصــادر بشــأن مصــى 

»بــاب الرحمــة« التابــع للمســجد األقــى املبــارك، وإعــادة 

إغاقــه مــن جديــد وإخائــه مــن محتوياتــه، باإلضافــة 

إىل العمــل عــى مواجهــة مجلــس األوقــاف والشــؤون 

ــك  ــة، وذل ــدس املحتل ــة الق واملقدســات اإلســامية يف مدين

بحســب مــا أورد التلفزيــون الرســمي اإلرسائيــي )كان(، 

مســاء أمــس.

 ونقلــت القنــاة عــن مصــادر سياســية أن نتنياهــو شــارك 

بنفســه بنقاشــات األجهــزة األمنيــة، حــول األحــداث األخــرة 

أقــدم  املقدســة، حيــث  املدينــة  القدميــة يف  البلــدة  يف 

ــام  ــذ الع ــق من ــى املغل ــاب املص ــح ب ــى فت ــيون ع مقدس

2003، وبحســب »كان« طالــب نتنياهــو بإعــادة إغــاق 

ــام  ــادر الع ــال الص ــة االحت ــم محكم ــاذ حك ــى، وإنف املص

ــى. ــاق املص ــتمرار إغ 2017 باس

إغــاق  بإعــادة  األمنيــة  األجهــزة  نتنياهــو  وطالــب   

ــاف،  ــس األوق ــع مجل ــويات م ــة« دون تس ــى الرحم »مص

ــا  ــت إىل األردن موقفه ــل نقل ــاة إىل أن إرسائي وأشــارت القن

ــى. ــاق املص ــا إغ ــا بنيته ــأن، وأخطرته ــذا الش ــول ه ح

 كــام أصــدر وزيــر األمــن الداخــي، غلعــاد إردان، أوامــر 

لرشطــة االحتــال اإلرسائيــي بإخــاء املصــى مــن محتوياتــه 

مبــا يشــمل جميــع املعــدات والبســط والســجاد املســتخدم 

ــو تطلــب  للصــاة، وإغــاق املبنــى دون تســويات، حتــى ل

ذلــك تنفيــذ حملــة اعتقــاالت واســعة.

ــا  ــاة إىل أن الرشطــة مل تحــدد جــدوال زمني  وأشــارت القن
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للــرشوع بـ»تنفيــذ أوامــر نتنياهــو وإردان«، غــر أن املصادر 

ــن  ــه »ســيكون م ــدت أن ــة أك ــزة األمني ــن األجه ــة م املقرب

الصعــب تجنــب انــدالع مواجهــات عنيفــة« يف البلــدة 

ــة392. ــرتة املقبل ــدس، خــال الف ــة بالق القدمي

قمة رشم الشيخ تؤكد االلتزام بالتوصل لحل الدولتني وعدم 
رشعية املستوطنات 

أكــد الزعــامء العــرب واألوروبيــون يف ختــام قمتهــم 

يف منتجــع رشم الشــيخ املــري »التأكيــد عــى مواقفنــا 

ــا يف  ــط مب ــرشق األوس ــام يف ال ــة الس ــن عملي ــرتكة م املش

ــتوطنات  ــة املس ــدم رشعي ــدس وع ــع الق ــأن وض ــك بش ذل

اإلرسائيليــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة وفقــا للقانــون 

ــدويل«.  ال

ــام«  ــت »األي ــذي حصل ــي ال ــان الختام ــوا يف البي  وأضاف

عــى نســخة منــه: »وأعدنــا التأكيــد عــى التزامنــا بالتوصــل 

إىل حــل الدولتــني وفقــا لكافــة قــرارات األمــم املتحــدة ذات 

الصلــة، بوصفــه الســبيل الواقعــي الوحيــد إلنهــاء االحتــال 

ــة  ــدس الرشقي ــمل الق ــذي يش ــام 1967 وال ــدأ الع ــذي ب ال

والتوصــل إىل ســام عــادل ودائــم وشــامل بــني اإلرسائيليــني 

األطــراف  بــني  مبــارشة  عــر مفاوضــات  والفلســطينيني 

ــا الحــل النهــايئ«. ــاول كافــة قضاي تتن

الوضــع  عــى  الحفــاظ  أهميــة  »اســتذكرنا  وتابعــوا   

ــا يف  ــدس مب ــة يف الق ــن املقدس ــم يف األماك ــي القائ التاريخ

ذلــك مــا يتصــل بالوصايــة الهاشــمية. وأعدنــا التأكيــد عــى 

الــدور الــذي ال ميكــن االســتغناء عنــه لوكالــة األونــروا 

ورضورة دعمهــا سياســيا وماليــا لتمكينهــا مــن الوفــاء 

بواليتهــا األمميــة«. 

 وأشــاروا إىل أنــه »وعرنــا عــن القلــق إزاء األوضــاع 

اإلنســانية والسياســية واألمنيــة واالقتصاديــة يف قطــاع غــزة 

وطالبنــا كافــة األطــراف باتخــاذ خطــوات فوريــة إلحــداث 

تغيــر أســايس لألفضــل التزامــا بأحــكام القانــون الــدويل، مبــا 

يف ذلــك قانــون حقــوق اإلنســان الــدويل والقانــون اإلنســاين 
الــدويل خاصــة فيــام يتصــل بحاميــة املدنيــني«.393

قوات االحتالل تعتقل 12 مواطناً يف الضفة وغزة 

واقتحــام  دهــم  عمليــات  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

ــد رشق  ــط التحدي ــى خ ــة وع ــات بالضف ــدة محافظ يف ع

محافظــة رفــح.

ــادت  ــاباً. وأف ــت ش ــم، اعتقل ــت لح ــة بي ــي محافظ  فف

ــاب  ــت الش ــال اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــددة ب ــادر متع مص

إيهــاب عبــد اللــه يوســف طقاطقــة )18 عامــا(، بعــد 

ــت  ــوب بي ــار جن ــت فج ــدة بي ــه يف بل ــزل ذوي ــش من تفتي

ــم. لح

ــادي  ــاد ن ــاً. وأف ــت مواطن  ويف محافظــة ســلفيت، اعتقل

األســر بــأن قــوات االحتــال اعتقلــت املواطــن عــدي 

ــلفيت. ــة س ــات يف محافظ ــدة راف ــن بل ــاش م ــوان عي رض

 ويف محافظــة جنــني، اعتقلــت ثاثــة مواطنــني. وذكــرت 

مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال اعتقلــت األســرين 

املحرريــن خــر عدنــان، وطــارق قعــدان، مــن بلــدة 

عرابــة، واملواطــن أحمــد مصطفــى ملحــم مــن كفــر راعــي 

ــها. ــم، وتفتيش ــم منازله ــد ده بع

وأفــادت  مواطنــا.  اعتقلــت  الخليــل،  محافظــة  ويف   

ــة  ــت مدين ــال اقتحم ــوات االحت ــأن ق ــددة ب ــادر متع مص

ــري  ــاح الجع ــد الفت ــد عب ــن رائ ــت املواط ــل، واعتقل الخلي

ــه. ــث مبحتويات ــه والعب ــش منزل بعــد تفتي

وائــل  الشــهيد  الجعــري هــو شــقيق  أن  وأوضحــت 

الجعــري املحتجــز جثامنــه لــدى االحتــال مــن العــام 

ــة طعــن  ــذه عملي ــة تنفي ــرم واستشــهد بزعــم محاول املن

قــرب مســتوطنة »كريــات أربــع« املقامــة عــى أرايض 

الخليــل. وممتلكاتهــم رشق  املواطنــني 

االحتــال  قــوات  اعتقلــت  القــدس،  محافظــة  ويف   

ــال  ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي ــادت مص ــني. وأف مواطن

ــس  ــد عوي ــارك أحم ــى املب ــجد األق ــارس املس ــت ح اعتقل

ــة. ــاب حط ــن جهــة ب ــاء خروجــه مــن األقــى م أثن

فيــام أشــار نــادي األســر إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت 

مواطنــاً مــن بلــدة الــرام شــامل القــدس املحتلــة.

ويف محافظــة رفــح، اعتقلــت قــوات االحتــال ثاثة شــبان 

ــال  ــة. وخ ــد رشق املحافظ ــط التحدي ــم خ ــم اجتيازه بزع

يحــارصون  االحتــال  جنــود  شــوهد  االعتقــال،  عمليــة 

لطائــرات  مكثفــة  تحليــق  عمليــات  وســط  املنطقــة، 

ــة  ــف، دون معرف ــار كثي االســتطاع، وســمع دوي إطــاق ن
إذا مــا كان الشــبان تعرضــوا لإصابــة.394

القمة العربية األوروبية األوىل تؤكد عىل حل الدولتني 
والحفاظ عىل الوضع التاريخي القائم يف القدس

اختتمــت أمــس أعــامل القمــة العربيــة األوروبيــة األوىل 

بإصــدار إعــان رشم الشــيخ الــذي أكــد مجــدداً عــى 

حــل الدولتــني ورفــض االســتيطان، والحفــاظ عــى الوضــع 



149

www.prc.ps شباط 2019

ــدس. ــة يف الق ــن املقدس ــم لألماك ــي القائ التاريخ

 وأكــد القــادة والزعــامء العــرب واألوروبيــون مــن خــال 

ــام يف  ــة الس ــن عملي ــرتكة م ــم املش ــى مواقفه ــان ع اإلع

الــرشق األوســط مبــا يف ذلــك وضــع القــدس وعــدم رشعيــة 

ــة.  ــطينية املحتل ــة يف األرايض الفلس ــتوطنات اإلرسائيلي املس

ــى  ــد ع ــان التأكي ــاد الجانب ــد أع ــان فق ــب اإلع وبحس

ــرارات  ــة ق ــاً لكاف ــني وفق ــزام بالتوصــل إىل حــل الدولت االلت

األمــم املتحــدة ذات الصلــة بوصفــه الســبيل الواقعــي 

ــذي  ــام 1967 وال ــدأ ع ــذي ب ــال ال ــاء االحت ــد إلنه الوحي

يشــمل القــدس الرشقيــة والتوصــل إىل ســام عــادل ودائــم 

ــات  ــر مفاوض ــطينيني ع ــني والفلس ــني اإلرسائيلي ــامل ب وش

مبــارشة بــني األطــراف تتنــاول كافــة قضايــا الوضــع النهــايئ.

واســتنكر القــادة أهميــة الحفــاظ عــى اإلرث التاريخــي 

يتصــل  مــا  ذلــك  يف  مبــا  املقدســة  األماكــن  يف  القائــم 

ــن  ــذي ال ميك ــدور ال ــى ال ــد ع ــمية والتأكي ــة الرس بالوصاي

ــياً  ــا سياس ــروا ورضورة دعمه ــة األون ــه  لوكال ــتغناء عن االس

ــة. ــا األممي ــاء بواليته ــن الوف ــا م ــاً لتمكينه ومالي

وعــر الجانبــان عــن القلــق إزاء األوضــاع اإلنســانية 

ــاً  ــزة وطالب ــاع غ ــة يف قط ــة واالقتصادي ــية واألمني والسياس

ــر  ــداث تغي ــة إلح ــوات فوري ــاذ خط ــراف باتخ ــة األط كاف

ــا يف  ــدويل مب ــون ال ــكام القان ــا بأح ــل التزامه ــايس لألفض أس

ــاين  ــون اإلنس ــدويل والقان ــان ال ــوق اإلنس ــون حق ــك قان ذل

ــني.  ــة املدني ــل بحامي ــام يتص ــة في ــدويل خاص ال

وأشــار البيــان إىل أن تعزيــز التعــاون اإلقليمــي يعــد 

ــا  ــي تواجهه ــات املشــرتكة الت ــاح التعاطــي مــع التحدي مفت

دول االتحــاد األورويب والــدول العربيــة. وجــدد البيــان 

التــزام الجانبــني بالعمــل الفعــال متعــدد األطــراف وبنظــام 

دويل مؤســس عــى القانــون الــدويل بهــدف التعاطــي مــع 

التحديــات العامليــة مــن خــال زيــادة التعــاون بــني جامعــة 

الــدول العربيــة واالتحــاد األورويب واألمــم املتحــدة واالتحــاد 

ــي. اإلفريق

ــة  ــدة التنمي ــل بأجن ــزام الكام ــى االت ــد ع ــاد التأكي وأع

ــة  ــزام الجهــود الرامي املســتدامة 2030. وسرشــد هــذا االلت

لتحقيــق األهــداف املشــرتكة مبا يف ذلــك التحديات املشــرتكة 

مثــل ظاهــرة الهجــرة عــى »مبــادئ فاليتــا« وحاميــة ودعــم 

الاجئــني مبوجــب القانــون الــدويل واحــرتام كافــة جوانــب 

ــض  ــة أشــكال التحري ــة كاف ــدويل وإدان ــوق اإلنســان ال حق

عــى الكراهيــة وكراهيــة األجانــب وعــدم التســامح وتعزيــز 

مكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة وزيــادة جهودنــا املشــرتكة 

ــار يف  ــتئصال االتج ــني واس ــب الاجئ ــة تهري ــع ومكافح ملن

البــرش ومكافحــة مــن يســتغلون الضعفــاء والجهــود الدولية 

ــة  ــة »اتفاقي ــي وخاص ــر املناخ ــع التغ ــل م ــة للتعام الرامي
باريس«.395

قوات االحتالل تعتقل 21 مواطنا من الضفة 

شــنت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة، وفجــر 

ــن  ــا م ــت 21 مواطن ــاالت طال ــة اعتق ــاء، حمل ــوم الثاث الي

أنحــاء متفرقــة يف الضفــة الغربيــة، تخللتهــا اعتــداءات عــى 

املواطنــني، وتفتيــش وتخريــب للمنــازل، ورسقــة أمــوال.

وقــال نــادي األســر، إن 7 مواطنــني جــرى اعتقالهــم مــن 

عــدة بلــدات يف محافظــة نابلــس، وهــم: محمــد فايــز 

شــويل )20 عامــا(، ومحمــد أحمــد ســواملة )32 عامــا(، 

ــرب  ــان ع ــى إحس ــا(، ومثن ــويل ) 38 عام ــد ش ــام حام وبس

)36 عامــا(، وفــارس بســام شــويل )30 عامــا(، وعصــام وليــد 

ــاً(، ومحمــود نايــف الســلوادي )33 عامــا(. ــم )24 عام غان

فيــام اُعتقــل خمســة مواطنــني مــن محافظــة بيــت لحــم 

ــدوع،  ــر دع ــد جعف ــدوع، ومحم ــد دع ــرم محم ــم: أك وه

ورايض صــاح طقاطقــة، ومحســن أســعد ثوابتــه، ويوســف 

كوازبــة.

خمســة  االحتــال  اعتقــل  طوبــاس  محافظــة  ومــن 

مواطنــني وهــم: ســامر ســميح صوافطــة )39 عامــاً(، وباســم 

ذيــب صوافطــة ونجليــه محمــد وقســام، عــاوة عــى رايــق 

ــادق بشــارات. ص

ــل املســاملة )21  ــد نبي ــني املواطــن زي ــاف إىل املعتقل يُض

عامــاً( وهــو نجــل األســر نبيــل مســاملة املحكــوم بالّســجن 

)23 عامــا(، ومعــاذ يوســف طبيــش، ومواطنــني آخريــن 

جــرى اعتقالهــام مــن بلــدة العيزريــة، بينهــام طفــل، وهــام: 

ــد دمــدوم )25 عامــا(، وأحمــد جــواد عثــامن  محمــود خال
ــا(.396 )14 عام

بيت لحم: إصابة عرشات العامل باالختناق عىل حاجز 
»300« واالحتالل يغلقه

 أصيــب، اليــوم الثاثــاء، عــرشات العــامل باالختنــاق، 

عــى حاجــز 300 شــامل بيــت لحــم، جــراء إطــاق قــوات 

االحتــال اإلرسائيــي قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع صوبهــم.

وأفــاد مصــدر أمنــي لـ»وفــا«، بأن عــرشات العــامل أصيبوا 

باالختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، الــذي 
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ــلوب  ــى أس ــم ع ــد احتجاجه ــال، بع ــود االحت ــه جن أطلق

معاملتهــم عــى الحاجــز.

ــال أغلقــت الحاجــز، ومنعــت  ــوات االحت وأضــاف أن ق

ــور397. العــامل مــن العب

األربعاء 2019/2/27

أبو ردينة لـ»األيام« ردا ًعىل كوشرن: أي خطة ال تتضمن 
دولة عاصمتها القدس عىل حدود 1967 مصريها الفشل 

بلســان  الرســمي  املتحــدث  ردينــة،  أبــو  نبيــل  أكــد 

ــوم عــى  ــام« عــى أن أي خطــة ســام ال تق الرئاســة، لـ»أي

ــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الرشقيــة  أســاس قيــام دول

عــى حــدود 1967 ســيكون مصرهــا الفشــل.

 تأكيــدات أبــو ردينــة جــاءت ردا عــى كبــر مستشــاري 

ــتهل  ــال يف مس ــذي ق ــر ال ــد كوش ــريك جاري ــس األم الرئي

جولــة خليجيــة لــه، إن الخطــة األمركيــة للســام بــني 

الفلســطينيني واإلرسائيليــني ســرتكز عــى الحــدود وحــل 

ــة. ــرتام والحري ــامه االح ــا س ــايئ وم ــل النه ــا الح قضاي

 وقــال أبــو ردينــة، »أي خطــة ال تقــوم عــى أســاس دولــة 

فلســطينية وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة عــى حــدود 1967 

وفقــا لقــرارات الرشعيــة الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة 

ســيكون مصرهــا الفشــل«.  

 وأضــاف، »هــذا هــو األســاس لســام عــادل وشــامل 

ــل  ــددة بالفش ــود مه ــإن أي جه ــك ف ــة ودون ذل يف املنطق

الكامــل وســتكون يف مهــب الريــح«. 

ــا  ــع قضاي ــل جمي ــوب ح ــى وج ــة ع ــو ردين ــدد أب  وش

الحــل النهــايئ طبقــا لقــرارات الرشعيــة الدوليــة، وقــال، »أي 

ــي إال الفشــل«.   ــن تاق مشــاريع غامضــة ل

 وكان وفــد كوشــر الــذي يضــم مســاعد الرئيــس األمــريك 

غرينبــات  جيســون  الدوليــة  للمفاوضــات  واملبعــوث 

ــع ويل  ــى م ــران التق ــول إي ــاص ح ــريك الخ ــوث األم واملبع

عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد يف اإلمــارات 

ــامن. ــلطان ُع ــوس، س ــلطان قاب ــدة والس ــة املتح العربي

 يذكــر أن الجولــة التــي ستســتمر أســبوعا ستشــمل دولــة 

خليجيــة أخــرى مبــا فيهــا الســعودية وقطــر.

ــام«، إن  ــض لـ»األي ــت األبي ــر يف البي ــؤول كب ــال مس  وق

ــادة  ــع ق ــيبحثان م ــات س ــيد غرينب ــر والس ــيد كوش »الس

ــني أفــكارا حــول خطــة الســام وإجــزاء مــن الجــزء  إقليمي

االقتصــادي يف الخطــة«.

ــن  ــف ع ــض الكش ــذي رف ــريك، ال ــؤول األم ــت املس  ولف

ــة  ــة كامل ــرش الخط ــن تن ــة ل ــمه، اىل أن اإلدارة األمركي اس

قبــل االنتخابــات اإلرسائيليــة املقــررة يف التاســع مــن نيســان 

ــل. املقب

ــة  ــة ملنظم ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــال أم ــه، ق ــن جهت  م

التحريــر الفلســطينية د. صائــب عريقــات يف تغريــدة عــى 

ــة لخطــة ترامــب، نظــام  ــرت(، »حــدود 2019 االفرتاضي )توي

ــدول  ــون ال ــطينيني ويطوف ــازل للفلس )ابرتهايــد( مــع مع

العربيــة يف محاولــة للحصــول عــى متويــل للمــرشوع الــذي 

تبنــاه وقدمــه مجلــس املســتوطنات. كان عليهم أن يســمعوا 

مــا قالــه القــادة العــرب يف قمــة رشم الشــيخ وكذلــك قــراءة 
البيــان الختامــي للقمــة«.398

أوقاف القدس: مطامع الـمتطرفني اليهود بباب الرحمة 
برزت بشكل متزايد منذ بداية العام 2016 

ــه  ــل، يرافق ــي اوري ارئي ــة اإلرسائي ــر الزراع ــم وزي اقتح

عــدد مــن املســتوطنني، املســجد األقــى، أمــس، قبــل 

خــط  عــى  إرسائيــي  مســتوطن  إقــدام  مــن  ســاعات 

ــل  ــة. ووص ــاب الرحم ــي لب ــدار الخارج ــى الج ــعارات ع ش

ارئيــل، برفقــة قــوات كبــرة مــن الرشطــة، اىل منطقــة قريبــة 

ــل أن  ــط الصــور قب ــث التق ــة حي ــاب الرحم ــن مصــى ب م

ــاب  ــاق ب ــادة إغ ــني اىل إع ــات للصحافي ــو يف تريح يدع

ــة. الرحم

ــي عــى خــط  ــدم مســتوطن إرسائي ــد أق ــل، فق  وباملقاب

شــعار »هــذا البــاب يجــب أن يبقــى مغلقــا لحــني قــرار إلــه 

إرسائيــل« عــى الجــدار الخارجــي لبــاب الرحمــة مــن جهــة 

مقــرة بــاب الرحمــة.

 وأوقفــت الرشطــة اإلرسائيليــة املســتوطن ونقلتــه إىل 

ــا. ــد مراكزه أح

مــن جهــة ثانيــة، فقــد ســلمت الرشطــة اإلرسائيليــة، 

أمــس، الناشــطة املقدســية املعلمــة هنــادي الحلــواين قــرار 

إبعــاد عــن املســجد األقــى ملــدة 6 أشــهر فيــام اعتقلــت 

مســؤول الوعــظ واإلرشــاد يف دائــرة األوقــاف اإلســامية 

ــاد  ــرار إبع ــد، ق ــلمته، األح ــد أن س ــا بع ــد دعن ــيخ رائ الش
ــهر.399 ــدة 6 أش ــى مل ــجد األق ــن املس ع

غزة: 4 إصابات وتدمري أجزاء من السياج الفاصل يف 
مواجهات ليلية قرب »ملكة« 

أصيــب أربعــة شــبان بالرصــاص الحــي، وعــدد آخــر 
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ــن  ــزاء م ــب أج ــر وتخري ــم تدم ــام ت ــاق، ك ــاالت اختن بح

الســياج الفاصــل املمتــد عــى طــول خــط التحديــد، يف 

موقــع  محيــط  يف  اندلعــت  واســعة،  ليليــة  مواجهــات 

»ملكــة«، رشق مدينــة غــزة ليلــة، أمــس.

وتقــدم املئــات مــن الشــبان ناحيــة خــط التحديــد رشق 

مخيــم العــودة مبدينــة غــزة، وكان بعضهــم يحمــل مقصات، 

مســتغلني كثافــة الدخــان الناتــج عــن اإلطــارات املطاطيــة 

ــب  ــص وتخري ــوا بق ــا، ورشع ــرشات منه ــعلوا الع ــي أش الت

وســحب األســاك الشــائكة، كــام نجــح بعضهــم يف تحطيــم 
بوابــات إلكرتونيــة، وتدمــر كامــرات مراقبــة.400

االتحاد األورويب يوقع اتفاقية تربع مع األونروا بقيمة 82 

مليون يورو

ــوض  ــراف واملف ــف ط ــاد األورويب رال ــل االتح ــع ممث وق

العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي 

فلســطني يف الــرشق األدىن )أونــروا( بيــر كرينبــول، يف مقــر 

ــام  ــرع دع ــة ت ــة، اتفاقي ــدس الرشقي ــروا« بالق ــة »أون رئاس

ــون  ــة لعــام 2019، بقيمــة 82 ملي ــة الرامجي ــة الوكال ملوازن

يــورو لدعــم عمــل الوكالــة يف مجــال التنميــة البرشيــة لهــذا 

العــام.

وأوضحــت الوكالــة يف بيــان لهــا، أن التــرع الجديــد 

ســيعمل عــى املســاعدة يف املحافظــة عــى ســبل الوصــول 

ــة  ــم الرعاي ــل، وتقدي ــه 532,000 طف ــا مجموع ــم مل للتعلي

الصحيــة األوليــة ألكــر مــن 3,5 مليــون مريــض، إىل جانــب 

تقديــم املســاعدة ألكــر مــن 250,000 الجــئ مــن فلســطني 

معرضــني للمخاطــر بشــكل حــاد، باإلضافــة إىل العديــد مــن 

ــرشق  ــة ال ــه منطق ــاين في ــت تع ــرى، يف وق ــات األخ الخدم
األوســط مــن عــدم اســتقرار شــديد.401

قاض ضد نيتنياهو: ترصيحاته ضد العرب بائسة وضارة

ــة الســابق ســليم  ــا اإلرسائيلي ــايض املحكمــة العلي ــال ق ق

ــني  ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــرات رئي ــران: إن تحذي ج

نتنياهــو مــن الناخبــني العــرب ومــن تشــكيل كتلــة مانعــة 

ــة ليــس لهــا مــكان. مــع األحــزاب العربي

وأضــاف: »إنهــا ال لــزوم لهــا وبائســة ومتــس بجميــع 

املواطنــني العــرب يف البــاد«. ودعــا جــران رئيــس الــوزراء 

ــه. ــن تريحات ــع ع إىل الرتاج

ــز يف  ــتي بري ــه اس ــه مع ــاء أجرت ــران يف لق ــاف ج وأض

إذاعــة »مــكان«، إنــه »مســتاء للغايــة«، مضيفــا أن »هــؤالء 

مواطنــون رشعيــون وليســوا غــر رشعيــني، أو مرفوضــني أو 

حقــراء ومجذومــني، ورئيــس الــوزراء كان سيحســن العمــل 

لــو تعامــل بشــكل آخــر، باحــرتام، مــع كل مواطنــي الدولــة، 

مبــا يف ذلــك املواطنــني العــرب”.

وتابــع قــايض املحكمــة العليــا الســابق: أنــه عــى الرغــم 

مــن أن رئيــس الــوزراء »يتعــرض للضغــوط«، إال أنــه ال 

يســتطيع »االنقضــاض عــى العــرب. مــا الــذي حــدث؟ 

ال  أنهــم  وصحيــح  الدولــة،  يف  مواطنــون  هــم  هــؤالء 

يحصلــون عــى الحقــوق املتســاوية - وهــذه قصــة أخــرى 

وآمــل أن نحصــل عــى الحقــوق الكاملــة - لكــن يف الوقــت 

ــي.  ــع النواح ــن جمي ــاوون م ــون متس ــن مواطن ــه نح نفس

ــة”. ــة مانع ــا ككتل وأيض

وشــدد عــى أن األمــر ال يتوقــف عــى نتنياهــو فقــط، بــل 

أيضــا هنــاك »العديــد مــن الــوزراء وكبــار أعضــاء الكنيســت 

الذيــن يلعبــون يف هــذه القضيــة. مــن املســتحيل تجاهــل 

وجــود مليــون ومثــاين مائــة ألــف مواطــن لهــم الحــق 

األكــر رشعيــة يف التحالــف الحــزيب وبــذل قصــارى جهدهــم 

ــح املواطــن العــريب«. لتمثيــل مصال

الكنيســت  الــوزراء وأعضــاء  رئيــس  “لــدى  وأضــاف: 

العديــد مــن األدوات األخــرى ملهاجمــة األحــزاب التــي تهدد 
ــرب؟”.402 ــة الع ــا قضي ــتخدمون دامئ ــامذا يس ــود، فل الليك

االحتالل يغلق طريقاً جنوب نابلس

 أغلقــت قــوات االحتــال، صبــاح يــوم االربعــاء، طريــق وادي 
الــردم جنــوب نابلــس بالســواتر الرتابية.

وقــال يوســف ديريــة الناشــط الحقوقــي يف مجــال الدفــاع عن 

األرايض، لـــ معــا: ان قــوات االحتــال أغلقــت الطريــق بشــكل 

كامــل بالســواتر الرتابيــة للمــرة الخامســة عــى التــوايل، بســبب 

ــون. ــة يان ــني يف منطق ــتوطنني القاطن ــن املس ــدد م ــكوى ع ش

ــني  ــن املواطن ــت م ــال طلب ــوات االحت ــة ان ق ــاف ديري وأض

ــاط. ــاز االرتب ــة جه مراجع

ــؤدي اىل  ــة، وي ــدم ارايض زراعي ــق يخ ــاف ان الطري واض

مســاحات شاســعة ســيتم اســتخدامها ملــرشوع الخايــا 
الشمســة والطاقــة البديلــة.403

إصابة 4 مواطنني بالرصاص رشق غزة وعرشات العامل 
باالختناق شامل بيت لحم

أصابــت قــوات االحتــال أربعــة مواطنــني برصاصها مســاء 

ــون  ــت حان ــدد رشق بي ــكل مح ــت بش ــام توغل ــس، ك أم

ــرشات  ــب ع ــام أصي ــني، في ــن واملزارع ــتهدفت الصيادي واس
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العــامل باالختنــاق عــى حاجــز »300« شــامل بيــت لحــم 

جــراء إطــاق قــوات االحتــال قنابــل الغــاز املســيل للدموع 

صوبهــم. إىل ذلــك، أخطــر االحتــال بوقــف العمــل يف 

طريــق زراعــي بلــدة إذنــا غــرب الخليــل، ومنــع املزارعــني 

يف جالــود مــن فاحــة أرضيهــم. ففــي غــزة، أفــادت مصــادر 

طبيــة بــأن أربعــة مواطنــني أصيبــوا بجــروح مختلفــة عقــب 

اســتهداف جنــود االحتــال ملجموعــة مــن الشــبان والفتيــة 

ــم إىل  ــم نقله ــة، ت ــة املدين ــة ملك ــمى منطق ــا يس ــرب م ق

املستشــفى لتلقــي العــاج الــازم، فيــام أصيــب عــدد آخــر 
ــاً.404 باالختنــاق وتــم عاجهــم ميداني

وزير الزراعة اإلرسائييل يقود اقتحامات األقىص 

واالقتحامــات  والتضييــق  والحصــار  القــرار  رغــم 

والتهديــدات، بقــي مصــى بــاب الرحمــة يف املســجد األقى 

املبــارك مفتوحــاً يســتقبل املصلــني والوافديــن إىل املســجد، 

فيــام تجــددت االقتحامــات االســتيطانية وقادهــا أمــس 

ــى رأس  ــل ع ــرف أوري، أرئي ــي املتط ــة اليمين ــر الزراع وزي

ــي اقتحمــت املســجد  إحــدى املجموعــات االســتيطانية الت

األقــى بحاميــة الرشطــة والقــوات اإلرسائيليــة الخاصــة 

املدججــة بالســاح.405 

مجلس الوزراء يدعو أبناء شعبنا إىل االصطفاف خلف »أبو 
مازن« 

اســتنكر مجلــس الــوزراء حملــة التشــيك والتحريــض التي 

ــاس،  ــود عب ــس محم ــد الرئي ــامس ض ــة ح ــا حرك ــوم به تق

والتــي ترتافــق مــع حملــة التحريــض اإلرسائيليــة ضد شــعبنا 

وقيادتــه، بهــدف تصفيــة مرشوعنــا الوطنــي، ورضب قرارنــا 

ــة  ــة الحقيقي ــاً الرافع ــكل دامئ ــذي ش ــتقل ال ــي املس الوطن

للصمــود التاريخــي للشــعب الفلســطيني، والســند األســايس 

يف دفاعنــا عــن ثوابتنــا الوطنيــة، ويف نضالنــا لنيــل حقوقنــا 

ــا حــق شــعبنا يف العــودة  ــة املرشوعــة، ويف مقدمته الوطني

إىل أرض وطنــه وتطلعاتــه إىل الخــاص مــن االحتــال ونيــل 

الحريــة واالســتقال وإقامــة دولتــه الفلســطينية املســتقلة 

وعاصمتهــا األبديــة القــدس الرشقيــة. 

ــوزراء األســبوعية التــي  ودعــا املجلــس خــال مجلــس ال

عقدهــا، أمــس، يف مدينــة رام اللــه برئاســة، رئيــس حكومــة 

تســير االعــامل رامــي الحمــد للــه، كافــة القــوى والفصائــل 

ومكونــات املجتمــع الفلســطيني إىل االصطفــاف خلــف 
ــادة الفلســطينية.406 ــاس والقي الرئيــس محمــود عب
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اقتحام رام الله وإصابة أطفال حضانة باالختناق بالغاز 
وحملة اعتقاالت وقرار إفراج مرشوط عن محافظ القدس

قــرر قــايض محكمــة صلــح االحتــال، غــريب مدينــة 

القــدس، مســاء أمــس اإلفــراج عــن محافــظ القــدس عدنــان 

غيــث، وتجميــد القــرار ملنــح املخابــرات اإلرسائيليــة فرصــة 

ــة  ــت املحكم ــراج. وأمهل ــرار اإلف ــى ق ــتئناف ع ــم اس تقدي

املذكــورة مخابــرات االحتــال حتى الســاعة السادســة مســاء 

مهلــة لتقديــم اســتئنافها ويف حــال مل تقــدم االســتئناف يتــم 

اإلفــراج عــن املحافــظ. 

وكانــت قــوات االحتــال قــد نفــذت الليلــة قبــل املاضيــة، 

وفجــر أمــس، حملــة اعتقــاالت طالــت )34 عامــاً( مواطنــاً 

ــظ  ــم: محاف ــن بينه ــة، م ــة الغربي ــن الضف ــل م ــى األق ع

ــة  ــوري لحرك ــس الث ــو املجل ــث، وعض ــان غي ــدس عدن الق

»فتــح« زكريــا الزبيــدي. وبــني نــادي األســر، أن قــوات 

ــى  ــاً ع ــدس 23 مواطن ــة الق ــن مدين ــت م ــال اعتقل االحت

بينهــم:  مــن  العيســوية،  بلــدة  مــن  غالبيتهــم  األقــل، 

القــدس  بقضايــا  املختــص  املحافظــة غيــث، واملحامــي 

مدحــث ديبــه، ومحمــد حســني دربــاس والــد األســر حســني 

ــؤون األرسى  ــة ش ــي هيئ ــاد محام ــاً. وأف ــوم 25 عام املحك

ــارص  ــال وعن ــوات االحت ــود أن ق ــد محم ــن محم واملحرري

مــن مخابراتهــا اقتحمــت منــزل املحافــظ غيــث واعتقلتــه، 

ــكوبية«. ــة »املس ــز رشط ــه إىل مرك واقتادت

واتــت االعتقــاالت عــى خلفيــة االحــداث التــي تشــهدها 

ــح  ــب فت ــة عق ــدس املحتل ــة الق ــة يف مدين ــدة القدمي البل

مصــى بــاب الرحمــة، الجمعيــة املاضيــة، بعــد اغــاق 

اســتمر 16 عامــاً، إذا اعتقلــت رشطــة االحتــال كانــت قــد 

منعــت غيــث مــن دخــول الضفــة الغربيــة املحتلــة ملــدة 6 

أشــهر، وذلــك مبوجــب أمــر عســكري صــدر عقــب اعتقالــه 

ــي يف  ــايض، ينته ــن األول امل ــهر ترشي ــذ ش ــرات من ــدة م ع
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ــوة خاصــة  ــت ق ــرة، اعتقل ــه والب ومــن محافظــة رام الل

مــن جيــش االحتــال فجــراً، عضــو املجلــس الثــوري لحركــة 

فتــح زكريــا الزبيــدي، وهــو مــن مخيــم جنــني، إضافــة إىل 

محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن طــارق برغــوث، 

كذلــك مواطــن مــن بلــدة ديــر أبــو مشــغل.

ويف جنــني، أحدهــم أرس محــرر، كــام دهمــت قــوات 
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ــة يف  ــني ومحــال تجاري ــازل املواطن ــال عــدداً مــن من االحت

ــني.  ــرب جن ــوب غ ــرت جن ــة كف قري

ــش  ــن جي ــرة م ــوات كب ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك

االحتــال اقتحمــت القريــة يف خطــوة اســتفزازية ودهمــت 

منــازل ومحــال تجاريــة، واســتجوبت عــدداً مــن أصحابهــا، 

ــت  ــام أوقف ــا، وك ــن عط ــه، وحس ــني ط ــم: حس ــرف منه ع

ــتجوبتهم.  ــم، واس ــت يف هوياته ــارة ودقق امل

ومــن محافظــة الخليــل، اعتقــل االحتــال ثاثــة مواطنــني 

تعــرض أحدهــم للــرب املــرح خــال عمليــة اعتقالــه. 

ــدات يف  ــدة الزبي ــن بل ــني م ــني مواطن يضــاف إىل املعتقل

محافظــة أريحــا وطفــا )13 عامــاً( مــن بلــدة بيتللــو يف رام 

اللــه، وأفرجــت عنــه بعــد منتصــف الليــل. 

أصيــب عــدد مــن األطفــال بحــاالت اختنــاق، أمــس، 

نتيجــة استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، مــن حضانتهــم، 

ــر، إن  ــال األم ــر اله ــه. وذك ــة رام الل ــام مدين ــال اقتح خ

طواقمــه تعاملــت مــع عــدد مــن اإلصابــات بالغــاز املســيل 

للدمــوع والهلــع، نتيجــة تواجــد قــة مــن جيــش االحتــال 

بالقــرب مــن الحضانــة يف منطقــة رام اللــه التحتــا، يف 

الوقــت الــذي دهمــت الشــقة مــكان تواجــد عضــو املجلــس 

الثــوري لحركــة فتــح زكريــا الزبيــدي، ومحامــي هيئــة 

ــوث.  ــارق برغ ــن ط ــؤون األرسى واملحرري ش

الطبيــة  الطواقــم  وأشــار أن جنــود االحتــال منعــوا 

ــى  ــم أرصوا ع ــني، إال أنه ــال املصاب ــول إىل األطف ــن الوص م
الدخــول للحضانــة، وتقديــم العــاج لهــم.407

التشيك تؤكد التزامها بقرارات األمم املتحدة بشأن مدينة 

القدس املحتلة

بيرتيتشــيك،  تومــاش  التشــيك،  خارجيــة  وزيــر  أكــد 

يف رســالة إىل رئيــس الرملــان العــريب مشــعل بــن فهــم 

ــة  ــاه القضي ــام تج ــة التشــيك الت ــزام جمهوري الســلمي، الت

ــن  ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــه األم ــا أقرت ــطينية مب الفلس

ــة القــدس، واحــرتام  ــة مبدين ــرارات ذات صل ــدويل مــن ق ال

قــرارات مجلــس الشــؤون الخارجيــة لاتحــاد األورويب ومــن 

ــني  ــارشة ب ــني اســتناداً للمفاوضــات املب ــا حــل الدولت ضمنه

ــني. الطرف

التشــيك  جمهوريــة  إن  إىل  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 

ــني  ــع الجانب ــتوى م ــة املس ــة رفيع ــات ثنائي ــد محادث تعق

ــات  ــق العاق ــى عم ــدداً ع ــي، مش ــطيني واإلرسائي الفلس

ــدول  ــة التشــيك وال ــني جمهوري ــة واالســرتاتيجية ب التاريخي

العربيــة.

وجــاءت رســالة الوزيــر بيرتيتشــيك، ردا عــى رســالة 

تريحــات  العــريب  الرملــان  رفــض  بشــأن  الســلمي، 

ــل  ــده نق ــان، بتعه ــوش زمي ــيك ميل ــة التش ــس جمهوري رئي

ســفارة جمهوريــة التشــيك لــدى القــوة القامئــة باالحتــال 

)إرسائيــل( إىل مدينــة القــدس.

وكان رئيــس الرملــان العــريب قــد طالــب يف رســالته مــن 

الحكومــة التشــيكية عــدم نقــل ســفارة التشــيك إىل القــدس 

وااللتــزام بقــرارات األمــم املتحــدة وعــدم املســاس بالوضــع 

التاريخــي والقانــوين القائــم ملدينــة القــدس املحتلــة.

وأكــد رئيــس الرملــان العــريب، مواصلــة الرملــان لجهــوده 

ــتويات  ــة املس ــى كاف ــة وع ــة والدولي ــاحة اإلقليمي يف الس

مــن أجــل الحفــاظ عــى الوضــع القانــوين والتاريخــي 

ملدينــة القــدس املحتلــة، وفقــاً ملــا أقرتــه الجمعيــة العامــة 

لألمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل، وااللتــزام باإلجــامع 

الــدويل الــذي عكســه القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 

لألمــم املتحــدة بتاريــخ 21 ديســمر 2017م، الــذي أكــد أن 

ــة  ــع مدين ــر طاب ــرارات أو إجــراءات تهــدف إىل تغي ــة ق أي

القــدس املحتلــة أو تركيبتهــا الدميوغرافيــة ليــس لهــا أي أثــر 

قانــوين، وأنهــا الغيــة وباطلــة، ويجــب إلغاؤهــا، ودعــا القرار 

جميــع الــدول إىل االمتنــاع عــن إنشــاء بعثــات دبلوماســية 

يف مدينــة القــدس املحتلــة، وعــدم االعــرتاف بأيــة إجــراءات 
أو تدابــر مخالفــة لتلــك القــرارات.408

محطة »صفقة القرن« وصلت تركيا

 أعلــن البيــت األبيــض أن جاريــد كوشــر كبــر مستشــاري 

الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب، بحــث مــع الرئيــس 

ــود  ــة وجه ــات الثنائي ــب أردوغــان العاق ــرتيك رجــب طي ال

ــي. ــراع الفلســطيني اإلرسائي ــن لحــل ال البلدي

ــوث  ــض، أن املبع ــت األبي ــن البي ــادر ع ــان ص ــر بي وذك

األمريــي إىل الــرشق األوســط جيســون غرينبــات واملمثــل 

ــان هــوك حــرا  ــة براي ــي الخــاص للشــؤون اإليراني األمري

ــني أردوغــان وكوشــر يف  ــاء ب ــد األربع ــذي عق ــامع، ال االجت

أنقــرة.

وأشــار البيــان أن االجتــامع تنــاول تطويــر العاقــات بــني 

ــن، فضــًا عــن بحــث جهــود أنقــرة وواشــنطن مــن  البلدي

أجــل حــل القضيــة الفلســطينية.

ولفــت أن أردوغــان وكوشــر بحثــا االســتثامرات املمكنــة 
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مــن أجــل تحســني ظــروف اإلقليميــة.

واألربعــاء التقــى الرئيــس أردوغــان كوشــر يف العاصمــة 

ــرق،  ــراءت ألب ــة ب ــة واملالي ــر الخزان ــور وزي ــرة، بحض أنق

ــية. ــادر رئاس ــا ملص وفق
واستغرق اللقاء ساعتني، بعيدا عن وسائل اإلعام.409

مصادر أمريكية: »صفقة القرن« تسقط حل الدولتني وحق 
العودة وترتكز عىل استثامرات مبليارات الدوالرات 

كشــفت صحيفــة »نيويــورك تاميــز« األمركيــة، أمــس، نقاً 

عــن مصــادر خاصــة أن اإلدارة األمركية ســتدعم اســتثامرات 

يف األرايض الفلســطينية )قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة( 

بقيمــة 25 مليــار دوالر وذلــك خــال الســنوات العــرش 

ــة. املقبل

 وأوضحــت الصحيفــة، أن املــال ســيأيت مــن الــدول الغنيــة 

ــذه  ــمل ه ــرن« ستش ــة الق ــدة أن »صفق ــة، مؤك يف املنطق

االســتثامرات.

 وأضافــت: تعمــل الحكومــة األمركيــة عــى تشــجيع 

ــار دوالر يف األردن ورمبــا يف مــر ولبنــان. اســتثامر 40 ملي

ــن  ــة، ميك ــة العملي ــن الناحي ــه م ــة، أن ــت الصحيف  وبين

ــرشات  ــام ع ــكل ع ــا بش ــة، لكنه ــغ مختلف ــون املبال أن تك

ــدوالرات. ــن ال ــارات م امللي

 وبحســب مصــادر الصحيفــة األمركيــة، فــإن األمــوال لــن 

ــة يف  ــدول الغني ــات املتحــدة، وإمنــا مــن ال ــأيت مــن الوالي ت

املنطقــة.

ــد كوشــر   ومــن املعــروف أن املبعوثــني األمركيــني جاري

وجيســون جرينبــات رئيــيس فريــق الســام األمــريك لخطــة 

ــج  ــا للرتوي ــج وتركي ــة إىل دول الخلي ــا يف رحل ــب، كان ترام

للخطــة.

ــاء مــع  ــه خــال لقائهــام الثاث  وذكــر البيــت األبيــض أن

العاهــل الســعودي امللــك ســلامن ونجلــه ويل العهــد األمــر 

محمــد بــن ســلامن، ناقشــا املفاوضــات »اإلرسائيليــة« 

الفلســطينية وتحســني الرفاهيــة يف املنطقــة مــن خــال 

ــادي. ــاط االقتص النش

ــني  ــني املاضي ــال العام ــل خ ــذي عم ــر، ال ــال كوش  وق

ــان،  ــد فريدم ــل ديفي ــات وســفر ترامــب يف إرسائي وغرينب

ــراع الفلســطيني  ــس ترامــب لحــل ال عــى مخطــط الرئي

اإلرسائيــي، خــال جولتــه بــأن الخطــة االقتصاديــة ســتكون 

حاســمة يف خلــق بيئــة ميكــن فيهــا للجانبــني تقديــم 

التنــازالت السياســية الازمــة.

ــز  ــام يرك ــه في ــنطن إن ــة يف واش ــادر مطلع ــت مص  وقال

ــإن  ــادي، ف ــق االقتص ــى الش ــرة ع ــه األخ ــر يف جولت كوش

ــت وال  ــرن« اكتمل ــة الق ــة بـ»صفق ــة املعروف ــامل الخط مع

ــة فلســطينية، وعاصمتهــا القــدس،  تتضمــن االعــرتاف بدول

بــل تقــوم عــى أســاس إعطــاء قطــاع غــزة املحــارص »حكــام 

ذاتيــا« يرتبــط بعاقــات سياســية مــع مناطــق حكــم ذايت يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة )يف املنطقــة )أ( مــن الضفــة )التــي 

ــة  تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية، وعاقــات اقتصادي

ــطينية،  ــلطة الفلس ــإرشاف الس ــا ب ــة »ب« أيض ــع املنطق م

عــى أن يدخــل الفلســطينيون يف مفاوضــات مــع إرسائيــل 

ــة »ج«. بشــأن مســتقبل املنطق

ــة معظــم الحواجــز العســكرية  ــا، فإنــه ســتتم ازال  وأمني

ــن  ــا يضم ــطينيني مب ــة الفلس ــل حرك ــي تش ــة الت اإلرسائيلي

ومستشــفياتهم،  ومدارســهم  ألعاملهــم  حركتهــم  حريــة 

ولكــن  الفلســطينية،  األرايض  يف  التجاريــة  والحريــة 

املســؤولية األمنيــة ســتبقى بيــد إرسائيــل بشــكل كامــل، مبــا 

ــوار. ــة األغ ــك منطق يف ذل

 وتشــمل الخطــة أيضــا »تعزيــز الرشاكــة بــني األردن 

والفلســطينيني وإرسائيــل يف إدارة املســجد األقــى وضــامن 

وصــول املصلــني إليــه« رمبــا عــر بوابــات مــن قريــة أبوديس 

املحاذيــة أيــام الجمعــة واألعيــاد.

ــمى  ــا يس ــم إىل م ــتوطنات، فستقس ــبة للمس ــا بالنس  أم

الكتــل الكــرى التــي ســتضم رســميا إلرسائيل، واملســتوطنات 

األخــرى املقامــة خــارج الكتــل الكــرى، فإنهــا ســتبقى هــي 

األخــرى ايضــا تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة ولكــن دون 

العشــوائية«  مــا يســمى »املســتوطنات  أمــا  توســيعها، 

ــا. ــيتم تفكيكه فس

ــأن  ــه ب ــب عــدم كشــف هويت ــذي طل ــد املصــدر ال  وأك

الخطــة )صفقــة القــرن( ال تشــمل تبــادل أراض، كــون 

ــام  ــى أرايض الع ــتقلة ع ــطينية املس ــة الفلس ــألة الدول مس

1967 وعاصمتهــا القــدس مل تعــد واردة »بــل ســتكون 

هنــاك تعويضــات ســخية للفلســطينيني الذيــن باســتطاعتهم 

ــارش«.  ــكل مب ــذه األرايض بش ــم له ــات ملكيته إثب

 وحــول قضيــة الاجئــني الفلســطينيني، فــإن »صفقــة 

القــرن« تعتــر أن عــدد الاجئــني الفلســطينيني يــرتاوح بــني 

30 ألفــا إىل 60 ألــف شــخص فقــط، وســتتم إعــادة توطينهم 

يف مناطــق الحكــم الــذايت الفلســطينية يف الضفــة أو يف قطاع 

غــزة إن أرادوا ذلــك، فيــام ســيتم تشــكيل صنــدوق لتعويض 
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وبلداتهــم  قراهــم  ملغــادرة  »اضطــروا«  الذيــن  أحفــاد 

ــني. ومدنهــم خــال حــرب 1948 دون تصنيفهــم كاجئ

 وتركــز الخطــة عــى »املحفــزات االقتصــادي« التــي 

ــاء كبــر يف غــزة وتواصــل بــري بــني غــزة  ــاء مين تشــمل بن

والضفــة الغربيــة »ووســائل خاقــة للنقــل الجــوي مــن وإىل 

ــز قطــاع  ــع« بحســب املصــدر، وتعزي ــاس وللبضائ غــزة للن

ــة »أ«. ــي يف املنطق ــاج التكنولوج اإلنت

عــن  تفاصيــل  أي  علنــا  األبيــض  البيــت  يصــدر  ومل   

الجانــب االقتصــادي للخطــة، لكــن املحللــني الذيــن تابعــوا 

تطــوره قالــوا إنهــم أخــروا بأنــه سيشــمل اســتثامر حــواىل 

25 مليــار دوالر يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى مــدى 

10 ســنوات، و40 مليــار دوالر أخــرى يف مــر واألردن ورمبــا 

يف لبنــان، اعتــامدا عــى أدائهــم يف تلبيــة بعــض األهــداف.

 وقــال كوشــر، الــذي أثــارت خطتــه الريــة للســام 

تكهنــات هائلــة يف املنطقــة، إنــه ســيعلنها بعــد االنتخابــات 

ــة املقــرر إجراؤهــا يف 9 نيســان املقبــل، ومل يــرش  اإلرسائيلي

ملــا إذا كانــت ستشــمل إقامــة دولــة فلســطينية. ويف مقابلته 

مــع ســكاي نيــوز العربيــة، كان غامضــا حــول رؤيتــه، 

إذ قــال إن »الخطــة السياســية، وهــي مفصلــة للغايــة، 

ــع  ــا الوض ــل قضاي ــدود وح ــة الح ــع بإقام ــق يف الواق وتتعل

ــك إن الهــدف مــن حــل  ــه أضــاف بعــد ذل ــايئ«، ولكن النه

ــة القضــاء عــى الحــدود.  مشــكلة الحــدود هــو يف الحقيق

فــإذا أمكــن القضــاء عــى الحــدود وإرســاء الســام وتقليــل 

الخــوف مــن اإلرهــاب، فســوف يكــون هنــاك تدفــق أكــر 

ــن  ــراد، وهــذا م ــة لألف ــر حري ــق أك ــع وتدف ــة للبضائ حري

ــرص«.   ــن الف ــد م ــق املزي شــأنه أن يخل

 ولكــن إذا كان كوشــر يعنــي بإزالــة الحــدود اإلشــارة إىل 

أن الفلســطينيني لــن يحصلــوا عــى دولتهــم الخاصــة، قــال 

دبلوماســيون مخرمــون إنــه مــن غــر الواقعــي توقــع أن 

يتخــى الفلســطينيون عــن طموحاتهــم الوطنيــة يف مقابــل 

االســتثامر االقتصــادي.

 ورصح مارتــن إنديــك، املبعــوث الخــاص الســابق للســام 

يف الــرشق األوســط يف عهــد الرئيــس بــاراك أوبامــا، لصحيفــة 

نيويــورك تاميــز امــس إنــه »ســيكون مــن الصعــب للغايــة 

ــية  ــة السياس ــن الناحي ــك م ــطينيني( بذل ــم )الفلس إقناعه

واالقتصاديــة، فــإذا كان االتفــاق هــو أننــا ســنقدم 65 

ــرب  ــطينيون والع ــع الفلس ــل أن يرتاج ــار دوالر يف مقاب ملي

عــن مطالبهــم السياســية بإقامــة دولــة مســتقلة تســتند إىل 

ــة،  ــدس الرشقي ــا الق ــون عاصمته ــام 1967 وتك ــدود الع ح

ــدو أن االقــرتاح  ــك. ويب ــا لذل ــاك مــاال كافي ال أعتقــد أن هن

ــة«. ــي عــى افرتاضــات خاطئ ــه مبن برمت

ــت  ــنطن بوس ــة واش ــارت صحيف ــياق أش ــس الس  ويف نف

ــة  ــام املقبل ــلطة يف األي ــتكون مس ــار س ــس، إىل أن األنظ أم

عــى لقــاء كوشــر املنتظــر مــع ويل العهــد الســعودي 

ــلامن. ــن س ــد ب محم

 وأشــارت الصحيفــة إىل أن الهــدف مــن اللقــاء - عــى مــا 

يبــدو - هــو دفــع خطــة الســام األمركيــة بــني اإلرسائيليــني 

والفلســطينيني إىل األمــام. ولكــن املراقبــني املطلعــني يف 

الــرشق األوســط يــرون أن هــذا الجهــد األمــريك فاشــل 

ــه، ال ســيام وأن كوشــر كان  ــض الفلســطينيني ل بســبب رف

القــوة الدافعــة خلــف قــرار ترامــب نقــل الســفارة األمركية 
مــن تــل أبيــب إىل القــدس«.410

الجمعة 2019/3/1

لجنة تحقيق أممية: قتل إرسائيل املتظاهرين يف غزة قد 
يرتقي لجرائم حرب

ــم املتحــدة أمــس، أن  ــة لألم ــق تابع ــة تحقي ــدت لجن أك

ــى الحــدود  ــي 189 فلســطينياً ع ــال اإلرسائي ــوات االحت ق

الرشقيــة لقطــاع غــزة خــال مشــاركتهم مبســرات العــودة 

ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــي لجرائ ــد يرتق ــار ق ــر الحص وك

اإلنســانية. وقــال رئيــس اللجنــة ســانتياغو كانتــون، خــال 

مؤمتــر صحفــي عقــده يف جنيــف، إن »اللجنــة تــرى أن 

ــود  ــأن الجن ــاد ب ــو إىل االعتق ــة تدع ــباباً معقول ــاك أس هن

ــاين  ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات للقان ــوا انته ــني ارتكب اإلرسائيلي

اإلنســان خــال مظاهــرات  لحقــوق  الــدويل  والقانــون 

ــرى«.411  ــودة الك ــرة الع مس

لجنة تحقيق أممية: إرسائيل ارتكبت جرائم حرب 
باستهداف جيشها املدنيني يف مسريات العودة 

االحتــال  جيــش  إن  أمميــة:  تحقيــق  لجنــة  قالــت 

ضــد  جرائــم  إىل  ترقــى  انتهــاكات  ارتكــب  اإلرسائيــي 

لــدى  الفلســطينيني  ضــد  حــرب  جرائــم  أو  اإلنســانية 

تظاهرهــم ســلميًا قــرب حــدود قطــاع غــزة، داعيــة إرسائيل 

ــا  ــن أنه ــاب ع ــفة النق ــزة، وكاش ــن غ ــار ع ــع الحص إىل رف

ســتحيل، يف ملــف رّسي، املعلومــات ذات الصلــة إىل املفوض 

الســامي لحقــوق اإلنســان الطــاع آليــات العدالــة الوطنيــة 

ــات«. وأكــدت »أن املحكمــة  ــة عــى هــذه املعلوم والدولي
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ــر«.  ــذا األم ــى ه ــاع ع ــى اط ــة ع ــة الدولي الجنائي

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــن مجل ــة ع ــة املنبثق  ورأت اللجن

ــة تدعــو  ــاك أســباباً معقول ــع لألمــم املتحــدة، أن »هن التاب

إىل االعتقــاد بــأن القناصــة اإلرسائيليــني أطلقــوا النــار عــى 

صحافيــني ومســعفني وأطفــال وأشــخاص ذوي إعاقــة، وهــم 

عــى علــم جــي بكينونتهــم«. وقالــت: يعتــر إطــاق النــار 

املتعمــد عــى املدنيــني الذيــن ال يشــاركون مبــارشة يف 

ــك دفاعــاً مرشوعــاً عــن  ــة، مــا مل يكــن ذل األعــامل العدائي

النفــس، جرميــة حــرب.

وأضافــت: “إن هنــاك أســباباً معقولــة تدعــو إىل االعتقــاد 

بــأن عنــارص مــن قــوات األمــن اإلرسائيليــة، يف معــرض 

مل  مدنيــني  قتلــوا وجرحــوا  التظاهــرات،  عــى  ردههــم 

يشــاركوا مبــارشة يف األعــامل العدائيــة، ومل يشــكلوا تهديــداً 

ــون  ــرة للقان ــاكات الخط ــذه االنته ــى ه ــد ترق ــارشاً، ق مب

ــان إىل  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ال

ــانية”. ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح جرائ

ــار  ــوا الن ــكريني أطلق ــة عس ــة: إن “قناص ــت اللجن  وقال

ــد  ــبوًعا بع ــزل أس ــر أع ــتة آالف متظاه ــن س ــر م ــى أك ع

أســبوع يف مواقــع التظاهــرات”.

 وشــددت اللجنــة يف تقريــر تضمــن توصياتهــا أصدرتــه، 

أمــس، مــن جنيــف وحصلــت »األيــام« عــى نســخة منــه، 

ــاص  ــل الرص ــا ق إرسائي ــرر إط ــن يشء ي ــا م ــى أن »م ع
ــن«.412 ــى املتظاهري ــي ع الح

مبعدون عن األقىص يصلون عىل أبوابه

أدى املبعــدون عــن املســجد األقــى املبــارك صــاة 

الجمعــة، عنــد بــاب األســباط، رفضــا لقــرارات اإلبعــاد 

يف  والثبــات  بالربــاط  بحقهــم  متســكهم  عــى  وتأكيــدا 

القــدس.

ــم  ــن بينه ــى، وم ــجد األق ــن املس ــدون ع ــح املبع وأوض

ــي صــدرت  ــرارات االبعــاد الت ــة وشــبان ونســاء« أن ق »فتي

ــن  ــم ع ــد أرواحه ــن تبع ــة ل ــام املاضي ــال األي ــم خ ضده

ــتزيدهم  ــا س ــة، إمن ــدس القدمي ــن الق ــى وع ــجد األق املس

ــلطات  ــدون أن س ــت املبع ــا. ولف ــا به ــا وتعلق ــكا وحب متس

ــا »إبعــاد  ــال أصــدرت عــرشات قــرارات االبعــاد منه االحت

عــن األقــى وأخــرى عــن القــدس القدميــة« إلخــامد هبــة 

ــاب الرحمــة. ب

ــدة 6  ــى مل ــن األق ــد ع ــا املبع ــد دعن ــيخ رائ ــال الش وق

ــال  ــات االحت ــاح النتخاب ــة »ال نج ــة الجمع ــهر يف خطب أش

الشــعب  األقــى وعــى حســاب دمــاء  عــى حســاب 

ــات  ــتنكرا اقتحام ــم، مس ــر منك ــى أك ــطيني، فاألق الفلس

الــوزراء وأعضــاء الكنيســت للمســجد.« وشــدد الشــيخ 

ــه  ــاط يف األقــى وشــد الرحــال إلي ــا عــى رضورة الرب دعن

لحاميتــه مــن مخططــات االحتــال، مســتهجنا الصمــت 

ــجد. ــدث باملس ــا يح ــامي مل ــريب واإلس الع

املبــارك  األقــى  عــن  مبعــد  عمــر  رضــوان  الشــاب 

ــا يف  ــط حقوقن ــة أبس ــن مامرس ــون م ــن محروم ــال »نح ق

ــوم  ــه، والي ــه والصــاة في ــن الوصــول إلي ــى، نحــرم م األق

ــن املســجد  ــة للشــبان والنســاء ع ــادات جامعي يوجــد إبع

خــال أيــام معــدودة، ويف صاتنــا اليــوم نقــول “لــن نــرتك 

القــدس واألقــى وبــاب الرحمــة، ســنكر سياســات االبعــاد 

ــة.” الظامل

وفــور انتهــاء الصــاة ردد الشــبان التكبــرات والهتافــات 

ــاب الرحمــة  للمســجد األقــى، وانطلقــوا باتجــاه مقــرة ب
ــاب الرحمــة.413 وب

اعتقال 14 مواطناً خالل حمالت دهم يف الضفة وتحويل 
منزل يف قلقيلية لنقطة مراقبة

اقتحــم 27 مســتوطناً، أمــس، املســجد األقــى املبــارك، يف 

الوقــت الــذي أبعــدت فيــه قــوات االحتــال ثاثة مقدســيني 

عــن املســجد، بالتزامــن مــع شــنها حمــات دهــم واقتحــام 

ــاً  ــا 14 مواطن ــت خاله ــة اعتقل ــدة محافظــات بالضف يف ع

وحولــت منــزال قيــد اإلنشــاء إىل نقطــة مراقبــة.

فقــد أقــدم 27 مســتوطناً عــى اقتحــام املســجد األقــى 

املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة، وســط حراســة مشــددة 

مــن عنــارص الوحــدات الخاصــة برشطــة االحتــال، ونفــذوا 

خــال عمليــة االقتحــام جــوالت اســتفزازية يف املســجد.

بــأن  أمــس،  متعــددة،  مصــادر  أفــادت  الســياق،  يف 

ــة مقدســيني عــن املســجد  ــال أبعــدت ثاث ســلطات االحت

األقــى املبــارك ملــدد متفاوتــة.

وقالــت: إن ســلطات االحتــال أبعــدت املواطــن املقــديس 

ــاً( عــن املســجد األقــى ملــدة  ــدر ازغــر )50 عام نضــال ب

ــق يف  ــس، للتحقي ــن أم ــتدعته، أول م ــد أن اس 3 شــهور بع

مركــز القشــلة ببــاب الخليــل يف البلــدة القدميــة بالقــدس، 

ــت إىل أن  ــل إخــاء ســبيله. ولفت ــاد قب ــرار إلبع وســلمته ق

ــال أبعــدت حــارس املســجد األقــى عــي  ســلطات االحت

ــجد  ــن املس ــاد ع ــرشط اإلبع ــة ب ــل املاضي ــة قب ــد الليل حم
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األقــى ملــدة خمســة أيــام، علــامً أن االحتــال اعتقلــه أثنــاء 

ــال  خروجــه مــن املســجد. وأشــارت إىل أن ســلطات االحت

ــاد  ــرار إبع ــص ق ــة املقدســية خديجــة خوي ســلمت املعلم

عــن املســجد األقــى ملــدة ســتة شــهور.

وعــى صعيــد االعتقــاالت، شــنت قــوات االحتــال حملــة 

اقتحامــات يف عــدة محافظــات بالضفــة اعتقلــت خالهــا 14 
مواطناً.414

مواجهات يف قلقيلية واقتحام عزون واعتقاالت يف الضفة 
الغربية وغزة

واصــل املســتوطنون أمــس عمليــات اقتحــام املســجد 

األقــى، فيــام دعت فصائــل املقاومة إىل الحشــد واملشــاركة 

اليــوم يف مســرة العــودة وكــر الحصــار يف جمعــة »بــاب 

الرحمــة« نــرة ودفاعــاً عــن املســجد األقــى واملقدســات 

ــة املقدســة.  يف املدين

ويف قلقيليــة وقعــت عــدة إصابــات بالرصــاص املطاطــي 

ــني شــبان وقــوات  ــاق خــال مواجهــات اندلعــت ب واالختن

ــال  ــوات االحت ــر ســابا، واقتحمــت ق ــال يف حــي كف االحت

بعــد عــر أمــس بلدة عــزون ودهمــت منــزالً قيد اإلنشــاء، 

يف حــني اســتمرت حمــات االعتقــاالت اليوميــة للمواطنــني 

ــني  ــال فتي ــة إىل اعتق ــة إضاف ــة الغربي ــات الضف يف محافظ

لــدى محاولتهــام التســلل عنــد حــدود القطــاع. 

ففــي القــدس اقتحــم 27 مســتوطناً، أمــس، املســجد 

األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة. ونفــذوا جــوالت 

اســتفزازية يف املســجد، بحراســة عنــارص مــن الوحــدات 

الخاصــة برشطــة االحتــال اإلرسائيــي. ودعــت فصائــل 

املقاومــة أمــس، جامهر الشــعب الفلســطيني يف محافظات 

ــر  ــودة وك ــرة الع ــوم يف مس ــاركة الي ــد واملش ــزة للحش غ

ــن  ــاً ع ــرة ودفاع ــة« ن ــاب الرحم ــة »ب ــار يف جمع الحص

ــة.  ــة املقدس ــات يف املدين ــى واملقدس ــجد األق املس

ــة  ــعبنا يف املدين ــر ش ــة جامه ــل املقاوم ــت فصائ وطالب

ــة  ــاط يف األقــى. وأكــد أن قضي املقدســة باالحتشــاد والرب

األرسى عــى رأس أولويــات املقاومــة، مشــددة عــى أن 

االحتــال هــو املســؤول عــن الجرائــم املتصاعــدة بحقهــم. 

ــل عــى اســتمرار الحــراك املتواصــل يف  وشــددت الفصائ

مســرات العــودة وكــر الحصــار بكافــة أشــكالها وأدواتهــا 

الســلمية، وأن يــوم 30 مــارس القادم ســيكون يوماً مشــهوداً 

ــا  ــخ الشــعب الفلســطيني، وســتدخل املســرة عامه يف تاري

ــكل قــوة حتــى تحقيــق كافــة أهدافهــا. وطالبــت  ــاين ب الث

الفصائــل الجهــات العربيــة والدوليــة واملؤسســات األمميــة 

أن تقــف عنــد مســؤولياتها يف لجــم اإلجــرام بحــق الشــعب 

ــه  ــط علي ــت للضغ ــات، ودع ــطيني واألرسى واملقدس الفلس

لرفــع الحصــار الظــامل عــن غــزة. 

يف غضــون ذلــك قالــت فصائــل املقاومــة الفلســطينية، إن 

قضيــة األرسى عــى رأس أولويــات املقاومــة، مشــددة عــى 

أنهــا لــن تــرتك األرسى وحدهــم يف مواجهــة قــوات القمــع 

اإلرسائيليــة يف الســجون.415 

مخططات بناء إرسائيلية يف القدس حى العام 2040

الطبيعــة  حاميــة  رشكــة  نرشتــه  تقريــر  يف  يتضــح 

اإلرسائيليــة تنــاول مخططــات البنــاء يف القــدس حتــى 

العــام 2040، وجــود 407، مخططــات بنــاء تجتــاز يف هــذه 

األيــام مراحــل تنظيــم مختلفــة. ووفقــاً للتقريــر وكــام 

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« أمــس فــإن احتياطــي املســاكن 

يقــارب 125 ألــف وحــدة ســكنية. ووفقــاً ملعطيــات مكتــب 

ــاء  ــات البن ــغ معــدل بداي ــي يبل ــزي اإلرسائي اإلحصــاء املرك

ــإن  ــرات ف ــاً للتقدي ــدة، ووفق ــنويا 2500 وح ــدس س يف الق

احتياطــي املســاكن يكفــي لســكان القــدس لفــرتة عقديــن 

ــل. عــى األق

ــزون  ــوان »مخ ــت عن ــرش تح ــذي ن ــر ال ــف التقري وكش

احتياطــي املســاكن يف القــدس حتــى العــام 2040 وتوصيات 

لتبنــي سياســة مكملــة« النقــاب عــن أن 62 مخطــط بنــاء 

تجتــاز اليــوم إجــراءات بنــاء مختلفــة، وســتة منهــا يف مرحلة 

اإلســكان ونتظــر 220 مخططــاً الرتاخيــص التــي متكــن مــن 

بــدء تنفيذهــا، ويجتــاز 27 مخططــاً طــور اإلبــداع. 

ويشــار إىل أنــه ومــن بــني هــذه املخططــات إقامــة 

9945 وحــدة ســكنية يف مســتوطنة غيلــو و1200 وحــدة يف 
ــعفاط. 416 ــة ش ــلومو يف منطق ــات ش ــتوطنة رم مس

السبت 2019/3/2

فتح: إجبار املقدسيني عىل هدم بيوتهم أعىل درجات القهر 
والظلم

 قالــت حركــة فتــح، إن مــا تقــوم بــه ســلطات االحتــال 

االرسائيليــة مــن إجبــار املقدســيني عــى هــدم بيوتهــم 

ذاتيــا يعتــر أعــى درجــات القهــر والظلــم وإرهــاب الدولــة 

ــم  ــدث باس ــوري واملتح ــس الث ــو املجل ــد عض ــم، وأك املنظ

ــوم  ــي الي ــح صحف ــح أســامه القواســمي يف تري ــة فت حرك

الســبت، أن وضــع الفلســطينيني وخاصــة املقدســيني أمــام 
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خياريــن أحاهــام علقــم، إمــا أن تقــوم ســلطات االحتــال 

بهــدم البيــت وتدفيــع صاحبــة مثــن ذلــك وفقــا للتســعرة 

اإلحتاليــة الباهظــة أو أن يقــوم صاحــب البيــت ذاتيــا بهدم 

منزلــه تجنبــا لدفــع  املبالــغ الباهظــة، هــو أســلوب قمعــي 

ــادي فــايش ضــد اإلنســانية جمعــاء. اضطه

وأوضــح أن املقــديس يعيــش يف ظــروف أكــر مــن معقده، 

فمــن جانــب متنــع ســلطات االحتــال منــح تراخيــص للبناء، 

وإن منحــت فبصعوبــة بالغــه ومببالــغ خياليــة  فــوق طاقــة 

ــة  ــال املنافي ــكل األفع ــوم ب ــر تق ــب آخ ــن جان ــرش، وم الب

للقانــون الــدويل والتفاقيــات جنيــف خاصــة الرابعــة منهــا 

برقــة األرايض والعقــارات والبيــوت وتهجــر أهلهــا لصالــح 

ــاب  ــم اإلره ــح حج ــورة توض ــاء، يف ص ــتعمرين الغرب املس
والعنريــة اإلرسائيليــة.417

إصابة 17 مواطناً يف مواجهات رشق القطاع وجيش 
االحتالل يتعمد استهداف األطقم الطبية

غــاز  وقنابــل  الحــي  بالرصــاص  مواطنــاً   17 أصيــب 

إىل  إضافــة  ثاثــة مســعفني وصحــايف،  بينهــم  مبــارشة، 

إصابــة العــرشات باالختنــاق الشــديد، يف تجــدد املواجهــات 

األســبوعية بــني آالف الشــبان وقــوات االحتــال، يف خمــس 

نقــاط حدوديــة رشق قطــاع غــزة، مســاء أمــس، يف الجمعــة 

ــق  ــي أطل ــودة، الت ــرات الع ــن مس ــني م ــعة واألربع التاس

ــة”.  ــاب الرحم ــة ب ــا “جمع عليه

ــرودة  ــة وب ــة العاصف ــن األحــوال الجوي  وعــى الرغــم م

ــوا إىل  الجــو، فــإن عــرشات اآلالف اســتقلوا حافــات وانتقل

رشق القطــاع، حيــث مخيــامت العــودة الخمســة، وشــارك 

ــال. ــوات االحت اآلالف منهــم يف مواجهــات واســعة مــع ق

 وشــهد يــوم أمــس تعمــد قــوات االحتــال الواضــح 

اســتهداف األطقــم الطبيــة، إذ تــررت ســيارة إســعاف 

ــاز  ــل الغ ــد اســتهدافها بقناب ــا«، بع ــة حيف ــة لـ»جمعي تابع

ــاق، كــام  ــا بحــاالت اختن ــب طاقمه ــارشة، وأصي بصــورة مب
ــارشة.418 ــاز مب ــل غ ــعفني بقناب ــة مس ــب ثاث أصي

200 إصابة الجيش اإلرسائييل عىل حدود قطاع غزة

أًصيــب نحــو 200 متظاهــر مســاء أمــس، جــراء إطــاق 

ــن  ــاه املتظاهري ــاز تج ــل الغ ــار وقناب ــال الن ــوات االحت ق

الفلســطينيني الذيــن توافــدوا عــى الحــدود الرشقيــة لقطــاع 

غــزة ضمــن الجمعــة الـــ49 مــن مســرات العــودة وكــر 

الحصــار، التــي حملت شــعار مســرة »جمعة بــاب الرحمة« 

وقــال مصــدر طبــي أن جــروح ثاثــة مــن املصابــني خطــرة، 

فيــام أصيــب عــدد آخــر مــن الشــبان باالختنــاق جــراء إلقاء 

االحتــال قنابــل الغــاز عــى املتظاهريــن. وأشــعل الشــبان 

اإلطــارات املطاطيــة عــى طــول الحــدود، وســط مواجهــات 

عــى طــول الحــدود مــع قــوات االحتــال.419 

املستوطنون اقتلعوا 660 شجرة زيتون ودمروا شبكات 
مياه 3 قرى وهدم 26 مبنى يف القدس واملنطقة )ج( و11 

اعتداء للمستوطنني. 

حــذرت األمــم املتحــدة يف تقريــر الشــهر ملكتبهــا يف 

القــدس املحتلــة، لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( 

ــطينيني يف  ــى الفلس ــتوطنني ع ــداءات املس ــم اعت ــن تفاق م

ــل الجيــش  ــة دون رادع مــن قب األرايض الفلســطينية املحتل

ــة انفجــار الوضــع يف الضفــة  اإلرسائيــي. مشــرة إىل إمكاني

ــم.  ــداءات والجرائ ــذه االعت ــراء ه ج

ــخة  ــى نس ــدس« ع ــت »الق ــذي حصل ــر ال ــال التقري وق

املســتوطنون  نفذهــا  اعتــداء   11 تســبب  »لقــد  منــه: 

بجــروح  فلســطينيني  خمســة  إصابــة  يف  اإلرسائيليــون 

اعتــدى  فقــد  فلســطينية.  مبمتلــكات  األرضار  وإلحــاق 

املســتوطنون اإلرسائيليــون جســدياً عــى ثاثــة فلســطينيني 

وطعنــوا فلســطينياً آخــر بالقــرب مــن تجمعــات الفارســية 

)غــور األردن(، وخربــة العــد )الخليــل( وكيســان )بيــت 

الحجــارة  إرسائيليــون  مســتوطنون  ألقــى  كــام  لحــم(. 

عــى الســيارات التــي تحمــل لوحــات تســجيل فلســطينية 

ــني أرضاراً يف  ــس(، ملحق ــوارة )نابل ــز ح ــن حاج ــرب م بالق

عــرش ســيارات يف راس كركــر )رام اللــه(، و22 ســيارة أخــرى 

وأربعــة منــازل ومســجد يف اســكاكا )ســلفيت(.

ــة  وأضافــت األمــم املتحــدة: »فتحــت الرشطــة اإلرسائيلي

تحقيقــاً يف الجرائــم األخــرة للمســتوطنني بيــد أنــه مل تظهــر 

حتــى اآلن أي نتائــج لذلــك التحقيــق كــام مل يعلن عــن إلقاء 

القبــض عــى أي متهــم بهــذه الجرائــم مــن املســتوطنني«.

وبــني التقريــر أنــه يف ثــاث حــوادث أخــرى، اقتلــع 

فلســطينيون  ميلكهــا  زيتــون  شــجرة   600 مســتوطنون 

بالقــرب مــن الشــيوخ )الخليــل( وقطعــوا 60 شــجرة زيتــون 

أخــرى وخربــوا تســعة دومنــات مــن األرايض يف قريتــي 

اللــه(. ويف حادثتــني  بيتلــو واملغــر )وكاهــام مــن رام 

ــاس(  ــزال )طوب ــع الغ ــية / نب ــا يف الفارس ــني وقعت منفصلت

ــأن مســتوطنني  ــر ب ــادت التقاري ــس(، أف ــة )نابل ــة برق وقري

إرسائيلــني رسقــوا ماشــية ومحاصيــل زراعيــة تعــود ملكيتهــا 
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للفلســطينيني. وبذلــك، يرتفــع عــدد الهجــامت التــي نفذهــا 

املســتوطنون إىل 47 هجمــة منــذ مطلــع العــام 2019، 

حيــث أدت إىل وقــوع إصابــات بــني الفلســطينيني وإلحــاق 

ــة مــع 38 و29 هجمــة  ــك باملقارن األرضار مبمتلكاتهــم، وذل

نفذوهــا يف الفرتتــني املامثلتــني مــن العامــني 2018 و2017 

ــوايل. 420  ــى الت ع

مسؤول أمرييك: ما يتم نرشه عن محتوى صفـقة الـقرن 
“تخمـينات”

ــه  ــا نرشت ــض: إن م ــت األبي ــر يف البي ــؤول كب ــال مس  ق

ــة  ــة األمركي ــل الخط ــول تفاصي ــام ح ــائل اإلع ــض وس بع

للســام بــني الفلســطينيني واإلرسائيليــني أو مــا يعــرف 

ــات. ــه تكهن ــدو كون ــرن« ال يع ــة الق بـ»صفق

 وقــال املســؤول، الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 

ــل  ــن تفاصي ــرش ع ــا ن ــول م ــؤال ح ــى س ــام« رداً ع لـ»األي

الخطــة: “إنهــا ال تعــدو كونهــا مزيــداً مــن التكهنــات فيــام 

يتعلــق بخطــة الســام”.

 وأضــاف: “القليــل مــن النــاس يعرفــون بالفعــل مــا هــو 

ــون  ــا يك ــة عندم ــرش الخط ــنقوم بن ــة س ــود يف الخط موج

التوقيــت صحيحــاً ومــن ثــم ســيعرف النــاس مــا هــو 

موجــود يف الخطــة”.   

 وكان املســؤول نفســه، أشــار إىل أن اإلدارة األمركيــة لــن 

تنــرش الخطــة قبــل االنتخابــات العامــة اإلرسائيليــة املقــررة 

يف شــهر نيســان املقبــل.

ويواصــل كبــر مستشــاري الرئيــس األمــريك جاريد كوشــر 

جولتــه يف املنطقــة التــي شــملت حتــى اآلن اإلمــارات 

ــعودية  ــن والس ــامن والبحري ــلطنة ع ــدة وس ــة املتح العربي

معــه  يصطحــب  كوشــر  أن  وياحــظ  وقطــر.  وتركيــا 

ــاص  ــوث الخ ــريك واملبع ــس األم ــاعد الرئي ــة إىل مس إضاف

للمفاوضــات الدوليــة جيســون غرينبــات، املمثــل األمــريك 

الخــاص لشــؤون إيــران بريــان هــوك، حيــث تســعى اإلدارة 

ــف  ــاب املل ــى حس ــراين ع ــف اإلي ــراز املل ــة إىل إب األمركي

الفلســطيني اإلرسائيــي.

اللقــاءات  البيــت األبيــض يف ختــام جميــع   وأصــدر 

بيانــاً موحــداً جــاء فيــه: »ناقــش الطرفــان زيــادة التعــاون، 

ــني  ــني اإلرسائيلي ــام ب ــهيل الس ــب لتس ــود إدارة ترام وجه

ــبل  ــة س ــت مناقش ــك، مت ــة إىل ذل ــطينيني، باإلضاف والفلس

تحســني حالــة املنطقــة بأكملهــا مــن خــال االســتثامر 
االقتصــادي.«421

50 ألف مصل يؤدون صالة الجمعة واملبعدون أدوها عند 
باب األسباط

رغــم اإلجــراءات اإلرسائيليــة املشــددة يف محيــط القــدس 

وأبــواب املســجد األقــى املبــارك واألجــواء البــاردة أم 

املســجد ألداء صــاة الجمعــة نحــو 50 ألــف مصــل، حيــث 

توافــد مئــات املصلــني إىل مصــى بــاب الرحمــة يف املســجد 

األقــى، لتأديــة الصــاة فيــه لألســبوع الثــاين عــى التــوايل.

ــامء  ــن عل ــى م ــجد األق ــن املس ــدون ع ــام أدى املبع ك

ومرابطــني ومرابطــات وحــراس وســدنة ومواطنــني مواظبــني 

عــى الصــاة يف املســجد صــاة الجمعــة عنــد باب األســباط، 

معريــن عــن رفضهــم األبعــاد ومتمســكني بحقهــم بالصــاة 

ــر الوعــظ  ــني مدي ــه الطاهــرة. وأم باملصل يف األقــى ورحاب

ــه  ــدر بحق ــذي ص ــا، ال ــد دعن ــيخ رائ ــابقاً الش ــاد س واإلرش

قــراراً باإلبعــاد عــن املســجد األقــى ملــدة 6 شــهور.

وكانــت رشطــة االحتــال زحــت بنحــو 300 مــن عنارصهــا 

ــواب  ــى أب ــارها ع ــن انتش ــعت م ــة ووس ــدة القدمي يف البل

ــام  ــارك، ك ــى املب ــجد األق ــواب املس ــة وأب ــدة القدمي البل

ســرت دوريــات راجلــة ومحمولــة يف كافــة الطــرق املؤديــة 

للمســجد األقــى تدفــق يف بطاقــات هويــات املصلــني 

ــزل.  ــن املن ــا لحــني الخــروج م وتحتجــز بعضه

ــارك الشــيخ محمــد  ــدد خطيــب املســجد األقــى املب ون

ســليم بتدخــل االحتــال مبصــى وبــاب الرحمــة مؤكــداً أن 

الواليــة عــى املســجد األقــى بكافــة مصلياتــه ومســاجده 

وأروقتــه هــي لدائــرة األوقــاف اإلســامية بالقــدس، وال 

عاقــة لاحتــال وأجهزتــه مبــا هــو يف داخــل أســوار املســجد 
ــاً.422 144 دومن

األحد 2019/3/3

مصادرة مساحات من أرايض عزون بدعوى األغراض 
العسكرية

قصفــت طائــرة إرسائيليــة مــن دون طيــار، مســاء أمــس، 

بصاروخــني موقعــاً بــني مدينتــي ديــر البلــح وســط القطــاع 

ــه  ــران في ــتعال الن ــا أدى إىل اش ــه، م ــس جنوب ــان يون وخ

ــوف  ــات يف صف ــوع إصاب ــن وق ــغ ع ــره دون أن يبل وتدم

ــاً  ــتهدف موقع ــه اس ــال أن ــش االحت ــم جي ــني. وزع املواطن

ــاه  ــرة تج ــات متفج ــاق بالون ــى إط ــامس رداً ع ــة ح لحرك

مجمــع أشــكول يف املســتوطنات القريبــة مــن الحــدود 

الرشقيــة للقطــاع، دون وقــوع إصابــات. وأصيــب عــدد 
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ــتهداف  ــد اس ــاق بع ــس، باالختن ــاء أم ــني، مس ــن املواطن م

ــياج  ــرب الس ــني ق ــن املواطن ــة م ــال ملجموع ــوات االحت ق

ــوات  ــزة، وأطلقــت ق ــوب قطــاع غ ــح جن الفاصــل رشق رف

ــن  ــا م ــل رشق رفــح، واب ــياج الفاص ــرب الس االحتــال ق

ــبان  ــن الش ــة م ــوب مجموع ــوع ص ــيلة للدم ــل املس القناب

ــم  ــاق، وت ــم باالختن ــد منه ــة العدي ــا أدى إلصاب ــة، م والفتي

ــن إىل مستشــفى  ــل آخري ــاً، ونق ــم ميداني إســعاف معظمه

ــازم.423  ــاج ال ــي الع ــار لتلق ــف النج ــو يوس أب

87 أمر اعتقال إداري بحّق أرسى

ــال  ــر اعتق ــي 87 أم ــال اإلرسائي أصــدرت ســلطات االحت

إداري بحــّق عــدد مــن األرسى، ملــدد تــرتاوح بــني شــهرين 

ــهر  ــال ش ــرات، خ ــّدة م ــد ع ــة للتجدي ــهور قابل ــتة ش وس

شــباط.

وأوضــح محامــي نــادي األســر الفلســطيني محمــود 

الحلبــي، اليــوم األحــد، أن مــن بــني األوامــر الصــادرة أمــراً 

ملــّدة أربعــة شــهور صــدر بحــّق األســرة فــداء دعمــس )24 

عامــاً(، مــن الخليــل، واملعتقلــة منــذ تاريــخ 29 أيـّـار 2018، 

ــا  ــداء عليه ــت لاعت ــا تعرّض ــامً أنه ــض، عل ــة التّحري بذريع

ــا. ــة اعتقاله ــّرب خــال عملي بال

مضيفــاً أن مــن بــني األوامــر الّصــادرة )37( أمــراً صــدرت 

بحــّق أرسى اعتقلــوا ألول مــرة أو أعــاد االحتــال اعتقالهــم 
بعــد اإلفــراج عنهــم.424

قوات االحتالل تقتحم قسم »7« يف سجن النقب 
الصحراوي

اقتحمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، قلعة 

»أ« قســم 7 بالخيــام يف معتقــل »النقــب الصحــراوي«. وقال 

أرسى مــن النقــب، إن وحــديت »جيتــار« و»اليــامر« اقتحمتــا 

قســم 7 وأجرتــا عمليــات تفتيــش بشــكل اســتفزازي بحــق 

األرسى، مشــرين إىل أن إدارة املعتقــل، صعــدت قمعهــا 

لــألرسى منــذ مطلــع العــام الجــاري، وكان ذروة هــذه 

االعتــداءات مــا قامــت بــه قــوات القمــع يف معتقــل »عوفر« 

الشــهر املنــرم. وحــذر األرسى مــن خطــورة مــا يجــري اآلن 

ــؤولية  ــل املس ــني إدارة املعتق ــب«، محمل ــل »النق يف معتق

الكاملــة عــن مصــر كافــة األرسى. يشــار إىل أن معتقــل 

»النقــب الصحــراوي« يعتــر مــن أكــر املعتقــات التابعــة 

لســطات االحتــال، ويقبــع فيــه قرابــة 2000 أســر.425 

االحتالل يعتقل 3 فتية من بيت لحم وآخر من طولكرم 
وجنني

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األحــد، ثاثــة 

ــأن  ــا«، ب ــي لـ»وف ــاد مصــدر أمن ــة مــن بيــت لحــم وأف فتي

قــوات االحتــال اعتقلــت كا مــن: عبــد اللــه أحمــد مــوىس 

)16 عامــاً(، ومحمــد أســعد نســيم صبيــح )16 عامــاً(، مــن 

ــن أحمــد  ــي الدي ــوب بيــت لحــم، ومحي ــدة الخــر جن بل

العمــور )17 عامــاً(، مــن بلــدة تقــوع رشقــا، وذلــك عقــب 

دهــم منــازل ذويهــم وتفتيشــها.

فيــام اعتقلــت الشــاب محمــد حســن مــوىس، بعــد دهــم 

ــال آخــر لشــاب  ــة طولكــرم. واعتق ــه وهــو مــن مدين منزل

ــة  ــادر محلي ــرت مص ــني وذك ــرب جن ــوب غ ــد جن ــن يعب م

لـ»وفــا«، أن قــوات االحتــال اعتقلــت الشــاب رجــا أحمــد 

أبــو صفــا )25 عامــاً(، بالقــرب مــن الحاجــز العســكري 
ــان”.426 “دوت

نتيجة للحفريات اإلرسائيلية

انهيار يف أرضية ملعب حي وادي حلوة بسلوان

االنهيــار الثــاين األخطــر خــال أقــل مــع 24 ســاعة وقــع 

هــذه املــرة يف أرضيــه ملعــب حــي وادي حلــوة يف ســلوان، 

عــى بعــد عــدة أمتــار مــن الســور الجنــويب للمســجد 

األقــى املبــارك، نتيجــة للحفريــات التي تنفذهــا الجمعيات 

ــا  ــة، يف م ــة اإلرسائيلي ــن الحكوم ــة م ــتيطانية املدعوم االس

يعــرف بـ»شــبكة األنفــاق« وصــوالً إىل ســاحة الراق وأســفل 

القدميــة واملســجد األقــى وفــق تقديــرات بــأن هنــاك ثاثة 

أنفــاق رئيســية مــن عــني ســلوان تتجــه إىل البلــدة القدميــة.

وأوضــح جــواد صيــام مديــر مركــز معلومــات وادي حلــوة 

يف ســلوان لـ)القــدس أن أهــايل الحي اســتقظوا صبــاح أمس، 

الســبت، عــى انهيــار خطــر وجديــد يف أرض ملعــب الحــي، 

وســورة واألســاك املحيطــة، إضافــة إىل إىل هبــوط أريض 

ــوار  ــعة باألس ــات واس ــققات وتصدع ــكان، وتش يف ذات امل

املحيطــة بــه. 

ــط أرض  ــتوطنني يف محي ــامل املس ــام أن أع ــاف صي وأض

ــات  ــاً بعملي امللعــب وأســفله ال تتوقــف، إذ يقومــون يومي

ــراغ  ــم إف ــك يت ــة، وخــال ذل ــة وخفيف ــأدوات ثقيل ــر ب حف

األتربــة ونقلهــا بشــاحنات خاصــة، مــام يعنــي أن ســلطات 

االحتــال تحفــر األنفــاق وتفــرغ أســفل الحــي لصالــح 

ــامة  ــار س ــني االعتب ــذ بع ــتيطانية دون األخ ــاريع االس املش
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ــن  ــمة، والذي ــم 5 آالف نس ــغ عدده ــي البال ــي الح مواطن

يعيشــون يف خطــر حقيقــي نتيجــة توســع رقعــة التشــققات 
واالنهيــارات. 427

إرسائيل تواصل تنفيذ املشاريع االستيطانية وعمليات 
التطهري العرقي يف األغوار الشاملية.

ــة  ــة حكوم ــن مواصل ــة م ــة العربي ــر للجامع ــذر تقري ح

ــز  ــداين لتعزي ــاط املي ــل يف النش ــي العم ــال اإلرسائي االحت

البنــاء االســتيطاين، كاشــفاً عــن محاولــة املســتوطنني تنفيــذ 
ــم2  ــد عــن 8 ك ــر عــى مســاحة تزي مــرشوع اســتيطاين كب

مــن أرايض قريــة جالــود املصنفــة »ج«، والتــي أعلــن عنهــا 

جيــش االحتــال منــذ العــام 2001 »مناطــق مغلقــة« 

ــتيطانية  ــؤرة االس ــة الب ــام الفلســطينيني لرشعن ــكرياً أم عس

»ايــش كــودش« مــن خــال ربطهــا بعدة بــؤر ومســتوطنات 

ــاورة. مج

وأشــار تقريــر أصــدره قطــاع فلســطني واألرايض العربيــة 

ــاء  ــي إنش ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــزام س ــة إىل اعت املحتل

وقلقيليــة،  ســلفيت  أرايض  عــى  جديــدة  مســتوطنة 

ــني  ــي، واملواطن ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــلمت س ــث س حي

لبنــاء  مخططــات  لتنفيــذ  إجــاء  أوامــر  الفلســطينيني، 

املســتوطنة الجديــدة عــى مســاحة 600 دونــم، يف األرايض 

ــة  ــويب ورشق قلقيلي ــنريا جن ــث وس ــر ثل ــني كف ــة ب الواقع

ــلفيت.  ــرب س ــان غ ــي حس ــراوة بن ــا وق وأرايض بدي

ويف محافظــة ســلفيت، لفــت التقريــر إىل إعطــاء مجلــس 

التعليــم العــايل اإلرسائيليــة املصادقــة النهائيــة عــى إقامــة 

ــل«  ــل«، يف مســتوطنة »أرئي ــة للطــف يف جامعــة »أرئي كلي

املقامــة عــى أرايض املواطنــني يف محافظــة ســلفت موضحــاً 

ــت  ــم تصوي ــس، رغ ــذه املجل ــرار اتخ ــك يف ق ــاء ذل ــه ج أن

مــا يســمى بـ»لجنــة التخطيــط وتخصيــص امليزانيــات«، 

ــب يف  ــة للط ــة كلي ــد إقام ــر 2019، ض ــهر فراي ــع ش مطل

ــر طلــب املستشــار  جامعــة مســتوطنة »أرئيــل«، وذلــك إث

القضــايئ للحكومــة ، أفيجــاي مندلبليــت، إلعــادة مناقشــة 
القــرار. 428

قلقيلية: االحتالل يستويل عىل 15 دومناً من أرايض عزون

أصــدرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، قــراراً باالســتياء 

ــال  ــة، وق ــزون رشق قلقيلي ــدة ع ــة يف بل ــى أراض زراعي ع

مســؤول ملــف االســتيطان يف محافظــة قلقيليــة محمــد أبــو 

الشــيخ: إن قــوات االحتــال أصــدرت قــراراً باالســتياء عــى 

ــدة  ــة رشق البل ــن األرايض الواقع ــاً م ــارب 15 دومن ــا يق م

بحجــة توســيع طــرق.

ــا تقــع بالقــرب مــن  وأضــاف. إن األرايض املســتوىل عليه

ــايف  ــارع اإللتف ــى الش ــة ع ــاملية املطل ــة الش ــة البواب منطق

رقــم 55، وأراض أخــرى تقــع يف منطقــة »خلــة عريــص« إىل 

الــرشق مــن املنطقــة األوىل.429 

االثنني 2019/3/4

شهيدان وجرح ثالث بنريان قوات االحتالل غرب رام الله

ــح  ــد أن فت ــث بجــروح بع ــب ثال ــابان واصي استشــهد ش

جنــود االحتــال النــار عليهــم بزعــم تنفيــذ عمليــة دهــس 

فجــر اليــوم االثنــني قــرب قريــة كفــر نعمــة غــرب رام اللــه. 

إال أن مصــادر فلســطينية قالــت إن مــا جــرى هــو حــادث 

ــن  ــأ م ــا تفاج ــدة عندم ــش متعم ــة ده ــس عملي ــر ولي س

يف الســيارة بالجنــود. وزعــم جيــش االحتــال أن ســيارة 

فلســطينية كان يســـتقلها ثاثــة فلســطينيني هاجمــت 

جنــوداً عنــد مدخــل القريــة وأن الجنــود أطلقــوا النــار 

عــى الســيارة أســفر عــن استشــهاد شــابني وجــرح ثالــث. 

ــام  ــراح أحده ــت ج ــروح وصف ــان بج ــب جندي ــام أصي في

ــرة. بالخط

ــه املتحــدث  ــة مختلفــة مــا زعــم ب ونقلــت مواقــع عري

ــر  ــة تش ــات األولي ــال أن التحقيق ــذي ق ــش ال ــم الجي باس

ــة الجنــود اضطرتهــم إىل التوقــف  إىل أن عطــا مــا يف مركب

ــود مــن مركبتهــم  ــق. وبعــد أن ترجــل الجن ــب الطري بجان

ــع الهجــوم. وق

حيــث هاجــم الفلســطينيون عــددا مــن جنــود االحتــال 

الذيــن أوقفوهــم عــى جانــب الطريــق عنــد مخــرج القريــة 

ــر  ــرح أخ ــرة وج ــروح خط ــط بج ــة ضاب ــن اصاب ــفر ع اس

ــاج.  ــمر للع ــل هش ــفى ت ــا إىل مش ــطة نق ــروح متوس بج

وكانــت قــوات االحتــال قــد اقتحمــت القريــة فجــر اليــوم 

ونفــذت عمليــة اعتقــال وأثنــاء انســحابها ســمع اطــاق نــار 

كثيــف عــى مدخــل القريــة الســاعة الثالثــة فجــرا وســمع 

ــت  ــان. وأغلق ــهود عي ــة ش ــب رواي ــعافات حس ــوت إس ص

قــوات االحتــال كفــر نعمــة، ودفعــت بقــوات كبــرة جــدا 

ــة. إىل القري

مــن ناحيتــه، علــق املتحــدث باســم حركــة حــامس، 

ــت  ــه: »هــذا يثب ــة الدهــس بقول حــازم قاســم، عــى عملي

أن الشــعب الفلســطيني لــن يســكت حيــال عمليــة تهويــد 
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ــر الوطــن430 ــى تحري ــه ســيواصل النضــال حت ــدس، وأن الق

عــرشات  عــى  املصادقــة  يرفــض  االحتــال  القــدس: 

طلبــات البنــاء للمقدســيني رفضــت لجنــة التخطيــط والبنــاء 

ــى 20  ــة ع ــرا، املصادق ــدس، مؤخ ــال بالق ــة االحت يف بلدي

طلــب بنــاء للمقدســيني، بحجــة أن اإلجــراءات التــي كانــت 

ــرت  ــا ذك ــة، بحســب م ــد مقبول ــوم مل تع ــى الي ــة حت متبع

صحيفــة »هآرتــس«، أمــس. ويعنــي قــرار بلديــة االحتــال 

منعــا شــبه تــام لبنــاء املقدســيني يف املدينــة، التــي يعانــون 

فيهــا مــن تضييقــات كبــرة ورفــض لاعــرتاف مبلكيتهــم عــى 

األرض والبيــوت مــن قبــل االحتــال. وصــوت ضــد املصادقــة 

والليكــود   اليهــودي«  »البيــت  مندوبــو  الطلبــات  عــى 

ــزاب  ــت األح ــام صوت ــة، بين ــم« العلامني ــة »مئوحدي وقامئ

ــا. ــة عليه ــح املصادق ــة لصال الحريدي

 ويعــاين املقدســيون البالــغ عددهــم 330 ألفــاً مــن أزمــة 

خانقــة يف قضيــة املســكن، ســببها رفــض االحتــال اإلرسائيي 

ــذي  ــام ال ــامل الت ــم واإله ــى أرضه ــم ع ــرتاف مبلكيته االع

تتعــرض لــه املدينــة بعــد إمتــام احتالهــا عــام 1967، وعــدم 

وجــود أي خطــط لإســكان. وتتخــذ ســلطات االحتــال 

اإلرسائيــي مــن واقــع أن أكــر مــن 90 يف املئــة مــن األرايض 

ــة  ــو ذريع ــا يف الطاب ــامء مالكيه ــميا بأس ــجلة رس ــر مس غ

لرفــض طلبــات البنــاء.

وللتغلــب عــى هــذه األزمــة، اكتفــت ســلطات االحتــال 

مقدمــي  بحصــول  األخــرة  العقــود  خــال  اإلرسائيــي 

طلبــات البنــاء عــى إقــرار مــن املخاتــر أو مــن الشــخصيات 

ــى  ــة ع ــم البلدي ــرتف به ــن تع ــاء الذي ــة يف األحي االعتباري

هــذه اإلجــراءات بحجــة أّن »قامئــة املخاتــر والشــخصيات 

االعتباريــة املوجــودة عنــد البلديــة قدميــة وبحاجــة إىل 

تغيــر«. ويعنــي عــدم االعــرتاف اإلرسائيــي أن البيــوت التــي 
مل تحصــل عــى ترخيــص مــن االحتــال معرّضــة للهــدم.431

االحتالل يعتقل 10 مواطنني عىل األقل ويستدعي آخر من 
القدس

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم االثنــني، 

عــرشة مواطنــني عــى األقــل مــن مدينــة القــدس املحتلــة. 

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوات االحتــال اعتقلــت كا مــن: 

ــال  ــايس، ونض ــل العب ــم خلي ــد الرحي ــامن، وعب ــق عث توفي

ــايس، ومجــد أحمــد  ســفيان النتشــة، وطــارق ســعادة العب

األعــور، ومحمــود نجيــب األعــور، وذلــك عقــب دهــم 

منازلهــم يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى املبــارك.

 فيــام اعتقلــت مــن بلــدة العيســوية عمــر أبــو ســنينة، 

ــت  ــن بي ــة، وم ــد رشيف ــد خال ــة محم ــدة القدمي ــن البل وم

ــن  ــع، وم ــني ربي ــام حس ــدس وس ــرب الق ــامل غ ــان ش عن

ــم  ــدان، وت ــم حمي ــدس هاش ــرب الق ــامل غ ــّدو ش ــدة ب بل

تحويلهــم إىل مراكــز اعتقــال وتوقيــف يف املدينــة. كــام 

اســتدعت تلــك القــوات الشــاب محمــد الشــويي مــن بلــدة 
ــق.432 ــلوان، للتحقي س

بلدية القدس ترفض إجراءات تم العمل بها لعقود وترد 
20 مخططاً 

رفضــت اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم التابعــة لبلديــة 

القــدس حــوايل 20 مخطــط بنــاء قدمهــا فلســطينيون، 

تحــت ذريعــة أن اإلجــراءات املتعبــة حتــى اليــوم إلثبــات 

ــا.  ــة لديه ــد مقبول ــة األرض مل تع ملكي

ــني.  ــل اليم ــو كت ــاء ممثل ــات البن ــد مخطط ــوت ض وص

»البيــت اليهــودي«، »الليكــود«، وكتــل أخــرى، وممثــل كتلة 

»اليقظــة العلامنيــة«. كــام صــوت أعضــاء الكتــل الحريديــة 

ــي  ــات، ونعن ــى املخطط ــة ع ــب املصادق ــة إىل جان الديني

ــام  ــف الت ــراءات الوق ــذه اإلج ــة له ــاء اللجن ــة أعض معارض

ــة. ورغــم أن معظــم  ــاء الفلســطيني يف القــدس الرشقي للبن

ــرارات  ــة وأن ق ــة اللوائي ــات اللجن ــن صاحي ــات م املخطط

اللجنــة اللوائيــة وأن قــرارات اللجنــة املحلية مجــرد توصيات 

إال أن هــذا القــرار يحمــل رســالة إىل اللجنــة اللوائيــة تؤكــد 

بأنــه ليــس باإلمــكان اتبــاع اإلجــراءات الحاليــة لفــرتة 

ــديس  ــف فلســطيني مق ــن أل ــر م ــاين 330 أك ــة. ويع طويل

ــك جــراء اإلهــامل  ــة وذل ــة اكتظــاظ ســكاين خانق مــن أزم

اإلرسائيــي الطويــل لاحيــاء الفلســطينية وعــدم إقــرار 
ــة.433 ــى التحتي ــة وبن ــات هيكلي مخطط

سلطات االحتالل تصّعد وتصدر إبعادات بالجملة ملسؤولني 
وحراس ومصلني عن املسجد األقىص

ــن مامرســاتها  ــة م ــال اإلرسائيلي صعــدت ســلطات االحت

ضــد الحــرم القــديس، وواصلــت إصــدار أوامــر اإلبعــاد 

ــرة  ــذه امل ــت ه ــا طال ــى، ولكنه ــجد األق ــني يف املس ملصل

مســؤولني كبــارا يف مجلــس األوقــاف اإلســامية يف القــدس.

فــإن ســلطات  واســتنادا إىل معطيــات غــر رســمية، 

االحتــال اإلرسائيــي تبعــد اآلن 129 فلســطينيا عن املســجد 

األقــى لفــرتات تتفــاوت مــا بــني أســبوع و6 أشــهر. فقــد 

ــم ســلهب،  ــد العظي ــال الشــيخ عب ســلمت ســلطات االحت
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قــرارا  القــدس،  يف  اإلســامية  األوقــاف  مجلــس  رئيــس 

باإلبعــاد عــن املســجد األقــى ملــدة 40 يومــا، بعــد أن 

ــجد  ــن املس ــه ع ــايض وأبعدت ــبوع امل ــه األس ــت اعتقلت كان

ــام. ــدة 8 أي مل

وبعــد اعتقــال اســتمر 7 ســاعات، ســلمت ســلطات 

االحتــال اإلرسائيــي عضــوي مجلــس األوقــاف يف القــدس: 

حاتــم عبــد القــادر، ود. مهــدي عبــد الهــادي، أمــرا باإلبعــاد 

عــن املســجد األقــى ملــدة أســبوع.

وبالتزامــن، فقــد ســلّمت ســلطات االحتــال الشــيخ 

ناجــح بكــرات، نائــب مديــر عــام دائــرة األوقــاف اإلســامية 

ــدة 4 أشــهر. ــن املســجد مل ــاد ع ــرارا باإلبع ــدس، ق يف الق

ــدف  ــري يه ــف وعن ــرار مجح ــه ق ــرات: “إن ــال بك وق

ــف  ــا يف املســجد األقــى، وتجفي ــا وعملن ــل دورن إىل تعطي

وجودنــا، كل ذلــك دون أي مــرر ودون أي قانــون إال قانــون 

ــا  ــة بحقن ــذه الدول ــه ه ــذي متارس ــاب ال ــة واإلره العنري

يف مدينــة القــدس”. وكانــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي 

ســلمت، أمــس، مديــر نــادي األســر الفلســطيني يف القــدس 

نــارص قــوس أمرا باإلبعاد عن املســجد األقى ملــدة 40 يوما.

كــام ســلمت الحــارس يف املســجد األقــى عرفــات نجيــب 

ــام  ــدة 6 أشــهر، في ــى مل ــن املســجد األق ــاد ع ــرا باإلبع أم

ســلّمت الحــارس يف املســجد محمــد الصالحــي أمــرا باإلبعاد 

ملــدة أســبوع عــن املســجد األقــى.

ــا  ــع أوامره ــي جمي ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــررت س وب

هــذه بقيــام املســؤولني والحــراس بفتــح بــاب الرحمــة أمــام 
املصلــني قبــل أســبوعني.434

شهيدان وجرح ثالث بنريان قوات االحتالل غرب رام الله

أعدمــت قــوات االحتــال مواطنــني اثنــني، وأصابــت ثالث 

بجــراح واعتقلتــه، فجــر يــوم االثنــني، يف بلــدة كفــر نعمــة 

غــريب رام اللــه. 

ــم  ــام زع ــر، في ــادث س ــه ح ــة ان ــادر محلي ــت مص وقال

الجنــود انــه حــادث دهــس متعمــد. وأفــادت املصــادر أن 

الشــهيدين هــام: أمــر محمــود جمعــة دراج )20 عامــاً( مــن 

قريــة خربثــا املصبــاح، ويوســف رائــد محمــد عنقــاوي )20 

عامــاً( مــن بيــت ســرا، واملصــاب هــو: هيثــم باســم جمعــة 

علقــم )20 عامــاً( مــن قريــة صفــا.

مصــادر محليــة يف بلــدة كفــر نعمــة أفــادت بــأن العــامل 

كانــوا يف طريقهــم إىل عملهــم، حــني فوجئــوا بجنــود مشــاة، 

ــر،  ــراء املط ــل ج ــارع املبت ــى الش ــم ع ــت مركبته فتزحلق

ــدي بجــراح  ــب جن ــط بجــراح خطــرة، وأصي ــب ضاب فأصي

متوســطة.

العــامل مبركبــة  التــي يســتقلها  املركبــة  واصطدمــت 

ــامل،  ــو الع ــم نح ــود نرانه ــح الجن ــارشة فت ــكرية، ومب عس

فأصابــوا مــن فيهــا بــني شــهيد وجريــح. وقــال رئيــس 

مجلــس قــروي كفــر نعمــة خلــدون الديــك أن عمليــة 

ــراً،  ــة فج ــاعة الثالث ــوايل الس ــت ح ــني وقع ــدام املواطن إع

ويف منطقــة تضاريســها الطبيعيــة صعبــة، مــا يرجــح أن 

ــع هــو حــادث ســر، بســبب املنعطــف الخطــر يف  ــا وق م

الشــارع هنــاك. عمليــة اإلعــدام التــي نفذهــا الجنــود فجــراً 

ــد الخفيفــة عــى  ــأيت يف إطــار سياســة الي بحــق العــامل، ت

الزنــاد، والقتــل لاشــتباه. وعقــب عمليــة اإلعــدام، اندلعــت 

ــال،  ــود االحت ــة وجن ــايل القري ــني أه ــة ب ــات عنيف مواجه

وأطلقــت قــوات االحتــال قنابــل الغــاز الســام بكثافــة، مــا 

ــاق. ــات باالختن ــرشات اإلصاب ــع ع أوق

ومنعــت قــوات االحتــال الطــاب مــن الوصــول إىل 

ــل  ــدوا عــى بعضهــم وألقــوا نحوهــم قناب مدارســهم، واعت

الغــاز والصــوت. وكان جيــش االحتــال زعــم أن ســيارة 

فلســطينية كان يســـتقلها ثاثــة فلســطينيني هاجمــت 

جنــوداً عنــد مدخــل القريــة وأن الجنــود اطلقــوا النــار 

عــى الســيارة أســفر عــن استشــهاد شــابني وجــرح ثالــث، 

ــام  ــراح أحده ــت ج ــروح وصف ــان بج ــب جندي ــام أصي في

بالخطــرة.

ــه املتحــدث  ــة مختلفــة مــا زعــم ب ونقلــت مواقــع عري

ــر  ــة تش ــات األولي ــال أن التحقيق ــذي ق ــش ال ــم الجي باس

ــة الجنــود اضطرتهــم إىل التوقــف  إىل أن عطــا مــا يف مركب

ــود مــن مركبتهــم  ــق. وبعــد أن ترجــل الجن ــب الطري بجان

ــع الهجــوم. وق

وكانــت قــوات االحتــال قــد أقتحمــت القريــة فجــر اليوم 

ونفــذت عمليــة اعتقــال واثنــاء انســحابها ســمع إطــاق نــار 

كثيــف عــى مدخــل القريــة الســاعة الثالثــة فجــراً وســمع 

ــت  ــان. وأغلق ــهود عي ــة ش ــب رواي ــعافات حس ــوت اس ص

قــوات االحتــال كفــر نعمــة، ودفعــت بقــوات كبــرة جــداً 

إىل القريــة.

وقــال منــر الجاغــوب “لقــد مللنــا مــن الشــجب واإلدانــة 

ــاء شــعبنا،  ــة ضــد أبن ــال اليومي ــم االحت ــتنكار لجرائ واالس

ويجــب اســتخدم صــوٍت ناعــم وحمــل عصــا غليظــة”. مــن 
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ناحيتــه، علــق املتحــدث باســم حركــة حــامس، حــازم قاســم، 

ــعب  ــت أن الش ــذا يثب ــه: “ه ــس بقول ــة الده ــى عملي ع

ــدس،  ــد الق ــة تهوي ــال عملي ــكت حي ــن يس ــطيني ل الفلس

ــر الوطــن”. ــه ســيواصل النضــال حتــى تحري وأن

ــع للشــيبس والعصــر  ــة الشــهيد دراج مصن ومتتلــك عائل

ــه  ــدة كفــر نعمــة، وكان الشــهيد أمــر دراج، وصديقي يف بل

الشــهيد يوســف عنقــاوي واملصــاب هيثــم علقــم يعملــون 

يف املصنــع، وكان ثاثتهــم متجهــني نحــو عملهــم حــني 

ــد  ــى بع ــة ع ــت الجرمي ــال. ووقع ــوات االحت ــم ق أعدمته

ــر  ــر أن الشــهيد أم ــع. يذك ــكان املصن ــن م ــة م ــار قليل أمت

مرتبــط وكان مقــرر أن يقــام موعــد زفافــه يف شــهر نيســان 
املقبــل.435

القدس: االحتالل يرفض املصادقة عىل عرشات طلبات 
البناء للمقدسيني

رفضــت لجنــة التخطيــط والبنــاء يف بلديــة االحتــال 

بنــاء  طلــب   20 عــى  املصادقــة  مؤخــرا،  بالقــدس، 

للمقدســيني، بحجــة أن اإلجــراءات التــي كانــت متبعــة 

حتــى اليــوم مل تعــد مقبولــة، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة 

أمــس. »هآرتــس«، 

ــاء  ــام لبن ــبه ت ــا ش ــال منع ــة االحت ــرار بلدي ــي ق ويعن

ــة، التــي يعانــون فيهــا مــن تضييقــات  املقدســيني يف املدين

ــوت  ــى األرض والبي ــم ع ــرتاف مبلكيته ــض لاع ــرة ورف كب

ــال. ــل االحت ــن قب م

وصــوت ضــد املصادقــة عــى الطلبــات مندوبــو »البيــت 

اليهــودي« والليكــود  وقامئــة »مئوحديــم« العلامنيــة، بينــام 

صوتــت األحــزاب الحريديــة لصالــح املصادقة عليهــا. ويعاين 

املقدســيون البالــغ عددهــم 330 ألفــاً مــن أزمــة خانقــة يف 

قضيــة املســكن، ســببها رفــض االحتــال اإلرسائيــي االعــرتاف 

مبلكيتهــم عــى أرضهــم واإلهــامل التــام الــذي تتعــرض لــه 

املدينــة بعــد إمتــام احتالهــا عــام 1967، وعــدم وجــود أي 

خطــط لإســكان.

وتتخــذ ســلطات االحتــال اإلرسائيــي مــن واقــع أن أكــر 

مــن 90 يف املئــة مــن األرايض غــر مســجلة رســميا بأســامء 

مالكيهــا يف الطابــو ذريعــة لرفــض طلبــات البنــاء. وللتغلــب 

ــي  ــال اإلرسائي ــة، اكتفــت ســلطات االحت عــى هــذه األزم

خــال العقــود األخــرة بحصــول مقدمــي طلبــات البنــاء عى 

إقــرار مــن املخاتــر أو من الشــخصيات االعتباريــة يف األحياء 

الذيــن تعــرتف بهــم البلديــة عــى هــذه اإلجــراءات بحجــة 

أّن »قامئــة املخاتــر والشــخصيات االعتباريــة املوجــودة عنــد 

البلديــة قدميــة وبحاجــة إىل تغيــر«. ويعنــي عــدم االعــرتاف 

اإلرسائيــي أن البيــوت التــي مل تحصــل عــى ترخيــص مــن 
االحتــال معرّضــة للهــدم.436

إصابات بالرصاص وغارة عىل موقع للمقاومة شامل القطاع

فيــام واصــل االحتــال اعتداءاتــه واعتقاالتــه يف محافظات 

الضفــة، أصيــب برصــاص قــوات االحتال مســاء أمــس، رشق 

ــأن  ــة ب ــادر طبي ــادت مص ــزة. وأف ــاع غ ــامل قط ــا، ش جبالي

ثاثــة مواطنــني أصيبــوا بجــروح مختلفــة عقــب اســتهداف 

جنــود االحتــال ملجموعــة مــن الشــبان والفتيــة رشق 

ــت  ــيس يف بي ــفى األندوني ــا إىل املستش ــوا إثره ــا، نقل جبالي

ــم ملتوســطة.  ــا، ووصفــت إصاباته الهي

وأغــارت طائــرة اســتطاع إرسائيليــة، مســاء أمــس، عــى 

ــرة  ــأن طائ ــد ب ــزة، وأفي ــاع غ ــامل قط ــة ش ــع للمقاوم موق

االســتطاع طلقــت صاروخــاً صــوب موقــع رشق بيــت 

حانــون شــامل القطــاع، دون أن يبلــغ عــن إصابــات يف 

صفــوف املواطنــني. 

80 مســتوطناً يقتحمــون األقــى وســط إجراءات مشــددة 

الرشطــة اإلرسائيليــة تبعــد عــن األقــى 16 حارســاً يف 

تصعيــد خطــر واســتمرار لنهــج فــرض األمــر الواقــع وانتهاك 

ــة الهاشــمية عــى املقدســات اإلســامية واملســيحية  الوصاي

يف القــدس ويف مقدمتهــا املســجد األقــى املبــارك، أبعــدت 

ســلطات االحتــال صبــاح أمــس رئيــس املجلــس اإلســامي 

الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب عــن املســجد األقــى املبــارك 
ملــدة 40 يومــاً.437

الرئيس: »صفقة القرن« تهدف لتصفية قضيتنا العراق 
املوحد القوي يشكّل سنداً ألمته العربية

قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن العــراق املوحــد القــوي، 

هــو ســند ألمتــه العربيــة. وأضــاف الرئيــس، يف مؤمتــر 

ــد  ــوزراء العراقــي عــادل عب ــس ال صحــايف مشــرتك مــع رئي

املهــدي بعــد اختتــام محادثاتهــام: “إن قبــور شــهداء عــراق 

الرافديــن، التــي مــا زالــت مزروعــة يف أرض فلســطني، 

ــة  ــه التاريخي ــى مواقف ــس، تشــهد ع ــني ونابل ــي جن مبدينت

ــة.” ــه العادل ــطيني وقضيت ــعبنا الفلس ــم ش ــة يف دع والثابت

وأكــد الرئيــس أن »اإلدارة األمركيــة الحاليــة مــن يشــجع 

إرسائيــل عــى التــرف كدولــة فــوق القانــون، وأنهــا 

أثبتــت انحيازهــا وعــدم أهليتهــا لرعايــة املفاوضــات، بعــد 
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ــت ســفارتها  ــل، ونقل ــت بالقــدس عاصمــة إلرسائي أن اعرتف

إليهــا، وســمحت إلرسائيــل مبواصلــة نشــاطاتها االســتيطانية، 

وقطعــت املعونــات عــن األونــروا، وهــو األمــر الــذي جعلنــا 

نرفــض »صفقــة القــرن«، التــي ال تســتند إىل الرشعيــة 
ــا«438 ــة قضيتن ــدف لتصفي ــة، وته الدولي

الثالثاء 2019/3/5

جنود االحتالل يعدمون شابني ويصيبون ثالثاً قرب مدخل 
كفر نعمة وهم يف طريقهم لعملهم

ــي، فجــر أمــس، شــابني  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق قتل

ــا مــن املنطقــة  مــن منطقــة غــرب رام اللــه، وأصابــت ثالث

ذاتهــا بجــروح، بزعــم محاولتهــم تنفيــذ عمليــة دهــس، مــا 

نفتــه مصــادر محليــة وأوســاط رســمية فلســطينية، متهمــة 

قــوات االحتــال بارتــكاب جرميــة جديــدة بــدم بــارد.

وأعلنــت وزارة الصحــة، عــن استشــهاد أمر محمــود دراج 

ــاوي  ــد عنق ــاح، ويوســف رائ ــا املصب ــن خربث ــاً( م )20 عام

ــن  ــام املواط ــة صديقه ــرا، وإصاب ــت س ــن بي ــاً( م )20 عام

هيثــم باســم علقــم مــن قريــة صفــا، بجــروح، إثــر إطــاق 

ــي  ــيارة الت ــاه الس ــار باتج ــال، الن ــود االحت ــن جن ــدد م ع

كانــوا يســتقلونها، بالقــرب مــن قريــة كفــر نعمــة غــرب رام 

اللــه.

 وعمــدت قــوات االحتــال إىل احتجاز جثامين الشــهيدين، 

واعتقــال الشــاب املصــاب، عــاوة عــى إغــاق كافــة الطــرق 

ــة  ــا أدى إىل إحــداث حال ــر نعمــة، م ــة مــن وإىل كف املؤدي

ــة  ــل العملي ــة، وتعطي ــني يف املنطق ــاة املواطن ــاك يف حي إرب

التعليميــة فيهــا.

 وكــذب رئيــس مجلس قروي خربثــا املصباح جمعة خر، 

الروايــة اإلرسائيلية، مبينا أن الشــبان الثاثة كانوا يف طريقهم 
ــه.439 ــون في ــذي يعمل ــرن ال ــد الف ــث يوج ــا، حي إىل بيتوني

واشنطن تغلق قنصليتها يف القدس وتدمجها بالسفارة 

خفضــت الواليــات املتحــدة، أمــس، مســتوى متثيلهــا 

إغــاق  خــال  مــن  الفلســطينيني،  لــدى  الدبلومــايس 

يف  بالســفارة  ودمجهــا  القــدس،  يف  األمركيــة  القنصليــة 

إرسائيــل، وذلــك يف آخــر فصــل مــن سلســلة إجــراءات 

ــب إىل  ــد ترام ــول دونال ــذ وص ــض من ــت األبي ــا البي اتخذه

ــا  ــو م ــطينية، وه ــة الفلس ــة القضي ــدف تصفي ــة، به الرئاس

ــة  ــة التنفيذي ــب اللجن ــن جان ــب م ــل غاض ــرد فع ــل ب قوب

ــر، التــي قالــت أن هــذا اإلجــراء إمنــا يعــر  ملنظمــة التحري

عــن مــدى الصفاقــة التــي وصلــت إليهــا اإلدارة األمركيــة يف 

رضب اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر، التــي قالــت أن 

هــذا اإلجــراء إمنــا يعتــر عــن مــدى الصفاقــة التــي وصلــت 

إليهــا اإلدارة األمركيــة يف رضب قــرارات الرشعيــة الدوليــة، 

ــني  ــق والقوان ــوق شــعبنا التاريخيــة وللمواثي وتنكــر لحق

ــة. الدولي

ويقــي هــذا اإلجــراء الــذي كان أعلــن عنــه يف ترشيــن 

القــدس  يف  األمركيــة  القنصليــة  بإغــاق  املــايض،  األول 

التــي كانــت تقــوم بعمــل املمثليــة الدبلوماســية لــدى 

الفلســطينيني منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو يف تســعينات 

القــرن املــايض، ودمجهــا بســفارة الواليــات املتحــدة يف 

ــطينية«،  ــؤون الفلس ــدة للش ــتضم »وح ــي س ــل الت إرسائي

ــطينيني  ــنطن والفلس ــني واش ــات ب ــي أن العاق ــذا يعن وه

أصبحــت تحــت ســلطة ســفر الواليــات املتحــدة لــدى 

ــاء  ــذي يعــر عــن دعمــه لبن ــد فريدمــان، ال ــل ديفي إرسائي

املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة املحتلــة. وينفــذ السياســة 

األمركيــة املنحــازة إلرسائيــل.440 

السفارة األمريكية »تبتلع« القنصلية يف القدس وتنهي 
نشاطاً دبلوماسياً استمر 175 عاماً

ألغــت اإلدارة األمركيــة القنصليــة العامــة لبادهــا يف 

القــدس وحولتهــا إىل »وحــدة الشــؤون الفلســطينية« يف 

ــتمر 175  ــيا اس ــاطا دبلوماس ــوي نش ــس، لتط ــفارة، أم الس

ــطينيني. ــع الفلس ــا م ــوط اتصاله ــر خط ــع آخ ــاً ولتقط عام

 وأنزلــت الواليــات املتحــدة علمهــا أمــس مــن عــى 

قنصليتهــا يف القــدس التــي كانــت تعمــل قنــاة اتصــال 

دبلومــايس مــع الفلســطينيني ودمجتهــا يف ســفارتها الجديدة 

ــدس. ــل يف الق ــدى إرسائي ل

وقــال نبيــل أبــو ردينــة، املتحــدث بلســان الرئاســة، 

لـ»األيــام«: هــذا اســتمرار لسياســة الضغــط التــي متارســها 

بقطــع  تــارة  الفلســطيني  الشــعب  عــى  اإلدارة  هــذه 

ــة  ــل منظم ــب متثي ــارة بإغــاق مكت ــة وت املســاعدات املالي

ــة  ــل وكال ــف متوي ــارة أخــرى بوق ــر الفلســطينية وت التحري
)األونــروا( وأخــرا هــذا القــرار.441

قوات االحتالل تغلق حاجز شعفاط يف القدس وسط 
مواجهات

أغلقــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، 

حاجــز شــعفاط العســكري يف مدينــة القــدس املحتلــة، أمــام 
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ــادة،  ــة وح ــة خانق ــا تســبب بأزم ــني، م ــات واملواطن الحاف

ــات. ــدالع مواجه ــط ان وس

وأفــاد بــأن طلبــة مــدارس مخيــم شــعفاط واألحيــاء 

جنــود  مامرســات  عــى  احتجــوا  املجــاورة  والضواحــي 

االحتــال يف الحاجــز العســكري القريــب مــن مدخــل 

املخيــم، ونزلــوا مــن حافاتهــم، وتطــور األمــر بعــد ذلــك إىل 

انــدالع مواجهــات.

ــود  ــان، أن جن ونقــل مراســلنا يف القــدس عــن شــهود عي

االحتــال عــى الحاجــز العســكري تعّمــدوا تعطيــل حركــة 

الســر أمــام باصــات وحافــات نقــل الطــاب، بإغــاق 

ــذه  ــش ه ــوا بتفتي ــات، ورشع ــذه الباص ــرب ه ــق م طري

الحافــات والطلبــة، مــا أثــار غضــب الطــاب، ونزولهــم مــن 
ــم.442 ــواق مركباته ــان ألب ــاق العن ــات، وإط الحاف

االحتالل ميهل »األوقاف اإلسالمية« أسبوعاً للرد عىل طلب 
إغالق مصىل “باب الرحمة”

أمهلــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، 

يف  اإلســامية  واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف  مجلــس 

مدينــة القــدس املحتلــة، أســبوعا للــرد عــى طلــب ســلطات 

ــة. ــاب الرحم ــى ب ــاق مص ــال إغ االحت

»مجلــس  يســتجب  مل  إذا  أنــه  املحكمــة  وهــددت   

األوقــاف اإلســامية« يف غضــون أســبوع فإنهــا ســتصدر أمــر 
ــى.443 ــاق املص إغ

املواطن رضاغمة يتعرض لهجمة إلخالء بيته وأرضه

يتعــرض املواطــن خالــد رضاغمــه لهجمــة قانونيــة شــنتها 

جمعيــة رجفيــم التــي تســعى إلخائــه مــن بيتــه وأرضــه، 

ــارع رام  ــاذي لش ــن املح ــان الل ــى خ ــكن يف مبن ــث يس حي

اللــه – نابلــس الرئيــيس، يف قريــة اللــن الرشقيــة قضــاء رام 

اللــه. 

ــر  ــود إىل أك ــي يع ــى تاريخ ــو مبن ــن ه ــان الل ــى خ مبن

مــن 200 عــام قــام بتشــيده أجــداد رضاغمــة عــى أراضيهــم 

والتــي تشــمل 10 دومنــات زراعيــة محيطــة باملبنــى. وبعــد 

أن أرغمــت عائلــة رضاغمــة عــى تــرك املبنــى لفــرتة 

ــي  ــي تلقوهــا واملخاطــر الت ــدات الت قصــرة بســبب التهدي

عاشــوها يف فــرتة بدايــة االنتفاضــة الثانيــة. عــاد خالــد 

رضاغمــة ليســكن فيــه مــع زوجتــه وأوالده. ويقــول محامــي 

رضاغمــة ســامي ارشــيد لـ»القــدس« »إن املســتوطنني الذين 

املبنــى  بهــذا  ثاثــة مســتوطنات محيطــة  يقطنــون يف 

والذيــن يطمعــون يف االســتياء عــى املبنــى واألرض حاولــوا 

ــداً  ــي صام ــه بق ــكان إال أن ــن امل بشــتى الطــرق تهجــره م

عــى جانــب محــاوالد طــرده بالقــوة تقــوم منــذ عــام 2012 

ــل  ــن أج ــة م ــة قانوني ــتيطانية مبعرك ــم االس ــة رجفي جمعي
ــه«.444 طــرده مــن بيت

“املنظمة”: تنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق 
والقوانني الدولية

ــر الفلســطينية  ــة ملنظمــة التحري ــة التنفيذي ــت اللجن قال

ــا الخــاص بإغــاق  ــذ قراره ــة بتنفي ــام اإلدارة األمركي إن قي

القنصليــة األمركيــة يف فلســطني، التــي افتتحت العــام 1844 

ــفارة  ــا بس ــس وإلحاقه ــاح أم ــن صب ــداء م ــدس ابت يف الق

الواليــات املتحــدة لــدى إرسائيــل بعــد نقلهــا مــن تــل 

أبيــب للقــدس، وفتــح مكتــب خدمــات خــاص بفلســطني يف 

الســفارة، إمنــا يعــر عــن مــدى الصفاقــة التــي وصلــت إليهــا 

ــي  ــة الت ــة الدولي ــرارات الرشعي ــة يف رضب ق اإلدارة األمركي

ســاهمت بصياغتهــا، وتنكــر لحقــوق شــعبنا التاريخيــة 

وللمواثيــق والقوانــني الدوليــة بحــق شــعبنا بإنهــاء االحتــال 

 1967 العــام  املحتلــة  الفلســطينية  لــألرايض  اإلرسائيــي 

وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الرشقيــة، وحــق عــودة الاجئــني وفــق قــرار األمــم املتحــدة 
رقــم 445.194

بعد دعوته استهداف األرسى.. بينت يدعو لهدم الخان 
األحمر

يف ظــل الحملــة االنتخابيــة املســتعرة يف إرسائيل وخصوصا 

ــان«  ــول لف ــد »كح ــه الجدي ــس بحزب ــو وغانت ــني نتنياه ب

وحــزب نفتــايل بينــت الجديــد »اليمــني الجديــد«، يتســابق 

ــوب  ــايب مكت ــج انتخ ــال برنام ــة االحت ــحون لحكوم املرش

الفلســطينيني  باســتهداف  يقــي  الفلســطينية  بالدمــاء 

وأرضهــم وممتلكاتهــم بــكل الطــرق املمكنــة، وكأنهــم 

يقولــون -ان نتنياهــو مل يســتهدف الفلســطينيني واّجــَل 

الكثــر مــن القــرارات ضدهــم وتنــاىس وتســاهل تجــاه عــدة 

ــت  ــايل بين ــوة نفت ــد دع ــطينيني-، فبع ــر بالفلس ــا ت قضاي

أمــس بســحب كافــة ممتلــكات األرسى والتضييــق عليهــم، 

ــة  ــأي حكوم ــر، ف ــان األحم ــدم الخ ــوم له ــت الي ــو بين يدع

ــن نتنياهــو ننتظــر.....!! ــر ســوءا م ــة أك إرسائيلي

ــب  ــد طال ــوم« فق ــل هي ــة »إرسائي ــرشت صحيف ــام ن وك

ــس  ــت، رئي ــايل بيني ــد« نفت ــني الجدي ــزب »اليم ــس ح رئي
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ــع  ــاء التجم ــو، بإخ ــني نتنياه ــة بنيام ــة اإلرسائيلي الحكوم

قبــل  املحتلــة،  القــدس  رشق  األحمــر  الخــان  البــدوي 

االنتخابــات يف نيســان القــادم، ودعــاه لتنفيــذ قــرارات 

الكابينــت بشــأن اخــاء الخــان االحمــر مبوجــب قــرار 

ــايل  ــامس األه ــي ردت الت ــة الت ــا اإلرسائيلي ــة العلي املحكم

ضــد االخــاء والتهجــر.
ــايل بينــت بعــد 6 أشــهر مــن  ــأيت تريحــات املتطــرف نفت ت

ــة عــى إخــاء الخــان األحمــر. ــا اإلرسائيلي ــة العلي مصادق

األربعاء 2019/3/6

األقىص ال ترسي عليه قرارات املحاكم اإلرسائيلية

 رد مجلــس األوقــاف اإلســامية يف القــدس عــى ما وصف 

مبهلــة مــن املحكمــة اإلرسائيليــة إلغــاق بــاب الرحمــة 

والصــاة فيــه، بتأكيــد موقفــه التاريخــي »إن املســجد 

األقــى املبــارك بكامــل مســاحته 144 دومنــاً مســجداً 

ــم  ــرارات املحاك ــه ق ــري علي ــاين ال يخضــع وال ت ــرار رب بق

اإلرسائيليــة أو غرهــا. وقــال رئيــس مجلــس األوقاف الشــيخ 

عبــد العظيــم ســلهب بعــد اجتــامع املجلــس أمــس أن اللــه 

ســبحانه وتعــاىل ســامه يف كتابــه العزيــز املســجد األقــى، 

ــم أي  ــود أو غره ــس لليه ــم لي ــلمني وحده ــجد للمس مس

ــه. وأضــاف أن األوقــاف اإلســامية هــي وحدهــا  عاقــة في

ــارك  ــى املب ــجد األق ــات يف املس ــرار والصاحي ــة الق صاحب

ــن التدخــل يف شــؤون  ــال الكــف ع ــلطات االحت ــى س وع

املســجد واســتهداف املصلــني والحــراس واملوظفــني الســدنة 

فيــه. وأكــد ســلهب أن املجلــس يف حالــة انعقــاد دائــم 

ــة باملصــى وعــى تواصــل  لبحــث آخــر التطــورات املتعلق

ــل  ــن نقب ــح ول ــا واض ــعبنا، موقفن ــاء ش ــر وأبن ــع جامه م

بــأي مــس يف املســجد األقــى املبــارك. وقــال أن التجــارب 

علمتنــا أن نقــف صامديــن يف قبلتنــا األوىل ومــرى رســولنا 

إىل الســموات العليــا يف معجــزة اإلرساء واملعــراج، ولــن 

ــا  ــى، ثقتن ــجد األق ــاط يف املس ــة والرب ــن األمان ــى ع نتخ

ــل  ــامية العم ــة واإلس ــا العربي ــب أمتن ــم نطال ــه أوال ث بالل

ــه  ــره والحفــاظ علي عــى رفــع الظلــم عــن املســجد وتحري

ــه.446  ــع املــس ب ومن

مواجهات يف مخيم شعفاط ومستوطنون يهاجمون 
عوريف

فيــام واصــل االحتــال اإلرسائيــي اعتداءاتــه واعتقاالتــه يف 

محافظــات الضفــة، شــنت طائــرة حربيــة إرسائيليــة، مســاء 

أمــس، غــارات جويــة عــى مواقــع للمقاومــة الفلســطينية 

يف قطــاع غــزة. وأفــاد مراســل »القــدس« بغــزة، أن الطائرات 

ــراق  ــدر وب ــي ب ــخ موقع ــدة صواري ــت بع ــة قصف الحربي

التابعــني للمقاومــة يف محــررة »نتســاريم« وســط القطــاع. 

وأشــار إىل أن الطائــرات الحربيــة اإلرسائيليــة حلقــت بكثافة 

ــون،  ــكريون إرسائيلي ــلون عس ــال مراس ــزة. وق ــواء غ يف أج

عــى إطــاق  الجيــش يقصــف أهدافــاً يف غــزة رداً  إن 

ــة للقطــاع،  بالونــات متفجــرة باتجــاه املســتوطنات املحاذي

كــام أصيــب شــابان برصــاص قــوات االحتــال رشق مخيــم 

الريــج وســط قطــاع غــزة. وأفــادت مصــادر طبيــة بإصابــة 

شــابني 17 عامــاً، برصــاص االحتــال بقدميهــام بالقــرب مــن 

ــم.  ــو قطــرون« العســكري رشق املخي موقــع »أب

ــني  ــابني املصاب ــعاف للش ــيارة اإلس ــل س ــارت إىل نق وأش

ملستشــفى شــهداء األقــى مبدينــة ديــر البلــح لتلقــي 

ــي  ــبه يوم ــال بشــكل ش ــود االحت ــاج. ويســتهدف جن الع

املواطنــني واملزارعــني والصياديــن رشقــي القطــاع ويف عــرض 

ــة التفــاق  ــه، ضمــن سلســلة االنتهــاكات اليومي البحــر غرب

التهدئــة بــني املقاومــة و»إرسائيــل« الــذي ترعــاه املخابــرات 

ــة. املري

ــي،  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــة، أغلق ــة ثاني ــن جه م

القــدس  مدينــة  يف  العســكري  شــعفاط  حاجــز  أمــس، 

ــة  ــبب بأزم ــا تس ــني، م ــات واملواطن ــام الحاف ــة، أم املحتل

خانقــة وحــادة، وســط انــدالع مواجهــات.

وأفيــد بــأن طلبــة مــدارس مخيــم شــعفاط واألحيــاء 

جنــود  مامرســات  عــى  احتجــوا  املجــاورة  والضواحــي 

االحتــال يف الحاجــز العســكري القريــب مــن مدخــل 

املخيــم، ونزلــوا مــن حافاتهــم، وتطــور األمــر بعــد ذلــك إىل 

انــدالع مواجهــات. وذكــر شــهود عيــان، أن جنــود االحتــال 

ــر  ــة الس ــل حرك ــدوا تعطي ــكري تعم ــز العس ــى الحاج ع

أمــام باصــات وحافــات نقــل الطــاب، بإغــاق طريــق 

مــرب هــذه الباصــات، ورشعــوا بتفتيــش هــذه الحافــات 

والطلبــة، مــا أثــار غضــب الطــاب، ونزولهــم مــن الحافات، 
ــم.447 ــواق مركباته ــان ألب ــاق العن وإط

 مستوطنون يحتلون منزالً يف القدس القدمية والتلويح 
بإخالء بناية من 5 شقق يف سلوان 

اســتوىل مســتوطنون متطرفــون عــى منــزالً يف بلــدة 

ــه.   ــزل عن ــاب املن ــاب أصح ــتغلني غي ــة مس ــدس القدمي الق

واســتوىل املســتوطنون عــى منــزل عائلــة الحلبــي يف عقبــة 
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ــم  ــى بدع ــجد األق ــؤدي إىل املس ــق امل ــش يف الطري دروي

ــة. ــة اإلرسائيلي ــوات الرشط ــن ق م

 واعتــدى أفــراد الرشطــة اإلرسائيليــة بالــرب عــى 

عــى  لاحتجــاج  املنــزل  محيــط  يف  تجمعــوا  مواطنــني 

االســتياء عليــه عنــوة يف غيــاب أصحابــه. واســتخدمت 

الرشطــة اإلرسائيليــة غــاز الفلفــل ضــد الفلســطينيني ومــن 

ــدوا يف  ــني تواج ــة مواطن ــت خمس ــال. واعتقل ــم أطف بينه

املنطقــة.

 وقــال زيــاد الحمــوري مديــر مركــز القــدس للمســاعدات 

القانونيــة، أن املنــزل تــم االســتياء عليــه مــن لصــوص 

ــزل،  ــن املن ــن اســتغلوا خــروج املســنني م املســتوطنني الذي

مؤكــدا انــه توجــه برفقــة الوريثــة زهــرة الحلبــي إىل 

املســتوطنني  بطــرد  قــرار  اســتصدار  ملحاولــة  املحكمــة 

كــون املنــزل غــر مــّرب. وأدان الحمــوري تواطــؤ رشطــة 

االحتــال مــع املســتوطنني حيــث اعتــدت بالــرب وقنابــل 

الغــاز واعتقلــت الشــبان الذيــن حاولــوا حاميــة املنــزل مــن 

ــتوطنني448. ــة املس رسق

مدير األقىص: باب الرحمة سيبقى مفتوحاً واالعتقاالت لن 
تخفينا

ــى،  ــجد األق ــر املس ــواين مدي ــر الكس ــيخ عم ــر الش اعت

اعتقــال حــراس املســجد اعتــداء عــى دائــرة األوقــاف 

اإلســامية والوصايــة الهاشــمية.

ــراس  ــي للح ــال اليوم ــواين أن االعتق ــيخ الكس ــال الش وق

ــراء  ــو إج ــة، ه ــاب الرحم ــى ب ــح مص ــون بفت ــم يقوم ألنه

مرفــوض يهــدف ارهابهــم مــن جهــة ولتفريــغ املســجد مــن 

ــراس  ــدا أن الح ــة، مؤك ــة ثاني ــن جه ــه م ــه وحراس موظفي

ــم. ــم وواجباه ــون بدوره يقوم

ــرة األوقــاف اإلســامية  وأوضــح الشــيخ الكســواين أن دائ

تقــوم بدورهــا مبتابعــة قضايــا جميــع الحــراس الذيــن 

يعتقلــوا أو يبعــدوا، ويتــم التواصــل مــع طواقــم املحامــني 

ووزاريت الخارجيــة واألوقــاف األردنيــة والســفارة، فالحــراس 

ليســوا وحدهــم ولــن يســتفرد بهــم االحتــال. وأكــد الشــيخ 

ــح  ــذي يفت ــي للحــارس ال ــال اليوم ــم االعتق الكســواين »رغ

مصــى بــاب الرحمــة، فإننــا نؤكــد عــى قــرار مجلــس 

األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية يف القــدس، بــأن 

املصــى ســيبقى مفتوحــا وحجــج االحتــال ملحاولــة إغاقــه 

ــة ال أســاس لهــا”. هــي حجــج واهي

وأضــاف أن دائــرة األوقــاف ومجلــس األوقــاف يتابعــون 

قضيــة مصــى بــاب الرحمــة عــى أعــى املســتويات إلبقائــه 

ــال. وأوضــح  ــني رغــم إجــراءات االحت ــام املصل مفتوحــا أم

الشــيخ الكســواين أن رشطــة االحتــال تتبــع سياســة ممنهجة 

ضــد حــراس األقــى، وهــي االعتقــاالت واإلبعــادات، وآخــر 

ــس  ــد إدري ــارس مهن ــوم للح ــاح الي ــت صب ــاالت كان االعتق

فــور خروجــه مــن املســجد األقــى.

ومنــذ أحــداث بــاب الرحمــة حتــى اليــوم، اعتقلــت 

ــلهب  ــم س ــد العظي ــيخ عب ــال الش ــوات االحت ــدت ق وأبع

ــة  ــى مرجعي ــو أع ــامي وه ــاف اإلس ــس األوق ــس مجل رئي

ــب  ــدس، والشــيخ ناجــح بكــرات نائ ــة يف الق ــة ديني وهيئ

ــر  ــس: وزي ــاء املجل ــن أعض ــدس، و3 م ــاف الق ــر أوق مدي

ــادر، ومهــدي  ــد الق ــم عب ــان الحســيني، وحات القــدس عدن

ــاف  ــرة األوق ــن دائ ــا م ــا وموظف ــادي، و15 حارس ــد اله عب
اإلســامية.449

»عطريت كوهنيم« تهدد 80 عائلة يف سلوان باإلخالء 
واملستوطنون يستولون عىل منزل بالبلدة القدمية

ســلمت جمعيــة »عطــرت كوهنيــم« االســتيطانية عائلــة 

ــا واألرض املحيطــة  ــا بإخــاء منازله ــات تطالبه ــة باغ مراغ

ــداً  ــوى« متهي ــة »بطــن اله يف حــي الحــارة الوســطى منطق

لنقلهــا للمســتوطنني. وأوضــح مديــر مركــز معلومــات وادي 

ــرت  ــة »عط ــس، أن جمعي ــام أم ــواد صي ــلوان ج حلوة/س

كوهنيــم« ســلمت عائلــة مراغــة باغــات قضائيــة باســم 9 

مــن أفــراد عائلــة مراغــة وهــم: )حميــدان، عزيــة، صــاح، 

ــة(،  ــاف مراغ ــام، وعط ــة، إنع ــم، ربيع ــرة، نعي ــدوى، من ف

تطالبهــم بــاألرض املقامــة عليهــا بنايتهــم الســكينة املؤلفــة 

ــا  ــش فيه ــات ويعي ــف للمركب ــكنية، وموق ــقق س ــن 5 ش م

ــرداً. حــوايل 15 ف

وأوضحــت العائلــة أنهــا تعيــش يف البنايــة ببطــن الهــوى/

ــة األوراق  ــا كاف ــام، ولديه ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أك ــلوان من س

ــار.  ــألرض والعق ــا ل ــد ملكيته ــي تؤك ــة الت الثبوتي

وأوضحــت لجنــة حــي بطــن الهوى/ســلوان أن بنايــة 

ــم«  ــرت كوهني ــط »عط ــن مخط ــع ضم ــة تق ــة مراغ عائل

للســيطرة عــى 5 دومنــات و200 مــرت مربــع مــن حــي 

الحــارة الوســطى منطقــة »بطــن الهــوى«، بحجــة ملكيتهــا 

ليهــود مــن اليمــن منــذ عــام 1881، وتدعــي جمعيــة 

»عطــرت كوهنيــم« أن املحكمــة اإلرسائيليــة العليــا أقــرت 

ــوى.  ــن اله ــن ألرض بط ــن اليم ــتوطنني م ــة املس ملكي

قبــل  مــن  املهــددة  األرض  كامــل  أن  وأوضــح صيــام 
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ــة  ــني 30-35 بناي ــا ب ــا م ــام عليه ــم« مق ــرت كوهني »عط

ســكنية، يعيــش فيهــا حــوايل 80 عائلــة مؤلفــة مــن حــوايل 

436 فــرداً، وجميــع الســكان يعيشــون يف الحــي منــذ 

ــن  ــكات م ــم األرايض واملمتل ــد رشائه ــنني، بع ــرشات الس ع

ــة  ــا بأروق ــزال القضاي ــا وال ت ــابقني اعرتاضاته ــا الس أصحابه

املحاكــم.450 

الخليل: االحتالل يخطر بهدم شقتني سكنيتني ويستدعي 
أسريا محرراً

ــاء،  ــوم األربع ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــرت ق أخط

بهــدم شــقتني ســكنيتني لعائلــة األســر عرفــات ارفاعيــة يف 

ــررا. ــرا مح ــتدعت أس ــل، واس ــة الخلي مدين

وقــال شــقيق األســر عطيــة ارفاعيــة لــ»وفــا«، إن قــوات 

االحتــال داهمــت منــزل العائلــة وســلمتهم إخطــاراً بهــدم 

الشــقتني يف عــامرة مكونــة مــن خمســة طوابــق، إحداهــام 

تعــود للعائلــة وتبلــغ مســاحتها 150 مــرتا يف الطابــق الرابع، 

واألخــرى مبســاحة 150 مــرتا يف الطابــق الثــاين تعــود لألســر 

عرفــات، وأمهلتهــم حتــى 3/11 إلخــاء منزليهــام. يذكــر أن 

األســر ارفاعيــة اتهــم بقتــل مســتوطنة يف مدينــة القــدس، 

وهــو معتقــل لــدى االحتــال منــذ شــهر. ويف ســياق آخــر، 

ــر  ــب الزغ ــرر مصع ــر املح ــال  األس ــوات االحت ــلمت ق س

ــة  ــه يف مدين ــم منزل ــب ده ــا، عق ــة مخابراته ــا ملراجع باغ

الخليــل، كــام اقتحمــت عــددا مــن البلــدات، واملنــازل.

وقالــت مصــادر أمنيــة لـ»وفــا«، إن تلــك القــوات داهمت 

ــت  ــاً، ونصب ــروش جنوب ــت ال ــة بي ــة، وقري ــدة الظاهري بل

ــاميل  ــا الش ــدة اذن ــي بل ــى مدخ ــكرية ع ــا العس حواجزه

يونــس«،  »النبــي  حلحــول  لبلــدة  والرشقــي  »الليــه« 

ــات املواطنــني ودققــت يف بطاقــات ركابهــا،  وأوقفــت مركب
ــكان.451 ــل يف امل ــة التنق ــل حرك ــا عرق م

مسؤول أممي: الفلسطينيون ضحية للتمييز واألعامل 
اإلجرامية اإلرسائيلية

قــال منســق األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان يف األرايض 

الفلســطينيني  إن  أمــس،  فولــك،  ريتشــارد  الفلســطينية 

سياســة  تحــت  اإلجراميــة  واألعــامل  للتمييــز  ضحيــة 

االحتــال اإلرسائيــي.  وأضــاف، يف فلســطني ميكننــا الحديــث 

ــد »الفصــل العنــري«، ألن الســكان  عــن سياســة األبرتهاي

الفلســطينيني معزولــون ويتعرضــون لسياســة تعســفية 

ــي.  ــم األص ــل بلده داخ

 وأكــد ريتشــارد فولــك، أهميــة دور املجتمــع املــدين 

الفلســطيني يف بنــاء مســتقبل فلســطني والدفــاع عــن 

ــة،  ــاة اليومي ــة املعان حقــوق اإلنســان الفلســطيني ومواجه

الفتــا إىل أن مســتقبل فلســطني يعتمــد عــى املقاومــة 

الســلمية.

ــود  ــد الوج ــة تجدي ــلطات اإلرسائيلي ــض الس ــول رف  وح

الــدويل املؤقــت يف مدينــة الخليــل، قــال فولــك، األمــم 

املتحــدة تعــارض قــرار الحكومــة اإلرسائيليــة بعــدم تجديــد 

تفويــض املراقبــني الدوليــني يف الخليــل، وقــد نوقشــت 

هــذه املســألة مــع الســلطات اإلرسائيليــة، ولكــن وألســباب 

داخليــة إرسائيليــة والدعــم املتجــدد مــن الواليــات املتحــدة 
ــا.452 ــة عــى موقفه ــة ثابت ــة اإلرسائيلي ــت الحكوم ــد ظل فق

إصابتان إحداهام خطرية خالل اقتحام االحتالل 
ومستوطنيه بلدة حلحول

 أصيــب مواطنــان، احدهــام بجــروح خطــرة، إىل جانــب 

العــرشات بحــاالت اختنــاق، خــال اقتحــام قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي، اليــوم األربعــاء، بلــدة حلحــول شــامل الخليــل. 

وقالــت مصــادر أمنيــة ملراســلنا، إن قوات االحتــال داهمت 

بلــدة حلحــول، لتأمــني الحاميــة لعــرشات املســتوطنني 

الذيــن اقتحمــوا مســجد النبــي يونــس.

ــت يف  ــات اندلع ــا، إىل أن مواجه ــادر ذاته ــارت املص وأش

املــكان بــني عــرشات الشــبان وجنــود االحتــال، الذيــن 

أطلقــوا الرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز 

باتجاههــم، مــا أدى إىل إصابــة مواطنــني احدهــام جروحــه 
ــاق.453 ــاالت اختن ــرشات بح ــب الع ــرة، إىل جان خط

طائرات االحتالل تقصف موقعاً جنوب غزة وإصابتان يف 
مواجهات ليلية رشق الربيج

قصفــت طائــرات اســتطاعية وحربيــة إرسائيليــة موقعــاً 

للمقاومــة يقــع جنــوب غــزة، يف ســاعة متأخــرة مــن ليلــة 

أمــس، يف حــني أصيــب شــابان بجــروح، وعــدد آخــر بحــاالت 

ــات واســعة اندلعــت رشق  ــاق، يف تظاهــرات ومواجه اختن

مخيــم الريــج، وســط قطــاع غــزة.

اســتطاعية  طائــرات  إن  متطابقــة،  وقالــت مصــادر   

إرسائيليــة أطلقــت صاروخــني تجــاه موقــع »بــدر«، التابــع 

للمقاومــة جنــوب مدينــة غــزة. وبعــد وقــت قصــر شــنت 

ــا  ــت صاروخ ــة، وأطلق ــارة ثاني ــة غ ــة مقاتل ــرات حربي طائ

ــرا تجــاه املوقــع، مــا تســبب يف وقــوع انفجــار ضخــم،  كب
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ــات.  ــجل إصاب ــة دون أن تس ــه أرضار مادي تبعت

 وقالــت مصــادر إرسائيليــة، إن الغــارات جــاءت رداً عــى 

ــدات  ــة بل ــات متفجــرة مــن قطــاع غــزة ناحي إطــاق بالون

حدوديــة رشق القطــاع. 

 مــن جانبهــا، أكــدت وزارة الصحــة الفلســطينية يف قطــاع 

غــزة، أنهــا تتابــع التطــورات امليدانيــة جــراء اســتهداف 

ــة يف الوقــت  ــال ملناطــق يف قطــاع غــزة، نافي ــوات االحت ق

وكانــت  مستشــفياتها.  إىل  إصابــة  أي  وصــول  ذاتــه، 

التظاهــرات واملواجهــات تواصلــت بصــورة متصاعــدة رشق 

ــن  ــرة م ــاعة مبك ــى س ــاع، حت ــط القط ــج وس ــم الري مخي

ــوم. ــر الي فج

ــة  ــرار هيئ ــد ق ــات بع ــرات واملواجه ــت التظاه  وانطلق

مســرات العــودة بإلغــاء الحــراك البحــري شــامل القطــاع، 

ــوا يســتعدون للمشــاركة يف الحــراك  حيــث غــر شــبان كان

وجهتهــم إىل رشق مخيــم الريــج، وبــدأت املواجهــات تندلع 

ــوا  ــات تجمع ــان، إن املئ ــهود عي ــال ش ــاك.  وق ــع هن وتتس

قــرب موقــع »أبــو قطــرون«، رشق املخيــم، وبــدؤوا بإلقــاء 

حجــارة وزجاجــات فارغــة، بالتزامــن مــع إطــاق بالونــات 

حارقــة ومتفجــرة باتجــاه مواقــع االحتــال.  وأطلقــت 

قــوات االحتــال املتمركــزة رشق املخيــم النــار بكثافــة تجــاه 

املتظاهريــن، مــا تســبب يف إصابــة شــابني )17 و18 عامــاً(، 

ــهداء  ــفى ش ــا إىل مستش ــد نق ــام، وق ــاص يف أقدامه بالرص
األقــى وســط القطــاع، لتلقــي العــاج.454

الخميس 2019/3/7

دعوات لشد الرحال ولصالة حاشدة يف األقىص غدا ونفي 
مزاعم إرسائيلية حول لقاءات ومفاوضات مع االحتالل 

ــاة  ــدس إىل ص ــامية يف الق ــاف اإلس ــس األوق ــا مجل دع

حاشــدة داخــل املســجد األقــى غــداً الجمعــة، وعــى وجــه 

ــباط  ــاب األس ــى ب ــة، وع ــى الرحم ــل مص ــوص داخ الخص

ــس  ــة إىل »امل ــة الهادف ــاوالت اإلرسائيلي ــاً للمح ــك فرض وذل

ــان رئيســه  ــى لس ــس ع ــال املجل ــى«. وق ــامية األق بإس

الشــعبية  الحشــود  »إن  العظيــم ســلهب  عبــد  الشــيخ 

الكبــرة املتوقعــة يف صــاة الجمعــة غــداً هــي رســالة 

ــل نقطــة تحــول يف مســار  ــال، ومتث ــة االحت مهمــة لحكوم

ــة«. ووجــه  ــاب الرحم ــى ب ــى مص ــداء ع مخططــات االعت

املحتــل  والداخــل  الضفــة  شــعبنا يف  إىل  نــداء  ســلهب 

ــع  ــعبي املداف ــراك الش ــيني يف الح ــناد املقدس ــرورة إس »ب

ــاً للنفــر الواســع  ــار غــداً الجمعــة يوم عــن األقــى، واعتب

ــى أن  ــداً ع ــاالً«. مؤك ــاءاً وأطف ــاالً ونس ــى رج ــو األق نح

ــى  ــأن مص ــال بش ــم االحت ــى محاك ــرد ع ــن ي ــس ل املجل

بــاب الرحمــة، وســيبقى املصــى مفتوحــاً أمــام املصلــني.455 

حملة اعتقاالت يف الضفة وعمليات اقتحام وإخطارات 
هدم 

ــة  ــة رشس ــس لهجم ــوم أم ــل ي ــة الخلي ــت محافظ تعرض

القــوات  هــذه  أغلقــت  بينــام  االحتــال  قــوات  مــن 

بوابــات يف محافظــة رام اللــه والبــرة، وواصلــت اســتهداف 

ــة  ــذي أدى إىل إصاب ــزة بالرصــاص ال ــاع غ ــني يف قط املواطن

ــراح.  ــابني بج ش

فقــد أخطــرت قــوات االحتــال أمــس، بهــدم شــقتني 

ســكنيتني لعائلــة األرس عرفــات ارفاعيــة يف مدينــة الخليــل، 

ــرراً.  ــراً مح ــتدعت أس واس

وقــال شــقيق األســر عطيــة ارفاعيــة إن قــوات االحتــال 

دهمــت منــزل العائلــة وســلمتهم إخطــاراً بهدم الشــقتني يف 

عــامرة مكونــة مــن خمســة طوابــق إحداهــام تعــود للعائلة 

ــرى  ــع، واألخ ــق الراب ــرتاً يف الطاب ــاحتها 150 م ــغ مس وتبل

الثــاين تعــود لألســرات  الطابــق  مبســاحة 150 مــرتاً يف 

عرفــات، وأمهلتهــم حتــى 3/11 إلخــاء منزليهــام، يذكــر أن 

األســر ارفاعيــة اتهــم بقتــل مســتوطنة يف مدينــة القــدس، 

وهــو معتقــل لــدى االحتــال منــذ شــهر، ويف ســياق آخــر، 

ــر  ــب الزغ ــرر مصع ــر املح ــال األس ــوات االحت ــلمت ق س

ــة  ــه يف مدين ــم منزل ــب ده ــا، عق ــة مخابراته ــاً ملراجع باغ
ــازل.456 ــدات واملن ــل، كــام اقتحمــت عــدداً مــن البل الخلي

6  إصابات بالرصاص إحداها حرجة يف مواجهات ليلية 
عنيفة رشق غزة 

ــب ســتة شــبان بالرصــاص الحــي، أحدهــم جراحــه  أصي

حرجــة للغايــة، يف مواجهــات ومناوشــات ليليــة عنيفــة 

ــاك  ــدة اإلرب ــن »وح ــن م ــات املتظاهري ــني مئ ــت ب اندلع

ــدود  ــول الح ــى ط ــرشة ع ــال املنت ــوات االحت ــي«، وق اللي

ــى  ــتمرت حت ــة”، واس ــع ملك ــزة “موق ــة غ ــة ملدين الرشقي

ســاعات فجــر اليــوم، فيــام زعــم جيــش االحتــال ســقوط 

صاروخــني يف منطقــة غــاف غــزة، أطلقــا مــن داخــل 

القطــاع، دون أن يبلــغ عــن إصابــات.

مــن  العــرشات  بإلقــاء  أمــس  تظاهــرات  وامتــازت   

القنابــل الصوتيــة بصــورة غــر مســبوقة، حيــث ســمع دوي 
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ــات  ــاق بالون ــع إط ــت م ــة، ترافق ــرة وقوي ــارات كب انفج

ــواء،  ــر يف اله ــا كان ينفج ــرة، بعضه ــحنات متفج ــل ش تحم

ــى األرض. ــقوطها ع ــة س ــر لحظ ــرى تنفج وأخ

ــا »الكاوتشــوك« و»قــص الســياج«،   كــام نشــطت وحدت

تــم إشــعال عــرشات اإلطــارات  إذ  التظاهــرات،  خــال 

املطاطيــة بطريقــة طوليــة مبحــاذاة الحدود، واســتغل شــبان 

ــد،  ــوا إىل خــط التحدي ــا، ووصل ــج عنه ــة الدخــان النات كثاف

ــه يف أكــر مــن نقطــة. ــوا مــن قــص الســياج وتخريب ومتكن

ــاه  ــة باتج ــاب ناري ــاق ألع ــزة إط ــرو غ ــف متظاه  وكث

ــود  ــاه الجن ــزر باتج ــواء لي ــليط أض ــال، وتس ــع االحت مواق

ــد اســتمروا  ــة، وق ــراج املراقب ــن يف أب ــني املتمركزي اإلرسائيلي

يف مقارعــة قــوات االحتــال حتــى ســاعة مبكــرة مــن فجــر 

ــوم. الي

 واســتخدمت قــوات االحتــال القــوة املفرطــة ضــد 

املتظاهريــن، إذ اســتعانت بدبابــات وقناصــة كانــوا يتوارون 

ــة يف قمعهــم، حيــث اســتخدم الرصــاص  ــال رملي خلــف ت

الحــي واملتفجــر، مــا تســبب يف إصابــة ســتة شــبان بجــروح.

 ونقــل املصابــون الســتة إىل مجمــع الشــفاء الطبــي 

ــد  ــة، وق ــة غــزة، وتلقــوا إســعافات وعاجــات ميداني مبدين

وصفــت املصــادر الطبيــة إصابــة أحدهــم بالحرجــة للغايــة، 

موضحــة أنــه أصيــب بعيــار نــاري يف الــرأس، وقــد بذلــت 

جهــود مكثفــة مــن قبــل األطبــاء يف محاولــة إلنقــاذ حياتــه، 
غــر أن وضعــه الصحــي مــا زال حرجــاً.457

القوى الوطنية تؤكد متسكها بالثوابت الوطنية وإقامة 
الدولة الفلسطينية

أكــدت القــوى الوطنيــة واإلســامية يف محافظــة رام اللــه 

والبــرة يف الضفــة الغربيــة، اليــوم، عــى متســكها بالثوابــت 

ــا القــدس  ــة الفلســطينية وعاصمته ــة الدول ــة وإقام الوطني

تلقــت  صحفــي  بيــان  يف  القــوى،  وهنــأت  الرشيــف.. 

»وفــا« نســخة منــه، جامهــر شــعبنا مبناســبة انطاقــة 

الثــورة الفلســطينية، التــي تصــادف األول مــن الشــهر 

ــن أجــل  ــاح م ــة الكف ــل معرك ــى تواص ــدًة ع ــادم، مؤك الق

اســرتداد حقوقنــا الوطنيــة.. وحيــت القــوى أرواح الشــهداء، 

ــة  ــطيني والقضي ــق الفلس ــن الح ــاً ع ــقطوا دفاع ــن س الذي

الفلســطينية، مقدمــًة تحياتهــا لــألرسى الذيــن تقدمــوا 

الصفــوف ليحملــوا الرايــة.. وتوجهــت القــوى بالتحيــة 

ــا  ــي ســطرت خاله ــرى، الت لجامهــر شــعبنا يف هــذه الذك

ــة  ــة والصمــود يف وجــه كل محــاوالت تصفي ماحــم البطول

شــعبنا، ودفــع شــعبنا طــوال الســنوات املاضيــة مثنــاً باهضــاً 

وغاليــاً، لكنــه ظــل وفيــاً لشــهدائه متمســكاً بالثوابــت 

والحقــوق ال يســاوم عليهــا ولــن يســاوم أبــداً.. وعــر البيــان 

عــن رفــض القــوى ألســلوب الغطرســة والهيمنــة اإلرسائيليــة، 

ــات، مشــددًة  ــارش والســافر يف هــذه االنتخاب ــا املب وتدخله

فلســطيني..  داخــي  شــأن  هــي  االنتخابــات  أن  عــى 

وجــددت القــوى مطالبتهــا للمجتمــع الــدويل بالضغــط 

القــدس،  عــن  قيودهــا  لرفــع  االحتــال  عــى حكومــة 

ــل التــي تضعهــا يف وجــه مشــاركة الناخــب  ــة العراقي وإزال

املقــديس يف هــذه االنتخابــات.. ودعــا البيــان كافــة الجهــات 

ــن  ــة األرسى املحرري ــة قضي ــى معالج ــل ع ــة للعم املختص

ــون  ــن يعيش ــاص، والذي ــكل خ ــريب بش ــوار الع يف دول الج

أوضاعــاً قاســية، والتحــرك الفــوري لــدى الســلطات األردنيــة 

ــن  ــد األدىن م ــني الح ــل تأم ــن أج ــة، م ــورية واللبناني والس

احتياجاتهــم وأرسهــم، مبــا يوفــر االحتياجــات األساســية 

مــن صحــة وتعليــم وخدمــات أساســية، حتــى يتــم التوصــل 

ــم..  ــم ووطنه ــم إىل أراضيه ــم بعودته ــف له ــل منص إىل ح

وعــى صعيــد آخــر، دعــت القــوى إىل توفــر مقومــات 

الصمــود ألهــايل مناطــق غــرب رام اللــه املتاخمــة للجــدار، 

وحيــت صمــود أهــايل وجامهــر بلعــني وعابــود التــي 

تتصــدى ببســالة للجــدار العنــري.. وجــددت القــوى 

ــطينية  ــات فلس ــني انتخاب ــل تأم ــن أج ــل م ــا بالعم موقفه

ــدًة  ــة، مؤك ــدة عــن التداخــات الخارجي ــة بعي حــرة وتزيه

أن مرشوعنــا الوطنــي سيســتمر ويتواصــل بالتضحيــات 

التــي ســتقود إىل تحقيــق الحلــم وإقامــة دولتنــا املســتقلة 

وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة، وتأمــني حــق العــودة لاجئــني 
ــرار 458.194 ــق الق ــم وف ــطينيني إىل دياره الفلس

القدس: األوقاف اإلسالمية تنفي وجود اتفاق وتسوية يف 
قضية مصىل “باب الرحمة”

 وســط خشــية األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة مــن تصعيــد 

محتمــل يف القــدس، تجــد نفســها خالــه أمــام موجــة 

ــة  ــة املحتل ــي شــهدتها املدين ــك الت احتجاجــات عارمــة كتل

ــرش  ــة بن ــام اإلرسائيلي ــائل اإلع ــوز 2017، رشعــت وس يف مت

جملــة مــن التريبــات عــن حلحلــة يف قضيــة مصــى بــاب 

ــة ملنــع األوقــاف مــن فــرض أمــر واقــع  الرحمــة، يف محاول

يثبــت الســيادة الفلســطينية عــى محيــط البلــدة القدميــة 

ــة. ــة املحتل يف املدين

 فيــام نفــى مجلــس األوقــاف والشــؤون اإلســامية يف 
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القــدس مــا تداولتــه وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة، حــول 

ــدا  ــة، مؤك ــاب الرحم ــى ب ــة مص ــوية يف قضي ــاق وتس اتف

ــارك،  ــا حــوى حــرم املســجد األقــى املب أن املصــى وكل م

هــو حــق خالــص للمســلمني وال حــق ألحــد ســواهم فيــه، 

وذلــك إثــر التريبــات حــول مفاوضــات جاريــة مــع 

الجانــب األردين للتوصــل إىل حــل حــول مســألة مصــى بــاب 

الرحمــة، يقــي باســتخدامه مرتــني يف الشــهر فقــط، مقابــل 
ــه.459 ترميم

سلطات االحتالل تقطع املياه عن غالبية منازل بردلة 
وأراضيها الزراعية 

قطعــت ســلطات االحتــال، أمــس، امليــاه عــن أكــر مــن 

نصــف أهــايل قريــة بردلــة، فيــام طــارد املســتوطنون تحــت 

ــاة املــوايش الفلســطينيني مــن  ــال رع ــش االحت ــة جي حامي

املراعــي يف األغــوار الشــاملية.

ــاس  ــف االســتيطان يف محافظــة طوب ــال مســؤول مل  وق

ــال  ــوات االحت ــارات، إن ق ــز بش ــاملية، معت ــوار الش واألغ

يرافقهــا ضبــاط مــن مــا تســمى بــاإلدارة املدنيــة، دهمــت 

قريــة بردلــة، وقطعــت امليــاه عــن عــرشات املســاكن، 

ــة. ــر قانوني ــات غ ــطة فتح ــا بواس ــة تغذيته بذريع

ــام«، أن قــوات االحتــال قطعــت   وأكــد بشــارات لـ»األي

امليــاه عــن مــا نســبته 60% مــن أهــايل القريــة البالــغ عــدد 

ســكانها نحــو 2600 نســمة.

ــن  ــك ع ــاه كذل ــت املي ــاه قطع ــوات املي ــاف، إن ق  وأض

مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة تقــدر بنحــو ألفــي 

ــر  ــتمر، األم ــكل مس ــاه بش ــة ري باملي ــاج لعملي ــم تحت دون

ــل يف  ــة بشــكل كام ــل الزراعي ــف املحاصي ــدد بتل ــذي يه ال

ــة  ــن الدرج ــة م ــا زراعي ــف بأنه ــي تصن ــة الت ــذه املنطق ه

ــي. ــاع الزراع ــل يف القط ــى العم ــا ع ــد أهله األوىل، ويعتم

 ولفت بشــارات، إىل أن ســلطات االحتــال لجأت إىل قطع 

امليــاه عــن املواطنــني، بينام تقوم بحفر آبــار يف نفس املنطقة 

لتزويــد املســتوطنات املقامــة عــى األرايض املصــادرة باملياه.

مــن جهــة أخــرى، أفاد الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمة، 

ــال  ــوات االحت ــة ق ــت حامي ــوا تح ــتوطنني أقدم ــأن املس ب

عــى طــرد رعــاة املــوايش مــن املراعــي يف منطقتــي الحمــة 

ــوات  ــة، أن ق ــر دراغم ــاملية. وذك ــوار الش ــية باألغ والفارس

االحتــال احتجــزت يف هاتــني املنطقتــني مجموعــة مــن 

املتضامنــني األجانــب ممــن حاولــوا الوصــول إليهــام لتقديــم 

املســاعدة لرعــاة املــوايش ممــن يتعرضــون االعتــداءات 

ومضايقــات يوميــة مــن قبــل قــوات االحتــال واملســتوطنني 

ممــن يطمعــون بالســيطرة عــى املراعــي الخــراء وحرمــان 

أصحابهــا الرشعيــني منهــا.

دعوات ملواجهة رفض املصادقة عىل ترخيص األبنية 
للمقدسيني

ــة  ــس، ملواجه ــني أم ــيني واملحام ــن املهندس ــدد م ــا ع دع

القــرار اإلرسائيــي بعــدم املصادقــة عــى طلبــات بنــاء 

املقدســيني. وكانــت صحيفــة »هآرتــس« قــد ذكــرت أن 

لجنــة التخطيــط والبنــاء يف بلديــة القــدس رفضــت مؤخــراً، 

املصادقــة عــى 20 طلــب بنــاء للمقدســيني، بحجــة أن 

اإلجــراءات التــي كانــت متبعــة حتــى اليــوم مل تعــد مقبولــة 

وأن القــرار يعنــي منعــاً شــبه تــام لبنــاء املقدســيني يف 

املدينــة، التــي يعانــون فيهــا مــن تضييقــات كبــرة ورفــض 

ــوت. ــى األرض والبي ــم ع ــرتاف مبلكيته لاع

ــد  ــدس عب ــاين املهن ــر يف شــؤون ترخيــص املب ــال الخب وق

الكريــم اليف، إن غالبيــة أرايض مدينــة القــدس اليــوم ال 

ــت  ــدس حاول ــة الق ــو، مشــراً إىل أن بلدي ــا طاب يوجــد فيه

مؤخــراً تنظيــم حوضــني اثنــني يف بيــت حنينــا إال أن األهــايل 

رفضــوا ذلــك لــذا قــررت البلديــة الــرشوع بعقــاب األهــايل 

واملحامــي  املخاتــر  تواقيــع  اعتــامد  عــدم  مــن خــال 

لاعــرتاف مبلكيــة األرايض، ولهــذا الســبب تــم رفــض حــوايل 

ــة  ــو واضح ــة طاب ــود ملكي ــدم وج ــراً لع ــاً مؤخ 20 مخطط

ــي. ــر واملحام ــع املخات ــرتاف بتواقي ــدم االع ــوى ع بدع

وأكــد أن قــرار البلديــة األخــر يضــع ســكان القــدس تحت 

خطــر عــدم حصولهــم عــى تراخيــص بنــاء وعمــل مشــاريع 

ــة. ورأى أن عــى املحامــني متابعــة هــذا املوضــوع  تنظيمي

ملواجهــة القــرار اإلرسائيــي. 

وقــال املحامــي املتخصــص يف قضايــا األرض واملســكن 

قيــس نــارص أن رفــض بلديــة القــدس لطلبــات رخــص البنــاء 

التــي يقدمهــا املقدســيون هــو تصعيــد كبــر، حيــث بــدأت 

تطلــب بلديــة القــدس مــن الفلســطينيني طلبــات تعجيزيــة 

ــدة،  ــاء الجدي ــم والبن ــني التنظي ــات قوان بحجــة أنهــا متطلب

ــاء يف  ــائم البن ــة لقس ــروف الخاص ــاة للظ ــك دون مراع وذل

ــة والتخطيــط.  ــاء الفلســطينية، مــن حيــث النكب األحي

إطــار  يف  تنــدرج  الجديــدة  السياســة  أن  إىل  وأشــار 

املخططــات اإلرسائيليــة لتضييــق الخنــاق عــى الفلســطينيني 

يف القــدس وهــدم بيوتهــم وتهجرهــم، وحــني تتخــذ البلديــة 

قوانــني التنظيــم والبنــاء قناعــاً تخفــي مــن خالــه سياســتها 
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ــة تجــاه الفلســطينيني.460  ــا التجهري ــة ومخططاته العنري

الجمعة 2019/3/8

استشهاد طفل يف غزة وإصابة ستة مواطنني

صعــدت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مــن اعتداءاتهــا 

بحــق شــعبنا وممتلكاتــه يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

مــا أســفر عــن استشــهاد طفــل، وإصابــة رضيــع، واعتقــال 

13 مواطنــاً، عــى األقــل، وهــدم منزلــني مــن أربعــة طوابــق، 

فيــام أطلقــت طائــرة اســتطاع إرسائيليــة أمــس صاروخــني 

باتجــاه نقطــة رصــد للمقاومــة رشق رفــح، مل يوقــع أي 

ــك  ــأيت ذل ــغ، وي ــام تــرر املرصــد بشــكل بلي ــات، بين إصاب

بعــد وقــت قصــر مــن ســقوط بالونــات متفجــرة يف ســامء 

مســتوطنات غــاف غــزة.

فقــد استشــهد أمــس الطفــل ســيف الديــن عــامد نــارص 

ــا  ــب به ــراً بجــروح خطــرة أصي ــاً(، متأث ــد )15 عام ــو زي أب

ــة، برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي  ــة قبــل املاضي الليل

رشق مدينــة غــزة. وأعلــن مستشــفى الشــفاء غــرب مدينــة 

غــزة، بــأن الطفــل أبــو زيــد كان أصيــب برصاصــة يف الــرأس 

أطلقتهــا عليــه قناصــة االحتــال خــال مشــاركته بفعاليــة 

ســليمة قــرب موقــع »ملكــة« رشق مدينــة غــزة.

وأصيــب مواطنــني بجــروح مختلفــة برصــاص قــوات 

االحتــال اإلرسائيــي، التــي هاجمــت املواطنــني، نقلــوا عــى 

ــاج. ــي الع ــفاء لتلق ــفى الش ــا إىل مستش إثره

تواجــده رشق  لــدى  أصيــب  شــاباً  أن  شــهود  وقــال 

ــى  ــل ع ــزة، ونق ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــة خ محافظ

إثــر ذلــك إىل إحــدى مستشــفيات القطــاع لتلقــي العــاج، 

فيــام أصيــب آخــران برصــاص االحتــال رشق مخيــم الريــج 

ــاع.  ــط القط وس

وكان ســتة مواطنني أصيبوا بجــروح مختلفة برصاص قوات 

ــي هاجمــت املشــاركني يف املســرة الســلمية،  ــال، الت االحت
ونقلــوا عــى إثرهــا إىل مستشــفى الشــفاء لتلقــي العــاج.461

غزة: استشهاد فتى متأثراً بجروحه وإصابة4  شـبان 
بالرصـاص يف املـواجـهــات الليلية 

ــي، فجــر  ــة يف مجمــع الشــفاء الطب أعلنــت مصــادر طبي

أمــس، استشــهاد فتــى يف قســم العنايــة املركــزة متأثــراً 

ــس. ــن أم ــة أول م ــا ليل ــب به ــرة كان أصي ــروح خط بج

ــيف  ــى س ــام«: إن الفت ــة لـ»األي ــادر الطبي ــت املص وقال

ــاً(، استشــهد فجــر  ــد )15 عام ــو زي ــارص أب ــن عــامد ن الدي

أمــس، متأثــراً بإصابتــه الخطــرة يف الــرأس برصــاص قــوات 

زيــد  أبــو  إن  االحتــال رشق مدينــة غــزة.  وأضافــت: 

أصيــب، مســاء أول مــن أمــس، برصاصــة يف الــرأس أطلقهــا 

ــرب  ــلمية ق ــة س ــال مشــاركته بفعالي ــال خ ــة االحت قناص

ــال  ــود االحت ــة غــزة.  وكان جن ــع »ملكــة« رشق مدين موق

فتحــوا نــران أســلحتهم الرشاشــة باتجــاه الشــبان املشــاركني 

يف فعاليــات اإلربــاك الليــي، حيــث أصيــب ســتة مواطنــني 

بجــروح مختلفــة، نقلــوا عــى إثرهــا جميعــاً إىل مستشــفى 

الشــفاء لتلقــي العــاج.

ويف الســياق، شــيّع آالف املواطنــني يف قطــاع غــزة، أمــس، 

جثــامن الشــهيد ســيف أبــو زيــد. وانطلــق املشــيعون 

مــن  األكتــاف،  عــى  الشــهيد  جثــامن  حملــوا  الذيــن 

مجمــع الشــفاء الطبــي، وهــم يــرددون الشــعارات املنــددة 

بسياســة االحتــال العدوانيــة واســتهدافه األطفــال والنســاء 

ــزة  ــة بغ ــم وزارة الصح ــق باس ــن الناط ــن. وأعل واملتظاهري

الدكتــور أرشف القــدرة، أنــه نُقــل إىل مجمــع الشــفاء الطبي 

صبــاح أمــس، مواطــن لتلقــي العــاج الــازم نتيجــة إصابتــه، 
ــع أنحــاء جســمه.462 ــة يف جمي بجــروح مختلف

إرسائيل تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 141

هدمــت الجرافــات اإلرسائيليــة، ظهــر أمــس، مســاكن 

قريــة العراقيــب مســلوبة االعــرتاف يف النقــب، ورشدت 

ــوايل. واقتحمــت الرشطــة  ســكانها للمــرة الـــ 141 عــى الت

ــات  ــة الجراف ــت بحامي ــة، وقام ــكرية القري ــزات عس بتعزي

واآلليــات التــي هدمــت الخيــام واملســاكن املصنوعــة مــن 

ــأوى.  ــم دون م ــار وتركته ــار والصغ ــح، ورشدت الكب الصفي

وأكــد األهــايل أنهــم يــرون عــى البقــاء يف قريتهــم 

وإعــادة بنــاء الخيــام واملســاكن وعــدم قبولهــم بتهجرهــم 

ــم.  ــن قريته م

ــرى  ــرشات الق ــدم ع ــة ه ــلطات اإلرسائيلي ــل الس وتواص

ــدف  ــكانها به ــد س ــب، وترشي ــرتاف يف النق ــلوبة االع املس

االســتياء عــى أراضيهــم التــي تقــدر مســاحتها مبئــات 

آالف الدومنــات، وذلــك ضمــن مخطــط تهويــد النقــب، 

ويــأيت هــدم العراقيــب يف الوقــت الــذي تواصــل الســلطات 

ــب.  ــدة بالنق ــتيطانية جدي ــدات اس ــاء 4 بل ــة بن اإلرسائيلي

عــريب  ألــف   250 نحــو  النقــب  ويعيــش يف صحــراء 

فلســطيني، يقيــم نصفهــم يف قــرى وتجمعــات ســكنية 

بعضهــا مقــام منــذ مئــات الســنني. 
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السبت 2019/3/9

االحتالل يوقف مرشوعا لإلغاثة الزراعية يف بيت لحم

اعتــدت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، عــى مــرشوع 

جمعيــة التنميــة الزراعيــة »اإلغاثــة الزراعيــة« يف بلــدة 

ــني يف  ــت العامل ــم ومنع ــت لح ــن بي ــرب م ــني إىل الغ نحال

ــة العمــل. املــرشوع عــن مواصل

وأفــاد زيــاد صــاح منســق جمعيــة اإلغاثــة الزراعيــة يف 

محافظــة بيــت لحــم يف بقيــام قــوات االحتــال االرسائيــي 

ــذ  ــتخدمة يف تنفي ــدات املس ــادرة املع ــاف ومص ــوم بايق الي

مــرشوع الطــرق الزراعيــة املنفــذ مــن قبــل اإلغاثــة الزراعيــة 

الــذي يهــدف إىل خدمــة املزارعــني الفلســطينني.

ــكان  ــت إىل م ــال وصل ــوات االحت ــاح أن ق ــح ص وأوض

العمــل  بإيقــاف  وقامــت  الزراعيــة  الطــرق  يف  العمــل 

ــكرية  ــات عس ــى آلي ــا ع ــر تحميله ــدات ع ــادرة املع ومص

قبــل أن تنســحب مــن املوقــع.

ــع  ــاون م ــذ بالتع ــرشوع ينف ــذا امل ــاح أن ه ــح ص وأوض

أنشــطة مــرشوع  ينفــذ ضمــن  بلديــة نحالــني والــذي 

ــوق يف  ــة الس ــي وأنظم ــاج الزراع ــادل لإنت ــر الع »التطوي

األرايض الفلســطينية ســيدا« املمــول مــن الوكالــة الســويدية 

أوكســفام  ومؤسســة  الزراعيــة  اإلغاثــة  تنفــذه  والــذي 

وبالتعــاون مــع وزارة الزراعــة.

وطالــب زيــاد كافــة الجهــات ذات العاقــة من مؤسســات 

ــة ورســمية إىل جانــب مؤسســات حقــوق اإلنســان  حكومي

بالعمــل عــى الضغــط عــى إرسائيــل مــن أجــل إزالــة 

ــوي للمزارعــني  ــل أمــام هــذا املــرشوع املهــم والحي العراقي
ــني.463 ــدة نحال يف بل

كوبر: قوات االحتالل تهدم منزل األسري عاصم الربغويث 
وتخطر بهدم منزل والده

هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر أمــس، منــزل 

ــر، شــامل  ــة كوب األســر عاصــم الرغــويث )33 عامــاً( يف قري

ــر  ــده عم ــزل وال ــدم من ــر اله ــدد خط ــام يته ــه، بين رام الل

ــاين عــرش  ــذ الث ــال من ــل يف ســجون االحت ــويث، املعتق الرغ

ــزل  ــدم من ــة ه ــت عملي ــايض. واقرتن ــون األول امل ــن كان م

ــن  ــال يف الخامــس م ــوات االحت ــه ق ــذي اعتقلت عاصــم، ال

شــباط املــايض، بتســليم عائلتــه إخطــاراً بهــدم منــزل والــده 

الســتيني مــع منحهــا مــدة أربعــة أيــام إلخائــه، علــامً أن 

عاصــم اعتقــل بذريعــة إطاقــه النــار عــى بــؤرة عســكرية 

تدعــى »جفعــات أســاف«، مــا أدى إىل مقتــل جنديــني، 

وذلــك يف أعقــاب قيــام قــوة إرسائيليــة خاصــة بقتــل 

ــة  ــاركته يف عملي ــوى مش ــاً(، بدع ــح )30 عام ــقيقه صال ش

إطــاق نــار، بالقــرب مــن مســتوطنة »عوفــرا« املقامــة عــى 

ــدة  ــة ع ــن إصاب ــفرت ع ــه، أس ــلواد، رشق رام الل أرايض س

ــتوطنني. مس

وذكــرت مصــادر محليــة، أن عــرشات اآلليــات العســكرية، 

ــة فجــراً، وحــارصت  ــة الســاعة الثاني ــة قراب اقتحمــت القري

املنــزل املكــون مــن طابقــني، قبــل أن تــرشع بعمليــة الهــدم 

ــّوت  ــاعة، س ــف الس ــاعتني ونص ــو س ــتغرقت نح ــي اس الت

ــت  ــات اندلع ــت أن مواجه ــاألرض. وبين ــى ب ــا املبن بعده

إثــر اقتحــام القريــة، مــا أدى إىل إصابــة عــرشات املواطنــني 

باالختنــاق جــراء استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، الفتــة 

ــن  ــة املواط ــال مركب ــوات االحت ــادرة ق ــل إىل مص يف املقاب

عمــر الرغــويث.

 وأدانــت املواطنــة ســهر الرغــويث، والــدة األســر عاصــم، 

مــا أقدمــت عليــه قــوات االحتــال، مبينــًة أن هــدم منــزل 

ابنهــا لــن يفــت مــن عضدهــا.

 وأوضحــت الرغــويث، وأفــرج عنهــا مؤخــراً، بعــد أن جــرى 

ــى  ــا ع ــن حزنه ــم م ــى الرغ ــا ع ــهر، أنه ــو ش ــا نح اعتقاله

ــه، ال ســيام  ــة بنائ ــت عــى عملي ــذي أرشف ــزل ال هــدم املن

ــدء  ــان ب ــني إب ــا معتقل ــر كان ــا عم ــم وزوجه ــا عاص أن ابنه

ــدم  ــة اله ــرت عملي ــة. واعت ــا مرتفع ــإن معنوياته ــاء، ف البن

والتهديــد بتدمــر منزلهــا وزوجهــا فشــاً لاحتــال، مضيفــة: 
ــزل كــام يشــاؤون ســنبني غــره”.464 »فليهدمــوا املن

قوات االحتالل تحتجز رعاة أغنام وناشطني يف األغوار

ــبت،  ــوم الس ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــزت ق  احتج

ــية يف  ــم املاش ــام وناشــطي ســام، خــال رعيه ــاة أغن 4 رع

ــاملية. ــوار الش ــية باألغ ــة الفارس منطق

مبحافظــة  األغــوار  ملنطقــة  امليــداين  املنســق   وقــال 

طوبــاس عمــر فقهــا لـ»وفــا« إن قــوات االحتــال مــا زالــت 

ــد  ــراد وأحم ــقاء: م ــم األش ــام ه ــاة أغن ــة رع ــز أربع تحتج

يرعــون  كانــوا  أبــو محســن، حيــث  وبــركات وحســني 

أغنامهــم يف منطقــة الفارســية برفقــة اثنــني مــن املتضامنــني 

مــن منظمــة الســام اآلن، منــذ أكــر مــن ســاعتني، حيــث 

قــام املســتوطنون مبطاردتهــم ثــم تدخلــت قــوات االحتــال 

واحتجزتهــم.
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يذكــر أن املســتوطنني يطــاردون رعــاة األغنــام يف املنطقــة 

باســتمرار ويطردوهــم مــن مراعيهــم، مــا دفــع املتضامنــني 

مــن املنظــامت الحقوقيــة للتواجــد معهــم بهــدف الحيلولــة 
دون االعتــداء عليهــم.465

إلغاء أمر االعتقال اإلداري بحق األسري عمر الربغويث

قــررت املحكمــة العســكرية التابعــة لاحتــال يف »عوفر« 

ــر  ــر عم ــق األس ــادر بح ــال اإلداري الص ــر االعتق ــاء أم إلغ

الرغــويث والــد الشــهيد صالــح، وتجميــد تنفيــذ القــرار حتــى 

يــوم االثنــني املقبــل، إلعطــاء مهلــة للنيابــة إذا مــا أرادت أن 

تُقــدم اســتئناف عــى القــرار الصــادر.

وأوضــح نــادي األســر أن القــرار جــاء بعــد جلســة ُعقدت 

لألســر الرغــويث يــوم الخميــس املــايض، حيــث مثلــه 

املحاميــان جــواد بولــس وأحمــد صفيــه، علــامً أن الجلســة 

ُعقــدت يف ذات اليــوم الــذي قامــت بــه ســلطات االحتــال 

بهــدم منــزل نجلــه عاصــم.

وكانــت ســلطات االحتــال اعتقلــت األســر الرغــويث ليلــة 

ــاين عــرش مــن  ــخ الث ــح وذلــك يف تاري ــه صال استشــهاد نجل

كانــون األول/ ديســمر 2018، إضافــة إىل اعتقــال نجلــه 

عاصــف، ومجموعــة مــن أبنــاء بلــدة كوبــر، وأصــدرت 

الحقــاً بحقــه أمــر اعتقــال إداري ملــدة ثاثــة شــهور، كذلــك 

نجلــه عاصــف الــذي أُفــرج عنــه بعــد شــهرين مــن اعتقاله.

يُشــار إىل أن عائلــة عمــر الرغــويث تتعــرض ومنــذ تاريــخ 

استشــهاد نجلهــا إىل عقــاب جامعــي، متثــل باعتقــال أربعــة 

ــه ســهر الرغــويث  ــم زوجت ــه منه ــراد عائلت ــن أف ــن م آخري

التــي تحــررت قبــل أيــام، ونجلــه عاصــم الــذي اُعتقــل بعــد 

مطــاردة اســتمرت قرابــة الشــهر، عــدا عــن مجموعــة كبــرة 

ــن تعرضــوا لاعتقــال  ــه الذي ــه ومــن أهــل بلدت مــن أقربائ

ومــا يــزال مجموعــة منهــم قيــد االعتقــال.

ــابقاً يف  ــى س ــويث ق ــر الرغ ــره أن األس ــر ذك ــن الجدي م

معتقــات االحتــال اإلرسائيــي أكــر مــن )26( عامــاً وذلــك 

منــذ عــام 1978م بــني أحــكاٍم واعتقــاٍل إداري، وخــال 

ســنوات اعتقالــه عــاىن مــن مشــكات صحيــة، حيــث أجــرى 

ــقيق  ــه ش ــامً أن ــر؛ عل ــه األخ ــل اعتقال ــات قب ــدة عملي ع
األســر نائــل الرغــويث الــذي يقــي عامــه )39( يف األرس.466

شهيد وعرشات اإلصابات جراء مواجهات مع االحتالل رشق 
القطاع وبالضفة

ــي،  ــاص الح ــاً بالرص ــب 48 مواطن ــاب وأصي ــهد ش استش

والعــرشات بشــظايا وحــاالت اختنــاق شــديد، بينهــم أربعــة 

مســعفني وصحافيــني، إضافــة لـــ15 طفــا وســيدتني، يف 

تظاهــرات تخللتهــا مواجهــات واســعة وعنيفــة، اندلعــت يف 

خمــس مناطــق رشق قطــاع غــزة مســاء أمــس، يف الجمعــة 

الخمســني مــن مســرات العــودة، والتــي أطلــق عليهــا 

ــطينية«. ــرأة الفلس ــة امل »جمع

 23( عرفــات  مصطفــى  خالــد  تامــر  هــو  والشــهيد   

عامــاً(، وقــد أصيــب برصاصــة يف رأســه، خــال مشــاركته يف 

ــزة. ــاع غ ــوب قط ــح، جن ــة رف ــرات رشق مدين تظاه

 واتســمت تظاهــرات األمــس مبشــاركة واســعة للنســاء، 

وتصاعــد كبــر يف حــدة املواجهــات يف نقــاط التــامس، مــع 

ــدة  ــة »وح ــدات، خاص ــم الوح ــل معظ ــل عم ــادة تفعي إع

قــص  و»وحــدة  الحارقــة«،  و»البالونــات  الكاوتشــوك«، 

ــياج«. الس

ــى  ــع ع ــبوع الراب ــال لألس ــوات االحت ــت ق ــام واصل  في

التــوايل، تعمــد اســتهداف املســعفني واألطقــم الطبيــة، مــا 

ــة أربعــة منهــم. أســفر عــن إصاب

ــة رشق  ــال النقطــة الطبي ــوات االحت ــام اســتهدفت ق  ك

الريــج وســط القطــاع، بقنابــل الغــاز مــا أســفر عــن إصابــة 

معظــم أفــراد الطاقــم الصحــي العامــل فيهــا باالختنــاق.

 مــن جهتــه، أكــد الناطــق باســم وزارة الصحــة يف قطــاع 

غــزة، الدكتــور أرشف القــدرة، أن عــدد املصابــني الذيــن 

وصلــوا املستشــفيات الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء 

أمــس، وصــل إىل 48 إصابــة، إضافــة إىل شــهيد واحــد، كــام 

ــاق  ــة استنش ــديد، نتيج ــاق الش ــرشات باالختن ــب الع أصي

غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا يف النقــاط الطبيــة امليدانية.

األحد 2019/3/10

تشييع جثامين الشهيدين مبارك وعرفات

ــرة،  ــه والب ــة رام الل ــرة يف محافظ ــر غف ــيعت جامه ش

ــاً(،  ــارح )16 عام ــامن الشــهيدة ســامح زهــر مب أمــس، جث

ــي  ــال اإلرسائي ــش االحت ــق جي ــد أن أطل ــت بع ــي ارتق الت

الرصــاص عليهــا بالقــرب مــن حاجــز »الزعيــم« العســكري، 

يف القــدس، كــام شــيعت جامهــر القطــاع، جثــامن القطــاع، 

ــذي  ــاً(، ال ــات )23 عام ــد عرف ــر خال ــهيد تام ــامن الش جث

استشــهد برصــاص االحتــال أمــس، خــال مشــاركته يف 

ــة رفــح  ــد حــدود مدين مســرة العــودة وكــر الحصــار عن

جنــوب قطــاع غــزة بينــام قصفــت طائــرات االحتــال عــدة 
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ــن  ــق م ــاروخ أطل ــقط ص ــام س ــزة، في ــاع غ ــع يف قط مواق

القطــاع، مســاء أمــس، يف مجمــع مســتوطنات أشــكول، 

وبحســب الجيــش اإلرسائيــي، فإنــه تــم رصــد ســقوط 

ــذار  ــارات اإلن ــراً إىل أن صف ــاف. مش ــل الغ ــاروخ داخ ص
دوت يف املــكان.467

غرينبالت يربر قرصنة االحتالل ألموال الرضائب: السلطة 
هي التي اختارت اختالق األزمة الحالية

اتهمــت الواليــات املتحــدة الســلطة الفلســطينية، الليلــة 

ــغ شــهرية  ــا أول مبال ــاق أزمــة برفضه ــة، باخت ــل املاضي قب

ــم تحويلهــا مــن الرائــب مــن إرسائيــل يف 2019 ألنهــا  يت

اســتقطعت جــزءاً مخصصــاً لإعانــة املاليــة ألرس األرسى 

ــي. ــال اإلرسائي ــجون االحت ــطينيني يف س الفلس

 وكان مجلــس األمــن الــدويل عقــد اجتامعــا مغلقــا لبحث 

هــذه القضيــة بنــاء عــى طلــب الكويــت وإندونيســيا. ومثل 

ــريك الخــاص للســام يف  ــوث األم ــات املبع جيســون غرينب

الــرشق األوســط واشــنطن يف االجتــامع.

ــامع   ونقــل دبلوماســيون باألمــم املتحــدة حــروا االجت

عــن غرينبــات قولــه ألعضــاء مجلــس األمــن الخمســة 

عــرش »مــن غــر املائــم متامــا الرتكيــز عــى إرسائيــل 

بوصفهــا ســبب األزمــة. إن الســلطة الفلســطينية هــي 

ــة  ــة«. وامتنعــت بعث ــاق األزمــة الحالي ــارت اخت ــي اخت الت

الواليــات املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة عــن التعليــق 

ــرار  ــطينيون الق ــات. وأدان الفلس ــات غرينب ــى تريح ع

اإلرسائيــي بوصفــه »قرصنــة«.468 

وقــال منصــور العتيبــي ســفر الكويــت باألمــم املتحــدة 

للصحافيــني بعــد اجتــامع مجلــس األمــن: هــذه أمــوال 

فلســطينية. يجــب أال يقتطعــوا منهــا، وهــذا االقتطــاع قــرار 

ــم. ــايئ القائ ــا لاتفــاق الثن ــل خرق ــي منفــرد ميث إرسائي

 ونقــل دبلوماســيون عــن غرينبــات قولــه إن مــا يدفعــه 

الفلســطينيون ألرس النشــطاء »يوفــر حوافــز للقيــام مبزيــد 

مــن أعــامل اإلرهــاب«. وأجــازت الواليــات املتحــدة ترشيعــا 

ــص املســاعدات للســلطة الفلســطينية  ــايض لتقلي ــام امل الع

مــامل تكــف عــن دفــع هــذه اإلعانــات. وقــال الدبلوماســيون 

اآلخريــن  األمــن  مجلــس  أعضــاء  دعــا  غرينبــات  إن 

الســلطة  املتحــدة يف حثهــا  الواليــات  إىل  االنضــامم  إىل 

ــوال. ــع هــذه األم ــف دف الفلســطينية عــى وق

مــن جهــة أخــرى أكــد غرينبــات، أن خطــة الســام 

ــة  ــتكون »مفّصل ــط س ــرشق األوس ــتقبلية لل ــة املس األمركي

للغايــة«.469

 الحكومة تطالب العامل بإدانة عدوان االحتالل الهمجي 
بحق األقىص

ــوم األحــد، العــامل  ــة تســير األعــامل، الي ــت حكوم  طالب

ــجد  ــد املس ــد ض ــي الجدي ــدوان الهمج ــة الع ــع بإدان أجم

ــارك، والــذي ارتكبــه أحــد عنــارص االحتــال  األقــى املب

ــال املتحــدث الرســمي باســم  ــة. وق ــاب الرحم يف مصــى ب

الحكومــة، وكيــل وزارة اإلعــام يوســف املحمــود “إن واقعــة 

ــاهدها،  ــن ش ــدان كل م ــر ووج ــزت ضم ــة ه ــاب الرحم ب

ــر”. ــان ح ــب وروح كل إنس ــب قل ــأنها أن تصي ــن ش وم

وجــدد التأكيــد عــى أن بــاب الرحمــة جــزء مــن املســجد 

األقــى املبــارك، ألن األقــى هــو كل مــا دار عليــه الســور 

وتبلــغ مســاحته )144( دومنــا وربــع دونــم، وكل مــا يلتحــق 

بالســور مــن الخــارج.

وأوضــح أن دخــول أحــد عنــارص االحتــال بحذائــه عمــدا 

عــى ســجاد الصــاة، وإعانــه اإلرصار عــى ارتــكاب جرميتــه 

ــى  ــجد األق ــن املس ــزء م ــو ج ــادة ه ــكان عب ــس م بتدني

يعكــس  واملســلمني  العــرب  مقدســات  أقــدس  املبــارك 

حقيقــة االحتــال، ويشــر إىل أي حــد وصلــت أمــراض 

)الحالــة العدوانيــة( التــي تتغلغــل وتتحكــم يف عقليتــه 

وترفاتــه، وكــم هــي بحاجــة بالفعــل اىل تكاتــف وتحــرك 

عاملــي إلعــادة االعتبــار واالحــرتام ألماكــن العبــادة حســب 

ــاء  ــذا الوب ــد له ــع ح ــة، ولوض ــني العاملي ــات والقوان االتفاق

والــرش االحتــايل املســتطر الــذي مــن شــأنه أن يهــدد 

كافــة أبنــاء البرشيــة ويهــدم املبــادئ االنســانية واالتفاقــات 

بــني البــرش، خاصــة تلــك التــي تنــص عــى احــرتام األديــان، 

ــني  ــا القوان ــي كفلته ــان، والت ــاة االنس ــى حي ــاظ ع والحف

ــة  ــمي أن الحري ــدث الرس ــد املتح ــة. وأك ــع الدولي والرشائ

ــة  ــم العاملي ــة القي ــة وكاف ــاواة والكرام ــة واملس والدميقراطي

هــي نفســها التــي داس عليهــا االحتــال بعــد هــذا املشــهد 

الرهيــب، وأنــه يتوجــب عــى العــامل اإلرساع إىل إنقــاذ 
ــه.470 ــه وكرامت ــه ومبادئ ــتعادة قيم واس

إرسائيل تعلن عن مصادرة 463 دومناً من أرايض القدس 
وأطرافها

أعلــن وزيــر املاليــة اإلرسائيــي موشــيه كحلــون عــن 

مصــادرة مــا يزيــد عــن 463 دومنــاً مــن أرايض قــرى القــدس 

ــا  ــرى )شــعفاط وحزم ــا وهــي ق ــة وأطرافه ــة املحتل الرشقي
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ــو  ــاال وأب ــت ج ــر وبي ــل املك ــعد/ جب ــيخ س ــا والش وقلندي

ــس(.  دي

وقــال مســؤول دائــرة الخرائــط، خبــر االســتيطان خليــل 

ــة(،  ــة العام ــة )املصلح ــادرة بحج ــذه املص ــي أن ه التفكج

مبوجــب قوانــني االنتــداب الريطــاين واالحتــال اإلرسائيــي 

البنــد 5-7 لقانــون األرايض، ألســباب اســتمرار  مبوجــب 

ــرار  ــص ق ــق ن ــدس وف ــة الق ــة يف منطق ــات منتظم فعالي

ــادرة.  املص

وأوضــح التفكجــي أن جميــع هــذه األرايض حدوديــة عى 

ــم عــى  ــي جــدار الفصــل العنــري، وهــي أراٍض أقي جانب

أجــزاء منهــا الجــدار نفســه، وتــم مصــادرة بعضهــا ألســباب 

أمنيــة ملــدة 10 ســنوات، ولكــن اليــوم يتــم مصادرتهــا ويتــم 

نقــل امللكيــة مــن أســامء أصحابهــا األصليــني إىل )املصلحــة 

العــام( أي لدولــة االحتــال.

وأضــاف: »إن هــذه املصــادرة تؤكــد أن الهــدف مل يكــن 

يف يــوم مــن األيــام ألســباب أمنيــة وإمنــا الهــدف مــن بنــاء 

االســتيطان  لتوســيع  الفلســطينية  األرايض  الجــدار ضــم 

ولرســم الحــدود الجغرافيــة للدولــة العريــة يف القــدس 

ــة.  املحتل

وبــني أن إعــان الحيــازة واملصــادرة، أي أن األرض أصبحت 

بيــد الدولــة املحتلــة، حســب البنــد 19 مــن نــص القانــون 

ــة  ــازة املؤقت ــل الحي ــم تحوي ــرار ت ــذا الق ــام 1943، وبه ع

الســابقة لصالــح بنــاء الجــدار بحجــة أمنيــة إىل قــرار إداري 

اســتماك لصالــح الدولــة العريــة، مشــراً إىل أن ذلــك حدث 

ــت املناطــق العســكرية إىل  ــا تحول ــرة عندم يف مناطــق كث

مناطــق بنــاء لصالــح اإلســتيطان واملســتوطنات القامئــة. 

ــغ  ــي تبل وأكــد التفكجــي أن هــذه األرايض الشاســعة الت

ــري  ــل العن ــدار الفص ــة لج ــاً محاذي ــاحتها 463 دومن مس

الــذي أقيــم بعــد العــام 2003 يف منطقــة القــدس وحدودها 

مــع الضفــة الغربيــة، وقــال أن قــرار وإعــان املصــادرة تــم 

نــرشه يف عــدد الســبت بتاريــخ 2019/3/9 يف جريــدة »كل 

ــا  ــر وال يراه ــط األخ ــل الخ ــدر داخ ــي تص ــرب« الت الع

ــني املقدســيني.  معظــم املواطن

وتابــع يقــول: »إن نــرش املصــادرة يف جريــدة داخــل 

الخــط األخــر بشــكل متعمــد حتــى ال يــرى أصحــاب 

ــي  ــون اإلرسائي ــق القان ــي وف ــات الت ــذه اإلعان األرايض ه

ــن  ــى يتمك ــان حت ــائل اإلع ــا يف وس ــة بنرشه ــة املالي ملزم

أصحابهــا مــن االعــرتاض وتقديــم إثباتاتهــم لوقــف قــرارات 

املصــادرة ضمــن املهلــة 60 يومــاً، األمــر الــذي يثبــت نيــة 

التحايــل واالســتياء عــى األرض دون الســامح ألصحابهــا 
ــكلياً.471 ــو كان ش ــى ول ــرتاض حت باالع

غارات تستهدف مواقع للمقاومة وإصابة شاب رشق 
الربيج

شــنت طائــرات حربيــة إرسائيليــة سلســلة مــن الغــارات 

الجويــة املفاجئــة، مســتهدفة عــدة مواقــع تابعــة لفصائــل 

املقاومــة يف مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة خال ســاعات 

فجــر أمــس.

اســتطاعية  طائــرات  إن  متطابقــة  مصــادر  وقالــت   

ــاء  ــاه مين ــني تج ــني متتاليت ــنت غارت ــة ش ــة إرسائيلي وحربي

خــان يونــس الجديــد، جنــوب قطــاع غــزة، وذلــك بعــد أقــل 

ــة. مــن 48 ســاعة مــن تعــرض ذات املوقــع لغــارات مامثل

ــخ باتجــاه  ــرات أكــر مــن أربعــة صواري  وأطلقــت الطائ

املوقــع املذكــور، مــا تســبب يف وقــوع أرضار ماديــة بالغــة، 

ــات يف األرواح. ــغ عــن وقــوع إصاب دون أن يبل

 وبفاصــل زمنــي قصــر عــن الغارتــني املذكورتــني، شــنت 

الطائــرات الحربيــة اإلرسائيليــة غــارة ثالثــة اســتهدفت 

ــامل  ــطينية ش ــة الفلس ــع للمقاوم ــة«، التاب ــع »البحري موق

قطــاع غــزة، بعــدة صواريــخ، دون أن يبلــغ عــن إصابــات.

 بعــد ذلــك بوقــت قصــر شــنت الطائــرات غــارات أخــرى 

مســتهدفة موقــع »الجعــري« بحــي الزيتــون رشق مدينــة 

ــة تقــع  غــزة، بالتزامــن مــع قصــف اســتهدف أرضــا زراعي
مبنطقــة جحــر الديــك، جنــوب مدينــة غــزة.472

غرينبالت يهاجم السلطة الفلسطينية يف مجلس األمن 
ويدافع عن حق إرسائيل يف مصادرة أموال الرضائب

ــريك  ــس األم ــوث الرئي ــات، مبع  هاجــم جيســون غرينب

دونالــد ترامــب للمفاوضــات الدوليــة الســلطة الفلســطينية 

ــدة  ــم املتح ــي يف األم ــن األمم ــس األم ــام مجل ــة أم الجمع

ــل  ــبكة التواص ــى ش ــة ع ــدات متاحق ــة تغري ويف مجموع

االجتامعــي توتــر، بســبب عــدم قبــول الســلطة قــرار 

الســلطة  متنحهــا  التــي  الرواتــب  اقتطــاع  إرسائيــل 

الفلســطينية ألرس الشــهداء واألرسى، مدافعــاً عــن حــق 

إرسائيــل يف قرصنــة األمــوال الفلســطينية. 

املتحــدة يف  الواليــات  الــذي مثــل  واتهــم غرينبــات 

الجلســة املغلقــة ملجلــس األمــن، والتــي كانــت قــد دعــت 

ــت يف أوضــاع الفلســطينيني  ــت وأندونيســا للب ــا الكوي إليه
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عائــدات  اســتام  برفضهــا  أزمــة  باختــاق  املتدهــورة، 

ــم  ــى خص ــاً ع ــل، إحتجاج ــن إرسائي ــهرية م ــب الش الرائ

يف  واألرسى  الشــهداء  أهــايل  إلعانــة  املتخصــص  الجــزء 

اإلرسائيليــة.  املعتقــات 

وقــال غرينبــات يف تغريدتــه، وهــي عبــارة عــن لوحــات 

صوريــة ملداخلتــه يف مجلــس األمــن إنــه مــن غــر املائــم 

ــة، إن  ــبب األزم ــا س ــل بوصفه ــى إرسائي ــز ع ــاً الرتكي متام

ــارت اختــاق األزمــة  ــي اخت الســلطة الفلســطينية هــي الت

الحاليــة. وقــال يف واحــدة مــن هــذه التغريــدات قــال 

»الســلطة الفلســطينية ترفــض أخــذ 150 مليــون دوالر مــن 

ــون دوالر، هــل  ــدات الرائــب بســبب إيقــاف 11 ملي عائ

ــر أن هــذه ســلطة حكــم تكــرتث بشــعبها؟«. هــذا يظه

لدعــم  الفلســطينيني  مأسســة  »إن  يقــول  أخــرى  ويف 

اإلرهــاب هــو أمــر غــر مقبــول. وعلينــا جميعــا أن نرفــض 

ــن  ــر ع ــف رصف النظ ــع لوق ــد آن األوان للجمي ــك، فق ذل

ــا( هــذا، ينبــع  ذلــك »ويضيــف »بــكل بســاطة، إن )موقفن

ــبب  ــه بس ــاب، إن ــة اإلره ــة ملكافئ ــا املبدئي ــن معارضتن م

حرصنــا عــى الشــعب الفلســطيني وضــامن مســتقبل أكــر 

إرشاقــاً ألطفالهــم نطلــب مــن الســلطة الفلســطينية أن 

تضــع مصلحــة الشــعب الفلســطيني أوالً«.

ــم  ــس وكابه ــوب نابل ــون أرايض جن ــتوطنون يجرف  مس

تهاجــم رعــاة أغنــام يف األغــوار  جرفــت آليــات املســتوطنني، 

ــوب  ــود جن ــة جال ــوم األحــد، مســاحات مــن أرايض قري الي

ــا« و»ايــش كــودش«، فيــام  ــة لبــؤريت »احي نابلــس، املحاذي

ــوة يف  ــام يف منطقــة عــني الحل هاجمــت كابهــم رعــاة أغن

ــوار الشــاملية. األغ

ــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان  وق

دغلــس لـ»وفــا«، إن أهــايل جالــود اكتشــفوا يف ســاعات 

البلــدة  ســهل  يف  وتخريــب  تجريــف  أعــامل  الصبــاح 

الرشقــي، املحــاذي لبــؤريت »احيــا« و»ايــش كــودش«، وذلــك 

عقــب منــع املزارعــني مــن قبــل االحتــال الوصــول إىل 

هــذه األرايض. وأضــاف، أن جيــش االحتــال مينــع أصحــاب 

األرايض واملزارعــني مــن فاحــة أراضيهــم، والتــي تعتــر 

فرصــة ذهبيــة للبــؤر االســتيطانية للقيــام بأعــامل تجريــف 

ــوض  ــع يف الح ــرقة، الواق ــو ش ــة أب ــهل خل ــب يف س وتخري

رقــم )22(، والــذي تعــود ملكيــة األرض لورثــة املرحــوم 

ــد«. ــاج محم ــد الح ــم عب »إبراهي

وأكــد دغلــس أنــه تــم تخريــب وتجريــف أكــر مــن 10 

دومنــات، إضافــة إىل مــد خطــوط ميــاه فيــه، وزراعة أشــجار 

ــة  ــن األترب ــرة م ــات كب ــة كمي ــن األرض، ورسق ــزء م يف ج

مــن الســهل، ونقلهــا إىل داخــل البؤرتــني »احيــاه« و»إيــش 

كــودش« اللتــني تحيطــان بهــذا الســهل مــن ثــاث جهــات. 

وأوضــح أن قــوات االحتــال تعمــدت يف العامــني املاضيــني 

تأخــر التنســيق لحصــاد 250 دومنــا مــن أرايض قريــة جالود 

الرشقيــة، والتــي كانــت مزروعــة بالقمــح، مــا أدى إىل تلــف 

املحصــول بالكامــل، وهــذا العــام ال يــزال االحتــال مياطــل 

يف الســامح للمزارعــني بالوصــول لهــذه الســهول، وزراعتهــا.

ــوار  ــة األغ ــداين ملنطق ــق املي ــال املنس ــر، ق ــياق آخ يف س

ــا« إن مجموعــة مــن  ــا لـ»وف ــاس عمــر فقه مبحافظــة طوب

ــوم، وأطلقــوا  ــاح الي ــام صب املســتوطنني هاجمــوا رعــاة أغن

الــكاب الرشســة تجاههــم، مــام أدى لوقــوع إصابــات 

ــذه  ــون يف ه ــام يتعرض ــاة األغن ــح أن رع ــية. وأوض يف املاش

املنطقــة العتــداءات متكــررة مــن قبــل املســتوطنني، علــام 

ــول  ــات ح ــع عام ــوا بوض ــبوع قام ــوايل أس ــل ح ــم قب أنه
ــا.473 ــتياء عليه ــييجها، واالس ــدء بتس ــة للب املنطق

اإلثنني 2019/3/11

الرئيس يكلف د. اشتية بتشكيل الحكومة الـ 18

ــة  ــو اللجن ــس، عض ــاس، أم ــود عب ــس محم ــف الرئي كل

املركزيــة لحركــة فتــح د. محمــد اشــتية بتشــكيل الحكومــة 

الحكومــة  دعــوة  عــى  التكليــف  كتــاب  ونــص  الـــ18. 

الفلســطينية املقبلــة التخــاذ اإلجــراءات الازمــة كافــة 

وبالرعــة املمكنــة إلجــراء االنتخابــات الترشيعيــة وترســيخ 

الكتــاب  وتضمــن  السياســية.  والتعدديــة  الدميقراطيــة 

أن الحكومــة املقبلــة مطالبــة باســناد قــرارات القيــادة 

الفلســطينية ودعــم جهــود اســتعادة الوحــدة الوطنيــة 

ــزام  ــص أيضــاً عــى »الت ــام ن ــة، ك ــزة إىل الرشعي ــادة غ وإع

الحكومــة املقبلــة بتوفــر الدعــم املــادي واملعنــوي املمكــن 

ــى  ــهداء وأرسى وجرح ــن ش ــم م ــال وأرسه ــا االحت لضحاي

ــي«. ــم الوطن ــاً لعطائه ــراً واحرتام تقدي

مــن جانبــه، قبــل د. اشــتية، تكليــف الرئيــس لــه بتشــكيل 

الحكومــة، وقــال: »يرشفنــي قبــول تكليفكــم يل رئيســاً 

حكومتكــم، التــي نأمــل أن ننجزهــا بالتشــاور مــع كل 

ــة،  ــات وطني ــوى، وفعالي ــل، وق ــن فصائ ــة، م ــه عاق ــن ل م

ــرار  ــم لإق ــا عليك ــم عرضه ــن ث ــة، وم ــة، ومجتمعي ومدني

واملصادقــة«.



179

www.prc.ps آذار  2019

ــها  ــي يعيش ــة الت ــاً األزم ــدرك متام ــه ي ــتية إن ــال اش وق

األســايس  النظــام  ومينــح  العــام.  الفلســطيني  الوضــع 

للمكلــف بتشــكيل الحكومــة مــدة أســبوعني لإعــان عــن 

حكومتــه، وأن تعــذر ذلــك يتــم متديــد الفــرتة ثاثــة أســابيع 
إضافيــة.474

أريحا: االحتالل يعدم شاباً من قرية فصايل 

كان الشــهيد ســامة صالــح كعابنــة )22 عامــاً( مــن 

ــر  ــاملية، فج ــوار الش ــا يف األغ ــامل أريح ــل ش ــة فصاي قري

أمــس، هدفــاً لإعــدام بــدم بــارد برصــاص قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي؛ بذريعــة عــدم اســتجابته لتعليــامت الجنــود عى 

حاجــز عســكري متنقــل أقامــوه عــى الطريــق رقــم »90«.

ــاً  ــيكون هدف ــه س ــم أن ــة، يعل ــهيد كعابن ــن الش ومل يك

للقتــل بــدم بــارد مــن قبــل جنــود االحتــال لــدى توجهــه 

إىل عملــه كاملعتــاد، عنــد الثانيــة فجــراً، حيــث فتــح الجنــود 

ــن  ــني م ــة اثن ــا برفق ــي كان بداخله ــة الت ــى املركب ــار ع الن

زمائــه، فأصيــب بعــدة رصاصــات، ولفــظ أنفاســه األخــرة 

ــة. داخــل املركب

ومــا إن وصــل كعابنــة إىل الحاجــز العســكري الــذي 

ــا،  ــة أريح ــه ومدين ــني قريت ــا ب ــال م ــود االحت ــه جن أقام

حتــى أطلــق الجنــود النــار عليــه؛ بذريعــة عــدم انصياعــه 

ــات  ــاوز إحــدى املركب ــز، وتج ــى الحاج ــف ع ــر التوق ألوام

ــاك. ــة هن ــت متوقف ــي كان الت

ــا  ــن كان ــابني اللذي ــال، أن الش ــلطات االحت ــت س  وادع

برفقــة الشــهيد كعابنــة هربــا إىل مــكان مفتــوح بعــد 

ــار عــى املركبــة، يف وقــت احتجــز فيــه الجنــود  إطــاق الن

ــليمه. ــل تس ــت قب ــض الوق ــامن لبع الجث

ــهاد  ــة باستش ــطيني وزارة الصح ــاط الفلس ــغ االرتب  وأبل

ــا،  ــرب أريح ــه ق ــار علي ــال الن ــاق االحت ــد إط ــة بع كعابن

ــادر  ــن مص ــا ع ــوت« نق ــوت أحرون ــع »يديع ــم موق وزع

ــيارة  ــود س ــهيد كان يق ــال، أن الش ــش االحت ــة يف جي أمني

وأثنــاء عبــوره الحاجــز تجــاوز مركبــة كانــت متوقفــة 

ورفــض الوقــوف، فأطلــق جنــود االحتــال النــار عليــه، فيــام 

متكــن شــابان كانــا برفقتــه مــن الفــرار مــن املــكان باتجــاه 
ــة.475 ــة مفتوح منطق

»أوبك للتنمية الدولية« يدعم األونروا بـ 141.3 مليون 
دوالر

ــم املتحــدة  ــة األم ــني وكال ــة جمعــت ب مــن خــال رشاك

)األونــروا(  األدىن  الــرشق  يف  الاجئــني  وتشــغيل  إلغاثــة 

ــه  ــا مجموع ــل م ــة متوي ــة الدولي ــك للتنمي ــدوق أوب وصن

101,484 قرضــاً بقيمــة 141,3 مليــون دوالر أمريــي حتــى 

كانــون األول2018. توزعــت هــذه القــروض بواقــع 74,218 

ــزة. ــاع غ ــة و27,266 يف قط ــة الغربي يف الضف

التمويــل  دائــرة  قامــت   ،2018 األول  كانــون  وحتــى 

ــل  ــك بتموي ــة عــن صنــدوق أوب ــروا بالنياب الصغــر يف األون

مجمــوع تراكمــي مــن القــروض يصــل إىل 101,484 قرضــاً 

بقيمــة 141,3 مليــون دوالر أمريــي. يتضمــن هــذا العــدد 

الغربيــة و27,266 يف  الضفــة  وزعــت يف  74,218 قرضــاً 

قطــاع غــزة. تــأيت هــذه الرشاكــة عــى شــكل برنامــج متويــي 

ــد(–  ــدوق فلســطني )بالَفن ــك باســم صن ــدوق أوب ــن صن م

ــدوق  ــام صن ــن نظ ــراً م ــه مؤخ ــم تحويل ــدوق ت ــو صن وه

اســتئامين إىل منحــة. ويســتخدم صنــدوق فلســطني لتقديــم 

قــروض فرعيــة للمســتفيدين واملشــاريع املؤهلــة لاســتفادة 

منــه يف األرض املحتلــة مــن خــال برنامــج دائــرة التمويــل 

الصغــر، والــذي يدعــم الاجئــني يف قطــاع املشــاريع الصغرة 

ــنة  ــة يف س ــطني بداي ــدوق فلس ــس صن ــطيني، وتأس الفلس

2004 مببلــغ أويل قــدره 2,5 مليــون دوالر أمريــي تــم 

ــني ونصــف دوالر،  ــغ قــدره ســبعة ماي ــاً مببل ــزه الحق تعزي

ــني دوالر. ــرشة ماي ــوع إىل ع ــل املجم ليص

وجســدت اتفاقيــة املنحــة التــزام صنــدوق أوبــك باألونروا 

ــل الصغــر  ــرة التموي ــح لدائ ــا، مــام يتي ودعمــه الثابــت له

ــد وأن  ــدى البعي ــى امل ــتدامة ع ــق االس ــة أن تحق يف الوكال

ــة.  وبشــكل أكــر  تنمــي خدماتهــا يف غــزة والضفــة الغربي

تحديــداً، ســاعد صنــدوق فلســطني دائــرة التمويــل الصغــر 

ــني  ــن الاجئ ــد م ــة املزي ــا لخدم ــع يف عملياته ــى التوس ع

الفلســطينيني والنســاء والشــباب ورواد املشــاريع الصغــرة 

دائــرة  وقامــت  الرســمي.  غــر  االقتصــاد  يف  العاملــني 

التمويــل الصغــر، خــال ســنة 2018 وحدهــا، بتوزيــع 

6,649 قرضــاً بقيمــة 9,200,705 دوالرات أمريكيــة عــى 

مشــاريع صغــرة فلســطينية مــن خــال صنــدوق فلســطني. 

الصغــر  التمويــل  لدائــرة  فلســطني  صنــدوق  وأتــاح 

تقــدم خدمــات متويــل صغــر خاضعــة  أن  الوكالــة  يف 

ــة  ــامل الخاص ــح األع ــم مصال ــة لدع ــؤولية االجتامعي للمس

بالفئــات املهمشــة واملســاعدة يف تحســني نوعيــة حيــاة 

ــد 1,400  ــرض الواح ــم الق ــط حج ــغ متوس ــم. وبل عائاته

ــذي  ــم ال ــن الدع ــام أن 71% م ــي فحســب، في دوالر أمري
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ــرة يف  ــاريع للصغ ــه للمش ــطني يوج ــدوق فلس ــه صن يقدم

ــر يف  ــل الصغ ــرة التموي ــى دائ ــر الرســمي. وتبن القطــاع غ

األونــروا، يف إدارتهــا ملحفظــة صنــدوق فلســطني، املامرســات 

ــمل  ــا يش ــر، مب ــل الصغ ــاع التموي ــة بقط ــى الخاص الفض
ــا.476 ــروض وتقييمه ــد الق رص

مستوطنون يجرفون مساحات من أرايض قرية جالود

جرفــت آليــات املســتوطنني، أمــس، مســاحات مــن أرايض 

ــاه«  ــؤريت »إحي ــة لب ــس، املحاذي ــوب نابل ــود جن ــة جال قري

و»إيــش كــودش«.

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــامل الضفة، غســان 

دغلــس، أمــس: إن أهــايل جالــود اكتشــفوا، يف ســاعات صباح 

أمــس، أعــامل تجريــف وتخريــب يف ســهل البلــدة الرشقــي، 

املحــاذي لبــؤريت »إحيــاه« و»إيــش كــودش«، وذلــك عقــب 

منــع االحتــال للمزارعــني مــن الوصــول إىل هــذه األرايض

توسعة يف مستوطنة »يتسهار« علـى حسـاب أراضـي 
املـواطنني 

قــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــامل الضفــة، غســان 

دغلــس: إن مســتوطنة »يتســهار« املقامــة عــى أرايض ســت 

ــف  ــعة وتجري ــامل توس ــهدت أع ــس، ش ــوب نابل ــرى جن ق

ونصــب بيــوت متنقلــة.

وأضــاف، يف تريــح لـــوفا، أمــس: إن املســتوطنني نصبــوا 

مــا يقــارب 20 بيتــاً متنقــا يف أرايض بلــدة حــوارة، يف 

ــامل  ــد أع ــك بع ــم )17(، وذل ــوض رق ــف ح ــة اللح منطق

ــر. ــني واآلخ ــني الح ــف ب تجري

الثالثاء 2019/3/12

توقيع اتفاقية لبناء 23 ألف وحدة استيطانية يف القدس 
بحضور نتنياهو

وقعــت وزارة املاليــة اإلرسائيليــة ومــا يســمى »دائــرة 

ــوزراء  ــة القــدس، بحضــور رئيــس ال أرايض إرسائيــل« وبلدي

»لبنــاء  أتفاقيــة  أمــس،  نتنياهــو،  بنيامــني  اإلرسائيــي، 

ــر« 23 ألــف وحــدة اســتيطانية جديــدة يف القــدس  وتطوي

ــة.  ــس املقبل ــنوات الخمي ــال الس خ

موقعهــا  يف  بوســت«  »جروزاليــم  صحيفــة  وذكــر 

اإللكــرتوين باللغــة اإلنجليزيــة، أن اتفاقيــة التــي وقعــت يف 

مقــر بلديــة االحتــال بالقــدس، تنــص عــى بنــاء »23 ألــف 

ــار شــيكل يف  ــب اســتثامر 1.4 ملي وحــدة ســكنية« إىل جان

البنيــة التحتيــة« بدعــوى »تطويــر أحيــاء القــدس القدميــة 

ملحــات  لتحويلهــا  كبــرة  أراض  وتخصيــص  والجديــدة، 

تجاريــة«. وقــال نتنياهــو خــال حفــل التوقيــع »لقــد 

بنــى اليهــود يف القــدس قبــل 3000 ســنة، واليهــود يبنــون 

يف القــدس اليــوم، القــدس ليســت مســتوطنة، القــدس هــي 

ــا  ــن وجودن ــزء م ــنة ج ــد، 3000 س ــل لألب ــة إرسائي عاصم

ــة اإلرسائيــي  ــر املالي ــون، وزي األبــدي«. وقــال موشــيه كحل

ــداً  ــارات ســنوياً يف القــدس، مؤك ــل تســتثمر امللي إن إرسائي

عــى أهميــة االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا أمــس يف ذكــرى 

ــي األســبق،  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــن، رئي ــم بيغ ــاة مناحي وف

ــور  ــه فخ ــد أن ــة الجدي ــس البلدي ــون رئي ــيه لي ــال موش وق

بكونــه رئيســاً للبلديــة يف هــذه الفــرتة مشــراً إىل أن هنــاك 

القــدس  تقســيم  اختلفــت حــول  حكومــات إرسائيليــة 

وحكومــات أخــرى انقســمت جــراء الخــاف عــى القــدس 

ــره.477  عــى حــد تعب

إرسائيل متهل عائلة مقدسية حتى نهاية آذار إلخالء عقارها

ســلّمت مــا تســمى »دائــرة اإلجــراء والتنفيــذ اإلرسائيلية« 

ــاء  ــذارا إلخ ــر، إن ــو زوي ــم أب ــة مري ــة املرحوم ــرا ورث مؤخ

عقارهــم الكائــن يف بلــدة ســلوان مبدينــة القــدس.

وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة أن املحكمة أمهلت 

العائلــة حتــى نهايــة آذار الجــاري لتنفيــذ قرار إخــاء العقار 

الكائــن يف حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان، واملؤلــف مــن 

ــة  ــا األربعــة، إضاف ــام وأبنائه ــام صي ــه اله ــزل تعيــش في من

إىل أرض مســاحتها حــوايل نصــف دونــم، الفتــا أن محكمــة 

الصلــح اإلرسائيليــة أصــدرت قــرار الخــاء شــهر كانــون األول 

املــايض.

ــل  ــار، قب ــأن العق ــال بش ــلطات االحت ــرارات س ــأيت ق وت

بحــث ملكيــة األرض يف املحكمــة اإلرسائيليــة العليــا، والتــي 

تؤكــد أن األرض املقــام عليهــا املنــزل تعــود للمرحــوم جميل 

صيــام وال تعــود للمرحومــة زويــر.

وقــام املدعــو محمــود خليــل وهــو مــن ســكان شــيكاغو 

ــق  ــر الوثائ ــه بتزوي بالتعــاون مــع سمســار آخــر مــن أقارب

لتســهيل عمليــة نقــل العقــار لجمعيــة العــاد االســتيطانية. 

ــة  ــن ورث ــام م ــام وه ــة صي ــرة وفاطم ــاء من ــوض أبن ويخ

ــذ  ــة من ــم اإلرسائيلي ــا يف املحاك ــر رصاع ــو زوي ــة أب املرحوم

22 عامــا، لحاميــة العقــار وإلثبــات ملكيتهــم فيــه ولدحــض 

عملــت  والتــي  االســتيطانية،  العــاد  ادعــاءات جمعيــة 

ــة لاســتياء عــى العقــار. جاهــدة خــال الســنوات املاضي
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ــاد  ــة الع ــة« أن جمعي ــد الورث ــام »أح ــاد صي ــح نه وأوض

ــن  ــواء م ــار، س ــى العق ــيطرة ع ــاول الس ــتيطانية تح االس

خــال الســامرسة والعمــاء أو مــن خــال رشاء حصــص مــن 

ــة  ــدة، إضاف ــات املتح ــن يف الوالي ــة املتواجدي ــض الورث بع

إىل مطالبتهــا بحصــص أخــرى تُصنــف )كحــارس أمــاك 

الغائبــني(. وأوضــح صيــام أن العقــار عبــارة عــن 8 حصــص 

ــة  ــن الورث ــا م ــم تريبه ــص( وت ــايل: )4 حص ــة كالت موزع

ــود داود  ــو محم ــهم املدع ــى رأس ــدة وع ــات املتح بالوالي

ــان(  ــني« و)حصت ــان( صنفــت »أمــاك غائب ــل، و)حصت خلي

ــة. ــقيقتها فاطم ــرة وش ــة من ــام للمرحوم وه

وأوضــح نهــاد صيــام أن العائلــة بصــدد التوجــه للمحكمة 

ــث  ــني بح ــاء، لح ــرار اإلخ ــراءات ق ــد إج ــف وتجمي لتوقي

املحكمــة املركزيــة باالســتئناف الــذي تقدمــت بــه العائلــة 
عــى قــرار اإلخــاء.478

االحتالل يعتقل أسريا محررا من دورا وينصب حواجز 
عسكرية

  اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، أســرا 
محــررا مــن بلــدة دورا، وداهمــت عــدة بلــدات ونصبــت 

ــل. ــة الخلي ــكرية مبحافظ ــز عس حواج

قــوات  بــأن  لــ»وفــا«  أمنيــة ومحليــة  وأفــادت مصــادر 

االحتــال اعتقلــت األســر املحــرر عــدي العــواودة، بعــد تفتيــش 

ــه. ــث مبحتويات ــه والعب منزل

كــام اقتحمــت قــوات االحتــال مدينــة الخليــل وبلــدات 

ــى  ــكرية ع ــز عس ــت حواج ــا، ونصب ــت أوال ويط ــا وبي ترقومي

مداخــل مدينــة الخليــل الشــاملية والجنوبيــة، ومداخــل بلــدات 

وفتشــتها،  املواطنــني،  مركبــات  وأوقفــت  وحلحــول،  ســعر 
ودققــت يف بطاقــات راكبيهــا، مــا تســبب يف إعاقــة تنقلهــم.479

استشهاد شابني متأثرين بجروحهام رشق غزة 

استشــهد الشــاب مــوىس محمــد مــوىس )23 عاماً(، مســاء 

أمــس، متأثــراً بجروحــه التــي أصيــب بهــا خــال مشــاركته 

يف مســرات العــودة وكــر الحصــار يف غــزة. 

وبحســب مصــادر طبيــة، فــإن الشــاب مــوىس مــن ســكان 

ديــر البلــح استشــهد جــراء إصابتــه الخطــرة خال مشــاركته 

يف املســرات رشق مخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة. وكانــت 

جامهــر غفــرة مــن أبنــاء شــعبنا يف محافظــة خــان يونــس 

ــامن الشــهيد  ــد شــيعت أمــس، جث ــزة، ق ــوب قطــاع غ جن

بســام صــايف )22 عامــاً( الــذي أرتقــى بنــران األحتــال رشق 

املحافظة.

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى غــزة 

ــوداع  ــاء نظــرة ال ــزل ذوي الشــهيد إللق األورويب باتجــاه من

ــوارى  ــة وي ــجد الرحم ــه يف مس ــي علي ــل أن يص ــه، قب علي

الــرى يف مقــرة الشــهداء رشق املحافظــة. وكان الشــهيد 

صــايف استشــهد صبــاح أمــس متأثــراً بجــروح التــي أصيــب 

بهــا الشــهر املــايض عندمــا اســتهدفته قــوات االحتــال 

ــاء مشــاركته يف مســرة  ــرأس، أثن ــة غــاز مبــارشة يف ال بقنبل

ســلمية رشق خــان يونــس، يف محافظــة القــدس أصيب عدد 

ــات  ــال مواجه ــاق، خ ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــر م كب

مــع قــوات االحتــال اإلرسائيــي يف الشــارع الرئيــس ملخيــم 

شــعفاط اندلعــت عقــب اقتحــام االحتــال للمنطقــة صبــاح 
ــرة.480 أمــس، بأعــداد كب

االحتالل يستويل عىل »كرفان« زراعي شامل غرب بيت 
لحم

اســتولت قــوات االحتــال االرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، عــى 

ــة الولجــة شــامل  ــان« زراعــي مــن قري بيــت متنقــل »كرف

غــرب بيــت لحــم.

وأفــاد الناشــط الشــبايب يف الولجــة إبراهيــم عــوض اللــه 

لــ»وفــا«، بــأن قــوة مــن جيــش االحتــال اقتحمــت منطقــة 

ــم  ــدار الض ــة لج ــة واملحاذي ــل القري ــى مدخ ــر« ع »الظه

ــى أرايض  ــة ع ــو« الجامث ــار جيل ــتوطنة »ه ــري ومس العن

املواطنــني، وقامــت باالســتياء عــى »كرفــان« زراعــي، يعــود 

ــه. يشــار إىل أن  ــو عــي، مــن أمــام منزل ــد أب للمواطــن ولي

ــال،  ــل االحت ــة الولجــة تواجــه هجمــة رشســة مــن قب قري

تخللهــا هــدم منــازل وإخطــار عــدد آخــر، وتجريــف 

أراض481.

 منشور تحرييض إرسائييل ضد الفلسطينيني كل 66 ثانية.

قدمــت 917 شــكوى إرسائيليــة ضــد وســائل اإلعــام 

الفلســطينية الرســمية وغــر الرســمية اعتباطاً، فيام كشــفت 

دراســة علميــة موثقــة إن وتــرة كتابــة منشــور موجــه ضــد 

الفلســطينيني يف تصاعــد ملعنــى العنــف والتحريــض يف عــام 

ــة، وأن  ــي كل 66 ثاني ــور تحري ــة منش ــي كتاب 2018، وه

ــف  ــة العن ــوة ملامرس ــت دع ــي تضمن ــدد املنشــورات الت ع

وتعتيــم عنــري وشــتائم ضــد الفلســطينيني كان أكــر 

ترشيــع  أن  الدراســة  وأكــدت  منشــوراً.   474.250 مــن 

قانــون القوميــة اليهوديــة كان املحــرك للعنريــة وخطــاب 

الكراهيــة عــى الشــبكات خــال عــام 2018 وقالــت أن 
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السياســيني الفلســطينيني يف الداخــل 1948 هــم األكــر 

عرضــة للتحريــض مــن قبــل اليمــني املتطــرف وميــني الوســط 
ــبوك.482 ــة فيس ــي وخاص ــل االجتامع ــبكة التواص يف ش

األربعاء 2019/3/13

الرشطة اإلرسائيلية تغلق األقىص ومتنع رفع اآلذان وتعتدي 
عىل املصلني 

يف تصعيــد جديــد اعتــدت الرشطــة اإلرسائيليــة عــى 

املصلــني يف املســجد األقــى املبــارك وعــى مديــر املســجد 

وطــردت املصلــني مبــن فيهــم موظفــي األوقــاف واملصليــات 

واعتقلــت عــدداً مــن الشــبان مــن املســجد وأغلقــت أبوابــه 

ــة  ــر الرشط ــراق مخف ــة إح ــة بحج ــدة القدمي ــواب البل وأب

ــات الفلســطينيني  ــام احتشــد مئ ــة يف األقــى. في اإلرسائيلي

قبالــة بــاب األســباط يف »األقــى«، ألداء صــاة العــر 

ــد  ــرار قائ ــه. رفضــاً لق ــوح عــى باب وإعــان االعتصــام املفت

ــواب املســجد، وإخــائ بالقــوة  ــال إعــاق أب رشطــة االحت

ــون  ــني. وكان املواطن ــى املصل ــداء ع ــني واالعت ــن املوظف م

أدوا صلــوات العــر واملغــرب والعشــاء يف الشــوارع القريبة 

مــن أبوابــه، خاصــة يف منطقــة بــاب األســباط، كــام منعــت 

ــات مــن األقــى.  ــة أوق ــع األذان ثاث ــال رف ــوات االحت ق

وكان املرجعيــات الدينيــة والفعاليــات الوطنيــة والشــعبية 

يف مدينــة القــدس املحتلــة، دعــت إىل إقامــة كل الصلــوات 

ــة  ــة عام ــدس والضف ــايل الق ــة أه ــباط، مطالب ــاب األس يف ب

بشــد الرحــال إىل املســجد األقــى، وإعــان االعتصــام 

ــه.  ــال إعــاق أبواب ــرار األحت ــاك بعــد ق ــوح هن املفت

وأعلــن الحــراك املقــديس النفــر العــام والتوجــه للمســجد 

األقــى والتجمــع أمــام بواباته تحديــاً لقرار رشطــة األحتال 

بإغــاق املســجد. وقــد رفــع االحتــال حالــة التأهــب بعــد 

نــداءات التوجــه لألقــى. حيــث أغلــق املســجد بأمــر مــن 

قائــد املنطقــة الوســطى، واعتقــل 9 مقدســيني ثاثــة منهــم 

بحجــة إلقــاء زجاجــات حارقــة عــى نقطــة الرشطــة داخــل 

املســجد األقــى.483 

األسري فؤاد الشوبيك يبلغ عامه الثامنني يف سجون االحتالل

ــاء،  ــوم الثاث ــن، الي ــة شــؤون األرسى واملحرري قالــت هيئ

أن األســر اللــواء فــؤاد الشــوبي أكــر األرسى الفلســطينيني 

املعتقلــني يف ســجون االحتــال، قــد بلــغ عامــه الـــ80.

ــو  ــر، وعض ــو بك ــدري أب ــواء ق ــة الل ــس الهيئ ــام رئي وق

اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح محمــد املــدين والدكتــور 

ــدم  ــراوي ووف ــاض الق ــرر ري ــر املح ــودة واألس ــد ع محم

مــن الهيئــة وعائلــة األســر اليــوم، بإشــعال شــمعة الحريــة 

ــاركة  ــك مبش ــني، وذل ــوبي الثامن ــاد الش ــد مي ــبة عي مبناس

ــذي قــام برســم لوحــة  ــزال، وال ــان الكاريكاتــر اســامة ن فن

ــبة.  ــذه املناس ــازم« به ــو ح ــر »أب ــواء األس ــة لل ــة خاص فني

وقــال أبــو بكــر، »أبــا حــازم األكــر ســناً يف ســجون االحتــال، 

واملحكــوم 20 عامــاً ومعتقــل منــذ عــام 2006، يعــاين مــن 

عــدة أمــراض وتعــرض عــى مــدار عــدة ســنوات لإهــامل 

ــه  ــن حيات ــل املســؤولية ع ــل كام ــال يتحم ــي، واالحت الطب

ــه  ــراج عن ــرات اإلف ــدة م ــا ع ــد رفضه ــة بع ــه، خاص وصحت

ــور  ــا بتده ــم معرفته ــه رغ ــي محكوميت ــاء ثلث ــد انقض بع

ــة.« ــه الصحي حالت

وأضــاف أبــو بكــر، “إنــه ملــن العــار عــى كل أحــرار 

العــامل أن يبلــغ اللــواء الشــوبي عامــه الثامنــني يف ســجون 

االحتــال، وهــم يلعبــون دور املتفــرج وال يحركــون ســاكناً 

تجــاه مــا يتعــرض لــه األســر الشــوبي وكل األرسى املــرىض 

ــام”.  ــاعات واألي ــدار الس ــى م ــة ع ــاكات متواصل ــن انته م

وأشــارت الهيئــة، اىل ان املحكمــة العســكرية يف ســجن 

عوفــر قــررت يف شــهر ســبتمر مــن العــام 2015 خصــم 3 

ــام،  ــح 17 ع ــوبي« لتصب ــر »الش ــم األس ــن حك ــنوات م س

ــتئناف  ــب اس ــن طل ــر م ــم أك ــد تقدي ــام ، بع ــدل 20 ع ب

نتيجــة ظروفــه الصحيــة الصعبــة، بينــام عقــدت لــه جلســة 

أخــرى يف شــهر مايــو مــن العــام املــايض للنظــر يف الحكــم 

ــم تأجيلهــا إىل وقــت غــر محــدد .كــام  الصــادر بحقــه، وت

ــر  ــارة األس ــة، بزي ــن الهيئ ــد م ــر، ووف ــو بك ــواء اب ــام الل ق

املحــرر رافــع قاســم مــن بلــدة دورا القــرع قضــاء رام اللــه، 

ــجون  ــا يف س ــاءه 15 عام ــد قض ــه بع ــراج عن ــبة االف مبناس
ــة.484 ــال اإلرسائيلي االحت

شهيدان يف الخليل وسلفيت وتشييع جثامن الشهيد موىس 
يف دير البلح 

استشــهد الشــاب محمــد جميــل شــاهني )23 عامــاً( مــن 

ــف  ــاص املغل ــن بالرص ــب 40 آخري ــلفيت، وأصي ــة س مدين

باملطــاط والغــاز املدمــع، خــال مواجهــات مــع قــوات 

يــارس  الشــاب  استشــهد  فيــام  أمــس،  اندلعــت مســاء 

ــة  ــال يف منطق ــاً( برصــاص االحت ــوزي الشــويي )36 عام ف

ــذ  ــه تنفي ــم محاولت ــل بزع ــة الخلي ــني رشق مدين واد الحص

عمليــة طعــن، إىل ذلــك شــيعت جامهــر شــعبنا يف مدينــة 

ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة جثــامن الشــهيد مــوىس عبــد 
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ــه  ــراً بإصابت ــى متأث ــذي ارتق ــاً( ال ــوىس )21 عام ــم م الكري

ــل  ــلمية قب ــرة س ــاركته مبس ــال مش ــال خ ــاص االحت برص

عــدة أيــام رشق مخيــم الريــج، بينــام هاجمــت زوارق 
ــزة. 485 ــر غ ــة بح ــن قبال ــب الصيادي ــال مراك االحت

تفاقم الوضع الصحي ألرسى مرىض جّراء اإلهامل الطبي

ــال  ــة شــؤون األرسى، إن إدارة ســجون االحت ــت هيئ قال

تواصــل سياســتها بانتهــاك حقــوق األرسى واملعتقلــني طبيــاً، 

خاصــة الذيــن يعانــون أمراضــاً مزمنــة، وتتعمــد اســتهدافهم 

ــا بشــكل جــّدي،  ــل معه ــدم التعام ــم وع بتجاهــل أمراضه

وتتقاعــس عــن تقديــم العــاج الــازم لهــم وتســتبدل ذلــك 

بإعطائهــم حبوبــاً مســكنة ومهدئــة لــألمل فقــط.

ــر لهــا، أمــس، عــن عــدد مــن  ــة يف تقري  وكشــفت الهيئ

الحــاالت املرضيــة القابعــة يف عــدة ســجون لاحتــال، مــن 

بينهــا حالــة األســر وائــل أبو شــخيدم مــن محافظــة الخليل، 

ــث  ــقان«، حي ــجن »عس ــراً إىل س ــه مؤخ ــرى نقل ــذي ج ال

يشــتي مــن مشــاكل بالــكى واألعصــاب ومــن تضخــم 

ــه  ــد خوض ــي بع ــه الصح ــم وضع ــة، وتفاق ــب والرئ يف القل

إرضاب الحريــة والكرامــة قبــل حــوايل العامــني، ورغــم مــا 

ــدة، إال أن  ــة عدي ــن مشــاكل صحي ــن أســقام وم ــه م يعاني

ــه ســوى املســكنات. ــدم ل ــادة الســجن ال تق عي

 وأشــار التقريــر إىل أن األســر زيــاد النواجعــة )48 عامــاً( 

مــن بلــدة يطــا جنــوب الخليــل، ميــر بوضــع صحــي غايــة يف 

الصعوبــة، فهــو يعــاين مــن »ديســكات« يف ظهــره تســبب له 

آالمــا مزمنــة تعيــق حركتــه، ويشــتي مــن ارتفاع مســتمر يف 

»كوليســرتول« الــدم ومــن مشــاكل حــادة يف األســنان ومــن 

مشــاكل يف النظــر، وراجــع عيــادة الســجن مــرات عديــدة، 

لكــن مل تُجــر لــه أي فحــوص طبيــة ومل يقــدم لــه أي عــاج 
ســوى املســكنات.486

االحتالل يعتقل ستة شبان من جنني ومخيمها

اليــوم  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت   

األربعــاء، ســتة شــبان مــن مدينــة جنــني ومخيمهــا. وذكــرت 

مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن قــوات االحتــال اعتقلــت 

ــو  ــزار اب ــداوي، ون كل مــن األســر املحــرر رشاع ســموح هن

حــامد، وليــث محمــود حمــران بعــد اقتحامهــا مدينــة جنني 

ــر  ــو ظه ــة وأب ــي خروب ــم يف حي ــازل ذويه ــة من ومداهم

ــامل  ــن ج ــن أمي ــت األرسى املحرري ــام اعتقل ــها .ك وتفتيش

القمبــع، وعبــد الرحمــن هــاين أبــو زاغــة، وصهيــب مجــدي 

أبــو الهيجــا بعــد اقتحمهــا ملخيــم جنــني ومداهمــة منــازل 

ــها. ــم وتفتيش ذويه

ويف ســياق متصــل، كثفــت قــوات االحتــال مــن تواجدهــا 

العســكري يف محيــط قــرى وبلــدات جنــوب جنــني، ونصبت 
حواجــز عســكرية أعاقــت حركــة املواطنني.487

الرئاسة تدين التصعيد اإلرسائييل الخطري يف األقىص 

دانــت الرئاســة الفلســطينية التصعيــد اإلرسائيــي الخطــر 

التداعيــات  مــن  محــذرة  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف 

الخطــرة التــي يتســبب بهــا هــذا التصعيــد العــدواين ضــد 

ــني داخــل املســجد األقــى  ــني الفلســطينيني واملصل املواطن

املبــارك، واالعتــداء مــن قبــل جنــود االحتــال عــى النســاء 

ــة. ــة الصخــرة املرشف داخــل قب

ــل  ــل العاج ــدويل إىل التدخ ــع ال ــة املجتم ــت الرئاس ودع

ــارك نتيجــة إمعــان  ــد يف املســجد األقــى املب ــع التصعي ملن

ــة  ــاك حرم ــتوطنني يف انته ــان املس ــال وقطع ــوات االحت ق

ــال  ــن خ ــك م ــلمني، وذل ــاعر املس ــتفزاز مش ــجد واس املس

التــي  الدينيــة،  الشــعائر  حرمــة  وانتهــاك  االقتحامــات 

ــال بدخــول املســجد  ــود االحت ــام أحــد جن ــا قي كان آخره

بحذائــه حامــاً معــه زجاجــة مــن الخمــر، يف اعتــداء صــارخ 
ــه.488 ــجد وحرمت ــية املس ــى قدس ع

باألسامء: حملة اعتقاالت بالضفة 

شــنت قــوات االحتــال حملــة اعتقــاالت طالــت 29 

مواطنــا يف محافظــات الضفــة الغربيــة فجــر اليــوم.

وعرف من معتقي الضفة فجر األربعاء:

1. النائب عن حامس الشيخ محمد أبو طر- البرة

2. حافظ عمر- رام الله

3. عز الدين أبو دية- مخيم نور شمس بطولكرم

4. عي عودة- طولكرم

5. أسيد فراس أبو لبدة- قلقيلية

6. عمر حسن سامة- عزون رشق قلقيلية

7. أسامة معني حسني- عزون

8. صهيب مجدي أبو الهيجا- مخيم جنني

9. هاين بني غرة- مخيم جنني

10. عبود أبو زاغة- مخيم جنني

11. املحرر رشاع الهنداوي- جنني

12. نزار أبو حامد- جنني

13. صايــل عبــد املهــدي زيــدات- بنــي نعيــم رشق 
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الخليــل

14. باسل رامي الواوي- مخيم الفوار جنوب الخليل

15. مازن أحمد أبو ستة- العوجا قرب أريحا

16. بشار سائد برجس- الجديرة شامل غرب القدس

17. خالد غنيامت- صوريف شامل الخليل

18. إياد غنيامت- صوريف

* اعتقــال الشــابني جهــاد شــحادة مــن طولكــرم ومحمــد 

ــن  ــى حاجزي ــس ع ــرب نابل ــة ق ــم الفارع ــن مخي ــح م صب
ــكريني.489 عس

االحتالل يفّجر األوضاع مجدداً يف القدس بإغالق »األقىص« 
ومنع الصلوات ورفع األذان

اغلقــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي أبــواب املســجد 

األقــى بعــد ظهــر أمــس، لتمنــع أداء صلــوات الظهــر 

واملغــرب والعشــاء ورفــع األذان يف املســجد الــذي شــهدت 

ســاحاته عمليــات قمــع إرسائيليــة للمصلــني تخللتهــا إصابــة 

ــراس  ــد ح ــم أح ــل بينه ــى األق ــال 10 ع ــني واعتق 10 مصل

املســجد أثنــاء إخائــه مــن املصلــني وحــراس املســجد 

ــامية. ــاف اإلس ــرة األوق ــؤويل دائ ومس

 وفجــر القمــع اإلرسائيــي احتجاجــات فلســطينية واســعة 

يف أنحــاء مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة ولكــن املصلــني 

أرصوا عــى أداء الصلــوات عــى مقربــة مــن أبــواب املســجد 

يف أزقــة مدينــة القــدس القدميــة.  وأعلنــت رشطــة االحتــال 

ــى  ــجد األق ــواب املس ــح أب ــادة فت ــا إع ــي قراره اإلرسائي

ــت  ــا زعم ــدأت عندم ــداث ب ــت األح ــوم.  وكان ــاح الي صب

ــة  ــوا زجاجــة حارق ــة إن فلســطينيني ألق الرشطــة اإلرسائيلي

عــى مركــز للرشطــة عــى مقربــة مــن قبــة الصخــرة املرشفة 

مــا أدى إىل احرتاقــه مشــرة إىل أن مــا يســمى قائــد الرشطــة 

اإلرسائيليــة يف القــدس قــرر بعــد الوصــول إىل املــكان إغــاق 
أبــواب املســجد أمــام املصلــني.490

الخميس 2019/3/14

واشنطن تنزع صفة االحتالل اإلرسائييل عن القدس الرشقية 
والضفة وهضبة الجوالن

تقريرهــا  أمــس،  األمركيــة  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت 

ــام  ــامل لع ــول الع ــان ح ــوق اإلنس ــع حق ــن وض ــنوي ع الس

2018. وللمــرة الثانيــة عــى التــوايل تخلــع صفــة االحتــال 

عــن القــدس الرشقيــة والضفــة الغربيــة املحتلتــني، وللمــرة 

األوىل يتــم نــزع صفــة محتــل عــن »هضبــة الجــوالن« 

ــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة  ــة. وق الســورية املحتل

نبيــل أبــو ردينــة، إن القــرار األمــريك املتعلــق بإســقاط صفة 

االحتــال عــن األرايض الفلســطينية والجــوالن، هــو اســتمرار 

الفلســطيني،  لشــعبنا  املعــادي  األمركيــة  اإلدارة  لنهــج 

وأضــاف  الدوليــة.  الرشعيــة  قــرارات  لــكل  واملخالــف 

يف تريــح صحفــي مســاء أمــس، إن هــذه التســميات 

األمركيــة لــن تغــر مــن حقيقــة أن األرض الفلســطينية 

ــل هــي  ــذ العــام 1967 والجــوالن العــريب املحت ــة من املحتل

أراض تقــع تحــت االحتــال اإلرسائيــي وفــق قــرارات األمــم 

ــرار  ــة، إن الق ــو ردين ــع أب ــدويل. وتاب ــون ال ــدة والقان املتح

األخــر ينــدرج ضمــن املخطــط األمــريك لتمريــر مــا يســمى 

»صفقــة القــرن« لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، لكــن مهــام 

ــرات ســبقى شــعبنا الفلســطيني  ــت املحــاوالت واملؤام كان

بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وعــى رأســها الســيد 

الرئيــس محمــود عبــاس صامــداً متمســكاً بثوابتــه الوطنيــة، 

دولتنــا  إلقامــة  وصــوالً  الوطنــي  املــرشوع  وســينتر 

ــة، فقــد  ــا القــدس الرشقي الفلســطينية املســتقلة وعاصمته

ــو أمــس عــن  ــة األمــريك مايــك بومبي ــر الخارجي أعلــن وزي

ــر الســنوي عــن حقــوق اإلنســان حــول العــام  نــرش التقري

عــن العــام املــايض يف قاعــة املؤمتــرات الصحفيــة يف كلمــة 

مقتضبــة مركــزاً »أن مؤســيس الواليــات املتحــدة ومندوبيهــا 

يف لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان أقــروا بــأن 

الحريــات األساســية. مثــل حريــة الديــن أو املعتقــد وحريــة 

التعبــر والتجمــع الســلمي، ملــك لــكل إنســان »وأضــاف أن 

ــا مســتمدة  ــات« ولكنه ــا الحكوم ــات ال متنحه هــذه الحري

مــن الكرامــة املتأصلــة يف اإلنســان، وال يجــوز تقييدهــا 

بشــكل غــر مــرر مــن قبــل الحكومــات، وهــي غــر قابلــة 

للتــرف، عــى أن تكــون الحكومــات مســؤولة عــن ضــامن 

ــان  ــوق اإلنس ــامً يف حق ــها، ظل ــة نفس ــل الحكوم أال تتدخ
ــية. 491 ــات األساس والحري

أمريكا تقر بالقيود املفروضة عىل الفلسطينيني بالقدس

ــال  ــاء، باالعتق ــة، األربع ــة األمريكي ــرت وزارة الخارجي أق

التعســفي والقيــود املفروضــة عــى الفلســطينيني بالقــدس. 

ــة، األربعــاء، تقريرهــا الســنوي  ــوزارة األمريكي وأصــدرت ال

لحقــوق اإلنســان لعــام 2018، الــذي رصــد أوضــاع حــوايل 

مئتــي بلــد ومنطقــة.

عــى  املفروضــة  القيــود  أن  إىل  التقريــر  ولفــت 
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الفلســطينيني بالقــدس، تشــمل التدخــل التعســفي أو غــر 

القانــوين يف الخصوصيــة واألرسة، وفــرض قيــود كبــرة عــى 

ــاة »الحــرة« املحليــة. وأشــارت  حريــة الحركــة، بحســب قن

ــذت  ــة، اتخ ــة اإلرسائيلي ــة إىل أن الحكوم ــوزارة األمريكي ال

خطــوات ملقاضــاة ومعاقبــة املســؤولني الذيــن ارتكبــوا 

انتهــاكات داخــل إرسائيــل، بغــض النظــر عــن رتبــة املتهــم 

أو أقدميتــه. وأكــد التقريــر أن واشــنطن اعرتفــت بالقــدس 

عاصمــة إلرسائيــل، وأن املوقــف األمريــي هــو أن الحــدود 

املحــددة للســيادة اإلرسائيليــة يف القدس، تخضــع ملفاوضات 

ــي(.  ــطيني واإلرسائي ــني )الفلس ــني الطرف ــايئ ب ــع النه الوض

ــلطة  ــارس أي س ــطينية ال مت ــلطة الفلس ــت إىل أن الس ولف
ــول«.492 ــدس »األناض ــى الق ع

االحتالل يعتقل شابا ويجري مناورات عسكرية يف جنني

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

شــابا مــن قريــة ديــر ابــو ضعيــف رشق جنــني، فيــام أجــرت 

ــز  ــة لحاج ــة املحاذي ــكرية يف األرايض الزراعي ــاورات عس من

عســكري  برطعة .وذكــرت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن 

ــني،  ــامل ياس ــي ج ــاب رام ــت الش ــال اعتقل ــوات االحت ق

عقــب دهــم منــزل ذويــه وتفتيشــه.  

كــام نفــذت تلــك القــوات منــاورات وتدريبــات عســكرية 

يف األرايض الزراعيــة املحاذيــة لحاجــز عســكري برطعــة 

الفصــل  جــدار  داخــل  الواقعــة  جنــني،  غــرب  جنــوب 

العنــري، وذلك بعــد إغــاق الحاجــز لســاعات، ومــن ثــم 

ــه 493. ــادة فتح إع

تشييع جثامن الشهيد شاهني يف سلفيت وهدم منشآت يف 
جنويب القدس وبيت جاال ومصادرة مركبة 

أمــس جثــامن  شــيعت جامهــر محافظــة ســلفيت، 

الشــهيد محمــد شــاهني الــذي ارتقــى برصــاص جيــش 

اقتحامــه  عقــب  اندلعــت  موجهــات  خــال  االحتــال 

ــة  ــات تابع ــت جراف ــدس هدم ــة الق ــة، ويف محافظ املدين

ــة إىل  ــة« املؤدي ــة »القب ــني يف منطق ــال، منزل ــة االحت لبلدي

بيــت لحــم جنــوب مدينــة القــدس. 

ويف محافظــة نابلــس اســتولت قــوات االحتــال عــى 

ــام  ــا ك ــدة عقرب ــامل بل ــة ش ــاه العادم ــح املي ــة لنض مركب

ــان.  ــدة قب ــرات يف بل ــزة تســجيل كام ــى أجه ــتولت ع اس

ويف محافظــة الخليــل جــرت مواجهــات يف منطقــة بــاب 

ــاق جــراء اقتحــام  ــة باالختن ــم وطلب ــب معل ــة وإصي الزاوي

ــوات  ــت ق ــام حاول ــية ك ــل األساس ــة الخلي ــال مدرس االحت

االحتــال مبركباتهــا العســكرية دهــس عــدد مــن الطلبــة يف 
ــط املدرســة. 494 محي

االحتالل ينفذ عمليات هدم وإخطارات لعدد من املنازل 
ويدعي اعتقال 7 شبان بشبهة التخطيط لحرق حاجز 

قلنديا

 هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة االحتــال يف مدينــة 

ــاح  ــززة، صب ــكرية مع ــوة عس ــا ق ــة، ترافقه ــدس املحتل الق

أمــس، منزلــني يف منطقــة “القبــة” املؤديــة إىل بيــت لحــم 

ــدس. ــة الق ــوب مدين جن

 وقــال إيــاد ادعيــس، إن جرافــات االحتــال باغتتهــم 

وهدمــت منزلــه ومنــزل شــقيقه عــدي، دون ســابق إنــذار.  

وأوضــح أن املبنــى تــم تشــييده منــذ ســنوات طويلــة 

لكنــه وشــقيقه أجريــا تجديــدات عليــه وحســب، الفتــا إىل 

ــوش«  ــت »الح ــت وجرف ــة هدم ــة العري ــم البلدي أن طواق

ــار( يف  ــام )10 أنف ــقيقه وأرُستاه ــو وش ــات ه ــاذي، وب املح

ــراء. الع

ــال مســاء  ــس، أخطــرت ســلطات االحت ــوب نابل ويف جن

أمــس بهــدم منزلــني يف قريــة دومــا. وقــال غســان دغلــس 

ــة، إن ســلطات  ــف االســتيطان يف شــامل الضف مســؤول مل

ــا  ــة دوم ــني يف قري ــدم منزل ــميا به ــرت رس ــال أخط االحت

ــال  ــم خ ــة املراج ــن خرب ــة م ــة القريب ــة يف املنطق الواقع

ــذه  ــاب ه ــس إن أصح ــاف دغل ــس.  وأض ــن أم ــبوع م أس

ــى  ــد أســامء ع ــدس وال توج ــة الق ــن مدين ــم م ــازل ه املن

ــد بالهــدم خــال أقــل مــن أســبوع مــن  اإلخطــار، والتهدي

ــار. ــتام اإلخط اس

ــا  ــس، بركس ــوم أم ــال ، ي ــلطات االحت ــت س ــام هدم  ك

ــة يف منطقــة وادي  ــام، وغرفــة زراعي ــة املــوايش واألغن لرتبي

ــاال495 .  ــت ج ــة بي ــن أرايض مدين املخــرور م

قوات االحتالل تعتقل 29 مواطناً خالل حملة دهم

اعتقلــت قــوات االحتــال، أمــس، 29 مواطنــاً خــال 

ــدس.  ــة والق ــات الضف ــن محافظ ــدد م ــم يف ع ــة ده حمل

ــني،  ــال، أمــس، خمســة مواطن ــت قــوات االحت فقــد اعتقل

مــن بلــدة العيســوية وقريــة الجديــرة يف القــدس املحتلــة، 

حيــث ذكــر شــهود عيــان، أن تلــك القــوات اعتقلــت: مجــد 

عــي عطــا، وخالــد أبــو غــوش، ووســيم داري، وصالــح أبــو 

عصــب، بعــد دهــم منازلهــم يف بلــدة العيســوية وتفتيشــها.
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 كــام اعتقلــت قــوات االحتــال الشــاب بشــار ســائد 

برجــس، بعــد أن دهمــت منزلــه يف قريــة الجديــرة شــامل 

ــق.  ــز التحقي ــد مراك ــز أح ــه إىل مرك ــدس، ونقلت ــريب الق غ

ــن،  ــوة للقارصي ــات وادي حل ــز معلوم ــي مرك ــاد محام وأف

ــن  ــراج ع ــررت اإلف ــال ق ــة االحت ــود أن رشط ــد محم محم

املقدســيني: أحمــد الهــدرة، ومحمــد الجــوالين، ورشــاد 

ــتني  ــدة س ــة مل ــدة القدمي ــن البل ــاد ع ــرشط اإلبع ــعيد، ب س

يومــاً.  واعتقلــت قــوات االحتــال، أمــس، ثاثــة مواطنــني، 

ــه،  ــة رام الل ــابق، خــال اقتحامهــا مدين ــب س بينهــم نائ

القــوات  تلــك  أن  إىل  محليــة  مصــادر  أشــارت  حيــث 

اقتحمــت مدينــة رام اللــه، واعتقلــت املواطــن حافــظ عمــر 

مــن منزلــه يف حــي عــني مصبــاح، والنائــب الســابق محمــد 

ــة  ــط مبدين ــي أم الرشاي ــن ح ــر، م ــد مط ــر، ومحم ــو ط أب

ــة أن مواجهــات اندلعــت يف حــي أم الرشايــط  ــرة، مبين الب
ــات.496 ــوع إصاب ــبان، دون وق ــال والش ــود االحت ــني جن ب

االحتالل يحذر رعاة أغنام من الرعي يف األغوار الشاملية

حــذرت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة، رعاة 

أغنــام مــن الرعــي يف منطقــة الفارســية باألغوار الشــاملية.

ــلنا، إن  ــة ملراس ــارف دراغم ــي ع ــط الحقوق ــال الناش وق

قــوات االحتــال داهمــت الليلــة املاضيــة الخيــام يف املنطقة 

املذكــورة، وحــذرت رعــاة األغنــام مــن الرعــي بالقــرب مــن 

ــا. املســتوطنات املنتــرشة فيه

يذكــر أن رعــاة املــوايش يف األغــوار يتعرضــون العتــداءات 

االحتــال  قــوات  بحاميــة  يومــي،  بشــكل  املســتوطنني 
ــم.497 ــرك مراعيه ــى ت ــم ع ــي، ويجرونه اإلرسائي

االحتالل أعاد فتح أبواب األقىص وواصل استفزازاته 
وجامعات استيطانية تدعو القتحامات واسعة اليوم

أعــاد االحتــال اإلرسائيــي، فجــر أمــس، فتــح أبــواب 

ــه  ــاء ولكن ــر الثاث ــا بعــد ظه ــي أغلقه املســجد األقــى الت

اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  يف  موظفــني  إبعــاد  واصــل 

والســامح باقتحامــات املســتوطنني الذيــن دعــوا إىل اقتحــام 

ــوم. ــجد الي ــع للمس واس

 وحيــا مجلــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية 

يف القــدس يف ختــام اجتــامع طــارئ عقــده، أمــس »الوقفــة 

املرشفــة التــي ســطرها أهلنــا يف القــدس وعمــوم فلســطني 

يف دفاعهــم وتصديهــم للعــدوان عــى املســجد األقــى 

املبارك/الحــرم القــديس الرشيــف، والتــي كان لهــا أكــر 

ــمسجد  ــح الـ ــادة فت ــال بإع ــزام ســلطات االحت ــر يف إل األث

األقــى املبــارك« مهيبــا »بهــم مواصلــة رباطهــم وشــّد 

الرحــال إىل املســجد األقــى املبــارك ملــا يشــكله هــذا 

ــغ يف تفويــت الفرصــة عــى االحتــال  ــر بال ــاط مــن أث الرب

ومســتوطنيه بتحقيــق مخططاتهــم العدوانيــة التــي تحــاك 

ــد املســجد«. ض

جــددوا  اإلرسائيليــني  املســتوطنني  عــرشات  وكان 

ــتمرت  ــت اس ــس، يف وق ــى، أم ــم للمســجد األق اقتحاماته

ــجد  ــني يف املس ــة املوظف ــة مباحق ــة اإلرسائيلي ــه الرشط في

ودائــرة األوقــاف اإلســامية. وقــال فــراس الدبــس، مســؤول 

اإلعــام يف دائــرة األوقــاف اإلســامية، إن 59 مســتوطنا و80 

مــن طــاب املعاهــد اليهوديــة و3 مــن عنــارص املخابــرات 

ــة  ــاب املغارب ــال ب ــن خ ــجد م ــوا املس ــة اقتحم اإلرسائيلي

بحراســة الرشطــة اإلرسائيليــة. ودعــت جامعــات اســتيطانية 

إرسائيليــة إىل اقتحــام واســع للمســجد األقــى اليــوم بداعي 

ــة إىل مصــى. ــاب الرحم ــل ب ــع تحوي من

املخابــرات اإلرسائيليــة ســلمت  إن  الدبــس   وأضــاف 

إطفــايئ املســجد األقــى عــامد عابديــن قــرارا باإلبعــاد عــن 

ــيكل،  ــة 5 آالف ش ــا وكفال ــدة 15 يوم ــى مل ــجد األق املس

ــه  ــت عن ــني وأفرج ــل يوم ــه قب ــد اعتقلت ــت ق ــد أن كان بع

ــى  ــع ع ــه التوقي ــد رفض ــة بع ــن املحكم ــرار م ــاء بق الثاث
ــهر.498 ــدة ش ــجد مل ــن املس ــاد ع ــرار باإلبع ق

الجمعة 2019/3/15

إصابات يف مواجهات مبحافظات الضفة 

ــا  ــة قصفه ــة اإلرسائيلي ــرات الحربي ــت الطائ وكاالت واصل

ــع  ــا تتب ــال أنه ــش االحت ــال جي ــزة ق ــاع غ ــع يف قط ملواق

ــات  ــن أصاب ــفرت ع ــا س ــم أنه ــطينية رغ ــة الفلس للمقاوم

ــة  ــة الغربي ــاع، ويف الضف ــات القط ــني يف محافظ ــني املدني ب

واالعتــداء  االعتقــال  عمليــات  االحتــال  جيــش  واصــل 

عــى املواطنــني وقمــع املســرات الســلمية التــي انطلقــت 

ــاً  ــب 15 مواطن ــرة أصي ــه والب ــة رام الل ــس، ويف محافظ أم

ــات  ــرت مواجه ــزون وج ــم الجل ــال يف مخي ــاص االحت برص

بــني الشــبان وقــوات االحتــال يف قريــة بيــت ســرا. وجــرت 

ــرى  ــي ذك ــع »األقــى« وتحي ــن م ــني تتضام مســرة يف نعل

الشــهيدة كــوري واملصــاب أندرســون، كــام وقعــت إصابــات 

ــبوعية.  ــني األس ــع مســرة بلع ــب قم ــاق عق باالختن

ــر  ــال يف كف ــش االحت ــع جي ــات م ــت مواجه ــام وقع ك
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قــدوم. ففــي قطــاع غــزة أصيــب أربعــة مواطنــني بجــروح 

الحــريب  الطــران  شــنها  غــارات  سلســلة  يف  مختلفــة، 

اإلرسائيــي عــى مختلــف املناطــق يف القطــاع. 

وأصيــب مواطنــان صبــاح أمــس بجــروح بشــظايا صــاروخ 

عــى موقــع يف مدينــة غــزة، نقــا عــى إثرهــا إىل مستشــفى 

ــف  ــام وص ــاج وحالته ــي الع ــة لتلق ــرب املدين ــفاء غ الش

باملتوســطة، وأصيــب ســيدة وزوجهــا بجــروح بــني متوســطة 

خطــرة فجــراً جــراء ســقوط صــاروخ إرسائيــي عــى منزلهام 

يف مدينــة رفــح، جنــوب القطــاع نقــاً عــى إثرهــا إىل 

مستشــفى أبــو يوســف النجــار للعــاج، فيــام تــرر املنــزل 

بخســائر ماديــة بليغــة، لرتفــع عــدد اإلصابــات إىل أربــع. 

وكانــت طائــرات حربيــة مــن نــوع )إف 16( اســتهدفت 

بحــوايل 8 صواريــخ موقعــاً يف محــررة »نتســاريم« جنــوب 

ــه،  ــران في ــتعال الن ــره واش ــا أدى إىل تدم ــزة، م ــة غ مدين

ــني  ــكات املواطن ــازل وممتل ــاق أرضار يف من ــة إىل إلح إضاف

املجــاورة. 

حــي  يف  موقعــاً  االحتــال  طائــرات  اســتهدفت  كــام 

الزيتــون، جنــوب املدينــة، بصاروخــني مــا أدى إىل تدمــره، 

مــن  القريبــة  املواطنــني،  ممتلــكات  يف  أرضار  وإلحــاق 

ــؤون  ــص بش ــب يخت ــف مكت ــة إىل قص ــتهداف، إضاف االس

األرسى يف منطقــة الكتيبــة غــرب مدينــة غــزة، أوقعــت 

املــكان.499  أرضار جســيمة يف 

غزة يف انتظار عدوان إرسائييل عقب قصف تل أبيب 
بصاروخني

أن  أمــس،  ليلــة  بيــان،  يف  اإلرسائيــي  الجيــش  أكــد 

ــة  ــى منطق ــزة ع ــاع غ ــن قط ــاًء م ــا مس ــني أطلق صاروخ

ــل  ــوع أرضار. وقبي ــا أو وق ــاً ســقوط ضحاي ــب، نافي ــل أبي ت

ــذار  ــارات اإلن ــرت(، دّوت صف ــى )توي ــكري ع ــان العس اإلع

ــة  ــخ عملي ــع إطــاق الصواري ــا.  وتب ــل أبيــب ومحيطه يف ت

إخــاء شــاملة ملواقــع املقاومــة واألجهــزة األمنيــة والرشطــة 

يف قطــاع غــزة، حيــث متوضــع أفــراد هــذه األجهــزة يف 

مواقــع بديلــة، وشــوهدت أعــداد كبــرة مــن عنــارص 

املقاومــة تنتــرش يف الشــوارع، فيــام أعلنــت غرفــة العمليــات 

املشــرتكة حالــة الطــوارئ القصــوى تحســباً مــن رد إرسائيــي 

ــع. ــوي متوق ق

 وهــذه املــرة األوىل التــي تقصــف فيهــا مدينــة تــل أبيــب 

ــام  ــرب الع ــذ ح ــرتاً من ــو م ــزة 75 كيل ــن غ ــد ع ــي تبع الت

2014 التــي تعرضــت خالهــا للقصــف بعــرشات الصواريــخ.

 ونــرشت وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة رشيطــاً مصــوراً 

ــادة  ــة« املض ــة الحديدي ــة »القب ــر منظوم ــه يظه ــت إن قال

ــب«.  ــل أبي ــة ت ــوق منطق ــاً »ف ــر صاروخ ــخ تدم للصواري

وأظهــر الرشيــط أيضــاً صاروخــني يحلقــان يف األجــواء فــوق 

ــس  ــال رئي ــذار. وق ــارات اإلن ــامع صف ــع س ــة م ــان عالي مب

ــة:  ــة عام ــاة تلفزيوني ــداي لقن ــب رون هول ــل أبي ــة ت بلدي

»يبــدو أن صاروخــاً ســقط يف البحــر وســقط اآلخــر يف مــكان 

ــل أبيــب«. ــا، ولكــن ليــس يف ت م

ــل  ــة ت ــس، يف مدين ــاء أم ــذار، مس ــرات اإلن  ودوت صاف

أبيــب واملناطــق املحيطــة، وذلــك ألول مــرة منــذ العــدوان 

اإلرسائيــي عــى غــزة صيــف العــام 2014. وتــم التبليــغ عــن 

ســامع دوي انفجــارات يف تــل أبيــب وغفعتاييــم وحولــون 

وهــود هشــارون، بحســب القنــاة 12 اإلرسائيليــة500.

االحتالل يعتقل شابني أثناء خروجهام من املسجد األقىص 
ويبعد حارسا

اليــوم  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

أثنــاء  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  مــن  شــابني  الجمعــة، 

املبــارك. األقــى  املســجد  مــن  خروجهــام 

ــت الشــابني  ــال اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــلنا ب ــاد مراس وأف

ــام إىل  ــدة، واقتادته ــو عبي ــد أب ــح، ومحم ــو صبي ــد أب أحم

أحــد مراكــز التحقيــق. ويف الســياق ذاتــه، أبعــدت ســلطات 

ــوم، حــارس املســجد األقــى ســائد الســامية  ــال، الي االحت

عــن مركــز عملــه يف املســجد ملــدة ســبعة أيــام، علــام أنهــا 
ــه يــوم أمــس.501 اعتقلت

عرشات املستوطنني يقتحمون »األقىص« مجـدداً وشـرطـة 
االحتالل تـواصـل حمـلـتـهـا ضـد حـراسـه 

ــجد  ــات املس ــس، باح ــتوطنني، أم ــرشات املس ــم ع اقتح

األقــى وســط حراســة أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال 

ــا بحــق  ــال انتهاكاته ــة االحت ــه رشط ــت في ــت واصل يف وق

ــه. ــني في حــراس املســجد واملصل

ــاد أردان:  ــي جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــال وزي  وق

إن« إرسائيــل لــن تســمح بــأي تغيــر يف الوضــع القائــم يف 

الحــرم القــديس الرشيــف«. وأضــاف خــال مراســم نشــاط 

رشطــي: »إرسائيــل لــن تســمح بإقامــة مصــى آخــر يف الحرم 

ال ســيام عنــد بــاب الرحمــة«.

 ويحــاول أردان التأثــر عــى محكمــة الصلــح اإلرسائيليــة 

مــن أجــل اتخــاذ قــرار بتجديــد القــرار الــذي اتخذتــه رشطة 
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االحتــال يف العــام 2003 بإغــاق مصــى بــاب الرحمــة.502

إصابة 15 مواطنا برصاص االحتالل يف مخيم الجلزون 
شامل رام الله

 أصيــب 15 مواطنــا بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، 
والعــرشات بحــاالت اختنــاق، يف مواجهــات مــع قــوات 

االحتــال اإلرسائيــي، التــي اقتحمــت مخيــم الجلــزون 

ــة. ــوم الجمع ــه، الي ــة رام الل ــامل مدين ش

وذكــرت مصــادر طبيــة لـ»وفــا«، أن جنــود االحتــال 

أطلقــوا الرصــاص املعــدين بكثافــة صــوب الشــبان، مــا أدى 

إلصابــة 15 منهــم بالرصــاص املعــدين، والعــرشات باالختنــاق 

ــداين لهــم. ــم العــاج املي حيــث جــرى تقدي

وأفــادت مصــادر محليــة يف الجلــزون، أن جنــود االحتــال 

أغلقــوا مدخــل املخيــم الرئيــيس املحــاذي للشــارع الواصــل 

بــني محافظتــي رام اللــه والبــرة ونابلــس، ومنعــت املواطنني 

ــات  ــت اآللي ــام اقتحم ــه، في ــروج من ــول أو الخ ــن الدخ م

العســكرية املخيــم وأطلقــت الغــاز املســيل للدمــوع صــوب 

ــازل املواطنــني. وأوضحــت أن جنــود االحتــال اقتحمــوا  من

عــددا مــن املحــال التجاريــة يف مخيــم الجلــزون، وصــادروا 
تســجيات الكامــرات الخاصــة بهــا.503

السبت 2019/3/16

أراٍض فلسطينية صادرها الجيش اإلرسائييل تحولت إىل 
مستوطنات

ــر أن  ــة يف تقري ــر حكومي ــة غ ــة إرسائيلي ــرت جمعي ذك

ــار  ــى 10 آالف هكت ــنة ع ــال 50 س ــتولت خ ــل اس إرسائي

مــن األرايض الفلســطينية بذرائــع، أمنيــة، لكــن نصــف 

ــتوطنات  ــت إىل مس ــاف تحول ــة املط ــك األرايض يف نهاي تل

ــة.  ــة املحتل ــة الغربي ــة يف الضف إرسائيلي

عــام 1967،  منــذ  الغربيــة  الضفــة  وتحتــل إرسائيــل 

ويعيــش يف تلــك األرايض الفلســطينية 450 ألــف مســتوطن. 

ــة.  ــك املســتوطنات غــر قانوني ــدويل تل ــون ال ــر القان ويعت

ويف تقريرهــا قالــت جمعيــة »كريــم نافــوت« التــي تقوم 

ــة، إن  بأبحــاث متعلقــة مبصــادرة األرايض يف الضفــة الغربي

الجيــش اإلرسائيــي صــادر 10 آالف هكتــار مــن األرايض 

منــذ 1969 هــي أساســاً ملكيــة خاصــة لفلســطينيني. 

وبحســب درور إتكــس كاتــب التقريــر، فــإن حــوايل %47 

مــن هــذه األرايض املصــادرة اســتخدمت يف نهايــة املطــاف 

ــاء  يف تشــييد مســتوطنات أو فتــح طــرق للمســتوطنني وبن

ــد  ــاً. وأك ــتخدمها املســتوطنون الحق ــكرية اس منشــآت عس

الجيــش اإلرسائيــي يف حديــث لوكالــة فرانــس بــرس أنــه »مل 

يكــن يعلــم بهــذا التقريــر«، مضيفــاً أنــه »ســيجري التحقــق 

منــه مــن قبــل املختصــني«.

العمــل  تقريــره أن »حــزب  إتكــس يف  وأوضــح درور 

)يســار(، بــني عامــي 1967 و1977 هــو مــن وضــع مفهــوم 

ــة  ــاً أن غالبي ــتوطنات«، مضيف ــاء مس ــادرة األرايض لبن مص

ــدى  ــة أي ل ــك املرحل ــد تل ــت بع ــادرة حصل ــات املص عملي

ــي 1979  ــني عام ــلطة ب ــني( الس ــود )مي ــزب ليك ــلم ح تس

و1989.

وبحســب القانــون الــدويل، فإن مصــادرة األرايض ألســباب 

أمنيــة عــى أراض محتلــة يجــب أن يكــون مؤقتــاً وأن يتــم 

مقابــل تعويــض، وفــق كريــم نافــوت. 

لكــن الباحــث يوضــح أن 60% مــن األرايض ســيطر عليهــا 

ــاب  ــتنكراً غي ــددة، مس ــر مح ــدة غ ــي مل ــش اإلرسائي الجي

»آليــة فعليــة لتعويــض عــادل«. 

ومل ينــه تأســيس الســلطة الفلســطينية بعــد اتفاق أوســلو 

عــام 1993 مصــادرة األرايض التــي مــن املفــرتض أنهــا باتــت 

تحــت ســلطة الفلســطينيني، وفــق درور إتكــس. 

ويف حــاالت نــادرة، صــدرت أوامــر بوقــف املصــادرة، لكــن 

»مل تعــد أي أرض مبجــرد االســتياء عليهــا«، وفــق الباحــث.

ويــرتأس رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتانياهــو أكــر 

ــد أن  ــبق أن أك ــل وس ــخ إرسائي ــة يف تاري ــات مييني الحكوم

»االســتيطان لــن يتوقــف أبــداً«.504 

تظاهرات »بدنا نعيش« تتواصل يف القطاع »حامس« تقمع 
املحتجني وتعتقل صحافيني

ــاع  ــن قط ــعة م ــق واس ــني يف مناط ــف املواطن ــرج آال خ

غــزة، وواصلــوا التظاهــر لليــوم الثــاين عــى التــوايل، احتجاًجا 

عــى الغــاء واســتمرار فــرض الرائــب، وللمطالبــة بعيــش 

حيــاة كرميــة، وقــد تعرضــوا للــرب والتنكيــل واالعتقــال، 

مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة لحركــة حــامس.

 فقــد شــهدت مدينــة ديــر البلــح، ومخيــام الريــج 

والنصــرات، وســط قطــاع غــزة، إضافــة إىل محافظتــي خــان 

يونــس ورفــح جنــوب القطــاع، ومنطقــة جباليــا يف الشــامل، 

ــعة. ــات واس ــرات واحتجاج تظاه

ــة  ــزة األمني ــت األجه ــوايل، واصل ــى الت ــاين ع ــوم الث  وللي

التابعــة لحركــة حــامس، قمــع املتظاهريــن الســلميني، 

قمعهــم  يف  والهــراوات  الحــي  الرصــاص  واســتخدمت 
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وتفريقهــم، مــا أدى إىل وقــوع عــرشات اإلصابــات.

ــة  ــط مدين ــوق وس ــة الس ــرات يف منطق ــدأت التظاه  وب

ديــر البلــح، بإشــعال إطــارات مطاطيــة، ورفــع الفتــات 

ــث أن تجمــع  ــا لب ــا نعيــش«، وم ــا شــعار »بدن ــب عليه كت

ــة  ــات مطالب ــد هتاف ــدؤوا برتدي ــة، وب ــط املدين ــات وس املئ

ــني. ــى املواطن ــب ع ــرض الرائ ــف ف بوق

 وبالتزامــن مــع تظاهــرة ديــر البلــح، خــرج املئــات 

يف مخيمــي النصــرات والريــج املجاوريــن، وقــد أغلــق 

هتافــات  ترديــد  وواصلــوا  الشــوارع،  بعــض  محتجــون 

أمــن  أجهــزة  لقمــع  ومناوئــة  كرميــة،  بحيــاة  مطالبــة 

أمــس. مــن  أول  للمتظاهريــن  »حــامس« 

 ودفعــت أجهــزة أمــن »حــامس«، بتعزيــزات كبــرة 

ــزج مبلثمــني مســلحني مــن  ــاث، وجــرى ال إىل املناطــق الث

ــدوا  ــرات، واعت ــم النص ــة يف مخي ــام«، خاص ــب القس »كتائ

ــى  ــا ع ــا مدني ــدون لباس ــوا يرت ــة كان ــارص أمني ــة عن برفق

ــراوات، كــام ســمع دوي إطــاق  ــن بالعــي واله املتظاهري

ــاث. ــق الث ــف يف املناط ــار كثي ن

 وشــوهد عنــارص مــن رشطــة »حــامس«، ياحقــون 

شــبانا ويعتقلــون عــددا كبــرا منهــم، وينقلونهــم إىل مراكــز 
ــزة.505 ــاع غ ــط قط ــاز وس احتج

اعتقاالت بالضفة أمني رس أقليم القدس

اعتقلــت قــوات االحتــال، فجــر يــوم األحــد، 10 مواطنــني 

ــد  ــور بع ــادي مط ــدس ش ــم الق ــني رس إقلي ــم أم ــن بينه م

اقتحــام منزلــه.

ــني رس حركــة فتــح  ــال أم ــرات االحت ــت مخاب واختطف

إقليــم القــدس شــادي املطــور مــن مدينــة القــدس، عقــب 

ــه. ــق مع ــز للتحقي ــه إىل أحــد املراك ــه وحولت دهــم منزل

كــام اعتقلــت 3 شــبّان مــن مخيــم باطــة خــال مرورهــم 

عــى حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس، مشــددة مــن إجراءاتهــا 

العســكرية عــى حاجــز حــوارة، واعاقــت دخــول املركبــات 

إىل املدينــة منــذ ســاعات مســاء أمــس.

كــام اعتقلت الفتــى محمد عي غنيم )17 عاما( بعد دهم 

منــزل والــده وتفتيشــه يف بلــدة الخــر جنــوب بيــت لحــم.

وداهــم جنــود االحتــال منــزل األســر املحرر أســيد ســليم 

الخــويل، كــام جــرى اقتحــام بلــدة عــزون رشق قلقيلية.
ويف ذات الســياق اقتحمــت قــوات االحتــال بلــديت عموريــة 

ــة  ــس وصــادرت تســجيات املراقب ــوب نابل ــة جن ــن الرشقي والل
مــن عــدة محــال فيهــا.506

اعتقال صحافيني

ــامة  ــايف أس ــزل الصح ــامس«، من ــزة »ح ــت أجه واقتحم

ــى  ــه وع ــدت علي ــح، واعت ــر البل ــة دي ــوت يف منطق الكحل

ــرات  ــا كام ــر أفراده ــرح، وك ــرب امل ــه بال ــراد عائلت أف

ــى  ــدوا ع ــام اعت ــايف ك ــه الصح ــتعمل يف عمل ــزة تس وأجه

ــه. ــن أقربائ ــدد م ــه وع ــل اعتقال ــقائه، قب أش

 كــام اعتــدت أجهــزة »حــامس« عــى املحاميــني جميــل 

ــوق  ــتقلة لحق ــة املس ــام للهيئ ــر الع ــب املدي ــان، نائ رسح

ــة،  ــات يف الهيئ ــق التحقيق ــامين منس ــر الرتك ــان، وبك اإلنس

خــال تواجدهــام داخــل منــزل الصحــايف الكحلــوت يف 

ــح، وجــرى نقلهــام إىل مستشــفى شــهداء  ــر البل ــة دي مدين
ــاج.507 ــي الع ــاع لتلق ــط القط ــى وس األق

االحتالل يقتحم سلفيت واللنب الرشقية وعدة قرى شامل 
رام الله

 اقتحمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء اليــوم 

الســبت، مدينــة ســلفيت وقريــة خربــة قيــس، وقــرى 

قــراوة بنــي زيــد ومــزارع النوبــاين شــامل رام اللــه، واللــن 

الرشقيــة وعموريــة، جنــوب نابلــس.

وأفــادت مصــادر محليــة، لـ»وفــا«، بــأن جنــود االحتــال 

ــة واملســاجد يف  ــازل واملحــال التجاري اقتحمــوا عــرشات املن

تلــك املناطــق واســتولوا عــى تســجيات كامــرات املراقبــة، 

وســط انــدالع مواجهــات، أمطــروا خالهــا بيــوت املواطنــني 

بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، وقنابــل الصــوت، وأطلقــوا 

الرصــاص الحــي واملطاطــي تجــاه الشــبان.

يُشــار إىل أن مدينــة ســلفيت والعديــد مــن قراهــا، 

وقريــة اللــن الرشقيــة وقــرى شــامل رام اللــه تتعــرض منــذ 

عــدة أيــام القتحامــات مســتمرة ويوميــة مــن قبــل قــوات 

االحتــال التــي تســتويل عــى تســجيات كامــرات املواطنــني 
ــاجد.508 واملس

األحد 2019/3/17

االحتالل يقتحم سلفيت واللنب الرشقية وعدة قرى شامل 
رام الله

اقتحمــت قــوات مــن جيــش االحتــال اإلرسائيــي مســاء 

أمــس، عــدة قــرى مبحافظتــي نابلــس ورام اللــه، وداهمــت 

ــجيات  ــادرت تس ــة وص ــال التجاري ــازل واملح ــرشات املن ع

كامــرات املراقبــة.

ــوا  ــال اقتحم ــود االحت ــإن جن ــان، ف ــهود عي ــاً لش ووفق
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ــة  ــاجد يف مدين ــة واملس ــال التجاري ــازل واملح ــرشات املن ع

ــد  ــي زي ــراوة بن ــرى ق ــس، وق ــة قي ــة خرب ــلفيت وقري س

ومــزارع النوبــاين شــامل رام اللــه، واللــن الرشقيــة وعمورية، 

جنــوب نابلــس، واســتولوا عــى تســجيات كامــرات املراقبة، 

ــاز  ــل الغ ــاق ناب ــم إط ــال ت ــات، خ ــدالع مواجه ــط ان وس

املســيل للدمــوع عــى منــازل املواطنــني، وقنابــل الصــوت، 

ــوا الرصــاص الحــي واملطاطــي تجــاه الشــبان. وأطلق

 وتتعــرض مدينــة ســلفيت والعديــد مــن قراهــا، وقريــة 

اللــن الرشقيــة وقــرى شــامل رام اللــه منــذ عــدة أيــام 

ــي  ــال الت ــوات االحت ــن ق ــة م ــات مســتمرة ويومي القتحام

ــرات. ــجيات الكام ــى تس ــتويل ع تس

ــال  ــوات االحت ــت ق ــة، اعتقل ــة الغربي ــامل الضف  ويف ش

مســاء أمــس، شــابني فلســطينيني مــن مخيــم جنــني لاجئــني 

غــريب املدينــة، وصــادرت مركبتهــام الخاصة، عقــب توقيفهام 

عــى حاجــز عســكري.

 وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــال أوقفــت مركبــة 

فلســطينية، واحتجــزت مــن فيهــا، قبــل أن تعتقــل الشــابني 

صــاح عــادل بنــي غــرة، وأحمــد إبراهيــم أبــو راغــة. ونقــل 

جنــود االحتــال املركبــة التــي كان يســتقلها بنــي غــرة وأبــو 
راغــة إىل جهــة مجهولــة.509

مستوطنون يقتحمون مستوطنة »ترسلة« املخالة جنوب 
جنني

ــتوطنة  ــد، مس ــتوطنني، اليوم األح ــرشات املس ــم ع  اقتح

جبع وصانــور  بلــديت  مــن  بالقــرب  املخــاة،  »ترســلة« 

ــني.  ــوب جن جن

وذكــرت مصــادر محليــة وشــهود عيــان لـ«وفــا«، أن 

ــة  ــت حامي ــتوطنة تح ــوا املس ــتوطنني اقتحم ــرشات املس ع

جنــود االحتــال، وأدوا طقوســا دينيــة فيهــا، ورددوا هتافات 
ــلمني.510 ــرب واملس ــة للع ــة معادي عنري

مجلس األوقاف يقرر إعادة تركيب بوابات مصىل باب 
الرحمة

ــم  ــد العظي ــيخ عب ــاف الش ــس األوق ــس مجل ــز رئي أوع

ســلهب بإعــادة تركيــب بوابــات مبنــى مصــى بــاب الرحمــة 

ــارك.  ــى املب يف املســجد األق

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية وشــؤون املســجد 

األقــى املبــارك، لقــد كان علينــا لزامــاً إعــادة تركيــب البــاب 

الحديــدي لبــاب الرحمــة لعــدة أســباب أهمهــا، أننــا عــى 

علــم وإدراك بأطــامع املســتوطنني الذيــن يقتحمون املســجد 

الرشيــف ومحاولــة وضــع موطــئ قــدم يف بــاب الرحمــة، ال 

ــة  ــم ومطالب ــن أطامعه ــان ع ــرتددوا يف اإلع ــم مل ي ــل أنه ب

رشطــة األحتــال بتمكينهــم مــن تحويلــه إىل كنيــس يهودي. 

ــامع  ــذا األط ــى ه ــاء ع ــه وبن ــاف: أن ــان األوق ــال بي وق

الخبيثــة يطالــب املتطرفــون اليهــود ومنــذ فــرتة طويلــة ترك 

ــدرج  ــاب ال ــل ب ــاب الرحمــة مفتوحــاً أو عــى األق ــى ب مبن

ــاب الرحمــة بهــدف الــرشوع  ــح عــى ب ــذي يفت ــوي ال العل

والنــزول لســاحة البــاب وأنتــم عــى علــم ومشــاهدة يوميــة 

ــذ  ــى من ــن املبن ــرب م ــة بالق ــوس الديني ــتهم الطق ملامرس

ثاثــة أعــوام.

وأكــدت األوقــاف: إن الخطــر يكمــن يف أن املســجد يــكاد 

يخلــو إال مــن قلــة مــن املســلمني املرابطــني فيــه يف ســاعات 

الصبــاح التــي يقتحمــه فيهــا املتطرفــون، وأن حــرس األقــى 

بــدون كثافــة تواجــد املســلمني وعــى مــدار الســاعة 

وأطــامع  ملحــاوالت  التصــدي  وحدهــم  يســتطيعون  ال 

ــود والرشطــة والقــوات  املتطرفــني املحميــني بعــرشات الجن

ــمة  ــال الغاش ــني االحت ــاح وقوان ــني بالس ــة املدجج الخاص

ومدعومــني بسياســة إبعــاد الحــراس وموظفــي األوقــاف.511 

تقرير من الخليل ... انتهاكات املستوطنني تنّغص حياة 
السكان

يف كل صبــاح، يصطحــب الفلســطيني ســمر دويــك )38 

ــت  ــم وق ــرة ينتظره ــهم، ويف الظه ــه ملدارس ــاً(، أطفال عام

املســتوطنني  العتــداءات  تعرضهــم  خشــية  خروجهــم، 

ــل. ــة الخلي ــن مدين ــة م ــدة القدمي ــود، يف البل اليه

القريــب  الــذي يعيــش يف حــي »الســهلة«   دويــك، 

ــدة القدميــة، يشــر لنقطــة  مــن املســجد اإلبراهيمــي بالبل

ــار،  ــة أمت ــا بضع ــن بعضه ــد ع ــز ال تبتع ــكرية وحواج عس

ــة،  ــة للغاي ــت صعب ــا بات ــطينيني هن ــاة الفلس ــول »حي ويق

ــل املســتوطنني والجيــش  ــة مــن قب يف ظــل انتهــاكات يومي

ــة«  ــدة القدمي ــد يف البل ــا إىل نك ــت حياتن ــي، تحول اإلرسائي

ــه  ــاً حال ــه، واصف ــه مؤخــراً، هكــذا أكمــل حديث زادت حدت

وغــره مــن الفلســطينيني بتلــك البقعــة، ال ســيام منــذ رفــض 

ــة. ــدويل باملدين ــد ال ــة التواج ــد لبعث ــل التجدي إرسائي

ــة الســكان، مــن منعهــم مــن   ويشــتي دويــك كــام بقي

الوصــول ملســاكنهم بشــكل آمــن، وتعرضهــم »للــرب 

ــل«.  ــى القت ــش، وحت ــال والتفتي واالعتق

 وبجــوار منــزل دويــك، توجــد مســاكن فلســطينية يعــود 
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ــا باتــت اآلن مســكونة مــن  عمرهــا للعهــد العثــامين، لكنه
قبــل عائــات يهوديــة، ادعــت أنهــا اشــرتتها.512

ستة فلسطينيني ضمن ضحايا االعتداء اإلجرامي

توجيه تهمة القتل إىل منفذ املجزرة والنيوزيلنديون 
يعربون عن تضامنهم

أعلنــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني، أنــه ومــن خــال 

تواصــل ســفارة فلســطني لــدى اســرتاليا مــع الخارجيــة 

ــب  ــة والصل ــة والرشط ــزة الداخلي ــع أجه ــة، وم النيوزلندي

ــراً  ــمي، نظ ــر رس ــكل غ ــني وبش ــدي، تب ــر النيوزيلن األحم

ــا  ــدد الضحاي ــة، أن ع ــر الرســمية النيوزلندي ــاب التقاري لغي

الفلســطينيني جــراء العمــل اإلرهــايب يف املســجدين مبدينــة 

كرايستشــرش النيوزلنديــة أمــس األول الجمعــة، وصــل 

ــان، إن  ــة يف بي ــت الخارجي ــى، وقال ــهداء، و6 جرح إىل 6 ش

الســلطات النيوزلنديــة مــا زالــت ترفــض التعــاون يف تقديــم 

قوائــم بأســامء الضحايــا مــن قتــى وجرحــى، واقتــر األمــر 

عــى إبــاع عائــات الضحايــا يف حــال تــم التعــرف عليهــم، 

ــة، باعتبارهــم  ــوا يحملــون جنســية نيوزلندي خاصــة إذا كان

تجــد  وال  النيوزلنديــة،  الدولــة  رعايــة  ضمــن  أصبحــوا 

الســلطات هنــاك مــن حاجــة إلبــاغ الــدول التــي يحملــون 

ــدا. 513  ــم نيوزيلن ــال وصوله ــياتها ح جنس

اإلثنني 2019/3/18

إصابات واعتقاالت جراء اقتحامات االحتالل واعتداءات 
للمستوطنني عىل قرى سلفيت وغرب نابلس 

صّعــد املســتوطنون، مســاء أمــس، اعتداءاتهــم ضــد 

املواطنــني وممتلكاتهــم يف محيــط مدينــة نابلــس، وأصابــوا 

ثاثــة مواطنــني بجــروح، وصفــت إصاباتهــم بأنهــا متوســطة.

 وأصيــب ثاثــة مــن موظفــي رشكــة توزيــع كهربــاء 

الشــامل بجــروح مختلفــة؛ جــراء اعتــداء املســتوطنني عــى 

ــة. ــة املاضي ــة، الليل ــريب املدين ــامل غ ــم ش مركبته

 وأفــادت الرشكــة، يف بيــان لهــا، بــأن ثاثــة مــن موظفيهــا 

أصيبــوا بعــد اعتــداء املســتوطنني عــى مركبــة تابعــة 

للرشكــة بالقــرب مــن مســتوطنة »شــايف شــمرون« ورشــقها 

ــم  ــم لعمله ــة، خــال تأديته ــارة والزجاجــات الفارغ بالحج

ــات  ــة أن إصاب ــة. وأوضحــت الرشك ــادي املدين ــة ن يف منطق

املوظفــني الثاثــة وصفــت باملتوســطة، فيــام تحطمــت 

ــة.  ــيارة الرشك س

واملصابــون هــم: نشــأت دويــكات، وســامر أبــو الحيــات، 

ــاً إىل املستشــفى العــريب  ــوا جميع ــد نقل ــث، وق ــد الثل ورائ

التخصــي لتلقــي العــاج.

 واحتشــد عــرشات املســتوطنني بالقــرب مــن مفــرتق 

»يتســهار« ورشــقوا مركبــات املواطنــني بالحجــارة، كــام 

هاجمــوا عــدداً مــن املنــازل القريبــة ورشــقوها بالحجــارة.

 وكان مســتوطنون شــنوا، نهــار أمــس، سلســلة اعتــداءات 

يف عــدة مناطــق بجنــوب مدينــة نابلــس، يف أعقــاب عمليــة 

الطعــن وإطــاق النــار التــي وقعــت قــرب مســتوطنة 

ــل«.     »أرئي

ــان بــأن عــرشات املســتوطنني انتــرشوا   وأفــاد شــهود عي

ــز  ــد حاج ــهار« وعن ــتوطنة »يتس ــق مس ــول طري ــى ط ع

حــوارة جنــوب نابلــس، ورشــقوا املركبــات الفلســطينية 
بالحجــارة.514

املستوطنون يصعدون اعتداءاتهم عىل املواطنني 

اعتقال فتاة بحجة محاولتها تنفيذ عملية الطعن

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، فتــاة 

قــرب الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف، وســط مدينــة الخليــل. 

ــل  ــى مداخ ــال ع ــوات االحت ــة إن ق ــادر أمني ــت مص وقال

الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف وســط الخليــل، اعتقلــت 

الفتــاة والء أكــرم طلــب غيــث )17 عامــاً(، بحجــة محاولتهــا 

تنفيــذ عمليــة طعــن. 

ــداءات املســتوطنني ضــد  ــة اعت ــة املاضي وتصاعــدت الليل

املواطنــني وممتلكاتهــم يف محيــط مدينــة نابلــس. فقــد 

أصيــب ثاثــة مــن موظفــي رشكــة توزيــع كهربــاء الشــامل 

بجــروح مختلفــة، جــراء اعتــداء املســتوطنني عــى مركبتهــم 

ــا أن  ــان له ــة يف بي ــادت الرشك ــة. وأف ــرب املدين ــامل غ وش

ثاثــة مــن موظفيهــا أصيبــوا بعــد اعتــداء املســتوطنني عــى 

مركبــة تابعــة للرشكــة بالقــرب منــم مســتوطنة »شــايف 

شــمرون« ورشــقها بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة، خــال 

ــة.  ــادي املدين ــة عملهــم يف منطقــة ن تأدي

وصفــت  الثاثــة  املوظفــني  إصابــة  أن  وأوضحــت 

الرشكــة.  ســيارة  تحطمــت  فيــام  باملتوســطة، 

واملصابــون هــم: نشــأت دويــكات، وســامر أبــو الحيــات، 

ــوا جميعــاص إىل املشــفى العــريب  ــد نقل ــث، وق ــد الثل ورائ

التخصــي لتلقــي العــاج. 

واحتشــد عــرشات املســتوطنني بالقــرب مــن مفــرتق 

»يتســهار« ورشــقوا مركبــات املواطنــني بالحجــارة، كــام 
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هاجمــوا عــدداً مــن املنــازل القدمية ورشــقوها بالحجــارة.515 

قوات االحتالل تعتقل 6 مواطنني وتستدعي طفال

ــن  ــني م ــتة مواطن ــس، س ــال، أم ــوات االحت ــت ق اعتقل

عــدة محافظــات بالضفــة والقــدس، واســتدعت طفــا 

للتحقيــق.

ــت  ــال اعتقل ــوات االحت ــر، إىل أن ق ــادي األس ــار ن  وأش

ــارس عويســات،  ــني، وف ــن الزعن مــن القــدس كا مــن: عري

وأمــني رس إقليــم حركــة »فتــح« شــادي املطــور، وأفرجــت 

عنهــم فيــام بعــد، فيــام اعتقلــت محمــد عــي غنيــم مــن 

ــة الخــر يف بيــت لحــم. قري

 واعتقلــت قــوات االحتــال، أمــس، حــارس املســجد 

ــارك مــن  ــن املســجد األقــى املب ــايل م األقــى حمــزة النب

ــس”. ــر “املجل ــاب الناظ ــام ب أم

 وأفــاد شــهود عيــان بأنــه تم نقــل الحارس النبــايل إىل أحد 

مراكــز االحتــال يف البلــدة القدميــة بالقــدس للتحقيــق معه.

 وقــال املحامــي املقــديس حمــزة قطينــة: إن رشطــة 

ــني  ــة معتقل ــال عرضــت، مســاء أول مــن أمــس، ثاث االحت

مقدســيني عــى املحكمــة بتهمــة تحطيــم بــاب مصــى بــاب 

الرحمــة، وطالبــت بتمديــد اعتقالهــم لســتة أيــام إضافيــة، 

مبينــاً أن محكمــة االحتــال رفضــت الطلــب وقــررت اإلفراج 

عنهــم وفرضــت عليهــم اإلبعــاد عــن املســجد األقــى حتــى 

ــيني:  ــاد املقدس ــرارات اإلبع ــملت ق ــل. وش ــس املقب الخمي

يوســف الحــواش، أحمــد آغــا، توفيــق برهــوم.

 واعتقلــت قــوات االحتــال، فجــر أمــس، فتــى مــن بلــدة 

ــي  ــدر أمن ــر مص ــث ذك ــم، حي ــت لح ــوب بي ــر جن الخ

ــم )17  ــى محمــد عــي غني ــت الفت ــك القــوات اعتقل أن تل
ــده وتفتيشــه.516 ــزل وال ــاً( بعــد دهــم من عام

مستوطنون يطردون رعاة أغنام يف األغوار الشاملية

أغنــام  رعــاة  االثنــني،  اليــوم  مســتوطنون،   طــرد 
ــاد  ــاملية. وأف ــوار الش ــق باألغ ــدة مناط ــطينيني، يف ع فلس

الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة لـ»وفــا«، بأن مســتوطنني 

طــردوا رعــاة األغنــام يف منطقتــي الســويدة ومزوقــح، 

ــد  ــي، بع ــك املراع ــم يف تل ــي أبقاره ــك يف رع ــتغلوا ذل ليس

طــرد الفلســطينيني منهــا.

يشــار إىل أن املســتوطنني يطــردون الرعــاة مــن مراعيهــم 

بشــكل متكــرر تحــت ذرائــع وحجــج واهيــة، منهــا: إجــراء 
منــاورات، وتدريبــات عســكرية.517

االحتالل يواصل اعتقال املسنة املريضة رسمية مراعبة

تواصــل ســلطات االحتــال اعتقــال املواطنــة املســنة 

ــك  ــة، وذل ــاً( مــن محافظــة قلقيلي ــة )71عام رســمية مراعب

رغــم معاناتهــا مــن مشــاكل صحيــة عديــدة منهــا الســكري 

والضغــط، وضعــف يف عضلــة القلــب، وصعوبــة يف التنفــس 

والحركــة والنظــر، ومشــاكل أخــرى يف الظهــر، حيــث تتنــاول 

ــام  ــى نظ ــد ع ــة، وتعتم ــن األدوي ــواع م ــرشة أن ــاً ع يومي

غــذايئ معــني.

 وأشــار نــادي األســر، يف بيــان صحــايف، أمــس، إىل أن 

األســرة مراعبــة وهــي أم لســبعة أبنــاء وجــده لـــ30 حفيدا، 

ــاح  ــى صب ــايض، واُحتجــزت حت ــة امل ــت فجــر الجمع أُعتقل

أمــس، يف ســجن »الشــارون«، ووفقــا لعائلتهــا فقــد جــرى 

ــق »الجلمــة«. ــز تحقي ــا صباحــاً إىل مرك نقله

 ولفــت البيــان إىل أن ســلطات االحتــال اعتقلــت األســرة 

مراعبــة بعــد يــوم واحــد عــى اعتقــال نجليهــا نظــام 

ــاً،  ــن حــازم الحق ــراج ع ــث جــرى اإلف ــة، حي وحــازم مراعب

ــاح أمــس  ــذي رزق صب فيــام أبقــت عــى اعتقــال نظــام ال
ــل.518 بطف

االحتالل يعتقل 7 مواطنني من الّضفة بينهم محام

 اعتقلــت قــّوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم االثنني، 
7 مواطنــني مــن محافظــات الّضفــة الغربيــة، بينهــم محــاٍم.

ــة  ــت ثاث ــال اعتقل ــوات االحت ــادي األســر، أن ق ــنّي ن وب

مواطنــني مــن محافظــة جنــني، وهــم: محمــد أحمــد 

ســيادنة، وعمــر عقــل، وأحمــد مــوىس املغــر، فيــام اعتقــل 

ــى  ــاء عي ــت لحــم، وهــام: به ــن محافظــة بي ــان م مواطن

ومعــاذ أبــو طربــوش. ومــن نابلــس، اعتقلــت تلــك القــوات 
صامــد عبــد الجبــار متيــم، واملحامــي محمــد نعامن متيــم.519

هدم 3 منازل يف عارة 

لبلديــة االحتــال،  التابعــة  الهــدم  آليــات   اقتحمــت 

ــة وادي  ــر يف منطق ــور صق ــدة خ ــني، بل ــوم االثن ــاح ي صب

عــارة مبنطقــة املثلــث الشــاميل مــن فلســطني، بحاميــة 

رشطــة االحتــال ومــا يســمى بـ»ســلطة املراقبــة«، ورشعــت 

ــص. ــر ترخي ــاء بغ ــة البن ــاين بحج ــدم 3 مب به

وافــاد احمــد ملحــم رئيــس اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن 

األرض واملســكن يف منطقــة وادي عــارة ان القــوات هدمــت 

مبنــى يشــمل 5 بيــوت، ومبنــى قيــد اإلنشــاء، وجــدارا قيــد 

اإلنشاء.
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ــدات  ــازل يف البل ــدم املن ــال ه ــلطات االحت ــل س وتواص

املزارعــني  وتاحــق  الرتخيــص،  عــدم  بذريعــة  العربيــة 

املنــازل  هــدم  سياســة  تواصــل  انهــا  كــام  وأراضيهــم، 
والترشيــد.520 األرايض  ومصــادرة 

الثالثاء 2019/3/19

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة وخيامً رشق قلقيلية 
وسلفيت ويعتدون عىل املواطنني ومركباتهم ووقوع عدة 

إصابات

نصــب مســتوطنون متطرفــون صبــاح أمــس، خيمــة 

كبــرة عــى دوار كفــل حــارس رشق ســلفيت.  وقــال شــهود 

عيــان، إن أعــدادا كبــرة مــن املســتوطنني يتواجــدون داخــل 

الخيمــة، بحاميــة جنــود االحتــال، فيــام يتخــوف املواطنــون 

ــق  ــداءات بح ــلة اعت ــة لسلس ــة بداي ــون الخيم ــن أن تك م

ــاء  ــتوطنون، مس ــم مس ــام هاج ــم.  ك ــم ومنازله ممتلكاته

أمــس، كفــل حــارس.

عــرشات  بــأن  لـ»وفــا«،  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 

املســتوطنني اقتحمــوا البلــدة واعتــدوا عــى منــازل املواطنني 

ومركباتهــم بالحجــارة، ملحقــني أرضارا بعــدد منهــا. وعــرف 

ــور  ــوم، الدكت ــت للهج ــي تعرض ــازل الت ــاب املن ــن أصح م

ــر. ــقيقه باه ــوب، وش ــو يعق ــر أب ماه

يشــار إىل أن قــوات االحتــال اإلرسائيــي أغلقــت أول 

ــر اســتيا،  مــن أمــس، مداخــل كفــل حــارس، وحــارس، ودي

ــت  ــي وقع ــار الت ــاق الن ــة إط ــذ عملي ــن منف ــث ع للبح

بالقــرب مــن مســتوطنة »أرئيــل« الجامثــة عــى أرايض 

املواطنــني هنــاك، وأدت إىل مقتــل جنــدي، وإصابــة آخريــن، 

ــة يف  ــرات املراقب ــجيات كام ــى تس ــتياء ع ــت باالس وقام

ــة. ــق القريب املناط

ــرق  ــات الط ــتوطنني يف مفرتق ــرشات املس ــرش ع ــام انت ك

مــع  الرابطــة  الرئيســة  والشــوارع  ســلفيت،  مبحافظــة 

ــس،  ــوب نابل ــهار« جن ــرق »يتس ــرى، ومف ــات األخ املحافظ

وقامــوا برشــق املركبــات املــارة عــى الطريــق الواصــل بــني 

ــا. ــدد منه ــرر ع ــا أدى لت ــارة، م ــة بالحج ــس وقلقيلي نابل

واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  قالــت  كــام 

املتنقلــة  البيــوت  مــن  عــددا  نصبــوا  مســتوطنني  إن 

»كرافانــات« يف الجهــة الجنوبيــة الرشقيــة لبلــدة كفــر 

قــدوم رشق محافظــة قلقيليــة. وأكــدت مصــادر يف الهيئــة، 

بالقــرب مــن  املتنقلــة  البيــوت  أن املســتوطنني نصبــوا 

مســتوطنة »قدوميــم«، بحاميــة وانتشــار واســع لجنــود 

االحتــال يف املنطقــة، وعــى الطريــق الواصلــة بــني نابلــس 

وقلقيليــة.

ــات املواطنــني،  وهاجــم مســتوطنون، مســاء أمــس، مركب

قــرب دوار بلــدة كفــل حــارس، شــامل ســلفيت. وأفــاد 

ــى  ــدوا ع ــتوطنني احتش ــرشات املس ــأن ع ــان، ب ــهود عي ش

الــدوار وهاجمــوا املركبــات املــارة بالحجــارة، وتســببوا 

ــال. ــود االحت ــة جن ــت حامي ــا، تح ــدد منه ــأرضار لع ب

ويف الســياق ذاتــه، اقتحمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي 

مدينــة ســلفيت ومتركــزت يف عــدد مــن شــوارعها، كــام 

أغلقــت مدخــل قريــة مــردا الشــاميل ببوابــة حديديــة، 

ونصبــت حاجــزا عســكريا عــى الطريــق الواصــل بــني قريــة 
ــلفيت.521 ــة س ــكاكا ومدين س

نتنياهو يعطي الضوء األخرض لبناء 840 وحدة استيطانية 
يف »أرئيل« 

قــال رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة بنيامــني نتنياهــو، 

أمــس اإلثنــني، أنــه أعطــى الضــوء األخــر لبنــاء 840 

ــات  ــل. وردت تريح ــتوطنة »أريئي ــكنية يف مس ــدة س وح

نتنياهــو خــال الجولــة امليدانيــة التــي قــام بهــا بعــد ظهــر 

أمــس، برفقــة قــادة مــن جيــش االحتــال ملنطقــة العمليــة 

املســلحة، قائــا إنــه »أعطــى الضــوء األخــر لــوزارة 

األمــن للــرشوع يف بنــاء 840 وحــدة ســكنية يف الحــي 

ــودق  ــذي ص ــي ال ــو الح ــل، وه ــتوطنة أريئي ــد ومس الجدي

عليــه منــذ عامــني«، وأضــاف نتنياهــو: »نســتخلص جميــع 

العــر، وال أريــد أن أدخــل يف تفاصيــل الحــادث. نعلــم أننــا 

ــال  ــة الح ــب بطبيع ــذا يتطل ــة وه ــاً متواصل ــوض حرب نخ

ــة املطــاف نحــن  انتشــاراً لقــوات عســكرية، ولكــن يف نهاي

ننتــر. وســنلقي القبــض عليهــم«. ونقلــت وســائل اإلعــام 

اإلرسائيليــة عــن نتنياهــو قولــه: »جهــاز األمــن العــام 

ــني  ــه لح ــل مطاردت ــذ ويواص ــة املنف ــرف هوي ــاباك يع الش

القبــض عليــه، حيــث نعــرف مــكان تواجــده، »اإلرهابيــون« 

ــل العكــس، وغــدا  ــا، ب ــا مــن هن ــوا مــن اقتاعن ــن يتمكن ل

مثلــام قــال يل رئيــس مســتوطنة أريئــل ســنرشع ببنــاء 840 
ــتوطنة«.522 ــكنية باملس ــدة س وح

االحتالل يقتحم منزيل أسريين برام الله ويخضع عائلتيهام 
للتحقيق

دهمــت قــوات االحتــال، فجــر أمــس، منــزيل عضــو 
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ــدي، واألســر  ــا الزبي ــح« زكري ــة »فت ــوري لحرك ــس الث املجل

التحتــا،  اللــه  رام  برغــوث يف منطقــة  املحامــي طــارق 

وأخضعــت عائلتيهــام للتحقيــق. وأفــادت مصــادر محليــة، 

بــأن االحتــال اقتحــم منطقــة رام اللــه التحتــا، ودهــم 

ــت  ــه. وأضاف ــن في ــتجوب م ــه، واس ــدي وفتش ــزل الزبي من

ــوث  ــر برغ ــزل األس ــا من ــت أيض ــال دهم ــوات االحت إن ق

ــه،  ــراد عائلت ــة أف ــه أمــل الطحــان، وبقي واســتجوبت زوجت

ــزل. ــت املن وفتش

وكان االحتــال اعتقــل الزبيــدي واملحامــي برغــوث يف 

ــقيقه  ــوث وش ــة برغ ــل زوج ــم اعتق ــايض، ث ــباط امل 27 ش

يف الخامــس مــن الشــهر الجــاري للتحقيــق معهــام، وأفــرج 
ــا. 523 ــه الحق ــن زوجت ع

منظامت الهيكل تدعو القتحام األقىص الخميس

يف الوقــت الــذي دعــت فيــه »منظــامت الهيــكل« القتحام 

ــد  ــوم الخميــس القــادم يف »عي ــارك، ي املســجد األقــى املب

املســاخر«، أوىص الرملــان األردين أمــس الحكومــة بطــرد 

الســفر اإلرسائيــي مــن عــامن وســحب الســفر األردين مــن 

ــداءات  ــل واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة ملواجهــة االعت إرسائي

ــدس  ــة الق ــات يف مدين ــى املقدس ــتمرة ع ــة املس اإلرسائيلي

املحتلــة، بينــام أكــد املجلــس الوطنــي الفلســطيني أن قــرار 

ــاك  ــة انته ــاب الرحم ــي إغــاق مصــى ب ــال اإلرسائي االحت

للرشعيــة الدوليــة. 

ــج يف  ــد املمنه ــال التصعي ــلطات االحت ــت س ــد واصل فق

ــس، 70  ــجد أم ــم املس ــى إذ اقتح ــجد األق ــدس واملس الق

مســتوطناً ورجــل أمــن وموظــف حكومــي إرسائيــي، فيــام 

واصلــت رشطــة االحتــال اإلرسائيــل فــرض قيــود عــى 

دخــول املصلــني وإبعــاد الحــراس عــن املســجد ووجهــت مــا 

تســمى بـ»منظــامت الهيــكل« املزعــوم، دعواتهــا ألنصارهــا 

ــات  ــعة يف اقتحام ــاركة الواس ــتوطنني للمش ــور املس وجمه

ــاً مــع مــا يســمى  املســجد األقــى الخميــس القــادم تزامن

بـ“عيــد البوريــم أو املســاخر” العــري. 

ــة،  ــدس املحتل ــامية يف الق ــاف اإلس ــرة األوق ــاً لدائ ووفق

ــجد  ــوا املس ــال اقتحم ــاً لاحت ــتوطناً ورشطي ــإن 53 مس ف

األقــى ونفــذوا جــوالت اســتفزازية يف ســاحاته وتلقــوا 

رشوحــات عــن الهيــكل »املزعــوم يف الفــرتة الصباحيــة مــن 

ــة  ــوات تلمودي ــة صل ــا بتأدي ــام بعضه ــام ق ــات، في االقتحام

قبــال قبــة الصخــرة ومصــى »باب الرحمــة«، قبــل خروجهم 

ــاب السلســلة.524  ــن ب م

القدس: االحتالل يهدم مبنى قيد االنشاء تابع ملدرسة يف 
مخيم شعفاط

لبلديــة االحتــال يف مدينــة  تابعــة   هدمــت آليــات 

القــدس املحتلة، اليــوم الثاثــاء، مبنــى »قيــد اإلنشــاء« 

ــامل رشق  ــعفاط، ش ــم ش ــرازي« يف مخي ــة »ال ــع ملدرس تاب

مدينــة القــدس املحتلــة.

وقــال مراســلنا، إن قــوات ضخمــة راجلــة ومحمولــة 

اقتحمــت املخيــم مــن جهــة الحاجــز العســكري القريب من 

مدخلهــا، وقامــت بإخــاء الطلبــة والهيئــة التدريســية، قبــل 

الــرشوع بهــدم املبنى، املكون من طابقني، دون ســابق إنذار.

وأوضــح أن قــوات االحتــال أغلقــت الحاجــز العســكري 

أمــام حركــة املركبــات واملواطنــني يف كا االتجاهــني، وســط 

حالــة مــن التوتــر الشــديد.

يذكــر أن مدرســة »الــرازي« تخــدم رشيحــة واســعة مــن 

أبنــاء املخيــم، مــا اســتدعى توســعتها، وإضافــة مبنــى جديد 
لهــا الســتيعاب املزيــد مــن الطلبــة.525

االحتالل يسجل إخطاراً بوقف البناء لنادي فروسية بقلنديا 

ــة  ــة« التابع ــمى »اإلدارة املدني ــا تس ــم م ــلمت طواق س

لجيــش االحتــال اإلرسائيــي، إخطــاراً بوقــف البنــاء يف نــادي 

فلســطني للفروســية بقريــة قلنديــا شــامل القــدس.

ــادي  ــى الن ــني ع ــى القامئ ــكري ع ــر العس ــرض األم ويف

وقــف أعــامل البنــاء الــذي تــم تدشــينه قبــل عامــني، 

وميهلهــم حتــى األول مــن نيســان الســتصدار تراخيــص بنــاء.

ويقــع النــادي عــى طريــق رام اللــه قــرى شــامل غــرب 

ســلطات  ترفــض  التــي   ”C“ مناطــق  ضمــن  القــدس، 

االحتــال منــح املواطنــني تراخيــص بنــاء فيهــا.

وقــال الصحفــي محمــود عــوض اللــه مــن قريــة قلنديــا، 

اإلرسائيليــة  للهجمــة  امتــداداً  يــأيت  اإلخطــار  هــذا  إن 

حيــث  املحــارصة،  املقدســية  القريــة  عــى  املســعورة 

ــات مصــادرة  ــل بعملي ــال بشــكل متواص يســتهدفها االحت

األرايض ومنــع البنــاء والهــدم ســواء يف األرايض املصنفــة 

املنطقــة  أو  بالقــدس  االحتــال  بلديــة  حــدود  ضمــن 

ــة  ــه أزم ــة تواج ــه أن القري ــوض الل ــني ع ــامة “C”.وب املس

ــني  ــال للمواطن ــمح االحت ــث ال يس ــة، حي ــة حقيقي عمراني

بالبنــاء فعليــا إال يف مركــز القريــة عــى مــا مســاحته نحــو 
150 دومنــا مــن أصــل 4000 دونــم.526
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مستوطنون يعتدون عىل مركبات املواطنني قرب اللنب 
الرشقية

 أقــدم مســتوطنون، اليــوم الثاثــاء، عــى رشــق مركبــات 

املواطنــني املــارة عــى شــارع رام اللــه نابلــس الرئيــيس، قرب 

ــم  ــببوا بتحطي ــس، وتس ــوب نابل ــة جن ــن الرشقي ــة الل قري

ــة  ــادر محلي ــادت مص ــات. وأف ــن املركب ــد م ــذ العدي نواف

لـ»وفــا«، بــأن مســتوطنني قطعــوا الطريــق أمــام املركبــات 

ــداء  ــارة واالعت ــق الحج ــت رش ــا تح ــطينية، وأجروه الفلس
عــى الــركاب عــى تحويل خــط مســارها إىل طــرق بديلة.527

األربعاء 2019/3/20

هيئة األرسى: األوضاع يف سجون االحتالل هي األخطرعىل 
األرسى منذ سنوات 

أكــد هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمــس، أن األوضــاع 

التــي يعانيهــا األرسى داخــل الســجون خــال الســنوات 

الثاثــة األخــرة هــي األخطــر عــى املعتقلــني منــذ ســنوات.

وقالــت الهيئــة يف بيــان صــدر عنهــا أمــس، إن حالــة 

ــوف  ــدة يف صف ــتقرار املتصاع ــدم االس ــان وع ــر والغلي التوت

الحركــة األرسة منــذ بدايــة العــام الحــايل، آخــذة بالتصعيــد 

ــة.  ــة لحظ ــجون يف أي ــر الس ــد تنفج ــارع وق والتس

وأوضحــت، أن حالــة االحتقــان التــي تتزايــد منــذ أشــهر 

بســبب قــرارات مــا تســمى »بلجنــة أردان املتطرفــة« والتــي 

شــكلت مــن أجــل تضييــق الخنــاق عــى املعتقلــني والتنكيل 

بهــم، تواصــل اســتهداف املعتقلــني يف كافــة مراكــز التوقيف 

وتشــدد إجراءاتهــا العنريــة، عــر إدارة الســجون يف عــدد 

مــن املعتقــات املركزيــة »كســجن عوفــر والنقــب ورميــون 

والدامــون وغرهــا«. 

بلــورة  عــى  حاليــاً  يعملــون  األرسى  أن  إىل  ولفتــت، 

اســرتاتيجية ملواجهــة اإلجــراءات القمعيــة التــي متــارس 

إدارة  مواصلــة  ظــل  يف  الســاعة،  مــدار  عــى  بحقهــم 

الســجون تركيــب أجهــزة التشــويش املرطنــة يف عــدد مــن 

ــات القمــع والتفتيــش والعــزل  ــة عملي املعتقــات، ومواصل

والنقــل واإلهــامل الطبــي املتعمــد واعتقــال العــرشات يومياً 

ــة  ــني العنري ــل باألســرات واألطفــال، وســن القوان والتنكي

ــني.528  ــاه املعتقل ــة تج املتطرف

13 إصابة يف قمع االحتالل املسيرس البحري وطائرة 
إرسائيلية مسرية تقصف موقعاً رشق غزة 

أصيــب 3 مواطنــني بالرصــاص الحــي و10 بحــاالت اختناق 

شــديدة خــال قمــع قــوات االحتــال املشــاركني يف التظاهرة 

املســاندة للمســر البحــري الخامــس والعرشيــن الذيــن 

انطلــق عــر أمــس، مــن مينــاء غــزة باتجــاه الحــدود 

ــل.  ــع إرسائي ــة الشــاملية للقطــاع م البحري

ــة 13  ــام« بإصاب ــة متعــددة لـ»األي ــادت مصــادر طبي وأف

ــال  ــارشة خ ــاز املب ــل الغ ــي وقناب ــاص الح ــاً بالرص مواطن

ــة  مشــاركتهم يف املســرة التــي تجــددت بعــد توقــف لثاث

ــابيع.  أس

وأضافــت املصــادر نفســها، أنــه تــم نقــل اإلصابــات 

املبــارشة إىل املستشــفى األندونيــيس يف مدينــة بيــت الهيــا، 

ــني بحــاالت  ــم اإلســعافات والعــاج للمصاب ــم تقدي ــام ت في

االختنــاق يف النقــاط الطبيــة امليدانيــة وســيارات اإلســعاف. 

وافتتحــت قــوات االحتــال معركــة قمــع الحــراك البحــري 

مبهاجمــة 9 زوارق حربيــة املســر البحــري املكــون مــن 

عــرشات قــوارب الصيــد ورشعــت بإطــاق النــار والقذائــف 

ــة منهــا لحصارهــا واقتيادهــا إىل مينــاء  باتجاههــا يف محاول

أســدود العســكري، ولكنهــا متكنــت مــن اإلفــات والعــودة 

إىل مينــاء غــزة الــذي انطلقــت منــه بعــد أن تعــرض العديــد 

منهــا ألرضار مختلفــة. 

ويف الجانــب الــري، قابلــت قــوات االحتــال املســرة 

الريــة املســاندة للمســر البحــري التــي متركــزت قــرب 

بوابــة موقــع »زيكيــم« العســكري شــامل غــريب بيــت الهيــا 

بوابــل كثيــف مــن قنابــل الغــاز والرصــاص الحــي واملطاطــي 
ــاً.529 ــة 13 مواطن ــا أدى إىل إصاب م

قمع األرسى يلقي بظالله عىل الفلسطينيني 

قضيــة األرسى يف ســجون االحتــال مع تشــديدات مصلحة 

الســجون عليهــم بقصــد تركيعهــم وإظهــار ســطوة عليهــم 

مــن قبــل قــادة مصلحــة الســجون، تــؤرق الفلســطينيني يف 

ــات  ــم العائ ــذور يف معظ ــا ج ــرة األرس له ــم، فظاه حياته

الفلســطينية. 

ــوف  ــق والخ ــوادر القل ــم ب ــرت عليه ــطينيون ظه الفلس

ــي  ــم العائ ــم األرسى، فحديثه ــول ألبنائه ــر مجه ــن مص م

التواصــل  ينصــب عــن متابعــة أخبارهــم مــن مواقــع 

االجتامعــي ومــن املحامــني ومــن خــال الذهــاب للمحاكــم 

ــان عليهــم، ومــع  العســكرية لحضــور املحاكــامت واإلطمئن

ــات  ــارات اإلغاق ــل الزي ــم تأجي ــة ت ــاد اليهودي ــول األعي حل
ــر.530 ــمل كل املعاب ــي تش الت
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وضع الحجر األساس لحي استيطاين يف »أريئيل« نتنياهو 
يؤكد مجدداً رفض إخالء املستوطنات

وضــع أمــس، الحجــر األســاس لحــي »أريئيــل داروم« 

االســتيطاين، جنــوب مســتوطنة »أريئيــل« مبشــاركة الوزيــر 

اإلرسائيــي يــوآف غاالنــت. يشــار إىل أن الحــي االســتيطاين 

الجديــد يضــم 839 وحــدة ســكنية، بينهــا 770 وحــدة ســنية 

ســيتم تســويقها ضمــن مــرشوع »الســعر للســاكن«، ويتوقع 

ــتوطنني.  ــن املس ــابة م ــات الش ــات العائ ــتوعب مئ أن يس

ــة ومتنزهــات  ــة ومؤسســات تعليمي ويشــمل مراكــز تجاري

وحدائــق ألعــاب. 

الحــي  بنــاء  إن  املســتوطنة،  بلديــة  رئيــس  وقــال 

االســتيطاين يــأيت »رداً عــى اإلرهــاب« مؤكــداً اســتمرار 
االســتيطاين.531 املــرشوع 

بحرية االحتالل تعتقل صيادين شامل غزة 

ــني  ــوم األربعــاء، اثن ــاح ي ــال، صب ــة االحت ــت بحري أعتقل

ــدر  ــال مص ــزة. وق ــاع غ ــامل قط ــر ش ــن ببح ــن الصيادي م

حقوقــي أن الــزوارق الحربيــة اطلقــت النــار صــوب قــوارب 

الصياديــن قبــل ان تهاجــم احدهــا وتعتقــل اثنــني مــن 

ــهر 9  ــذا الش ــال ه ــش االحت ــل جي ــه. واعتق ــني في العامل
ــاع.532 ــامل القط ــر ش ــة ببح ــات متفاوت ــن يف أوق صيادي

هدمت قوات االحتالل االرسائييل، ظهر يوم االربعاء، منزال 
يف قرية حالوة جنوب مدينة الخليل.

وأفــاد فــؤاد العمــور منســق لجنــة الحاميــة والصمــود يف 

ــال  ــوات االحت ــا أن ق ــافر يط ــل ومس ــوب الخلي ــال جن جب

وبعــد أن قامــت بهــدم مســكن عيــى عــوض يف قريــة أم 

طوبــا، قامــت بهــدم مســكن يعــود للمواطــن عــي محمــد 

عــي أبــو عــرام يف قريــة حــاوة.

وأضــاف أن سياســة هــدم املســاكن ومنــع املزارعــني 

مــن الوصــول إىل أراضيهــم ومنــع رعــاة األغنــام مــن رعــي 

مواشــيهم، تهــدف لتفريــغ مســافر يطــا مــن ســكانها 

ــر  ــن مت ــكان ل ــأن الس ــداً ب ــل، مؤك ــى الرحي ــم ع وإجباره
ــال.533 ــن االحت ــة م ــذه السياس ــم ه عليه

االحتالل يهدم مبنى تعليمياً قيد اإلنشاء يف مخيم شعفاط

اقتحاماتهــم  اإلرسائيلــني  املســتوطنني  عــرشات  جــدد 

ــن  ــارص م ــة عن ــة ومرافق ــس، بحراس ــى، أم ــجد األق للمس

ــرة األوقــاف اإلســامية يف  ــة. وقالــت دائ الرشطــة اإلرسائيلي

ــن  ــاً وعنري ــاً يهودي ــتوطناً و46 طالب ــدس، إن 93 مس الق

ــجد يف  ــوا املس ــي اقتحم ــال اإلرسائي ــرات االحت ــن مخاب م

ــة.  ــرتة الصباحي الف

ــة  ــة مبرافق ــاب املغارب ــال ب ــن خ ــات م ــم االقتحام وتت

الرشطــة اإلرسائيليــة. وباملقابــل، فقــد عرقلــت الرشطــة 

ــق، أمــس، دخــول خطيــب  ــة ألكــر مــن 10 دقائ اإلرسائيلي

األقــى.  املســجد  إىل  عكرمــة صــري  الشــيخ  املســجد 

وتعمــد أحــد عنــارص الرشطــة اإلرسائيليــة توقيــف الشــيخ 

والطلــب منــه إبــراز بطاقتــه الشــخصية مشــدداً عــى أنــه 

ســيدخل املســجد دون إبــراز بطاقتــه الشــخصية حتــى لــو 

اقتــى األمــر اعتقالــه. وإزاء إرصار الشــيخ صــري عــى 

موقفــه فقــد تراجــع الرشطــي اإلرسائيــي ودخــل الشــيخ إىل 
ــجد. 534 املس

الخميس 2019/3/21

79 ابنا وابنة تحرمهم سلطات االحتالل من أّمهاتهم 
املعتقالت

قــال نــادي األســر، اليــوم الخميــس، إن ســلطات االحتال 

اإلرسائيــي تعتقــل 22 أّمــاً فلســطينية، لـ79 ابنــا وابنــة، مــن 

بــني 45 أســرة يقبعــن يف معتقــل »الدامــون«.

ــبة  ــر، ملناس ــادي األس ــن ن ــدر ع ــان ص ــك يف بي ــاء ذل ج

ــوم 21 مــن آذار/ مــارس مــن  ــذي يصــادف الي ــوم األم، ال ي

ــرم  ــال تح ــات االحت ــه أّن إدارة معتق ــح في ــام، أوض كل ع

بعــض األســرات األّمهــات مــن زيــارة أبنائهــّن، كــام وتحــرم 

األســرات األمهــات مــن الزيــارات املفتوحــة، ومــن متكينهــّن 

مــن احتضــان أبنائهــن، إضافــة إىل منــع التواصــل الهاتفــي 

معهــم، ومتنــع لقــاء األســرات بأبنائهــّن األرسى يف معتقــات 

االحتــال. وبــنّي أن مــن بــني األســرات أّمهــات ألطفــال 

رّضــع اعتقلتهــن ســلطات االحتــال وحكمــت عليهــّن 

باالعتقــال لســنوات طويلة، كاألســرة نرين حســن من 

والتــي  ســنوات،  لســت  باالعتقــال  واملحكومــة  حيفــا، 

ــا  ــا الســبعة يف قطــاع غــزة، وتحرمه ــا وأطفاله ــع زوجه يقب

حرمــان  جانــب  إىل  زيارتهــم،  مــن  االحتــال  ســلطات 

إخوتهــا -القابعــني يف حيفــا- مــن زيارتهــا أيضــاً، وذلــك منــذ 

اعتقالهــا بتاريــخ 18 أكتوبــر 2015، علــامً أن أصغــر أطفالهــا 

كان بعمــر مثانيــة شــهور عنــد اعتقالهــا وأكرهــم فتــاة 

كانــت بعمــر )11 عامــاً(، مــا تــزال تقــوم برعايــة أشــقائها 

ــا. ــب والده إىل جان

القــدس،  حامدة مــن  األســرات: فدوى  إىل  باإلضافــة 
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املعتقلــة منــذ العــام 2017، واملحكومــة باالعتقــال لـــ)10( 

ســنوات، وهــي أم لخمســة أطفــال، أصغرهــم كان يبلــغ من 

العمــر أربعــة أشــهر عنــد اعتقالهــا، واألســرة املوقوفة ملــى 

خاطر مــن الخليــل، األّم لخمســة، والتــي مل يبلــغ أصغرهــم 

العامــني عنــد اعتقالهــا، واألســرة املوقوفة بلســم رشايعة من 

ونصــف. ســنة  بعمــر  أصغرهــم  لثاثــة،  األم  الرملــة، 

أيضــاً  يعتقــل  االحتــال  أن  إىل  األســر  نــادي  وأشــار 

ــام  ــذ الع ــدس، من ــن الق ــودة، م ــود- ع ــرة أمينة محم األس

ــد  ــد أحم ــد محم ــا الوحي ــاء ابنه ــن لق ــا م 2017، ويحرمه

مــن  يبلــغ  كان  والــذي  »رميــون«،  يف  املعتقــل  هلســة 

العمــر )17( عامــاً عنــد اعتقالــه عــام 2016 والحكــم عليــه 

ــاً. ــال لـــ)18( عام باالعتق

ــهداء  ــات الش ــات وأّمه ــال عائ ــتهدف االحت ــام ويس ك

كاســتمرار لسياســة العقوبــات الجامعيــة بحــّق عائلــة 

األســر والّشــهيد، كاعتقال ســوزان أبــو غنــام، مــن القــدس، 

وهــي والــدة الّشــهيد محمــد أبــو غنــام، باّدعــاء التحريــض، 

واعتقال وفــاء مهــداوي، مــن طولكــرم، والــدة الّشــهيد 
أرشف نعالــوة.535

نابلس تودع الشهيدين حمدان ونوري ومواجهات يف عدة 
مناطق

استشــهد الشــاب أحمــد جــامل منــارصة )26 عامــاً( مــن 

قريــة واد فوكــني، جــراء إصابتــه بالرصــاص الحــي يف الصــدر 

والكتــب واليــد، عــى مدخــل الخــر، كــام أصيــب املواطــن 

ــم  ــه، ت ــة يف بطن ــروح حرج ــني بج ــن نحال ــة م ــاء غياظ ع

نقلــه إىل مستشــفى الياممــة حيــث أدخــل فــوراً إىل غرفــة 

ــام  ــو قي ــرى ه ــا ج ــان أن م ــهود عي ــد ش ــات، وأك العملي

قــوات االحتــال املتمركــزة يف الــرج العســكري املقــام 

ــاص  ــاق الرص ــر، بإط ــدة الخ ــويب لبل ــل الجن ــى املدخ ع

الحــي عــى ســيارة مواطــن برفقــة زوجتــه وأبنائــه مــا أدى 

إلصابتــه برصاصــة يف البطــن، وكان املواطــن منــارصة يقــود 

مركبتــه خلفــه متامــاً، وترجــل مــن ســيارته محــاوالً إســعاف 

ــز  ــاد إىل حاج ــا ع ــفى، وعندم ــه إىل املستش ــاب، ونقل املص

»النشــاش« ألخــذ مركبتــه أطلــق جنــود االحتــال الرصــاص 
ــه شــهيداً.536 ــارش مــا أدى الرتقائ ــه بشــكل مب علي

استشهاد مواطن برصاص االحتالل غرب بيت لحم عرشات 
اإلصابات خالل مواجهات يف عدة مناطق 

استشــهد مواطــن وأصيــب آخــر، مســاء أمــس، برصــاص 

ــد  ــي عــى حاجــز »النشــاش« عن ــال اإلرسائي ــوات االحت ق

ــدة الخــر، غــرب بيــت لحــم. املدخــل الجنــويب لبل

ــد جــامل  ــدت وزارة الصحــة استشــهاد الشــاب أحم وأك

منــارصة )26 عامــا(، وهــو مــن قريــة واد فوكــني غــرب بيــت 

لحــم، عــى مدخــل الخــر، برصــاص االحتــال اإلرسائيــي، 

إضافــة إىل إصابــة أخــرى بجــروح حرجــة. وأكد شــهود عيان 

أن مــا جــرى هــو قيــام قــوات االحتــال املتمركــزة يف الــرج 

ــر،  ــدة الخ ــويب لبل ــل الجن ــى املدخ ــام ع ــكري املق العس

بإطــاق الرصــاص الحــي عــى ســيارة مواطــن برفقــة زوجتــه 

وأبنائــه مــا أدى إلصابتــه برصاصــة يف البطــن، وكان املواطــن 

ــه خلفــه متامــا، وترجــل مــن ســيارته  منــارصة يقــود مركبت

ــه إىل املستشــفى، وعندمــا  محــاوال إســعاف املصــاب، ونقل

ــود  ــق جن ــه أطل ــذ مركبت ــاش« ألخ ــز »النش ــاد إىل حاج ع

ــه  ــارش مــا أدى الرتقائ ــه بشــكل مب ــال الرصــاص علي االحت

شــهيدا.

 يف حــني أكــدت وزارة الصحــة استشــهاد منــارصة متأثــراً 

واليــد،  والكتــف  الصــدر  الحــي يف  بالرصــاص  بإصابتــه 

وأوضحــت »إصابــة آخــر بجــروح حرجــة بالرصــاص الحي يف 

البطــن، وتــم نقلــه ملستشــفى الياممــة، وهــو اآلن يف غرفــة 

ــات«.537  العملي

خمس إصابات يف مواجهات رشق القطاع وغارة جوية 
تستهدف نقطة رصد للمقاومة

ــرشات  ــي، والع ــاص الح ــني بالرص ــة مواطن ــب خمس أصي

بحــاالت اختنــاق، خــال مواجهــات عنيفــة اندلعــت يف 

مناطــق واســعة مــن رشق القطــاع، ليلــة أمــس، كــام 

ــة رشق  ــد للمقاوم ــة رص ــال نقط ــرات االحت ــت طائ قصف

ــزة. ــة غ مدين

ــط  ــاء يف محي ــاعات املس ــال س ــرات خ ــدأت املظاه وب

مخيــم العــودة مبنطقــة الريــج وســط القطــاع، ثــم امتــدت 

وشــملت رشق مدينــة رفــح، ومخيــم العــودة مبحافظــة 

خــان يونــس، إضافــة إىل محيــط موقــع ملكــة قبالــة حــي 

ــزة. ــة غ الشــجاعية مبدين

ــي«  ــاك اللي ــدة اإلرب ــن »وح ــبان م ــات الش ــع مئ وتجم

قبالــة خــط التحديــد جنــوب ووســط القطــاع، وبــدؤوا 

ــر. ــول ومزام ــرع طب ــة، وق ــارات مطاطي ــعال إط بإش

ــوم، دوي  ــر الي ــس وفج ــة أم ــاعات ليل ــال س ــمع خ وس

سلســلة مــن االنفجــارات الكبــرة، نجمــت عــن إلقــاء 

ــة، خــال مشــاركتهم  ــل الصوتي ــن عــرشات القناب متظاهري
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يف التظاهــرات.

وقــال متظاهــرون، إنهــم بــدؤوا منــذ ســاعات الليــل 

األوىل بإلقــاء قنابــل صوتيــة يف أراٍض خاليــة، وربــط أخــرى 

ــا  ــد إطاقه ــف، لتنفجــر بع ــواء خفي ــات منتفخــة به ببالون
ــل.538 بقلي

مستوطن يدهس مواطناً قرب الحرم اإلبراهيمي 

ــس، جــراء  ــوم الخمي ــاح الي ــب مواطــن بجــروح صب أصي

ــرم  ــرب الح ــر ق ــي جاب ــتوطن يف ح ــل مس ــن قب ــه م دهس

ــل. ــي بالخلي االبراهيم

ــل  ــس العام ــتوطنا ده ــة، إن مس ــادر محلي ــت مص وقال

جمعــة قفيشــة مــا أدى إىل إصابتــه بجــروح طفيفــة. 

ــفى  ــل إىل املستش ــل العام ــم نق ــه ت ــادر أن ــت املص وأضاف

ــر  ــال األحم ــعاف اله ــيارة إس ــطة س ــاج بواس ــي الع لتلق

الفلســطيني فيــام الذ املســتوطن بالفــرار539.

الجمعة 2019/3/22

إصابات يف القطاع 

شــيعت جامهــر بيــت لحــم ظهــر أمــس جثــامن الشــهيد 

أحمــد جــامل منــارصة الــذي ســقط برصــاص االحتــال 

ــم.  ــت لح ــن بي ــوب م ــاش إىل الجن ــز النش ــط حاج يف محي

ــراء  ــس، ج ــني، مســاء أم ــب 7 مواطن ــزة، أصي ــاع غ ويف قط

اعتــداءات إرسائيليــة تجــاه الشــبان املشــاركني يف فعاليــات 

اإلربــاك الليــي رشق مدينــة رفــح، وبحســب وزارة الصحــة، 

ــاج.  ــوا للع ــة ونقل ــروح مختلف ــوا بج ــني أصيب ــإن املواطن ف

فيــام ذكــر مصــدر طبــي أن شــابني أصيبــا بشــظايا قذيفــة 

ــن  ــة م ــى مجموع ــة ع ــة إرسائيلي ــا دباب ــة أطلقته مدفعي

ــة.540  ــات الحارق ــي البالون مطلق

مواجهات يف عوريف عقب اعتداء استيطاين اقتحام 
سلفيت وإغالق مداخل دير نظام

شــيعت جامهــر غفــرة يف محافظــة بيــت لحــم، أمــس، 

جثــامن الشــهيد أحمــد منــارصة إىل مثــواه األخــر، يف الوقت 

الــذي واصلــت فيــه قــوات االحتــال حمــات الدهــم 

ــتة  ــا س ــت خاله ــة واعتقل ــات الضف ــام يف محافظ واالقتح

مواطنــني واســتدعت ثاثــة آخريــن وأغلقــت مداخــل قريــة 

ديــر نظــام مبحافظــة رام اللــه والبــرة، بالتزامــن مــع قمعهــا 

أهــايل قريــة عوريــف خــال تصديهــم االعتــداء اســتيطاين.

ــت  ــر بي ــني وجامه ــة وادي فوك ــايل قري ــيع أه ــد ش  فق

ــواه  ــارصة إىل مث ــامل من ــد ج ــهيد أحم ــامن الش ــم، جث لح

ــة. ــرة القري ــر يف مق األخ

وكان منــارصة استشــهد، مســاء أول مــن أمــس، بعــد 

أثنــاء  أربــع رصاصــات عليــه  إطــاق جنــود االحتــال 

إنقــاذه املصــاب عــاء غياظــة. وانطلــق املوكــب مــن أمــام 

مستشــفى بيــت جــاال الحكومــي، وصــوال إىل مســقط رأســه، 

حيــث ألقيــت عليــه نظــرة الــوداع األخــرة، وأدى املشــيعون 

صــاة الظهــر ثــم الجنــازة عــى روحــه الطاهــرة يف جامــع 

ــرى. ــه ال ــل موارات ــة، قب القري

بيــت  محافظــة  أمــس،  عــم،  الشــامل  اإلرضاب  وكان 

لحــم، حــداداً عــى روح الشــهيد منــارصة )23 عامــاً( الــذي 

استشــهد يف عمليــة إعــدام مبــارش مــن نقطــة الصفــر عندما 

ــال. ــاً آخــر برصــاص االحت كان ينقــذ مصاب

مــن جهــة أخــرى، أغلقــت قــوات االحتــال الطــرق 

واملداخــل املؤديــة إىل قريــة ديــر نظــام شــامل غــريب مدينــة 

ــه. رام الل

وقــال منســق لجنــة الدفــاع عــن األرايض يف ديــر نظــام، 

التميمــي: إن قــوات االحتــال أغلقــت مداخــل  صــايف 

مــن  واملركبــات  املواطنــني  ومنعــت  بالكامــل،  القريــة 

الدخــول والخــروج مــن القريــة. وتابــع التميمــي، إن قــوات 

االحتــال أخرتــه أن اإلغــاق يتــم مبوجــب أمــر عســكري وال 
ــه.541 ــن محــدد لرفع يوجــد زم

رفح: 8 إصابات بغارة استهدفت مطلقي البالونات 
واملشاركني يف اإلرباك اللييل

أصيــب 8 شــبان برصــاص االحتــال وشــظايا غــارة جويــة 

اســتهدفت مجموعــة مــن مطلقــي البالونــات الحارقــة رشق 

محافظــة رفــح، تزامنــت مــع انــدالع مواجهــات ليليــة بــني 

مئــات املتظاهريــن مــن »وحــدة اإلربــاك الليــي«، وقــوات 

االحتــال املتمركــزة عــى طــول الحــدود الرشقيــة للقطــاع، 

ليلــة أمــس.

ــرة إرسائيليــة  ــة إن طائ ــة ومحلي ــت مصــادر أمني  وقال

دون طيــار أطلقــت صاروخــاً باتجــاه مجموعــة مــن الشــبان 

كانــوا يطلقــون بالونــات حارقــة رشق محافظــة رفــح، جنوب 

قطــاع غــزة، مــا أســفر عــن إصابــة ثاثــة منهــم بجــروح.

 ونقــل املصابــون الثاثــة إىل مستشــفى الشــهيد أبــو 

يوســف النجــار لتلقــي العــاج، ووصفــت إصاباتهــم مــا بــني 

ــطة. ــة واملتوس الطفيف

ــة اندلعــت يف عــدة   وكانــت مواجهــات ومناوشــات ليلي

ــر  ــس وفج ــة أم ــاعات ليل ــال س ــاع خ ــع رشق القط مواق
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ــوم. الي

 وتجمــع عــرشات الشــبان مــن »وحــدة اإلربــاك الليــي« 

العــودة مبنطقــة خزاعــة رشق محافظــة  قبالــة مخيــم 

خــان يونــس، ورشق محافظتــي خــان يونــس، ومخيــم 

الريــج جنــوب ووســط القطــاع، وبــدؤوا بإشــعال إطــارات 

ــرات. ــاق صاف ــول، وإط ــرع طب ــة، وق مطاطي

ــة  ــن الشــبان مســتغلني كثاف ــدد م ــدم ع ــك تق ــد ذل  بع

ــة، وقصــوا الســياج  الدخــان الناتــج عــن اإلطــارات املطاطي

الفاصــل يف أكــر مــن نقطــة، وأشــعلوا حرائــق عــى خــط 
ــد.542 التحدي

السبت 2019/3/23

شهيدان وعرشات اإلصابات يف قطاع غزة خالل قمع 
القوات اإلرسائيلية للمرسات األسبوعية 

قــدوم  كفــر  مســرة  اإلرسائيــي  جيــش  قمــع  فيــام 

مختلــف  يف  واعتقاالتــه  اعتداءاتــه  وواصــل  الســلمية 

محافظــات الضفــة، استشــهد مواطنــان برصــاص قــوات 

ــم 5  ــب 62 آخــرون بالرصــاص الحــي بينه ــال، وأصي االحت

ــاق، أمــس، خــال قمــع  بحــال الخطــر، والعــرشات باالختن

ــادت  املشــاركني يف مســرات ســلمية رشق قطــاع غــزة. وأف

مصــادر طبيــة باستشــهاد الشــاب جهــاد منــر خالــد حــرارة 

)24 عامــاً( مــن حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة، نتيجــة 

إصابتــه برصــاص قنــاص االحتــال خــال مشــاركته مبســرة 

ــن  ــاً ع ــادر نق ــت املص ــزة. وأضاف ــة غ ــلمية رشق مدين س

ــط  ــح وس ــر البل ــة دي ــى يف مدين ــهداء األق ــفى ش مستش

ــتات  ــد ش ــم أحم ــد الكري ــال عب ــاب نض ــاع، أن الش القط

ــزة،  ــة غ ــوب مدين ــة، جن ــة املغراق ــن منطق ــاً( م )29 عام

استشــهد رشق مخيــم الريــج وســط القطــاع، جــراء إصابتــه 

ــه  ــا علي ــدر، أطلقه ــر يف الص ــوع املتفج ــن الن ــة م برصاص

جنــود االحتــال، خــال مشــاركته يف املســرة الســلمية رشق 

ــم.  املخي

وأفــادت مصــادر طبيــة بــأن 63 مواطنــاً آخريــن أصيبــوا 

ــري،  ــوت رسي ــة م ــم بحال ــر، أحده ــال الخط ــم 5 بح بينه

ــرات  ــاركني يف املس ــى املش ــال ع ــوات االحت ــداء ق يف اعت

ــزة.543  ــاع غ ــلمية رشق قط الس

فتح مدخل سياحي تحت أسوار القدس يهدد مبنى 
إسالمياً من القرن السابع 

ــار  ــلطة اآلث ــاد« وس ــتيطانية »الع ــة االس ــدأت الجمعي ب

اإلرسائيليــة مؤخــراً بفتــح مدخــل تحــت ســور البلــدة 

القدميــة يف القــدس وذلــك بهــدف متكــني الســياح مــن 

االنتقــال مــن ســلوان )التــي يطلــق عليهــا املســتوطنني اســم 

ــراق  ــاحة ال ــوار س ــة ج ــة األثري ــة داود(. إىل الحديق مدين

ــن  ــزء م ــدم ج ــر ه ــح املم ــتوجب فت ــدة ويس ــل البل داخ
ــابع.544 ــرن الس ــن الق ــامي م ــى إس ــدار مبن ج

شهيدان و62 مصاباً يف مواجهات عنيفة وواسعة رشق 
القطاع 

استشــهد شــابان وأصيــب 62 مواطنــاً بالرصــاص وقنابــل 

وصحافيــني،  مســعفني  خمســة  بينهــم  مبــارشة،  غــاز 

واســعة  تظاهــرات  يف  الشــديد،  باالختنــاق  والعــرشات 

ــق  ــس مناط ــت يف خم ــة، اندلع ــات عنيف ــا مواجه تخللته

الحاديــة  الجمعــة  يف  أمــس،  مســاء  غــزة  قطــاع  رشق 

ــا  ــق عليه ــي أطل ــودة، والت ــرات الع ــن مس ــني م والخمس

خيارنــا«. »املســرات 

 والشــهيدان هــام: نضــال عبــد الكريــم شــتات )29 

عامــاً(، واستشــهد بعــد إصابتــه برصاصــة متفجــرة يف الــرأس 

ــة  ــكان منطق ــن س ــو م ــج، وه ــم الري ــة رشق مخي مبنطق

املغراقــة وســط القطــاع، والشــهيد جهــاد منــر حــرارة )24 

عامــاً(، وأصيــب برصاصــة يف رأســه يف منطقــة ملكــة رشق 

ــة  ــجاعية مبدين ــي الش ــكان ح ــن س ــو م ــزة، وه ــة غ مدين

غــزة.

 وشــهدت مناطــق التظاهــر الخمــس مواجهــات وصفــت 

باألعنــف منــذ أشــهر طويلــة، كان أعنفهــا يف منطقتــي 

»ملكــة« رشق مدينــة غــزة، وكذلــك مخيــم العــودة مبنطقــة 

الريــج، ومحافظــة خــان يونــس، اذ شــهدت املناطــق الثاث 

املذكــورة حشــودا كبــرة مــن املتظاهريــن، الذيــن اندفعــوا 

بــاآلالف ناحيــة خــط التحديــد، وقــد تعرضــوا إلطــاق 

ــقوط  ــن س ــفر ع ــني، أس ــة إرسائيلي ــن قناص ــف م ــار مكث ن

ــات. ــرشات اإلصاب ــهيدين وع ش

ــة  ــائل املقاوم ــة وس ــل كاف ــاد متظاهــرون تفعي ــام أع  ك

ــة  ــدات التابع ــع الوح ــطت جمي ــة، ونش ــعبية املعروف الش

ملســرات العــودة، خاصــة »قــص الســياج« و»الكاوتشــوك«، 
ــة«.545 ــات الحارق و»البالون

مجلس حقوق اإلنسان يدين استخدام إرسائيل املتعمد 
»للقوة املميتة« ضد املتظاهرين املدنيني 

ــدة،  ــم املتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق أدان مجل
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ــة« غــر  ــل املتعمــد »للقــوة املميت أمــس، اســتخدام إرسائي

املرشوعــة وغرهــا مــن أســاليب القــوة املفرطــة يف مواجهــة 

ــن املدنيــني يف قطــاع غــزة. املتظاهري

املســؤولية  بتحميــل  يتعلــق  قــراراً  املجلــس   وتبنــى 

ــامي  ــاون اإلس ــة التع ــن منظم ــة ع ــتان نياب ــه باكس طرحت

ــاع 15  ــاين دول وامتن ــرتاض مث ــل اع ــة مقاب ــه 23 دول وأقرت

ــت. ــن التصوي ع

والــدول التــي صوتــت مــع القــرار هــي: أفغانســتان، 

أنغــوال، البحريــن، بنغاديــش، بوركينافاســو، تشــيي، الصــني، 

كوبــا، مــر، ارتريــا، العــراق، املكســيك، نيجريــا، باكســتان، 

بــرو، الفلبــني، قطــر، الســعودية، الســنغال، الصومــال، 

ــس. ــبانيا، تون ــا، إس ــوب افريقي جن

وامتنعــت عــن التصويــت كل مــن: األرجنتــني، جــزر 

الكونغــو  جمهوريــة  كرواتيــا،  الكامــرون،  الباهامــا، 

الدميقراطيــة، ايســلندا، الهنــد، إيطاليــا، اليابــان، نيبــال، 

روانــدا، ســلوفاكيا، توغــو، بريطانيــا، وأوروغــواي. واعرتضــت 

ــا،  عــى القــرار كل مــن: أســرتاليا، النمســا، الرازيــل، بلغاري

ــا. ــر، وأوكراني ــي، املج ــزر فيج ــيك، ج التش

ــة تابعــة إىل  ــة دولي ــس حقــوق اإلنســان هــو هيئ ومجل

منظومــة األمــم املتحــدة، ويتألــف مــن 47 دولــة مســؤولة 

ــة  ــا يف كاف ــان وحاميته ــوق اإلنس ــع حق ــز جمي ــن تعزي ع
ــامل.546 أنحــاء الع

مستوطنون يهاجمون مواطنة ونجلها يف الخليل

ــبت، اىل  ــوم الس ــاء الي ــا، مس ــة ونجله ــت مواطن  تعرض

ــل  ــة ت ــتوطنني يف منطق ــن املس ــة م ــن مجموع ــداء م اعت

الرميــدة يف الخليــل.

وأفــادت مصــادر محليــة وأمنيــة لـ»وفــا«، بــأن مجموعــة 

مــن املســتوطنني الذيــن يقيمــون بالبــؤرة االســتيطانية 

املقامــة عــى أرايض املواطنــني يف تــل الرميــدة هاجمــوا 

ــام  ــدوا عليه ــا واعت ــور« ونجله ــة »قعق ــن عائل ــة م مواطن

بالــرب والســب أثنــاء تواجدهــام يف محيــط منزلهــم. يذكر 

أن تــل الرميــدة يقــع مقابــل الحــرم االبراهيمــي الرشيــف 

ــط  ــى وس ــل ع ــكل كام ــل بش ــة ويط ــة الغربي ــن الجه م

املدينــة ويتعــرض ســاكنيه مــن املواطنــني الفلســطينيني 

وبشــكل يومــي ومســتمر العتــداءات االحتــال ومســتوطنيه 

منازلهــم  مغــادرة  عــى  وإجبارهــم  عليهــم  للضغــط 

وأراضيهــم يف املنطقــة 547.

األحد 2019/3/24

شهيد يف قطاع غزة

أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، اليــوم األحــد، 

استشــهاد مواطــن متأثــرا بجــروح اصيــب بهــا الليــل املــايض 

ــون. ــت حان ــي رشق بي ــاك اللي ــات اإلرب ــال فعالي خ

وقــال الناطــق باســم وزارة الصحــة يف غــزة د أرشف 

القــدرة إن املواطــن حبيــب املــري 24 عامــا استشــهد إثــر 

ــاع  ــامل قط ــال ش ــوات االحت ــاص ق ــدر برص ــه بالص إصابت

ــا  ــيس بجبالي ــفى اإلندوني ــاب إىل املستش ــل الش ــزة. ونق غ

أوال ثــم جــرى تحويلــه إىل مستشــفى الشــفاء بغــزة حيــث 
ــا.548 ــهاده صباح ــن استش أعل

االحتالل يعتقل 4 مواطنني من نابلس بينهم شقيقان

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليوم األحــد، أربعة 

مواطنــني مــن محافظــة نابلــس، بينهــم شــقيقان. وأفــادت 

مصــادر محليــة لــ»وفــا«، بــأن قــوات االحتــال بتعزيــزات 

عســكرية اقتحمــت قريــة مادمــا جنــوب نابلــس، وفتشــت 

عــددا مــن املنــازل، واعتقلــت األســرين املحررين الشــقيقني 

أســد اللــه، ومحمــد وجيــه قــط. وأضافــت، أن تلــك القــوات 

اقتحمــت عــدة مــن مدينــة نابلــس، واعتقلــت بــدر حســام 

الــرزة مــن منزلــه يف حــي املخفيــة، وهــو ابــن األســر حســام 

ــس،  ــك رشق نابل ــت فوري ــدة بي ــت بل ــام داهم ــرزة. ك ال

ــب  ــة، عق ــم خطاطب ــد املنع ــر عب ــن أم ــت املواط واعتقل
دهــم منزلــه.549

اعتقال 12 مواطن من الضفة 

اعتقلــت قــوات االحتــال 12 مواطنــا، فجــر اليــوم، عقــب 

ــادرت  ــة، وص ــات الضف ــق يف محافظ ــدة مناط ــا ع اقتحامه

آالف الشــواقل بالخليــل.

وعرف من بني معتقي الضفة:

1. املحرر بدر حسام الرزة- نايلس.

2. املحرر محمد وجيه قط- مادما جنوب نابلس.

3. املحرر أسد الله وجيه قط- مادما.

4. أمــر عبــد املنعــم خطاطبــة- بيــت فوريــك رشق 

نابلــس.

ــوب  ــار جن ــت فج ــة- بي ــامي طقاطق ــاد س ــرر إي 5. املح

ــت لحــم. بي

6. رامي محمد ثوابتة- بيت فجار.

7. عامر عي ثوابتة- بيت فجار.
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8. سامر بركات صاح- الخر جنوب بيت لحم.

9. أمر نارص األسمر- العيزرية رشق القدس.

10. االحتــال يعتقــل الشــاب قســام الخطيــب عــى 
حاجــز عطــارة شــامل رام اللــه.550

إصابات باالختناق يف صفوف الهيئة التدريسية وطلبة 
مدرسة النهضة األساسية

األحــد،  اليــوم  واملعلمــني،  الطلبــة  عــرشات   أصيــب 

بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، 

الــذي أطلقتــه قــوات االحتــال اإلرسائيــي صــوب مدرســة 

النهضــة األساســية للبنــني يف مدينــة الخليــل. وأفــادت 

مصــادر أمنيــة لـ»وفــا«، بــأن قــوات االحتــال أطلقــت 

بغــزارة قنابــل الغــاز الســام باتجــاه الطلبــة واملعلمــني 

أثنــاء دخولهــم املدرســة صبــاح اليــوم، مــا تســبب بحــاالت 

ــا. ــعافهم ميداني ــرى إس ــاق، وج اختن

كــام داهمــت تلــك القــوات منــزل املواطــن هــاين الرجبــي 

ــا  ــت مبلغ ــل، ونهب ــة الخلي ــر مبدين ــل جوه ــة جب يف منطق

مــن املــال، ومنــزيل الشــقيقني محمــود وســامي جميــل 

ــتهام. ــا، وفتش ــدة دورا جنوب ــوب يف بل الرج

يذكــر أن أكــر مــن 11 مدرســة يف املنطقــة الجنوبيــة 

تعــاين مــن اعتــداءات قــوات االحتــال عــى الطلبــة والهيئــة 
ــل بهــم عــى الحواجــز العســكرية.551 التدريســية، والتنكي

9 إصابات بينها حالة حرجة يف غارتني استهدفتا مطلقي 
بالونات حارقة وتظاهرات واسعة رشق القطاع

ــخ  ــايف بشــظايا صواري ــم صح ــبان بينه ــة ش ــب أربع أصي

جويتــني،  غارتــني  جــراء  إرسائيليــة،  طائــرات  أطلقتهــا 

اســتهدفتا مجموعتــني مــن مطلقــي البالونــات الحارقــة 

رشق مخيــم الريــج وســط القطــاع، تبعهــا انــدالع مناوشــات 

ــني آالف املتظاهريــن  ــة واســعة وعنيفــة ب ومواجهــات ليلي

مــن »وحــدة اإلربــاك الليــي«، وقــوات االحتــال املتمركــزة 

ــد  ــس، وق ــة أم ــاع، ليل ــة للقط ــى طــول الحــدود الرشقي ع

أســفرت عــن إصابــة خمســة شــبان، أحدهــم بجــروح 

ــة. ــة للغاي حرج

ــة  ــرة إرسائيلي ــة، إن طائ ــة ومحلي ــادر أمني ــت مص  وقال

بــدون طيــار أطلقــت صاروخــا باتجــاه مجموعــة مــن 

الشــبان كانــوا يطلقــون بالونــات حارقــة رشق مخيــم الريــج 

عــر أمــس، مــا أســفر عــن إصابــة ثاثــة منهــم، وبعدهــا 

بوقــت قصــر شــنت الطائــرات غــارة ثانيــة يف ذات املنطقة، 

اســتهدفت مجموعــة أخــرى مــن الشــبان، مــا أســفر عــن 

إصابــة الصحــايف محمــود اللــوح، والــذي تصــادف وجــوده 

ــة. يف املنطق

 ونقــل املصابــون األربعــة جــراء الغارتــني إىل مستشــفى 

شــهداء األقــى وســط القطــاع لتلقــي العــاج، وقــد وصفت 

إصابتهــم مــا بــني البالغــة واملتوســطة.

 واندلعــت مناوشــات ومواجهــات ليليــة عنيفــة وواســعة 

بــني آالف املتظاهريــن مــن »وحــدة اإلربــاك الليــي«، 

وقــوات االحتــال، يف خمــس مناطــق عــى الحــدود الرشقيــة 

ــوم. ــة أمــس وفجــر الي للقطــاع، خــال ســاعات ليل

ــة  ــرات راجل ــرة يف مس ــداد كب ــرون بأع ــل متظاه  ووص

ومحمولــة إىل مخيــامت العــودة الخمســة، وفــور وصولهــم 

إىل مواقــع التظاهــر رشعــوا بإشــعال إطــارات مطاطيــة، فيام 

ــاراً«،  ــوالً و»مزم ــون طب ــم يحمل ــم وه ــات منه ــدم املئ تق

ناحيــة خــط التحديــد مبحــاذاة بلــدة خزاعــة رشق محافظــة 

خــان يونــس، ورشق مخيــم الريــج وســط القطــاع، باإلضافــة 

إىل رشق مدينــة رفــح، وقــرب حــي الشــجاعية »موقــع 

ــا »موقــع  ــة بلــدة جبالي ملكــة« مبدينــة غــزة، وكذلــك قبال

أبــو صفيــة« شــاميل القطــاع.

ورشع املتظاهــرون يف النقــاط الخمــس املذكــورة بإصــدار 

أصــوات مزعجــة، بالتزامــن مــع قيــام مجموعــات مــن 

املتظاهريــن بإطــاق ألعــاب ناريــة ناحيــة مواقــع االحتــال، 

وتســليط أضــواء ليــزر.

الصوتيــة يف  القنابــل  مئــات  متظاهــرون  ألقــى  كــام 

ســاحات خاليــة قبالــة خــط التحديــد، كــام فجــروا عبــوات 

كبــرة، وقــد نجــم عــن ذلــك ســامع دوي انفجــارات كبــرة 

ــبوقة. ــر مس وغ

ــن  ــات م ــت مجموع ــرات أطلق ــع التظاه ــن م  وبالتزام

الشــبان عــرشات البالونــات الحارقــة واملتفجــرة واملفخخــة، 

ــرى  ــر، وأخ ــت قص ــه بوق ــد إطاق ــر بع ــا كان ينفج بعضه

ــزة. ــاف غ ــدات غ ــقوطها يف بل ــد س ــر بع ــدت لتنفج أع

ــار بصــورة مبــارشة تجــاه   وأطلقــت قــوات االحتــال الن

املتظاهريــن يف النقــاط املذكــورة، مــا تســبب يف إصابــة 

ــب يف  ــم أصي ــا، أحده ــاص رشق جبالي ــبان بالرص ــة ش ثاث

ــه حرجــة، ونقــل إىل املستشــفى اإلندونيــيس  صــدره وحالت

ومنــه إىل مجمــع الشــفاء الطبــي، بينــام أصيــب شــاب آخــر 

رشق محافظــة خــان يونــس، كــام أصيــب مواطــن خامــس 

ــح. ــة رف برصاصــة متفجــرة بقدمــه رشق مدين
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 ونقــل املصابــون الخمســة إىل مستشــفيات حكوميــة 

ــم  ــة أحده ــت إصاب ــد وصف ــاج، وق ــي الع ــاع لتلق بالقط

بالخطــرة.

 وقــال شــهود عيــان إن قــوات االحتــال اســتخدمت قنابل 

ــت تتعمــد  ــن، إذ كان الغــاز بشــكل مفــرط ضــد املتظاهري

إطــاق قنابــل إنــارة، وتحــول بأضوائهــا مناطــق التظاهــر إىل 

مــا يشــبه النهــار، فتحــدد مواقــع املتظاهريــن بدقــة، لتبــدأ 

راجــامت مثبتــة فــوق جيبــات مصفحــة، بإطــاق عــرشات 

قنابــل الغــاز يف وقــت قصــر.

 ورغــم محــاوالت األطقــم الطبيــة تقديــم إســعافات 

ــة  ــاالت خاص ــض الح ــاز، إال أن بع ــني بالغ ــة للمصاب ميداني

رشق مدينــة رفــح وموقــع »أبــو صفيــة« يف منطقــة جباليــا، 

تطلــب تحويلهــا إىل املستشــفيات، نظــراً لصعوبــة إصاباتهم، 

وقــد تلقــوا جميعــا إســعافات وعاجــات طبيــة.

 وقالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أن التظاهــرات 

تجــددت عنــد حــدود قطــاع غــزة، مشــرة إىل وقــوع 

انفجــارات قويــة يف منطقــة املجلــس اإلقليمــي »أشــكول«، 

فيــام وصفــت مصــادر عريــة تظاهــرات األمــس بأنهــا 

ــة.552  ــدة طويل ــذ م ــف من ــر واألعن األك

الطائرات الحربية تقصف غزة

اســتهدفت طائرات االحتال اإلرسائيي املســرة دون طيار 

عــدة نقــاط قرب مخيــامت العودة بقطــاع غزة، فجــر اليوم.

وقــال مراســا إن طائــرة اســتطاع اســتهدفت مخيــم 

ــد  ــاروخ واح ــل بص ــف اللي ــد منتص ــح بع ــودة رشق رف الع

ــس  ــداين بنف ــط املي ــة للضب ــتهداف نقط ــادت الس ــام ع في

ــم  ــات. ورشق مخي ــوع إصاب ــن وق ــان ع ــكان دون اإلع امل

الريــج وســط قطــاع غــزة قصفــت طائــرة االســتطاع هدفــا 

رشق خيــام العــودة يف غــارة هــي الثاثــة يف نفــس املنطقــة 

ــذ ســاعات مســاء أمــس. من

ودوت صافــرات اإلنــذار يف املجلــس اإلقليمــي اإلرسائيــي 

»اشــكول« شــامل قطــاع غــزة، الليلــة املاضيــة، وذلــك 

تحســبا إلطــاق صواريــخ مــن داخــل القطــاع. وقــال أفيخاي 

بيــان،  الجيــش اإلرسائيــي يف  باســم  املتحــدث  أدرعــي 

ــي  ــس اإلقليم ــذار يف املجل ــرات اإلن ــاق صاف ــم »إط ــه ت إن

ــص«. ــد الفح ــل قي ــأن »التفاصي ــاً ب ــكول«، مضيف أش

وذكــرت صحيفــة »جروزاليــم بوســت« اإلرسائيليــة، أنــه 

ــة  ــة الســبت يف منطق ــذار يف ليل ــارات اإلن ــم إطــاق صف ت

إشــكول بالقــرب مــن حــدود غــزة.

حارقــة  بالونــات  انفجــار  »أدى  الصحيفــة،  وأضافــت 

خــال عمليــات اإلربــاك الليــي الليليــة عــى طــول حــدود 

غــزة إىل إطــاق صفــارات اإلنــذار يف منطقــة إشــكول، وفقــا 

ــة  ــي. وأوضحــت الصحيف ــش اإلرسائي ملتحــدث باســم الجي

ــدودي. ــياج الح ــاوز الس ــرة مل تتج ــات املتفج أن البالون

ــل كان  ــوال اللي ــارات ط ــامع دوي االنفج ــارت أن س وأش

ــات املتفجــرة التــي ألقيــت خــال عمليــات  بســبب البالون

اإلربــاك الليــي. وشــهدت الحــدود تظاهــرات ليليــة حاشــدة 

اطلــق خالهــا جيــش االحتــال النــار عــى املتظاهريــن مــا 

أدى إلصابــة ثاثــة منهــم وصفــت جــروح أحدهــم ببالغــة 
الخطــورة.553

اإلثنني 2019/3/25

اختناق طلبة ومعلمني بإطالق قنابل غازية عىل مدرسة يف 
الخليل 

فيــام شــيعت املئــات يف بلــدة بيــت حانــون شــامل قطــاع 

غــزة، ظهــر أمــس، جثــامن الشــهيد حبيــب املــري الــذي 

ارتقــى متأثــراً بجــراح أصيــب بهــا برصــاص االحتــال الليلــة 

قبــل املاضيــة، أصيــب عــدد مــن املواطنــني بالرصــاص 

ــال لتظاهــرات  ــع االحت ــر قم ــس، إث ــاق، مســاء أم واالختن

»اإلربــاك الليــي« الســلمية رشق قطــاع غــزة، يف وقــت 

ــار  ــدون طي ــرة ب ــال وطائ ــة االحت ــه مدفعي ــتهدفت في اس

ــاد  ــد أف ــاع. فق ــى حــدود القط ــة ع ــع للمقاوم ــدة مواق ع

االحتــال  جنــود  بــأن  طبيــة،  ومصــادر  عيــان  شــهود 

املتمركزيــن يف مواقعهــم العســكرية خلــف الســلك الفاصــل 

فتحــوا نــران أســلحتهم وأطلقــوا وابــاً مــن الغــاز املســيل 

للدمــوع صــوب عــرشات الشــبان الذيــن يتظاهــرون ســلمياً 

ــج وخــان  ــا شــامل القطــاع والري ــة غــزة وجبالي رشق مدين

ــح.554  ــس ورف يون

إصابات يف سجن النقب عقب عملية قمع واسعة 

أصيــب 5 أرسى عــى األقــل يف قســمي »3« و»4« يف 

ــع  ــدات القم ــام وح ــب قي ــراوي، عق ــب الصح ــجن النق س

القنابــل  بإطــاق  الســجون  ملصلحــة  التابعــة  الخاصــة 

ــة والغازيــة خــال اقتحــام أقســام الســجن وطعــن  الصوتي

ــني. وأعلنــت مصلحــة الســجون  ــل املعتقل ســجانني مــن قب

ــل.  ــى األق ــىرى ع ــة 5 أس ــة إصاب اإلرسائيلي

وأفــاد األرسى مــن ســجن النقــب يف اتصــال هاتفــي 
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ــت  ــا داهم ــت بعدم ــداث وقع ــأن االح ــدس«، ب ــع »الق م

ــه  ــع في ــذي يقب ــم ال ــس القس ــاء أم ــع مس ــدات القم وح

أرسى »حــامس« إلخراجهــم ونقلهــم وتوزيعهــم عــى باقــي 

األقســام خاصــة 3 و555.7 

إدارة معتقل »النقب« تقيد )240( اسرياً يف الساحة منذ 
املساء

أكّــد نــادي األســر الفلســطيني، يــوم االثنــني، بــأن األرسى 

يف قســمي )4( و)7( يف معتقــل »النقــب«، وعددهــم نحــو 

)240( أســراً؛ مــا زالــوا مقيّديــن منــذ مســاء األمــس يف 

ــرد القــارس. ســاحة املعتقــل يف ال

ــني  ــات ب ــهد مواجه ــب« ش ــل »النق ــار إىل أن معتق وأش

ــع  ــّوات القم ــت ق ــس، وقام ــاء أم ــّجانني مس األرسى والس

باســتخدام الرصــاص والغــاز يف مواجهــة األرسى الذيــن 

ــّجانني. ــن الس ــني م ــن اثن ــوا بطع قام

ــرة  ــات متوات ــهد مواجه ــب« يش ــل »النق ــر أن معتق يذك

بــني األرسى واإلدارة منــذ قرابــة الشــهر، عقــب نصبهــا 

ألجهــزة تشــويش يف محيــط مجموعــة مــن األقســام، علــامً 
أن عــدد األرسى يف النقــب نحــو )1300( أســر.556

توسيع املنطقة الصناعية ملستوطنات رشق القدس 

أعلــن وزيــر االقتصــاد والصناعــة اإلرسائيــي إيــي كوهــني، 

املنطقــة  لتوســيع  ســيصدره  قــرار  عــن  أمــس،  مســاء 

ــه  ــتوطنة معالي ــة ملس ــم« التابع ــور أدومي ــة »ميش الصناعي

أدوميــم، بـــ500 دونــم. 

ــة  ــة الصناعي ــع يف املنطق ــذا التوس ــني إن ه ــال كوه وق

ــد  ــى الصعي ــط ع ــس فق ــي لي ــاد اإلرسائي ــيفيد االقتص س

ــك  ــح كوهــني يف تل ــدويل أيضــاً. وافتت ــى ال ــل ع ــي، ب املح

املنطقــة أمــس مجتمعــاً تجاريــاً وترفيهيــاً ضخــامً تــم 

اســتثامر 400 مليــون شــيكل. 

الخرائــط  دائــرة  رئيــس  االســتيطان  خبــر  وقــال 

ــو  ــرشوع ه ــداف امل ــي: إن أه ــل التفكج ــطينية خلي الفلس

مســتقبل القــدس ووســط الضفــة الغربيــة، ضمــن مــرشوع 

القــدس الكــرى 2050 الــذي يقــي بإقامــة مطــار ومناطــق 

صناعيــة جديــدة وفنــادق ووحــدات ســكنية يف قلــب 

ــرى  ــيع ك ــث إن توس ــة حي ــة املحتل ــة الغربي ــط الضف وس

مســتوطنات القــدس »معاليــه أدميــم« مــدرج منــذ ســنوات 

ــة إىل  ــي أصبحــت مدين ــوذ هــذه املســتوطنة الت ــد نف وميت

ــت.557  ــر املي البح

إرسائيل تغلق معابر غزة والبحر 

قــررت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي صبــاح اليــوم االثنــني 

ــزة.  ــاع غ ــوب رشق قط ــامل جن ــو س ــرم اب ــر ك ــاق مع إغ

وقــال رائــد فتــوح رئيــس اللجنــة الرئاســية لتنســيق دخــول 

ــم بإغــاق معــر  ــي أبلغه ــب اإلرسائي ــع لغــزة الجان البضائ

كــرم أبــو ســامل مــن اليــوم وحتــى إشــعار آخــر.

وارجعــت إرسائيــل إغــاق املعــر بداعــي الــرد عــى 

انطــاق الصــاروخ مــن غــزة. ويف وقــت الحــق أعلنــت 

إرسائيــل إغــاق معــر بيــت حانــون »إيــرز« املخصــص 

لتنقــل األفــراد اضافــة إلغــاق البحــر. يذكــر أن معــر كــرم 

ابــو ســامل هــو املنفــذ التجــاري الوحيــد لســكان قطــاع غــزة 
ــع.558 ــال البضائ ــص الدخ املخص

االحتالل يستويل عىل مركبة ومبلغ مايل من منزل أسري يف 
قلقيلية

اســتولت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم االثنــني، 

عــى مركبــة زوجــة األســر رائــد أحمــد الحوتــري مــن 

ــزل. ــن املن ــايل م ــغ م ــة، ومبل ــة قلقيلي مدين

ــأن  ــا« ب ــودة لـ»وف ــامء حم ــر أس وأفــادت زوجــة األس

ــة فجــرا،  ــزل يف الســاعة الثال قــوات االحتــال داهمــت املن

وفتشــته واســتولت عــى املركبــة ومبلــغ مــايل قيمتــه 2000 

شــيقل.

ــس  ــى أم ــا( أنه ــري )47 عام ــر الحوت ــار إىل أن األس يش

ــد  ــوم باملؤب ــال، وهــو محك ــه الـــ16 يف ســجون االحت عام
واعتقــل بتاريــخ 559.2003/3/23

الثالثاء 2019/3/26

إدانات فلسطينية للتصعيد اإلرسائييل تجاه األرسى

توالــت أمــس، ردود الفعــل الفلســطيني املنــددة بتنكيــل 

قــوات القمــع اإلرسائيليــة بــاألرسى القابعــني يف ســجن 

النقــب الليلــة قبــل املاضيــة، وحملت الرئاســة الفلســطينية، 

الحكومــة اإلرسائيليــة برئاســة بنيامــني نتنياهــو، املســؤولية 

كاملــة عــن حيــاة األرسى، معتــرة مــا يجــري بحقهــم انتهاكاً 

للقانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين الــدويل واتفاقيــات 

جنيــف.

ــني،  ــة اإلثن ــة، ليل ــوا بجــروح متفاوت ــراً أصيب وكان 25 أس

ــب،  ــي يف ســجن النق ــال اإلرسائي ــوات االحت ــع ق ــد قم بع

ــم أســران وصفــت حالتهــام بالحرجــة، وهــام: إســام  بينه

يــري وشــاحي، وعــدي عــادل ســامل.
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مــن جانبــه، قــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 

قــدري أبــو بكــر، إن وحــدات القمــع التابعــة إلدارة ســجون 

ــرف األرسى يف أقســام  ــس، غ ــر أم ــال، اقتحمــت ظه االحت

21 و22 و23 يف ســجن »النقــب«.

ــكل  ــت بش ــام مت ــة االقتح ــأن عملي ــر ب ــو بك ــح أب وأوض

فجــايئ، دون وجــود أي أحــداث ومــررات تســتدعي ذلــك، 

مشــراً إىل أن هنــاك »عربــدة واســتفزازاً لــألرسى خــال 

ــث  ــع بالعب ــدات القم ــوم وح ــث تق ــش، حي ــة التفتي عملي
ــة«.560 ــة همجي ــا بطريق ــم وتخريبه مبمتلكاته

إصابات وتدمري مواقع يف سلسلة غارات إرسائيلية عنيفة 
عىل القطاع

أصيــب مســاء أمــس، ســبعة مواطنــني بجــروح متفاوتــة، 

كــام تــم تدمــر مقــار حكوميــة وخاصــة بينهــا رشكــة تأمــني 

ــامعيل  ــب إس ــة ملكت ــي، إضاف ــن الداخ ــاز األم ــر جه ومق

ــة »حــامس« خــال  ــب الســيايس لحرك ــس املكت ــة، رئي هني

غــارات وعــدوان إرسائيــي واســع، شــمل كافــة أنحــاء 

قطــاع غــزة، وشــاركت فيــه طائــرات حربيــة ومروحيــة 

ــات،  ــك الدباب ــة وكذل ــوارج البحري ــة للب واســتطاعية، إضاف

ــة. ــة واملتتالي ــارات العنيف ــرشات الغ ــه ع ــذت خال نف

وبُذلــت جهــود مريــة وأمميــة كبــرة للتوصــل التفــاق 

تهدئــة جديــد، حيــث قــال مصــدر مطلــع يف املقاومــة 

لـ»األيــام«، إن الوفــد األمنــي املــري كثــف اتصاالتــه بحركة 

ــاعات  ــال الس ــرى، خ ــة األخ ــل املقاوم ــامس«، وفصائ »ح

املاضيــة، بهــدف تثبيــت وقــف إطــاق النــار، وقــد أبــدت 

ــك. ــا تجــاه ذل ــة يف مواقفه ــة ليون ــل املقاوم فصائ

وقالــت غرفــة العمليــات يف تريــح أصدرتــه أمــس: 

»نؤكــد اســتجابتنا للوســاطة املريــة لوقــف إطــاق النــار، 

ونعلــن التزامنــا بالتهدئــة مــا التــزم بهــا االحتــال، وســنبقى 

ــدرع الحامــي لشــعبنا«.561  ال

االحتالل يشن حملة اعتداء وتنكيل وقمع واسعة بحق 
األرسى

صعــدت وحــدات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتال، 

أمــس، مــن قمعهــا لــألرسى يف ســجن النقــب، واعتــدت عى 

ــات  ــدت املئ ــاز املســيل للدمــوع وقي األرسى بالــرب والغ

منهــم يف ســاحة »النقــب رغــم األجــواء البــاردة، واقتحمــت 

ــل«  ــة« و»ايش ــون« و»نفح ــجون »رمي ــق س ــت الح يف وق

و“جلبــوع”، مدججــة باألســلحة والهــراوات واعتــدت عــى 

ــجون  ــف الس ــة يف مختل ــا القمعي ــززت وحداته األرسى وع

وأحاطتهــا بســيارات إســعاف بطريقــة توحــي بنيتهــا عدوانا 

رشســاً بحــق األرسى.

ــق  ــال بح ــداءات االحت ــن اعت ــاء ع ــوارد األنب ــب ت وعق

ــف املحافظــات يف  ــني يف مختل ــات املواطن األرسى خــرج مئ

ــال. ــات االحت ــدد مبامرس ــعبية تن ــرات ش مس

 وجــاءت عمليــات القمــع الواســعة بحــق األرسى عقــب 

ليلــة صعبــة وقاســية مــرت عــى األرسى يف ســجن النقــب، 

مســاء أول مــن أمــس، اعتــدت فيهــا قــوات االحتــال عــى 

األرسى بالــرب والتنكيــل، مــا أدى إىل إصابــة أكــر مــن 25 

أســرا بإصابــات متفاوتــة بينهــم 2 يف حالــة خطــرة وصعبــة، 

فيــام نقــل 15 أســرا إىل مستشــفى ســوروكا، وذلــك عقــب 

طعــن ســجانني.

 وأوضحــت الهيئــة أن طعــن الســجانني جــاء بعــد سلســلة 

ــق األرسى  ــجن بح ــا إدارة الس ــتفزازية نفذته ــوات اس خط

منــذ قرابــة شــهر، ومحاولــة الســجانني االعتــداء عــى األرسى 
خــال حملــة تفتيــش.562

االحتالل يغلق شارع السلطان سليامن وسط القدس

أغلقــت قــوات االحتــال، وبصــورة مفاجئــة، صبــاح 

اليــوم الثاثــاء، شــارع الســلطان ســليامن الواصــل بــني بــايب 

ــي. ــدس التاريخ ــور الق ــاهرة بس ــود والس العام

ــني  ــادت املواطن ــال أع ــوات االحت ــلنا: إن ق ــال مراس وق

القادمــني مــن جهــة بــاب الســاهرة، وأغلقــت شــارع 

حركــة  بإعاقــة  وتســببت  الرئيــيس،  ســليامن  الســلطان 

ووصــول املواطنــني والطلبــة اىل مراكــز أعاملهــم ومدارســهم.

عنــارص  مــن  باملزيــد  دفــع  االحتــال  أن  اىل  ولفــت 

ــه الخاصــة ومــا يســمى بقــوات حــرس الحــدود اىل  وحدات

وســط املدينــة املقدســة ومحيــط بلدتهــا القدميــة، تحســبا 

مــن فعاليــات ُمنــارصة لــألرسى يف ســجون االحتــال، والتــي 
ــة.563 ــوم يف املنطق ــا الي ــوا لتنفيذه ــطاء دع كان نش

إدانة ترصيحات بعض الدول بشأن نقل سفاراتها للمدينة 

أنــه ال رشعيــة  الفلســطيني،  الوطنــي  املجلــس  أكــد 

ــة  ــة لدول ــة عاصم ــدس املحتل ــرتاف بالق ــان أو اع الي إع

مــن  ورد  مــا  ســواء  كانــت،  جهــة  أي  مــن  االحتــال، 

تريحــات للرئيــس الهنــدورايس، أو لرئيســة وزراء رومانيــا، 

أو فتــح مكتــب تجــاري للتشــيك يف مدينــة القــدس املحتلــة، 

ــات. ــن التريح ــا م أو غره



205

www.prc.ps آذار  2019

وقــال املجلــس الوطنــي يف بيــان صحفــي أمــس االثنــني، 

ــة  ــرارات الرشعي ــك ق ــال تنته ــات واألفع ــك التريح إن تل

كل  طالبــت  التــي  و478،   476 رأســها  وعــى  الدوليــة 

الــدول باالمتنــاع عــن إقامــة بعثــات دبلوماســية يف مدينــة 

ــب  ــاً رصيحــاً بانحيازهــا لجان ــدس، وهــي تشــكل إعان الق

املعتــدي واملحتــل اإلرسائيــي، وتشــكل خطــراً داهــامً عــى 

األمــن والســلم الدولتــني، وانتهــاكاً للقانــون الــدويل الناظــم 

ــعبنا  ــوق ش ــر لحق ــاً بالتنك ــدول، وإمعان ــني ال ــات ب للعاق

ــرف. ــة للت ــر القابل ــة وغ ــة واملحمي املكفول

ودعــا االتحــادات الرملانيــة إىل التصــدي لتلــك االخرتاقــات 

للقانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة، وألحــكام 

املتحــدة  باألمــم  ممثلــة  الدوليــة  الرشعيــة  هيئــات 

ومنظامتهــا املتفرعــة عنهــا. 

ــن  ــاع ع ــة بالدف ــاته ذات الصل ــامل ومؤسس ــب الع وطال

ــعبنا  ــوق ش ــت حق ــي كفل ــة الت ــة الدولي ــرارات الرشعي ق

ــه عــى  ــه إىل أرضــه وإقامــة دولت ــر مصــره وعودت يف تقري

حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 وعاصمتهــا مدينــة 

ــة بحــق  ــبة الدولي ــل أدوات املحاس ــاً بتفعي ــدس، مطالب الق

إرسائيــل ومــن يدعمهــا عــى عــدم اإللتــزام بالقانــون 

ــدويل.  ال

وأكــد املجلــس الوطنــي أن مــن يعــرتف بالقــدس املحتلــة 

عاصمــة لدولــة االحتــال اإلرسائيــي يعتــر رشيــكاً وحاميــاً 

لهــذا االحتــال االســتعامري، وينتهــك اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة لعــام 1949، وقــرارات الرشعيــة الدوليــة املتعاقبــة 
مبــا فيهــا قــرار مجلــس األمــن رقــم 2334 لعــام 2016. 564

قوات االحتالل تخطر بهدم منزل عائلة الشهيد عمر أبو 
ليىل يف الزاوية

اليــوم  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات   أخطــرت 

ــو ليــى )19  ــة الشــهيد عمــر أب ــزل عائل ــاء، بهــدم من الثاث

ــلفيت. ــرب س ــدة الزاويــة غ عامــا( ببل

وأمهلــت ســلطات االحتــال عائلــة أبــو ليــى حتــى تاريــخ 

31-3-2019ـ لاســتئناف عــى قــرار هــدم منزلهــا. وقالــت 

ــن  ــرة م ــوات كب ــا«: إن ق ــى »وف ــو لي ــهيد أب ــدة الش وال

جنــود االحتــال اقتحمــت املنــزل الســاعة الثانيــة والنصــف 

ــار  ــلمونا إخط ــهيد، وس ــور الش ــق ص ــوا بتمزي ــرا، وقام فج

ــال أعدمــت  ــوات االحت ــار إىل أن ق الهــدم، وانســحبوا. يُش

الشــهيد أبــو ليــى يف 19 آذار الجــاري بعــد مطاردتــه ألكــر 

ــن  ــدة عبوي ــم ببل ــزل قدي ــه يف من مــن 60 ســاعة ومحارصت

ــه.565 ــه، وقامــت باحتجــاز جثامن شــامل رام الل

قوات االحتالل تعتقل 3 شبان من مخيم جنني ويعبد

ــبان  ــة ش ــة، ثاث ــة املاضي ــال، الليل ــوات االحت ــت ق    اعتقل
مــن مخيــم جنــني، وبلــدة يعبــد مبحافظــة جنني. وذكــرت 

مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن قــوات االحتــال اعتقلــت الشــابني 

نديــم تركــامن ويــزن حامرشــة أثنــاء تواجدهــام يف  قريــة 

كفــرت جنــوب غــرب جنــني، واســتولت عــى الدراجــة الناريــة 

التــي بحوزتهــام، فيــام اعتقلــت الشــاب متــني ضبايــا مــن مخيــم 

ــني.  ــا غــرب جن ــة زبوب ــد مدخــل قري ــاء تواجــده عن ــني أثن جن

ويف ســياق متصل، كثفــت قــوات االحتــال مــن حواجزهــا 
ــرت.566 ــد وكف ــديت يعب ــط بل ــكرية يف محي العس

إصابات خالل مواجهات عىل مدخل البرية الشاميل 

ــاالت اختنــاق خــال  أصيــب عــدد مــن املواطنــني بح

ــبان  ــرشات الش ــني ع ــس، ب ــاء أم ــت مس ــات اندلع مواجه

ــرة الشــاميل  ــي عــى مدخــل الب ــال اإلرسائي ــود االحت وجن

عقــب مســرة إســناد لــألرسى يف ســجن النقــب الصحــراوي.  

وأفــاد شــهود عيــان بإطــاق جنــود االحتــال قنابــل الغــاز 

املســيل للدمــوع واألعــرة املطاطيــة باتجــاه املواطنــني 

الذيــن هبــوا إســنادا واســتنكارا الســتهداف الحركــة األســرة 

ــب بشــكل  ــام وســجن النق ــال بشــكل ع يف ســجون االحت

خــاص.

ــداء  ــوا العت ــب تعرض ــجن النق ــات األرسى يف س وكان مئ

وحــي مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون الليلــة قبــل 
املاضيــة وصبــاح أمــس، أســفر عــن إصابة نحــو 25 أســراً.567

ترامب يعرتف رسمياً بـ»سيادة« إرسائيل عىل الجوالن

ــوماً  ــس مرس ــب أم ــد ترام ــريك دونال ــس األم ــع الرئي وق

ــة الجــوالن الســورية  ــل عــى هضب يعــرتف بســيادة إرسائي

ــام 1981،  ــا الع ــام 1967 وضمته ــل ع ــا إرسائي ــي احتلته الت

ــه يف 21 آذار،  ــى بيان ــمية ع ــة الرس ــك الصبغ ــاً بذل مضيف

ــات املتحــدة ألن  ــه إن الوقــت حــان للوالي ــال في ــذي ق وال

»تعــرتف متامــاً« بســيادة إرسائيــل عــى الجــوالن، وليمنــح 

رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتانياهــو الــذي كان 

ــات  ــل االنتخاب ــداً قب ــياً جدي ــراً دبلوماس ــه ن ــف بجانب يق

ــل.  ــان املقب ــن نيس ــع م ــة يف التاس ــة العام اإلرسائيلي

وأفــاض نتانياهــو بالثنــاء عــى ترامــب وهــو يوقــع إعــان 

الجــوالن يف البيــت األبيــض، وشــبهه بالرئيــس األســبق هاري 

ترومــان الــذي اعــرتف بدولــة إرسائيــل، وحتــى قــورش 
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ــل. وقــال  ــود باب ــرر يه ــذي ح ــاريس ال ــك الف الكبــر، املل

ــل  ــيادة إرسائي ــرتاف بس ــرارك االع ــب »إن ق ــاً ترام مخاطب

ــي«.568  ــوالت تاريخ ــات الج ــى مرتفع ع

األربعاء 2019/3/27

إصابات يف مواجهات مع االحتالل عىل مدخل مخيم 
الجلزون

أصيــب مســاء أمــس، شــابان بالرصــاص املعــدين املغلــف 

باملطــاط خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال عــى 

ــلمت  ــام س ــه، في ــامل رام الل ــزون ش ــم الجل ــل مخي مدخ

قــوات االحتــال إخطــاراً بهــدم منــزل منفــذ عمليــة »أرئيل« 

الشــهيد عمــر أمــني يوســف أبــو ليــى يف بلــدة الزاويــة غرب 

ســلفيت، ونصبــت كامــرات مراقبــة جديــدة يف البلــدة 

ــط  ــتوطنون محي ــم مس ــام اقتح ــل، بين ــن الخلي ــة م القدمي

ــم.  ــت لح ــوب رشق بي ــيتني جن ــتني أساس مدرس

ففــي مخيــم الجلــزون، أوضــح مســؤول اللجنــة الشــعبية 

محمــود مبــارك، أن قــوات االحتــال تتواجــد منــذ الليلة قبل 

املاضيــة يف املنطقــة القريبــة مــن مدخــل املخيــم وضاحيتــي 

الرتبيــة والتعليــم والزراعــة، وقامــت بأعــامل تفتيــش، بعــد 

ــزون ورام  ــني الجل ــط ب ــق الرئيســية الراب ــت الطري أن أغلق

ــه، وأشــار إىل مواجهــات اندلعــت بــني الشــبان وقــوات  الل

االحتــال، التــي أطلقــت األعــرة الناريــة املغلفــة باملطــاط 

وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع باتجاههــم، مــا أدى إىل 

إصابــة اثنــني منهــم، إضافــة إىل العــرشات بحــاالت اختنــاق. 

ولفــت مبــارك إىل أن جهــود االحتــال اعتلــوا أســطح عــدة 

منــازل يف املنطقــة املحاذيــة ملســتوطنة »بيــت أيــل«، 

ــو طــارق الطريفــي. وكانــت قــوات  ــزل أب وعــرف منهــا من

االحتــال اعتقلــت شــاباً خــال املواجهــات التــي اندلعــت 

عــى مدخــل املخيــم ظهــر أمــس.569 

االحتالل يغلق معابر غزة ومينع الصيادين من دخول البحر 
لليوم الثالث

ــاء،  ــوم األربع ــي، الي ــال اإلرسائي  تواصــل ســلطات االحت

إغــاق معابــر ومنافــذ قطــاع غــزة التجاريــة والبحريــة 

واألفــراد  البضائــع  تنقــل  حركــة  أمــام  والخدماتيــة، 

والصياديــن، لليــوم الثالــث عــى التــوايل، تحــت ذرائــع 

واهيــة.

وأفــاد مراســل »وفــا«، نقــاً عــن اللجنة الرئاســية لتنســيق 

البضائــع يف غــزة، بــأن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، تواصل 

إغــاق معــر كــرم أبــو ســامل التجــاري لليــوم الثالــث عــى 

التــوايل تحــت ذرائــع وحجــج واهيــة.

كــام تغلــق ســلطات االحتــال معــر بيــت حانــون 

»إيريــز« شــامل القطــاع أمــام تنقــل األفــراد والحــاالت 

دخــول  منــع  إىل  إضافــة  والتجــار،  واملــرىض  اإلنســانية 

الصياديــن إىل بحــر القطــاع ملامرســة مهنــة الصيــد.

وكان االحتــال قــد أغلــق معابــر قطــاع غــزة وبحــر 

القطــاع، بحجــة إطــاق صــاروخ مــن غــزة عــى تــل أبيــب 
ــايض.570 ــني امل االثن

تجدد غارات االحتالل عىل مواقع يف القطاع

ــرة  ــاعة متأخ ــة يف س ــة إرسائيلي ــرات حربي ــددت طائ ج

ــة يف  ــع للمقاوم ــدة مواق ــا لع ــة، قصفه ــة املاضي ــن الليل م

ــزة.  قطــاع غ

ــال شــنت  ــرات االحت ــة، إن طائ ــت مصــادر متطابق وقال

غــارات عنيفــة، تجــاه مينــاء خــان يونــس الجديــد، املقــام 

عــى شــاطئ البحــر، جنــوب قطــاع غــزة، اذ أطلقــت عــدة 

صواريــخ تجــاه املينــاء، بالتزامــن مــع إطــاق بــوارج حربيــة 

ــبب يف  ــا تس ــه، م ــع نفس ــاه املوق ــة تج ــف صاروخي قذائ

ــات.      ــغ عــن وقــوع إصاب ــة، دون أن يبل وقــوع أرضار مادي

ــمى  ــة يس ــع للمقاوم ــى موق ــرات ع ــارت الطائ ــام أغ ك

الرشقيــة ملحافظــة خــان  املناطــق  يقــع يف  »الرمــوك« 

ــة، وأطلقــت عــدداً مــن  ــع مــرات متتالي ــح أرب يونــس ورف

الصواريــخ، دون أن يبلــغ عــن إصابــات.

كــام قصفــت الطائــرات موقــع »الرشقيــة« التابــع لكتائب 

القســام، ويقــع رشق مدينــة خــان يونــس بعــدة صواريــخ، 

مــا تســبب يف تدمــره، دون أن يبلــغ عــن إصابــات.

فيــام قصفــت مدفعيــة االحتــال املتمركــزة رشق مدينــة 

ــا  ــف، م ــدة قذائ ــة بع ــة للمقاوم ــد تابع ــة رص ــزة، نقط غ

ــا. ــبب بتدمره تس

ــه،  ــال في ــس، ق ــة أم ــاً ليل ــال بيان ــش االحت ــدر جي وأص

ــى  ــارت ع ــي أغ ــو اإلرسائي ــاح الج ــة لس ــرات تابع ان طائ

تابعــني  لتصنيــع األســلحة«  »مجمــع عســكري وموقــع 

لحركــة حــامس، مبنطقــة خــان يونــس ردا عــى إطــاق 

ــاف غــزة«. صــاروخ وتفجــر بالونــات بغ

ــة، إن  ــاة )ريشــت كان( اإلرسائيلي ــت قن ويف الســياق، قال

ــة  ــي بنيامــني نتنياهــو أجــرى الليل ــوزراء اإلرسائي ــس ال رئي

ــش يف  ــادة الجي ــار ق ــع كب ــدة م ــات جدي ــة مناقش املاضي
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ــي،  ــام اإلرسائي ــال اإلع ــك، ق ــش.  إىل ذل ــى وزارة الجي مبن

إن صافــرات اإلنــذار دوت يف مدينــة عســقان بالقــرب مــن 

غــاف غــزة، الفتــا إىل أن هنــاك محاولــة العــرتاض صواريــخ 

ــه  ــاة الســابعة، إن ــت القن يف ســامء شــاطئ عســقان.  وقال

ــذار مبســتوطنة »حــوف  ــارات اإلن ــم ســامع أصــوات صف ت
ــزة.571 اشــكلون« يف غــاف غ

قلقيلة مياه منهوبة وتحت السيطرة 

تعمــل ســلطات االحتــال اإلرسائيــي منــذ احتالهــا 

ــاه  ــب املي ــة ونه ــام 67، عــى رسق ــألرايض الفلســطينية ع ل

ــا يف  ــب جميعه ــة تص ــع مختلف ــرق وذرائ ــطينية بط الفلس

مصلحــة املشــاريع االســتيطانية التوســعية.

تفــرض  الغربيــة،  الضفــة  شــامل  أقــى  قلقيليــة  يف 

ســلطات االحتال قيــودا صارمــة عــى اســتخراج امليــاه 

ــد  ــي يعتم ــة الت ــاه الطبيعي ــادر املي ــى مص ــة، وع الجوفي

عليهــا املواطنــون، وعــى تطويــر مرافــق البنــى التحتيــة يف 

بلــدات املحافظــة وحقولهــا ومزارعهــا.

هنــاك.. يهــدم االحتــال آبــار امليــاه وبــرك الينابيــع 

»تفيــض«  فيــام  إليهــا،  الوصــول  طــرق  ويســّدون 

املســتوطنات املجــاورة بامليــاه الوافــرة املنهوبــة مــن جــوف 

املســتباحة.  الفلســطينية  األرض 

ــرار  ــذ ق ــال بتنفي ــارشت ســلطات االحت ــذ شــهرين، ب من

ــتوطنة  ــح مس ــة  لصال ــر ارتوازي ــر ب ــي بحف ــكري يق عس

ــة كفــر قــدوم  رشق  »قدوميــم« املقامــة بالقــرب مــن قري

ــة. ــة قلقيلي مدين

وحســب مســؤول ملــف االســتيطان يف محافظــة قلقيليــة 

محمــد ابــو الشــيخ، فــإن القــرار نــص عــى حفــر بــر 

ــروت«  ــة »ميك ــد بالســامح لرشك ــم »2«، ويفي ــم رق قدومي

ــر  ــة كف ــد يف أرايض قري ــاه جدي ــر مي ــر ب ــة بحف اإلرسائيلي

قــدوم، بعمــق 750 مــرتا بقــدرة إنتاجيــة متوقعــة بـــ 250 

ــا. ــوب/ يومي ــدل 5000 ك ــاعة، ومبع ــوب /الس ك

ويضيــف: »امليــاه التــي ســتغذي البــر تــأيت عــى حســاب 

ــتؤثر  ــة، وس ــة قلقيلي ــودة يف محافظ ــة املوج ــاه الجوفي املي

بشــكل مبــارش عــى املنطقــة الرشقيــة التــي تصــب يف 

ــني إىل  ــرب جن ــن غ ــد م ــذي ميت ــريب ال ــايئ الغ ــوض امل الح

ــن”. ــايئ يف الوط ــوض م ــى ح ــو أغن ــل، وه ــرب الخلي غ

 ويشــر عضــو هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف 

ــال يســعى  ــة مــراد اشــتيوي، اىل أن االحت محافظــة قلقيلي

بكافــة الطــرق رسقــة امليــاه ونهبهــا لــرب القطــاع الزراعي 

ــيع  ــاول توس ــه يح ــام أن ــة، ك ــاد يف املحافظ ــب االقتص عص

االســتيطان، مــن خــال الحصــول عــى تصاريــح بنــاء 

ــار أو شــق الطــرق ويســتويل  ــر اآلب ــدة كحف مشــاريع جدي

بذلــك عــى أرايض املواطنــني، ويضيــق الخنــاق عــى قريــة 

ــدوم مســاحة وســكانا. ــر ق كف

ويوضــح اشــتيوي أن القــرار العســكري بشــأن حفــر البــر 

ال يعطــي حــق االعــرتاض مــن قبــل مالــي األرض، يف خطــوة 

تهــدف اىل تهجرهــم مــن أراضيهــم ووطنهــم.

وحســب مديــر دائــرة الخدمــات يف مديريــة زراعــة 

ــة عــى   ــوي محافظــة قلقيلي ــر ســلحب، تحت ــة ظاف قلقيلي

72 بــرا ارتوازيــة محفــورة منــذ عــام 1967، بطاقــة إنتاجيــة 

تقــدر بـــ8 مليــون كــم3، وأن املســاحات الزراعيــة املروية يف 

املحافظــة تقــدر بـ 10 آالف دونم، والبعلية بـ 60 ألف دونم.

ــل يف  ــة تتمث ــار االرتوازي ــات اآلب ــرى ســلحب أن تحدي وي

بعديــن أساســيني، األول فنــي يتلخــص يف انحســار املســاحة 

ــل  ــف عم ــذي أدى إىل وق ــراين ال ــداد العم ــة واالمت الزراعي

10 آبــار ارتوازيــة، والثــاين يتعلــق بتعقيــدات االحتــال مــن 

ــث  أن %60  ــاه، حي ــار ولشــبكات خطــوط املي ــل لآلب تأهي

مــن اآلبــار بحاجــة إىل تأهيــل.

ومينــع االحتــال بنــاء آبــار جديــدة، ويضــع عقبــات أمــام 

ــف  ــع خل ــي تق ــم الت ــاء آلباره ــر الكهرب ــني يف توف املزارع

جــدار الضــم والتوســع والبالغــة 12 بــرا، مــا يضطرهــم إىل 

ــة عــى  ــر كلف ــر أك ــذي يعت ــزل ال تشــغيلها بواســطة الدي

املزارعــني.

»االحتــال يحــد مــن عمليــة ضــخ ميــاه اآلبــار مــن خــال 

ســاعات تعمــل عــى قياس مــا يضخ ســنويا، تــم تركيبها عى 

ــر، ويتــم فحــص الكميــة املســتخرجة ســنويا  مضخــة كل ب

مــن قبــل ضبــاط »اإلدارة املدنيــة« اإلرسائيليــة، لذلك نحرص 

ــى ال  ــة الضــخ املســموحة شــهريا، حت ــزام بكمي عــى  االلت

يتــم اصــدار مخالفــة بحقنا«. يقــول املــزارع محمــد أســعد 

ــه  ــك وعائلت ــذي ميل ــة ال ــة قلقيلي ــد الرحمــن مــن مدين عب

بــر »أبــو مريــم«، التــي تصــل قدرتــه اإلنتاجيــة إىل 100 مرت 

ــتفيد  ــارب 800 مس ــا يق ــدم  م ــاعة، وتخ ــكل س ــب ل مكع
ــا.572 تقريب

غداً إعادة كافة األرسى املصابني لسجن النقب

أفــاد نــادي األســر، بــأن كافــة األرسى املصابــني تــم 
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إعادتهــم إىل معتقــل »النقــب«، عــدا األســرين إســام 

ــم،  ــت لح ــن بي ــامل م ــو س ــدي أب ــني، وع ــن جن ــاحي م وش

مــن  نقلهــام  أنــه جــرى  الســجن  إدارة  تّدعــي  حيــث 

تفاصيــل  عــن  الكشــف  دون  التحقيــق  إىل  املستشــفى 

وضعهــام الصحــي، واإلصابــة التــي تعرضــا لهــا.

ــن جــرى  ــن ضمــن األرسى الذي ــه م ــان، أن وأوضــح يف بي

االعتــداء عليهــم يف اليــوم التــايل للمواجهــة، كان األســر أنس 

عــواد حيــث ادعــت اإلدارة أنــه حــاول االعتــداء عــى أحــد 

الســجانني أثنــاء عمليــة تفتيــش األرسى يف قســم )21(، علــامً 

أن األســر عــواد كان مــن املفــرتض أن يتــم اإلفــراج عنــه يوم 

أمــس بعــد قضــاء فــرتة اعتقالــه اإلداري، مشــرا إىل أن أرسى 

قســم )4( الذيــن نُقلــوا إىل قســم )3( وعددهــم قرابــة )90( 

ــم  ــث جرّدته ــم، حي ــل يف القس ــم إدارة املعتق ــرا عزلته أس

مــن كافــة املقتنيــات وســحبت الفرشــات واألغطيــة منهــم، 

ــامً أن  ــوم(، عل ــراش« )أرسة الن ــم »باألب ــة إىل تقيديه إضاف

جــزءا مــن األرسى هــم مــن املــرىض وكبــار الســن.

ــرت  ــه أج ــوم ذات ــب« يف الي ــجن »النق ــني أن إدارة س وب

تفتيشــا واقتحامــا طــال عــددا مــن األقســام، واســتمر 

لســاعات عاثــت خالهــا خرابــا داخــل غــرف األرسى.

ــب  ــل »النق ــوا يف معتق ــن أُصيب ــأن األرسى الذي ــاد ب وأف

الصحــراوي«، ونقلــوا إىل املستشــفى، وأُعيــدوا الحقــاً إىل 

املعتقــل، هــم: ســام القطــاوي مــن رام اللــه، وســلامن 

ــم،  ــت لح ــن بي ــن م ــل عداوي ــل، ونوف ــن الخلي ــاملة م مس

ومحمــود عامرنــة مــن جنــني، باإلضافــة إىل إبراهيم بيادســة 

مــن أرايض عــام 1948، وهــو أحــد األرسى القدامــى، عــاوة 

عــى عبــد الكريــم أبــو زر مــن نابلــس، وعنــاد الرغــويث مــن 

ــه، وجهــاد الزغــل مــن القــدس. رام الل
ومــن الجديــر ذكــره أن معتقــل »النقــب« يتعــرض منــذ الـ19 

شــباط 2019 إىل عمليــات قمــع واقتحامــات مكثفــة بعــد نصب 

ــت  ــام، وبلغ ــط األقس ــويش يف محي ــزة تش ــل أجه إدارة املعتق

ذروتهــا أول أمــس بعــد أن قامــت قــوات القمــع باالعتــداء عــى 

أرسى قســم )4( أثنــاء عمليــة نقلهــم إىل قســم )3(، مســتخدمة 

الرصــاص وقنابــل الصــوت والغــاز، األمــر الــذي واجهــه األرسى 
بطعــن اثنــني مــن الســجانني.573

إخطار بهدم منزل عائلة الشهيد أبو ليىل ومستوطنون 
يهاجمون مدارس بلدة تقوع 

أخطــرت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر أمــس، بهــدم 

ــدة  ــا( ببل ــى )19 عام ــو لي ــر أب ــهيد عم ــة الش ــزل عائل من

ــة غــرب ســلفيت. الزاوي

 وأمهلــت ســلطات االحتــال عائلــة أبــو ليــى حتــى 

ــا.  ــدم منزله ــرار ه ــى ق ــتئناف ع ــخ 31-3-2019 لاس تاري

ــن  ــرة م ــوات كب ــى، إن ق ــو لي ــهيد أب ــدة الش ــت وال وقال

جنــود االحتــال اقتحمــت املنــزل الســاعة الثانيــة والنصــف 

ــار  ــلمونا إخط ــهيد، وس ــور الش ــق ص ــوا بتمزي ــرا، وقام فج
ــحبوا.574 ــدم، وانس اله

الخميس 2019/3/28

»صفقة القرن« ستتخىل عن »املعايري القدمية« 

قــال وزيــر الخارجيــة األمــريك مايــك بومبيــو أمــس، 

ــات  ــزم الوالي ــي تعت ــط الت ــرشق األوس ــام لل ــة الس إن خط

ــي  ــة الت ــر« القدمي ــن »املعاي ــتتخى ع ــا س ــدة طرحه املتح

تتعلــق بقضايــا مثــل القــدس واملســتوطنات والاجئــني، 

ــرح  ــع أن تط ــن املتوق ــة وم ــة القدمي ــل املقارب ــداً فش مؤك

ــة  ــوط العام ــب الخط ــد ترام ــريك دونال ــس األم إدارة الرئي

ــات  ــة القــرن بعــد االنتخاب ــة بصفق لخطــة الســام املعروف

الســلطة  التاســع مــن نيســان، رغــم أن  اإلرسائيليــة يف 

ــرتاف  ــبب اع ــة بس ــاطة األمركي ــت الوس ــطينية رفض الفلس

ترامــب بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل. وقالــت بومبيــو يف 

ــت  ــا مت ــاً أن م ــق متام ــا واث ــرس »أن ــام الكونغ ــهادة أم ش

تجربتــه يف الســابق قــد فشــل. وأنــا متفائــل بــأن مــا 

ــأن نحقــق النتائــج  ــا احتــامالت أفضــل ب ــه ســيوفر لن نفعل

التــي ســتكون أفضــل للشــعب اإلرسائيــي وكذلــك للشــعب 

ــه.575  ــد قول ــى ح ــطيني« ع الفلس

إصابات يف البرية وجباليا والربيج قصف إرسائييل لعدد من 
املواقع يف قطاع غزة

شــيعت جامهــر غفــرة مــن املواطنــني عــر أمــس 

جثــامن الشــهيد املســعف ســاجد عبــد الحكيــم مزهــر 

)17 عامــاً( مــن ســكان مخيــم الدهيشــة جنــوب بيــت 

لحــم الــذي استشــهد أمــس متأثــراً بجروحــه التــي أصيــب 

بهــا خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال يف املخيــم كــام 

أصيــب ثاثــة شــبان آخــرون بالرصــاص الحــي. فيــام أصيــب 

8 مواطنــني بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، أحدهــم 

وكالــة  مصــور  بينهــم  باالختنــاق،  والعــرشات  بالــرأس، 

ــال مســرة ســلمية  ــر، خــال قمــع االحت ــاء ن ــا« به »وف

نــرة لــألرسى أنطلقــت مــن أمــام جامعــة برزيــت وصــوالً 

ــيدة  ــت س ــام أصيب ــرة، ك ــة الب ــاميل ملدين ــل الش إىل املدخ
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باالختنــاق خــال اقتحــام قــوات االحتــال ملدينــة طوبــاس، 

ــر  ــي فج ــريب اإلرسائي ــران الح ــدد الط ــزة ج ــاع غ ويف قط

أمــس، قصفــه لعــدد مــن املواقــع، ودمرهــا وألحــق أرضاراً 

يف ممتلــكات املواطنــني املجــاورة، بينــام أصيــب شــابان 

جباليــا  رشق  باالختنــاق  والعــرشات  االحتــال  برصــاص 
ــج.576 ــم الري ومخي

 اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الخميس، 13 مواطنا 
بعد عملية دهم وتفتيش.

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــال ســتة مواطنني 

بينهــم أســر محــرر وهم: مهيــب وائــل  الخليــل  مــن 

العجارمــة )17 عامــا( مــن مخيــم العــروب، ومحمــد رائــد 

نوفــل مــن بلــدة حلحــول شــامال، واألســر املحــرر نعيــم ابــو 

ــاب  ــة، وعمــرو دي ــوب املدين ــة قلقــس جن ــريك مــن خرب ت

فــروخ ومحمــد صالــح فــروخ مــن بلــدة ســعر شــامل رشق 

الخليــل.

كــام داهمــت تلــك القــوات عــددا مــن املنــازل يف مناطــق 

مختلفــة، عــرف مــن أصحابهــا: زكريــا أبــو تــريك، وعامــر أبــو 

ــل،  ــة الخلي ــن مدين ــان م ــو رم ــل أب ــي جب ــن ح ــة م عيش

وعــامد مســاملة مــن بيــت عــوا، ومحمــود عمــر جــرادات 

وشــقيقه حمــدي مــن بلــدة ســعر، ومــوىس خليــل جــردات 

وشــقيقه خالــد، وفتشــتهم.

يف  بلــدات  عــدة  االحتــال  دوريــات  داهمــت  كــام 

املحافظــة، ونصبــت حواجــز عســكرية عــى مداخلهــا، 

ــام  ــم. ك ــت يف هوياته ــني، ودقق ــات املواطن ــت مركب وفتش

اعتقلــت القائــم بأعــامل مديريــة هيئــة األرسى يف محافظــة 

ســلفيت زهــران إبراهيــم الديــك. فيــام داهــم جنــود 

ــة.  ــوب قلقيلي ــقر جن ــة األش ــة عزب ــزالً يف قري ــال من االحت

بــني شــبّان وقــوات االحتــال يف  واندلعــت مواجهــات 

ــس، يف ســاعات الفجــر577. ــم باطــة رشق نابل ــط مخي محي

يف يوم األرض: االحتالل يستويل عىل 508 دومنات ويهدم 
471 مبنى خالل 2018

الفلســطيني، إن االحتــال اإلرسائيــي،  قــال اإلحصــاء 

ــن  ــم م ــف دون ــوايل 2,642 أل ــارش ح ــكل مب ــتغل بش يس

األرايض املصنفــة »ج«، وتشــكل مــا نســبته 76.3% مــن 

مجمــل املســاحة املصنفــة »ج«، والتــي تبلــغ مســاحتها 

3,375 ألــف دونــم.

اليــوم  نــرشه  صحفــي،  بيــان  يف  اإلحصــاء،  وأضــاف 

الخميــس، ملناســبة الذكــرى الـــ43 ليــوم األرض الخالــد، أن 

االحتــال اإلرسائيــي صــادق خال عــام 2018 عى االســتياء 

عــى نحــو 508 دومنــات مــن أرايض الفلســطينيني، إضافــة 

إىل االســتياء عــى مئــات الدومنــات الخاصــة بالفلســطينيني 

ــاط  ــة نق ــة وإقام ــز اإلرسائيلي ــيع الحواج ــال توس ــن خ م

ــتعمرين. ــة املس ــكرية لحامي ــة عس مراقب

وأشــار إىل أن االحتــال جــرف واقتلــع خــال الفــرتة ذاتها، 

7,122 شــجرة خــال العــام 2018، وبذلــك يبلــغ عــدد 

األشــجار التــي تــم اقتاعهــا أكــر مــن مليــون شــجرة منــذ 

العــام 2000 وحتــى نهايــة العــام 2018، وتــم تحويــل آالف 

الدومنــات للمســتعمرين لزراعتهــا حيــث بلغــت املســاحة 

املزروعــة يف املســتعمرات اإلرسائيليــة يف العــام 2018 حــوايل 

110 آالف دونــم غالبيتهــا مــن املزروعــات املرويــة.

االســتعامرية  املواقــع  عــدد  أن  إىل  اإلحصــاء  ولفــت 

والقواعــد العســكرية اإلرسائيليــة بلــغ يف نهايــة عــام 2017 

الغربيــة 435 موقعــا، منهــا 150 مســتعمرة  الضفــة  يف 

ــرة  ــادة كب ــام 2018 زي ــهد ع ــتعامرية، وش ــؤرة اس و116 ب

يف وتــرة بنــاء وتوســيع املســتعمرات اإلرسائيليــة يف الضفــة 

الغربيــة، وصــادق االحتــال عــى بنــاء حــوايل 9,384 وحــدة 

ــؤر اســتعامرية  ــة 9 ب ــة إىل إقام ــدة، إضاف اســتعامرية جدي

ــدة. جدي

وأوضــح ان قــوات االحتــال االرسائيــي هدمــت ودمــرت 

خــال الفــرتة ذاتهــا 471 مبنــى، منهــا حــوايل 46% يف 

محافظــة القــدس بواقــع 215 عملية هــدم، وتوزعــت املباين 

املهدومــة بواقــع 157 مبنــى ســكنيا و314 منشــأة، وأصــدر 

أوامــر بهــدم 546 مبنــى يف الضفــة الغربيــة والقــدس.

وبــني االحصــاء أن عــدد الشــهداء يف فلســطني بلــغ 312 

ــال  ــم 57 شــهيداً مــن األطف ــام 2018 منه شــهيداً خــال ع

وثــاث ســيدات، فيــام بلــغ عــدد الجرحــى 29,600 جريــح، 

ــر  ــغ 6,000 أس ــال فبل ــجون االحت ــدد األرسى يف س ــا ع أم
)منهــم 250 أســراً مــن األطفــال و54 امــرأة(.578

االحتالل يعتقل أحد حراس األقىص

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الخميــس، 
أحــد حــراس املســجد األقــى املبــارك. وقــال مراســلنا، إن قــوات 

فتحــه  نجيب، بســبب  عصــام  الحــارس  اعتقلــت  االحتــال 

ملصــي »بــاب الرحمــة«، وتــم نقلــه إىل أحــد مراكــز االحتــال يف 
ــق معــه.579 ــة القــدس، للتحقي ــدة القدميــة مبدين البل
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إصابة 11 مواطناً برصاص االحتالل عىل حدود قطاع غزة 

إغالق حاجز قلنديا العسكري بزعم »دهس« أحد الجنود 

ــوات  ــاق ق ــراء إط ــس، ج ــاء أم ــاً مس ــب 11 مواطن أصي

االحتــال النــار تجــاه مجموعــات مــن الشــبان عــى الحدود 

الرشقيــة لقطــاع غــزة، بينــام أغلقــت قــوات االحتــال 

حاجــز قلنديــا العســكري يف القــدس بزعــم تعــرض جنــدي 

لعمليــة دهــس وقــرار الســائق، يف حــني جــرى إغــاق بــاب 

ــني،  ــع دخــول وخــروج املواطن ــة ومن ــود للمــرة الثالث العام

ويف محافظــة قلقيليــة جــرى إغــاق مداخــل بلــدة عــزون 

بعــدم قيــام شــبان بقــص إحــدى البوابــات الحديديــة التــي 

ــني.  تحــارص املواطن

ففــي قطــاع غــزة، أعلنــت وزارة الصحــة إصابــة 6 شــبان 

بالرصــاص رشق مدينــة غــزة خــال فعاليــات »اإلربــاك 

الليــي« مشــرة إىل أنهــم نقلــوا إىل مستشــفى الشــفاء 

إىل  آخريــن  مواطنــني   5 أصيــب  فيــام  العــاج.  لتلقــي 

الــرشق مــن بلــدة جباليــا شــامل قطــاع غــزة، حيــث نقلــوا 

ــزة  ــاع غ ــدود قط ــهدت ح ــيس. وش ــفى األندوني إىل مستش

ــاك  ــات اإلرب ــة ناجمــة عــن فعالي سلســلة انفجــارات عنيف

ــات الشــعبية  ــي ينفذهــا الشــبان ضمــن الفعالي ــي الت اللي

ــدود.  ــى الح ــلمية ع الس

كــام أصيــب 4 شــبان، ظهــر أمــس، جــراء قصــف إرسائيي 

وأطلقــت  غــزة،  وشــامل  رشق  مختلفتــني  منطقتــني  يف 

صاروخــني عــى األقــل تجــاه مجموعــة مــن الشــبان يلقــون 

ــاف يف  ــتوطنات الغ ــاه مس ــرة تج ــة ومتفج ــات حارق بالون

ــة شــاب بجــروح طفيفــة.  منطقــة ملكــة مــا أدى إلصاب

وذكــرت مصــادر إرسائيليــة إن عــدة بالونــات حارقــة 

ومتفجــرة ســقطت منــذ الصبــاح يف الغــاف دون إصابــات 

أرضار.  أو 

وتزغلــت قــوات عســكرية إرسائيليــة، صبــاح أمــس، 

ــة  ــة الرشقي ــة الحدودي ــن املنطق ــني م ــني مختلفت يف منطقت

ــزة. ــاع غ لقط

املواطنــني  أرايض  يف  واآلليــات  الجرافــات  وتوغلــت 

لعــرشات األمتــار رشق مدينــة رفــح جنــوب القطــاع، ورشق 

ــاع.580  ــن القط ــامل م ــا إىل الش ــدة جبالي بل

محاولــة دفــع األوقــاف للمحاكــم الســتغال القضــاء 

لصالــح إرسائيــل 

ــود  ــن جه ــس ع ــاب أم ــطيني النق ــدر فلس ــفت مص كش

فلســطينية وعربيــة لتثبيــت الوضــع القائــم يف املســجد 

األقــى املبــارك ومنــع االحتــال مــن انتهــاك )الستاتســكو( 

يف  واملســيحية  اإلســامية  املقدســات  بخصــوص  القائــم 

ــام 1967. ــذ الع ــة من ــدس املحتل الق

واتصــاالت  دوبلوماســية  حركــة  أن  مصــادر  وقالــت 

تجــري للجــم االحتــال ومنــع الــزج باملقدســات اإلســامية 

وخاصــة املســجد األقــى وبــاب الرحمــة، بحمــى التنافــس 

واملناكفــات اإلعاميــة االنتخابيــة اإلرسائيليــة التــي يتنافــس 

ــى املــس باملســجد.  ــوين واملتطــرف ع ــا اليمــني الصهي فيه

ولفــت املصــدر إىل أن جولــة امللــك عبــد اللــه الثــاين التــي 

ــى  ــن ع ــس يهيم ــا وتون ــا وفرنس ــرب وإيطالي ــمل املغ تش

أولويتهــا هــذه القضيــة الحساســة وغــر القابلــة للنقــاش.

وأوضــح املصــدر الكبــر أن هنــاك لقــاءات مهمــة خــال 

ــريب واألورويب  ــدور الع ــق بال ــه تتعل ــد الل ــك عب ــة املل جول

ومحافــل ذات وزن ومكانــة ملنــع االحتــال مــن الــزج 

باملنطقــة يف اتــون حــرب دينيــة ســيكون هــو الخــارس األكــر 

مــن أشــعالها. 

ــرة  ــيد ظاه ــدس تجس ــة الق ــال يف مدين ــاول االحت ويح

تدخــل املحاكــم اإلرسائيليــة يف أوضــاع املســجد األقــى، ويف 

قضيــة بــاب الرحمــة الــذي تــم فتحــه بقــرار مقديس شــعبي 

ودعــم مــن األوقــاف يف الســادس عــرش مــن شــباط املــايض 

وأقيمــت فيــه الصلــوات وأصــدرت املحاكــم اإلرسائيليــة 
قــراراً يقــي بإغاقــه. 581

حملة تستهدف العامل الفلسطينيني بالداخل 

يف إطــار ماحقتهــا للعــامل الفلســطينيني الذيــن يعملــون 

ــمى  ــا يس ــوات م ــت ق ــح، اعتقل ــدون تصاري ــل ب يف إرسائي

عامــا، يف   64 األخــر  األســبوع  خــال  الحــدود  حــرس 

إطــار حملــة واســعة شــملت »منطقــة الشــامل«. وذكــرت 

رشطــة االحتــال أن 31 عامــا تــم اعتقالهــم وتحويلهــم إىل 

الســجون، يف حــني تــم »طــرد« 33 عامــا آخــر إىل »مناطق« 

الســلطة الفلســطينية.

ــم  ــوا، وت ــني اعتقل ــت الرشطــة، ان عــرشة إرسائيلي وأضاف

اســتجوابهم، بتهمــة تشــغيل أو أيــواء أو نقــل العــامل الذين 

ال يحملــون تصاريــح، كــام تــم إغــاق منشــأة يف كفــر منــدا 

بســبب تشــغيل صاحبهــا عــامل بــدون تصاريــح.

ــة  ــدود الرشط ــرس الح ــمى ح ــا يس ــوات م ــت ق واعتقل
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االرسائيليــة خــال الثاثــة أشــهر األخــرة 785 عامــا بــدون 

 148 اســتجوبت  كــام  الشــامل«  »منطقــة  يف  تصاريــح 

ــم،  ــم أو نقله ــغيلهم أو إيوائه ــة تش ــى خلفي ــا ع إرسائيلي

ــدون  ــامالت ب ــا ع ــغيل أصحابه ــأة لتش ــت 12 منش وأغلق

ــح. تصاري

ــات  ــل، حم ــكل متواص ــة بش ــة اإلرسائيلي ــن الرشط وتش

العتقــال العــامل الفلســطينيني الذيــن يدخلــون للعمــل يف 

ــة  ــروف االقتصادي ــل الظ ــح، ويف ظ ــدون تصاري ــل ب إرسائي

ــة يضطــر العــامل للمخاطــرة بحياتهــم، ويتعرضــون  الصعب

ــن أجــل  ــال، م ــوات االحت ــل ق ــن قب ملطــاردات خطــرة م

الوصــول إىل أماكــن عملهــم داخــل إرسائيــل لتوفــر لقمــة 
ــم.582 ــش ألبنائه عي

غزة: الوفد األمني ينهي اجتامعاته مع الفصائل وأنباء عن 
موافقة إرسائيل عىل معظم املطالب 

ــادات  ــع قي ــه م ــي املــري اجتامعات ــد األمن واصــل الوف

ــاعة  ــى س ــزة حت ــاع غ ــل يف قط ــامس«، والفصائ ــة »ح حرك

متأخــرة مــن ليلــة أمــس، وســط أجــواء وصفــت باإليجابيــة، 

املطالــب  معظــم  عــى  إرسائيــل  موافقــة  عــن  وأنبــاء 

الفلســطينية.

 وقالــت مصــادر مطلعــة لـ»األيــام«، إن الفصائــل يف 

غــزة وعــى رأســها حركــة »حــامس«، تقدمــت بقامئــة 

مــن املطالــب تتعلــق بتخفيــف الحصــار عــن قطــاع غــزة، 

ــرات  ــة ملس ــنة«، التابع ــائل الخش ــف »الوس ــل وق يف مقاب

ــل. ــياج الفاص ــول الس ــى ط ــدوء ع ــودة اله ــودة، وع الع

ــة  ــدى موافق ــال أب ــإن االحت ــها ف ــادر نفس ــا للمص ووفًق

مبدئيــة عــى عــدد مــن املطالــب مــن بينهــا رفــع الحظــر 

عــن جــزء كبــر مــن الســلع املحظــور دخولهــا مــن خــال 

ــن  ــل إىل 30% م ــنوات، يص ــذ س ــامل من ــو س ــرم أب ــر ك مع

ــري  ــي امل ــد األمن ــغ الوف ــام أبل ــلع، ك ــك الس ــوع تل مجم

قيــادات الفصائــل مبوافقــة االحتــال عــى زيــادة عــدد 

ــو ســامل. ــرم أب ــواردة والصــادرة عــر معــر ك الشــاحنات ال

وفيــام يخــص مســاحة الصيــد البحــري، أكــدت املصــادر 

ــن  ــامح للصيادي ــر والس ــع الحظ ــت برف ــل طالب أن الفصائ

بالدخــول حتــى 20 ميــاً بحريــاً أو 15 كحــد أدىن، غــر 

ــك  ــة لتل ــادة تدريجي ــة عــى زي ــال أعطــى موافق أن االحت

املســاحة تبــدأ فــوراً بســتة أميــال، وتنتهــي بعــد مــدة 

قصــرة بـــ12 ميــاً بحريــاً، وهــو مــا تحفظــت عليــه قيــادة 

ــل. الفصائ

 أمــا فيــام يخــص املنحــة القطريــة فوافــق االحتــال 

عــى متديدهــا، ومثــة وعــود باســتمرارها حتــى نهايــة العــام 

الحــايل، ويف حــال مل متــول قطــر رشاء وقــود محطــة توزيــع 

الكهربــاء، تتعهــد إرسائيــل بإدخالــه دون رضائــب، ومــا 

ــات  ــة بشــأن املنحــة، وســط مطالب ــات جاري ــت املباحث زال

مــن الفصائــل بــأن تشــمل فــرص تشــغيل مؤقتــة لـــ40 ألف 
ــج وعاطــل عــن العمــل يف قطــاع غــزة.583 خري

تقرير لألونروا يرصد اآلثار النفسية واالجتامعية املرتتبة 
عىل قمع االحتالل ملسريات العودة

ــني  ــوث وتشــغيل الاجئ ــة غ ــه وكال ــر أصدرت ــاد تقري  أف

»أونــروا«، اليــوم الجمعــة، بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية 

األوىل لبــدء مســرات العــودة الســلمية يف قطــاع غــزة، 

باستشــهاد 192 مواطنــاً مــن ضمنهــم 40 طفــاً، فيــام 

أصيــب أكــر مــن 28 ألفــا آخريــن بجــروح متفاوتــة، منــذ 

بــدء املســرات وحتــى منتصــف شــهر آذار الجــاري، اســتناداً 

ــانية. ــاعدات اإلنس ــيق املس ــب تنس ــات مكت إلحصائي

التقريــر الــذي جــاء تحــت عنــوان »مســرة العــودة 

ــد«،  ــام واح ــى يف ع ــى والجرح ــن القت ــواج م ــرى: أف الك

ــال  ــا حي أشــار إىل أن األمــم املتحــدة أعربــت عــن مخاوفه

ــل  ــن قب ــه م ــم توظيف ــذي ت ــوة ال ــرط للق ــتخدام املف االس

الســارية  للمعايــر  خافــاً  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 

أدى  الــذي  األمــر  الــدويل،  القانــون  أحــكام  مبوجــب 

ــداً الشــباب،  ــن أهــايل القطــاع وتحدي ــواج م الستشــهاد أف

ــون إىل  ــوا يحتاج ــن بات ــم م ــني، منه ــة آالف املواطن وإصاب

مســاعدة طبيــة ونفســية اجتامعيــة طويلــة املــدى.

ويرصــد التقريــر اآلثــار النفســية واالجتامعيــة التــي 

نتجــت عــن قمــع قــوات االحتــال ملســرات العــودة 

الســلمية، ســواء عــى األطفــال والعائــات ومراكــز التعليــم 

ــا مــن خــال  ــم جمعه ــات ت والصحــة، ويســتند إىل معلوم

ــا واملنتفعــني مــن  ــروا« وشــهادات موظفيه ــات »األون عملي

ــا. خدماته

وبالتزامــن مــع إصــدار التقريــر، عــّرت الوكالــة عــن 

قلقهــا وتأثرهــا العميقــني جــراء استشــهاد 13 مــن طلبتهــا، 

وإصابــة 227 آخريــن، معظمهــم تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 

13-15 ســنة، وجــراء احتامليــة عــدم قــدرة الطلبــة املصابــني 

باالســتمرار يف دراســتهم، وخصوصــاً منهــم مــن يضطــر 

ــة. ــاب عــن مقاعــد الدراســة لفــرتات طويل للغي

وىف هــذا الســياق، قــال مديــر عمليــات األونــروا يف غــزة 
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ــذ أن  ــر: »من ــدور التقري ــى ص ــا ع ــاميل معلق ــاس ش ماتي

ــل ســنة، مل يقــض  ــرة قب ــدأت التظاهــرات الســلمية الكب ب

حــوايل 200 شــخص فحســب، بــل عــاىن آالف آخــرون مــن 

إصابــات ســتظل مازمــة لهــم لألبــد«، مضيفــاً أن »الخســائر 

املأســاوية لــألرواح، وعــدم قــدرة املصابــني عــى العمــل أو 

ــات النفســية  عــى العــودة إىل املدرســة إىل جانــب التداعي
طويلــة األجــل ســتؤثر عليهــم لســنوات عديــدة قادمــة«.584

14 إصابة يف غارة جوية ومواجهات »إربــاك لـيـلـي« 
عـنـيفـة شـرق الـقـطاع 

ــرة  ــي وبأع ــاروخ إرسائي ــظايا ص ــا بش ــب 14 مواطن أصي

ناريــة، جــراء غــارة جويــة اســتهدفت مجموعــة مــن مطلقي 

البالونــات الحارقــة رشق مخيــم جباليا شــامل القطاع، مســاء 

أمــس، تبــع ذلــك انــدالع مناوشــات ومواجهــات ليليــة بــني 

مئــات املتظاهريــن مــن »وحــدة اإلربــاك الليــي«، وقــوات 

االحتــال املتمركــزة عــى طــول الحــدود الرشقيــة للقطــاع. 

وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة فلســطينية إن طائــرة 

إرسائيليــة بــدون طيــار أطلقــت صاروخــاً باتجــاه مجموعــة 

مــن الشــبان كانــوا يطلقــون بالونــات حارقــة رشق جباليــا، 

مــا أســفر عــن إصابــة ثاثــة منهــم بجــروح.

 ونقــل املصابــون الثاثة إىل املستشــفى اإلندونييس شــامل 

القطــاع، وقــد وصفت إصابتهم مــا بني الطفيفة واملتوســطة.

ــب خمســة شــبان بالرصــاص وبشــظايا أعــرة  ــام أصي  ك

ناريــة، والعــرشات باالختنــاق الشــديد، يف مواجهــات ليليــة 

ــزة  ــاع غ ــن رشق قط ــة م ــق متفرق ــهدتها مناط ــعة ش واس

ــات  ــوم. وشــارك مئ ــة أمــس، وفجــر الي خــال ســاعات ليل

ــزت  ــي«، ترك ــاك لي ــات »إرب ــرات وفعالي ــبان يف تظاه الش

يف  وكذلــك  القطــاع،  شــامل  حانــون  بيــت  بلــدة  رشق 

محيــط مخيــم العــودة رشق مدينــة خــان يونــس، ومخيــم 

الريــج وســط القطــاع، إضافــة إىل مناوشــات اندلعــت رشق 
ــة«.585 ــع ملك ــزة »موق ــة غ محافظ

مستوطنون يستبيحون أراض رعوية باألغوار الشاملية

 أقــدم مســتوطنون، اليــوم الجمعــة، عــى زراعــة أشــجار 

زيتــون يف أرايض رعويــة مملوكــة للفلســطينيني، يف منطقــة 

الفارســية باألغــوار الشــاملية.

وقــال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة: »إن عــددا مــن 

ــتوطنة  ــن مس ــة م ــة القريب ــتباحوا املنطق ــتوطنني اس املس

»روتــم«، وقامــوا بزراعــة عــرشات أشــجار الزيتــون يف هــذه 

ــام  ــد تخوفــا لــدى االهــايل مــن قي ــة، مــا ول األرايض الرعوي
املســتوطنني باالســتياء عليهــا.586
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االحتالل يقمع مسريات الضفة األسبوعية إصابات وسلسلة 
انفجارات عىل حدود قطاع غزة 

قمعــت قــوات االحتــال عــدداً مــن املســرات التــي 

شــهدتهام الضفــة الغربيــة أمــس يف ذكــرى يــوم األرض 

املســتوطنون  واصــل  بينــام  األرسى،  مــع  واملتضامنــة 

اعتداءاتهــم اليوميــة يف بوريــن واألغــوار الشــاملية، ويف 

قطــاع غــزة أصيــب عــدد مــن املواطنــني برصــاص االحتــال 

التوغــل عــى حــدود  الــذي واصلــت قواتــه عمليــات 

ــة  ــة ناجم ــارات عنيف ــة انفج ــهدت سلس ــي ش ــاع الت القط

عــن فعاليــات اإلربــاك الليــي التــي ينفذهــا الشــبان ضمــن 

الفعاليــات الشــعبية الســلمية. 

قــدوم  االحتــال مســرة كفــر  قــوات  فقــد قمعــت 

اإلســبوعية التــي انطلقــت إحيــاء للذكــرى الثالثــة واألربعــني 

ليــوم األرض وتضامنــاً مــع األرسى الذيــن يتعرضــون للقمــع 

ــال.  ــجون االحت يف س

ــراد  ــدوم م ــر ق ــعبية يف كف ــة الش ــق املقاوم ــاد منس وأف

هاجمــوا  االحتــال  جنــود  مــن  مجموعــة  أن  شــتيوي 

ــرة  ــوت واألع ــل الص ــتخدام قناب ــرة باس ــاركني يف املس املش

املعدنيــة املغلفــة باملطــاط فيــام رد الشــبان بالحجــارة 

والزجاجــات الفارغــة دون وقــوع إصابــات أو اعتقــاالت 

ــول  ــال يف حق ــش االحت ــل جي ــن قب ــني م ــب كم ــم نص رغ
الزيتــون. 587

االحتالل مينع األرسى من أداء صالة الجمعة يف سجن 
النقب ويعتدي عليهم 

النقــب األرسى،  منعــت مصلحــة الســجون يف ســجن 

أمــس، مــن أداء صــاة الجمعــة بشــكل جامعــي يف ســاحات 

األقســام، كــام هــو معمــول بــه منــذ عــرشات الســنني، 

واقتحمــت الوحــدات الخاصــة أربعــة أقســام بعــد منعهــم 

ــاة. ــن أداء الص م

ســلطات  للدراســات  فلســطني  أرسى  مركــز  وحمــل 

االحتــال ومصلحــة الســجون املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة 

األرسى يف ســجن النقــب؛ بعــد اقتحــام الوحــدات الخاصــة 

ــة. ــاة الجمع ــن أداء ص ــم م ــام ومنعه ــة أقس ألربع

ــز، أن  ــي للمرك ــق اإلعام ــقر، الناط ــاض األش ــح ري  وأوض
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األوضــاع يف ســجن النقــب توتــرت بشــكل كبــر بعــد القــرار 

التعســفي.

ــوا  ــب اعرتض ــجن النق ــقر: إن األرسى يف س ــاف األش  وأض

ــة  ــاة الجمع ــي يف ص ــم الدين ــن أداء حقه ــم م ــى منعه ع

بالســاحات، وبــدؤوا بالتكبــر داخــل األقســام، حيــث ردت 

اإلدارة باســتدعاء أعــداد كبــرة مــن الوحــدات الخاصــة 

ــام  ــام أقس ــت باقتح ــكرية، وقام ــايت” العس ــدة “جفع ووح

)21-22-23-5(، وانتــرشت بــني األرسى، وهنــاك خشــية مــن 

ــام جــرى خــال  ــى األرسى بشــكل همجــي، ك ــداء ع االعت
ــة.588 ــام املاضي األي

الوفد املرصي يتوصل لتفاهامت جديدة للتهدئة وتطورات 
مسرية اليوم ستحسم فرص صمودها

يف  املريــة  املخابــرات  وفــد  جهــود  نجــاح  يرتهــن 

ــام  ــا خــال األي ــي بذله ــة بغــزة، والت ــت التهدئ إمتــام وتثبي

والســاعات األخــرة، عــى مــا سيشــهده امليــدان خــال 

اليــوم. انطــاق مســرة »مليونيــة األرض والعــودة«، 

»أن  الفصائــل  فيــه  اشــرتطت  الــذي  الوقــت  ففــي 

ــرة  ــاركني يف مس ــتهداف املش ــال اس ــش االحت ــب جي يتجن

ــم  ــض منه ــرتب البع ــا اق ــة«، إذا م ــل أو اإلصاب ــوم بالقت الي

ــة،  ــود التهدئ ــذ بن ــتكامل تنفي ــل؛ الس ــلك الفاص ــن الس م

يــر االحتــال عــى أن متــر املســرة بســام ودون وصــول 

مجاميــع املشــاركني فيهــا إىل الســلك الفاصــل وعبــوره.

 وهــذا مــا مل يتــم حســمه خــال جلســات مطولــة عقدها 

ــد  ــواء أحمــد عب ــذي يرتأســه الل ــي املــري، ال ــد األمن الوف

الخالــق مســؤول امللــف الفلســطيني يف املخابــرات املريــة، 

مــع الفصائــل يف غــزة، وعــى رأســها حركــة »حــامس«، 

والــذي تــم خالهــا التوافــق عــى الكثــر مــن البنــود 

ــني. ــني الطرف ــري ب ــد امل ــا الوف ــي نقله ــب الت واملطال

 وأرصت الفصائــل، وهــي: حــامس والجهــاد اإلســامي 

املقاومــة  ولجــان  والدميقراطيــة  الشــعبية  والجبهتــان 

ــى أن  ــري، ع ــد امل ــع الوف ــامع م ــال االجت ــعبية، خ الش

يلتــزم االحتــال بشــكل واضــح وصــارم بعــدم التعــرض 

ــلك أو  ــن الس ــرتب م ــو اق ــى ل ــرة حت ــارك يف املس ألي مش

ــال  ــزل وال يحــق لاحت ــاً أع ــاره مدني ــى تجــاوزه، باعتب حت

ــده. ــوة ض ــتخدام الق اس

 وأفــاد مصــدر مســؤول يف إحــدى الفصائــل التــي حــرت 

االجتامعــات بــأن الفصائــل أرصت عــى هــذا الطلــب؛ 

ــوات  ــتكامل خط ــجعة الس ــة ومش ــة إيجابي ــون مقدم ليك

ــا  ــر منه ــى الكث ــق ع ــم التواف ــي ت ــة، والت ــت التهدئ تثبي

خــال اللقــاءات مــع الوفــد املــري الــذي وصــل إىل غــزة 

ــن أمــس. عــر أول م

وقــال املســؤول، الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 

لـ»األيــام«: إن الفصائــل حاولــت انتــزاع موافقــة الوفــد 

املــري لضــامن ذلــك وعــدم تعــرض جيــش االحتــال 

للمتظاهريــن، إال أن الوفــد اكتفــى بالتعهــد بالضغــط عــى 

ــة589. ــاء أي ضامن ــك دون إعط ــذ ذل ــال لتنفي االحت

»أوتشا«: قوات االحتالل قتلت 6 فلسطينيني بينهم 
مسعف ونفذت 227 عملية اقتحام واعتقال 

حــذرت األمــم املتحــدة يف تقريــر نصــف الشــهر ملكتبهــا 

يف القــدس املحتلــة – لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( 

مــن تصاعــد اعتــداءات املســتوطنني عــى الفلســطينيني يف 

األرايض الفلســطينية املحتلــة.

ووثــق التقريــر أن قــوات االحتــال أصابــت 75 فلســطينياً 

بجــروح خــال اشــتباكات متعــددة يف مختلــف أنحــاء 

ــال  ــطينياً خ ــؤالء، 26 فلس ــني ه ــن ب ــة. وم ــة الغربي الضف

ــزون ويف  ــم الجل ــا يف مخي ــال نفذت ــش واعتق ــي تفتي عمليت

ــوايل.  ــى الت ــي 15 و17 آذار، ع ــلفيت، يف يوم ــة س مدين

وكشــف التقريــر أن قــوات االحتــال نفــذت 227 عمليــة 

تفتيــش واعتقــال، واعتقلــت خالهــا 200 شــخص. وأصيــب 

ــرة  ــرة يف مظاه ــة الب ــروح يف مدين ــر بج ــطينياً آخ 22 فلس

رجــل  قتــل  عــى  احتجاجــاً  آذار   20 يــوم  يف  اندلعــت 

فلســطيني يف عبويــن يف اليــوم الســابق، كــام اســتدعت 
ــني. 590 ــة معلم ــاً وخمس ــة 20 طالب حال

األحد 2019/3/31

االحتالل يناقش املصادقة عىل بناء 1427 وحدة استيطانية 
يف الضفة

ــد، إن  ــوم األح ــة، الي ــس« العري ــة »هآرت ــت صحيف  قال

»اإلدارة املدنيــة« التابعــة لاحتــال، مــن املتوقــع أن توافــق 

هــذا األســبوع عــى بنــاء 1427 وحــدة اســتيطانية جديــدة، 

والرتويــج لحــوايل 3500 وحــدة أخــرى يف الضفــة الغربيــة.

ــة  ــوي املصادق ــتيطانية املن ــدات االس ــت أن الوح وأوضح

يف  وحــدات   108 التــايل:  النحــو  عــى  ســتوزع  عليهــا 

مســتوطنة »عيــت إفرايــم«، و325 وحــدة يف »ألــون«، وهي 

ــة الخــان األحمــر، و110 وحــدات  ــة مــن قري منطقــة قريب

ــم«، و281  ــه أدومي ــف«، و603 يف »معالي ــات زئي يف »جفع
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ــت«. ــار علي يف »بيت

ولفتــت إىل أن »هــذه هــي املرحلــة األخــرة مــن حيــث 

ــن  ــن املمك ــك ســيكون م ــد ذل ــة، وبع ــات الحكومي املوافق

بــدء طــرح املناقصــة والــرشوع ببنــاء الوحــدات االســتيطانية 
الجديــدة«.591

مشاريع قرارات أمام قمة تونس للتمسك مببادرة السالم 
العربية وتفعيل شبكة أمان مالية لفلسطني

رفــع وزراء الخارجيــة العــرب يف ختــام اجتامعهــم الــذي 

انتهــى مســاء الجمعــة بتونــس مشــاريع القــرارات الخاصــة 

ــي  ــني الت ــم الثاث ــرب يف قمته ــادة الع ــي سيناقشــها الق الت

تعقــد اليــوم يف قــر املؤمتــرات بالعاصمــة التونســية.  

ــذي  ــة ال ــري للقم ــامع التحض ــال االجت ــوزراء خ ــد ال وأع

عقــد مبقــر األمانــة العامــة ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب 

برئاســة خميــس الجهينــاوي وزيــر الشــؤون الخارجيــة 

التونــيس ومشــاركة األمــني العــام للجامعــة العربيــة أحمــد 

أبــو الغيــط، مــرشوع جــدول األعــامل الــذي يتضمــن نحــو 

ــا،  ــة أبعاده ــة الفلســطينية بكاف ــا القضي ــداً تتصدره 20 بن

ومرشوعــاً جديــداً حــول االعــرتاف األمــريك بســيادة إرسائيل 

عــى الجــوالن الســوري العــريب املحتــل، واألزمــة الســورية، 

ــرارات  ــة إىل مشــاريع الق ــا، واليمــن، إضاف والوضــع يف ليبي
ــي.592 ــس االقتصــادي واالجتامع ــن املجل ــة م املرفوع

االحتالل يقتحم مثلث الشهداء ويداهم منزل األسري 
الجريح اسالم وشاحي

 اقتحمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األحــد، 

ــني، واقتحمــت  ــة جن ــوب مدين ــث الشــهداء، جن ــة مثل قري

ــقائه. ــازل أش ــاحي ومن ــام وش ــح إس ــر الجري ــزل األس من

ــال  ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـ»وف ــادر محلي ــرت مص وذك

ــزل األســر  ــث الشــهداء وداهمــت من ــة مثل اقتحمــت قري

ــان  ــام وغس ــقائه وس ــزيل أش ــاحي ومن ــام وش ــح اس الجري

وفتشــتهام واســتجوبت ســاكنيهام، كــام داهمــت منــزل 

ــة. ــا كعبي ــن زكري املواط
واألســر املصــاب وشــاحي يعــاين مــن وضــع صحــي صعــب، 

ــب  ــجن النق ــط يف س ــن ضاب ــال بطع ــلطات االحت ــه س وتتهم
ــراوي.593 الصح

أربعة شهداء ومئات املصابني يف مواجهات مع االحتالل يف 
الضفة والقطاع

استُشــهد أمــس، أربعــة مواطنــني وأصيــب املئــات، يف 

ــال يف رشق  ــوات االحت ــع ق ــة وواســعة، م ــات عنيف مواجه

وشــامل قطــاع غــزة ومحافظــات الضفــة، خــال إحيــاء 

الجامهــر الفلســطينية فعاليــات الذكــرى الـــ43 ليــوم األرض 

ــد املشــاركون  ــة، أك ــات جامهري ــد، مبســرات وفعالي الخال

ــا متســك الشــعب الفلســطيني بأرضــه، وشــددوا عــى  فيه

الوفــاء للدمــاء التــي ســالت دفاعــاً عــن هــذه األرض، 

ــة  ــة تجســيد الوحــدة الوطني ــد عــى أهمي وجــددوا التأكي

ونبــذ أصــوات االنقســام؛ للتفــرغ ملواجهــة املؤامــرات التــي 

ــة. ــة الوطني ــد القضي ــاك ض تح

ــان، وأصيــب  ــني بينهــم فتي فقــد استشــهد أربعــة مواطن

أكــر مــن 316 آخريــن بجــروح متفاوتــة الخطــورة، بينهــم 

ســتة صحافيــني وثاثــة مســعفني، باإلضافــة ملئــات اإلصابات 

ــاق، يف مواجهــات عنيفــة وواســعة، شــهدتها  بحــاالت اختن

ــال  ــس، خ ــزة أم ــاع غ ــامل قط ــق رشق وش ــس مناط خم

إحيــاء الجامهــر الفلســطينية فعاليــات ذكــرى يــوم األرض، 

ــة األرض والعــودة”. تحــت شــعار »مليوني

والشــهداء هــم: الفتــى تامــر هاشــم أبــو الخــر )17 

ــب  ــد أصي ــس، وق ــان يون ــة خ ــكان محافظ ــن س ــاً(، م عام

برصاصــة مبــارشة يف الصــدر خــال مشــاركته يف املواجهــات 

رشق املحافظــة، والشــهيد الفتــى أدهــم نضــال عــامرة 

)17 عامــاً(، وأصيــب بقنبلــة غــاز مبــارشة يف وجهــه خــال 

العــودة رشق مدينــة غــزة »موقــع  مليونيــة  فعاليــات 

ملكــة«، مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور، والشــهيد 

ــد تعرضــه  ــاً(، واستشــهد بع ــاد ســعد )20 عام ــد جه محم

إلطــاق نــار مبــارش لــدى اقرتابــه مــن خــط التحديــد رشق 

مدينــة غــزة، يف ســاعة مبكــرة مــن صبــاح أمــس، والشــهيد 

بــال محمــود أبــو جامــوس )17 عامــا( مــن بنــي ســهيلة يف 

ــس. خــان يون

واتســمت تظاهــرات األمــس مبشــاركة حاشــدة يف كافــة 

مواقــع التظاهــر، وانــدالع مواجهــات عنيفــة، رغــم محاولــة 

ــة  ــن ناحي ــق املتظاهري ــن تدف ــد م ــة الح ــات املنظم الجه
نقــاط التــامس.594

اإلثنني 2019/4/1

200 استيطانية ستغري طوبوغرافية شامل القدس ... و5 
آالف أخرى يجري بحثها

مــع قــرب موعــد االنتخابــات اإلرسائيليــة تتســارع حملــة 
والحكــم  والحكومــة  اليمينيــة  األحــزاب  بــني  التنافــس 
العســكري يف الضفــة الغربيــة لتوســيع مــا هــو قائــم مــن 
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املســتوطنات وإضافــة املزيــد إىل الكتــل واملدن االســتيطانية 
ــة.  ــدس املحتل ــة ومســتوطنات الق ــة الغربي يف الضف

العــام  مطلــع  عنهــا  اإلعــان  ســبق  خطــة  وضمــن 
الجــاري متــت املصادقــة عــى توســيع مســتوطنة »رمــوت« 
»بســغات  ومســتوطنة  شــلومو«،  »رمــات  ومســتوطنة 
زئيــف« بنحــو 891 وحــدة اســتيطانية، وصلــت إىل مرحلــة 
ــا  ــر منه ــني ورشكات اســتيطانية قســم كب العطــاءات ملقاول
مملوكــة لحكومــة االحتــال، أمــا يف مرحلــة التخطيــط 
ــة  ــة املرشفــة عــى توســيع املنطقــة الصناعي كشــفت اللجن
يف  واملشــاكل  العوائــق  بعــض  هنــاك  أن  »عطــروت« 
ــدة  ــو 2000 وح ــرة نح ــتيطانية الكب ــدات االس ــدد الوح ع
مــن  أن  إىل  ولفتــت  ســنوات،   5 اســتيطانية يف غضــون 
ضمــن هــذه العوائــق تداخــل البنــاء االســتيطاين باملنطقــة 
الطــرق  شــبكة  بــني  فيــام  الربــط  وعمليــة  الصناعيــة 
ــة  ــا وخاص ــى إعداده ــل ع ــري العم ــي يج ــة الت االلتفافي
الشــارع االلتفــايف رقــم 4 املتفــرع مــن شــارعي 20 و21 مــن 
)رمــات شــلومو( إىل »عطــروت« ومنهــا إىل الشــارع الرئيــس 

ــم 443«.595  ــني رق ــدس موديع ــب/ الق ــل أبي ت

القمة العربية تؤكد رفض أي صفقة أو مبادرة ال تنسجم 
مع املرجعيات الدولية لعملية السالم   

ــة أو  ــس، أن أي صفق ــرب، أم ــامء الع ــادة والزع ــد الق أك

مبــادرة ســام ال تنســجم مــع املرجعيــات الدوليــة لعمليــة 

ــا  ــب له ــن يكت ــة، ول ــط، مرفوض ــرشق األوس ــام يف ال الس

ــة  النجــاح، مؤكديــن رفضهــم ألي ضغــوط سياســية أو مالي

ــه بهــدف فــرض  متــارس عــى الشــعب الفلســطيني وقيادت

ــع  ــجم م ــطينية ال تنس ــة الفلس ــة للقضي ــر عادل ــول غ حل

ــام. ــة الس ــات عملي مرجعي

جــاء ذلــك يف القــرارات الختاميــة، التــي صــدرت، أمــس، 

وصــادق عليهــا القــادة والزعــامء العــرب، يف ختــام أعــامل 

القمــة العربيــة يف دورتهــا الـــ30 التــي ســّميت قمــة »العــزم 

والتضامــن«، وانطلقــت أعاملهــا، أمــس، يف تونــس.

وشــدد القــادة والزعــامء العــرب عــى دعــم وتأييــد خطــة 

تحقيــق الســام التــي قدمهــا الرئيــس محمــود عبــاس، 

رئيــس دولــة فلســطني، يف مجلــس األمــن يــوم 2018/2/20، 

ــع اإلجــراءات  ــدول األعضــاء اتخــاذ جمي ــزام ال ــدوا اعت وأك

ــة تعــرتف  ــرار مــن أي دول ــة أي ق ــة ملواجه ــة الازم العملي

بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل )القــوة القامئــة باالحتــال(، 

ــم  ــرارات القم ــذاً لق ــك تنفي ــا، وذل ــفارتها إليه ــل س أو تنق

ــة. ــة املتعاقب ــة العربي ــس الوزاري واملجال

 كــام أكــدوا التمســك بالســام كخيــار اســرتاتيجي، وحــل 

الــراع العــريب اإلرسائيــي وفــق قــرارات الرشعيــة الدوليــة 

ــة  ــام العربي ــادرة الس ــدويل، ومب ــون ال ــة، والقان ذات الصل

للعــام 2002 بكافــة عنارصهــا، والتــي نصــت عى أن الســام 

الشــامل مــع إرسائيــل وتطبيــع العاقــات معهــا، يجــب أن 

يســبقه إنهــاء احتالهــا لــألرايض الفلســطينية والعربيــة 

املحتلــة منــذ العــام 1967، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، 

ــة فلســطني وحقــوق الشــعب الفلســطيني  ــا بدول واعرتافه

غــر القابلــة للتــرف، مبــا فيهــا حــق تقريــر املصــر وحــق 

العــودة والتعويــض لاجئــني الفلســطينيني، وحــل قضيتهــم 

بشــكل عــادل وفــق قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
ــام 596.1948 ــم 194 للع رق

الـقادة الـعرب يجـمـعون علـى مـركـزية القـضـية 
الفـلسطينية 

أجمــع القــادة العــرب، خــال افتتــاح أعــامل القمــة 

العربيــة العاديــة يف دورتهــا الثاثــني، بالعاصمــة التونســية، 

أمــن وال  وأنــه ال  الفلســطينية،  القضيــة  عــى مركزيــة 

اســتقرار يف املنطقــة دون إيجــاد حــل عــادل وشــامل لهــا.

 وأكــد خــادم الحرمــني الرشيفــني، امللــك ســلامن بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود، خــال كلمتــه االفتتاحيــة ألعــامل القمــة، 

الفلســطينية ســتظل عــى رأس اهتاممــات  القضيــة  أن 

ــع  ــى يحصــل الشــعب الفلســطيني عــى جمي اململكــة حت

ــه املســتقلة  ــة دولت ــها إقام ــى رأس ــة، وع ــه املرشوع حقوق

ــة،  ــدس الرشقي ــا الق ــام 1967، وعاصمته ــدود الع ــى ح ع

ــام  ــادرة الس ــة، ومب ــة الدولي ــرارات الرشعي ــتناداً إىل ق اس

ــة. العربي

وجــدد التأكيــد عــى رفــض اململكــة القاطــع ألي إجراءات 

ــوالن،  ــى الج ــورية ع ــيادة الس ــاس بالس ــأنها املس ــن ش م

وأهميــة التوصــل إىل حــّل ســيايس لألزمــة الســورية يضمــن 

أمــن ســورية ووحدتهــا وســيادتها، ومنــع التدخــل األجنبــي، 

وذلــك وفقــاً إلعــان جنيــف )1( وقــرار مجلــس األمــن 

.)2254(

بــدوره، اقــرتح رئيــس الجمهوريــة التونســية، الباجــي 

قائــد الســبيس، أن تنعقــد القمــة العربيــة يف دورتهــا الـــ30 
ــن”.597 ــزم والتضام ــة الع ــعار “قم ــت ش تح

اعتقاالت ومصادرة معدات ورشة حدادة 

أعلــن جيــش االحتــال أن قواتــه اعتقلــت 11 مواطنــاً يف 
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الضفــة الغربيــة فجــر اليــوم. كــام صــادرت قــوات االحتــال 

محتويــات ومعــدات ورشــة حــدادة يف قريــة عناتــا بحجــة 

أنهــا تســتخدم لتصنيــع األســلحة.

أمــا يف مدينــة جنــني، فقــد وقعــت مواجهــات بــني قــوات 

االحتــال والشــبان أثنــاء اقتحــام املدينــة. وزعمــت قــوات 

االحتــال أن الشــبان ألقــوا زجاجــات حارقــة فيــام رد 

جيــش االحتــال بإطــاق النــار فأصــاب شــاباً بجــروح. كــام 

اعتقلــت قــوات االحتــال الشــاب بــراء أحمــد حــوراين )21 

ــو رسور )20 عامــاً(،  عامــاً(، والشــاب طارق أحمــد عــي أب

ــزيل  ــد دهــم من ــت لحم، بع ــدة شــامل بي ــم عاي ــن مخي م

ــام، وتفتيشــه. ذويه
مواطنــني   5 االحتــال  قــوات  اعتقلــت  الخليــل  ويف 
ــاد  ــى جه ــازي، والفت ــو غ ــود أب ــال محم ــد نض وهم: أحم
عــامد الطيطــي مــن مخيــم العــروب، واملواطــن أحمــد أبــو 
عــواد مــن مخيــم الفــوار، أحمــد البايــض، ومــن بلــدة دورا 

ــاً( ــو راس )21 عام ــامة أب ــد س أحم
ويف الســياق، داهمــت قــوات االحتــال بلــديت إذنــا 
والظاهريــة، ونصبــت عــدة حواجــز عســكرية عــى مداخــل 
مدينــة الخليــل الشــاملية والجنوبيــة، ومداخــل بلــديت 
ــني، وفتشــتها،  ــات املواطن ــت مركب ــعر، وأوقف حلحــول وس

ودققــت يف بطاقــات راكبيهــا.598

إبعاد 20 حارساً وأكرث من 170 فلسطينياً عىل خلفية فتح 
»باب الرحمة« 

شــنت قــوات االحتــال أمــس حملــة اعتقــاالت يف أحيــاء 
القــدس وخاصــة يف البلــدة القدميــة شــملت 11 فلســطينياً 

مــن بينهــم ســيدة وطفلــني. 
ويف القــدس املحتلــة اقتحــم عــرشات املســتوطنني أمــس 
املســجد األقــى املبــارك مــن بــاب املغاربــة بحراســة 
ــال التــي واصلــت فــرض إجــراءات  مشــددة لقــوات االحت
فيــام  للمســجد،  الفلســطينيني  دخــول  عــى  مشــددة 
ــرة  ــاً لدائ ــه. ووفق ــد حراس ــال أح ــة االحت ــت رشط اعتقل
األوقــاف اإلســامية، فــإن رشطــة االحتــال وفــرت الحاميــة 
لـــ 51 مســتوطناً خــال اقتحامهــم للمســجد األقــى، حيــث 
نــرشت عنــارص مــن الوحــدات الخاصــة الذيــن قامــوا بإبعاد 

ــتوطنني.  ــات املس ــار اقتحام ــن مس ــطينيني ع الفلس
املســتوطنني  مــن  مجموعــات  أن  األوقــاف،  وذكــرت 
قامــوا بجــوالت اســتفزازية يف أروقــة املســجد األقــى 
ــن  ــم م ــوم، ومنه ــكل« املزع ــن »الهي ــات ع ــوا رشوح وتلق
قــام بتأديــة صلــوات تلموديــة قبالــة قبــة الصخــرة ومصــى 
»بــاب الرحمــة«، قبــل أن يغــادروا املســجد مــن جهــة بــاب 

ــة  ــرتة الصباحي ــه يف الف ــاف أن ــت األوق ــلة. وأوضح السلس
اقتحــم املســجد األقــى بحاميــة الرشطــة والقــوات الخاصــة 
ــن 4750  ــر م ــني أك ــم متك ــه ت 38 مســتوطناً مشــرة إىل أن
ســياحياً أجنبيــاً مــن اقتحــام املســجد. وقالــت األوقــاف أنــه 
يف الفــرتة الثانيــة بعــد صــاة الظهــر اقتحــم 13 مســتوطناً 
ــة،  ــر متزن ــوا بجــوالت مشــبوهة وحــركات غ املســجد قام
فيــام اقتحــم املســجد 1713 ســائحاً أجنبيــاً مــن جنســيات 

ــة. 599 مختلف

نادي األسري يطالب بالكشف عن مصري أرسى »النقب« 

طالــب نــادي األســر الفلســطيني، يــوم األحــد املؤسســات 

الحقوقيــة الدوليــة العاملــة يف فلســطني بالتدخــل للكشــف 

عــن مصــر أرسى قســم )3( يف معتقل »النقــب الصحراوي«، 

مــع اســتمرار عزلهــم يف ظــروف قاســية ومأســاوية بعــد أن 

جرّدتهــم مــن كافــة مقتنياتهــم، ومنعهــم مــن زيــارة األهــل 

والعائلــة، والتواصــل مــع رفاقهــم يف األقســام األخــرى.

وأوضــح النــادي أن حصيلــة اإلصابــات النهائيــة يف قســم 

)3( جــراء عمليــات القمع وصلــت إىل )120( أســراً، توزعت 

مــا بــني إصابــات بالكســور يف األيــدي، واألســنان والحــوض، 

اضاقــة اىل إصابــات بالرصــاص )وهــو نــوع جديــد يســتخدم 

يف القمــع، بحيــث تخــرج مــن الرصاصــة حبيبــات تــؤدي إىل 

إحــداث جــروح يف أماكــن مختلفــة يف الجســم(، وجــروح يف 

ــم  ــامً أن غالبيته ــدر، عل ــات بالص ــون، وإصاب ــرأس، والعي ال

أُصيبــوا بعــدة إصابــات.

وأشــار نــادي األســر إىل أن اإلصابــات تركــزت يف الــرأس، 

ــراً، إىل  ــرأس إىل )82( أس ــني بال ــدد املصاب ــل ع ــث وص حي

جانــب إصابــة )76( منهــم بكدمــات ورضــوض نتيجــة 

ــرّح. ــرب امل ال

ــات الطعــام،  ــق اســتام وجب ــرر أرسى »النقــب« تعلي وق

للســامح لهــم بزيــارة رفاقهــم يف قســم )3( واالطمئنــان 

ــام  ــم، بعــد فشــل كل املحــاوالت الســابقة خــال األي عليه

ــة. املاضي

ــة  ــامت داخلي ــرت محاك ــد أج ــل ق ــت إدارة املعتق وكان

لــألرسى يف القســم، وفرضــت عليهــم غرامــات ماليــة وصلت 

اىل )12( ألــف شــيقل، ومــا تــزال متتنــع عــن تقديــم العــاج 

لهــم. فيــام تتعــرض مجموعــة مــن األقســام إىل اقتحامــات 

ــات  ــار إىل أن إدارة معتق وتفتيشــات بشــكل مســتمر. يُش

االحتــال أبلغــت األرسى أنهــا مســتمرة يف نصــب منظومــة 

التشــويش، وســتنتهي منهــا يف آخــر شــهر أيــار املقبــل. 
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ــاورات  ــراء مش ــدأ األرسى بإج ــراءات ب ــذه اإلج ــل ه ومقاب

بــني كافــة التنظيــامت يف املعتقــات، باإلعــان عــن برنامــج 

ــد  ــل، وق ــان املقب ــن نيس ــبوع األول م ــدأ يف األس ــايل يب نض

يصــل إىل إعــان قيــادات التنظيامت يف املعتقــات باإلرضاب 

عــن الطعــام، وفــق برنامــج تدريجــي يعلــن عنــه.
»النقــب  معتقــل  أرسى  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
الصحــراوي« يتعرضــون لعمليــات قمــع ممنهجــة منــذ 
تاريــخ التاســع عــرش مــن شــباط املــايض، اشــتدت ذروتهــا 
يف تاريــخ 24 مــن آذار الجــاري، وخالهــا واجــه األرسى 
ــامً أن  ــجانني، عل ــن الس ــني م ــن اثن ــع بطع ــات القم عملي
ــق  ــز التحقي ــم إىل مراك ــرى نقله ــن األرسى ج ــة م مجموع

رغــم إصابتهــم.600

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات 
عنرصية يف القدس

إطــارات  االثنــني،  اليــوم  فجــر  مســتوطنون،  أعطــب 

مركبــات عــدد مــن املواطنــني يف إحــدى ضواحــي حــي بيــت 

ــة. ــدس املحتل ــامل الق ــا ش حنين

وأفــاد شــهود عيــان بــأن مســتوطنني مــن عصابــة »تدفيــع 

الثمــن« املتطرفــة حطمــوا زجــاج عــدد مــن املركبــات، 

وأعطبــوا إطاراتهــا وخطــوا شــعارات عنريــة عليهــا وعــى 

الجــدران املحاذيــة تدعــو إىل قتــل وترحيــل العــرب.

يشــار إىل أن عصابــة »تدفيــع الثمــن« تعتــدي عــى 

ومقدســاتهم  وممتلكاتهــم  الفلســطينيني  املواطنــني 

ــو  ــة تدع ــعارات عنري ــارات وش ــون عب ــتمرار، ويخط باس

اىل القتــل والرتحيــل، دون ماحقــة مــن رشطــة وأجهــزة 
االحتــال.601

االحتالل يعتقل 5 شبان من الخليل وشاباً من قلقيلية 
وآخر من بيت لحم 

ــني، 5  ــوم اإلثن ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

مواطنــني مــن محافظــة الخليــل، جنــوب الضفــة الغربيــة. 

وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة لــ«وفــا«، بــأن قــوات 

االحتــال اعتقلــت أحمــد نضــال محمــود أبــو غــازي، 

العــروب،  الطيطــي مــن مخيــم  والفتــى جهــاد عــامد 

ــوار. ــم الف ــن مخي ــواد م ــو ع ــد أب ــن أحم واملواط

كــام اعتقلــت قــوات االحتــال مــن مدينــة الخليــل 

الشــاب أحمــد البايــض، ومــن بلــدة دورا احمــد ســامة أبــو 

ــام. ــش منزليه ــد تفتي ــاً(، بع راس )21 عام

اذنــا  بلــديت  الســياق، داهمــت قــوات االحتــال  ويف 

والظاهريــة، ونصبــت عــدة حواجــز عســكرية عــى مداخــل 

مدينــة الخليــل الشــاملية والجنوبيــة، ومداخــل بلــديت 

ــني، وفتشــتها،  ــات املواطن ــت مركب ــعر، وأوقف حلحــول وس

ودققــت يف بطاقــات راكبيهــا. كــام أنهــا اعتقلــت شــابا مــن 

ــوات  ــا«، أن ق ــان لـ«وف ــهود عي ــر ش ــة. وذك ــة قلقيلي مدين

االحتــال اعتقلــت الشــاب بــراء أحمــد حــوراين )21 عامــاً(، 

بعــد أن داهمــت منــزل ذويــه وفتشــته.  

ــت  ــامل بي ــدة ش ــم عاي ــن مخي ــابا م ــت أيضــاً ش واعتقل

لحــم. وأفــاد مصــدر أمنــى لـ»وفــا«، بــأن قــوات االحتــال 

اعتقلــت الشــاب طــارق أحمــد عــي أبــو رسور )20 عامــاً(، 
ــده، وتفتيشــه.602 ــزل وال بعــد دهــم من

الثاثاء 2019/4/2

 رشعنة 99% من البؤر اإلستيطانية ومن املتوقع اإلعالن 
عن إقامة 20 مستوطنة

كشــفت منظمــة حقوقيــة النقــاب أمــس عــن قيــام 

الحكومــة اإلرسائيليــة بإمتــام عمليــة رشعنــة ملعظــم البــؤر 

ــن  ــك ضم ــة وذل ــة الغربي ــوائية يف الضف ــتيطانية العش اإلس

لجنــة خاصــة تــم تشــكيلها حديثــاً. وقالــت منظمــة »ييــش 

ــدم  ــذي ق ــرج« ال ــة »زندب ــر لجن ــه اســتناداً لتقري ــن« إن دي

بخصــوص  اإلرسائيــي  الــوزراء  لرئيــس  املــايض  الشــهر 

منــح الحكومــة اإلرسائيليــة االســتيطانية أدوات لغــرض 

ــاء  ــة واألحي ــر املرخص ــؤر غ ــرشات الب ــة ع ــل ورشعن تأهي

ــى  ــدويل وحت ــون ال ــاً للقان ــي شــيدت خاف اإلســتيطانية الت

القانــون اإلرسائيــي املســاند لاســتيطان، وذلــك بأثــر رجعــي 

عــني املجلــس الــوزاري املصغــر للشــؤون السياســية واألمنيــة 

ــى  ــل ع ــه العم ــطاين، مهمت ــاس فلرش ــة نح ــامً برئاس طاق

تطبيــق توصيــات لجنــة زندبــرج يف غضــون ثــاث ســنوات. 

وأكــد مركــز »ييــش ديــن« أن تشــكيل هــذه اللجنــة جــاء 

رسيعــاً لغــرض تطبيــق تقريــر اللجنــة الــذي أرشفــت عليــه 

طواقــم قانونيــة وفنيــة مــن مجلــس التجمعات االســتيطانية 

وشــخصيات قانونيــة داعمــة لاســتيطان. 

ــا  ــم م ــل أه ــوية« وتخل ــن »التس ــة زم ــتعرض ورق وتس

ــات  ــرج« بخصــوص الصعوب ــر »زندب ــررات تقري ــاء يف م ج

ــات  ــص، وتوصي ــر املرخ ــاء غ ــوية« البن ــه »تس ــي تواج الت

اللجنــة بخصــوص كيفيــة تجــاوز هــذه الصعوبــات ورشعنتها 

بأثــر رجعــي. وتشــتمل الورقــة عــى رشوحــات وتحليــات 

ملصطلحــات مثــل »الســوق املفتوحــة« والتوحيــد والتقســيم 
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واملصــادرة وغرهــا، وهــي جميعهــا »حلــول قانونيــة« 
ــوية«.603 ــياق »التس ــا يف س ــري فحصه يج

حكومة االحتالل تقرر خصم 42 مليون شيكل شهرياً من 
أموال املقاصة الفلسطينية

قــع وزيــر املاليــة اإلرسائيــي موشــيه كحلــون قــراراً 

بخصــم 42 مليــون شــيكل شــهرياً مــن أمــوال عوائــد 

الفلســطينية. املقاصــة 

وأفــادت صحيفــة »إرسائيــل اليــوم« العريــة، أمــس، بــأن 

كحلــون وقــع عــى قــرار بخصــم 42 مليــون شــيكل شــهرياً 

مــن أمــوال عوائــد الجــامرك الفلســطينية، التــي تدفــع 

ــألرسى وذوي الشــهداء والجرحــى شــهرياً، بعــد  ــب ل كروات

ــة. ــراره يف الكنيســت والحكوم ــم إق أن ت

ــني  ــيصل إىل 504 ماي ــايئ س ــغ النه ــارت إىل أن املبل وأش

ــة  ــزة األمني ــه األجه ــر قدمت ــب تقري ــك مبوج ــيكل، وذل ش

اإلرسائيليــة إىل املجلــس الــوزاري املصغــر، قبــل نحو الشــهر. 

ــار »الحــرب  ــأيت يف إط ــون أن هــذه الخطــوة ت ــم كحل وزع

عــى اإلرهــاب«.

وبحســب الصحيفــة، فــإن األمــوال التــي ســيتم خصمهــا 

ســتوضع يف صنــدوق خــاص إىل حــني تقــرر إرسائيــل مــاذا 

ســتفعل بهــا. وادعــى كحلــون أن الســلطة الفلســطينية 

وجهــات دوليــة كانــوا قــد توجهــوا إلرسائيــل بطلــب عــدم 

ــث  ــاء أن »الحدي ــه رفــض بادع ــغ، إال أن خصــم هــذه املبال
ــة«.604 ــة وصائب ــة عادل عــن عملي

 مواجهات وإصابات خالل اقتحام االحتالل لجنني 
ومستوطنون يعتدون عىل مركبات يف بيت حنينا

أصيــب شــاب بجــروح والعــرشات باالختنــاق، خــال 

مواجهــات يف مدينــة جنــني، أعقبــت اقتحــام قــوات االحتال 

ــني خــال حمــات  ــة مواطن ــل مثاني ــة يف حــني اعتق للمدين

الــذي  الوقــت  بالضفــة، يف  عــدة محافظــات  دهــم يف 

أقدمــت فيــه عصابــات املســتوطنني، عــى إعطــاب مركبــات 

مواطنــني يف ضواحــي بيــت حنينــا شــامل القــدس املحتلــة، 

ــة. ــعارات عنري ــط ش وخ

ــتباكات  ــس، اش ــر أم ــني، فج ــة جن ــهدت مدين ــد ش  فق

مســلحة أعقبــت مواجهــات عنيفــة بعــد أن اقتحمتهــا قوات 

ــرشات  ــاص، والع ــاب بالرص ــا ش ــب خاله ــال، وأصي االحت

بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع.

 وقــال شــهود عيــان، إن اشــتباكا مســلحا شــهدته املدينــة 

ــة  ــت املدين ــي اقتحم ــال الت ــوات االحت ــني وق ــني مقاوم ب

معــززة بعــدد كبــر مــن اآلليــات العســكرية.

 وأكــد الشــهود، أن قــوات االحتــال دهمــت البلــدة 

ــارع  ــة وش ــط املدين ــزت يف وس ــة، ومترك ــة يف املدين القدمي

أبــو بكــر، حيــث اندلعــت مواجهــات عنيفــة رشــق خالهــا 

ــود بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة، ورسعــان  الشــبان الجن

ــا تطــورت املواجهــات إىل اشــتباك مســلح مــع مقاومــني  م

ــى انســحاب  ــار حت ــه أصــوات انفجــارات وإطــاق ن تخللت
ــة.605 ــن املدين ــال م ــوات االحت ق

االحتالل يداهم عدداً من املنازل يف بيت أمر

اقتحمــت قــوات االحتــال فجــر اليــوم، مناطــق الطربيقة 

وخلــة العــني وصافــا يف بيــت أمــر وداهمــت منــازل عــدد 

مــن املواطنــني.

بــني  مــن  إن  عــوض،  عيــاد  محمــد  الناشــط  وأفــاد 

ــاد  ــي عي ــن ع ــزل املواط ــا من ــم مداهمته ــي ت ــازل الت املن

ــود االحتــال باحتجــاز أفــراد األرسة  عــوض حيــث قــام جن

ــزل  ــش داخــل املن ــة وإجــراء تفتي وعددهــم 5 داخــل غرف

وقبــل مغادرتهــم ســلموا االســر املحــرر حمــزة عــي عيــاد 

عــوض 22 عامــاً باغــاً ملراجعــة مخابــرات االحتــال صبــاح 

اليــوم يف مركــز تحقيــق عصيــون حيــث أنــه أفــرج عنــه قبل 

ــال.  ــام ونصــف يف ســجون االحت ــال ع ــد اعتق ــوم بع 20 ي

كــام قــام جنــود االحتــال باقتحــام منــزل املواطــن طــه 

ــزل  ــش داخــل املن ــة وأجــروا تفتي ــو ماري ــد أب ــد أحم محم

ــال،  ــود االحت ــاء جن ــب إدع ــبان حس ــد الش ــن أح ــا ع بحث

ــود االحتــال منطقــة صافــا شــامل بيــت أمــر  واقتحــم جن

ــبان  ــع الش ــدودة م ــات مح ــت مواجه ــث، وقع ــث حي حي

ــواء  ــال الرصــاص الحــي يف اله ــود االحت ــا جن ــق خاله أطل
ــات.606 ــوع إصاب دون وق

خطة إرسائيلية لبناء 30 ألف وحدة استيطانية يف الجوالن 
املحتل إلسكان 250 ألف يهودي 

أعــدت وزارة اإلســكان اإلرسائيليــة خطــة تقــي بتكثيــف 

االســتيطان يف الجــوالن الســوري املحتــل، وتشــجيع اليهــود 

للســكن هنــاك، حيــث تقــي الخطــة ببنــاء عــرشات آالف 

يهــودي  ألــف   250 الســتيعاب  االســتيطانية  الوحــدات 

ــول 2048. بحل

ــبوع  ــب أس ــة، عق ــل الخط ــن تفاصي ــف ع ــأيت الكش  وي

ــرتاف  ــب، االع ــد ترام ــريك، دونال ــس األم ــان الرئي ــن إع م
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ــل. ــوالن املحت ــة الج ــى هضب ــة ع ــيادة اإلرسائيلي بالس

 ووفقــا لإذاعــة اإلرسائيليــة الرســمية »مــكان«، فــإن 

الخطــة التــي صاغتهــا وأعدتهــا وزارة اإلســكان مــع جهــات 

أخــرى، تشــمل بنــاء 30000 وحدة اســتيطانية يف مســتوطنة 

ــوالن،  ــني يف الج ــتوطنتني جديدت ــاء مس ــن”، وإنش “كتري

وكذلــك توفــر عــرشات اآلالف مــن فــرص العمــل، إىل 

ــة املتعلقــة باملواصــات  ــة التحتي جانــب االســتثامر يف البني

ــاد. ــط الجــوالن بشــبكة املواصــات يف الب والســياحة، ورب

 وذكــرت اإلذاعــة اإلرسائيليــة التــي كشــفت النقــاب عــن 

تفاصيــل الخطــة االســتيطانية بالجــوالن، أن الحديــث يــدور 

عــن خطــة حكوميــة مدرجــة تهــدف لتعزيــز وتدعيــم 

الجــوالن، مؤكــدة أن الخطــة أنجــزت بالتعــاون والتنســيق 

مــا بــني وزارة اإلســكان واملجلــس اإلقليمــي االســتيطاين 

وحركــة  »كتريــن«  مســتوطنة  ومجلــس  “جــوالن”، 
»أور«.607

االحتالل يهدم منزالً يف بيت عونه 

هدمــت جرافــات االحتــال صبــاح اليــوم الثاثــاء، منــزالً 

يف منطقــة بــر عونــة مبدينــة بيــت جــاال غــرب بيــت 

لحــم. وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال برفقــة 

ــراءات  ــط اج ــة وس ــر عون ــة ب ــت منطق ــات اقتحم الجراف

وتدابــر أمنيــة مكثفــة، مــن خــال إغــاق املنطقــة ومنــع 

ــا. ــول إليه ــن الوص ــني م املواطن

ــزل  ــدم من ــت به ــات رشع ــادر أن الجراف ــت املص وأضاف

املحاميــة باســمة عيــى املكــون مــن ثاثــة طوابــق بحجــة 

عــدم الرتخيــص، مشــرا إىل أن املنطقــة ذاتهــا تتعــرض منــذ 

فــرتة إىل هجمــة مســعورة مــن قبــل االحتــال تخللــه هــدم 

ــا مــن  ــازل وإخطــار أخــرى، بهــدف تفريغه عــدد مــن املن
ــا.608 أصحابه

االحتالل يعتقل عرشة مواطنني من الّضفة

اليــوم  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات   اعتقلــت 

الثاثــاء، عــرشة مواطنــني مــن محافظــات الّضفــة الغربيــة. 

وبــنّي نــادي األســر أن االحتــال اعتقــل ســبعة مواطنــني من 

ــب،  ــق نجي ــب، وتوفي ــدس وهــم: بشــار نجي محافظــة الق

وإبراهيــم نعــامن مطــر، ورجــب نعــامن مطــر، ويوســف 

نعــامن مطــر، إضافــة إىل جــامل خلــف ونجلــه محمــد )15 

عامــاً(.

ــرم  ــر الق ــة طاه ــابني معاوي ــال الش ــل االحت ــام اعتق في

وطالــب محمــد جــرادات مــن جنــني، وأعــاد اعتقــال األســر 

املحــرر حســن يوســف مــن رام اللــه، والــذي كان قــد أمــى 
نحــو )20 عامــاً( متفرقــة يف ســجون االحتــال.609

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات 
عنرصية يف القدس

أعلــن الجيــش اإلرسائيــي، صبــاح أمــس، عــن ضبــط 

ــي  ــامل رشق ــا ش ــدة عنات ــلحة يف بل ــع األس ــة لتصني مخرط

ــس.  ــة نابل مدين

ــات  ــادرة محتوي ــم مص ــإن ت ــش، ف ــان للجي ــب بي وبحس

املخرطــة التــي كانــت تســتخدم لعــدد مــن األعــامل منهــا 

تصنيــع األســلحة. وقــال إن ذلــك يــأيت يف إطــار حملــة 

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــا م ــلحة وتصنيعه ــع األس ــد مواق لتحدي

ــن.  ــن األم ع

ــات  ــارات مركب ــس، إط ــتوطنون، فجــر أم ــب مس وأعط

عــدد مــن املواطنــني يف إحــدى ضواحــي حــي بيــت حنينــا 

ــة.  ــدس املحتل شــامل الق

وأفــاد شــهود عيــان بــأن مســتوطنني مــن عصابــة »تدفيــع 

الثمــن« املتطرفــة حطمــوا زجــاج عــدد مــن املركبــات، 

وأعطبــوا إطاراتهــا وخطــوا شــعارات عنريــة عليهــا وعــى 

الجــدران املحاذيــة تدعــو إىل قتــل وترحيــل العــرب. 

يشــار إىل أن عصابــة »تدفيــع الثمــن« تعتــدي عــى 

ومقدســاتهم  وممتلكاتهــم  الفلســطينيني  املواطنــني 

ــو  ــة تدع ــعارات عنري ــارات وش ــون عب ــتمرار، ويخط باس

ــزة  ــة وأجه ــن رشط ــة م ــل، دون ماحق ــل والرتحي إىل القت
610 االحتــال. 

االحتالل يهدم مبنى من طابقني مبخيم شعفاط يف القدس

ــدس،  ــال يف الق ــة االحت ــة لبلدي ــات تابع ــت جراف  هدم

ــاء،  ــوم الثاث ــرة، الي ــززة وكب ــكرية مع ــوة عس ــها ق تحرس

مبنــى ســكنياً مــن طابقــني يف الحــارة التحتــا مبخيم شــعفاط 

ــاء دون ترخيــص. ــة، بحجــة البن وســط القــدس املحتل

ــود  ــرة مــن جن ــوات كب ــال مراســلنا يف القــدس: إن ق وق

االحتــال، تُســاندها طائــرة مروحيــة، اقتحمــت صباحــاً 

املنطقــة مــن جهــة ضاحيــة راس خميــس مبخيــم شــعفاط، 

وانتــرش الجنــود بالشــوارع والطرقــات قبــل أن تــرشع 

الجرافــات بهــدم املبنــى الســكني لعائلة حوشــية املقدســية، 

ــري  ــع العن ــم والتوس ــدار الض ــع لج ــن مقاط ــرب م بالق
الــذي يفصــل املخيــم عــن مســتوطنة »بســجات زئيــف«.611
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األربعاء 2019/4/3

تشييع جثامن الشهيد دار عدوان يف مخيم قلنديا 

شــيعت جامهــر غفــرة مــن أبنــاء شــعبنا يف مخيــم 

ــب  ــة، أمــس، يف موك ــدس املحتل ــة الق ــا شــامل مدين قلندي

جنائــزي مهيــب جثــامن الشــهيد محمــد عــي دار عــدوان 

)23 عامــاً(، إىل مثــواه األخــر يف مقــرة املخيــم، واستشــهد 

ــب 3  ــال وأصي ــوات االحت ــاص ق ــدوان برص ــاب دار ع الش

ــال  ــوات االحت ــام ق ــال اقتح ــي خ ــاص الح ــرون بالرص آخ

املخيــم فجــر أمــس. ويف قطــاع غــزة، أعلنــت مصــادر طبيــة، 

مســاء أمــس، أن الشــاب فــارس يوســف أبــو هجــرس )25 

عامــاً( مــن محافظــة خــان يونــس، استشــهد متأثــراً بجــروح 

أصيــب بهــا يــوم الســبت املنــرم خــال مشــاركته يف 

ــتهدف  ــام اس ــس، بين ــان يون ــوم األرض رشق خ ــرات ي مس

قبالــة  األغنــام  ورعــاة  واملزارعــني  الصياديــن  االحتــال 

ــة  ــف مجموع ــح وقص ــس ورف ــان يون ــق خ ــواحل مناط س

ــون.  ــي الزيت ــبان رشق ح ــن الش م

ففــي رام اللــه، انطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام 

مجمــع فلســطني الطبــي، وصــوالً إىل منــزل الشــهيد يف 

ــاؤه نظــرة  ــوه وأصدق ــه ومحب ــث ألقــت عائلت ــم، حي املخي

الــوداع األخــرة عليــه، وســط حالــة مــن الحــزن والغضــب، 

ثــم نقــل محمــوالً عــى األكتــاف وقــد لــف جثامنــه بالعلــم 

الفلســطيني، إىل املســجد الكبــر حيــث أدى املشــيعون 

ــرة.  ــرى يف املق ــه ال ــل موارات ــه، قب ــاة علي الص

وهتــف املشــيعون للشــهيد ولفلســطني والقــدس، رافعــني 

العلــم الفلســطيني، وطافــوا بالشــهيد يف أزقــة املخيــم، 

مندديــن بالجرائــم التــي ترتكبهــا قــوات االحتــال اإلرسائيي 
بحــق أبنــاء شــعبنا. 612

االحتالل يعتقل فتى من عزون ويواصل حصارها لليوم 
السابع عىل التوايل

اليــوم   اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء 

ــل  ــة، يف ظ ــزون رشق قلقيلي ــدة ع ــن بل ــى م ــاء، فت األربع

ــام. ــبعة أي ــذ س ــا من ــروض عليه ــار املف الحص

وأفــاد شــهود عيــان لـ»وفــا« بأن قــوات االحتــال اعتقلت 

الفتــى محمــد مشــهور ســليم أثنــاء تواجــده بالقــرب مــن 

ــال  ــه. وق ــى مركبت ــتولت ع ــدة واس ــيس للبل ــل الرئي املدخ

ــا«، إن  ــدة محمــد رضــوان لـ«وف الناشــط الشــبايب مــن البل

جرافــات االحتــال مبرافقــة قــوة مــن جيــش االحتــال، 

ــن  ــددا م ــت ع ــية، وأضاف ــة الرئيس ــاق البواب ــت إغ أحكم

ــن  ــني م ــع املواطن ــل، ملن ــى املدخ ــمنتية ع ــات االس املكعب

ــق. ــر الطري الســر مشــيا ع

وأضــاف: »يواصــل االحتــال إغــاق املدخــل الرئيــيس 

ــني  ــر املواطن ــوايل، ويضط ــى الت ــابع ع ــوم الس ــدة، للي للبل

إىل ســلك مدخــل قريــة عزبــة الطبيــب«. وكانــت جرافــات 

االحتــال وضعــت املكعبــات اإلســمنتية عــى الطريــق 

ــص  ــل؛ بحجــة ق ــا بشــكل كام ــزون، وأغلقته ــة إىل ع املؤدي
ــا.613 ــة أمامه ــة الحديدي البواب

االحتالل يهدم بنايتني سكنيتني يف بري عونة ومخيم شعفاط 
هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة االحتــال بالقــدس 
ــن 3  ــة م ــاء مؤلف ــد اإلنش ــكنية قي ــة س ــس، بناي ــاح أم صب
ــة ببيــت جــاال، وهــي منطقــة  طوابــق يف منطقــة بــر عون
تابعــة للبلديــة وتقــع خــارج الجــدار بحجــة عــدم الرتاخيص 

ــددة.  ــراءات مش ــط إج وس
ــم  ــة طواق ــة برفق ــة املنطق ــوات اإلرسائيلي واقتحمــت الق
البلديــة إضافــة إىل جرافتــني وأغلقــت املنطقــة بقــوات 
ــى  ــمة عي ــة باس ــة للمحامي ــة البناي ــود ملكي ــرة. وتع كب
ــانية  ــر إنس ــدم غ ــة اله ــدس« أن عملي ــت لـ»الق ــي قال الت
ــن دم  ــى م ــنا أغ ــتنكرها، ولس ــن نس ــة، ونح ــر أخاقي وغ

ــاً. ــقطون يومي ــن يس ــهداء الذي الش
ــاء إال أن  ــة بن ــتصدار رخص ــت اس ــا حاول ــت أنه وأوضح
بلديــة القــدس ســلمتها إخطــاراً بالهــدم بحجــة أن البنايــة 

ــا.614  ــاء عليه ــوع البن ــة ممن أقيمــت يف منطق

االحتالل يعيق تحركات املواطنني يف محافظة الخليل
اليــوم  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  نصبــت 
األربعــاء، حاجزيــن عســكريني شــامل، وجنــوب غــرب 
ــود  ــأن جن ــا«، ب ــة، لـ»وف ــادر محلي ــادت مص ــل. وأف الخلي
ــى جــر حلحــول  ــن أحدهــام ع ــوا حاجزي ــال نصب االحت
شــامل الخليــل، واآلخــر بالقــرب مــن الــرج العســكري 
املقــام عــى أرايض املواطنــني يف مثلــث خرســا، جنــوب 

غــرب الخليــل. 

ــوا تحــركات  ــال أعاق ــود االحت ــت املصــادر أن جن وأضاف
وتفتيــش  ببطاقاتهــم  التدقيــق  خــال  مــن  املواطنــني، 

مركباتهــم، مــا تســبب بأزمــة مروريــة خانقــة.615

شهيد متأثراً بجروحه يف خان يونس وغارات رشق غزة 

ــر  ــارد، فج ــدم ب ــي ب ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق أعدم

أمــس، الشــاب محمــد دار عــدوان )23 عامــاً( مــن ســكان 

ــا  ــال اقتحامه ــك خ ــه، وذل ــوب رام الل ــا جن ــم قلندي مخي
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املخيــم، فيــام أصيــب شــابان آخــران مــن املخيــم بجــروح، 

ــه بـ«املتوســطة«. ــة يف رام الل ــا مصــادر طبي وصفته

ــم،  ــعبية يف املخي ــة الش ــس اللجن ــامل اليف رئي ــم ج واته

ــارد،  ــدم ب ــدوان، ب ــاب دار ع ــدام الش ــال بإع ــوات االحت ق

مبينــا أن جنــود االحتــال تعمــدوا إطــاق النــار عليــه مــن 

ــى املــوت. ــزف حت ــة، وتركــوه ين مســافة قريب

 وأوضــح اليف يف حديــث لـ»األيــام«، أن عــددا كبــرا مــن 

ــة  ــاعة الثالث ــة الس ــم قراب ــوا املخي ــال اقتحم ــود االحت جن

والنصــف فجــرا، ورشعــوا يف أعــامل دهــم وتفتيــش لعــدد 

مــن املنــازل، مــا أدى النــدالع مواجهــات مــع مجموعــة مــن 

شــبان املخيــم، الذيــن رشــقوا الجنــود بالحجــارة.

ــم،  ــراف املخي ــى أط ــه ع ــع منزل ــهيد ويق ــني أن الش وب

وتحديــدا بالقــرب مــن مركــز تدريــب قلنديــا، أطلــق عليــه 

الجنــود الرصــاص مــن مســافة قريبــة أثنــاء تواجــده قــرب 

بيتــه قبــل أن يعتقلــوه لبعــض الوقــت ويفرجــوا عــن 

ــه  ــاة، مســتنكرا يف الوقــت ذات ــه الحي ــه بعــد مفارقت جثامن

ــهيد. ــق الش ــة بح ــة اإلرسائيلي الجرمي

 ولفــت إىل قيــام قــوات االحتال باعتقال األشــقاء إبراهيم 

ويوســف ورجــب مطــر، واقتيادهــم إىل جهــة غــر معلومة.

ــهيد دار  ــامن الش ــييع جث ــرى تش ــق، ج ــت الح  ويف وق

عــدوان، وهــو أعــزب، إىل مثــواه األخــر يف مقــرة املخيــم، 

يف ظــل حــداد تجــاري.

ــطني  ــع فلس ــام مجم ــن أم ــييع م ــب التش ــق موك  وانطل

ــه بعــد استشــهاده،  ــه حيــث نقــل جثامن الطبــي يف رام الل

ــه يف  ــوداع علي ــرة ال ــاء نظ ــم إلق ــث ت ــم، حي ــاه املخي باتج

منــزل عائلتــه، ثــم أداء صــاة الجنــازة عــى روحــه الطاهــرة 

ــر. ــا الكب يف مســجد قلندي

ــون  ــم يحمل ــم وه ــرة املخي ــيعون إىل مق ــق املش  وانطل

الجثــامن يف مســرة، وهــم يــرددون هتافــات تنــدد بجرائــم 

االحتــال ومامرســاته، لتتــم مواراتــه الــرى يف مقــرة املخيم.

 ومســاء أمس، أصيب طفل وشــاب، بأعرة معدنية مغلفة 

باملطــاط، خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال يف املخيــم.

 وقــال مصــدر محــي، إن قــوات االحتــال أطلقــت وابــاً 

مــن الرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، وقنابــل الصــوت 

والغــاز املســيل للدمــوع صــوب الشــبان واملركبــات املــارة يف 

الشــارع الرئيــيس.

طواقمــه  أن  الفلســطيني،  األحمــر  الهــال  وأوضــح   

ــاباً  ــه، وش ــي برأس ــاص املطاط ــب بالرص ــاً أصي ــت طف نقل

ــا، إىل  ــات يف قلندي ــال املواجه ــذه خ ــب يف فخ ــر أصي آخ

املستشــفى لتلقــي العــاج.

ــو  ــارس يوســف أب ــزة، استشــهد الشــاب ف  ويف قطــاع غ

هجــرس )26 عامــاً( مســاء أمــس؛ متأثــراً بجروحــه التــي كان 

أصيــب بهــا الســبت املــايض، خــال مشــاركته يف مواجهــات 

ــس،  ــان يون ــة خ ــودة«، رشق محافظ ــة األرض والع »مليوني
جنــوب قطــاع غــزة.616
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استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص مستوطن جنوب 
نابلس

استشــهد الشــاب محمــد عبــد املنعــم عبــد الفتــاح )23 

عامــاً( مــن خربــة قيــس بســلفيت متأثــراً بجروح متوســطة، 

صبــاح أمــس، عندمــا أطلــق مســتوطن النــار صوبهــام عنــد 

مفــرتق بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، فيــام شــيعت جامهــر 

غفــرة مــن أبنــاء شــعبنا يف محافظــة خــان يونــس، أمــس، 

ــاً(  ــرس )26 عام ــو هج ــف أب ــارس يوس ــهيد ف ــامن الش جث

ــا الســبت  ــب به ــي أصي ــراً بجروحــه الت ــى متأث ــذي ارتق ال

املنــرم يف مســرات يــوم األرض رشق القطــاع، كــام أصــاب 

االحتــال شــابني عــى األقــل بجــروح واعتقــل ثاثــة آخريــن 

يف حادثــني منفصلــني رشق مدينــة خــان يونــس، أمــا يف 

األغــور الشــاملية فأصيــب عــدد مــن املواطنــني باالختنــاق، 

واعتقــل ســبعة آخــرون بينهــم فتاتــان خــال مشــاركتهم يف 

مســار بيئــي.617 

االحتالل يعدم شاباً ويعتقل جريحني رشق رفح وشهيد 
وجريح برصاص مستوطن جنوب نابلس 

ــن استشــهاد شــاب،  ــة ع ــام إرسائيلي ــت وســائل إع أعلن

مــن  دقائــق  بعــد  بالرصــاص،  آخريــن  اثنــني  وإصابــة 

اجتيازهــم خــط التحديــد رشق محافظــة رفــح، جنــوب 

ــس. ــة أم ــزة، ليل ــاع غ قط

 وقالــت مصــادر متعــددة إن ثاثــة شــبان اجتــازوا 

التســلل إىل داخــل األرايض  الفاصــل، محاولــني  الســياج 

املحتلــة العــام 1948، انطاقــا مــن املنطقــة املقابلــة لبلــدة 

الشــوكة »رشق حــي النهضــة«.

 وعــى الفــور اندفعــت قــوة مــن جيــش االحتــال 

وحــارصت املــكان الــذي كان يتواجــد بــه الشــبان، وأطلقــت 

ــرة،  ــافة قص ــن مس ــم، وم ــارشة باتجاهه ــورة مب ــار بص الن

ــوم.  ــر معل ــكان غ ــم مل ــم واقتياده ــم اختطافه ــل أن يت قب
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ــوا بالرصــاص،  ــة أصيب ــان أن الشــبان الثاث وأكــد شــهود عي

ــام  ــائل إع ــرت وس ــدة.  وذك ــا للنج ــون طلب ــوا يرخ وكان

إرسائيليــة أن أحــد الشــبان الثاثــة فــارق الحيــاة بعــد نقلــه 

للمستشــفى، فيــام أصيــب آخــر بجــروح خطــرة، والثالــث 

ــطة. ــه باملتوس ــت إصابت وصف

ــش  ــن جي ــود م ــوهد جن ــال، ش ــة االعتق ــال عملي  وخ

االحتــال يحــارصون املنطقــة، وســط عمليــات تحليــق 

مكثــف لطائــرات االســتطاع، وســمع دوي إطــاق نــار 

كثيــف، رافقــه إطــاق قنابــل إنــارة بشــكل مكثــف يف 

الهــواء.  وزعمــت قــوات االحتــال أنــه عــر بحــوزة الشــبان 

ــكاكني. ــى س ــة ع الثاث

ــن  ــلل م ــون التس ــبان، يحاول ــن الش ــد م ــر أن العدي يذك

ــرص  ــن ف ــاً ع رشق القطــاع إىل داخــل الخــط األخــر بحث

عمــل، حيــث تــم اعتقــال العديــد منهــم، وأحيانــاً يتعــرض 
ــل.618 ــة أو القت ــم لإصاب بعضه

توتر يف سجن النقب وأسري يرشق مجندة باملاء الساخن 
مصلحة السجون تعتزم تغذية األرسى املرضبني قرسياً

حذر األرسى الفلســطينيون يف ســجون االحتــال اإلرسائيي 

مــن قيــام مصلحــة الســجون بتصعيــد األوضــاع يف الســجون 

ــوح عــن  مــع اقــرتاب موعــد دخــول األرسى يف إرضاب مفت

ــن الشــهر  ــام، ســيبدأ بشــكل تصاعــدي يف الســابع م الطع

ــة  ــك احتجاجــا عــى مجمــل األوضــاع الصعب الجــاري، وذل

التــي يواجههــا األرسى ال ســيام سياســة القمــع، واالعتقــاالت 

اإلداريــة املتناقضــة مــع األعــراف واملواثيــق.

وكان الناطــق بلســان مصلحــة الســجون اإلرسائيليــة قــد 

أصــدر بيانــا قــال فيــه إن مديريــة الســجون تســتعد لهــذا 

اإلرضاب، وإنهــا ســتجند عــرشات األطبــاء واملمرضــني يك 

ــني،  ــألرسى املرب ــة ل ــة القري ــراءات التغذي ــوا بإج يقوم

ــديد. ــر الش ــم للخط ــأنه أن يعرضه ــن ش ــراء م ــذا إج وه

ــل عــدة ســنوات  ــت قب ــال حاول ــت ســلطات االحت وكان

متريــر قانــون يف الكنيســت اإلرسائيــي يتيــح لهــا مثــل هــذه 

املامرســة، مــا أدى إىل حــدوث ضجــة رافضــة لهــذا اإلجــراء 

غــر القانــوين.

وأعلــن الناطــق اإلرسائيــي نيــة مصلحــة الســجون إقامــة 

ــا األرسى  ــل إليه ــي ينق ــفيات الت ــوارئ يف املستش ــرف ط غ

املربــون، وهــم يف حــال الخطــر الشــديد إلجبارهــم عــى 

كــر اإلرضاب.

بالفعــل  بــدأت  الســجون  مصلحــة  إن  األرسى  وقــال 

بتنفيــذ إجــراءات بهــذا الشــأن، حيــث أقدمــت عــى 

ــر  ــة الشــعبية لتحري ــرع الســجون بالجبه ــل مســؤول ف نق

فلســطني، األســر وائــل الجاغــوب املحكــوم بالســجن املؤبــد 

إىل زنازيــن قســم التحقيــق يف بيتــح تكفــا بشــكل مفاجــئ، 

لكــر إرضاب األرسى وإربــاك تحركهــم، خاصــة أن الجبهــة 
الشــعبية منخرطــة يف هــذا اإلرضاب.619

معذبون يف منازلهم

ــادرة  ــي مغ ــامد قنيب ــو ع ــكان الســبعيني أب ــد بإم  مل يع

منزلــه وتركــه، بعــد تكــرار هجــامت املســتوطنني بحقــه يف 

ــه يعيــش أعتــى  ــة االخــرة، حيــث يعيــش قــرب منزل اآلون

ــه  ــه يف ســبيل إرغام ــوا يؤذون ــا انفك ــن م املســتوطنني الذي

ــه. ــه للســيطرة علي عــى تــرك منزل

معانــاة قنيبــي ليســت وليــدة اللحظــة، فقد ُمنعــت لجنة 

اإلعــامر يف الخليــل مــن اســتصاح منزلــه، وأقــدم االحتــال 

ــة،  ــاحته الخارجي ــش يف س ــره للعي ــا اضط ــه م ــى إغاق ع

بعــد أن أعــاد إعامرهــا بيــده. املعذبــون يف منازلهــم يُفــرض 

ــائل  ــأون لوس ــتثنائية، ويلج ــروف اس ــش يف ظ ــم العي عليه
تــكاد تــدرأ هجــامت املســتوطنني.620

االحتالل يعتقل 4 مواطنني بينهم أسري محرر يف نابلس

اليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

الخميس، أربعــة مواطنــني مــن محافظــة نابلــس. وذكــرت 

مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن قــوات االحتــال اعتقلــت 

ــعبية يف  ــاكن الش ــي املس ــن ح ــكار م ــام بش ــن هش املواط

ــو  ــة، والشــابني محمــد الدبعــي ويوســف حشــاش أب املدين

ــم  ــم منازله ــب ده ــا، عق ــة رشق ــم باط ــن مخي ــد م املج

وتفتيشــها.

يف الســياق، داهمــت قــوات االحتــال قريــة مادمــا 

ــط. وكان  ــه ق ــراء وجي ــرر ب ــر املح ــت األس ــا، واعتقل جنوب

مئــات املســتوطنني بحراســة قــوات االحتــال قــد اقتحمــوا 

ــوس  ــة طق ــس؛ بحجــة تأدي ــوب رشق  نابل ــا جن ــة عورت قري
ــاك.621 ــات هن ــة يف املقام تلمودي

األرسى يحذرون من نية إرسائيل تغذية املرضبني قرسياً 

حــذر األرسى يف الســجون اإلرسائيليــة مــن قيــام إدارة 

ــول  ــد دخ ــرتاب موع ــع اق ــاع م ــد األوض ــجون بتصعي الس

ــوح عــن الطعــام وبشــكل تصاعــدي  األرسى يف إرضاب مفت

يبــدأ يف الســابع مــن الشــهر الجــاري احتجاجــاً عــى مجمــل 

األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا األرسى مــن جــراء سياســة 
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القمــع بحقهــم وكذلــك ضــد سياســة االعتقــال اإلداري 

ــة  ــوض ثاث ــث يخ ــق حي ــراف واملواثي ــع األع ــة م املتناقض

مــن االرسى اإلداريــني إرضابــاً عــن الطعــام منــذ عــرشة أيــام. 

ــاً  ــدر بيان ــد أص ــجون ق ــان إدارة الس ــق بلس وكان الناط

قــال فيــه أن مديريــة الســجون تســتعد لهــذا اإلرضاب وهي 

ســتجند عــرشات األطبــاء واملمرضــني يك يقومــوا بإجــراءات 

التغذيــة القريــة لــألرسى املربــني. 

ويذكــر أن هــذا مــن شــأنه أن يعــرض األرسى إىل الخطــر 

ــن  ــاه م ــذاب باملي ــح امل ــال املل ــك إدخ ــا يف ذل ــديد مب الش

ــنوات  ــدة س ــل ع ــل قب ــت إرسائي ــا حاول ــو م ــم وه أنوفه

متريــره بقانــون يف الكنيســت األمــر الــذي أدى إىل حــدوث 

ــوين. ــذا اإلجــراء غــر القان ضجــة رافضــة له

ــة  ــى إقام ــزم ع ــن الع ــي ع ــن الناطــق اإلرسائي ــام أعل ك

غــرف طارئــة يف املشــايف التــي ينقــل إليهــا األرسى املربــون 

وهــم يف حــال الخطــر الشــديد إلجبارهــم عــى كــر 
اإلرضاب.622

مستوطنون يجرفون أرايض يف بورين لتوسعة املستوطنة

ــوم  ــاح الي ــات تابعــة للمســتوطنني صب رشعــت عــدة آلي

الخميــس، بأعــامل تجريــف واســعة يف قريــة بوريــن جنــوب 

محافظــة نابلــس.

وقــال غســان دغلــس مســؤول ملف االســتيطان يف شــامل 

الضفــة لـــ معــا، أن عــددا مــن اآلليــات التابعة للمســتوطنني 

مــن مســتوطنة »ايتســهار« يقومــون بأعــامل تجريــف 

واســعة النطــاق يف منطقــة كــرم أبــو ســليم مبحــاذة منــزل 

ــن  ــر م ــكل كب ــتوطنة بش ــعة املس ــان لتوس ــن صوف أم أمي

جهــة بوريــن.

وأكــد دغلــس أن هــذه األرايض مزروعــة بأشــجار الزيتــون 

ــة.  ــن القري ــني م ــدة مواطن ــا إىل ع ــود ملكيته ــرة وتع املثم

وأضــاف دغلــس أن املســتوطنني باتــوا يخططــون لاســتفادة 

ــق مكاســب  ــل لتحقي ــات السياســية يف إرسائي مــن االنتخاب

عــى األرض واالســتياء عــى مزيــد مــن األرايض الفلســطينية 

يف املنطقــة تحــت صمــت املجتمــع الــدويل واالنحيــاز 
ــة.623 ــإدارة األمريكي األعمــى ل

الجمعة 2019/4/5

املستوطنون يستولون عىل أرايض املواطنني ويجرفونها

قامــت قــوات االحتــال بحملــة اعتقــاالت يف الضفــة 

الغربيــة وادعــت العثــور عــى أســلحة وصــادرت أمــواالً مــن 

منــازل مواطنــني بزعــم أنهــا للمنظــامت الفلســطينية. بينــام 

واصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم عــى ممتلــكات املواطنــني 

باإلســتياء عــى األرض وأعــامل التجريــف. ويف قطــاع غــزة 

فنــد الصيــادون ادعــاءات االحتــال بتوســيع مســاحة الصيــد 

أمــام ماحقــة زوارقــة الحربيــة ملراكبهــم وعمليــات توغــل 

قواتــه يف أرايض القطــاع. 

ــس، 13  ــة، أم ــوات عســكرية إرسائيلي ــت ق فقــد اعتقل

ــة.  ــة الغربي ــاً فلســطينياً مــن عــدة مناطــق يف الضف مواطن

الضفــة  يف  املعتقلــني  أن  عســكري،  متحــدث  وقــال 

»مطلوبــون« ألجهــزة األمــن وتــم نقلهــم للتحقيــق معهــم 

ــاباك«.  ــاز »الش ــاط جه ــل ضب ــن قب م

مــن  اآلالف  عــرشات  صــادرت  قواتــه  أن  إىل  وأشــار 

قباطيــا  يف  الفلســطينية  للفصائــل  املخصصــة  الشــواكل 

بجنــني، والخليــل. مشــراً إىل أنــه تــم ضبــط قطعــة ســاح 

ومســدس يف قريــة خربــة الديــر. 

واقتحمــت قــوات االحتــال، بلــدة قباطيــة جنــوب جنــني، 

وداهمــت منــزل أســر محــرر وفتشــته وعاثــت فيــه فســاداً 

واســتولت عــى مبلــغ مــايل. 

رشقــي  باطــة  مخيــم  االحتــال  قــوات  واقتحمــت 

نابلــس، وانتــرشت يف أحيــاء املخيــم ودهمــت عــدة منــازل، 

واعتقلــت شــابني. 

كــام أعتقلــت أســراً محــرراً مــن مخيــم عســكر الجديــد، 

بعــد دهــم البنايــة التــي يقطنهــا يف منطقــة املســاكن 

وتخريــب  منازلــه  وتفتيــش  نابلــس،  رشقــي  الشــعبية 

ــا  ــدة مادم ــن بل ــت أســراً محــرراً م ــام اعتقل ــه. ك محتويات

جنــوب نابلــس، بعــد أيــام قليلــة مــن اعتقــال شــقيقني لــه. 

ــا  ــدة عورت ــس بل ــر أم ــتوطنني فج ــات املس ــم مئ واقتح

ــة يف  ــس، بحجــة أداء طقوســهم التلمودي ــوب رشق نابل جن

مقاماتهــم الدينيــة. وأفــاد شــهود عيــان أن قــوات االحتــال 

اقتحمــت عورتــا قبيــل منتصــف الليــل بأعــداد كبــرة مــن 

ــتوطنني.  ــات املس ــول مئ ــداً لدخ ــكرية، متهي ــات العس اآللي

وانتــرشوا عــى مفــارق الطــرق، وأعاقــوا حركــة التنقــل 

ــدة.  داخــل البل

ــام 400  ــني اقتح ــام بتأم ــه ق ــال أن ــش االحت ــن جي وأعل

مســتوطن للمقامــات الدينيــة يف عورتــا. ورشع مســتوطنون، 

أمــس، بشــق طريــق اســتيطاين عــى حســاب أراض تابعــة 

ــدة يعبــد جنــوب جنــني.624  لبل
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إصابات ومواجهات يف سبسطية وقمع مسرية يف يطا 
تجريف أراض يف بورين وشق طريق استيطانية يف يعبد

ــات  ــاق خــال مواجه ــني باالختن ــب عــرشات املواطن أصي

أعقبــت عمليــات دهــم واقتحــام يف عــدة محافظــات 

بالضفــة اعتقلــت قــوات االحتــال خالهــا 12 مواطنــاً 

واحتجــزت مواطنــني مشــاركني يف زراعــة أشــتال إحيــاء ليــوم 

األرض، بالتزامــن مــع إقــدام مســتوطنني عــى تجريف أراض 

ــارة. ــني بالحج ــات املواطن ــق مركب ــة ورش زراعي

فقــد أصيــب عــرشات املواطنــني بحــاالت اختنــاق بالغــاز 

املســيل للدمــوع، خــال مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات 

االحتــال بلــدة سبســطية، شــامل نابلــس.

ــوات  ــة سبســطية محمــد عــازم: إن ق ــس بلدي ــال رئي وق

االحتــال اقتحمــت البلــدة وســط إطــاق الرصــاص وقنابــل 

الغــاز والصــوت، مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات مــع الشــبان، 

وأصيــب خالهــا عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق.

ــدت  ــت الشــبان واعت ــال الحق ــوات االحت وأضــاف إن ق

عليهــم بالــرب، مؤكــداً إغــاق املوقــع األثــري أمــام 

املواطنــني.

ــال شــاباً.  ــوات االحت ــت ق ــة، اعتقل ويف محافظــة قلقيلي

ــال اعتقلــت الشــاب  ــان: إن قــوات االحت ــال شــهود عي وق

عمــر عبــد اللــه رضــوان )23 عامــاً( مــن بلــدة عــزون، عــى 

حاجــز مفاجــئ نصبتــه قــرب قريــة جيــوس، رشق قلقيليــة.

ويف محافظــة نابلــس، اعتقلــت أربعــة مواطنــني. وقالــت 

مصــادر محليــة: إن قــوات االحتــال اعتقلــت املواطــن 

ــة،  ــعبية يف املدين ــاكن الش ــي املس ــن ح ــكار م ــام بش هش

والشــابني محمــد الدبعــي ويوســف حشــاش أبــو املجــد مــن 

ــاً، عقــب دهــم منازلهــم وتفتيشــها. ــم باطــة رشق مخي

يف الســياق، دهمــت قــوات االحتــال قريــة مادمــا، 

جنوبــاً، واعتقلــت األســر املحــرر بــراء وجيــه قــط.

ويف محافظــة جنــني، اعتقلــت أربعــة مواطنــني. وذكــرت 

مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال اعتقلــت الشــبان محمد 

أميــن قنديــل، ومجاهــد محمــود طــال، مــن مخيــم جنــني، 

وعمــر كامــل عــزات الجعــري، ونــوار مــازن نواهظــة، مــن 

بلــدة اليامــون، بعــد أن دهمــت منــازل ذويهــم وفتشــتها.

يف الســياق ذاتــه، اقتحمــت قــوات االحتــال، بلــدة 

قباطيــة جنــوب جنــني، ودهمــت منــزل األســر املحــرر 

فســاداً  فيــه  وعاثــت  وفتشــته  الســويطي  إبراهيــم 

واســتولت عــى مبلــغ مــايل مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات 

يف البلدة.625

غزة: 83 مصاباً بينهم نساء وأطفال يف مسريات العودة 

أصيــب 83 مواطنــاً بالرصــاص الحــي وقنابــل غــاز بشــكل 

مبــارش، بينهــم إصابــات وصفــت بالحرجــة، والعــرشات 

بحــاالت اختنــاق شــديد، يف مســرات العــودة التــي تخللهــا 

مواجهــات واســعة وعنيفــة، شــهدتها خمــس مناطــق رشق 

ــني  ــة والخمس ــة الثالث ــس، يف الجمع ــاء أم ــزة مس ــاع غ قط

مــن مســرات العــودة، التــي أطلــق عليهــا جمعــة »انتصــار 

الكرامــة«.

كبــر  عــدد  مبشــاركة  األمــس  تظاهــرات  واتســمت 

ــم  ــتخدام معظ ــف اس ــن توق ــم م ــى الرغ ــبان ع ــن الش م

ــات  ــة، والبالون ــل الصوتي ــل القناب ــنة«، مث ــائل الخش »الوس

املتفجــرة، وإشــعال اإلطــارات املطاطيــة.

وعــى الرغــم مــن تعليــامت أصدرتهــا الجهــات املنظمــة 

للمشــاركني يف املســرات بالبقــاء بعيــداً عن مناطــق التامس، 

وتجنــب التعــرض لرصــاص القناصــة، فــإن آالف املتظاهريــن 

ــائكة،  ــاك الش ــوا األس ــل وقص ــياج الفاص ــن الس ــوا م اقرتب

وألقــوا الحجــارة تجــاه قناصــة االحتــال.

ــدة  ــال أنواعــاً جدي وألول مــرة اســتخدمت قــوات االحت

ــب  ــاً يصي ــاً ملون ــاز املســيل للدمــوع تصــدر دخان مــن الغ

ــاء. ــة إعي ــاق شــديد تتبعــه حال مــن يستنشــقه باختن

الصحــة،  وزارة  باســم  الناطــق  أكــد  جهتــه،  مــن 

ــوا  ــن وصل ــني الذي ــدد املصاب ــدرة، أن ع ــور أرشف الق الدكت

املستشــفيات الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء أمــس، وصــل 

إىل 83 مصابــاً، بينهــم نســاء وأطفــال.

وأوضــح القــدرة أن خمســة مــن املصابــني بالرصــاص 

غــرف  إىل  وأدخلــوا  خطــرة،  بأنهــا  حالتهــم  وصفــت 

يف  الفائقــة،  الريريــة  للعنايــة  وأخضعــوا  العمليــات، 

حياتهــم. إلنقــاذ  محاولــة 

ــزة  ــة غ ــي رشق مدين ــودة يف منطقت ــام الع ــهد مخي وش

»موقــع ملكــة« ومخيــم الريــج وســط القطــاع، تظاهــرات 

عنيفــة وواســعة بعــد وصــول حشــود كبــرة مــن املواطنــني.

ــوك  ــوك ت ــات ت ــات ودراج ــرون يف حاف ــل املتظاه ووص

أو عــر مســرات محمولــة تضــم مركبــات وشــاحنات وهــم 
يرفعــون األعــام الفلســطينية.626

اعتقال شاب من سعري عىل حاجز عسكري 

اليــوم  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 
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ــدة  ــن بل ــاً( م ــرادات )28 عام ــران ج ــاب ح ــة، الش الجمع

ــع رشق  ــم الواق ــز الزعي ــى حاج ــل ع ــامل الخلي ــعر ش س
القــدس. ومل تعــرف بعــد اســباب اعتقــال الشــاب.627

السبت 2019/4/6

عرشات اإلصابات إثر قمع مع االحتالل

الحــي  بالرصــاص  املواطنــني  مــن  العــرشات  أصيــب 

ــس،  ــي أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــع ق ــر قم ــاق إث واالختن

الفعاليــات الســلمية اإلســبوعية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــف  ــم يف مختل ــتوطنون اعتداءاته ــل املس ــام واص ــزة، في غ

محافظــات الضفــة. فقــد أصيــب 83 مواطنــاً بالرصــاص 

ــف  ــد وص ــرة وواح ــة خط ــاالت بحال ــم 5 ح ــي، بينه الح

حالتــه ببالغــة الخطــورة، والعــرشات باالختنــاق أمــس، 

خــال قمــع قــوات االحتــال اإلرسائيي للمســرات الســلمية 

ــزة.  ــاع غ ــبوعية رشق قط األس

ــاً أصيبــوا بالرصــاص  وقالــت مصــادر طبيــة إن 83 مواطن

الحــي، إىل جانــب إصابــة شــاب آخــر بقنبلــة غــاز يف صــدره، 

االحتــال  قــوات  أطلقــت  بعدمــا  باالختنــاق  وآخــرون 

املتمركــزة خلــف الســياج الفاصــل الرصــاص الحــي وقنابــل 

ــن  ــني الذي ــوع املواطن ــوب جم ــوع ص ــيل للدم ــاز املس الغ

ــزة«. ــة غ ــلمياً رشق مدين ــرون س يتظاه

وأضافــت، أن قــوات االحتــال أطلقــت قنابــل الغــاز 

بكثافــة صــوب الشــبان والطواقــم الطبيــة رشق مخيــم 

الريــج، فيــام أصابــت شــاباً برصاصــة »مطاطيــة« رشق 

جباليــا. وقــال ضابــط إســعاف أن قــوات االحتــال تســتخدم 

ــذ  ــرة من ــاز نشــاهده ألول م ــل الغ ــن قناب ــداً م ــاً جدي نوع

أعصــاب(  )غــاز  عــام  قبــل  املســرات رشق غــزة  بــدء 

ويصيــب بالغثيــان والهيجــان.628 

جندي يعتدي عىل مواطن خالل رعيه املاشية يف األغوار

 اعتــدى جنــدي إرسائيــي، اليــوم الســبت، عــى مواطــن 

بالــرب خــال رعيــه املاشــية يف األغــوار الشــاملية. وقــال 

الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة لـ»وفــا«، إن جنديــا 

بنــي  إرسائيليــا رشع باالعتــداء عــى املواطــن تحســني 

ــة يف  ــه املاشــية شــامل منطقــة الحديدي عــودة، خــال رعي

ــاملية. ــوار الش األغ

يشــار إىل أن املســتوطنني وجنــود االحتــال يعتــدون عــى 

رعــاة املــوايش يف األغــوار بشــكل يومــي ويطردونهــم مــن 
مراعيهــم.629

إغالق واد قانا بشكل كامل القتحامه من املستوطنني 
بأعداد كبرية 

ــا الشــهر شــامل  ــال منطقــة واد قان ــق جيــش االحت أغل

الضفــة الغربيــة إلفســاح املجــال أمــام املســتوطنني القتحامه 

بأعــداد كبــرة املتنــزه داخــل الــواد وحرمــان الفلســطينيني 

مــن رحــات االســتجامم.

رئيــس بلديــة ديــر اســتيا ســعيد زيــدان قــال لـ»القــدس«: 

يــوم الجمعــة صباحــاً وحتــى الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر 

أغلــق جيــش االحتــال منطقــة واد قانــا أمــام الفلســطينيني 

مــن أصحــاب األرايض واملزارعــني ورعــاة األغنــام واملتنزهــني 

ــي  ــام 48، ل ــل ع ــة والداخ ــة الغربي ــاء الضف ــن كل أنح م

يف  تنــزه  برحــات  بالقيــام  املســتوطنني  ملئــات  يســمح 

ربــوع الــواد اململوكــة أراضيــه ملكيــة خاصــة ألهــايل ديــر 

اســتيا«.630 

ترامب يخطط للكشف عن »صفقة القرن« يف الذكرى 71 
للنكبة

الســام  عــن خطــة  الكشــف  يتــم  أن  املرجــح  مــن 

األمركيــة املعروفــة »بصفقــة القــرن« يــوم 15 أيــار املقبــل، 

أي بعــد مــرور خمســة أســابيع عــى االنتخابــات اإلرسائيلية، 

و»لتتزامــن مــع املناســبة 71 إلعــان قيــام إرسائيــل« وهــو 

ــة الفلســطينية.  ــوم النكب ي

ــي  ــن املنطق ــه مل ــع يف واشــنطن »إن ــاً ملصــدر مطل ووفق

التــي تحبــذ ربــط  مــن وجهــة نظــر اإلدارة األمركيــة 

يــوم  تختــار  أن  مهمــة  تاريخيــة  مبناســبات  قراراتهــا 

ــن  ــت م ــام فعل ــة، ك ــذه الحال ــي يف ه ــتقال اإلرسائي اإلس

تــل أبيــب وتدشــني الســفارة األمركيــة الجديــدة يف العيــد 

الســبعني إلســتقال إرسائيــل، ويذكــر أن الســفر األمــريك يف 

إرسائيــل ديفيــد فريدمــان يعطــي أهميــة كبــرة للمناســبات 

اإلرسائيليــة فهــو الــذي كان وراء نقــل الســفارة للقــدس يــوم 

ــك  ــذ ذل ــرر أن يتخ ــن املق ــد أن كان م ــايض بع ــار امل 14 أي

عــى األقــل أربــع ســنوات بعــد إعــان الرئيــس ترامــب قــرار 

ــون األول  ــوم 6 كان ــل ي ــة إلرسائي ــدس عاصم ــه بالق اعرتاف

2017. ويضيــف املصــدر: كــام أن األمــر يبــدو منطقيــاً أيضــاً 

كــون أن اإلدارة أشــارت أنهــا ســتعلن كشــف الخطــة بعــد 

ــم  ــا يعل ــل(، وكلن ــان املقب ــة )9 نيس ــات اإلرسائيلي االنتخاب

تعقيــدات تشــكيل حكومــة إرسائيليــة، وبالتــايل ال بــد مــن 

إعطــاء متســعاً مــن الوقــت يف هــذه الحالــة خمســة أســابيع 

ــا تشــكيل وتثبيــت الحكومــة  ــم خاله ــات يت بعــد االنتخاب
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اإلرسائيليــة الجديــدة. وفيــام يقــر املصــدر »إن فريــق 

ــن فكــرة  ــس م ــان( يئ ــات، فريدم ترامــب )كوشــر، غرينب

ضــم الفلســطينيني بشــكل أو بآخــر ملراســم كشــف )صفقــة 

ــارشة  ــم مل ينخرطــوا يف أي مفاوضــات مب ــون أنه ــرن( ك الق

ــة  ــدس عاصم ــه بالق ــان اعرتاف ــذ إع ــب من ــع إدارة ترام م

ــة  ــدول العربي ــغ ال ــق أبل ــل أن الفري ــاك دالئ ــل، هن إلرسائي

ــد الخطــة الفكــرة عامــة بشــأن  ــا يف تأيي ــي يعــول عليه الت

ــي  ــدول الت ــت اإلعــان عــن الخطــة، ملمحــاً إىل أن ال توقي

أخــرت هــي تلــك التــي شــاركت يف مؤمتــر »وارســو ألمــن 

الــرشق األوســط« يف شــهر شــباط املــايض، أي أنهــا تشــمل 

ــر واألردن.631  ــة، وم ــارات العربي ــعودية، واإلم الس

األحد 2019/5/7

إرسائيل تصادق عىل بناء مئات الوحدات االستيطانية 
غرب بيت لحم

للمســتوطنات  األعــى  املجلــس  يســمى  مــا  صــادق 
وبلديــة بيتــار عيليــت، مســاء أمــس، عــى بنــاء املئــات مــن 
ــت ج«  ــار عيلي ــتوطنة »بيت ــتيطانية يف مس ــدات االس الوح
الجامثــة عــى أرايض مواطنــي قــرى حوســان ونحالــني وواد 
ــروح  ــى بج ــب فت ــني أصي ــم، يف ح ــت لح ــرب بي ــني غ فوك
خــال مواجهــات يف قريــة مثلــث الشــهداء جنــوب جنــني، 
واعتــدى مســتوطنون عــى مواطــن يف األغــوار. فقــد ذكــر 
مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف بيــت 
لحــم حســن بريجــة لـ«وفــا« أن املصادقــة متــت عــى بنــاء 
)770( وحــدة اســتيطانية، الفتــاً إىل أنــه تــم قبــل ثاثــة أيــام 
املصادقــة عــى بنــاء )70( وحــدة يف مســتوطنة »مكســاد« 
ــى بجــروح  ــب فت ــك، أصي ــت لحــم. إىل ذل ــوب رشق بي جن
بحــاالت  املواطنــني  مــن  والعديــد  بالرصــاص،  بالــرأس 
ــوات  ــام ق ــال اقتح ــوع، خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ اختن
االحتــال اإلرسائيــي لقريــة مثلــث الشــهداء جنــوب مدينــة 
جنــني، أمــس. وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتــال 
اســتهدفت الفتــى رامــز ســمر أبــو عبيــد )17 عامــاً( بعيــار 
معــدين بالــرأس، فيــام أصيــب العديــد مــن املواطنــني 
بحــاالت االختنــاق جــراء إطــاق قنابــل الغــاز املســيل 
ــة.632  ــت يف القري ــي اندلع ــات الت ــال املواجه ــوع، خ للدم

خان يونس: بحرية االحتالل تطلق النار عىل قوارب 
الصيادين 

أطلقــت بحريــة االحتــال صبــاح أمــس، نــران أســلحتها 

الرشاشــة باتجــاه الصياديــن خــال مزاولتهــم مهنــة الصيــد 

غــرب مدينــة خــان يونــس.

وأفــاد شــهود عيــان بــأن زوارق االحتــال أطلقــت النــار 

ــة  ــة قبال ــاه الضحل ــى املي ــم حت ــن والحقته ــى الصيادي ع

شــاطئ خــان يونــس. وأضــاف الشــهود ووســائل إعــام، إن 

ــوم  ــع الهج ــن م ــة بالتزام ــدت بكثاف ــال تواج زوارق االحت

ــن. عــى الصيادي

ويــأيت إطــاق النــار بالرغــم مــن إعــان جيــش االحتــال 

األســبوع املــايض عــن توســيع مســاحة الصيــد املتاحــة 

ــزيئ. ومل  ــكل ج ــاً بش ــرش مي ــة ع ــن لخمس ــام الصيادي أم

يــؤد إطــاق النــار إىل وقــوع إصابــات أو أرضار بحســب مــا 
ــة.633 ــه مصــادر طبي ــادت ب أف

بدء إرضاب األرسى والكابينت يتوىل إدارة املعركة 

مــن املتوقــع أن يبــدأ قــادة األرسى اليوم األحــد، يف ارضاب 

ــه 1400 أســر مــن  مفتــوح عــن الطعــام، ويلحــق بهــم في

5 معتقــات خــال إســبوع، احتجاجــاً عــى األوضــاع الســيئة 

التــي يعيشــونها، إضافــة إىل تثبيــت أجهــزة التشــويش مــن 

قبــل مــا تســمى »مصلحــة الســجون« يف أقســام األرسى.

وقالــت القنــاة 12 العريــة إن »مصلحــة الســجون« مــن 

ناحيتهــا رفعــت حالــة التأهــب اســتعداداً ملواجهــة األوضــاع 

داخــل الســجون.
وكشــف مديــر »مصلحــة ســجون« االحتــال أن الكابينيت 
يتــوىل إدارة املعركــة مــع األرسى الذيــن ينتظــرون رّد إدارة 
ســجون االحتــال عــى مطالبهــم قبــل بــدء معركــة الكرامــة 

الثانيــة.
ــل،  ــن الداخــي يف إرسائي ــر األم ــاد أردان وزي ورصح جلع
ــن  ــرف األرسى. وم ــن غ ــويش م ــزة التش ــة أجه ــض إزال رف
املتوقــع أن يتعــرض األرسى املربــون عن الطعــام لعقوبات 

تشــمل العــزل االنفــرادي أو النقــل مــن ســجن آلخــر.
وأشــار اللــواء أبــو بكــر رئيــس هيئــة شــؤون األرسى، إىل 
ــزة  ــة أجه ــة األســرة تتمحــور حــول إزال ــب الحرك أن مطال
التشــويش التــي وضعتهــا إدارة الســجون مؤخــراً يف ســجن 
ــان  ــة، وحرم ــن أرضار صحي ــا م ــب عليه ــا يرتت ــب، وم النق
ــة،  ــتامع إىل اإلذاع ــاز واالس ــاهدة التلف ــن مش ــني م املعتقل
كــام أن األرسى طالبــوا بتثبيــت هواتــف عمومية يف ســاحات 
ــة إىل الرتاجــع عــن  »الفــورة« للتواصــل مــع ذويهــم، إضاف
ــب  ــجني النق ــى األرسى يف س ــت ع ــي فرض ــات الت العقوب

ــون.634 ورمي

نتنياهو يتعهد بضم أجزاء من الضفة لسيادة إرسائيل
اإلرسائيــي،  الــوزراء  رئيــس  نتنياهــو  بنيامــني  تعهــد 
ــة للســيادة  مســاء أمــس، بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربي
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ــياً  ــح رئيس ــال أصب ــة يف ح ــرتة املقبل ــال الف ــة خ اإلرسائيلي
للحكومــة املقبلــة.

وأوضــح نتنياهــو يف مقابلــة مــع القنــاة 12 العريــة، 
ضمــن موجــة مفتوحــة تجريهــا القنــوات العريــة مــع 
املرشــحني لانتخابــات التــي ســتجري يــوم الثاثــاء املقبــل، 
أنــه يــدرس فعليــاً ضــم تلــك األجــزاء التــي تشــمل الكتــل 
ــة.  ــيادة اإلرسائيلي ــن الس ــزءاً م ــح ج ــتوطنات لتصب واملس

ــح أي  ــتوطنات لصال ــرتك املس ــمح ب ــن يس ــه ل ــد أن وأك
طــرف كان، حتــى ولــو كان ذلــك ضمــن خطــة الســام 

األمركيــة، مشــراً أن ذلــك مل يعــد رساً يخفيــه. 
وشــدد عــى أنــه ســيعمل عــى إخــاء قريــة الخــان 
قبــل  يكــون  لــن  ذلــك  رمبــا  ولكــن  قريبــاً،  األحمــر 
االنتخابــات. وبينــام قــال صحافيــون إرسائيليــون عــر تويــرت 
أن ذلــك مجــرد دعايــة انتخابيــة ولــن يفعــل مــا يقولــه كــام 
كان يف الســنوات الســابقة، نقلــت القنــاة 13 العريــة عــن 
مصــادر مقربــة مــن نتنياهــو قولهــا أنــه فعــاً بــات يــدرس 
ذلــك وأصبــح أكــر انفتاحــاً نحــو هــذه الفكــرة بعــد أن كان 

ــابقاً. ــا س يعارضه
وبحســب املصــادر، فــإن االعــرتاف األمــريك بالســيادة 
ــزاء  ــة ضــم أج ــة لدراس ــو دفع ــح تنتياه ــى الجــوالن من ع
مــن الضفــة أو تطبيــق الســيادة عــى الكتــل وبعــض 

املســتوطنات.635 

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق يف جرائم 
االستيطان املتواصلة يف فلسطني

ــة  ــة الدولي ــني الجنائي ــة واملغرتب ــت وزارة الخارجي  طالب

برعــة فتــح تحقيــق رســمي بجرائــم االســتيطان املتواصلــة 

يف أرض دولــة فلســطني قبــل فــوات األوان، بصفتــه جرميــة 

وفقــا للقانــون الــدويل.

ــوم األحــد، أن التغــول  ــا الي ــان، صــدر عنه وأكــدت يف بي

االســتيطاين عــى حســاب أرض دولــة فلســطني يختــر 

مــا تبقــى مــن مصداقيــة لألمــم املتحــدة ومؤسســاتها 

وللرشعيــة الدوليــة وقراراتهــا ذات الصلــة، خاصــة مــا تبديــه 

ــرار )2334(. ــذ الق ــس يف تنفي ــاذل وتقاع ــن تخ م

واشــارت إىل أن هــذا التغــول االســتعامري التوســعي 

تزامــن مــع تريحــات علنية ملســؤولني وقياديــني إرسائيليني 

تُجمــع عــى رفــض العــودة إىل حــدود عــام 1967، وتطالــب 

ــة  ــتوطنات يف الضف ــى املس ــي ع ــون اإلرسائي ــرض القان بف

ــذا  ــو به ــات نتنياه ــا تريح ــة، كان آخره ــة املحتل الغربي

الخصــوص.

وأكــدت أنهــا تواصــل اتصاالتهــا ونقاشــاتها مــع الجنائيــة 

الدوليــة بشــأن ملــف االســتيطان، يف ظــل اســتمرار عمليــات 

الضفــة  مــن  مختلفــة  مناطــق  يف  االســتيطان  تعميــق 

الغربيــة، عــر إعانــات متواصلــة عــن بنــاء أحيــاء ووحــدات 

القــدس  يف  أســاس  بشــكل  ترتكــز  اســتيطانية جديــدة، 

الرشقيــة املحتلــة ومحيطهــا ومتتــد إىل منطقــة بيــت لحــم 

باتجــاه الغــرب، بهــدف اســتيعاب أكــر عــدد ممكــن مــن 

األزواج اليهوديــة الشــابة يف تلــك املســتوطنات، وصــوال إىل 

مضاعفــة أعــداد املســتوطنني لتتجــاوز املليــون مســتوطن يف 

ــة. ــدس املحتل ــن دون الق ــة م ــة الغربي الضف

كــام تطرقــت إىل مــا يجــرى حاليــا مــن ربــط تلــك 

التجمعــات االســتيطانية بالعمــق اإلرسائيــي عــر البنــاء 

عــى الخــط ملحــوه، مبــا يــؤدي يف النتيجــة اىل تقويــض 

ــاة وذات  ــة للحي ــطينية قابل ــة فلس ــام دول ــة لقي ــة فرص أي

ســيادة عــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، مؤكــدة أن 

املصادقــة عــى أكــر مــن 770 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف 

مســتوطنة »بيتــار عليــت« اىل الغــرب مــن بيــت لحــم يــأيت 
ــات.636 ــذه املخطط ــة ه لخدم

قوات االحتالل تستهدف املزارعني يف محيط معرب بيت 
حانون 

فتحــت قــوات االحتــال املتمركــزة عنــد الجــدار الحدودي 

نــران أســلحتها باتجــاه الســكان واملزارعــني، يف محيــط معــر 

بيــت حانــون »إيريــز«، أمس.

وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــال املتمركــزة يف 

أبــراج عســكرية أطلقــت النــار باتجــاه منــازل املواطنــني يف 

ــاه  ــة باتج ــرة ناري ــت أع ــام أطلق ــزاالت«، في ــة »الغ منطق

ــل  ــدار الفاص ــوار الج ــون بج ــوا يعمل ــن كان ــني الذي املزارع

ــات. ــوع إصاب ــن وق ــغ ع ــون، ومل يبل ــت حان شــامل بي

نــار مامثــل اســتهدف  الشــهود: إن إطــاق  وأضــاف 

رعــاة األغنــام ومزارعــني رشق بيــت حانــون وســمع إطــاق 

ــاز  ــل الغ ــغ عــن ســقوط قناب ــم وأبل ــار متقطــع باتجاهه ن

ــوع. ــيل للدم املس

ــت املزارعــني  ــل الغــاز أصاب ــام« أن قناب وأوضحــوا لـ»األي

ــم. ــرتك أراضيه ــم ل ــا دفعه ــاق م باالختن

ــوات  ــام«، إن ق ــون لـ»األي ــال مواطن ــب آخــر ق ــن جان م

إرسائيليــة واصلــت تعزيــز الســياج الحــدودي بأســاك 

شــائكة وســد ثغــرات أحدثهــا شــبان فلســطينيون يف أوقــات 

ســابقة خــال املواجهــات مــع االحتــال يف محيــط منطقــة 

ــون. ــت حان ــي بي ــوب رشق ــة« جن ــو صفي »أب
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وأضافــوا، إن آليــة هندســية تابعــة لقــوات االحتــال 

ــة  ــاك كهربائي ــب أس ــت بنص ــار وقام ــدة أمت ــت لع توغل

وربطهــا بالســياج الحــدودي، ظهــر أمــس.

ــة  ــوة إرسائيلي ــام ق ــن قي ــرون، ع ــهود آخ ــغ ش ــام أبل ك

بالتوغــل املحــدود يف املنطقــة الحدوديــة القريبــة مــن 

حاجــز »إيريــز« بالقــرب مــن مكــب النفايــات، مســاء 

أول مــن أمــس، دون أن يبلــغ عــن وقــوع إطــاق نــار، 

ــني الشــجرات  ــن ب ــراد القــوة بنصــب كامئ ــا أف ــام خاله ق

والســواتر الرتابيــة.

ويراقــب الســكان واملزارعــون يف املناطــق الحدوديــة 

الحــدودي،  الســياج  املحــدودة عنــد  التوغــل  عمليــات 
النشــطة.637 العســكرية  اآلليــات  وحركــة 

االحتالل يقتحم منزل ناشطة مقدسية ويستدعيها 
للتحقيق

 اقتحمــت مخابــرات ورشطــة االحتال اإلرسائيــي، صبــاح 

اليــوم األحــد، منــزل الناشــطة املقدســية زهــور أبــو ميالــة 

ــة يف  ــاة والدميقراطي ــة نســاء مــن أجــل الحي ــرة جمعي مدي

ــاد  ــة. واف ــدس املحتل ــوب رشق الق ــر جن ــور باه ــدة ص بل

ــال ســلمت الســيدة  ــرات االحت ــأن مخاب ــا« ب مراســل »وف

أبــو ميالــة »أمــر اســتدعاء« ملركــز االعتقــال والتوقيــف 

املحتلــة  القــدس  غــريب  »املســكوبية«  باســم  املعــروف 

ــا. ــق معه للتحقي

يف السياق، ســلّمت ســلطات االحتــال صبــاح األحــد، 

الشــيخ مــوىس عــودة أمــر اســتدعاء للتحقيــق معــه اليوم يف 

مركــز توقيــف واعتقــال املســكوبية غــريب القــدس املحتلــة.

جــاء ذلــك عقــب اقتحــام قــوات االحتــال ملنــزل الشــيخ 

عــودة بحــي البســتان ببلــدة ســلوان جنــوب املســجد 

ــودة  ــيخ ع ــل الش ــا اعتق ــال لطامل ــام أن االحت ــى، عل األق
ــررة.638 ــرتات متك ــى لف ــجد األق ــن املس ــده ع وأبع

اإلثنني 2019/4/8

»جامعات الهيكل« تدعو القتحامات واسعة لألقىص غدا 
بالتزامن مع انتخابات الكنيست

 دعــا »اتحــاد منظــامت الهيــكل« املزعــوم إىل اعتبــار غــٍد 

الثاثــاء، يومــا مركزيــا القتحامــات املســجد األقــى املبــارك، 

بالتزامــن مــع انتخابــات الكنيســت اإلرسائيليــة، وحــّث 

أنصــاره عــى انتخــاب أي مــن األحــزاب التــي تنــادي بتغيــر 

الوضــع القائــم يف األقــى لصالــح اليهــود.

مــن جهتــه، طالــب أحــد أبــرز أعضــاء مجلــس إدارة اتحاد 

ــيم  ــيجال« بتقس ــون س ــى »أرن ــكل« ويدع ــامت الهي »منظ

املســجد األقــى بــني املســلمني واليهــود عــى غــرار املســجد 

اإلبراهيمــي يف الخليــل، وطالــب بفتحــه لليهــود عــى مــدار 

الســاعة وطــوال أيــام األســبوع، وإعــادة إغــاق مصــى بــاب 

الرحمــة بشــكل نهــايئ.

ووجــه ســيجال رســالة للناخبــني مــن أعضــاء الجامعــات 

املتطرفــة بــأن يتوجهــوا لحــزب )الهويــة( وحــزب )الليكود(، 

معتــرا أن هذيــن الحزبــني يضــاّمن أكــر عــدد مــن أعضــاء 

جامعــات الهيــكل.

ــإن  ــة، ف ــات املتطرف ــذه الجامع ــه ه ــا نرشت ــب م وحس

اقتحامــات الغــد وهــو يــوم انتخابــات الكنيســت للمســجد 
ــارزون.639 ــات ب ــاء وحاخام ــيقودها أعض ــى س األق

بذريعة االنتخابات اإلرسائيلية

االحتالل يفرض إغالقاً شامالً عىل الضفة والقطاع غداً 

ــه يف  ــي اعتداءات ــال اإلرسائي ــش االحت ــل جي ــام واص في

ــال  ــلطات االحت ــت س ــس، أعلن ــزة، أم ــاع غ ــة وقط الضف

فــرض إغــاق شــامل عــى الضفــة ومعابــر غــزة بــدءاً مــن 

الليلــة القادمــة بذريعــة انتخابــات الكنيســت، وكــرت 

صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العريــة أن اإلغــاق ســيبدأ 

ــة  ــف ليل ــى منتص ــاء وحت ــني – الثاث ــة اإلثن ــف ليل منتص

ــيتم  ــه »س ــال إن ــش االحت ــال جي ــاء. وق ــاء – األربع الثاث

ــتثنائية«.  ــانية واالس ــاالت اإلنس ــور الح ــط بعب ــامح فق الس

ــد  ــوم غ ــة ي ــات اإلرسائيلي ــد االنتخاب ــرر أن تنعق ــن املق وم

ــود«  ــزيب »الليك ــني ح ــديدة ب ــة ش ــط منافس ــاء، وس الثاث

ــي  برئاســة بنيامــني نتنياهــو، و»كحــول لفــان« برئاســة بين

ــس.640  غانت

األرسى يؤجلون اإلرضاب املفتوح عن الطعام بعد تقّدم يف 
الحوار مع إدارة سجون االحتالل 

قــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن قــدري 

ــو بكــر، مســاء أمــس: إن األرسى أعلنــوا تأجيــل اإلرضاب  أب

املفتــوح عــن الطعــام، بعــد تســجيل تقــدم يف الحــوار مــع 

ــب. ــدة مطال ــق ع ــال، وتحقي ــجون االحت إدارة س

وأضــاف أبــو بكــر، لــــوفا: إن الحــوار ال يــزال قامئــاً بــني 

ممثــي األرسى وإدارة معتقــات االحتــال حــول مطالبهــم، 

وإن القــرار النهــايئ بخصــوص اإلرضاب ســيعلن فــور انتهــاء 

الحــوار.
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وأوضــح أنــه تــم االتفــاق عــى تركيــب هواتــف عموميــة 

ــام يســتمر الحــوار حــول عددهــا ويف  داخــل الســجون، في

أي األقســام ســتوضع.

وبخصــوص األرسى املنقولــني واملعزولــني جــراء األحــداث 

األخــرة يف ســجون االحتــال، قــال أبــو بكــر: إن إدارة 

املعتقــات وافقــت عــى إعادتهــم إىل الســجون التــي كانــوا 

فيهــا، وإنهــاء عــزل املعاقبــني داخــل الزنازيــن، فيــام يتواصل 

الحــوار بخصــوص زيــارات أهــايل األرسى مــن قطــاع غــزة.

وكان األرسى أعلنــوا اســتعدادهم للــرشوع بــإرضاب عــن 

الطعــام، الســتعادة إنجازاتهــم وحقوقهــم التــي ســلبتها 

إدارة معتقــات االحتــال، والحفــاظ عــى مــا تبقــى منهــا، 

ــذ  ــق األرسى من ــة، بح ــراءات التنكيلي ــاً لإج ــك رفض وكذل

ــي  ــات الت ــد التوصي ــداً بع ــايض، تحدي ــام امل ــهر آب الع ش

أعلنهــا وزيــر األمــن الداخــي يف حكومــة االحتــال جلعــاد 

أردان، والتــي أدت إىل تصاعــد حــدة املواجهــة بــني األرسى 

واإلدارة، ووصلــت ذروتهــا بعــد عمليتــي القمــع األشــد 

يف معتقــي »عوفــر«، و»النقــب«، والتــي أصيــب فيهــا 

ــن األرسى. ــرشات م الع

وبعــد مفاوضــات اســتمرت عــدة ســاعات، صبــاح أمــس، 

قــرر األرسى، عنــد الســاعة إىل الخامســة مــن مســاء أمــس، 

الطعــام وصــوالً  عــن  املتــدرج  إرجــاء خطــوة اإلرضاب 

ــان  ــهر نيس ــن ش ــرش م ــابع ع ــامل يف الس إىل اإلرضاب الش

ــاري. الج

وبهــذا التأجيــل تتوقــف كل خطــوات األرسى يف اإلرضاب 

عــن الطعــام الــذي كان يشــمل ثــاث مراحــل، بــدأت األوىل 

ــاح أمــس، مــع دخــول قــادة الحركــة األســرة يف  منهــا، صب

ــة  ــان الثاني ــوة املرحلت ــذه الخط ــو ه ــى أن تتل اإلرضاب ع

ــن  ــامم األرسى م ــام انض ــرراً فيه ــان كان مق ــة، واللت والثالث

ــن األرسى  ــرة م ــداد كب ــة، وأع ــات التنظيمي ــف الهيئ مختل
مــن املتوقــع أن يصــل عددهــم لـــ1500 أســر.641

مستوطنون يصيبون مواطنا واالحتالل يعتقل 4 مواطنني 
يف رام الله

 أصيــب مواطــن بجــروح طفيفــة يف رأســه، عقــب اقتحــام 

ــا، فيــام اعتقلــت قــوات االحتــال  مســتوطنني لقريــة جيبي

أربعــة مواطنــني مــن مدينــة البــرة، وبلــديت النبــي صالــح 

وســلواد، يف محافظــة رام والبــرة.

ــر  ــا فخ ــة جيبي ــروي قري ــس ق ــس مجل ــب رئي ــال نائ وق

الديــن شــلش، إن مســتوطنني هاجمــوا القريــة، الليلــة 

ــة  ــة، ورشــقوا املواطنــني بالحجــارة، مــا ادى اىل إصاب املاضي

ــه.  ــة يف رأس ــروح طفيف ــلش بج ــر ش ــر صاب ــن ماه املواط

ويف الســياق ذاتــه، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، 

اليــوم اإلثنــني، أربعة مواطنني مــن محافظة رام اللــه والبرة.

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــال اعتقلــت كا 

مــن: محمــد باســم التميمــي، ومؤيــد حمــزة التميمــي، مــن 

قريــة النبــي صالــح شــامال، وعبــد الفتــاح حامــد مــن قريــة 

ــة  ــن مدين ــت طــارق خضــري م ــام اعتقل ــا، ك ســلواد رشق
البــرة.642

“38 انتهاكا إرسائيليا بحق الصحفيني خالل الشهر املايض

ــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«،  ــة األنب  أكــدت وكال

ــت  ــا زال ــي م ــال اإلرسائي ــوات االحت ــني، أن ق ــوم االثن الي

تواصــل اســتهدافها وماحقتهــا للصحفيــني يف إطــار سياســة 

هادفــة لفــرض عزلــة إعاميــة عــى مــا يجــري مــن جرائــم 

األرض  العــزل يف  الفلســطينيني  املواطنــني  بحــق  يوميــة 

ــطينية. الفلس

وذكــرت »وفــا«، يف تقريرهــا الشــهري، أن عــدد االنتهاكات 

اإلرسائيليــة للصحفيــني خــال شــهر آذار/مــارس املــايض 

بلغــت 38 انتهــاكا.

وأوضحــت أن عــدد املصابــني مــن الصحفيــني خــال 

ــل  ــة وقناب ــارات املطاطي الشــهر املــايض جــراء إطــاق العي

الغــاز املســيلة للدمــوع واالعتــداء بالــرب املــرح باإلضافــة 

ــا. ــغ 31 مصاب ــرى بل ــداءات أخ إىل اعت

أمــا عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز وســحب البطاقات 

وإطــاق النــار التــي مل ينتــج عنهــا إصابــات بلغــت 4 

ــداء عــى املؤسســات  ــام ســجلت 3 حــاالت اعت حــاالت، ك

ــة. ــدات الصحفي واملع

وبينــت »وفــا«، انــه بتاريــخ 1-3-2019 اســتهدفت قــوات 

االحتــال طاقــم رشكــة »ســكرين« لإنتــاج اإلعامــي بقنابــل 

ــلمية رشق  ــرات الس ــات املس ــه فعالي ــاء تغطيت ــاز أثن الغ

ــن  ــدس الصــوت حس ــا مهن ــت إحداه ــزة، وأصاب ــة غ مدين

الهمــص يف فخــذه األيــر مــا تســبّب لــه بحــروق ورضــوض.

وبتاريــخ 4-3-2019 اســتهدفت قــوات االحتــال مراســل 

إذاعــة »الربــاط« أحمــد اللــوح ومراســل إذاعــة »الشــعب« 

إصابتهــام  إىل  أدى  مــا  الغــاز،  بقنابــل  اللــوح  محمــود 

ــلمية رشق  ــرة الس ــام املس ــاء تغطيته ــديد، أثن ــاق ش باختن

ــزة. ــج وســَط قطــاع غ ــم الري مخي
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وبتاريــخ 5-3-2019  داهمــت قــوات االحتــال منــزل 

الصحفــي الحــر إســام زعــل يف قريــة الشــواورة قــرب بيــت 

لحــم، وفتشــته، قبــل ان تقــوم باالســتياء عــى مبلــغ مــن 

املــال يقــدر بــــ 3 آالف شــيقل.

يف حــني اســتهدفت تلــك القــوات بتاريــخ 2019-3-8 

ــر  ــاري متفج ــق ن ــور، بطل ــاري منص ــي س ــور الصحف املص

ــات  ــه فعالي ــال تغطيت ــه، خ ــا يدي ــظايا يف كلت ــه بش اصاب

املســرات الســلمية رشق الريــج يف املحافظــة الوســطى.

وبتاريــخ 8-3-2019 اســتهدفت قــوات االحتــال املصــور 

يف وكالــة كنعــان يــارس القــايض، بعيــار نــاري يف القــدم 

اليمنــى، خــال تغطيتــه فعاليــات املســرات الســلمية رشق 

خــان يونــس.

وبالتاريــخ ذاتــه، اســتهدفت قــوات االحتــال املصــور 

ــارشة يف  ــاز مب ــة غ ــوين بقنبل ــي الحــر حســام العدل الصحف

الفخــذ األيــر، خــال تغطيتــه فعاليات املســرات الســلمية 

ــس. رشق محافظــة خــان يون

ــخ 2019-3-12  ــال بتاري ــة االحت ــدت رشط ــك اعت إىل ذل

بالــرب والدفــع عــى كّل مــن مصــّور تلفزيون »فلســطني« 

فــراس هنــداوي، واملصّوَريــن اللذيــن يعمــان بشــكل حــّر 

ايــاد الطويــل وصالــح زغــاري، واملســؤول اإلعامــي لألوقــاف 

اإلســامية فــراس الدبــس، والصحفيــة ديــاال جويحــان التــي 

حــورصت 6 ســاعات داخــل املســجد األقــى، ملنعهــم مــن 

تغطيــة إغــاق عنارصهــا للمســجد األقــى واالعتــداء عــى 

املصلّــني.

وبتاريــخ 19-3-2019 اســتهدفت قــوات االحتــال مصــّور 

بقنبلــة صــوت  الجيــويس  فــادي  تلفزيــون »فلســطني« 

ــام  ــه اقتح ــاء تغطيت ــارش، أثن ــكل مب ــه بش ــه يف رأس أصابت

ــه. ــامل رام الل ــن ش ــة عبوي ــود لقري الجن

ــي  ــال الصحف ــة االحت ــزت رشط ــه، احتج ــخ ذات وبالتاري

ــاعتني يف  ــدة س ــه مل ــت مع ــدي، وحقق ــد الصف ــر أحم الح

مركــز املســكوبية يف القــدس، بعــد أن وجهــت إليــه تهمــة 

ــي  ــات الت ــه املواجه ــاء تغطيت ــل الرشطــة« أثن ــة عم »عرقل

األقــى.  املســجد  والرشطــة يف  املصلّــني  بــني  اندلعــت 

وقامــت مبصــادرة هاتفــه ورشائــح الكامــرات قبــل أن تقــوم 

ــه. ــاق رساح بإط

هــذا واقتحمت رشطة االحتــال بتاريخ 21-3-2019 املركز 

الثقــايف الفرنــيس يف القــدس وأغلقتــه لســاعات، ملنــع إجــراء 

فعاليــة تراثيــة ملناســبة عيــد األم تنظمهــا جمعيــة »الفتيــات 

املقدســيات«، بحجــة أنهــا »ممّولــة مــن ِقبــل الســلطة 

ــان  ــن يعم ــني اللذي ــردت الصحفيَّ ــام ط ــطينية«، ك الفلس

بشــكل حــّر أحمــد جاجــل وعــزت جمجــوم مــن املــكان.

االحتــال  قــوات  اســتهدفت   2019-3-22 وبتاريــخ 

هاشــم  الصحفــي  »اإلرساء«  إذاعــة  مراســل  اإلرسائيــي، 

الســعودي برصاصــة حيــة يف فخــذه األيــر واخرتقتــه 

ــاد  ــي ج ــّر ع ــب اآلخــر واملصــّور الح ــن الجان وخرجــت م

ــده  ــة متفجــرة يف ي ــه اصيــب بشــظية مــن رصاصــة حي الل

اليمنــى، أثنــاء تغطيتهــام وقائــع مســرة العــودة رشق 

مخيــم جباليــا.

االحتــال  قــوات  اعتــدت  الســابق  التاريــخ  وبنفــس 

ــرب املــرح والشــتم  ــني بال ــة صحفي ــي عــى ثاث اإلرسائي

ــم:  ــبوعية، وه ــدوم األس ــر ق ــرة كف ــم مس ــال تغطيته خ

ــتية  ــال اش ــة، ونض ــد عناي ــطني محم ــة فلس ــور فضائي مص

ــة  ــور الوكال ــتية مص ــر اش ــة، وجعف ــة الصيني ــور الوكال مص

الفرنســية.

وعــى صعيــد اإلصابــات، أصيــب بتاريــخ 2019-3-27 

ــاق شــديدة  ــة اختن ــاء نــر، بحال ــا« به ــة »وف مصــور وكال

ــرة  ــي مس ــال اإلرسائي ــوات االحت ــع ق ــه قم ــال تغطيت خ

ســلمية نــرة لــألرسى انطلقــت مــن أمــام جامعــة برزيــت، 

ــرة. ــة الب وصــوال إىل املدخــل الشــاميل ملدين

االحتــال  قــوات  اســتهدفت   2019-3-29 وبتاريــخ 

اإلعاميــة  الحقيقــة«  »رواد  شــبكة  مصــّور  اإلرسائيــي، 

ــو ســلطان بالرصــاص الحــّي، فانفجــرت رصاصــة  محمــد أب

قربــه وأصابتــه بشــظية يف بطنــه، أثنــاء تغطيتــه تجهيــزات 

املســرة عــى الحــدود الرشقيــة ملدينــة رفــح جنــوب قطــاع 

ــزة. غ

قــوات  30-3-2019 اســتهدفت  بتاريــخ  وأخــراً 

ــن  ــددا م ــاز ع ــل الغ ــي وقناب ــاص املطاط ــال بالرص االحت

الصحفيــني  أثنــاء تغطيتهــم الفعاليــات الســلمية عــى 
غــزة.643 لقطــاع  الرشقيــة  الحــدود  طــول 

الثالثاء 2019/4/9

مستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم وإصابة مواطنني 
»جامعات الهيكل« تدعو القتحامات واسعة لألقىص اليوم

أصيــب مواطــن بجــروح طفيفــة يف رأســه، عقــب اقتحــام 

ــال  ــرة. وق ــا، يف محافظــة رام والب ــة جيبي مســتوطنني لقري

ــن  ــر الدي ــا فخ ــة جيبي ــروي قري ــس ق ــس مجل ــب رئي نائ
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قبــل  الليلــة  القريــة،  هاجمــوا  مســتوطنني  إن  شــلش، 

ــة  ــة، ورشــقوا املواطنــني بالحجــارة، مــا أدى إىل إصاب املاضي

ــه. ــة يف رأس ــروح طفيف ــلش بج ــر ش ــر صاب ــن ماه املواط

مــن جهــة ثانيــة، أصيــب شــاب مــن بلــدة نحالــني غــرب 

ــه  ــراء دهس ــس، بجــروح خطــرة، ج ــر أم ــت لحــم، ظه بي

مــن قبــل أحــد املســتوطنني عــى الشــارع االلتفــايف رقــم 60 

الواصــل بــني القــدس ومجمــع مســتوطنة »غــوش عصيون«، 

تحديــدا عنــد منطقــة كيلــو 17.

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ يف الهــال األحمــر فــرع 

ــحدة  ــزة ش ــاب حم ــأن الش ــوض، ب ــد ع ــم محم ــت لح بي

ــرأس جــراء دهســه  ــب بجــروح خطــرة يف ال نجاجــرة أصي

ــه إىل إحــدى املستشــفيات  ــم نقل ــل مســتوطن، وت مــن قب

ــة. ــة القــدس املحتل داخــل مدين

ــس،  ــتوطنني، أم ــرشات املس ــم ع ــة، اقتح ــة ثاني ــن جه م

املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة بحراســة 

ــت  ــام اقتحم ــة، في ــال الخاص ــوات االحت ــن ق ــددة م مش

عنــارص مــن الوحــدات الخاصــة برشطــة االحتــال املصــى 

ــة  ــن فئ ــني م ــن املصل ــدد م ــش ع ــت بتفتي ــرواين، ورشع امل
ــتفزازية.644 ــورة اس ــبان بص الش

االحتالل أبعد أكرث من 200 من املوظفني واملصلني 

جامعات الهيكل تعد القتحامات جديدة اليوم 

ــد  ــيخ عب ــامية الش ــاف اإلس ــس األوق ــس مجل ــال رئي ق

العظيــم ســلهب أن أيــام إبعــاده عــن املســجد األقــى 

املبــارك الـــ 42 يومــاً تعــد مــن أصعــب األيــام التــي مــرت 

ــويل العمــل يف املســجد األقــى  ــذ ت ــة من ــه العملي يف حيات

ــم  ــد العظي ــيخ عب ــاف الش ــاً. وأض ــن 40 عام ــر م ــل أك قب

ــه عــي أن عــدت إىل املســجد األقــى بعــد  لقــد انعــم الل

42 يومــاً، وكان شــعور غامــر بالســعادة وأمتنــى عــودة 

جميــع املبعديــن عــن املســجد دون أي عوائــق، مشــراً 

إىل أن هــذا اإلبعــاد إجــراء إرسائيــي ظــامل. وقــال: مــن 

فضــل اللــه أمضيــت يف جنبــات املســجد األقــى وخدمــت 

املســجد يوميــاً أكــر مــن 40 عامــاً، فــا يعلــم غــر املرابطــني 

حــاوة الربــاض والعمــل يف املســجد األقــى فهــي ســعادة 

ال توصــف ورشف عظيــم.645 

150  أسرياً يرشعون باإلرضاب املفتوح عن الطعام بعد 
فشل الحوار مع االحتالل

رشع مئــات األرسى الفلســطينيني يف إرضاب مفتــوح عــن 

ــة مصلحــة  ــع مديري ــة الحــوار م ــد فشــل جول ــام بع الطع

ــام. ــة أي ــة التــي اســتمرت ثاث الســجون اإلرسائيلي

وقالــت مصــادر متعــددة لـ»األيــام« إن األرسى أعلنــوا 

فشــل الحــوار وإن املئــات منهــم يشــاركون يف اإلرضاب عــن 

ــم. ــض إدارة الســجون االســتجابة ملطالبه ــد رف ــام بع الطع

األرسى  أعلــن  ســاعات  لعــدة  اســتمر  ترقــب  وبعــد 

ــجن  ــس الس ــدوا ماب ــجون وارت ــة الس ــر يف كاف ــة النف حال

اســتعدادا لالتحــاق بالفــوج األول مــن املربــني، يف حــني 

ســلمت قيــادة الحركــة األســرة إدارة الســجون قوائــم 

بأســامء املربــني عــن الطعــام مــن كافــة أقســام الســجون.

وجــاء قــرار اإلرضاب بعــد رفــض مصلحــة الســجون 

األرسى  مطالــب  مــن  عــدد  إىل  االســتجابة  اإلرسائيليــة 

الفلســطينيني مرجعــة ذلــك إىل حاجتهــا لقــرار من املســتوى 

ــني األرسى. ــا وب ــوار بينه ــد الح ــا عق ــيايس، م الس

ورغــم اســتمرار الحــوار بــني الطرفــني إىل ســاعات ظهــر 

أمــس إال أن إدارة مصلحــة الســجون أبلغــت ممثــي األرسى 

أنهــا ال تســتطيع االســتجابة ملطلــب عــودة الحيــاة إىل 

ــل  ــة قب ــون، خاص ــب ورمي ــجني النق ــا يف س ــابق عهده س

بدايــة اإلجــراءات القمعيــة يف التاســع عــرش مــن شــهر 
ــايض.646 ــباط امل ش

إصابة العرشات باالختناق جراء إطالق االحتالل قنابل الغاز 
صوب مدارس بالخليل

 أصيــب، اليــوم الثاثــاء، العرشات مــن التاميــذ واملعلمني 

واملواطنــني بحــاالت اختنــاق، عقــب إطــاق قــوات االحتال 

ــل الغــاز الســام يف ســاحات ومحيــط عــدد  اإلرسائيــي قناب

مــن املــدارس باملنطقــة الجنوبيــة يف مدينــة الخليــل.

وقالــت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، إن قــوات االحتــال 

أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز الســام بكثافــة، يف ســاحات 

ومحيــط وداخــل أســوار مــدارس الخليــل األساســية، وطــارق 

ــد  ــت خويل ــة بن ــية، وخديج ــة األساس ــاد، والهاجري ــن زي ب

األساســية، أثنــاء الطابــور الصباحــي، مــا تســبب بحالــة 

مــن الخــوف يف صفــوف التاميــذ وعــدم انتظــام الدراســة، 

واملواطنــني  املعلمــني  ومــن  منهــم  العــرشات  وإصابــة 

ــا. ــور ميداني ــى الف ــوا ع ــاق، عولج ــاالت اختن بح

كــام احتجــزت قــوات االحتــال عــددا مــن مركبــات 

املواطنــني وصــادرت مفاتيحهــا ومنعــت أصحابهــا مــن 

املنطقــة. التحــرك يف 

ــدم  ــورة ع ــدارس املذك ــني يف امل ــن املعلم ــدد م ــد ع وأك
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انتظــام الدراســة بالشــكل املعتــاد حتــى إعــداد الخــر، 

بســبب إخــاء بعــض املــدارس مــن التاميــذ وانتشــار الغــاز 

يف الصفــوف.

يذكــر أن معلمــي وتاميــذ هــذه املــدارس يتعرضــون 

قــوات  العتــداءات  يومــي،  وشــبه  متواصــل  وبشــكل 

االحتــال التــي تتمركــز عــى الحواجــز العســكرية الدامئــة: 

ــف،  ــي الرشي ــرم اإلبراهيم ــرب الح ــع غ ــش الواق ــو الري أب

وحاجــز »160« الرجبــي الواقــع جنــوب الحــرم اإلبراهيمــي، 
التــي نصبتهــا عــى مداخــل البلــدة القدميــة يف الخليــل.647

االحتالل يصادر مئات الدومنات جنوب نابلس ويف حلحول 
واألغوار لطرق استيطانية وعسكرية

عــن  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أعلنــت 

ــاً مــن أرايض منطقــة املالــح يف  االســتياء عــى 790 دومن

ــك  ــس، وذل ــة نابل ــوب مدين ــرى جن ــاملية وق ــوار الش األغ

بهــدف شــق طــرق اســتيطانية وعســكرية.

وقــال غســان دغلــس مســؤول ملف االســتيطان يف شــامل 

ــتماك  ــرارا باس ــدرت ق ــال أص ــلطات االحت ــة، إن س الضف

نحــو 406 دومنــات مــن أرايض قــرى بوريــن، وحــوارة، وبيتا، 

نابلــس؛  ويتــام، والســاوية، وياســوف جنــوب  وعورتــا، 

ــا  ــتوطنون عوض ــلكه املس ــايف يس ــارع التف ــق ش ــدف ش به

عــن شــارع حــوارة.

وأشــار دغلــس إىل أن ســلطات االحتــال تتــذرع بــأن شــق 

هــذه الطريــق يشــكل حــاً لاحتياجــات العامــة مــن ناحيــة 

ــرار االســتماك  ــة، وجــاء ق املواصــات و»األمــن« يف املنطق

موقعــا مــن قبــل مــا يســمى برئيــس اإلدارة املدنيــة، تحــت 

عنــوان »قــرار بشــأن اســتماك وحــق التــرف لشــارع 

التفــايف حــوارة رقــم 2/19/هـــــ«.

ــي  ــذه األرايض يعن ــى ه ــال ع ــتياء االحت ــد أن اس  وأك

تجســيد فصــل الطرقــات لصالــح املســتوطنني وتثبيــت 

مــن  املزيــد  اســتقطاب  عــى  ومــؤرشا  املســتوطنات، 

الضفــة. يف  لاســتيطان  املســتوطنني 

وأضــاف دغلــس، إن هــذا املخطــط اإلرسائيــي الــذي كان 

يتحــدث عنــه املســتوطنون قبــل ســنوات أصبــح أمــراً واقعــاً 

وأن هــذا يشــكل تكريســاً لاســتيطان اإلرسائيــي يف الضفــة 

الغربيــة، مؤكــداً أن الجانــب الفلســطيني ســيقف ضــد هــذا 

ــل  ــوين ب ــب القان ــط بالجان ــس فق ــي لي ــط اإلرسائي املخط

ســيصعد مــن املقاومــة الشــعبية الفلســطينية.

وقــال نــارص الحــواري رئيــس بلديــة حــوارة: »إن الجانــب 

الفلســطيني أبلــغ بلديــة حــوارة رســمياً بالقــرار اإلرسائيــي، 

ــوات  ــل ق ــن قب ــادرة م ــن األرايض املص ــداً أن 98% م مؤك

االحتــال لصالــح الشــارع االلتفــايف هــي ملواطنــني مــن 
ــة حــوارة.648 قري

االحتالل يعتقل 5 مواطنني يف الضفة

اعتقلت قوات االحتال فجر اليوم الثاثاء، 5 مواطنني من 

الضفة بعد عملية دهم وتفتيش. وعرف من بني املعتقلني:

1. الطفل زيد أحمد بعجاوي- يعبد جنوب جنني

2. أنس حاتم قفيشة- الخليل

3. عز أبو حسني- الخليل

4. عمر عبد الرؤوف أبو اسنينة- الخليل
5. أنس سلهب- الخليل649

إدارة سجون االحتالل تنقل األرسى املرضبني إىل معتقالت 
أخرى

واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس   قــال 

ســجون  إدارة  إن  الثاثــاء،  اليــوم  بكــر،  أبــو  قــدري 

ــن  ــني م ــل األرسى املرب ــدأت بنق ــي ب ــال اإلرسائي االحت

وإىل  أخــرى  ســجون  ســجني “النقب” و“رميون” إىل 

الزنازيــن.

وأضــاف أبــو بكــر لــAوفـــا«، أنــه مــن املتوقــع أن ينضــم 

اليــوم إىل رفاقهــم األرسى املربــني، فيــام  أرسى جــدد 

ينضــم عــدد أكــر يــوم الســابع عــرش مــن الشــهر الجــاري، 

ــوح ألي  ــامم مفت ــح االنض ــل يصب ــار املقب ــن أي ويف األول م

أســر، متوقعــا أن تصعــد ســلطات االحتــال مــن إجراءاتهــا 

بحــق األرسى املربــني خــال األيــام القادمــة، خاصــة اتبــاع 

ــة بحقهــم. ــة القري أســلوب التغذي

ــني،  ــس االثن ــوم أم ــاء ي ــت مس ــد أعلن ــة ق ــت الهيئ وكان

ــال  ــجون االحت ــني إدارة س ــوار ب ــات الح ــل جلس ــن فش ع

اإلرسائيــي وممثــي فصائــل وتنظيــامت الحركــة األســرة يف 

ــة  ــاعات طويل ــتمرت لس ــد أن اس ــال، بع ــات االحت معتق

ــون«. ــجن »رمي ــني يف س ــني املاضي ــدار اليوم ــى م ع

أســرا فلســطينيا رشعــوا  أن قرابــة 150  واشــارت إىل 

ــوح عــن الطعــام واملــاء يف ســجني »رميــون«  ــإرضاب مفت ب

و»النقــب« يف معركــة أطلقــوا عليهــا اســم »معركــة الكرامــة 

2«، عــى أن تدخــل دفعــات متتاليــة مــن األرسى لــإرضاب 

ــة. ــام املقبل مــن مختلــف الســجون خــال األي

تســتجب  مل  االحتــال  ســجون  إدارة  أن  إىل  ولفتــت 
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ملطالــب الحركــة األســرة كإزالــة أجهــزة التشــويش وإعــادة 

التوصــل إىل  زيــارات أهــايل أرسى قطــاع غــزة، وعــدم 

تفاهــامت واضحــة حــول تركيــب أجهــزة تلفونــات عموميــة 

بــني أقســام الســجون، وعــدم إنهــاء عــزل األرسى املعاقبــني 

إثــر األحــداث األخــرة يف ســجن النقــب الصحــراوي، ووقــف 

ــم،  ــي بحقه ــامل الطب ــل واإله ــام والتنكي ــات االقتح عملي

ــب. ــن مطال وغرهــا م

أكــر مــن 1600 أســر خاضــوا ارضابــا  يشــار إىل أن 

مفتوحــا عــن الطعــام يف الســابع عــرش مــن كانــون الثــاين/

ينايــر 2017، تحــت اســم »معركــة الحريــة والكرامــة«، 

حيــث انتــر األرسى املربــون يف اليــوم األول يف شــهر 

رمضــان املبــارك بعــد تعليــق إرضابهــم عــن الطعــام الــذي 

اســتمر لـــ 40 يومــا، عقــب التوصــل التفــاق يقــي بتلبيــة 

ــانية. ــم اإلنس مطالبه

العــزل  سياســة  إنهــاء  هــي:  مطالبهــم  أبــرز  ومــن 

وتحســني  اإلداري  االعتقــال  سياســة  وإنهــاء  االنفــرادي 

الزيــارات  لــألرسى وتحســني ملــف  األوضــاع املعيشــية 

يف  وإنســاين  الئــق  بشــكل  األرسى  ومعاملــة  لــألرسى، 

التنقــات واملحاكــم، وملــف التعليــم لــألرسى حيــث يعــاد 

الســامح لهــم باســتكامل الدراســات الجامعيــة وتقديــم 
الســجون.650 يف  التوجيهــي 

األربعاء 2019/4/10

ارتفاع عدد األرسى املرضبني إىل 400 وسلطات االحتالل 
تبدأ حملة تنقالت بحقهم

ــة مــن أجــل  ــي املــري تحــركات حثيث ــد األمن ــدأ الوف ب

ــني األرسى  ــال ب ــجون االحت ــل س ــر داخ ــل التوت ــزع فتي ن

الفلســطينيني وإدارة مصلحــة الســجون اإلرسائيليــة حفاظــا 

ــو  ــدري أب ــن ق ــة القامئــة يف غــزة، يف حــني أعل عــى التهدئ

بكــر رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن إدارة 

ســجون االحتــال بــدأت نقــل األرسى املربــني مــن ســجني 

ــرى. ــجون أخ ــون« إىل س ــب« و»رمي »النق

ــه:  ــادر عن ــان ص ــطيني يف بي ــر الفلس ــادي األس ــال ن وق

الطعــام  عــن  بــاإلرضاب  التحقــوا  األرسى  عــرشات  إن 

ــب  ــا: النق ــجون منه ــدة س ــة يف ع ــاعات املاضي ــال الس خ

ــوع،  ــر، وجلب الصحــراوي، ورميــون، ونفحــة، وايشــل، وعوف

ومجــدو«.

ــارشة  ــر مب ــات غ ــاك مفاوض ــر أن هن ــادي األس ــد ن وأك

ــات.651 ــل املعتق ــري داخ تج

االحتالل يغلق »باب العامود« ويُنكل بطلبة املدارس 
ويعتقل 8 أطفال من سلوان وجبل املكرب

 أغلقــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، بــاب العامــود 

باملواطنــني،  ونكلــت  القدميــة(  القــدس  أبــواب  )أشــهر 

خاصــة طلبــة املــدارس، واعتقلــت مثانيــة أطفــال، مــن 

بلــديت ســلوان جنــوب املســجد األقــى، وجبــل املكــر 

املحتلــة. القــدس  جنــوب رشق 

وادعــت رشطــة االحتــال، أن إغــاق بــاب العامــود جــاء 

بســبب جســم مشــبوه يف املنطقــة، علــامً أن هــذه الحجــة 

ــة  ــس املنطق ــاق نف ــال إلغ ــلطات االحت ــا س ــت به تذرع

مؤخــراً ألكــر مــن مــرة.

ــه  ــداء علي ــد االعت ــا بع ــال، طالب ــوات االحت ــت ق واعتقل

بالــرب، يف محيــط بــاب العامــود مبدينــة القــدس املحتلــة، 

ــة  ــق يف املدين ــف والتحقي ــز التوقي ــد مراك ــه إىل أح وحولت

ــة. املقدس

ويف الســياق ذاتــه، اعتقلــت قــوات االحتــال، اليــوم 

ــلوان  ــديت س ــم يف بل ــام منازله ــد اقتح ــال، بع ــبعة أطف س

املكــر جنــوب رشق  األقــى، وجبــل  املســجد  جنــوب 

القــدس املحتلــة.

وقــال مراســلنا إن قــوات االحتــال اعتقلــت كا مــن: 

خــر محمــد عــودة )13 عامــاً( وجهــاد جــواد أبــو رمــوز 

ــد جــواد  ــاً(، ومحم ــاً(، وســلطان رسحــان )14 عام )15 عام

ــاً(،  ــد مشــاهرة )17 عام ــد زي ــاً(، ومهن ــوز )14 عام ــو رم أب

ســليامن  وُعمــري  عامــاً(،   17( غيــث  عدنــان  وعــدي 

مشــاهرة )17 عامــاً(.

وأضــاف أن قــوات االحتــال حولــت املعتقلــني إىل مركــز 

التوقيــف والتحقيــق »املســكوبية« غــريب القــدس املحتلــة، 

ــة ســور  وآخــر تابــع لاحتــال يف شــارع صــاح الديــن قبال
القــدس مــن جهــة بــاب الســاهرة.652

إصابات جراء قنابل غاز عىل مدارس بالخليل إجبار عائلة 
عىل هدم منزلها يف بيت جاال 

واملعلمــني  التاميــذ  مــن  العــرشات  أمــس،  أصيــب، 

واملواطنــني بحــاالت اختنــاق، عقــب إطــاق قــوات االحتال 

قنابــل الغــاز الســام يف ســاحات ومحيــط عــدد مــن املــدارس 

ــل. ــة الخلي ــة يف مدين ــة الجنوبي باملنطق

وقالــت مصــادر محليــة لـ»وفــا«: إن قــوات االحتــال 
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أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز الســام بكثافــة، يف ســاحات 

ومحيــط وداخــل أســوار مــدارس الخليــل األساســية، وطــارق 

ــد  ــت خويل ــة بن ــية، وخديج ــة األساس ــاد، والهاجري ــن زي ب

األساســية، أثنــاء الطابــور الصباحــي، مــا تســبب بحالــة 

مــن الخــوف يف صفــوف التاميــذ وعــدم انتظــام الدراســة، 

واملواطنــني  املعلمــني  ومــن  منهــم  العــرشات  وإصابــة 

ــا653. ــور ميداني ــى الف ــوا ع ــاق، عولج ــاالت اختن بح

االحتالل سيصادر 400 دونم من أرايض مخيم العروب 
وبلديت بيت أمر وحلحول

أصــدرت ســلطات االحتــال أمــراً عســكرياً مبصــادرة 

401 دونــم مــن أرايض مخيــم العــروب وبلــديت بيــت أمــر 

وحلحــول لشــق طريــق اســتيطاين ميتــد مــن عصيــون مدينة 

الخليــل حتــى حلحــول )التفــايف العــروب( وهــذه الشــارع 

ســليتهم أكــر مــن 1273 دومنــاً. وقــد ادعــت ســلطات 

االحتــال بــأن هــذا الشــارع سيشــكل حــاً للمصلحــة العامة 

مــن ناحيــة املواصــات واألمــان للفلســطينيني واملســتوطنني 

ــني.  اإلرسائيلي

ــه ســيعزل  ــر الفلســطينيون الشــارع بأن ــل اعت ويف املقاب

مخيــم العــروب وبلــدة بيــت أمــر وأجــزاء كبــرة مــن مدينة 

حلحــول، وأمــام املواطنــني نحــو 50 يومــاً لتقديــم اعرتاضهــم 

ــال وإفشــاله  ــه ســلطات االحت ــذي نرشت عــى املخطــط ال

كــام حــدث يف الســابق. شــارع )التفــايف العــروب( كــام 

يســميه االحتــال اإلرسائيــي، أعلــن عــن مخططــه يف العــام 

2003. وقــد حينهــا مواطنــون اعرتاضــات عــى مســاره الــذي 

ــة  ــق أثري ــيمر مبناط ــم. وس ــم ومزروعاته ســيدمر أراضيه

وباملحميــة الطبيعيــة يف املنطقــة، كــام ســيأيت عــى مقربــة 

ــتوطنة  ــط مس ــدف لرب ــروب، ويه ــم الع ــرة مخي ــن مق م

ــد مــن خــال مقطــع  »كرمــي تســور« مــع الشــارع الجدي

فيــه، وســيلغي املدخــل الشــاميل ملدينــة حلحــول )الحــوار( 

واعتــامد مدخــل النبــي يونــس كمدخــل ومخــرج لحلحــول. 

ــط  ــن يف رب ــذا الشــارع يكم ــن ه ــدف االســرتاتيجي م واله

مــا يســمى بالقــدس الكــرى التــي حدودهــا تصــل لبيــت 

الركــة مــع مســتوطنة »كريــات أربــع« ومســتوطنة »كرمــي 

تســور« وســيمنع الفلســطينيني مــن اســتخدام هــذا الشــارع 

يف املســتقبل يُشــار إىل أنــه يف العــام 1997 أصــدر ما يســمى 

قائــد املنطقــة الوســطى العســكري يف حينــه »إيــان بــران« 

ــع الفلســطينيني مــن اســتخدام الطــرق  ــراراً عســكرياً مين ق
اإللتفافيــة وتــم تجميــد القــرار ومل يلغــى.654

آليات االحتالل تتوغل رشق رفح

توغلــت آليــات االحتــال، صبــاح اليــوم االربعــاء، ملســافة 

ــل  ــزة. ونق ــاع غ ــوب قط ــح جن ــة رف ــدودة رشق مدين مح

ــافة  ــت ملس ــات توغل ــان أن 6 آلي ــهود عي ــن ش ــلنا ع مراس

محــدودة رشق املدينــة قــرب مخيــم العــودة ورشعــت 

بأعــامل تســوية وتجريــف بغطــاء مــن طائــرات االســتطاع. 

وتنفــذ آليــات االحتــال عمليــات توغــل شــبه يوميــة عــى 

ــة والشــاملية لقطــاع غــزة. طــول الحــدود الرشقي
ــاه  ــار اتج ــال الن ــود االحت ــق جن ــياق أطل ويف ذات الس
ــزة  ــاع غ ــوب قط ــة جن ــدة خزاع ــي بل ــودة رشق ــم الع مخي

ــات.655 ــوع إصاب ــن وق ــغ ع دون أن يبل

الخميس 2019/4/11

القوات اإلرسائيلية تخطر بهدم منازل يف العيسوية وعتقل 
فتاة عىل حاجز »الزعيم« بزعم حيازتهم سكيناً

اعتقلــت قــوات االحتــال، مســاء أمــس، فتــاة عــى 

الحاجــز العســكري قــرب بلــدة »الزعيــم« رشقــي القــدس، 

بزعــم حيازتهــا ســكيناً، وأغلقــت الحاجــز والشــارع الرئيــيس 

ــال بهــدم عــدة  ــام أخطــر االحت ــات، في أمــام حركــة املركب

منــازل يف بلــدة العيســوية بحجــة البناء دون ترخيــص، بينام 

ــة  ــدة تقــوع يف أعقــاب إصاب ــال بل اقتحمــت قــوات االحت

مســتوطن بجــروح نتيجــة إلقــاء مطرقــة عــى ســيارته. 

ففــي العيســوية، أخطــر بلديــة االحتــال يف القــدس، 

أمــس، بهــدم عــدة منــازل يف البلــدة، بحجــة البنــاء بــدون 

ترخيــص. وأفــاد عضــو لجنــة املتابعــة يف البلــدة رائــد أبــو 

ــدة فيــام علقــت  ــة، أن قــوات االحتــال اقتحمــت البل ريال

طواقــم بلديــة االحتــال يف القــدس إخطــارات هــدم، فضــاً 

عــن توزيــع اســتدعاءات ألصحــاب منــازل أخــرى ملراجعــة 

ــس،  ــر أم ــد ظه ــال، بع ــوات االحت ــت ق ــة. وأقتحم البلدي

ــة  ــاب إصاب ــم، يف أعق ــت لح ــوب رشق بي ــوع جن ــدة تق بل

ــة.  ــت عــى ســيارته مطرق مســتوطن ألقيت

وأفــاد شــهود عيــان، أن ســبع جيبــات عســكرية اقتحمــت 

وســط البلــدة، بعــد أن أغلقــت مداخلهــا، وانتــرشت بكثافــة 

ــت  ــدة، واندلع ــدارس البل ــاذي مل ــام املح ــارع الع ــى الش ع

مواجهــات بــني الشــبان وقــوات االحتــال عــى إثــر ذلــك. 

ــتوطناً )45  ــال، إن مس ــش االحت ــادر يف جي ــت مص وقال

ــرون  ــى متظاه ــا ألق ــس عندم ــروح أم ــب بج ــاً( أصي عام

ــام  ــارع الع ــى الش ــروره ع ــاء م ــيارته، أثن ــى س ــة ع مطرق
ــوع.656 ــدارس تق ــن م ــب م القري
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االحتالل يطلق النار ويطارد الصيادين شامل قطاع غزة

اطلقــت زوارق االحتــال اإلرسائيــي نــران رشاشــاتها 

ــامل  ــة ش ــر منطق ــرض بح ــن يف ع ــب الصيادي ــاه مراك اتج

ــان  ــهود عي ــن ش ــا« ع ــلة »مع ــت مراس ــزة. ونقل ــاع غ قط

ــة  ــات ماحق ــال بعملي ــام زوارق االحت ــن قي ــن الصيادي م

ومطــاردة لقــوارب الصياديــن وصاحبــه إطــاق نــار كثيــف 

ــم. باتجاهه

كــام فتحــت زوارق االحتــال خراطيــم امليــاه باتجاههــم 

ــن  ــغ ع ــاع. ومل يبل ــامل القط ــودانية ش ــة الس ــرب منطق غ
ــن.657 ــوف الصيادي ــات يف صف ــوع إصاب وق

االحتالل يعتقل مواطنني من رام الله

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

مواطنــني مــن محافظــة رام اللــه والبــرة. وذكــرت مصــادر 

ــني  ــت املواطن ــال اعتقل ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـ»وف محلي

محمــد أحمــد عبيــد مــن املزرعــة الغربيــة، وعمــر حســني 

ــا، بعــد ان داهمــت منزليهــام وفتشــتهام. ــدة جفن مــن بل

ويف ســياق متصــل، اقتحمــت قــوات االحتــال قريــة بيــت 
رميــا، وداهمــت عــددا مــن املنــازل وعبثــت مبحتوياتهــا. 658

مئات األرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام ومصلحة 
السجون تقبل مطالب رفضتها سابقاً 

إدارة مصلحــة  لـ»األيــام« إن  قالــت مصــادر مطلعــة 

الســجون اإلرسائيليــة أبلغــت الوســطاء املريــني موافقتهــا 

خــال الســاعات القادمــة عــى عــدد مــن مطالــب األرسى 

ــابقا. ــا س ــد رفضته ــت ق كان

وتشــمل املطالــب التــي عــادت إدارة مصلحــة الســجون 

املوافقــة عليهــا تركيــب هاتــف عمومــي يف األقســام إىل 

جانــب زيــارات أهــايل غــزة والضفــة الغربيــة واملوافقــة عى 

ــال  ــوات االحت ــا ق ــي فرضته ــة الت ــات املالي ــد الغرام تجمي

منــذ التاســع مــن شــهر شــباط املــايض حتــى اآلن يف حــني 

ــل. ــوراً ودون تأجي ــات ف ــاء الغرام ــون بإلغ أن األرسى يطالب

ــال  ــجون االحت ــا إىل أن إدارة س ــادر ذاته ــت املص ونوه

مــا زالــت ترفــض إزالــة أجهــزة التشــويش يف األقســام التــي 

ــد  ــا يعق ــد األرسى م ــام يؤك ــة ك ــعاعات مرطن ــث إش تب

ــى اآلن. ــاق حت ــل إىل اتف التوص

يشــار إىل أن مــا يزيــد عــى 400 أســر يشــاركون يف 

اإلرضاب عــن الطعــام مــن عــدة ســجون خاصــة يف ســجون 

»النقــب، ورميــون، ونفحــة، وايشــل، وعوفــر، وجلبــوع، 

ــدو«. ومج

ــه أكــد يــارس مزهــر مســؤول مؤسســة مهجــة  مــن جانب

عــى  الرابــع  لليــوم  األرسى  إرضاب  اســتمرار  القــدس 

ــد األرسى  ــوايل دون التوصــل إىل اتفــاق واضــح كــام يري الت

الفلســطينيون الفتــا إىل أن الحــوار املبــارش بــني األرسى 

القنــاة  عــدا  متامــا  متوقــف  الســجون  مصلحــة  وإدارة 

املفتوحــة بــني الوفــد األمنــي املــري ومكتــب رئيــس وزراء 
االحتــال بنيامــني نتنياهــو.659

إرضاب األرسى يدخل يومه الرابع

واصــل أمــس، مئــات األرسى يف ســجون االحتــال يومهــم 

الثالــث يف إرضاب »معركــة الكرامــة 2«، التــي انطلقــت 

اإلثنــني املــايض، مبشــاركة فاعلــة واســعة مــن الهيئــات 

القياديــة لــألرسى، بعــد تنكــر ســلطات الســجون اإلرسائيليــة 

ــم.  ــة عليه ــراءات الضاغط ــف اإلج ــب األرسى ووق ملطال

ــة تضامــن واســعة  ــه بحمل ــذ انطاق وحظــي اإلرضاب من

ــا القــدس  ــة مبــا فيه ــة املحتل ــة الغربي عــى األرض يف الضف

التواصــل  مواقــع  عــى  كبــرة  تغطيــة  وكذلــك  وغــزة، 

االجتامعــي. 

ــجون  ــر يف س ــو 400 أس ــاء، نح ــإرضاب، الثاث ــم ل وانض

ــل  ــة، وإيش ــون، ونفح ــب« ورمي ــزت يف »النق ــال ترك االحت

ــدو«.660  ــوع، ومج ــر، وجلب وعوف

االحتالل يقتحم تقوع ويغلق مدخل مخيم الفوار 
ومستوطنون يخطون عبارات عنرصية بعني يربود 

أقــدم مســتوطنون عــى خــط شــعارات عنريــة يف قريــة 

عــني يــرود، رشق رام اللــه، يف الوقــت الــذي أغلقــت فيــه 

ــل،  ــوب الخلي ــوار جن ــم الف ــل مخي ــال مدخ ــوات االحت ق

واقتحمــت بلــدة تقــوع جنــوب رشقــي بيــت لحــم ونصبــت 

حواجــز عســكرية عــى مداخــل عــدة بلــدات يف محافظــة 

الخليــل.

ــة  ــعارات عنري ــط ش ــى خ ــتوطنون ع ــدم مس ــد أق فق

عــى عــدد مــن منــازل ومركبــات املواطنــني يف قريــة عــني 

ــه. ــرود رشق رام الل ي

وذكــرت مصــادر محليــة أن عــدداً مــن املســتوطنني 

ــتيطاين  ــارع االس ــة الش ــن جه ــراً، م ــة فج ــللوا إىل القري تس

ــة  ــارع »60«، وخطــوا شــعارات عنري ــروف باســم ش املع

ــكان. ــن امل ــحبوا م ــم انس ــني، ث ــكات املواطن ــى ممتل ع

وأشــاروا إىل أن املســتوطنني يقتحمــون القريــة مــن وقــت 
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آلخــر، وميارســون عربداتهــم تحــت حاميــة قــوات االحتــال.

ــزة  ــال املتمرك ــوات االحت ــت ق ــرى، أقدم ــة أخ ــن جه م

عــى مدخــل مخيــم الفــوار عــى إغــاق البوابــة الحديديــة، 

ومنعــت تنقــل املواطنــني مبركباتهــم وخلقــت أزمــة مروريــة 

باملــكان.

ــن  ــدداً م ــس، ع ــال، أم ــوات االحت ــت ق ــار، فتش يف اإلط

ــدة  ــل ع ــى مداخ ــكرية ع ــز عس ــت حواج ــازل، ونصب املن

ــل. ــة الخلي ــدات يف محافظ بل

وأفــادت مصــادر متعــددة، بــأن قــوات االحتــال دهمــت 

بلــدات الظاهريــة وبيــت أمــر، وبيــت عــوا، وترقوميــا، 

وفتشــت عــدة منــازل فيهــا، عــرف مــن أصحابهــا: محمــد 
ــرة.661 ــور الجعاف ــن ون حســن الهواري

االحتالل يعتقل ثالثة مواطنني من سلفيت

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

ــت مراســلتنا  ــني مــن محافظــة ســلفيت. وقال ــة مواطن ثاث

ــامره  ــني س ــر جس ــر زه ــت ماه ــال اعتقل ــوات االحت إن ق

مــن قريــة بروقــني غــرب مدينــة ســلفيت، ومحمــود محمــد 

ــة،  ــة غــرب املدين ــدة الزاوي ــاً( مــن بل ســعيد رداد )24 عام

ومحمــد هــاين داود مــن قريــة حــارس شــامال، بعــد أن 

ــم وفتشــتها. اقتحمــت منازله

وأفــادت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، بــأن قــوات االحتــال 

املواطــن  منــزل  اقتحمــت مدينــة ســلفيت، وداهمــت 

ــزل  ــتيه، ومن ــة األســر ســعيد ش ــزل عائل ــش، ومن زيك الخف

نائــب أمــني رس حركــة »فتــح« منطقــة »شاســرتي« يف 

ــتيه. ــى ش ــة  عي املدين

ويف الســياق ذاتــه، تواصــل قــوات االحتــال، إغــاق 

البوابــات الحديديــة التــي نصبتهــا عــى مداخــل قــرى كفــل 

ــارس662. ــارس وح ح

الجمعة 2019/4/12

مصدر أمرييك: »الصفقة« ستعلن قريباً

ــدام اإلدارة  ــدس إق ــي لـــ الق ــدر أمري ــح مص ــام رج في

ــة  ــام املعروف ــة الس ــا لعملي ــان خطته ــى إع ــة ع األمركي

ــادم،  ــران الق ــهر حزي ــال ش ــرن« خ ــة الق ــاً بـ»صفق إعامي

وذلــك بعــد ضــامن فــوز رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، 

بنيامــني نتنياهــو، باالنتخابــات الرملانيــة التــي أجريــت 

الثاثــاء، وجــه مبعــوث اإلدارة األمركيــة إىل منطقــة الــرشق 

الســام، جيســون غرينبــات، رســالة  لعمليــة  األوســط 

إىل الرئيــس محمــود عبــاس، وأخــرى للســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، حــول الخطــة، وحســب مصــدر أمريــي فــإن 

الخطــة ســيتم طرحهــا خــال شــهر حزيــران، وبعــد تشــكيل 

ــة.  ــة إرسائيلي حكوم

وأطلــق الفريــق املســؤول عــن صياغــة الخطــة، الرئيــس 

ــرتة  ــال الف ــا خ ــى تفاصيله ــب، ع ــد ترام ــريك، دونال األم

ــة  ــص الخط ــة أن ن ــادر أمريكي ــدت مص ــام أك ــة، في املاضي

ــى داخــل  ــم شــديد، حت ــة يظــل رساً يخضــع لتكت األمريكي

البيــت األبيــض، ومل يطلــع عليــه ســوى خمســة أشــخاص يف 

ــل.  ــة بالكام اإلدارة األمركي

وبحســب املصــادر فــإن اإلدارة األمركيــة مل تشــارك النــص 

ــني  ــا املقرب ــع حلفائه ــى م ــة، حت ــة األمركي ــايئ للخط النه

املعنيــني باملوضــوع، مبــا يف ذلــك الحكومــة اإلرسائيليــة. 

ــض  ــت األبي ــؤويل البي ــم أن مس ــادر: »رغ ــت املص وأوضح

ــة  ــة، خاص ــان الخط ــد إع ــد ملوع ــت املعق ــون التوقي يدرك

ــم  ــدة، لكنه ــة الجدي ــة اإلرسائيلي ــكيل الحكوم ــرتة تش يف ف

يفرتضــون أن التوقيــت اآلن هــو الصحيــح وقــد يقــدم 

فرصــة لقيــادة إرسائيــل للموافقــة عــى الخطــة التــي 
عملــت واشــنطن عــى إعدادهــا يف العامــني األخريــن«.663

االحتالل يعتقل طفالً جريحاً ويعتدي عىل مواطن يف النبي 
صالح

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي فجــر اليــوم الجمعة، 

طفــاً جريحــاً واعتــدت عــى مواطــن يف قريــة النبــي صالــح 

ــال الناشــط يف مقاومــة الجــدار  ــه. وق شــامل غــرب رام الل

واالســتيطان محمــد التميمــي لـ»وفـــا«، إن االحتــال اعتقــل 

ــة  ــد مداهم ــي، بع ــل التميم ــد فض ــح محم ــل الجري الطف

منــزل عائلتــه واالعتــداء عليــه، كــام اعتــدى جنــود االحتــال 

عــى املواطــن محمــود التميمــي بــرش غــاز الفلفــل عليــه، 

حيــث نقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفى االستشــاري العــريب 

لتلقــي العــاج. وأضــاف: إن األطبــاء قــرروا إجــراء عملتــي 

قســطرة وشــبكية للمواطــن التميمــي بعــد االعتــداء الــذي 

تعــرض لــه.

وأشــار التميمــي إىل أن جيــش االحتــال توعــد ذوي 

الشــابني مهنــد وماهــر التميمــي بإجــراءات عقابيــة يف حــال 

عــدم تســليمهام أنفســهام حتــى الســاعة الثانيــة ظهــراً مــن 

اليــوم الجمعــة. يذكــر أن االحتــال يشــن حملــة اعتقــاالت 

ــتهداف  ــد اس ــرتة، ويتعم ــذ ف ــح من ــي صال ــعة يف النب واس
ــال.664 ــال األطف اعتق
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االحتالل يعرقل وصول مواطنني إىل بيوتهم بالخليل

َعرقــل جنــود االحتــال، الليلــة، دخــول املواطنــني إىل 

ــود  ــد جه ــل، وبع ــارع الشــهداء وســط الخلي ــم يف ش بيوته

حثيثــة بذلــت مــن الشــؤون املدنيــة متكنــوا مــن الوصــول 

ــم. لبيوته

ــود  ــال اســحق رمضــان، أحــد ســكان الشــارع، أن جن وق

االحتــال املتمركزيــن عــى مدخــل الشــارع، منعــوا عائــات 

ــال،  ــاء وأطف ــم نس ــز، وبضمنه ــور الحاج ــن عب ــا م بأكمله
ــم احتجازهــم عــى الحاجــز.665 وت

مستوطنون يرسقون رأس غنم ملواطن يف األغوار الشاملية

 رسق مســتوطنون، اليــوم الجمعــة، رأس غنــم للمواطــن 

ــوار  ــن ســكان الفارســة باألغ ــو محســن، م عــي زهــدي أب

ــو  ــري أب ــال خ ــي. وق ــن املراع ــه م ــاء عودت ــاملية، أثن الش

محســن، نجــل املواطــن، إن عــددا مــن املســتوطنني الحقــوا 

إحــدى نعــاج والــده، ووضعوهــا داخــل مركبــة والذوا 

ــرار. بالف

األغنــام  لرعــاة  يتعرضــون  املســتوطنني  أن  يذكــر 

الفلســطينيني يف مناطــق مختلــة باألغــوار الشــاملية، بحامية 
قــوت االحتــال.666

األرسى يواصلون اإلرضاب املفتوح عن الطعام والخطر 
يهدد حياة 30 امتنعوا عن رشب املاء

ــة التحــدي«.. بهــذه  ــق وإرصار عــى مواصل »خــوف وقل

العبــارة ميكــن اختصــار مــا ميــر بــه األرسى يف ســجون 

االحتــال مــع دخــول إرضابهــم عــن الطعــام يومــه الخامــس 

ــل  ــجون تجاه ــة الس ــة إدارة مصلح ــوايل ومواصل ــى الت ع

ــة. ــم العادل مطالبه

ومــع نقــل اثنــني مــن األرسى املربــني عــن الطعــام 

زادت  اإلرسائيــي  ســوروكا  مستشــفى  إىل  املــاء  ورشب 

مشــاعر الخــوف والقلــق عــى مصــر نحــو 28 أســراً آخريــن 

ــن امتنعــوا  ــني )30 أســراً( الذي يشــكلون مجموعــة الفدائي

ــوم األول. ــذ الي ــاء من ــن رشب امل ع

وقــال يــارس مزهــر مديــر مؤسســة مهجــة القــدس 

ــر  ــو عم ــارس أب ــكني وي ــد الس ــرين أحم ــألرسى: إن األس ل

مــن حركــة الجهــاد اإلســامي نقــا مــن ســجن رميــون إىل 

مستشــفى ســوروكا بعــد تدهــور حالتهــام الصحيــة بشــكل 

كبــر بعــد امتناعهــام عــن رشب املــاء ضمــن اإلرضاب الــذي 

ــوايل. ــى الت ــس ع ــوم الخام يخوضــوه للي

وأكــد مزهــر يف حديــث لـ»األيــام« أن نحــو 28 أســراً مــن 

ــوا  ــل وســجون مختلفــة بات ــني مــن فصائ مجموعــة الفدائي

يواجهــون املصــر نفســه إن مل تتــم االســتجابة ملطالــب 

األرسى املربــني عــن الطعــام الذيــن ارتفــع عددهــم 

ــى اآلن. ــام حت ــن الطع ــرب ع ــر م ــراً إىل 400 أس مؤخ

ترفــض  زالــت  مــا  االحتــال  إدارة ســجون  إن  وقــال 

املريــة  الوســاطة  رغــم  األرسى  ملطالــب  االســتجابة 

املتواصلــة منوهــا مبواصلــة االســتعدادات لبــدء اإلرضاب 

املفتــوح عــن الطعــام بعــد أقــل مــن أســبوع.

ــيبدأ اإلرضاب  ــاري س ــن الج ــرش م ــابع ع ــع: يف الس وتاب

املفتــوح عــن الطعــام مبشــاركة نحــو 1500 أســر. وتجــري 

يف ســجون االحتــال ترتيبــات وتحضــرات حثيثــة لبــدء 

ــل  ــت إرسائي ــال واصل ــام يف ح ــن الطع ــوح ع اإلرضاب املفت

التنكــر ملطالــب األرسى التــي تشــمل إزالة أجهزة التشــويش 

وإعــادة الزيــارات وتحســني رشوط الحيــاة املختلفــة داخــل 

الســجون وإعــادة اإلنجــازات التــي تــم ســحبها خــال 
ــة.667 ــنوات املاضي الس

إصابات عقب اقتحام املستوطنني لسبسطية

فيــام أصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق خــال 

مواجهــات مــع قــوات االحتــال يف بلــدة سبســطية شــامل 

غــرب نابلــس، أمــس، واصــل االحتــال إغــاق املدخــل 

ــدة  ــاميل لبل ــل الش ــق املدخ ــزون، وأغل ــدة ع ــيس لبل الرئي

تقــوع بالســواتر الرتابيــة، ونصــب عــدداً مــن الحواجــز عــى 

ــني، كــام شــن جيــش  ــد وأعــاق حركــة املواطن مداخــل يعب

ــاء  ــعة يف أنح ــامت واس ــاالت ومداه ــة اعتق ــال حمل االحت

ــة. ــة الغربي ــة مــن الضف مختلف

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم إن مواجهات 

اندلعــت عقــب اقتحــام دوريــات االحتــال لســاحة اآلثــار 

املواطنــني  مــن  عــدد  خالهــا  أصيــب  البلــدة،  وســط 

ــوع.  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــاق بقناب باالختن

وأضــاف أن االقتحــام جــاء يف إطــار تحضــرات االحتــال 

ــدة،  ــة بالبل ــة األثري ــتوطنني للمنطق ــات املس ــدء اقتحام لب

بحجــة االحتفــال بأعيادهــم. وأشــار إىل أن قــوات االحتــال 

خــال  للمســتوطنني  التعــرض  مــن  املواطنــني  حــذرت 

اقتحامهــم للبلــدة، مهــددة بإغــاق املنطقــة بالكامــل، وهــو 

ــة  ــرة باملحــات التجاري ــن شــأنه إلحــاق خســائر كب ــا م م

ــياحية. ــق الس واملراف
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يف ســياق متصــل، واصلــت قــوات االحتال لليــوم الخامس 

عــرش عــى التــوايل إغــاق املدخــل الرئيــيس لبلــدة عــزون 

ــني  ــت املواطن ــمنتية، ومنع ــات اإلس ــة باملكعب رشق قلقيلي

مــن الدخــول إىل البلــدة أو الخــروج منهــا، مــا يضطرهــم إىل 

ســلك طــرق التفافيــة للوصــول إىل املحافظــات األخــرى.668 

السبت 2019/4/13

استشهاد فتى وعرشات اإلصابات برصاص االحتالل

استشــهد الفتــى وأصيــب العــرشات إثــر قمــع االحتــال 

ــزة  ــاع غ ــدود قط ــى ح ــلمية ع ــرات الس ــي املس اإلرسائي

ــع  ــات م ــبان يف مواجه ــرشات الش ــب ع ــام أصي ــس، ك أم

قــوات االحتــال يف أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة، فقــد 

ــني، مســاء أمــس،  ــى وأصيــب عــرشات املواطن استشــهد فت

بالرصــاص الحــي وبحــاالت اختنــاق لقطــاع غــزة. وأفــادت 

ــى  ــهاد الفت ــطيني، باستش ــر الفلس ــال األحم ــة اله جمعي

ميــرة مــوىس عــي أبــو شــلوف )15 عامــاً( جــراء إصابتــه 

ــال رشق  ــة االحت ــه قناص ــا علي ــن أطلقه ــة يف البط برصاص

ــزة.  ــا شــامل قطــاع غ ــدة جبالي بل

وأضافــت أن أكــر مــن 66 مواطنــاً أصيبــوا بالرصــاص 

ــات ومســعفان،  ــاق بينهــم 15 طفــاً و6 فتي الحــي واالختن

جــراء مهاجمــة قــوات االحتــال حشــود املواطنني املشــاركني 

يف املســرات الســلمية املتواصلــة لألســبوع الرابع والخمســني 

ــدودي رشق  ــياج الح ــن الس ــة م ــى مقرب ــوايل، ع ــى الت ع
القطــاع. 669

“م.ت.ف: »االحتالل يستويل عىل أكرب قدر من األرض 
بالطرق االلتفافية والفصل العنرصي«

ــة  ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــال املكت   ق

االســتيطان التابــع ملنظمــة التحريــر، إن إرسائيــل تبنــي 

نظامــا للفصــل عنــري وتســتأنف مــن جديــد شــق طــرق 

ــتوطنني. ــتخدام املس ــدة الس ــة جدي التفافي

ــره األســبوعي، اليــوم الســبت، أن  وأكــد املكتــب يف تقري

األرض الفلســطينية املحتلــة بعــدوان حزيــران 1967، تشــهد 

حملــة تطهــر عرقــي متواصلــة تقــوم بهــا حكومــة االحتــال 

اإلرسائيــي هدفهــا االســتياء عــى أكــر مســاحة مــن األرض 

الفلســطينية، وطــرد اكــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينيني 

منهــا، كــام تشــهد وبشــكل جــي وواضــح بنــاء نظــام فصــل 

ــى األرض  ــه ع ــال بتطبيق ــة االحت ــدأت حكوم ــري ب عن

بالتدريــج عــى مــدى ســنوات.

ــارع  ــاح ش ــد افتت ــرا وبع ــه ومؤخ ــر إىل أن ــار التقري وأش

»االبرتهايــد« يف القــدس، شــارع »4370«، الــذي يفصــل بــني 

ــتوطنني  ــن املس ــائقني م ــني الس ــطينيني وب ــائقني الفلس الس

بنيامــني«  »جيفــع  مســتوطنة  ويربــط  اإلرسائيليــني 

)مســتوطنة »آدم«( بشــارع رقــم »1« أو شــارع »تــل أبيــب 

– القــدس«، قــررت ســلطات االحتــال االســتياء عــى مئــات 

الدومنــات مــن أرايض 7 قــرى جنــوب مدينــة نابلــس لشــق 

طريــق التفــايف مخصــص للمســتوطنني يجنبهــم املــرور مــن 

ــدة حــواره. بل

قــرارا  أصــدرت  االحتــال،  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 

باســتماك نحــو 406 دومنــات مــن أرايض ســبع قــرى 

ــام، والســاوية،  ــا، ويت ــا، وعورت ــن، وحــوارة، وبيت هــي: بوري

وياســوف ،جنــوب نابلــس؛ بهــدف شــق شــارع التفــايف 

يســلكه املســتوطنني عوضــا عــن شــارع حــوارة، وتــم توقيــع 

القــرار مــن قبــل مــا يســمى »رئيــس اإلدارة املدنيــة«، 

تحــت عنــوان قــرار بشــأن اســتماك وحــق التــرف )شــارع 

ــم 2/19/ هــــ«. ــوارة( رق ــايف ح التف

وبحســب املخطــط اإلرسائيــي فــان الشــارع ســيبدأ مــن 

ــة  ــا ويقطــع منطق زعــرته ويســر بالقــرب مــن حســبة بيت

النجمــة ويســر بجانــب منتــزه لونــا بــارك ويقطــع الجبــل 

الــذي يقــع أمــام بــر امليــاه باتجــاه حــواره، وهــذا الشــارع 

ــاء جســور معلقــة وعــدة دوارات يف املنطقــة. يشــمل بن

كــام أصــدرت ســلطات االحتــال أمــراً عســكرياً مبصــادرة 

401 دونــم مــن أرايض مخيــم العــروب وبلــديت بيــت 

ــن  ــد م ــد ميت ــتيطاين جدي ــق اس ــر وحلحــول لشــق طري أم

»عصيــون« شــامل مدينــة الخليــل حتــى حلحــول )التفــايف 

العــروب(، وهــذا الشــارع ســليتهم أكــر مــن 1273 دومنــا 

تحديــداً يف مناطــق جبــل القــرن، وبيــت زعتــة، وجبــل أبــو 

ســودة، والعقــاب، وفريديــس، وواد الشــيخ، وواد العــروب، 

ــوم. ــر الي ــدرج، وظه ــة أم ال ــايض، وخرب ورأس الق

وادعــت ســلطات االحتــال بــأن هــذا الشــارع سيشــكل 

ــان  ــات واألم ــة املواص ــن ناحي ــة م ــة العام ــا للمصلح ح

للفلســطينيني واملســتوطنني اإلرسائيليــني، ويف املقابــل اعتــر 

الفلســطينيون الشــارع بأنــه ســيعزل مخيــم العــروب وبلــدة 
بيــت أمــر وأجــزاء كبــرة مــن مدينــة حلحلــول . 670

املصادقة عىل بناء مئات الوحدات االستيطانية

مجلــس  أن  العريــة  »يروشــاليم«  أســبوعية  ذكــرت 
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التنظيــم األعــى التابــع لــإدارة املدنيــة اإلرسائيليــة صــادق 

األســبوع املــايض عــى مــرشوع بنــاء يف مســتوطنة »معاليــه 

أدوميــم« يتضمــن هــدم مبنيــني قامئــني بتكــون كل منهــام 

مــن أربعــة طوابــق فيهــام 147 وحــدة و17 محــاً تجاريــاً، 

وإقامــة ســبعة مبــان عوضــاً عنهــام وأبراجــاً ســكنية جديــدة 

تتكــون مــن 13.26 طابقــاً تتضمــن مســاكن ومحــال تجاريــة 

ومبــان عامــة وســيبلغ مجمــوع الوحــدات يف هــذا املــرشوع 

750 وحــدة اســتيطانية. وستســتكمل املحــارض الرســمية 

الجتامعــات لجنــة التنظيــم العليــا يف »اإلدارة املدنيــة« 

ســيصبح  تقريبــاً  القادمــة وخــال شــهر  األيــام  خــال 

املخطــط ســاري املفعــول وحينــذاك ســيكون باإلمــكان 

البــدء بإعــداد املخططــات املفصلــة. ومــن املتوقــع دخــول 

ــوام.  ــة أع ــد ثاث ــاين بع الســاكن األول للمب

ــكان يف  ــن اإلم ــه مل يك ــورة بأن ــبوعية املذك ــرت األس وذك

عهــد إدارة أوبامــا املــرور عابــراً عــى هــذا املــرشوع لكــن 

يف عهــد ترامــب ليــس مــن املوقــع وجــود أي إعاقــات لــه.

ــة  ــة أن اللجن ــاليم« العري ــبوعية »يروش ــت أس ــام نقل ك

اللوائيــة للتنظيــم والبنــاء يف القــدس صادقــت عــى مخطــط 

هيــكي جديــد ملســتوطنة غيلــو يتضمــن زيــادة عــدد 

ــتوطنة.671  ــدة باملس ــق جدي ــط مناط ــكانها ورب س

الرئيس: شعبنا ينهض من بني ركام النكبات واملؤامرات 
الستعادة هويته ووجوده وحقوقه

قــال الرئيــس محمــود عبــاس، إن شــعبنا الفلســطيني 

ينهــض مــن بــني ركام النكبــات واملؤامــرات، لــي يســتعيد 

ــا  ــه م ــد للعاملــني أن ــي يؤك ــه، ول ــه وحقوق وجــوده وهويت

ــاب  ــس، يف خط ــاف الرئي ــب. وأض ــٌق وراءه مطال ــاع ح ض

متلفــز ألقــاه يف إطــاق فعاليــات القــدس عاصمــة الثقافــة 

اإلســامية 2019، مســاء أمــس، يف أريحــا، “هــا هــو شــعب 

ــني العــرب واملســلمني وأحــرار  ــه ماي فلســطني، ومــن ورائ

الكــون، يقــف كالطــود األشــم يف وجــه صفقــة العــار التــي 

ــا”. ــا وواقعن ــا وعقولن ــزع القــدس مــن قلوبن ــد أن تنت تري

زوال،  إىل  واملتآمريــن  املؤامــرة  أن  الرئيــس  وأكــد 

مضيفــا، إن إطــاق فعاليــات »القــدس عاصمــة الثقافــة 

اإلســامية« يؤكــد أن القــدس لــن تكــون وحدهــا، وأن 

الشــعب الفلســطيني املرابــط لــن يبقــى وحــده يف مواجهــة 

االســتعامر واالحتــال، وأن ليــل القــدس لــن يطــول، وال 

يجــوز أن يطــول، بــل ال يجــوز أن يبقــى، وأن الواجــب 

الخالــد بــأن تبقــى قناديــل القــدس مرجــة بأهلهــا ومــن 

ــة. ــا العظيم ــاء أمتن ــن أبن ــم م وراءه

ــارق  ــاء يف مش ــقاء واألصدق ــة واألش ــس األحب ــا الرئي ودع

األرض ومغاربهــا إىل شــد الرحــال إىل القــدس، ورشاء ســاعة 

ربــاط فيهــا ويف أكنافهــا، »فذلــك خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا 
كــام أخــر الرســول األكــرم صــى اللــه عليــه وسلـــم«.672

االحتالل يعتقل 15 مواطنا عىل األقل بينهم محافظ 
القدس ويصيب طلبة باالختناق وصيادا بالرصاص

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم األحــد، 

15 مواطنــا عــى األقــل مــن أنحــاء متفرقــة يف الضفــة 

الغربيــة، مــن بينهــم محافــظ القــدس عدنــان غيــث، 

وأصابــت عــرشات الطلبــة باالختنــاق خــال هجومهــا عــى 

مدرســة عوريــف الثانويــة جنــوب نابلــس، وصيــادا برصــاص 

بحريتهــا قبالــة بحــر منطقــة الســودانية شــامل غــرب 

ــزة. ــة غ مدين

ففــي مدينــة القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــال املحافــظ 

ــق  ــه إىل أحــد مراكزهــا للتحقي غيــث مــن ســلوان، واقتادت

ــم:  ــوية، وه ــن العيس ــبان م ــة ش ــة إىل أربع ــه، باإلضاف مع

محمــد ســمر عبيــد، وبشــار محيســن، وتــاج الديــن ماهــر 

محيســن، ومحمــد عمــران عبيــد، عقــب دهــم منازلهــم.

ــث  ــت غي ــد منع ــت ق ــال كان ــلطات االحت ــر أن س يذك

مــن دخــول الضفــة الغربيــة املحتلــة ملــدة 6 أشــهر، وذلــك 

مبوجــب أمــر عســكري صــدر عقــب اعتقاله عدة مــرات منذ 

شــهر ترشيــن األول/ أكتوبــر املــايض، ينتهــي يف 2019-6-5.

خمســة  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  ومــن 

مواطنــني مــن بلــدة فرعــون جنــوب طولكــرم، وهــم: إســام 

جهــاد عــدوان، وعــز الديــن محمــد حامــد، ووســيم ســمر 

فــرخ، وشــادي طلعــت طحيمــر، ومحمــود محمــد حامــد، 

ــم. ــب دهــم منازله عق

ــان  ــني بينهــم فتي ــال 4 مواطن كــام اعتقلت قــوات االحت

مــن الخليــل، حيــث اعتقــل املواطنــان أمــني خليــل الصوص، 

ــزيل ذويهــام يف  ــل إســحق الرجــوب، عقــب دهــم من وهاي

بلــدة دورا جنوبــا، والفتيــان زيــن الديــن نافــذ حســن 

جــرادات، وحــامدة حســن جــرادات، مــن بلــدة ســعر 

ــلّمت  ــام س ــاً. ك ــر 15 عام ــن العم ــغ م ــام يبل رشقا، وكاه

ــة  ــا ملراجع ــاً(، باغ ــاح )24 عام ــي الصب ــامي ع ــاب س الش

مخابراتهــا يف مجمــع مســتوطنة »غــوش عصيــون« جنوبــا، 

بعــد دهــم منــزل والــده يف بلــدة تقــوع جنــوب رشق بيــت 

لحــم، وتفتيشــه.
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ومــن نابلــس، أصيــب عــرشات الطلبــة بحــاالت اختنــاق 

ــه  ــذي أطلقت ــوع ال ــاز املســيل للدم جــراء استنشــاقهم الغ

مدرســة  صــوب  بغــزارة  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 

ــا عــى املدرســة،  ــا، خــال هجومه ــة جنوب ــف الثانوي عوري

وجــرى إســعافهم ميدانيــا، فيــام نقــل أحــد الطلبــة للمركــز 

املدرســة  وتشــهد  العــاج.  لتلقــي  القريــة،  الصحــي يف 

اعتــداءات متكــررة مــن قبــل املســتوطنني وجيــش االحتــال 

اإلرسائيــي، حيــث أخلــت إدارة املدرســة الطلبــة مثــاين 

ــذ  ــرات من ــت م ــدرايس األول، وس ــل ال ــال الفص ــرات خ م

بدايــة الفصــل الــدرايس الثــاين. وتعرضــت القريــة لهجومــني 

مــن مســتوطني مســتوطنة »يتســهار« املقامــة عــى أرايض 

ــور،  ــن بكس ــة مواط ــا أدى إلصاب ــس، م ــوب نابل ــرى جن ق

وتكســر مركبتــني. 

ــاً(  ــر )23 عام ــن العم ــغ م ــاد يبل ــب صي ــزة، أصي ويف غ

ــه يف بحــر  ــة االحتــال، عقــب مطــاردة قارب برصــاص بحري

ــال، مــا أدى  منطقــة الســودانية عــى بعــد نحــو ثاثــة أمي

ــه  ــه بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط يف رقبت إىل إصابت

ــة  ــرب مدين ــفاء غ ــفى الش ــه إىل مستش ــم نقل ــره، وت وظه

غــزة، لتلقــي العــاج، ووصفــت حالتــه  باملتوســطة. يشــار 

إىل أن بحريــة االحتــال تســتهدف يوميــا الصياديــن يف بحــر 

ــار  ــد بإطــاق الن ــة الصي غــزة، ومتنعهــم مــن مامرســة مهن
ــم.673 ــم ومصــادرة مراكبه ــم واعتقاله عليه

شهيد وعرشات اإلصابات مبواجهات رشق القطاع ومناطق 
يف الضفة

ــاص  ــني بالرص ــرشات املواطن ــب ع ــل وأصي ــهد طف استش

ــان  ــاق شــديد، بينهــم اثن الحــي، وبالشــظايا وحــاالت اختن

ــعة  ــات واس ــا مواجه ــرات تخللته ــعفني، يف تظاه ــن املس م

وعنيفــة، اندلعــت يف خمــس مناطــق رشق قطــاع غــزة 

مســاء أمــس، يف الجمعــة الـــ54 من مســرات العــودة، والتي 

أطلــق عليهــا “معــا نقــاوم التطبيــع”، وخــال مواجهــات يف 

مناطــق مختلفــة بالضفــة.

ــو شــلوف )15  ــرة مــوىس أب ــل مي ــد استشــهد الطف فق

عامــاً)، وقــد أصيــب برصاصــة يف بطنــه، خــال مشــاركته يف 

تظاهــرات رشق مخيــم جباليــا، شــامل قطــاع غــزة.

جامهريــة  مبشــاركة  األمــس،  تظاهــرات  واتســمت 

واســعة، وتصاعــد كبــر يف حــدة املواجهــات يف نقــاط 

ــل عمــل معظــم الوحــدات،  التــامس، رغــم اســتمرار تعطي

خاصــة وحــديت »الكاوتشــوك«، و»البالونــات الحارقــة«. 

فيــام واصلــت قــوات االحتــال، تعمــد اســتهداف املســعفني 

واألطقــم الطبيــة، مــا أســفر عــن إصابــة اثنــني منهــم. مــن 

ــزة،  ــاع غ ــة يف قط ــد الناطــق باســم وزارة الصح ــه، أك جهت

ــوا  ــن وصل ــني الذي ــدد املصاب ــدرة، أن ع ــور أرشف الق الدكت

أمــس،  الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء  املستشــفيات 

وصــل إىل 66 إصابــة، إضافــة إىل شــهيد واحــد، كــام أصيــب 

غــاز  استنشــاق  نتيجــة  الشــديد،  باالختنــاق  العــرشات 

ــة.   ــة امليداني ــاط الطبي ــوا يف النق ــوع، وعولج ــيل للدم مس

وأوضــح القــدرة أن مــن بــني املصابــني اثنــني مــن املســعفني، 
ــاً و6 نســاء.674 ــة لـــ15 طف ــني، إضاف وصحافي

األحد 2019/4/14

االحتالل يعتقل 14 مواطناً بينهم محافظ القدس 

ــظ  ــد، محاف ــوم األح ــر الي ــال فج ــوات االحت ــت ق اعتقل

القــدس عدنــان غيــث، بعــد اقتحــام منزلــه يف بلــدة ســلوان، 

جنــوب األقــى.

وعلمــت وكالــة معــا أن قــوات ومخابــرات االحتــال 

ــدة ســلوان،  ــث يف بل ــزل محافــظ القــدس غي اقتحمــت من

ــة. ــز الرشط ــق يف مرك ــه للتحقي ــه، وحولت ــت باعتقال وقام

ومــن جهــة ثانيــة اعتقلــت قــوات االحتــال الشــاب 

ــت  ــوية اقتحم ــدة العيس ــدة. ويف بل ــن البل ــث م ــاء غي ضي

مخابــرات االحتــال عــدة منــازل بالبلــدة فجــراً، واعتقلــت 

ــن الشــبان. ــدداً م ع

ــة يف  ــة املتابع ــو لجن ــص عض ــو الحم ــد أب ــح محم وأوض

العيســوية أن القــوات اعتقلــت: محمــد ســمر عبيــد، 

الديــن  وتــاج  ريالــة،  أبــو  ومحمــد  محيســن،  وبشــار 

محيســن، ومحمــد عمــران عبيــد. وأوضــح أبــو الحمــص أن 

قــوات االحتــال اقتحمــت بلــدة العيســوية طــوال ســاعات 

يــوم أمــس حتــى ســاعات فجــر اليــوم، وقامــت خــال ذاك 

باســتفزاز الســكان، مــن خــال االنتشــار يف شــوارع البلــدة 

ــبان  ــف الش ــة، وتوقي ــل الصوتي ــتخدام القناب ــا، واس وأزقته

عــى  التنكيليــة  الحواجــز  ونصــب  هوياتهــم،  وتحريــر 

ــد  ــز عن ــات العشــوائية، والتمرك ــر املخالف ــا، وتحري مداخله

ــة. ــات التجاري ــكنية واملح ــات الس ــواب البناي أب
إىل ذلــك شــن جيــش االحتــال حملــة اعتقــاالت واســعة 
يف الضفــة الغربيــة والقــدس طالــت 14 مواطنــاً، كــام 

ــت. ــة برزي ــاب جامع ــكنات ط ــت س اقتحم
وعرف من معتقي الليلة:

محافظ القدس عدنان غيث. 1
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عز الدين محمد حامد- فرعون. 2

محمود محمد حامد- فرعون. 3

وسيم سمر فرخ- فرعون. 4

شادي طلعت طحيمر- فرعون. 5

الفتى زين الدين جرادات- سعر رشق الخليل. 6

الفتى حامدة حسن جرادات- سعر. 7

أمني خليل الصوص- دورا جنوب الخليل. 8

هايل اسحاق الرجوب- دورا. 9

إسام جهاد عدوان- فرعون قرب طولكرم. 10

محمد سمر عبيد. 11

بشار محيسن. 12

تاج الدين ماهر محيسن. 13

محمد عمران عبيد675. 14

الحكومة الجديدة تؤدي اليمني الدستورية اليوم

أكــد املتحــدث باســم الحكومــة، إبراهيــم ملحــم، أن 

أداءاليمــني  ســتعيد  اشــتية  محمــد  الدكتــور  حكومــة 

القانونيــة، ظهــر اليــوم األحــد، أمــام الرئيــس محمــود 

عبــاس، إثــر الجــدل بوجــود خطــأ مطبعــي يف نــص القســم 

الــذي أداه أعضــاء الحكومــة، وأكــد ملحــم، أن اليمــني 

ــعب  ــي للش ــرتاث القوم ــق بال ــة تتعل ــه جمل ــقطت من س

الفلســطيني يف املــادة )35( مــن القانــون الدســتوري بحيــث 

ــي«.  ــه القوم ــعب وتراث ــاص »للش ــى اإلخ ــم ع ــم القس يت

ــون  ــم أن أك ــه العظي ــم بالل ــو: )أقس ــح ه ــم الصحي والقس

ــي،  ــه القوم ــعب وتراث ــاته، وللش ــن ومقدس ــاً للوط مخلص

وأن أحــرتم النظــام الدســتوري والقانــون، وأن أرعــى مصالــح 

الشــعب الفلســطيني رعايــة كاملــة، واللــه عــى مــا أقــول 

ــاس عــى  ــس محمــود عب ــع: حرصــاً مــن الرئي شــهيد( وتاب

مــع اللبــس بهــذا املوضــوع، فقــد طالــب بإعــادة أداء 

اليمــني الدســتورية بعــد تصحيــح الخطــأ املطبعــي، إذ 

ــام الســاعة 12:30 مــن ظهــر  ــني، يف مت ســيكون أداء اليم
اليوم.676

مع تواصل اإلرضاب: اليوم يتحدد مصري اتفاق جديد مع 
مصلحة سجون االحتالل

قالــت مصــادر مطلعــة لـ»األيــام« إن مامــح اتفــاق جديد 

يجــري العمــل عليــه بــني األرسى يف ســجون االحتــال 

ــاء اإلرضاب  ــة إلنه ــجون اإلرسائيلي ــة الس ــني إدارة مصلح وب

ــام. ــذ ســبعة أي املتواصــل عــن الطعــام من

ــيجري  ــداً س ــاً جدي ــها أن اجتامع ــادر نفس ــدت املص وأك

ــجون  ــجون واألرسى يف الس ــة الس ــني إدارة مصلح ــوم ب الي

ــة بعــد االتفــاق  ــه النهائي ــورة االتفــاق بصورت مــن أجــل بل

ــا. عــى عــدد مــن القضاي

وقــال يــارس مزهــر مســؤول مؤسســة مهجــة القــدس إن 

معلومــات وردت إىل املؤسســة تفيــد بوجــود اتفــاق حــول 

عــدد مــن القضايــا إال أن الخــاف مــا زال قامئــاً حــول قضايــا 

مركزيــة أخــرى ســيتم الحــوار بشــأنها اليــوم.

وأكــد مزهــر لـ«األيــام« أن إدارة مصلحــة الســجون أبــدت 

ــألرسى املمنوعــني  ــة ل ــارة العائلي ــة عــى الزي ــة نهائي موافق

ــة وقطــاع غــزة، إىل جانــب  مــن محافظــات الضفــة الغربي

االتفــاق عــى تركيــب هاتــف عمومــي يف األقســام وإتاحــة 

ال  أن  رشيطــة  بذويهــم  لاتصــال  األرسى  أمــام  املجــال 

ــة. ــا أمني ــف يف قضاي ــتخدم الهات يس

ــال  ــألرسى باالتص ــامح ل ــى الس ــاق ع ــاك اتف ــال: هن وق

ــى  ــز ع ــة يرتك ــذه النقط ــول ه ــاف ح ــي إال أن الخ الهاتف

ــام املســموح فيهــا اســتخدام الهاتــف العمومــي،  عــدد األي

إذ تــر إدارة مصلحــة الســجون عــى ثاثــة أيــام أســبوعياً 

يف حــني يطالــب األرسى بــأن تكــون 4 أيــام ملــدة 45 دقيقــة 
ــا يف االتفــاق.677 ــام املســموح فيه ــكل أســر يف األي ل

أعضـاء الحكومـة الجديـدة يـؤدون اليمني القانـونيـة 
الرئيس: أمامنا مهامت صعبة وسنتعاون معاً يف مواجهتها

أدت الحكومــة الجديــدة برئاســة الدكتــور محمــد اشــتية، 

عضــو اللجنــة املركــزي لحركــة فتــح، مســاء أمــس، اليمــني 

ــاس، يف مقــر الرئاســة  ــة أمــام الرئيــس محمــود عب القانوني

بــرام اللــه.

وأصــدر الرئيــس، مســاء أمــس، مرســوماً مبنــح الثقــة 

للحكومــة الثامنــة عــرشة، برئاســة اشــتية.

وقــال الرئيــس، خــال اجتامعــه مــع الحكومــة الجديــدة، 

إن القضيــة الفلســطينية متــر بظــروف صعبــة وعســرة، 

ولكــن الشــعب الفلســطيني وقيادتــه عــى قــدر املســؤولية.

 وأضــاف، »هــذه مهمــة صعبــة والجميــع مطالــب ببــذل 

ــس:  ــع الرئي ــة هــذا الوطــن«. وتاب ــد ممكــن لخدم كل جه

ــة  ــا صفق ــة، أوله ــرة وصعب ــرة وعس ــامت كث ــا مه »أمامن

ــن«.  ــا مل يعل ــق يشء منه ــه مل يب ــد أن ــي أعتق العــر، والت

 وقــال: »نحــن رفضنــا هــذه الصفقــة مــن البدايــة، ألنهــا 

ــة،  ــد البقي ــايل ال نري اســتثنت القــدس مــن فلســطني، وبالت

فــا دولــة بــدون القــدس، وال دولــة يف غــزة وال دولــة بــدون 
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غــزة«. 

وتابــع الرئيــس: »مــاذا يريــد الرئيــس ترامــب أن يتحــدث 

ــفارته إىل  ــل س ــد أن نق ــة، بع ــة قضي ــل أو اي ــول أي ح ح

ــك ال  ــل«، لذل ــة إلرسائي ــدس عاصم ــرتف بالق ــدس واع الق

ــه أو أن نناقشــه. ــاور مع ــد أن نتح ــه مفي ــد أن أعتق

ــة  ــة القادم ــام القليل ــس، »ســتحصل يف األي وأضــاف الرئي

ــا  ــاً يف مواجهته ــر، ولكــن نحــن ســنتعاون مع تطــورات أك

ــة«.678   ــا ســتكون صعب ألنه

محكمة بلدية االحتالل ترفض استئنافا ملنع هدم منازل 
عائالت فلسطينية يف القدس 

رفضــت محكمــة تابعــة لبلديــة االحتــال يف مدينــة 

القــدس املحتلــة، اســتئنافا قدمتــه عوائــل فلســطينية تقطــن 

ــكل  ــة بش ــا املبني ــدم منازله ــع ه ــة ملن ــدس الرشقي يف الق

جــزيئ عــى أرايض »غابــة الســام«، بــني بلــديت جبــل املكــر، 

ــلوان. وس

وحســب صحيفــة »هآرتــس« اإلرسائيليــة يف عددهــا 

الصــادر اليــوم األحــد، »فقــد ســمحت املحكمــة بهــدم 

ــة  ــطينيني، بحج ــات الفلس ــا مئ ــي يقطنه ــازل الت ــك املن تل

أنهــا مبنيــة جزئيــا عــى تلــك األرض التــي تســعى جمعيــة 

»إلعــاد« االســتيطانية لبنــاء مشــاريع ســياحية فيهــا، ضمــن 

تطويــر )غابــة الســام( بتوافــق مــع بلديــة القــدس التابعــة 

ــات  ــدة بناي ــى ع ــث تســيطر ع ــة، حي ــيطرة اإلرسائيلي للس

ــم. ــو )5.5( دون ــاحة نح ــى مس ــت ع أقيم

ــة 60  ــك املنطق ــه يوجــد يف تل ــس« إىل أن ــت »هآرت ولفت

مبنــى، يعيــش فيهــا أكــر مــن 500 فلســطيني. ويحاول 

الســكان منــذ ســنوات الحصــول عــى تراخيــص بنــاء، 

ولكــن دون جــدوى؛ بســبب تعمــد االحتــال عــدم منحهــم 

إياها.

وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه يف عــام 2008 تــم رفــض 

مخطــط قدمــه األهــايل لبنــاء املنطقــة مــن جديــد، بهــدف 

ــص679. ــر املُرّخ ــوين، وغ ــر القان ــاء غ ــة البن ــاء قضي إنه

إصابات برصاص االحتالل واملستوطنني إجبار عائلة عىل 
هدم منزلها يف “حارة السعدية”

أمــس، خــال مواجهــات  مســاء  أصيــب 13 مواطنــاً 

اإلرسائيــي  االحتــال  وقــوات  األهــايل  بــني  اندلعــت 

نابلــس. جنــوب  عوريــف  قريــة  يف  واملســتوطنني، 

ــت مــع 13  ــا تعامل ــال »الهــال األحمــر« إن طواقمن  وق

إصابــة يف قريــة عوريــف خــال مواجهــات مــع املســتوطنني 

وجيــش االحتــال.

 وأوضــح أن اإلصابــات صنفــت كاآليت: إصابــة اعتــداء 

ــت  ــاط نقل ــات باملط ــور، و4 إصاب ــرب، وأدت إىل كس بال

إصابــة منهــا للمستشــفى، و9 إصابــات بالغــاز املســيل 

للدمــوع.

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة، غســان 

ــرة  ــف للم ــدة عوري ــوا بل ــتوطنني هاجم ــس، إن املس دغل

الثانيــة أمــس، األمــر الــذي أدى إىل انــدالع مواجهــات عقــب 

تصــدي األهــايل لهــم.

وأضــاف، إن املواطــن ناجــي عــارف صبــاح أصيب بكســور 

بالكتــف عقــب إصابتــه بحجــر مــن قبــل مســتوطن، فيــام 

ــاق جــراء  أصيــب عــدد آخــر مــن املواطنــني بحــاالت اختن
الغــاز املســيل للدمــوع.680

اإلثنني 2019/4/15

التنفيذية« تطالب بتوفري شبكة األمان املالية وتطلب من 
رئيس »الوطني« اإلعداد لعقد »املركزي«

أكــدت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

دعمهــا الكامــل لرنامــج الحكومــة الفلســطينية الثامنــة 

عــرشة، ودعتهــا للمبــارشة يف تنفيــذ قــرارات املجلســني 

الوطنــي واملركــزي، بشــأن تحديــد العاقــة مــع ســلطة 

االحتــال )إرسائيــل(.

ودعــت اللجنــة التنفيذيــة خــال اجتامعهــا برئاســة 

الرئيــس محمــود عبــاس، أمــس، يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام 

اللــه، الحكومــة إىل النهــوض مبســؤولياتها تجــاه أبنــاء شــعبنا 

ــة. ــة فلســطني املحتل يف دول

ــة األشــقاء العــرب بتوفــر شــبكة األمــان  وطالبــت اللجن

ــوب  ــس، ووج ــة يف تون ــة العربي ــا القم ــي أقرته ــة الت املالي

اســتمرار دعــم املجتمــع الــدويل للحكومــة واملؤسســات 

االلتزامــات  جميــع  قطــع  بعــد  خاصــة  الفلســطينية، 

األمركيــة. واملســاعدات 

ــه  ــه واتصاالت ــن لقاءات ــعاً ع ــاً موس ــس رشح ــّدم الرئي وق

ــة، خاصــة مشــاركته يف القمــة  ــة والدولي ــة واإلقليمي العربي

ــيخ  ــدت يف رشم الش ــي عق ــة األوىل، الت ــة – األوروبي العربي

والقمــة   ،2019/2/25 يــوم  العربيــة،  مــر  بجمهوريــة 

التــي عقــدت يف الجمهوريــة التونســية، يــوم  العربيــة 

2019/3/31، إضافــة إىل لقاءاتــه واتصاالتــه مــع امللــوك 
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واإلفريقيــة  األوروبيــة  والقيــادات  العــرب  والرؤســاء 
واآلســيوية والاتينيــة وروســيا والصــني واليابــان.681

بحجة أنها ضمن مخطط »غابة السالم« ،،، املصادقة عىل 
هدم 60 منزالً يف سلوان

أمــس  مســاء  اإلرسائيليــة  العليــا  املحكمــة  صادقــت 

ــة  ــة ومحكمــة الشــؤون املحلي ــرار املحكمــة املركزي عــى ق

ــزالً يف حــي وادي ياصــول يف ســلوان  الخاصــة بهــدم 60 من

ــتثنية  ــراش« مس ــة أح ــة »منطق ــة مصنف ــة أن املنطق بحج

البــؤر االســتيطانية لجمعيــة »لعــاد« و«عطــرات كوهنيــم« 

مــن مســح املنطقــة وتنظيمهــا. وقــال املحامــي زيــاد 

قعــوار الــذي ميثــل األهــايل يف تريــح خــاص بـ«القــدس« 

أن العليــا اإلرسائيليــة وافقــت فــوراً وأيــدت قــرار املركزيــة 

ــه  ــي بأن ــكان الح ــت س ــة أبلغ ــم وأن البلدي ــان التنظي ولج

ال ميكــن املصادقــة عــى املخطــط كونــه ال يحظــى بأغلبيــة 

للمصادقــة عليــه يف املجلــس البلــدي. وأضــاف قعــوار: 

ــامل  ــود احت ــدم وج ــة ع ــتئناف بحج ــض االس ــم رف ــد ت لق

للمصادقــة عــى املــرشوع مــن قبــل لجــان التنظيــم. بســبب 

تصنيــف املنطقــة كمنطقــة أحــراش حســب قــرارات اللجنــة 

ــدس  ــة الق ــم أن بلدي ــع العل ــاء م ــم والبن ــة للتنظي القطري

ولجــان التنظيــم تحــاول إلغــاء تصنيــف املنطقــة كأحــراش 

بــكل مــا يتعلــق باملنــازل وتلــك األرايض التــي يديرهــا 

واســتوىل عليهــا نشــطاء الجمعيــات االســتيطانية »عطــرات 
ــتيطانية.682 ــاد« االس ــة »الع ــم« وجمعي كوهني

تقرير أمرييك: صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة 
فلسطينية 

“تتضمــن خطــة الســام األمريكيــة املعروفــة إعاميــاً 
ــطينيني،  ــاة الفلس ــني حي ــات لتحس ــرن مقرتح ــة الق بصفق
ــيادة  ــطينية ذات س ــة فلس ــة دول ــول دون إقام ــا تح لكنه
ــنطن  ــة واش ــفت صحيف ــبام كش ــل، حس ــب إرسائي إىل جان

ــة ــت األمريكي بوس

ــا للصحيفــة فــإن خطــة الســام ال تســتند إىل حــل  ووفًق

ــت  ــي حدث ــني، عــى عكــس جــوالت املفاوضــات الت الدولت

ــا املاضيــة. عــى مــدار العرشيــن عاًم
ــزال  ــل الخطــة ال ت ــت إن تفاصي ــة قال ــر أن الصحيف غ
رسيــة حتــى اآلن. ومــن املتوقــع أن يتــم اإلعــان عــن 
»صفقــة القــرن« بعــد فــرتة وجيــزة مــن فــوز رئيس الــوزراء 
اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو يف االنتخابــات اإلرسائيليــة. 
ــس  ــر الرئي ــل صه ــن قب ــة م ــة الخطــة األمريكي ــم صياغ وت

ــق صغــر وقــدرت املصــادر  ــد كوشــر وفري األمريــي جاري
األمريكيــة أنهــا انســحبت مــن نقطــة دعــم حــل الدولتــني.

وطبقــا للتقريــر فســيحاول الرئيــس األمريــي دونالــد 

ترامــب تــرك بصمتــه عــى الــراع مــع الرتكيــز عــى القضايا 

األمنيــة اإلرسائيليــة. أخــر ترامــب أصدقائــه “أنــه يريــد أن 

ــزاع”. ــة حــول حــل الن ينحــرف عــن االفرتاضــات التقليدي

يعتقــد معظــم الخــراء أن فــرص نجــاح كوشــر منخفضــة، 

بعــد ســنوات فشــلت فيهــا الجهــود التــي تدعمهــا الواليــات 
املتحــدة يف حــل الــراع.683

الخليل: إصابة العرشات باالختناق جراء إطالق االحتالل 
قنابل الغاز صوب محيط املدارس

الطلبــة واملعلمــني  اليــوم االثنــني، عــرشات   أصيــب، 

واملواطنــني بحــاالت اختنــاق، عقــب إطــاق قــوات االحتال 

ــل الغــاز الســام يف ســاحات ومحيــط عــدد  اإلرسائيــي قناب

مــن املــدارس باملنطقــة الجنوبيــة يف مدينــة الخليــل، جنوب 

ــة. ــة الغربي الضف

وقالــت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن قــوات االحتــال 

أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز الســام بكثافــة يف ســاحات 

ومحيــط وداخــل أســوار مدرســة الخليــل األساســية للبنــني، 

وخديجــة بنــت خويلــد األساســية للبنــني، وذو النوريــن 

األساســية للبنــني، والهاجريــة األساســية للبنــني، وطــارق بــن 

زيــاد الثانويــة للبنــني، أثنــاء الطابــور الصباحــي، مــا تســبب 

بحالــة مــن الرعــب يف صفــوف التاميــذ، وإصابــة العــرشات 

منهــم ومــن املعلمــني واملواطنــني بحــاالت اختنــاق، عولجــوا 

عــى الفــور ميدانيــا.

ومــن الجديــر ذكــره، أن معلمــي وتاميــذ هــذه املــدارس 

يتعرضــون وبشــكل متواصــل وشــبه يومــي، العتــداءات 

ــى الحواجــز العســكرية  ــز ع ــي تتمرك ــال الت ــوات االحت ق

الدامئــة أبــو الريــش الواقــع غــرب الحــرم اإلبراهيمــي 

ــوب الحــرم  ــع جن ــي الواق ــف، وحاجــز »160« الرجب الرشي

ــة  ــدة القدمي ــا عــى مداخــل البل ــي نصبته اإلبراهيمــي، الت

ــل. يف الخلي

وأكــد عــدد مــن املعلمــني يف املــدارس املذكــورة لـ»وفــا«، 

الغــاز  قنابــل  وإطاقهــا  االحتــال  قــوات  مداهمــة  أن 

الســام والصــوت صــوب املــدارس املذكــورة وانتشــار الغــاز 

ــة،  ــة التعليمي ــر العملي ــك س ــوف، أرب ــاحاتها والصف يف س

ــة. ــوف الطلب ــب يف صف ــن الرع ــة م ــق حال وخل

يشــار إىل أن قــوات االحتــال تهاجــم بشــكل شــبه يومــي 



244

www.prc.ps نيسان  2019

عــددا مــن املــدارس يف الخليــل، وتعتــدي عــى الطلبــة 
ــة.684 ــرة التعليمي ــح للمس ــتهداف واض ــني، يف اس واملعلم

الثالثاء 2019/4/16

نفاذ الحليب يهدد أطفال غزة

أعلــن د.عــاء حلــس مديــر صيدليــة املستشــفيات بــوزارة 

الصحــة بغــزة عــن نفــاذ الحليــب العاجــي بكافــة أنواعــه 

مــن مستشــفيات وزارتــه، األمــر الــذي يشــكل خطــرا 

ــتفيدون  ــن يس ــرىض الذي ــال امل ــة االطف ــى صح ــا ع حقيقي

ــاة لهــم. ــان حي ــه رشي ــرا أن ــوالدة، معت ــذ ال ــه من من

مــن جانبــه، أكــد د. راغــب ورش آغــا رئيــس قســم الجهاز 

الهضمــي مبستشــفى الرنتيــيس عــى أن نفــاذ انــواع الحليــب 

ــا املــرىض داخــل  ــر ســلبا عــى صحــة أطفالن العاجــي يؤث

ــن  ــهال مزم ــن إس ــيعانون م ــم س ــراً أنه ــفى، مش املستش

وســوء امتصــاص وبالتــايل انخفــاض أوزانهــم مــا يضطرهــم 

إىل دخــول املستشــفى لفــرتات طويلــة.

وأوضــح أن األطفــال املــرىض يعتمــدون عــى حليــب 

الــوالدة ومعرضــون  أســايس منــذ  الجاكتومــني بشــكل 

للخطــر كونهــم ال يســتفيدون إال مــن املأكــوالت الحيوانيــة 

كالســمك واللحــوم والحليــب ودون ذلــك ســيؤثر عــى 

ــة. ــم العام صحته

ونــوه إىل أن هــذا الحليــب تحديــداً ال يتوفــر يف الســوق 

ــى  ــاوة ع ــاق ع ــى اإلط ــل ع ــه بدائ ــر ل ــاص وال تتوف الخ

ــة دوالر. ــي تتجــاوز املائ ــة الت ــه العالي تكلفت

وأشــار إىل أن حليــب نيوترموجــني يعطــى لألطفــال الذين 

يعانــون مــن حساســية للروتني املوجــود يف الحليــب البقري 

حيــث يســتفيد منــه رشيحــة كبــرة مــن األطفــال املــرىض، 

موضحــا أن البدائــل املوجــودة ليســت بنفــس الكفــاءة 

والجــودة، اىل جانــب نفــاذ حليــب ايزوميــل الــذي يحتاجــه 

االطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء امتصــاص الســكر، 

ــفيات  ــن مستش ــودة م ــب مفق ــن الحلي ــرى م ــواع أخ وأن

ــزة. وزارة الصحــة بغ

يذكــر أنــه يتــم رصف املعــدالت الشــهرية مــن الحليــب 

العاجــي حســب احتيــاج وعمــر الطفــل، خاصــة وأن هــؤالء 

األطفــال يعانــون مــن أمــراض وراثيــة مزمنــة وبحاجــة 
ــم.685 ــب العاجــي الســتمرار حياته للحلي

اتفاق بني الحركة األسرية وإدارة السجون 

قــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء 

قــدري أبــو بكــر، إن ممثــي األرسى توصلــوا مســاء أمــس، 

ــن عــى إثرهــا  ــال، أعل ــاق مــع إدارة ســجون االحت إىل اتف

ــة ضــد إدارة الســجون،  ــم التصعيدي األرسى وقــف خطواته

وأوضــح أبــو بكــر، أن جلســات الحــوار بــني ممثــي األرسى 

ــجن  ــام، يف س ــدة أي ــتمرت لع ــي اس ــجون والت وإدارة الس

رميــون، أفضــت إىل اتفــاق يقــي برتكيــب أجهــزة تلفونــات 

ــتخدمها األرسى 3  ــجون، يس ــة الس ــام كاف ــة يف أقس عمومي

ــام  ــون وأقس ــجن الدام ــا يف س ــدأ تركيبه ــبوعياً، يب ــام اس أي

األرسى األشــبال يف عوفــر ومجــدو وأقســام الرملــة وتعميمها 

بعــد ذلــك عــى كافــة الســجون. 

ــة  ــادة كاف ــى إع ــاً ع ــتمل أيض ــاق اش ــاف أن االتف وأض

األرسى الذيــن جــرى نقلهــم مــن ســجن النقــب خــال 

االقتحــام األخــر قبــل أكــر مــن 20 يومــاً، وتخفيــض مبلــغ 

الغرامــة الــذي فرضبحــق عــدد منهــم مــن 58 ألــف شــيقل 

إىل 30 شــيقل، وكذلــك إنهــاء عــزل األرسى املعزولــني يف 

ــب. ــجن النق س

األمــور  تعــود  بــأن  عليــه  اتفــق  مــا  ضمــن  ومــن 

التــي  العقابيــة  اإلجــراءات  قبــل  عليــه  كانــت  مــا  إىل 

وتخفيــض  األرسى،  عــى  املــايض  العــام  فرضهــا  تــم 

خــال  األرسى  عــى  فرضــت  التــي  الغرامــات  إجــاميل 

ألــف شــيكل، عــى  املواجهــة األخــرة مــن 58 إىل 30 

يف  التشــويش  أجهــزة  إزالــة  عــن  الحديــث  يتــم  أن 
العموميــة.686 التلفونــات  تركيــب  بعــد  الحــق  وقــت 

قوات االحتالل تعتقل ستة مواطنني

ــن  ــني م ــتة مواطن ــس، س ــال، أم ــوات االحت ــت ق اعتقل

ــان  ــر يف بي ــادي األس ــار ن ــة. وأش ــة يف الضف ــاء متفرق أنح

ــني  ــة مواطن ــت ثاث ــال اعتقل ــوات االحت ــايف، إىل أن ق صح

مــن جنــني، هــم: ســامر عبــد الكريــم عويــس، ورامــي 

ــة. ــور عامرن ــدي ن ــات، ومه قطن

اعتقلــت  قــوات االحتــال  أن  نــادي األســر  وأوضــح 

ــام يف  ــزيل ذويه ــد دهــم من ــات بع ــص، وقطن الشــابني عوي

ــرر  ــر املح ــت األس ــام اعتقل ــهام، في ــني، وتفتيش ــم جن مخي

ــد. ــدة يعب ــه يف بل ــزل ذوي ــد دهــم من ــة، بع ــدي عامرن مه

ولفــت النــادي إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت كاً مــن: 

ــة، والشــاب  ــن قلقيلي ــس محمــد داود م ــل وأن طاهــر نوف

ــر  ــرم. وذك ــن طولك ــاً( م ــاوي )24 عام ــي قرع ــن فتح مؤم

االحتــال  قــوات  أن  األســر يف طولكــرم  نــادي  مكتــب 
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ــم  ــه يف مخي ــاوي، عقــب دهــم منزل ــت الشــاب قرع اعتقل
ــرم.687 ــمس، رشق طولك ــور ش ن

إصابة مواطنة من تقوع واختناقات بني الطلبة بالخليل

 فيــام أصيــب مواطنــة بجــراح يف وجههــا يف بلــدة تقــوع 

واملعلمــني  الطلبــة  عــرشات  أصيــب  لحــم،  بيــت  رشق 

ــت  ــل، يف وق ــة الخلي ــاق يف مدين ــاالت اختن ــني بح واملواطن

اعتقلــت فيــه قــوات االحتــال عــدة مواطنــني بينهــم أطفال 

ــدس.  ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــن الضف ــق م ــدة مناط يف ع

ــد اســتهداف  ــا بع ــة بجــراح يف وجهه ــت مواطن ــد أصيب فق

ــوا يف  ــن تجمع ــني الذي ــن املواطن ــدداً م ــال ع ــوات االحت ق

ــارع  ــة يف الش ــع« الواقع ــل الربي ــود »ت ــة وق ــط محط محي

امللتــف لبلــدة تقــوع إىل الــرشق مــن بيــت لحــم أمــس، يف 

محاولــة منهــم لتخليــص خمســة فتيــة جــرى اعتقالهــم مــن 

ــدة.688  ــور بالبل ــط مدرســة الذك محي

»صفقة القرن«: ال سيادة وال دولة فلسطينية وطرح 
»طرق عملية لتحسني حياة الفلسطينيني«

كشــف تقريــر صحــايف النقــاب عــن أن »صفقــة القــرن« 

األمركيــة تنــص عــى تطبيــع الــدول العربيــة عاقاتهــا مــع 

إرسائيــل وقبــول بقــاء الحكم الــذايت يف األرايض الفلســطينية 

مبقابــل تنميــة اقتصاديــة.

وأشــار إىل أن »مــن املتوقــع أن تطلــب الخطــة عــرشات 

ــتثامر يف  ــاعدات واالس ــن املس ــدوالرات م ــن ال ــارات م امللي

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــام املنطقتــان اللتــان 

يعيــش فيهــام معظــم الفلســطينيني، ومليــارات أخــرى 

ــام  ــا الس ــني صنعت ــني اللت ــني العربيت ــر واألردن، الدولت مل

ــل«. ــع إرسائي م

اقــرتاح  يعــد  بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة  وقالــت 

ــريب-  ــزاع الع ــل الن ــرن« لح ــة الق ــب بـ»صفق ــس ترام الرئي

اإلرسائيــي بتحســينات عمليــة يف حيــاة الفلســطينيني، لكــن 

ــة فلســطينية مســتقلة  ــام دول ــن املرجــح أال تتضمــن قي م

ذات ســيادة كاملــة، وفقــا ألشــخاص مطلعــني عــى العنــارص 

ــد. الرئيســية مــن هــذا الجه

وأضافــت، »مــن املتوقــع أن يقــوم البيــت األبيــض بطــرح 

ــي طــال انتظارهــا يف وقــت الحــق مــن  ــة الســام الت حزم

هــذا الربيــع أو أوائــل الصيــف، بعــد أكــر مــن عامــني مــن 

ــره  ــب وصه ــس ترام ــار الرئي ــا مستش ــي بذله ــود الت الجه

جاريــد كوشــر«، الفتــة إىل أنــه »أبقــى املســؤولون تفاصيــل 

الخطــة رسيــة، لكــن تعليقــات مــن كوشــر ومســؤولني 

أمركيــني آخريــن تشــر إىل أنهــا تلغــي مبــدأ حــل الدولتــني 

كمقدمــة انطــاق لجهــود الســام خافــا ملــا كان عليــه األمــر 

خــال العقديــن املاضيــني«.

الخطــة بشــدة عــى  الصحيفــة أن »تركــز  ورجحــت 

املخــاوف األمنيــة اإلرسائيليــة«، وقالــت، »مينــح معظــم 

ــه  ــا فشــلت في ــة للنجــاح مب ــني كوشــر فرصــة ضئيل املحلل

عقــود مــن الجهــود املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة، 

ــني  ــائد ب ــور الس ــبب التص ــوءا بس ــه س ــم احتامالت وتتفاق

ــأن ترامــب  ــني وبعــض الزعــامء العــرب ب الزعــامء األوروبي

أظهــر أوراقــه مــن خــال سلســلة مــن اإلجــراءات املواتيــة 

إلرسائيــل«.

وقالــت، »قــال مســؤولون عــرب عــى درايــة بأطروحــات 

كوشــر، إنــه مل يقــدم أي تفاصيــل، لكنهــم قالــوا، إن الخطــة 

تحولــت إىل الفــرص االقتصاديــة للفلســطينيني وتكريــس 
الســيطرة اإلرسائيليــة عــى األرايض املتنــازع عليهــا«.689

االحتالل يعتقل )12( مواطناً من الضفة

ــن  ــاً م ــي )12( مواطن ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل

ــنّي  ــاء. وب ــوم الثاث ــر الي ــة، فج ــة الغربي ــات الضف محافظ

نــادي األســر أن االحتــال اعتقــل 5 مواطنــني مــن محافظــة 

القــدس، وهــم: محمــد مأمــون محيســن )15 عامــاً(، عبــد 

الرحمــن أحمــد أبــو ريالــة )14 عامــاً(، مهنــد مأمــون أبــو 

ــة )21 عامــاً(،  ــو ريال ــان مــروان أب عصــب )15 عامــاً(، عدن

ــاً(. ــارص )21 عام ــل هشــام ن وجمي

واعتقــل مواطنــني مــن محافظــة الخليــل، وهــام: محمــد 

ــة إىل  ــر، باإلضاف ــد العك ــف أحم ــح ويوس ــو صبي ــب أب رات

ثاثــة مواطنــني مــن محافظــة رام اللــه والبــرة، راغــب 

محمــد التميمــي، هــال ممــدوح عطــا وســليامن ســامل 

ــاح مــن نابلــس،  ــام اعتقــل كل مــن: عــادل صب قطــش. في
ــلفيت.690 ــن س ــدول م ــد دح ــه عي ــح الل ــد فت ومحم

االحتالل يهدم خيمة سكنية يف سوسيا جنوب الخليل

 هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، 

خيمــة ســكنية يف قريــة سوســيا جنــوب رشق يطــا جنــوب 

ــل. الخلي

الجــدار  ملقاومــة  الوطنيــة  اللجنــة  منســق  وأكــد 

ــا«، أن  ــور لــ»وف ــب الجب ــل رات ــوب الخلي ــتيطان جن واالس

بتعزيــزات عســكرية هدمــت خيمــة  االحتــال  قــوات 
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ــا  ــة، ويقطنه ــني رايض النواجع ــة حس ــود لعائل ــكنية تع س

10 أفــراد. وناشــد الجبــور املؤسســات الحقوقيــة والوطنيــة 

والدوليــة بالتدخــل العاجــل، لوضــع حــد لهــذه املامرســات 

الهمجيــة التــي تهــدف إىل ترحيــل املواطنــني مــن أراضيهــم، 
ــوايش.691 ــة امل ــن تربي ــم م ومنعه

األربعاء 2019/4/17

االتحاد األورويب لن يعرتف بسيادة إرسائيل عىل أي أرض 
احتلتها ويؤكد متسكه بحل الدولتني 

ــرتف  ــن يع ــه ل ــى أن ــد ع ــاد األورويب التأكي ــدد اإلتح ج

ــت  ــا. وأدان ــل عــى أي أرض احتلته ــداً« بســيادة إرسائي »أب

ــاد األورويب  ــن يف االتح ــة واألم ــة الخارجي ــة السياس مفوض

فيديريــكا موغرينــي، خــال جلســة اســتامع أمــام الرملــان 

ــا السياســة الخارجيــة، أمــس، سياســة  األورويب بشــأن قضاي

توســيع املســتوطنات اإلرسائيليــة يف األرايض املحتلــة يف 

الضفــة الغربيــة، قائلــة: »نعتــر هــذه السياســة غــر قانونية 

ــاد األورويب  ــت: »االتح ــة«. وقال ــر الدولي ــة للمعاي ومخالف

ــر أن الســام يف الــرشق األوســط يجــب أن يســتند إىل  يعت

حــل ســلمي للــراع عــى أســاس مبــدأ الدولتــني«، مضيفــة: 

»هدفنــا االســرتاتيجي هــو دعــم هــذه الخطــة إليجــاد حــل 

الدولتــني والحفــاظ عــى إمكانيــة إجــراء مفاوضــات جديدة 
بــني إرسائيــل وفلســطني«. 692

قوات االحتالل تفتح نريانها باتجاه األرايض الزراعية رشق 
خان يونس

فتــح جنــود االحتــال، أمــس، نــران أســلحتهم تجــاه 

األرايض الزراعيــة الواقعــة يف األطــراف الرشقيــة مــن بلــدات 

الشــوكة والفخــاري وخزاعــة الزراعيــة، التــي تقــع رشق 

محافظتــي رفــح وخــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، صبــاح 

أمــس.

يف  يعملــون  كانــوا  مزارعــني  فــإن  للمصــادر  ووفقــاً 

أراضيهــم القريبــة مــن البلــدات املذكــورة، تعرضــوا إلطــاق 

ــى  ــرشة ع ــكرية منت ــة عس ــاط مراقب ــن نق ــاً م ــار انطاق ن

طــول الخــط املذكــور، بالتزامــن مــع إطــاق جنــود االحتال 

ــم. ــوع تجاهه ــيلة للدم ــاز مس ــل غ قناب

ــورة  ــل بص ــار تواص ــاق الن ــادر إىل أن إط ــارت املص وأش

ــب  ــتهدف إىل جان ــاح، واس ــاعات الصب ــال س ــة خ متقطع

األرايض الزراعيــة الرعــاة املنترشيــن يف املنطقــة.

ولفتــوا إىل أن إطــاق النار مل يســفر عن وقــوع إصابات يف 

صفــوف املزارعــني أو الرعــاة، لكنــه خلف حالة مــن الخوف، 

ــة  ــر مــن املزارعــني لــرتك أراضيهــم الزراعي ودفــع عــدد كب
خشــية التعــرض لــألذى، وحــرم الرعــاة مــن العمــل.693

هدم العراقيب للمرة 143

هدمــت الجرافــات اإلرسائيليــة صبــاح يــوم االربعــاء، 

للمــرة  النقــب  االعــرتاف يف  العراقيــب مســلوبة  قريــة 

ــة  ــات معــززة بالرشطــة اإلرسائيلي الـــ143. واقتحمــت اآللي

صباحــا، القريــة وهدمــت املســاكن والخيــام، ورشدت الكبار 

ــأوى. ــم دون م ــار وتركته والصغ

ويــر أهــايل العراقيــب عــى البقــاء يف قريتهــم وإعــادة 

ــم  ــات تهجره ــدي ملخطط ــاكن والتص ــام واملس ــاء الخي بن

مــن قريتهــم. وتاحــق الســلطات اإلرسائيليــة ســكان القريــة 

الذيــن يرفضــون املســاومة عــى األرض، عــدا هــدم منازلهــم 

ــات  ــم فــرض عقوب ــة يت ــل الزراعي وحــرث وتدمــر املحاصي
وغرامــات ماليــة عليهــم بحجــة البنــاء دون تراخيــص.694

مواجهات وإصابات يف حزما واملزرعة الغربية والخليل

أصيــب شــاب بالرصــاص الحــي يف قدمــه اليــرى، مســاء 

أمــس، خــال مواجهــات اندلعــت مــع قــوات االحتــال يف 

بلــدة حزمــا، كــام أصيــب شــابان بجــراح خــال مواجهــات 

ــاق  ــرشات باالختن ــة، والع ــة الغربي ــة املزرع ــة يف قري عنيف

ــة  ــة الجنوبي ــدارس املنطق ــط م ــات يف محي ــال مواجه خ

ــوب  ــات جن ــات الدومن ــال مئ ــول االحت ــام ح ــل، في بالخلي

ــة«. ــة طبيعي ــس إىل »محمي نابل

ــس،  ــراح، أم ــابان بج ــب ش ــة، أصي ــة الغربي ــي املزرع فف

خــال مواجهــات عنيفــة بــني أهــايل قريــة املزرعــة الغربيــة 

ــفى  ــاً إىل املستش ــال، ونق ــوات االحت ــه وق ــامل رام الل ش

لتلقــي العــاج. 

وقالــت مصــادر طبيــة إن شــاباً أصيــب بالرصــاص املعــدين 

املغلــف باملطــاط بصــدره، فيــام أصيــب آخــر بقنبلــة غــاز 

يف الظهــر. 

ــة،  ــال القري ــش االحت ــن جي ــرة م ــوات كب واقتحمــت ق

ودارت مواجهــات عنيفــة بــني قــوات االحتــال وشــبان 

القريــة، وحــارص الشــبان قــوات االحتــال يف منطقــة عــني 

حراشــة، وأمطروهــم بالحجــارة. واقتحمــت قــوات االحتــال 

ــة.  ــرة القري بأعــداد كب

ويف الخليــل، أصيــب عــرشات املواطنــني مــن بينهــم طلبــة 

ــوات  ــع ق ــات م ــال مواجه ــاق خ ــس، باالختن ــدارس، أم م
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ــل  ــاد، والخلي ــن زي ــط مدرســتي طــارق ب ــال يف محي االحت

ــل.  ــة الخلي ــة مبدين األساســية للبنــني يف املنطقــة الجنوبي

وأشــارت مصــادر محليــة، إىل أن مواجهــات اندلعــت بــني 

ــال بالقــرب مــن املدرســتني أطلقــت  ــوات االحت شــبان وق

خالهــا األعــرة املطاطيــة، وقنابــل الصــوت، والغــاز الســام، 

مــا تســبب بإصابــة العــرشات بحــاالت اختنــاق جــراء 
ــاً.695 ــم ميداني ــم معالجته ــاز، وت ــاق الغ استنش

الخميس 2019/4/18

استشهاد مواطنة رشق بيت لحم 

دهســها  أن  بعــد  عامــاً(   42( مواطنــة  استشــهدت 

مســتوطن صبــاح اليــوم، يف خربــة الديــر ببلــدة تقــوع 

لحــم. بيــت  جنــوب رشق 

وذكــرت مصــادر محليــة ان املعلمــة فاطمــة محمــد 

ســليامن استشــهدت بعــد أن دهســها مســتوطن بشــاحنة 

إرسائيليــة أمــام منزلهــا وفــّر مــن املــكان. ويف تفاصيــل مــا 

حــدث حســب عائلــة الشــهيدة، اصطدمــت شــاحنة تحمل 

ــا  ــن مركبته ــت م ــهيدة فخرج ــة الش ــة إرسائيلية مبركب لوح

ــة األرضار التــي تعرضــت لهــا، إال أن الشــاحنة قامــت  لرؤي

ــاء ذلــك. بدهســها أثن
وكانــت الرشطــة اإلرسائيليــة حــرت إىل املــكان وصادرت 
ــزل ورفضــت اطــاع  ــة املوجــودة عــى املن كامــرات املراقب

األهــل عليهــا.696

بتسيلم: أربعة فلسطينيني ُقتلوا برصاص االحتالل منذ 
بداية آذار دون أّي مربّر

ــان يف  ــوق اإلنس ــي لحق ــات اإلرسائي ــز املعلوم ــق مرك وث

ــذ  ــطينيني من ــهاد 4 فلس ــيلم( استش ــة )بتس األرايض املحتل

بدايــة شــهر آذار املــايض برصــاص االحتــال اإلرسائيــي دون 

أي مــرر.

وأشــار يف تقريــر أرســله لـ»األيــام« إىل استشــهاد محمــد 

شــاهني )23 عامــا( وهــو يتفــرج عــى مواجهــات بــني 

ــلفيت. ــدة س ــارة يف بل ــقي حج ــة وراش ــوات اإلرسائيلي الق

ــو الســاعة  ــق 12 آذار نح ــاء املواف ــوم الثاث ــال: »يف ي وق

15:00 اقتحــم جنــود وعنــارص مــن رشطــة حــرس الحــدود 

بلــدة ســلفيت الواقعــة جنــوب غــريب نابلــس، خــرج نحــو 

أربعــني شــاباً وأخــذوا يرشــقون الحجــارة نحــو مــا يقــارب 

ــون  ــوا يحتم ــن كان ــن الذي ــوات األم ــارص ق ــن عن ــرشة م ع

خلــف حاويــات نفايــات عــى بعــد مئــة مــرت تقريبــا. ألقــى 

عنــارص قــوات األمــن نحــو راشــقي الحجــارة قنابــل الصــّوت 

وأطلقــوا  قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع والرصــاص املعــدين 
املغلــف باملطــاط إضافــة إىل األعــرة الناريــة.697

كوشنري: سنعرض صفقة القرن بعد رمضان وما تتضمنه لن 
يعرض أمن إرسائيل للخطر

قــال مصــدر مطلــع عــن مستشــار البيــت األبيــض جاريــد 

كوشــنر حــث مجموعــة مــن الســفراء أمــس عــى التحــي 

ــد  ــريك دونال ــس األم ــرتح الرئي ــاه مق ــح« تج ــن منفت »بذه

ترامــب املنتظــر للســام يف الــرشق األوســط، مضيفــا إن 

ــني. ــازالت مــن الجانب املقــرتح ســيتطلب تن

ونقــل املصــدر عــن كوشــنر قولــه إن خطــة الســام 

ســتعلن بعدمــا تشــكل إرسائيــل حكومــة ائتافيــة يف أعقاب 

ــد  ــات وبع ــني نتنياهــو باالنتخاب ــوزراء بنيام ــس ال ــوز رئي ف

ــل. ــران املقب ــل حزي ــاء شــهر رمضــان يف أوائ انته

كــام نقــل املصــدر الــذي طلــب عــدم نــرش اســمه عــن 

ــازالت  ــا جميعــا النظــر يف تن ــه: “ســيكون علين كوشــنر قول

ــق الســام”. ــح تحقي ــة تتي معقول

وكان كوشــنر، وهــو أحــد املشــاركني الرئيســيني يف إعــداد 

ــدث إىل  ــب، يتح ــة ترام ــكا ابن ــام وزوج إيفان ــرتح الس مق

ــر  ــر هــاوس ق ــامل يف بل ــن أنحــاء الع نحــو 100 ســفر م

ــض. ــت األبي ــل للبي ــايس املقاب ــة الرئ الضياف

وتحــدث يف إطــار سلســلة خطــب لــوزارة الخارجيــة 

األمركيــة. ويتألــف مقــرتح الســام مــن عنريــن رئيســيني: 

ــل  ــة مث ــية الجوهري ــا السياس ــاول القضاي ــيايس يتن شــق س

مســاعدة  إىل  يهــدف  اقتصــادي  وشــق  القــدس  وضــع 

الفلســطينيني يف تعزيــز اقتصادهــم.

ومل يتضــح إن كانــت الخطــة ســتقرتح رصاحــة إقامــة 

ــب الجوهــري للفلســطينيني.  ــة فلســطينية وهــو املطل دول

ــه  وبحســب املصــدر فقــد اعــرتض كوشــر خــال تريحات

عــى فكــرة أن خطــة الســام ترتكــز يف معظمهــا حــول 

الحزمــة االقتصاديــة قائــا إن املكــون الســيايس »واضــح 

ــنر( إن  ــال )كوش ــدر: »ق ــاف املص ــا«. وأض ــل متام التفاصي

الخطــة ســتتطلب تنــازالت مــن الجانبــني لكنهــا لــن تعــرض 

ــن  ــة م ــب الخط ــاف: “تتطل ــر«. وأض ــل للخط ــن إرسائي أم

ــح”. ــن منفت ــل بذه ــع التعام الجمي

وقــال كوشــنر إن الخطــة األمركيــة موزعــة عــى أكــر من 
50 صفحــة، وتتضمــن جــزءاً سياســياً وجــزءاً اقتصادياً.698
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قوات االحتالل تعتقل 10 مواطنني يف الضفة

اليــوم  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

الخميــس، 10 مواطنــني عــى األقــل، خــال عمليــات دهــم 

واقتحــام نفذتهــا يف محافظــات مختلفــة بالضفــة الغربيــة.

وتركــزت عمليــات االعتقــال يف محافظــات القــدس، وبيت 

لحــم، والخليــل، وســلفيت، وقلقيليــة، ونابلــس، وطولكــرم. 

ــنات  ــار الحس ــد الجب ــاد عب ــني املعتقلني: زي ــن ب ــرف م وع

)25 عامــاً(، مــن مخيــم الدهيشــة جنــوب بيــت لحــم، 

ــؤي  ــقيقان ل ــاً(، والش ــر )29 عام ــد بدي ــادر رائ ــد الق وعب

ــده  ــم عاي ــن مخي ــاً(، م ــون )26 و27عام ــف زب ــك ناي ومال
ــامالً.699 ش

االحتالل يهدم منزل الشهيد صالح الربغويث يف كوبر ووقوع 
مواجهات مع املواطنني

االحتــال يهــدم منــزل الشــهيد صالــح الرغــويث يف كوبــر 

ووقــوع مواجهــات مــع املواطنــني هدمــت قــوات االحتــال 

ــويث  ــح الرغ ــهيد صال ــزل الش ــس، من ــر أم ــي، فج اإلرسائي

ــى  ــذي ق ــه، وال ــر شــامل رام الل ــة كوب ــاً( يف قري )30 عام

يف الثــاين عــرش مــن كانــون األول املــايض، بعــد أن أعدمتــه 

قــوة عســكرية إرسائيليــة خاصــة، بالقــرب مــن قريــة رسدا 

ــه. شــامل رام الل

ــى  ــف ع ــهر وني ــد ش ــهيد، بع ــزل الش ــدم من ــاء ه وج

قيــام قــوات االحتــال بتدمــر منــزل شــقيقه األســر عاصــم 

ــباط  ــن ش ــس م ــذ الخام ــل من ــاً(، املعتق ــويث )33 عام الرغ

املــايض، بذريعــة قيامــه بإطــاق نــار عــى بــؤرة عســكرية 

ــني. ــل جندي ــا أدى إىل مقت ــاف«، م ــات أس ــى »جفع تدع

ــة  ــو 40 آلي ــام«، أن نح ــر لـ»األي ــون يف كوب ــر مواطن وذك

عســكرية اقتحمــت القريــة قرابــة الســاعة الواحــدة فجــرا 

ومعهــا جرافــة، حيــث حــارصت املنــزل وأفرغتــه مــن 

ــكانه. س

ــرتا  ــو 150 م ــاحته نح ــة مس ــزل البالغ ــوا، أن املن وأوضح

مربعــا، كانــت تســكن فيــه أرملــة الشــهيد وابنــه قيــس )5 
ســنوات(، الفتــني إىل أن املنــزل قائــم منــذ العــام 700.2001

الجمعة 2019/4/19

فرض إغالق شامل عىل الضفة والقطاع 

فيــام فرضــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي إغاقــاً شــاماً 

ــبوع،  ــدة أس ــد مل ــزة ميت ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــى الضف ع

شــهدت عــدة محافظات يف الضفــة الغربية أمــس مواجهات 

بــني املواطنــني وجنــود الجيــش اإلرسائيــي وبخاصــة يف بلدة 

ــليامن  ــة س ــة فاطم ــامن املعلم ــييع جث ــال تش ــوع، خ تق

التــي أقدمــت مســتوطن عــى دهســها بشــاحنته مــا أدى 

ــهادها.  إىل استش

فقــد قــررت الجيــش اإلرسائيــي، فــرض اإلغــاق الشــامل 

ــاع  ــع قط ــر م ــمل املعاب ــا يش ــى األرايض الفلســطينية مب ع

غــزة، عــدة أيــام متفرقــة، بــدءاً من منتصــف اليــوم الجمعة. 

وبحســب بيــان للجيــش، فإنــه ســيتم اإلغــاق اعتبــاراً من 

منتصــف ليلــة اليــوم الجمعــة وحتــى قبيــل منتصــف ليلــة 

يــوم الســبت الــذي يوافــق الســابع والعرشيــن مــن الشــهر 

الجــاري، مبناســبة »عيــد الفصــح«. 

ــة  ــف ليل ــن منتص ــدءاً م ــر ب ــاق آخ ــيفرض إغ ــام س وك

الســابع مــن الشــهر املقبــل، وحتــى قبيــل منتصــف التاســع 

مــن ذات الشــهر بســبب إحيــاء »ذكــرى إقامــة إرسائيــل«.

املرضيــة  للحــاالت  اإلغــاق  فــرتة  خــال  وسيســمح 

ــل  ــك لتنق ــفيات، وكذل ــول للمستش ــن الوص ــتعجلة م املس

ــى  ــال ع ــة االحت ــت بلدي ــذا وأقدم ــة. ه ــم الطبي الطواق

تحريــر مخالفــات للمواطنــني يف مخيــم قلنديــا شــامل 

القــدس املحتلــة. 

وقالــت مصــادر محليــة إن طواقــم بلديــة االحتــال 

ــه  ــارع رام الل ــت ش ــال دهم ــوات االحت ــن ق ــة م وبحامي

لســائقي  مخالفــات  وحــررت  املخيــم،  قــرب  القــدس 

ــكل مخالفــة، كــام فتشــت  ــات بقيمــة 500 شــيكل ل املركب

أن  املصــادر  وأضافــت  التجاريــة.  املحــات  مــن  عــدداً 

مواجهــات اندلعــت قــرب املخيــم وتحديــداً يف محيــط 

العســكري.701  الحاجــز 

إصابات باالختناق خالل قمع االحتالل مسرية بلعني 
األسبوعية

ــع  ــال قم ــاق، خ ــني باالختن ــن املواطن ــدد م ــب ع أصي

قــوات االحتــال اإلرسائيــي مســرة قريــة بلعــني األســبوعية، 

ــة  ــي انطلقــت عقــب صــاة الجمعــة مــن وســط القري الت

ــو  ــة أب ــد يف منطق ــري الجدي ــل العن ــدار الفص ــاه ج باتج

ليمــون، إحيــاء ليــوم األســر الفلســطيني، والذكــرى العــارشة 

الستشــهاد ابــن القريــة باســم أبــو رحمــة.

وقنابــل  الحــي،  الرصــاص  االحتــال  جنــود  وأطلــق 

الصــوت، والغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة تجــاه املشــاركني 

يف املســرة، مــا أدى إلصابــة عــدد منهــم بحــاالت اختنــاق.

ــة الشــعبية  ــا اللجن ــي دعــت إليه وشــارك يف املســرة الت
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ملقاومــة الجــدار واالســتيطان يف بلعــني، أهــايل القريــة، 

ــني. ــام إرسائيلي ــطاء س ــة لنش ــب، إضاف ــون أجان ومتضامن

ــوارع  ــوا ش ــطيني، وجاب ــم الفلس ــاركون العل ــع املش ورف

ــة،  ــة إىل الوحــدة الوطني ــات الداعي ــن الهتاف ــة مرددي القري

ومقاومــة االحتــال، وإطــاق رساح جميــع األرسى، والحريــة 

ــي  ــم الت ــني إىل ديارهــم وأراضيه ــودة الاجئ لفلســطني، وع

هجــروا منهــا.

الجــدار  ملقاومــة  الشــعبية  اللجنــة  منســق  وطالــب 

واالســتيطان يف بلعــني راتــب أبــو رحمــة بتفعيــل املقاومــة 
الشــعبية لتشــمل كافــة محافظــات الوطــن.702

الجامعة العربية: ال بد من تعبئة املوقف العريب مبواجهة ما 
يحاك ضد القضية الفلسطينية

ــف  ــة املوق ــة رضورة تعبئ ــدول العربي ــة ال ــدت جامع أك

ــة الفلســطينية.  ــا يحــاك ضــد القضي ــة م العــريب يف مواجه

وقــال األمــني العــام املســاعد لجامعــة الــدول العربيــة 

ــه، اليــوم الجمعــة، إن  الســفر حســام زيك، يف تريحــات ل

الصــورة العامــة ليســت مطمئنــة بغــض النظــر عــن حقيقــة 

مــا يثــار يف اإلعــام بخصــوص »صفقــة القــرن«، لكــن 

الصــورة العامــة ليســت مطمئنــة مــن جهــة أن يكــون هــذا 

ــطيني. ــق الفلس ــا للح ــا وراعي ــا ومتوازن ــرح إيجابي الط

عقــد  طلــب  الفلســطيني  الجانــب  أن  زيك،  وأضــاف 

األحــد  العــرب  الخارجيــة  الطارئ لــوزراء  االجتــامع 

املقبــل،  لــي يطلعهــم الرئيــس محمــود عبــاس عــى 

ــوء  ــطينية، يف ض ــة الفلس ــة بالقضي ــورات الخاص ــر التط آخ

مــا يــرتدد إعاميــا بشــأن قــرب اإلعــان عــام يطلــق عليــه 

»صفقــة القــرن«، وبالتــايل هناك مســتجدات يرغــب الرئيس 

بطرحهــا، مضيفــا أن االجتــامع يف غايــة األهميــة ألنــه ســيتم 

فيــه االســتامع لهــذه املعطيــات وللموقــف الفلســطيني 

مــام يحتمــل إعانــه فيــام يخــص »صفقــة القــرن« وقــرب 
ــا .703 ــان عنه اإلع

إطاق النار عى فتى مقيد يف تقوع وإصابته بجروح خطرة 
وهدم خيمتني يف سوسيا

أقــدم جنــود االحتــال عــى إطــاق النــار عــى فتــى مــن 

ــن  ــل اليدي ــو مكب ــه وه ــد اعتقال ــداً بع ــة ج ــافة قريب مس

خــال مواجهــات يف بلــدة تقــوع، رشق بيــت لحــم، مــا أدى 

ــه  ــذي شــنت في ــه بجــروح خطــرة، يف الوقــت ال إىل إصابت

قــوات االحتــال حملــة دهــم واقتحــام يف عــدة محافظــات 

ــيدة  ــم س ــاً بينه ــن مواطن ــا عرشي ــت خاله ــة اعتقل بالضف

وطفــان وهدمــت خيمتــني يف قريــة سوســيا، جنــوب 

ــم  ــتوطنني اعتداءاته ــة املس ــع مواصل ــن م ــل، بالتزام الخلي

ــل. ــن الخلي ــدة القدميــة م ــني يف البل بحــق املواطن

فقــد أصيــب، فتــى )16 عامــاً( بالرصــاص الحــي، بعــد أن 

أقــدم جنــود االحتــال عــى إطــاق النــار عليــه وهــو مكبــل 

اليديــن مــن مســافة قريبــة جــداً خــال مواجهــات شــهدتها 

بلــدة تقــوع، رشق محافظــة بيــت لحــم.

وقالــت مصــادر محليــة إن جنــود االحتــال أطلقــوا 

الرصــاص الحــي مــن مســافة قريبــة جــداً عــى الفتــى املقيد 

بعــد اعتقالــه، عقــب تشــييع جثــامن املعلمــة فاطمــة 

ــرار. ــتوطن الذ بالف ــها مس ــي دهس ــليامن الت ــد س محم

وقــال مديــر بلديــة تقوع تيســر أبــو مفــرح إن مواجهات 

اندلعــت عــى املدخــل الشــاميل للبلــدة بــني الشــبان وقوات 

االحتــال، التــي أطلقــت الرصــاص الحــي والرصــاص املعــدين 

املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع والصــوت 

باتجاههم.

ــت  ــى وكبل ــت الفت ــال اعتقل ــوات االحت ــاف: إن ق وأض

ــن  ــام كان م ــرب ف ــه حــاول اله ــره، إال أن ــف ظه ــه خل يدي

جنــود االحتــال إال إطــاق النــار عليــه مــن مســافة قريبــة 

ــه يف فخــذه. ــا أدى إىل إصابت جــداً م

وأشــار إىل أن األهــايل متكنــوا مــن تخليــص الفتــى الجريــح 

ــوه إىل إحــدى املستشــفيات يف  ــال، ونقل ــوات االحت مــن ق

مدينــة بيــت لحــم.

 ووصفــت مصــادر طبيــة، إصابــة الفتــى بالخطــرة، 

ــان الفخــذ  مشــرة إىل أن الرصاصــة أدت إىل تقطــع يف رشي

ــاد. ــف ح ــدوث نزي وح

مــن جهــة أخــرى، أعــادت قــوات االحتــال هــدم خيمتــني 

يف قريــة سوســيا، جنــوب رشقــي يطــا، جنــوب الخليــل.

الجــدار  ملقاومــة  الوطنيــة  اللجنــة  منســق  وأكــد   

ــوات  ــور أن ق ــب الجب ــل رات ــوب الخلي ــتيطان يف جن واالس

قريــة سوســيا، وهدمــت خيمتــني  اقتحمــت  االحتــال 

ــال  ــة، مشــراً إىل أن االحت للمواطــن حســني رايض النواجع

كان هدمهــا األســبوع املــايض وجــرت إعــادة بنائهــا.

ــال يف  ــة االحت  يف الســياق، حــررت طواقــم تابعــة لبلدي

القــدس مخالفــات لعــدد مــن املواطنــني يف مخيــم قلنديــا، 

شــامل القــدس املحتلــة.

وقالــت مصــادر محليــة إن طواقــم بلديــة االحتــال 
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ــه  ــارع رام الل ــت ش ــال دهم ــوات االحت ــن ق ــة م وبحامي

لســائقي  مخالفــات  وحــررت  املخيــم،  قــرب  القــدس 

ــة، كــام فتشــت  ــكل مخالف ــات بقيمــة 500 شــيقل ل املركب
عــدداً مــن املحــال التجاريــة.704

إصابة 12 مواطناً عىل حدود القطاع

ــة  ــات مختلف ــا بإصاب ــة، 12 مواطن ــوم الجمع ــب، الي أصي

عــى حــدود قطــاع غــزة. وقمعــت قــوات االحتــال مســرة 

العــودة الســلمية بإطــاق قنابــل الغــاز والصــوت والرصــاص 

بنهــم  إصابــة 12 مواطنــني  أدى  مــا  باملطــاط  املغلــف 

ــعفني. مس

واكــد الناطــق باســم الصحــة بغــزة ارشف القــدرة اصابــة 

املســعف أحمــد وشــاح بعيــار معــدين مغلــف باملطــاط يف 

ــه  ــاء عمل ــي اثن ــال اإلرسائي ــل قــوات االحت ــرأس مــن قب ال

رشق الريــج وتــم نقلــه ملستشــفى شــهداء األقــى لتلقــي 

ــطينية بدأت بالتوافد إىل  ــر الفلس ــت الجامه ــاج. وكان الع

ــة  ــامت العــودة الخمســة عــى طــول الحــدود الرشقي مخي

للقطــاع للمشــاركة يف الجمعــة الـــ55 مــن مســرات العــودة 

التــي تحمــل اســم: »يــوم األســر الفلســطيني«.

وبــدأت قــوات االحتــال بإطــاق النــار اتجــاه الجامهــر 

ــل  ــات الجمعــة الـــ55 كــام أطلقــت واب املشــاركة يف فعالي

ــن.  ــق املتظاهري ــوع لتفري ــاز املســيل للدم ــل الغ ــن قناب م

ــوات  ــام ق ــان قي ــهود عي ــن ش ــا« ع ــلة »مع ــت مراس ونقل

االحتــال بإطــاق النــار باتجــاه شــباب اقرتبــوا مــن الســياج 

ــوب قطــاع غــزة. الفاصــل رشق رفــح جن

ــة  ــم الطبي ــة أن الطواق ــدت وزارة الصح ــا أك ــن جانبه م

تعمــل مبســؤولية وطنيــة ومهنيــة وبــذل كل جهــد مســتطاع 

إلنقــاذ حيــاة الجرحــى ورعايتهــم رغــم الحصــار اإلرسائيــي 

وانتهاكاتــه املســتمرة بحقهــم وهــي ماضيــة يف تقديــم 

ــة ال55  ــات الجمع ــاق فعالي ــع انط ــانية م ــالتها اإلنس رس

ملســرة العــودة وكــر الحصــار الســلمية رشق قطــاع غــزة.

مــن جانبــه أكــد القيــادي يف املبــادرة الوطنيــة نبيــل 

ديــاب وعضــو الهيئــة التنســيقية ملســرات العــودة أن 

املشــاركة يف مســرات اليــوم املوســومة بإحيــاء يــوم األســر 

ــم وإســناد الشــعب  الفلســطيني تــأيت للتأكيــد عــى دع

ــال  ــجون االحت ــالة االرسى يف س ــود وبس ــطيني لصم الفلس

واعتــزازا باالنتصــار الــذي حققتــه الحركــة األســرة يف خضــم 

معركــة الدفــاع عــن الكرامــة وتعبــر عــن الرفــض والتنديــد 

مبامرســات االحتــال وعنريتــه بحــق األرسى ولتذكــر 

ــاً  ــاً عنري ــون إجرام ــن يواجه ــة األرسى الذي ــامل بقضي الع

ــة. ــلطاته القمعي ــال وس ــش االحت ــد جي ــى ي ع

وشــدد ديــاب ملراســلة »معــا« أن انتصــار األرسى بإرادتهم 

ووحدتهــم داخــل ســجون االحتــال يجــب أن يشــكل قــوة 

دفــع لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة. وأن مســرات اليــوم هــي 

ــة  ــق األرسى وللمطالب ــال بح ــم االحت ــن جرائ ــف ع للكش
مبســاندتهم.705

عرشات املستوطنني يقتحمون األقىص بحراسة مشددة

اقتحــم عــرشات املســتوطنني أمــس املســجد األقــى 

ــوات  ــال والق ــارك بحراســة مشــددة مــن رشطــة االحت املب

ــات  ــار االقتحام ــول مس ــى ط ــرشوا ع ــن انت ــة الذي الخاص

ــة. هــذا  ــة للمســتوطنني والجامعــات املتزمت ــر الحامي لتوف

ــا  ــال عنارصه ــة االحت ــه رشط ــرشت في ــذي ن ــت ال يف الوق

وقواتهــا الخاصــة عــى أبــواب املســجد، ودققــت يف حقائــب 

املصلــني وطــاب املــدارس. وقالــت دائــرة األوقاف اإلســامية 

بالقــدس املحتلــة إن 44 مســتوطناً و7 مــن عنــارص رشطــة 

االحتــال. وعنريــن مــن املخابــرات اقتحمــوا املســجد 

ــوا  ــه، وتلق ــتفزازية يف أروقت ــوالت اس ــوا ج ــى، ونظم األق

رشوحــات عــن »الهيــكل« املزعــوم يف مســار أمتــد مــن بــاب 

ــاب الرحمــة  ــي وب ــة مــروراً باملــرواين واملصــى القب املغارب

ــاب  ــن ب ــاً م ــرة، وخروج ــة الصخ ــف قب ــن خل ــاً م والتفاف

ــاة.  ــة حف ــة الصخــرة املرشف السلســلة وعيونهــم صــوب قب

وأشــارت األوقــاف إىل أن االقتحامــات تضمنت 1560 ســائحاً 

أجنبيــاً يف الفــرتة الصباحيــة. وقالــت األوقــاف إنــه يف الفــرتة 

الثانيــة، بعــد صــاة الظهــر، اقتحــم املســجد 36 مســتوطناً 

ــاب  ــرواين وب ــي وامل ــوا بجــوالت شــملت املصــى القب وقام

الرحمــة واســتمعوا مــن أحــد املرشــدين املتطرفــني لــرشوح 

عــن الهيــكل وعــن أهدافهــم يف بــاب الرحمــة مــع خرائــط 

وبعــض الصــور. وأكــدت األوقــاف اقتحــام 1583 ســائحاً يف 

ــال فــرض  ــة املســجد األقــى. وتواصــل رشطــة االحت أروق

قيودهــا عــى دخــول املصلــني الذيــن يتوافــدون مــن القدس 

والداخــل الفلســطيني املحتــل لألقــى، وتدقــق يف هوياتهــم 
ــة. 706 ــه الخارجي ــد بوابات الشــخصية وتحتجــز بعضهــا عن

السبت 2019/4/20

عرشات اإلصابات جراء قمع االحتالل 
ــاق  ــاص واالختن ــني بالرص ــرشات املواطن ــب ع ــام أصي في
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أمــس، إثــر قمــع قــوات االحتــال فعاليــات ســلمية بالضفــة 

وقطــاع غــزة إحيــاء ليــوم األرس الفلســطيني، قصفــت 

مدفعيــة وطائــرات االحتــال عــدة نقــاط رصــد للمقاومــة 

ــة وســط القطــاع. فقــد أصيــب عــدد  يف املنطقــة الحدودي

ــوات  ــر قمــع ق ــاق، أمــس، إث ــني بحــاالت اختن مــن املواطن

ــة  ــت يف قري ــع األرسى نظم ــة م ــة تضامني ــال فعالي االحت

ــوم األســر.  ــاء لي ــة، إحي ــدس املحتل ــات شــامل الق راف

وأدى مئــات املصلــني صــاة الجمعــة عــى أرايض القريــة 

ــة  ــن حرك ــوة م ــايل، بدع ــر« االحت ــة لســجن »عوف املتاخم

»فتــح« يف منطقــة شــامل غــرب القــدس، حيــث أكــد 

خطيــب الجمعــة رضورة االلتفــاف حــول قضيــة األرسى 

البواســل وأهميــة تجســيد الوحــدة الوطنيــة يف أرض الربــاط 

ــال. ــة االحت ــة غطرس ملواجه

»فتــح«  حركــة  يف  القيــادي  دعــا  الفعاليــة،  وخــال 

ــعبية  ــة الش ــات املقاوم ــف فعالي ــني، إىل تكثي ــعيد يق د.س

ملواجهــة املخاطــر املحدقــة بالقضيــة الفلســطينية، يف ظــل 

ــار«  ــة الع ــان »صفق ــرب إع ــن ق ــي تتحــدث ع ــاء الت األنب

األمركيــة، مؤكــداً أن شــعبنا قــادر عــى إفشــالها، كــام 

أفشــل املخططــات التصفويــة الســابقة. 

ــطيني  ــم الفلس ــبان العل ــع الش ــاة، رف ــب أداء الص وعق

ورايــات حركــة »فتــح« والفتــات حملــت عبــارات تضامنيــة 

مــع األرسى عنــد الســياج املحيط بالســجن، يف حــني داهمت 

قــوات االحتــال القريــة وأطلقــت قنابــل الغــاز، والرصــاص، 

تجــاه املشــاركني، مــا أدى لوقــوع حــاالت اختنــاق.707 

مخططات ضم الضفة ... مستقبل عنيف وقاتم

تعتــر األحــزاب التــي يتوقــع أن تشــكل ائتــاف حكومــة 

ــو، أن  ــني نتنياه ــة بنيام ــة، برئاس ــة املقبل ــني اإلرسائيلي اليم

دعــم إدارة الرئيــس األمــريك، دونالــد ترامــب، لسياســة 

الضــم اإلرسائيليــة، تشــكل فرصــة ســانحة لتنفيــذ مخططات 

ومقرتحــات قانــون ضــم قســم كبــر مــن الضفــة الغربيــة إىل 

ــات  ــذه املخطط ــى ه ــو، اآلن، يتبن ــات نتنياه ــل. وب إرسائي

ــه االنتخابيــة  واملقرتحــات، حســب تريحاتــه خــال حملت

ــر أحــزاب اليمــني أن  ــا. وتعت ــن لجمه ــه ع ــده بتوقف وتعه

الفرصــة ســائحة للضــم يف أعقــاب فــوز اليمــني يف انتخابــات 

ــايض،  ــوايل، األســبوع امل ــة عــى الت الكنيســت للمــرة الرابع

دعــم ترامــب غــر املســبوق، ضعــف االتحــاد األورويب، 

ضعــف األمــم املتحــدة، الحــروب يف العــامل العريب، االنقســام 

الخبــر الجغــرايف والباحــث  الفلســطيني وغرهــا. ورأى 

اإلرسائيــي، الدكتــور شــاؤول أريئيــي، وهــو ضابــط ســائق 

برتبــة عقيــد، أن إقــدام إرسائيــل عــى ضــم املنطقــة C، التي 

ــة، »ســيعر عــن  تشــكل 60% مــن مســاحة الضفــة الغربي

ــة األخــرة،  ــات اإلرسائيلي ــر جوهــري لسياســة الحكوم تغي

التــي دأبــت عــى تنفيــذ »ضــم زاحــف« مــن خــال سلســلة 

فعليــاً  وضمهــا  املســتوطنات،  توســيع  مثــل  خطــوات، 

ــة  ــاء اليهودي ــاء يف األحي ــي«، والبن ــدار األمن ــطة »الج بواس

ــة،  ــرق التفافي ــق ط ــدس، ش ــي الق ــتوطنات( يف رشق )املس

ــوت  ــة C وهــدم بي ــر الفلســطيني يف املنطق ــد التطوي تقيي

)بحجــة أنهــا( غــر مرخصــة، ومؤخــراً تعميــق التفريــق بــني 

الســكان اليهــود والفلســطينيني بواســطة سلســلة خطــوات 
ــة«. 708 ترشيعي

األحد 2019/4/21

رفع حالة التأهب األمني يف جميع املناطق، إصابة شاب 
بجراح خطرية عىل حاجز زعرتة 

قريــة  مــن  أمــس، طفــاً  دهــس مســتوطن، مســاء 

الفريديــس رشق بيــت لحــم، وأصيــب شــاب برصــاص 

االحتــال بجــروح حرجــة، عــى حاجــز زعــرتة جنــوب نابلس 

بدعــوى محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن جنــدي، بينــام 

ــد  ــدء عي ــع ب ــة، فجــر أمــس، م ــت الرشطــة اإلرسائيلي أعلن

»البيســح« اليهــودي، عــن رفــع حالــة التأهــب يف صفــوف 

جميــع عنارصهــا وقــوات األمــن املختلفــة يف جميــع أنحــاء 

املناطــق. فقــد دهــس مســتوطن، مســاء أمــس، طفــاً 

ــادر  ــادت مص ــم. وأف ــت لح ــس رشق بي ــة الفردي ــن قري م

ــكر  ــد عس ــد رائ ــل محم ــس الطف ــتوطناً ده ــة أن مس أمني

)5 أعــوام( وتــم نقلــه إىل أحــد املستشــفيات يف مدينــة 

ــه باملتوســطة. ويف نابلــس أصيــب  القــدس، ووصفــت حالت

شــاب برصــاص االحتــال اإلرسائيــي بجــروح حرجــة، عــى 

ــس.709  ــوب نابل ــرتة جن ــز زع حاج

رسالة مرسبة لكوشرن تشري إىل رغبته يف الخلص من وكالة 
الغوث وحق العودة 

ــا  ــر موقعه ــة، ع ــيس األمركي ــن بولي ــة فوري ــرشت مجل ن

اإللكــرتوين، أمــس، رســالة رسية وجههــا جاريد كوشــنر صهر 

ــد اإللكــرتوين،  ــر الري ــد ترامــب، ع ــس األمــريك دونال الرئي

لعــرشات مــن الشــخصيات املهمــة داخــل البيــت األبيــض، 

تظهــر موقفه مــن قضية الاجئــني الفلســطينيني ضمن خطة 
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ــع  ــد أن الدف ــه يعتق ــرن« وأن ــة الق الســام املســامة »صفق

بعمليــة الســام ســيكون عــن طريق »كــر الوضــع القائم«. 

وبحســب الوثيقــة التــي أرســلها كوشــنر منــذ عــام 

ونصــف وتحديــداً يف الحــادي عــرش مــن كانــون الثــاين 

مــن عــام 2018، فإنــه يفضــل وقــف املســاعدات املاليــة لـــ 

»األونــروا« بشــكل كي، مشــراً إىل أن تهديــدات »األونــروا« 

بتوقــف املــدارس عــن العمــل مل تكــن حقيقيــة حيــث 

اســتمرت تلــك املــدارس بالعمــل بشــكل طبيعــي، ورأى 

كوشــر أنــه مــن الــروري إلغــاء عمــل »األونــروا« لتســوية 

ــة  ــدول العربي ــن هــم يف ال ــتيعاب م ــني، واس ــة الاجئ قضي

الفلســطينية  الســلطة  تتــوىل  أن  عــى  فيهــا،  بإبقائهــم 

ــة الفلســطينيني يف  ــني وكاف ــن الاجئ ــة ع املســؤولية الكامل

ــة.710  ــة الغربي ــزة والضف غ

الكشف عن تفاصيل شارع استيطاين يصادر مئات 
الدومنات من أرايض العروب وبيت أمر وحلحول

عســكريا  قــرارا  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  أصــدر 

يحمــل الرقــم 1/19/هـــ وموقــع مــن قبــل رئيــس مــا 

يســمى بــاإلدارة املدنيــة- الســلطة املختصــة »أحفــات 

ــا مســاحته  ــرف يف م ــتماك وحــق الت ــد« بشــأن اس عمي

401 دونــم، وذلــك لشــق طريــق التفــايف أســامه األمــر 

العســكري )شــارع التفــايف العــروب(، وحســب األمــر فــإن 

قــرار اســتماك املئــات مــن الدومنــات الزراعيــة تــأيت ضمــن 

ــايل: ــع الت املواق

-بلــدة بيــت أمــر: حــوض 2 يف مواقــع »فريديــس، بيــت 

زعتــة، جبــل أبــو ســودة، جبــل القــرن، ود الشــيخ«، وحــوض 

4 ود العــروب«.

ــة »10،  ــدة حلحــول: حــوض 34928 يف القطــع التالي -بل

 ،124 ،118 ،93 ،91 ،87 ،71 ،60 ،44 ،37 ،26 ،23 ،23 ،7

126، 157، 141«، كذلــك الحــوض 8 يف مواقــع: خربــة بيــت 

خــرف، ورأس القــايض، وخربــة الدرجــي. وحــوض رقــم 10 

يف موقــع دهــر البــو، وحــوض 11 يف موقــع وردان.

وبالنظــر إىل الخارطــة املرفقــة مــع األمــر العســكري وبعد 

ــة يف  ــل وحــدة نظــم املعلومــات الجغرافي ــا مــن قب تحليله

ــن  ــدأ م ــد يب ــق الجدي ــإن الطري ــاث األرايض ف ــز أبح مرك

ــرتا  ــد 720 م ــة تبع ــى نقط ــون« حت ــار عتصي ــرق »كف مف

تقريبــا إىل الشــامل مــن مفــرق النبــي يونــس عــى طريــق 

ــوادي.711  ــفل ال ــايف يف أس )60( االلتف

االحتالل يغلق مدخل مخيم الفوارة ويعتقل شاباً من 
الخليل

 أغلقــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي مســاء اليوم الســبت، 

مدخــل مخيــم الفــوار جنــوب الخليــل، فيــام اعتقلــت قوات 

ــل. وبحســب مــا ذكــرت  ــة الخلي االحتــال شــابا مــن مدين

ــة  ــت البواب ــال أغلق ــوات االحت ــإن ق ــة، ف ــادر صحافي مص

الحديديــة املقامــة عــى مدخــل مخيــم الفــوار جنــوب 

ــم. ــني مــن وإىل املخي ــل، ومنعــت حركــة املواطن الخلي

مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت قــوات االحتــال الشــاب عمــر 

البكــري )20 عامــاً( مــن مدينــة الخليــل أثنــاء مــروره عــى 
حاجــز عســكري قــرب جــر حلحــول شــامل الخليــل.712

الخليل: إصابات باالختناق جراء إطالق االحتالل قنابل 
الغاز صوب مدارس املنطقة الجنوبية

اليــوم األحــد،  الطلبــة، واملعلمــني،   أصيــب عــرشات 

بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، 

ــي صــوب مجمــع  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــه ق ــذي أطلقت ال

ــل. ــة يف الخلي ــة الجنوبي ــدارس املنطق م

ــية  ــل األساس ــة الخلي ــن ادارة مدرس ــادر م ــادت مص  وأف

لـ»وفــا«، بــأن قــوات االحتــال أطلقــت بغــزارة قنابــل الغــاز 

ــاء دخولهــم املدرســة  ــة واملعلمــني أثن الســام باتجــاه الطلب

وجــرى  اختنــاق،  بحــاالت  تســبب  مــا  اليــوم،  صبــاح 

ــا. ــعافهم ميداني إس

ــي  ــة الت ــة الجنوبي ــدارس يف املنطق ــع امل ــرض مجم ويتع

ــة، وطــارق  ــن، والهاجري ــن: مدرســة ذو النوري تضــم كا م

بــن زيــاد، ومدرســة كالــة الغــوث، وخديجــة بنــت خويلــد، 

وبيــت املقــدس األساســية، ومدرســة الخليــل األساســية 

للبنــني، إىل اعتــداءات يوميــة مــن قبــل املســتوطنني وجيــش 

ــارش،  ــكل مب ــدرايس بش ــوم ال ــى الي ــر ع ــا يؤث ــال، م االحت

باإلضافــة إىل حالــة الرعــب التــي ميــر بهــا الطلبــة األطفــال 
ــداءات املمنهجــة.713 ــرار االعت ــم جــراء تك وذويه

اإلثنني 2019/4/22

التزام عريب بتفعيل شبكة أمان مالية لفلسطني

أكــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى 

وزارة الخارجيــة العــرب، التــزام الــدول العربيــة يدعــم 

موازنــة دولــة فلســطني وتنفيــذ قــرار قمــة تونــس بتفعيــل 

شــبكة أمــان ماليــة مببلــغ 100 مليــون دوالر أمــريك شــهرياً، 

ــا.  ــي تتعــرض له ــة الت ــة الضغــوط السياســية واملالي ملواجه
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وشــدد املجلــس، يف بــني أصــدره يف ختــام دورتــه غــر 

ــة الفلســطينية –  ــة، أمــس، بشــأن »تطــورات القضي العادي

املســار الســيايس واألزمــة املاليــة »بحضــور الرئيــس محمــود 

عبــاس، عــى أن الــدول العربيــة التــي قدمــت مبــادرة 

الســام العربيــة عــام 2002 واملبنيــة عــى أســاس القانــون 

ــل  ــدأ األرض مقاب ــة ومب ــة الدولي ــرارات الرشعي ــدويل وق ال

الســام ال ميكنهــا أن تقبــل أي خطــة أو صفقــة ال تنســجم 

ــة.  ــات الدولي ــذه املرجعي ــع ه م

ــح يف  ــن تنج ــة ل ــذا صفق ــل هك ــى أن مث ــدد ع ــام ش ك

تحقيــق الســام الدائــم والشــامل يف الــرشق األوســط إذا مل 

تضمــن الحقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني املناضــل. 

املصــر وإقامــة دولتــه  تقريــر  وعــى رأســها حقــه يف 

املســتقلة ذات الســيادة عــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران 

ــني  ــق الاجئ ــة، وح ــدس الرشقي ــا الق ــام 1967 وعاصمته ع

ــادرة الســام  ــرار 194 ومب ــق الق ــض وف يف العــودة والتعوي

العربيــة، وإطــاق رساح األرسى. 

ويف هــذا الســياق أكــد وزراء الخارجيــة العــرب ودعمهــم 

ــس  ــا يف مجل ــي قدمه ــاس الت ــود عب ــس محم ــة الرئي لخط

األمــن عــام 2018. 

ــاذ  ــة باتخ ــدول العربي ــزام ال ــى الت ــس، ع ــدد املجل وش

الرشقيــة  القــدس  مدينــة  لحاميــة  الازمــة  اإلجــراءات 

ــا  ــى هويته ــاظ ع ــطني والحف ــة فلس ــة دول ــة عاصم املحتل

يشــمل  مبــا  والتاريخيــة،  القانونيــة  ومكانتهــا  العربيــة 

مقدســاتها اإلســامية واملســيحية ضــد السياســات والخطــط 

قــرار  أي  وضــد  االســتعامرية،  اإلرسائيليــة  واملامرســات 

يعــرتف بهــا عاصمــة إلرسائيــل أو يخــل مبكانتهــا القانونيــة 

ــة.714  ــة ذات الصل ــة الدولي ــرارات الرشعي ــتها ق ــي أسس الت

فرنسا تحتج عىل اقتطاع إرسائيل من أموال املقاصة 
الفلسطينية

إلرسائيــل  املــايض  األســبوع  احتجاجــا   قدمت فرنســا 

حــول اقتطــاع جــزء مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية، 

والــذي طالبــت مــن خالــه بتســليم األمــوال كاملــة وغــر 

منقوصــة للســلطة الفلســطينية.

الليلــة  نرشتهــا  يف  اإلرسائيليــة   12 وأشــارت  القناة 

املاضيــة، إىل أن ذلــك شــكل توتــرًا دبلوماســيًا بــني الجانبــني، 

بعــد أن أرص رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، بنيامــني نتنياهــو، 

عــى رفــض الطلــب الفرنــيس عــر رســالة رســمية شــديدة 

ــة. اللهج

الحكومــة  مصادقــة  إثــر  الفرنــيس  االحتجــاج  ويــأيت 

ــون يقــي باقتطــاع أكــر مــن  ــذ قان ــة عــى تنفي اإلرسائيلي

500 مليــون شــيكل مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية، 

مقابــل املخصصــات والرواتــب التــي تدفعهــا الســلطة 

والشــهداء. األرسى  لعائــات 

وبينــت القنــاة اإلرسائيليــة، إن نتنياهــو رد عــى املطلــب 

الفرنــيس برســالة رســمية كتــب فيهــا: »إرسائيــل ســتواصل 

العمــل وفًقــا لسياســاتها وبحســب مــا تنــص عليــه قوانــني 

الكنيســت«.

ــرار  ــه لق ــد رفض ــد أك ــاد األورويب، كان ق ــر أن االتح يذك

إرسائيــل باقتطــاع جــزء مــن األمــوال التــي لهــا عاقــة 

الرائــب  عائــدات  مــن  واألرسى  الشــهداء  مبخصصــات 

القــرار،  تنفيــذ  لوقــف  ســيضغط  وأنــه  الفلســطينية، 

علــام  أن قيمــة أمــوال املقاصــة الفلســطينية الشــهرية 
دوالر.715 مليــون   180 إىل  تصــل 

وزير إرسائيل وعرشات املستوطنني يقتحمون األقىص

وزيــر الزراعــة يف حكومــة االحتال أوري ارئيــل اقتحامات 

املســتوطنني املتطرفــني للمســجد األقــى املبــارك، يف ثالــث 

أيــام “عيــد الفصــح اليهــودي”.

العامــة  العاقــات  مســؤول  الدبــس  فــراس  وأوضــح 

واإلعــام وزيــر الزراعــة وأكــر مــن 170 متطرفــا اســتباحوا 

ــة،  ــات متتالي ــوم، عــى شــكل مجموع ــى الي املســجد األق

عــر بــاب املغاربــة بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال 

التــي رافقــت املجموعــات خــال ســرها بســاحات األقــى 

ــة ومــرورا بســاحة املســجد  ــاب املغارب ــدءا مــن ســاحة ب ب

ــاب  ــاب الرحمــة وصــوال إىل منطقــة ب ــي واملــرواين وب القب

ــاب السلســلة. ــن ب ــني، وخرجــوا م القطان

ــوا  ــتوطنني قام ــن املس ــددا م ــان أن ع ــهود عي ــاد ش وأف

بــأداء طقوســهم وصلواتهــم الدينيــة خــال اقتحــام املســجد 

األقــى املبــارك، بحاميــة أفــراد مــن الرشطــة، فيــام قامــت 

ــة الصــاة«. األخــرة بإخــراج 3 مســتوطنني بحجــة »محاول

وإىل جانــب اقتحامــات املســتوطنني لألقــى، فاملئــات 

منهــم يــؤدون يف هــذه األثنــاء الصلــوات الجامعيــة الخاصــة 

بعيــد الفصــح يف ســاحة الــراق »الجــدار الغــريب للمســجد 

األقــى«.
ويف منطقــة القصــور األمويــة -عنــد الســور الجنــويب 
ــاء تجمــع العــرشات مــن  للمســجد األقــى- يف هــذه األثن

املســتوطنني كذلــك ألداء الصــاة.716
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ــاء قمــة  ــة القاهــرة، أمــس، لق عقــد يف العاصمــة املري

عبــاس، ورئيــس  فلســطني محمــود  رئيــس دولــة  بــني 

جمهوريــة مــر العربيــة عبــد الفتــاح الســييس. 

وأطلــع الرئيــس، نظــره املــري عــى تطــورات القضيــة 

الفلســطينية يف ظــل التحديــات التــي تواجههــا، خاصــة بعــد 

تنصــل إرسائيــل مــن كافــة االتفاقــات املوقعــة، والتــي كان 

آخرهــا قيامهــا باقتطــاع أمــوال املقاصــة الفلســطينية. 

ــادة  ــوي القي ــي تن ــس الخطــوات الت ــام اســتعرض الرئي ك

ــي مــن شــأنها  ــات، والت ــا ملواجهــة هــذه التحدي ــام به القي

الحفــاظ عــى قضيتــا الوطنيــة وتعزيــز صمــود شــعبنا فــوق 

أرضــه، حتــى قيــام دولتــه املســتقلة عــى حــدود الرابــع مــن 

ــة، وعــودة  ــا القــدس الرشقي ــران عــام 1967 وعاصمته حزي

الاجئــني وفــق قــرارات الرشعيــة الدوليــة، ومبــادرة الســام 

العربيــة. وأشــاد الرئيــس بالجهــود التــي تبذلهــا جمهوريــة 

مــر العربيــة برئاســة الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس، 

وأهميــة االســتمرار يف التنســيق والتواصــل الدائــم بــني 
ــن.717 البلدي

الدول العربية: لن نقبل أي صفقة تتناقض والثوابت 
وسنفعل شبكة األمان املالية لدعم ميزانية فلسطني

أكــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى 

وزراء الخارجيــة العــرب، التــزام الــدول العربيــة بدعــم 

موازنــة دولــة فلســطني، وتنفيــذ قــرار قمــة تونــس بتفعيــل 

شــبكة أمــان ماليــة مببلــغ 100 مليــون دوالر أمــريك شــهريا؛ 

ــا. ــي تتعــرض له ــة الت ــة الضغــوط السياســية واملالي ملواجه

ــر  ــه غ ــام دورت ــان أصــدره يف خت ــس، يف بي وشــدد املجل

ــطينية-  ــة الفلس ــورات القضي ــأن »تط ــس، بش ــة، أم العادي

الصومــال،  برئاســة  املاليــة«،  واألزمــة  الســيايس  املســار 

ــاس، عــى أن  ــود عب ــة فلســطني محم ــس دول وحضــور رئي

الــدول العربيــة التــي قدمــت مبــادرة الســام العربيــة 

عــام 2002 واملبنيــة عــى أســاس القانــون الــدويل وقــرارات 

الرشعيــة الدوليــة ومبــدأ األرض مقابــل الســام ال ميكنهــا أن 

تقبــل أي خطــة أو صفقــة ال تنســجم مــع هــذه املرجعيــات 

ــة. الدولي

ــح يف  ــن تنج ــة ل ــذا صفق ــل هك ــى أن مث ــدد ع ــام ش ك

تحقيــق الســام الدائــم والشــامل يف الــرشق األوســط إذا مل 

تضمــن الحقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني املناضــل، 

املصــر وإقامــة دولتــه  تقريــر  وعــى رأســها حقــه يف 

املســتقلة ذات الســيادة عــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران 

العــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة، وحــق الاجئــني 

ــادرة الســام  ــرار 194 ومب ــق الق ــض وف يف العــودة والتعوي

العربيــة، وإطــاق رساح األرسى.

ويف هــذا الســياق، أكــد وزراء الخارجيــة العــرب دعمهــم 

ــس  ــا يف مجل ــي قدمه ــاس الت ــود عب ــس محم ــة الرئي لخط

ــام 2018. ــن ع األم

ــاذ  ــة باتخ ــدول العربي ــزام ال ــى الت ــس، ع ــدد املجل وش

الرشقيــة  القــدس  مدينــة  لحاميــة  الازمــة  اإلجــراءات 

ــا  ــى هويته ــاظ ع ــطني والحف ــة فلس ــة دول ــة عاصم املحتل

يشــمل  مبــا  والتاريخيــة،  القانونيــة  ومكانتهــا  العربيــة 

مقدســاتها اإلســامية واملســيحية ضــد السياســات والخطــط 

قــرار  أي  وضــد  االســتعامرية،  اإلرسائيليــة  واملامرســات 

يعــرتف بهــا عاصمــة إلرسائيــل أو يخــل مبكانتهــا القانونيــة 

التــي أسســتها قــرارات الرشعيــة الدوليــة ذات الصلــة.

وطالــب املجلــس، املجتمــع الــدويل بتنفيــذ قــرار مجلــس 

اإلرسائيــي  االســتعامري  االســتيطان  ضــد   2334 األمــن 

الجمعيــة  قــرار  وفــق  الفلســطينيني  املدنيــني  وحاميــة 

العامــة رقــم 10/20 للعــام 2018، وااللتــزام بالتفويــض 

ــاهامت  ــوارد واملس ــني امل ــروا« وتأم ــة »األون ــي لوكال األمم
املاليــة الازمــة ملوازنتهــا وأنشــطتها.718

»وفا« ترصد التحريض والعنرصية يف وسائل اإلعالم 
اإلرسائيلية

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«، 

ــة، يف  ــام اإلرسائيلي ــائل اإلع ــة يف وســ ــض والعنري التحري

ــني 2019/4/14– 2019/4/20. ــا ب ــرتة م الف

وتوثيقــا  رصــدا  الـــ)94(،  تقريرهــا  »وفــا« يف  وتقــدم 

للخطــاب التحريــي والعنــري يف االعــام العــري املــريئ، 

واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك صفحــات عــى مواقــع 

التواصــل االجتامعــي لشــخصيّات سياســيّة واعتباريّــة يف 

املجتمــع اإلرسائيــّي.

ــي  ــة الت ــاالت اإلخباري ــن املق ــة م ــر جمل ويعــرض التقري

ــة ضــد الفلســطينيني، كــام  تحمــل تحريضــا وعنريــة جليّ

ــر مصــّورة، ضمــن  ــة وتقاري ــات تلفزيوني ويســتعرض مقاب

النــرشة االخباريّــة، ومقابــات عــى الراديــو اإلرسائيــي 
ــي.719 ــارع اإلرسائي ــعبية يف الش ــر ش ــج األك ــن الرام ضم
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»األقىص« يشهد اقتحامات واسعة وتوترا شديدا بسبب 
محاوالت متكررة إلقامة صلوات تلمودية

وزير زراعة االحتالل يقود إحدى مجموعات االقتحام

ــاح  ــاعات صب ــذ س ــارك من ــى املب ــجد األق ــهد املس يش

ــعة  ــات الواس ــل االقتحام ــديدا بفع ــرا ش ــني توت ــوم االثن الي

لعصابــات املســتوطنني ومحاولــة عــدد منهــم أداء طقــوس 

ــم  ــن جوالته ــاً ع ــه، فض ــة في ــوات تلمودي ــعائر وصل وش

االســتفزازية واســتامعهم لرشوحــات حــول أســطورة الهيــكل 

ــاب السلســلة. ــن ب ــادرة املســجد م ــل مغ املزعــوم قب

ــن  ــري م ــات تج ــدس: إن االقتحام ــلنا يف الق ــال مراس وق

جهــة بــاب املغاربــة مبجموعــات كبــرة، وبحراســة معــززة 

ومشــددة مــن قــوات االحتــال، وتتمركــز هــذه املجموعــات 

الرحمــة يف محاولــة ألداء حــركات  بــاب  مــن  بالقــرب 

ــارك،  ــجد املب ــراس املس ــا ح ــدى له ــة تص ــوات تلمودي وصل

وقــد اضطــرت رشطــة االحتــال الخاصــة إىل إخــراج اثنــني 

مــن املســتوطنني مــن األقــى بعــد اعــرتاض الحــراس عــى 

ــجد. ــم يف املس صلواته

ويف تطــور الحــق، قــاد وزيــر الزراعــة بحكومــة االحتــال، 

ــى  ــى ع ــجد األق ــا للمس ــل« اقتحام ــرف »أوري ارئي املتط

رأس مجموعــة مــن ُغــاة املســتوطنني املتطرفــني.

ونقــل مراســلنا عــن شــهود عيــان أن عنــارص مــن رشطــة 

االحتــال الخاصــة تُضيّــق الخنــاق عــى حــراس املســجد يف 

منطقــة بــاب السلســلة التــي تُســتخدم ملغادرة املســتوطنني 

ــة  ــة املقابل ــى املصطب ــد ع ــن التواج ــم م ــى، ومتنعه األق

لبــاب السلســلة، كــام تحــاول إبعــاد الحــراس عــن محيــط 

املســتوطنني املُقتحمــني لألقــى املبــارك.

ــوات  ــتوطنني صل ــن املس ــرة م ــداد كب ــك، أدت أع اىل ذل

ــزت يف  ــى، ترك ــط املســجد االق ــة يف محي ــعائر تلمودي وش

ــاحة  ــى( وس ــريب لألق ــدار الغ ــراق )الج ــط ال ــاحة حائ س

ــارك. ــجد املب ــوب املس ــة جن ــور األموي القص

وكانــت مــا تســمى بـ»منظــامت الهيكل« املزعــوم جددت 

دعواتهــا ألنصارهــا وجمهــور املســتوطنني إىل املشــاركة 

ــد  ــع عي ــاً م ــى تزامن ــات املســجد األق الواســعة يف اقتحام

الفصــح العــري والــذي يســتمر حتــى نهايــة األســبوع 

الجــاري، وتزامنــا مــع طــوق عســكري محكــم فرضــه 

االحتــال عــى املدينــة املقدســة، وإجراءاتــه املشــددة 

وســط املدينــة وبلدتهــا القدميــة ومحيطهــا لتأمــني عربــدات 
املســتوطنني يف »الفصــح« العــري.720

الرئيس للوزراء العرب: اقبلوا ما نقبل به وارفضوا ما 
نرفضه، ال نريد أكرث وال أقل

قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن األوضــاع الفلســطينية يف 

غايــة الصعوبــة ومل تعــد محتملــة وغــر قابلــة لاســتمرار، 

ــم  ــة إىل دع ــة بحاج ــات صعب ــى تحدي ــون ع ــن مقبل ونح

ســيايس ومــايل عــريب.

وأضــاف الرئيــس، يف كلمتــه أمــام اجتــامع وزراء الخارجية 

ــة يف القاهــرة، أمــس:  ــدول العربي ــة ال ــر جامع العــرب مبق

ســندعو برملــان فلســطني أو »املجلــس املركــزي«، لانعقــاد 

املناســبة،  القــرارات  التخــاذ  املقبــل،  الشــهر  منتصــف 

ــدة  ــات املتح ــل والوالي ــع إرسائي ــة م ــق بالعاق ــام يتعل في

األمركية.

ــاً الــوزراء: نتمنــى عليكــم أمريــن اثنــني.   وتابــع، مخاطب

األول: أن تدعمونــا سياســياً، فــإذا كنــا مخطئــني قولــوا لنــا، 

وإذا كنــا عــى صــواب فقــط اقبلــوا مــا نقبــل بــه وأرفضــوا 

مــا نرفضــه، ال نريــد أكــر وال أقــل، واألمــر الثــاين: منــذ عــدة 

أعــوام ونحــن نتوقــع الوصــول إىل هــذا اليــوم، وقلنــا: كيــف 

ميكــن أن نتدبــر أمرنــا إذا عملنــا كــذا وكــذا؟ فــا بــد مــن 

تأمــني شــبكة أمــان.

ــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو ال   وأكــد أن رئيــس ال

ــك فلســطيني،  ــذرع بعــدم وجــود رشي يؤمــن بالســام ويت

وأن إرسائيــل نقضــت جميــع االتفاقيــات املرمــة بيننــا 

وبينهــا، وتنتهــك اتفاقيــة باريــس باقتطاعهــا أمــوال املقاصــة 

ــطينية. الفلس

ــاً  ــراراً دولي ــق ق ــل مل تطب ــس إىل أن إرسائي ــار الرئي  وأش

واحــداً منــذ العــام 1947، بتشــجيع مــن الواليــات املتحــدة 

ــة. األمركي

ــاءل  ــرن«، تس ــة الق ــمى »صفق ــا يس ــق مب ــام يتعل  وفي

الرئيــس: بعــد االعــرتاف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ونقــل 

الســفارة األمركيــة إليهــا، ووقــف املســاعدات لألونــروا، 

وإغــاق مكتــب منظمــة التحريــر يف واشــنطن، مــاذا تبقــى 

مــن »صفقــة القــرن«؟ وأكــد أن إدارة ترامــب انقلبــت عــى 

ــون  ــة للقان ــرارات مخالف ــذت ق ــه واتخ ــا ب ــا وعدتن كل م

ــدويل. ال

 وحــول املصالحــة، قــال الرئيــس: إننــا مــرون عــى 

تحقيــق املصالحــة، رغــم رفــض »حــامس« لهــا، ونقــوم 

مبســؤولياتنا تجــاه شــعبنا يف القطــاع وواصلنــا إمــداد غــزة 

ــن  ــهرياً، لك ــون دوالر ش ــة ملي ــوايل مائ ــدر بح ــة تق مبوازن
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لألســف، نجــد أن »حــامس« تصــب اهتاممهــا عى منــاورات 

ــاك،  ــا أو هن ــة هن ــة مؤقت تحــاول مــن خالهــا كســب هدن

ــهيات. ــض التس ــى بع ــول ع والحص

وأشــار إىل أن الحكومــة اإلرسائيليــة متــرر األمــوال لحــامس 

إلبقــاء االنقســام قامئــاً، كــام قــال رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي 

نتنياهــو: »اســرتاتيجيتنا هــي إدخــال األمــوال لقطــاع غــزة 

لإبقــاء عــى االنقســام قامئــاً«.

 وطالــب الرئيــس األشــقاء العــرب بتوفــر دعــم ســيايس 

املقبلــة  التحديــات  مواجهــة  عــى  »ملســاعدتنا  ومــايل، 

والحفــاظ عــى املــرشوع الوطنــي الفلســطيني«.

كــام جــّدد رفضــه لضــم إرسائيــل لــألرايض العربيــة 

املحتلــة، وقــال: »ال نقبــل بضــم إرسائيــل للقــدس، وال نقبــل 
بضــم الجــوالن وال نقبــل بضــم مــزارع شــبعا اللبنانيــة«.721

الثالثاء 2019/4/23

تجريف عرشات الدومنات من أرايض سلفيت 

الدهــم  عمليــات  االحتــال  قــوات  واصلــت  فيــام 

الغربيــة،  الضفــة  محافظــات  مختلــف  يف  واالعتقــاالت 

وإطــاق النــار عــى املزارعــني يف املناطــق الحدوديــة بقطــاع 

غــزة، أمــس، كثــف املســتوطنون مــن اقتحاماتهــم للمســجد 

األقــى املبــارك واملســجد اإلبراهيمــي، بينــام قام مســتوطنو 

املزارعــني يف  أرايض  مــن  مســاحات  بتجريــف  »أرئيــل« 

ســلفيت. فقــد اقتحــم وزيــر الزراعــة اإلرسائيــي املتطــرف 

ــى  ــى ع ــجد األق ــتوطناً املس ــو 412 مس ــل ونح أوري أرئي

شــكل مجموعــات تضــم كا منهــا مرشــداً وحاخاما بحراســة 

مشــددة مــن الرشطــة والقــوات الخاصــة اإلرسائيليــة، وذلــك 

يف اليــوم الثالــث لعيــد الفصــح اليهــودي، وشــهدت البلــدة 

القدميــة مــن القــدس ازدحامــات شــديدة لتوافــد آالف 

املســتوطنني والســياح فيــام زجــت الرشطــة اإلرسائيليــة 

باملئــات مــن عنارصهــا لتوفــر الحاميــة للمســتوطنني خــال 
ــى. 722 ــجد األق ــة واملس ــدة القدمي ــم للبل اقتحاماته

وفاة عامل من قباطية أثناء مطاردة الرشطة اإلرسائيلية له 
داخل أرايض الـ48

ــاء، عامــل مــن بلــدة قباطيــة جنــوب   تــويف اليــوم الثاث

جنــني، أثنــاء مطــاردة الرشطــة اإلرسائيليــة لــه يف بلــدة 

ــة البطــوف داخــل أرايض الـــ48. عراب

ــا«، إن الشــاب محمــد مجــد  ــي لـ»وف ــال مصــدر أمن وق

كميــل )الســكران( لقــي حتفــه بعــد ســقوطه مــن علــو أثناء 

مطــاردة الرشطــة اإلرسائيليــة يف بلــدة عرابــة البطــوف.723

إرسائيل ترفض طلباً فرنسياً بدفع أموال املقاصة 
الفلسطينية كاملة

رفضــت الحكومــة اإلرسائيليــة، احتجاجــا رســميا تقدمــت 

ــة  ــوال املقاص ــع أم ــول دف ــايض، ح ــبوع امل ــا األس ــه فرنس ب

الفلســطينية، والــذي طالبــت مــن خالــه بتســليم األمــوال 

ــر منقوصــة للســلطة الفلســطينية. ــة وغ كامل

ــة يف  ــاة 12 اإلرسائيلي ــه القن ــا أوردت ــق م ــك وف ــاء ذل ج

ــائية. ــا املس نرشته

وأشــارت القنــاة إىل أن ذلــك شــكل توتــرا دبلوماســيا 

ــة،  ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــد أن أرص رئي ــني، بع ــني الجانب ب

بنيامــني نتنياهــو، عــى رفــض الطلــب الفرنــيس عــر رســالة 

رســمية شــديدة اللهجــة.

يــأيت االحتجــاج الفرنــيس إثــر مصادقــة حكومــة االحتــال 

 500 مــن  أكــر  باقتطــاع  يقــي  قانــون  تنفيــذ  عــى 

ــل  ــطينية، مقاب ــة الفلس ــوال املقاص ــن أم ــيكل م ــون ش ملي

املخصصــات والرواتــب التــي تدفعهــا الســلطة لعوائــل 

والشــهداء. األرسى 

تقدمــت  الفرنســية  الحكومــة  أن  القنــاة  وأوضحــت 

ــة،  ــة اإلرسائيلي األســبوع املــايض باحتجــاج رســمي للخارجي

ــد  ــول تجمي ــم ح ــر قرارك ــى تغي ــوا ع ــه: »اعمل ــاء في ج

تحويــل عائــدات الرائــب كاملــة وغــر منقوصــة للســلطة 

الفلســطينية«. الوطنيــة 

ــالة  ــيس برس ــب الفرن ــى املطل ــو ع ــل، رد نتنياه يف املقاب

رســمية كتــب فيهــا: »إرسائيــل ســتواصل العمــل وفقــا 

ــني الكنيســت«،  ــه قوان ــص علي ــا تن لسياســاتها وبحســب م

واعتــر نتنياهــو يف رســالته أن »الطلــب الفرنــيس غــر 

السياســة  مــع  يتعــارض  كــام  ســيايس،  وغــر  أخاقــي 

األوروبيــة ملحاربــة اإلرهــاب«.

ــرار  ــه لق ــد رفض ــد أك ــاد األورويب، كان ق ــر أن االتح يذك

إرسائيــل باقتطــاع جــزء مــن األمــوال التــي لهــا عاقــة 

الرائــب  عائــدات  مــن  واألرسى  الشــهداء  مبخصصــات 

الفلســطينية، وأنــه ســيضغط لوقــف تنفيــذ القــرار.

شــباط  يف  األورويب،  االتحــاد  باســم  املتحــدث  وقــال 

املــايض، إن االتحــاد يرفــض ذلــك، مؤكــدا مواصلــة الضغــط 

ــات  ــا لاتفاقي ــرار، احرتام ــق الق ــدم تطبي ــل لع ــى إرسائي ع
ــي.724 ــطيني واإلرسائي ــني الفلس ــني الجانب ــة ب املوقع
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القيادة الفلسطينية تعتزم سحب االعرتاف بإرسائيل ووقف 
التنسيق األمني

كشــف محمــود العالــول نائــب رئيــس حركــة فتــح، 

ــادة الفلســطينية  ــزم القي ــي نعت ــن الخطــوات الت ــس، ع أم

ــا  ــرر عقده ــزي املق ــس املرك ــة املجل ــا خــال جلس تنفيذه

ــل.  ــهر املقب ــف الش منتص

ــزم  ــادة تعت ــي إن »القي ــح صحف ــول يف تري ــال العال وق

إعــان ســحب االعــرتاف بإرسائيــل ووقــف التنســيق األمنــي 

يف جلســة املركــزي«. 

ــم بوســت« عــن مســؤول  ــة الـ»جروزالي ــت صحيف ونقل

ــذي  ــطيني ال ــزي الفلس ــس املرك ــر أن املجل ــطيني كب فلس

ــد  ــار ســيناقش مســألة تجمي ــه يف 15 أي ســينعقد يف رام الل

العاقــات مــع إرسائيــل. وذكــرت الصحيفــة أن الرئيــس 

مــن  العديــد  تشــمل  بجولــة  عبــاس ســيقوم  محمــود 

الــدول األوروبيــة والعربيــة واإلســامية الطــاع قادتهــا 

عــى القــرارات التــي يخطــط الفلســطينيون التخاذهــا 

قبــل اإلعــان عــن خطــة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 

ــة بـ»صفقــة القــرن«. للســام يف الــرشق األوســط واملعروف

سيســعى  عبــاس  الرئيــس  إن  كبــر  املســؤول  وقــال 

للحصــول عــى دعــم دويل للمعارضــة الفلســطينية لخطــة 

ترامــب املقبلــة. وأضــاف أن الرئيــس ســيعقد عشــية اجتامع 

املجلــس املركــزي عــدة اجتامعــات ملناقشــة الخطــوات 

املســتقبلية للقيــادة الفلســطينية. 

وكان الرئيــس أملــح يف خطابــه أمــام وزارة خارجيــة جامعة 

ــاء  ــدرس إلغ ــطينية ت ــلطة الفلس ــان الس ــة ب ــدول العربي ال

ــس  ــال الرئي ــل. وق ــع إرسائي ــة م ــات املوقع ــع االتفاقي جمي

يف خطابــه بــأن إرسائيــل فشــلت يف تنفيــذ االتفاقيــات مبــا 

ــوزراء  ــس ال ــاً إىل أن رئي ــلو، منوه ــات أوس ــك اتفاقي يف ذل

ــن بالســام.  ــني نتنياهــو ال يؤم ــي بنيام اإلرسائي

وقــال املســؤول للصحيفــة إن اجتــامع املركزي ســركز عى 

خطــة ترامــب واإلجــراءات اإلرسائيليــة ضــد الفلســطينيني، 

ــا الســلطة  ــي تدفعه ــرار خصــم املخصصــات الت وخاصــة ق

ــي  ــب الت ــدات الرائ ــن عائ ــات األرسى والشــهداء، م لعائ
تجمعهــا إرسائيــل نيابــة عــن الفلســطينيني. 725

االحتالل يعتقل أربعة مواطنني من الخليل

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي اليــوم الثاثــاء، 

ــادت مصــادر  ــل. وأف ــني مــن محافظــة الخلي أربعــة مواطن

ــت  ــال اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ»وف ــة ومحلي أمني

اذنــا غــرب  بلــدة  املواطــن، حســان زيــاد عــواد مــن 

الخليــل، واقتادتــه اىل جهــة غــر معلومــة. ومــن بلــدة ديــر 

ــال  ــوات االحت ــت ق ــل، اعتقل ــرب الخلي ــوب غ ســامت جن

ــب الحــروب، وحســن يــري  ــني، خــر محمــد دي املواطن

الحــروب، كــام اعتقلــت املواطــن حمــزة يوســف حمــدان 

مــن قريــة الطبقــة ببلــدة دورا. وداهمــت قــوات االحتــال 

عــدة أحيــاء مبدينــة الخليــل وبلــدة بيــت كاحــل وفتشــت 

ــلامن  ــم س ــد الكري ــا عب ــن أصحابه ــرف م ــازل ع ــدة من ع

ــل  ــى مداخ ــكرية ع ــا العس ــت حواجزه ــة، ونصب العطاون

ــل  ــة الخلي ــل مدين ــى مدخ ــول، وع ــعر وحلح ــدات س بل

ــات  ــاف املركب ــى إيق ــت ع ــص، وعمل ــورة بحل ــاميل ج الش

وتفتيشــها والتدقيــق يف بطاقــات املواطنــني، مــا تســبب يف 
ــم.726 ــة مروره إعاق

عرشات املستوطنني يقتحمون املسجد األقىص واالحتالل 
يغلق الحرم اإلبراهيمي أمام املصلني

ــر  ــهم وزي ــى رأس ــتوطن، ع ــن 400 مس ــر م ــم أك اقتح

الزراعــة أوري أرئيــل، املســجد األقــى، أمــس، بحراســة مــن 

ــة. الرشطــة اإلرسائيلي

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس إن 266 

ــال  ــن خ ــى م ــجد األق ــات املس ــوا باح ــتوطنا اقتحم مس

ــس. ــوم أم ــن ي ــة م ــرتة الصباحي ــة يف الف ــاب املغارب ب

وأشــارت إىل أن 144 مســتوطنا اقتحمــوا املســجد األقــى 

يف ســاحات مــا بعــد الظهــر بحراســة مشــددة مــن الرشطــة 

اإلرسائيلية.

ولفتــت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس إىل أن وزيــر 

ــل اقتحــام املســجد األقــى،  ــي أوري أرئي ــة اإلرسائي الزراع

أمــس، علــام أنــه ســبق أن اقتحــم املســجد قبــل 10 أيــام.

واســتنادا إىل دائــرة األوقــاف اإلســامية فــإن مســتوطنني 

إرسائيليــني حاولــوا أداء طقــوس دينيــة تلموديــة خــال 

ــجد. ــات املس ــم لباح اقتحاماته

وقــال شــهود عيــان إن عنــارص مــن رشطــة االحتــال 

ــاق عــى حــراس املســجد يف منطقــة  ــق الخن الخاصــة تضي

املســتوطنني  ملغــادرة  تســتخدم  التــي  السلســلة  بــاب 

ــة  ــة املقابل ــى املصطب ــد ع ــن التواج ــم م ــى، ومتنعه األق

لبــاب السلســلة، كــام تحــاول إبعــاد الحــراس عــن محيــط 

املســتوطنني املقتحمــني لألقــى املبــارك. وكانــت مــا تســمى 

ــا  ــا ألنصاره ــوم جــددت دعواته ــكل« املزع »منظــامت الهي

وجمهــور املســتوطنني إىل املشــاركة الواســعة يف اقتحامــات 
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ــذي  ــد الفصــح العــري وال ــاً مــع عي املســجد األقــى تزامن

يســتمر حتــى نهايــة األســبوع الجــاري، وتزامنــا مــع طــوق 

ــة املقدســة،  عســكري محكــم فرضــه االحتــال عــى املدين

القدميــة  وبلدتهــا  املدينــة  املشــددة وســط  وإجراءاتــه 

»الفصــح«  يف  املســتوطنني  عربــدات  لتأمــني  ومحيطهــا 

ــري. الع

ــعة  ــات واس ــى اقتحام ــجد األق ــهد املس ــا يش ــادة م وع

مــن قبــل املســتوطنني اإلرسائيليــني خــال فــرتة عيــد الفصــح 

اليهــودي.

ــف  ــد مكث ــع تواج ــتوطنني م ــات املس ــت اقتحام وتزامن

لقــوات االحتــال اإلرسائيــي يف أنحــاء مدينــة القــدس 

وبخاصــة البلــدة القدميــة التــي تحولــت إىل مــا يشــبه 

الثكنــة العســكرية.

يــوم أمــس  وكان عــرشات آالف اإلرسائيليــني تدفقــوا 

ــد الفصــح  ــوات ملناســبة عي ــراق ألداء الصل عــى ســاحة ال

اليهــودي.

وأغلقــت الرشطــة اإلرسائيليــة العديــد مــن الطرقــات 

إلفســاح املجــال أمــام وصــول املتدينــني اإلرسائيليــني إىل 

ــراق. ــاحة ال س

ويف الخليــل، أغلقــت قــوات االحتــال أمــس، الحــرم 

اإلبراهيمــي أمــام املصلــني املســلمني، وذلــك الســتباحته 

للمســتوطنني لاحتفــال بعيــد الفصــح اليهــودي.

وأكــد مديــر الحــرم اإلبراهيمــي ورئيــس الســدنة حفظــي 

أبــو ســنينة، أن هــذا اإلجــراء مــن إغــاق الحــرم أمــام 

املصلــني املســلمني تعــٍد ســافر عــى حرمــة الحــرم، واعتــداء 

أماكــن  إىل  بالوصــول  املســلمني  حــق  عــى  اســتفزازي 

ــم. ــة به ــادة الخاص العب

كــام أغلقــت قــوات االحتــال، الطريــق املؤديــة إىل 

ــر الســبع«،  ــل »شــارع ب ــة الخلي ــة يف مدين الســوق املركزي

بحجــة الســامح للمســتوطنني بزيــارة موقــع أثــري يطلقــون 

ــز«. ــن قن ــل ب ــر »عتنائي ــه ق علي

ــال  ــود االحت ــان، إن العــرشات مــن جن ــال شــهود عي وق

دهمــوا منطقــة بــاب الزاويــة وســط املدينــة، وأجــروا 

ــني  ــا، بحجــة تأم أصحــاب املحــال التجاريــة عــى إغاقه

دخــول عــرشات املســتوطنني لزيــارة القــر املذكــور احتفــاال 
ــودي«.727 ــح اليه ــد الفص ــمونه »عي ــا يس مب

األربعاء 2019/4/24

قوات االحتالل تُفجر منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليىل يف 
بلدة الزاوية غرب سلفيت

فجــرت قــوات االحتــال اإلرسائيي، صبــاح اليــوم األربعاء، 

منــزل عائلــة الشــهيد عمــر أبــو ليــى، يف بلــدة الزاويــة غرب 

ســلفيت، عــى مرحلتــني متتاليتــني، وألحقــت أرضارا بعــدد 

مــن املنــازل املجــاورة.

ويتألــف املنــزل املســتهدف مــن طابقــني بواقــع 4 شــقق 

ســكنية، حيــث تــم تدمــر الطابــق الثــاين بالكامــل. وأفــاد 

مراســلنا بــأن قــوات االحتــال داهمــت عــى الســاعة 

الليــل املاضيــة بلــدة الزاويــة  العــارشة والنصــف مــن 

بأعــداد كبــرة، ترافقهــا جرافتــان عســكريتان، وانتــرشت يف 

ــل  معظــم حاراتهــا، وأعلنتهــا منطقــة عســكرية مغلقــة قب

ــدم  ــرشع به ــهيد وت ــزل ذوي الش ــم من ــارص وتقتح أن تح

ــه  ــره وهدم ــم تفج ــن ث ــه وم ــة وتفخيخ ــه الداخلي جدران

ــاعة  ــة والس ــاعة السادس ــد الس ــني عن ــى مرحلت ــا ع كام

ــوم. ــاح الي ــن صب ــف م ــابعة والنص الس

وأضــاف أن قــوات االحتــال أجــرت العــرشات مــن 

ــادرة  ــى مغ ــاء، ع ــال والنس ــك األطف ــا يف ذل ــني، مب املواطن

ــم اىل  ــى ورحلته ــو لي ــة أب ــزل عائل ــاورة ملن ــم املج منازله

مدرســة مجــاورة، وأطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

كانــوا  الذيــن  والصحفيــني  املواطنــني  صــوب  للدمــوع 

ــر. ــدم والتفج ــة اله ــة عملي ــى تغطي ــون ع يعمل

ــو  ــة، إن نح ــي الزاوي ــد مواطن ــان وأح ــاهد عي ــال ش وق

50 عائلــة جــرى ترشيدهــا يف العــراء خــال عمليــة الهــدم 

ــة. ــر اإلرسائيلي والتفج

ــي  ــدم الت ــة اله ــال عملي ــت خ ــك، اندلع ــون ذل يف غض

استمرت ألكر من 8 ساعات متواصلة، مواجهات بني عرشات 

الشــبان وقــوات االحتــال التــي أطلقــت الرصــاص وقنابــل 

الغــاز والصــوت صوبهــم دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات.

ووصــف رئيــس بلديــة الزاويــة نعيــم شــقر، يف حديــث 

لتلفزيــون فلســطني، عمليــة اقتحــام البلــدة مــن قبــل 

قــوات االحتــال وهــدم املنــزل بالهمجيــة، مشــرا اىل ترويــع 

ــا إىل أن املجتمــع  ــود للمواطنــني اآلمنــني والعــزل، الفت الجن

ــو ليــى. ــة أب ــاء منــزل عائل املحــي ســيبارش بإعــادة بن

وكانــت قــوات االحتــال قــد أعدمــت عمــر أبــو ليــى )19 

ــم  ــزل قدي ــايض يف من ــن آذار امل ــرش م ــع ع ــاً( يف التاس عام
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ببلــدة عبويــن شــامل رام اللــه، بعــد مطاردتــه لثاثــة أيــام، 

ــن  ــذه عملية طع ــم تنفي ــك بزع ــه، وذل ــزت جثامن واحتج

ــن  ــة آخري ــني وإصاب ــتوطنني اثن ــل مس ــن مقت ــفرت ع أس

ــل”728. ــرب مســتوطنة “أرئي بجــروح ق

كوشرن: سنكشف صفقة القرن بعد انتهاء رمضان ونركز 
عىل أمن إرسائيل وتحسني حياة الفلسطينيني

ــد  ــريك دونال ــس األم ــر الرئي ــر، صه ــد كوش ــن جاري أعل

ــن  ــه سيكشــف ع ــس، أن ترامــب ومستشــاره الســيايس، أم

ــاء  ــد انته ــط بع ــرشق األوس ــام يف ال ــرة للس ــه املنتظ خطت

ــل. ــران املقب ــع حزي ــان مطل ــهر رمض ش

 وقــال كوشــر يف منتــدى مجلــة »تايــم«، إنــه كان يأمــل 

بطــرح الخطــة أواخــر العــام املــايض، إال أن رئيــس الــوزراء 

اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو أعلــن عــن إجــراء انتخابــات وال 

يــزال يحتــاج إىل الوقــت لتشــكيل ائتــاف.

ــد  ــار مستشــاري ترامــب، »عن وأضــاف كوشــر، أحــد كب

االنتهــاء مــن ذلــك، ســنكون عــى األرجــح يف منتصــف شــهر 

رمضــان، ولذلــك ســننتظر إىل مــا بعــد انتهــاء رمضــان، وبعد 

ذلــك سنكشــف عــن خطتنــا«.

وتهــرب كوشــر مــن اإلجابــة حــول إذا مــا اعتمــدت 

الخطــة األمركيــة للتســوية السياســية يف فلســطني والــرشق 

ــى  ــرن«، ع ــة الق ــم »صفق ــا باس ــة إعامي ــط املعروف األوس

مبــدأ حــل الدولتــني، مشــددا عــى أن الصفقــة ركــزت عــى 

ــة  ــألة األمني ــطينيني واملس ــدى الفلس ــادي ل ــع االقتص الوض

ــل. ــدى إرسائي ل

وتابــع كوشــر، إنــه »ســيتعني عــى الجانبــني تقديــم 

ــن  ــادة م ــدى الق ــل أن يكــون ل ــازالت«، واســتطرد، »نأم تن

ــك«. ــام بذل ــجاعة للقي ــني الش الجانب

وقــال كوشــر، »عــادة مــا يتــم البــدء بعمليــة ونأمــل أن 

تــؤدي إىل حــل، نحــن تبنينــا مقاربــة غــر تقليديــة. »تعلمنا 

مــن تجــارب املــايض وكيــف وملــاذا فشــلوا«.

وأضــاف، »نحــن أعددنــا اقرتاحــا مفصــا لذلــك، ال نحــاول 

فــرض إرادتنــا عــى أحــد؛ آمــل أن تكــون هــذه رؤية شــاملة 

ملــا ميكــن أن يحــدث إذا كان النــاس هنــاك عــى اســتعداد 
التخــاذ قــرارات صعبــة«.729

شهيد من قباطية أثناء مطاردة الرشطة اإلرسائيلية له يف 
عرابة البطوف

استشــهد أمــس العامــل مــن بلــدة قباطيــة محمــد 
ــاء  ــو أثن ــن عل ــد ســقوطه م ــل )الســكران(، بع ماجــد كمي

مطــاردة الرشطــة اإلرسائيليــة لــه يف بلــدة عرابــة البطــوف 
داخــل أرايض الـــ 48، فيــام أصابــت قــوات االحتــال عرشات 
املواطنــني بحــاالت اختنــاق جــراء إطاقهــا وابــا مــن قنابــل 
الغــاز والصــوت صوبهــم، خــال مواجهــات اندلعــت عقــب 

ــاً. ــة وجــرى معالجتهــم ميداني اقتحــام قباطي
الحــرم  أمــس،  االحتــال  جنــود  أغلــق  الخليــل،  ويف 
اإلبراهيمــي أمــام املصلــني، لليــوم الثــاين عــى التــوايل، 
ــد  ــال بعي ــل املســتوطنني لاحتف ــن قب ــك الســتباحته م وذل
ــة  ــا يف قري ــة يط ــزه بلدي ــوا متن ــودي، واقتحم ــح اليه الفص

الكرمــل جنــوب الخليــل. 
الجــدار  ملقاومــة  الوطنيــة  اللجنــة  منســق  وأفــاد 
ــود  ــأن جن ــور، ب ــب الجب ــل رات ــوب الخلي ــتيطان جن واالس
ــدد  ــطح ع ــوا أس ــل، واعتل ــزه الكرم ــوا متن ــال اقتحم االحت
مــن املنــازل، وأغلقــوا الطــرق املؤديــة ملســافر يطــا بحواجــز 
عســكرية، مــا أدى إىل إعاقــة حركــة املواطنــني، وحــال دون 
وصــول املزارعــني إىل أراضيهــم، اقتحــم مئــات املســتوطنني، 
ــس،  ــامل نابل ــطية ش ــدة سبس ــري يف بل ــع األث ــس، املوق أم
ــاين  ــوم الث ــة للي ــاد اليهودي إلقامــة احتفــاالت ملناســبة األعي
عــى التــوايل، وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم، 
ــدة،  ــات املســتوطنني اقتحمــوا املوقــع األثــري يف البل إن مئ
ــن  ــددة م ــة مش ــط حامي ــوايل، وس ــى الت ــاين ع ــوم الث للي
ــول إىل  ــن الوص ــني م ــع املواطن ــال، ومن ــود االحت ــل جن قب

ــة.730 املنطق

حاخامات ومستوطنون يقتحمون األقىص لليوم الثالث 
مبناسبة »الفصح«

لليــوم الثالــث عــى التــوايل، شــهد املســجد األقــى املبارك 
ــار يف  ــاط كب ــل حاخامــات وضب اقتحامــات واســعة مــن قب
الرشطــة ومســتوطنني، مبناســبة »الفصــح اليهــودي« بحاميــة 
ــوات الخاصــة يف عســكرة  ــن الرشطــة والق ــرة م ــوات كب ق
للمســجد، مــع تشــديد وتضييــق الرشطــة اإلرسائيليــة عــى 
أبوابــه بحــق املصلــني واملرابطــني، كــام اقتحمــت مجموعــة 
مــن ضبــاط رشطــة االحتــال املتحــف اإلســامي يف الزاويــة 
الجنوبيــة الغربيــة للمســجد األقــى عنــوة قبــل ظهــر أمس 
وقامــوا بتهديــد العاملــني والــزوار واعتقلــوا مديــر املتحــف 

عرفــات عمــرو. 
وشــهدت كافــة الطــرف املؤديــة إىل البلــدة القدميــة 
ازدحامــات وإغاقــات لحركــة الســر يف محيــط القــدس 
القدميــة لتزامــن األعيــاد اليهوديــة مــع األعيــاد املســيحية، 
حيــث زجــت قــوات االحتــال باملئــات مــن قواتهــا وأغلقت 
ــاب  ــل وب ــاب الخلي ــة ب ــة يف منطق الطــرق الرئيســية خاص
املغاربــة وداخــل أســوار البلــدة القدميــة، ســاحة عمــر 
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ــاب العامــود لتمكــني املســتوطنني مــن اقتحــام  ومدخــل ب
ــان.  ــة وأم ــى بحري ــدس واألق الق

وقالــت األوقــاف اإلســامية يف القــدس إن 356 مســتوطناً 
ــم  ــاح بدع ــة اجتي ــس يف عملي ــى أم اقتحــام املســجد األق
ــجد  ــم املس ــة إذ اقتح ــة اإلرسائيلي ــة والرشط ــن الحكوم م
119 مســتوطناً يف الفــرتة الصباحيــة إىل جانــب 1632 ســائحاً 

أجنبيــاً مــن جنســيات مختلفــة. 
املقتحمــني  مجمــوع  اإلســامية  األوقــاف  وأضافــت 
للفرتتــني الصباحيــة واملســائية ارتفــع يف الفــرتة الثانيــة 
ــار  ــاط كب ــات وضب ــادة وزارة وحاخام ــاً بقي إىل 356 متطرف
تدفقــوا للمســجد وقــام بعضهــم بــأداء صلــوات تلموديــة يف 

ــة.731 ــراق املحتل ــاحة ال ــة ويف س ــة الرشقي املنطق

قوات االحتالل تعتقل 6 مواطنني 

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي الليلــة املاضيــة 

ــت  ــي بي ــن محافظت ــني م ــاء 6 مواطن ــوم األربع ــر الي وفج

ــرم. ــم وطولك لح

وبــني نــادي األســر الفلســطيني أن خمســة مواطنني جرى 

ــد  ــل خال ــم: خلي ــم وه ــت لح ــة بي ــن محافظ ــم م اعتقاله

ــاح،  ــم ص ــرم إبراهي ــاح، وأك ــد ص ــحادة محم ــاح، وش ص

وأحمــد حســني صــاح وجميعهــم مــن بلــدة الخــر وهــم 

ــم  ــد الكري ــر عب ــن، عــاوة عــى منت ــن األرسى املحرري م

صــدوق. فيــام جــرى اعتقــال ملواطــن مــن بلــدة ذنابــة يف 
محافظــة طولكــرم وهــو إســام رأفــت هنيــة )24 عامــاً(.732

جنود االحتالل أطلقوا النار مرتني عىل فتى وهو مقيد 
ومعصوب العينني

ــى  ــار ع ــوا الن ــال أطلق ــود االحت ــس، أن جن ــف، أم كش

الفتــى أســامة عــي البــدن )16 عامــاً( يف قريــة تقــوع 

مبحافظــة بيــت لحــم، وهــو مقيــد اليديــن ومعصــوب 

العينــني مرتــني، الخميــس املــايض، األوىل متــت ألنــه حــاول 

ــه  ــد اعتقال ــا بع ــع فوقه ــي وض ــواك الت ــن األش ــاد ع االبتع

وتقييــده، والثانيــة بزعــم أنــه حــاول الهــروب وهــو مقيــد 

ــني. ــوب العين ومعص

وأعلــن جيــش االحتــال، االثنــني، أنــه ســيحقق يف عمليــة 

إطــاق جنــوده النــار عــى الفتــى أســامة، مــا أدى إىل 

ــه. ــه يف فخذي إصابت

ــرب  ــاول اله ــامة »ح ــى أس ــإن الفت ــش، ف وبحســب الجي

مرتــني«، وأطلــق الجنــود النــار عليــه بعــد محاولــة الهــروب 

الثانيــة ليصــاب مــرة أخــرى يف الجــزء األســفل مــن جســده، 

ــه«. ــة ل ــادروا بتقديــم اإلســعافات األولي و»ب

وأصيــب الفتــى أســامة عــي البــدن يف فخذيــه، وأجريــت 

لــه عمليتــان جراحيتــان، ويتلقــى العــاج يف مستشــفى 
ــت جــاال ووضعــه مســتقر.733 بي

الخميس 2019/4/25

إصابات بالرصاص املطاطي والغاز يف نابلس واستهداف 
مزارعني ورعاة أغنام رشقي القطاع

املغلــف  بالرصــاص  األقــل  عــى  مواطنــاً   27 أصيــب 

ــات  ــوع يف مواجه ــيل للدم ــام واملس ــاز الس ــاط والغ باملط

ــوات  ــع ق ــس م ــاح أم ــن صب ــرة م ــاعة مبك ــت يف س اندلع

ــى  ــات ع ــت مواجه ــام اندلع ــس، ك ــة نابل ــال مبدين االحت

مدخــل مخيــم العــروب، ويف بلــدة الزاويــة غــرب ســلفيت 

ــو  ــر أب ــهيد عم ــة الش ــزل عائل ــال من ــوات االحت ــرت ق فج

ــام رشقــي قطــاع  ليــى، واســتهدفت املزارعــني ورعــاة األغن

غــزة، فيــام اقتحمــت مســتوطن مقــام قــر يوســف ومنطقة 

ــة  ــوات تلمودي ــة صل ــموع إلقام ــدة الس ــليامن وبل ــرك س ب

ــة.  ــاد اليهودي ــاالً باألعي احتف

ففــي نابلــس، أفــادت الطواقــم الطبيــة التابعــة لجمعيــة 

الهــال األحمــر الفلســطيني، بتعاملهــا مــع 27 إصابــة خــال 

مواجهــات مــع االحتــال داخــل مدينــة نابلــس، حيــث 

تركــزت املواجهــات يف محيــط قــر يوســف وشــارع عــامن 

ــة. ــاوي رشق املدين ــرق الغ ومف

وأوضحــت أن مــن بــني اإلصابــات 7 بالرصــاص املطاطــي، 

منهــا إصابتــان بالــرأس نقلنــا للمستشــفى الســتكامل وتلقــي 

العــاج، إضافــة إىل 14 إصابــة بالغــاز الســام واملدمــع، بينهــا 

إصابــة لطفــل رضيــع يبلــغ مــن العمــر شــهرين وتــم نقلــه 

إىل املستشــفى لتلقــي العــاج.734 

إيباك« تشن حملة عىل املرشح الدميقراطي ساندرز لوصفه 
نتنياهو باليميني العنرصي

شــنت منظمــة »اللجنــة األمركيــة اإلرسائيليــة للعاقــات 

العامــة - إيبــاك« حملــة الثاثــاء عــى الســناتور بــرين 

ســاندرز مــن واليــة فرمونــت الــذي أطلــق الشــهر املــايض 

ــد ترامــب عــن  ــس دونال ــة الرئي ــة ملواجه ــه االنتخابي حملت

ــية  ــام 2020 الرئاس ــات الع ــي يف انتخاب ــزب الدميقراط الح

ــى  ــدي« ع ــامع بل ــار »اجت ــه يف إط ــك لوصف ــة، وذل املقبل

شــبكة يس.إن.إن الثاثــاء بــأن رئيــس وزراء إرسائيــل بنيامــني 

ــري. ــي وعن ــيايس ميين ــو س نتنياه
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املعــروف  القــوي  اإلرسائيــي  اللــويب  »إيبــاك«  وردت 

مبامرســة الضغــوط واالبتــزاز عــى كل السياســيني األمركيــني 

الــذي ينتقــدون إرسائيــل، ردت عــى ســاندرز وهــو ســيايس 

أمــريك يهــودي يؤيــد حقوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني 

وحقــه يف تقريــر املصــر وانتهــاء االحتــال بتغريــدة حظيت 

ــة:  ــي قائل ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــع ع ــار واس بانتش

»يخــدم التحالــف األمــريك اإلرسائيــي مصالــح أمــركا. نحــن 

نســتفيد مــن الروابــط الوثيقــة بــني الحكومــات والشــعوب. 

ــني  ــل املنتخب مســبة الزعــامء السياســيني يف حكومــة إرسائي

ــات  ــى العاق ــاظ ع ــج عكســية للحف ــأيت بنتائ ــا ت دميقراطي

الوثيقــة وتعزيــز الســام.

وكان مرشــح الرئاســة الســيناتور ســاندرز قــد أخــر قاعــة 

ــبكة يس إن إن  ــا ش ــني نظمته ــاء االثن ــاب مس ــة بالط مليئ

يف واليــة نيــو هامبشــاير أن إرسائيــل ترتأســها »حكومــة 

)وضــع  امللعــب  أرض  »بتســوية  وتعهــد  عنريــة«، 

التــوازن(« بــني الدعــم األمــريك الكبــر إلرسائيــل مــن جهــة 

وشــح الدعــم للفلســطينيني الذيــن يحاولــون الخــاص مــن 
ــة.735 ــل الحري ــال وني االحت

عرشات املستوطنني يقتحمون األقىص
وكان نحــو 1500 مســتوطن قــد اقتحمــوا مقــام قــر 
جيــش  مــن  مشــددة  بحراســة  أمــس،  فجــر  يوســف 
االحتــال، ألداء طقــوس دينيــة، برفقــة أعضــاء كنيســت 
مــن حــزب الليكــود، ورئيــس مجلــس املســتوطنات يــويس 
داغــان، وأفــاد شــهود يــان أن نحــو 30 آليــة عســكرية 
ــة، وانتــرشت يف  ــة الرشقي ــة اقتحمــت املنطق ــا جراف ترافقه

ــف.  ــر يوس ــط ق محي

ــة  ــزل عائل ــس، من ــاح أم ــال صب ــوات االحت ــرت ق وفج

الشــهيد عمــر أبــو ليــى، يف بلــدة الزاويــة غــرب ســلفيت، 

عــى مرحلتــني متتاليتــني، وألحقــت أرضاراً بعــدد مــن 

ــع 4  ــني بواق ــن طابق ــزل م ــف املن ــاورة، ويتأل ــازل املج املن

شــقق ســكنية، حيــث تــم تدمــر الطابــق الثــاين بالكامــل.736 
اقتحــم العــرشات مــن املســتوطنني صبــاح اليــوم الخميس 
ــوايل يف  ــوم الخامــس عــى الت ــارك، للي املســجد األقــى املب
ــى دخــول  ــات ع ــودي«، وســط تضييق ــد الفصــح اليه »عي

املســلمني اليــه.
وعلمــت وكالــة معــا أن أكــر مــن 320 متطرفــا اقتحمــوا 
املســجد األقــى عــر بــاب املغاربــة، عــى شــكل مجموعات 

متتاليــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ســمحت  االحتــال  رشطــة  أن  عيــان  شــهود  وافــاد 

ملجموعــات كبــرة مــن املســتوطنني باقتحــام االقــى، حيــث 
يعتــر اليــوم األخــر لاقتحامــات يف هــذا العيــد، ومــن 
املتوقــع ازديــاد أعــداد املقتحمــني لهــذا اليــوم؛ حيــث تبــدأ 
ــف  ــابعة والنص ــاعة الس ــة الس ــات الصباحي ــرتة االقتحام ف
ــل الظهــر،  ــرشة قب ــا وتســتمر للســاعة الحاديــة ع صباح
إضافــة لفــرتة اقتحامــات »بعــد الظهــر« مــن الواحــدة 

ــف. ــة والنص ــى الثاني ــف حت والنص
وعــى أبــواب املســجد األقــى واصلــت رشطــة االحتــال 
واوضــح  عليــه،  الحديديــة  ســواترها  ونصــب  متركزهــا 
ــم  ــر هوياته ــم وتحري ــوم بتوقيفه ــة تق ــون أن الرشط املصل
واحتجازهــا قبــل الســامح لهــم بالدخــول إىل األقــى، كــام 

ــم. ــي بحوزته ــاس الت ــم واألكي ــش حقائبه تفت
القدميــة  للقــدس  اســتباحتهم  املســتوطنون  وواصــل 
ــارك والصــاة  ــواب املســجد األقــى املب وجوالتهــم عــى أب

ــارج.737 ــن الخ ــه م علي

االحتالل يفجر منزل عائلة الشهيد أبو ليىل يف بلدة الزاوية 
إصابات خالل مواجهات ومستوطنون يقتحمون مواقع 

أثرية

فجــرت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، صبــاح أمــس، منــزل 

ــرب  ــة غ ــدة الزاوي ــى، يف بل ــو لي ــر أب ــهيد عم ــة الش عائل

ســلفيت، عــى مرحلتــني متتاليتــني، وألحقــت أرضارا بعــدد 

ــازل املجــاورة. مــن املن

ويتألــف املنــزل املســتهدف مــن طابقــني بواقــع 4 شــقق 

ســكنية، حيــث تــم تدمــر الطابــق الثــاين بالكامــل. وأفــاد 

ــد الســاعة  ــأن قــوات االحتــال دهمــت عن ــان ب شــهود عي

الليــل املاضيــة بلــدة الزاويــة  العــارشة والنصــف مــن 

بأعــداد كبــرة، ترافقهــا جرافتــان عســكريتان، وانتــرشت يف 

ــل  معظــم حاراتهــا، وأعلنتهــا منطقــة عســكرية مغلقــة قب

ــدم  ــرشع به ــهيد وت ــزل ذوي الش ــم من ــارص وتقتح أن تح

ــه  ــره وهدم ــم تفج ــن ث ــه وم ــة وتفخيخ ــه الداخلي جدران

ــاعة  ــة والس ــاعة السادس ــد الس ــني عن ــى مرحلت ــا ع كام

ــس. ــاح أم ــن صب ــف م ــابعة والنص الس

وأضــاف إن قــوات االحتــال أجــرت العــرشات مــن 

ــادرة  ــى مغ ــاء، ع ــال والنس ــك األطف ــا يف ذل ــني، مب املواطن

ــم إىل  ــى ورحلته ــو لي ــة أب ــزل عائل ــاورة ملن ــم املج منازله

مدرســة مجــاورة، وأطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

كانــوا  الذيــن  والصحافيــني  املواطنــني  صــوب  للدمــوع 

ــر. ــدم والتفج ــة اله ــة عملي ــى تغطي ــون ع يعمل

ــو  ــة، إن نح ــي الزاوي ــد مواطن ــان وأح ــاهد عي ــال ش وق
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50 عائلــة جــرى ترشيدهــا يف العــراء خــال عمليــة الهــدم 
ــة.738 ــر اإلرسائيلي والتفج

»بتسيلم« تدعو إىل إخالء املستوطنني وتحمل االحتالل 
مسؤولية االنتهاكات

ــم  ــة األم ــوان »تحــت األضــواء« أصــدرت وكال تحــت عن

املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األرض الفلســطينية 

ــاءات  ــط واإلحص ــاً بالخرائ ــراً مفص ــا« تقري ــة »أوش املحتل

تبــني فيــه حجــم انتهــاكات الجيــش اإلرسائيي واملســتوطنني 

ــة  ــل املصنف ــة الخلي ــب مدين ــن قل ــة م ــة املحتل يف املنطق

H2. وقــال التقريــر إن إرسائيــل متــارس الســيطرة املبــارشة 

عــى 20% مــن مدينــة الخليــل، يف منطقــة H2، التــي تضــم 

ــال  ــا االحت ــطيني، وزج فيه ــن فلس ــف مواط ــوايل 33 ال ح

ــون  ــة للقان ــن املســتوطنني بصــورة مخالف ــات م ــع مئ ببض

الــدويل، الــذي ينــص عــى عــدم جــواز نقــل دولــة االحتــال 

ــة.  رعاياهــا ومســتوطنيها إىل األرض املحتل

ــهدت  ــة H2 ش ــذه املنطق ــدة أن ه ــم املتح ــت األم وقال

العديــد مــن االعتــداءات مــن املســتوطنني عــى املواطنــني 

ــة  ــازل مغلق ــازل ومن ــن يعيشــون يف مع الفلســطينيني الذي

العســكرية،  والحواجــز  والجــدران  الشــائكة  باألســاك 

وأكــدت أن هــذه املنطقــة شــهدت أعــامل عنــف يف ســياق 

ــدويل.  ــون ال ــك القان ــتمرة تنته ــتيطانية مس ــطة اس أنش

وأوضــح التقريــر أنــه بعــد أحــداث التصعيــد يف نيســان 

2015، شــددت ســلطات االحتــال مــن إجراءاتهــا عــى 

الفلســطينيني  املواطنــني  حركــة  وبخاصــة   H2 منطقــة 

ووضعــت سلســلة قيــود عــى تنقلهــم ويوجــد اليــوم 

ــة،  ــرك يف املنطق ــت ومتح ــكري ثاب ــق عس ــو 1022 عائ نح

وهــذه القيــود التــي يفرضهــا االحتــال عــى الفلســطينيني 

تلزمهــم وتفــرض عليهــم العيــش يف املنطقــة معزولــة ومتنــع 

تحركهــم بحريــة ومتنــع زيارتهــم مــن قبــل أقاربهــم وتحــد 

ــة لهــم وأفــرزت مواطنــني  مــن وصــول الخدمــات الروري

ــية.  ــة وقاس ــروف صعب ــش يف ظ ــة تعي ــن ورشيح مترري

ويتألــف تقريــر األمــم املتحــدة الــذي أجريــت مــن خالــه 

دراســة عــى عينــة متثيليــة مــن 280 أرسة فلســطينية 

تعيــش يف معظــم املناطــق املتــررة وأكــدت النتائــج 

الحاجــة لتحديــد أولويــات التدخــات اإلنســانية التــي 

كانــت أدرجــت الحقــاً يف مطلــع العــام 2019 ضمــن خطــة 
ــا«.739 ــانية لـ»أوتش ــتجابة اإلنس االس

الجمعة 2019/4/26

االحتالل يشدد اجراءاته ويغلق القدس القدمية بحجة 
األعياد

ــاعات  ــذ س ــال اإلرسائيــي، من ــلطات االحت ــت س  فرض

صبــاح، اليــوم الجمعــة، إغاقــا محكــام عــى مداخــل البلــدة 

القدميــة مــن القــدس املحتلــة، بحجــة »األعيــاد املســيحية«.

ــه  ــّدد اجراءات ــال ش ــدس إن االحت ــلنا يف الق ــال مراس وق

وســط املدينــة وبلدتهــا القدميــة ومحيــط بواباتها الرئيســية، 

ــد مــن الشــوارع والطــرق الرئيســية بســواتر  ــق العدي وأغل

تواجــد »دوريــات« عســكرية ورشطيــة،  مــع  جديــدة، 

ــاب العامــود  ــد مــن داخــل ب ــواد املمت خاصــة يف شــارع ال

ــارات  ــواق وح ــى وأس ــجد األق ــواب املس ــي إىل أب واملُف

ــة. ــدس القدمي الق

وأضــاف أن إجــراءات االحتــال تســببت يف إربــاك حركــة 

ــارك ألداء صــاة  ــني عــى املســجد األقــى املب تدفــق املصل

الجمعــة برحابــه الطاهــرة.

ــددة  ــراءات مش ــت اج ــال فرض ــلطات االحت ــت س وكان

عــى املدينــة وبلدتهــا القدميــة خــال األســبوع املــايض 

بســبب »عيــد الفصــح العــري«، حيــث شــهد خــال الفــرتة 

ــجد  ــتوطنني للمس ــات املس ــن عصاب ــعة م ــات واس اقتحام

وشــعائر  صلــوات  بــأداء  لحرمتــه  وتدنيــس  األقــى 
تلموديــة.740

املستوطنون يقتحمون موقعني أثريني يف الجيب وبيت أمر 
ويسممون برئاً رشق يطا

موقعــاً  مســتوطناً   250 اقتحــم  مســبوق،  تصعيــد  يف 

أثريــاً كنعانيــاً يف قريــة الجيــب شــامل غــرب القــدس، كــام 

ــة يف  ــط األثري ــة واد الق ــرون خرب ــتوطنون آخ ــم مس اقتح

ــن  ــة م ــت عصاب ــام قام ــل، بين ــة الخلي ــر مبحافظ ــت أم بي

ــا  ــاه رشق يط ــر مي ــامة يف ب ــواد س ــاء م ــتوطنون بإلق املس

جنــوب الخليــل. يف حــني اندلعــت مواجهــات مســاء أمــس، 

بــني شــبان وقــوات االحتــال اإلرسائيــي داخــل مخيــم 

شــعفاط شــامل رشق مدينــة القــدس املحتلــة. وذكــر شــهود 

ــأن قــوات االحتــال اســتخدمت الرصــاص املعــدين  ــان ب عي

املغلــف باملطــاط وأطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

للدمــوع صــوب الشــباب عــى مدخــل املخيــم، دون أن 

ــتوطناً،  ــم 250 مس ــد اقتح ــات. فق ــوع إصاب ــن وق ــغ ع يبل

موقعــاً اثريــاً يف قريــة الجيــب شــامل غــرب مدينــة القــدس 
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املحتلة.741

724 متطرفاً يقتحمون املسجد األقىص وسط حراسة 
مشددة

لليــوم الســادس عــى التــوايل، ويف انتهــاك لحركــة املســجد 

األقــى املبــارك، ســمحت رشطــة االحتــال اإلرسائيــي أمــس 

ــى  ــجد األق ــام املس ــاً باقتح ــتوطناً متطرف ــو 724 مس لنح

ــة،  ــوات الخاص ــة والق ــل الرشط ــن قب ــددة م ــة مش بحراس

احتفــاالً فيــام يســمى آخــر أيــام عيــد »الفصــح العــري«.

ــجد  ــامية واملس ــاف اإلس ــرة األوق ــام دائ ــر ع ــاد مدي وأف

ــب أن 724  ــزام الخطي ــدس ع ــيخ الق ــارك الش ــى املب األق

متطرفــاً اقتحمــوا املســجد األقــى عــى شــكل مجموعــات 

ــدين. ــة ومرش ــا حراس ــا ترافقه كل منه

وقــال الخطيــب إنــه يف الفــرتة الصباحيــة كانــت هنالــك 

ــدد 519  ــغ الع ــة، إذ بل ــات املتطرف ــن املجموع ــد م العدي

متطرفــاً وعــدداً كبــراً مــن أفــراد الرشطــة وقــوات الخاصــة 

التــي توفــر لهــم الحراســة والحاميــة.

وأضــاف: أمــا يف الفــرتة الثانيــة بعــد صــاة الظهــر فبلــغ 

ــة،  ــات متتالي ــدة مجموع ــى ع ــني ع ــم 205 متطرف عدده

ونظمــوا جــوالت اســتفزازية بحراســة مشــددة مــن رشطــة 

ــال.742  االحت

األمم املتحدة: بقاء السلطة الفلسطينية مهدد نتيجة 
التحديات املالية واالقتصادية والسياسية

حــذرت األمــم املتحــدة مــن أن بقاء الســلطة الفلســطينية 

ــد  ــية بع ــة والسياس ــة واالقتصادي ــات املالي ــدد بالتحدي مه

قــرار الحكومــة اإلرسائيليــة احتجــاز أمــوال فلســطينية.

والحظــت األمــم املتحــدة يف تقريــر لهــا أنــه عــى الرغــم 

ــذ  ــل من ــزة وإرسائي ــني غ ــبي ب ــت النس ــدوء املؤق ــن اله م

نهايــة شــهر آذار، فــإن نطــاق التحديــات التــي تواجــه 

الشــعب الفلســطيني والحكومــة مل يســبق لــه مثيــل. وقــال 

ــام  ــة الس ــاص لعملي ــدة الخ ــم املتح ــق األم ــب منس مكت

ــيق  ــة تنس ــه إىل لجن ــر يقدم ــط، يف تقري ــرشق األوس يف ال

مــن  الثاثــني  يف   )AHLC( املانحــة الــدول  مســاعدات 

الشــهر الجــاري ووصلــت نســخة منــه لـ»األيــام«: »إن أزمــة 

ماليــة كــرى مقرتنــة باالحتياجــات اإلنســانية املتزايــدة 

ــاويض،  ــاق سياســية للتوصــل إىل حــل تف ــدم وجــود آف وع

تهــدد اســتقرار الضفــة الغربيــة وبقــاء جهــود بنــاء الدولــة 

ــا«. ــطينية ذاته الفلس

واألمنيــة  املاليــة  »التحديــات  مــن  التقريــر  وحــذر 

والسياســية غــر املســبوقة التــي تواجههــا الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية« مشــراً إىل »اســتمرار االحتــال العســكري 

اإلرسائيــي، وتوســيع املســتوطنات وهــدم املنــازل، وتفتيــت 

األرايض، وانعــدام الواليــة القضائيــة، وزيــادة احتياجــات 

الحاميــة الفلســطينية، والعنــف بــني الفلســطينيني وقــوات 

ــل«. ــايل املتضائ ــم امل ــة، والدع ــن اإلرسائيلي األم

وقــال: »مــا يثــر القلــق بشــكل خــاص، هــو األزمــة املاليــة 

ــاً بنســبة ٪6  ــاظ جزئي ــل االحتف ــرار إرسائي ــن ق ــة ع الناجم

مــن إيــرادات املقاصــة التــي تجمعهــا نيابــة عــن الســلطة 

الفلســطينية والقــرار الفلســطيني الاحــق بعــدم قبــول أي 

ــغ  ــل كامــل املبل ــم تحوي ــا مل يت ــل م ــراد مــن هــذا القبي إي

املســتحق عليــه. ونتيجــة لهــذه القــرارات ُحرمــت الحكومــة 

ــا وأجــرت عــى  ــن إيراداته ــن نحــو 65٪ م الفلســطينية م

اتخــاذ تدابــر تقشــفية شــديدة«.

ــر  ــه »مــا مل يتــم حلهــا، فــإن تأث ــر مــن أن وحــذر التقري

إىل  »الفتــاً  للرتاجــع  ســنوات  سيســتغرق  األزمــة  هــذه 

دعــوة األمــني العــام لألمــم املتحــدة الجانبــني الفلســطيني 

واإلرسائيــي إىل االنخــراط بطريقــة بنــاءة بهــدف اســتعادة 

تحويــات اإليــرادات بالكامــل، مبــا يتمــى مــع بروتوكــول 

ــة. ــات االقتصادي ــس للعاق باري

لألمــم  الخــاص  املنســق  مادينــوف،  نيكــوالي  وقــال 

املتحــدة لعمليــة الســام يف الــرشق األوســط: »إن معالجــة 

الوضــع اإلنســاين واالقتصــادي املتدهــور يف غــزة ال يتطلــب 

فقــط متويــل املانحــني وتنفيــذ املشــاريع، بــل يتطلــب 
اتخــاذ قــرارات سياســية جريئــة مــن جميــع األطــراف«.743

االتحاد األورويب يعرب عن قلقله من هدم املمتلكات 
الفلسطينية يف القدس الرشقية

 أعربــت بعثات دول االتحــاد األورويب يف القــدس ورام 

ــة  ــطات اإلرسائيلي ــام الس ــن قي ــغ م ــا البال ــن قلقه ــه ع الل

ــول يف  ــة وادي ياص ــطينية يف منطق ــكات فلس ــدم ممتل به

 حــي ســلوان بالقــدس الرشقيــة بتاريــخ 17 نيســان الجــاري.

وقــال االتحــاد األورويب يف بيــان صــدر عنــه، اليــوم الجمعــة، 

بالتوافــق مــع رؤســاء بعثــات االتحــاد يف القــدس ورام 

اللــه، »تتوقــع بعثــات دول االتحــاد األورويب مــن الســلطات 

اإلرسائيليــة إعــادة النظــر يف تنفيــذ أوامــر الهــدم املتعلقــة 

ــول«. ــطينية يف وادي ياص ــكات الفلس باملمتل
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األورويب  االتحــاد  بعثــات  »تَُذكِّــر  البيــان:  وأضــاف 

ببيانــات وتريحــات مجلــس وزراء خارجيــة دول االتحــاد 

األورويب؛ حيــث كــرر االتحــاد األورويب مــن خالهــا معارضته 

واإلجــراءات  اإلرسائيليــة  االســتيطان  لسياســة  الشــديدة 

ــازل وهــدم  املتخــذة ضمــن هــذا الســياق مثــل إخــاء املن

ــوت«. البي

وأكــد أن سياســة بنــاء وتوســيع املســتوطنات هي سياســة 

ــتمرارها  ــام أن اس ــدويل، ك ــون ال ــا للقان ــة وفق ــر قانوني غ

الدولتــني للحيــاة وإمكانيــة  يَُقــِوض مــن قابليــة حــل 

ــم.744  تحقيــق الســام الدائ

السبت 2019/4/27

عرشات اإلصابات بالرصاص واالختناق إثر قمع مسريات يف 
الضفة والقطاع 

فيــام أصيبــت مســنة خــال اقتحــام االحتال ومســتوطنيه 

ــاق  ــب العــرشات بالرصــاص واالختن رشق يطــا، أمــس، أصي

إثــر قمــع قــوات االحتــال اإلرسائيــي املســرات األســبوعية 

ــاص  ــاً بالرص ــب )60( مواطن ــد أصي ــاع. فق ــة والقط بالضف

ــال  ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــاق ج ــرون باالختن ــي وآخ الح

اإلرسائيــي للمســرات الســلمية األســبوعية التــي تقــام أيــام 

الجمعــة مــن كل أســبوع رشق قطــاع غــزة.

ــوا  ــال أطلق ــود االحت ــأن جن ــة، ب ــادر طبي ــادت مص وأف

ــاه  ــوع باتج ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــي وقناب ــاص الح الرص

املواطنــني الذيــن تجمعــوا يف األماكــن التــي تقــام فيهــا 

ــة للقطــاع، مــا أدى  ــات املســرات يف املناطــق الرشقي فعالي

إىل إصابــة )60( مواطنــاً بجــروح مختلفــة بينهــم )4( فتيــات 

و)15( طفــاً ومســعف وصحفــي، والعــرشات بحــاالت 
ــة الـــ 57 للمســرات.745 ــاق، يف الجمع اختن

عائلة مقدسية ترشع بهدم منزلها بضغط من االحتالل

 رشعــت عائلــة املواطــن املقــديس )محمــد ســعيد( أحمــد 

الســامية، اليــوم الســبت، بهــدم منزلهــا يف حــي وادي قــدوم 

ببلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى املبــارك، ومســاحته 

130 مــرتا مربعــا، بضغــط مــن ســلطات االحتــال اإلرسائيي.

القــدس  لبلديــة  التابعــة  االحتــال  محكمــة  وكانــت 

ــا  ــزل املواطــن الســامية ذاتي ــة قــد قضــت بهــدم من العري

ــة  ــدم للبلدي ــر اله ــرك أم ــص، أو ت ــاء دون ترخي بحجــة البن

ــدل أجــرة الهــدم، وتكلفتهــا عــادة  ــل دفــع ب ــة مقاب العري
ــة.746 ــون خيالي ــا تك م

األحد 2019/4/28

استشهاد شاب من سنرييا متأثراً بجراحه 

2230 مستوطناً اقتحموا األقىص خالل عيد »البيسح« 

ــاب  ــهاد الش ــس، استش ــاء أم ــة، مس ــت وزارة الصح أعلن

عمــر عــوين عبــد الكريــم يونــس يف مستشــفى »بيلنســون« 

اإلرسائيــي، متأثــراً بجــروح أصيــب بهــا قبــل نحــو أســبوع 

ــم 2230  ــام اقتح ــس، في ــوب نابل ــرتة جن ــز زع ــد حاج عن

مســتوطناً املســجد األقــى خــال عيــد البيســح« العــري، 

ورشعــت عائلــة مقدســية أمــس بهــدم منزلهــا بضغــط مــن 

ــال.  االحت

يف حــني دهمــت قــوات االحتــال منــازل مواطنــني يف 

ــة، ويف  ــاء املحافظ ــز يف أرج ــدة حواج ــت ع ــل، ونصب الخلي

جنــني، اقتحــم االحتــال إســكان املعلمــني ونصــب حواجــز 

ــام  ــاة األغن ــاردت رع ــة، وط ــل العرق ــى مداخ ــكرية ع عس

ــم  ــاملية، ومنعته ــوار الش ــاكوت باألغ ــني الس ــة ع يف منطق

مــن ســقاية مواشــيهم، وحلقــت طائــرات اســتطاع بشــكل 

ــل.  ــدر إرسائي ــن غ ــرات م ــط تحذي ــزة وس ــف يف غ مكث

وقالــت وزارة الصحــة إن االرتبــاط املــدين أبلغها استشــهاد 

الشــاب يونــس )20 عامــاً(، يف مستشــفى »بيلنســون«. 

وكان الشــاب يونــس وهــو مــن بلــدة ســنريا جنــوب رشق 

قلقيليــة، أصيــب برصــاص االحتــال اإلرسائيــي عنــد حاجــز 

زعــرتة، الســبت املــايض، بزعــم محاولتــه تنفيــذ عمليــة 

طعــن، وتــم نقلــه إىل مستشــفى »بيلنســون« داخــل أرايض 

الـ48. 

ولفتــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إىل أن محكمــة 

ســامل العســكرية كانــت قــد مــددت توقيــف املعتقــل يونس 

يــوم الخميــس املــايض ملــدة 7 أيــام بذريعــة اســتكامل 

التحقيــق. 

وأضافــت أنــه وباستشــهاد املعتقــل يونــس، يرتفــع عــدد 

ــوا  ــة األســرة لـــ )219( شــهيد ارتق ــة الوطني شــهداء الحرك

ــذ العــام 1967. من

ــة  ــال املســؤولية الكامل ــة ســلطات االحت ــت الهيئ وحمل

الفلســطينيني  بحــق  العنريــة  الجرائــم  هــذه  عــن 

كاإلعدامــات واإلهــامل الطبــي لــألرسى املــرىض، وغرهــا من 

االنتهــاكات، ودعــت إىل فتــح تحقيقــات بقضايــا املخالفــات 

القانونيــة بحــق األرسى، وفــرض القانــون الــدويل عــى كيــان 

ــال.747  االحت
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الخليل: االحتالل يعتقل ثالثة مواطنني بينهم فتى من 
مخيم العروب

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األحــد، 

مدينــة  شــامل  العــروب  مخيــم  مــن  مواطنــني  ثاثــة 

الخليــل. وقالــت مصــادر أمنيــة لـ»وفــا«، أن قــوات االحتال 

اإلرسائيــي، اقتحمــت مخيــم العــروب شــامل الخليــل، 

محتوياتهــا،  يف  وعبثــت  املواطنــني،  منــازل  وداهمــت 

ــة،  ــد طــه العدارب ــرة، ومحم ــرم جواب ــدة أك ــت عبي واعتقل

والفتــى راين أحمــد هديــب.

وأشــارت املصــادر إىل أن قــوات االحتــال اقتحمــوا مدينــة 

الخليــل، وداهمــوا منــزل األســر املحــرر زهــر خــري 
ــزل.748 ــات املن ــوا مبحتوي ــكايف، وعبث الس

اإلثنني 2019/4/29

مصادرة مئات الدومنات لشق شارع استيطاين

فيــام أصيــب ثاثــة مواطنــني بجــروح ورضــوض مختلفــة، 

ــل  ــاء تواجدهــم يف جب ــداء مســتوطن عليهــم، أثن بعــد اعت

الريســان غــرب مدينــة رام اللــه، أمــس، صــادرت ســلطات 

االحتــال اإلرسائيــي مئــات الدومنــات وذلــك بغــرض شــق 

شــارع اســتيطاين شــامل خليــل، بينــام واصلــت قــوات 

محافظــات  عــدة  يف  واعتقاالتهــا  اقتحاماتهــا  االحتــال 

ــة.  بالضف

وأوضــح املنســق اإلعامــي للجنــة الشــعبية ملقاومــة 

الجــدار واالســتيطان راتــب أبــو رحمــة، أن املصابــني يف جبــل 

ــر  ــامة مط ــاً(، وأس ــك )53 عام ــد الدي ــم: محم ــان ه الريس

)49 عامــاً(، وهــو مســاح أراض، وكاهــام مــن بلــدة بلعــني، 

وزهيــد اشــتية )42 عامــاً(، مــن كفــر نعمــة. 

وأشــار إىل أن املســتوطنني هاجمــوا الثاثــة أثنــاء عملهــم 

ــة  ــل الريســان يف قري ــة أرض بجب ــد مســاحة قطع يف تحدي

رأس كركــر، ورشــقوهم بالحجــارة واعتــدوا عليهــم بالــرب، 

ــرى  ــة، وج ــروح مختلف ــوض وج ــم برض ــا أدى إىل إصابته م

نقلهــم إىل مجمــع فلســطني الطبــي يف رام اللــه لتلقــي 

العــاج. 

جبــل  عــى  الســيطرة  اإلرسائيــي  االحتــال  ويحــاول 

كركــر،  رأس  قــرى  إىل  أراضيــه  تتبــع  الــذي  الريســان، 

ــه  ــه، ملوقع ــرب رام الل ــاح غ ــا املصب ــة، وخربث ــر نعم وكف

ــتوطنات  ــن املس ــد م ــط العدي ــل رب ــن أج ــرتاتيجي، م االس

ببعضهــا، وفصــل العديــد مــن قــرى رام اللــه عــن بعضهــا.

يف ســياق متصــل، صــادرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي 

مئــات الدومنــات مبلكيــة خاصــة للفلســطينيني، وذلــك شــق 

شــارع اســتيطاين شــامل الخليــل.749 

االحتالل يقيض بسجن أربعة مقدسيني بينهم طفالن 
لفرتات متفاوتة

قضــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم االثنــني، 

بســجن طفلــني وشــابني مقدســيني لفــرتات متفاوتــة. وأفــاد 

ــل  ــجن الطف ــت بس ــال قض ــة االحت ــأن محكم ــلنا، ب مراس

ــام أن  ــدة 8 أشــهر، عل ــاً( مل ــريك )17 عام ــن ماهــر الك مؤم

االحتــال اعتقلــه وهــو عــى مقاعــد الدراســة، كــام قضــت 

ــه مــراد داوود نجيــب )17 عامــاً(  ــد الل بســجن الطفــل عب

ــدة 7 شــهور. ــة، مل ــدة القدمي ــن ســكان البل م

وأضــاف أن محكمــة االحتــال حكمــت بالســجن الفعــي 

ــق، بالســجن  ــد العتي ــد الســخن، ومحم ــى الشــابني خال ع
الفعــي ملــدة 10 أشــهر.750

بيت لحم: االحتالل يعتقل 5 مواطنني بينهم أسري محرر

اعتقلت قوات االحتال اإلرسائيي، اليوم االثنني، خمسة 

مواطنني من محافظة بيت لحم، بينهم أسر محرر.

وأفــاد مصــدر أمنــي لـ»وفــا«، بــأن قــوات االحتــال 

اعتقلــت املواطــن مثنــى عبــد القيــيس، عقــب دهــم منزلــه 

ــا. ــر غرب ــة بت يف قري

فيــام اعتقلــت من بلــدة بيــت فجــار جنوبــا أربعــة 

ــد  ــام محم ــة، وعص ــاح طقاطق ــد ص ــني، وهم: أحم مواطن

حســن طقاطقــة، وكريــم ســميح طقاطقــة، واألســر املحــرر 
ربيــع عــاء فخــري طقاطقــة، بعــد دهــم منــازل ذويهــم.751

السلطة رفضت استالم 660 مليوناً من املقاصة حولتها 
إرسائيل رساً وتتمسك باستالمها كاملة

ــة  ــة بنكي ــتقبال حوال ــطينية اس ــلطة الفلس ــت الس رفض

بقيمــة 660 مليــون شــيكل حولتهــا ســلطات االحتــال، قبــل 

االنتخابــات العامــة اإلرسائيليــة، أوائــل نيســان الجــاري، 

بحســب مــا كشــف التلفزيــون الرســمي اإلرسائيــي )كان(، 

مســاء أمــس.

وذكــر تقريــر »كان« أن الحكومــة اإلرسائيليــة حولــت 

رساً مبلغــاً مبئــات املايــني للســلطة الفلســطينية مــن خــال 

وديعــة بنكيــة، وذلــك منعــاً مــن انهيــار اقتصــادي يف الضفة 

الغربيــة املحتلــة قــد ينعكــس عــى األوضــاع األمنيــة.

يــأيت ذلــك يف أعقــاب رفــض الحكومــة الفلســطينية، نهاية 
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ــا  ــي يجبيه ــب الت ــدات الرائ ــتام عائ ــايض، اس ــباط امل ش

)املقاصــة-  الفلســطينية  للســلطة  اإلرسائيــي،  االحتــال 

ــيكل  ــون ش ــم 41 ملي ــد خص ــر(، بع ــل املعاب ــوال تحصي أم

منهــا، مقابــل املخصصــات والرواتــب التــي تدفعهــا الســلطة 

ــهداء. ــل األرسى والش لعوائ

ــة  ــرات اإلرسائيلي ــة إن التقدي ــاة اإلرسائيلي ــت القن وأضاف

أشــارت إىل أنهــا إذا قامــت بتحويل أمــوال املقاصة املنقوصة 

ــداً عــن وســائل اإلعــام،  ــم شــديد بعي ــة تامــة وبتكت بري

فــإن الســلطة ســتقوم باســتامها، نظــراً للعجــز االقتصــادي 

ــف  ــاب وق ــة الفلســطينية يف أعق ــه املوازن ــاين من ــذي تع ال

ــة. املســاعدات األمركي

ــت املراســلة السياســية لـــ»كان«، غيــي كوهــن، إن  وقال

ــيكل،  ــون ش ــدر بـــ660 ملي ــي يق ــة اإلرسائي ــغ الحوال مبل

ــة  ــوك الفلســطينية يف الضف ــروع البن ــة متــت لف وأن الحوال

الغربيــة قبــل االنتخابــات اإلرسائيليــة العامــة بنحــو شــهر، 

إثــر قــرار الحكومــة الفلســطينية رفــض اســتام أمــوال 

ــة  ــت إن الســلطة رفضــت اســتقبال الحوال القاصــة. وأضاف

»غــر  عمليــة مرفيــة  أنهــا  عــى  البنكيــة، وصنفتهــا 
معرفــة«.752

االحتالل يخطر بهدم طريق بطول 700 مرت باألغوار

هــددت قــوات االحتــال بهــدم طريــق يعمــل املواطنــون 

عــى فتحــه بســبب الحفــاظ عــى املنطقــة األثريــة يف خربة 

يــرزا باألغوار الشــاملية.

وقــال معتــز بشــارات مســؤول الدفــاع عــن األرايض 

ــمى  ــا يس ــا أن م ــاس لـــ مع ــة طوب ــتيطان يف محافظ واالس

»بــاإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة« أمهلــت املواطنــني 24 يومــا 

لهــدم الطريــق الــذى يصــل بــني خربــة يــرزا ومنطقــة 

العقبــة الفلســطينية يف األغــوار.

وأضــاف بشــارات لـــ معــا أن طــول الطريــق 3 كــم 

اآلن  حتــى  منــه  مــرت   700 فتــح  املواطنــون  واســتطاع 

لتســهيل وصولهــم إال أن قــوات االحتــال أخطرتهــم رســميا 

ــة. ــة أثري ــة أن املنطق ــل بحج ــكل كام ــق بش ــدم الطري به

وأكــد بشــارات أن املنطقــة حســب املســح األردين مملوكة 

ــتى  ــل بش ــال تعم ــوات االحت ــطينيني وأن ق ــني فلس ملواطن
الطــرق لتهجرهــم يف منطقــة األغــوار.753

تهديد عائلة األسري املحرر وليد غوادرة بهدم منزله

ــة األســر املحــرر  ــال، أمــس، عائل ــوات االحت أخطــرت ق

وليــد توفيــق غــوادره مــن قريــة بــر الباشــا جنــوب جنــني، 

بهــدم منزلــه إذا مل يقــم بتســليم نفســه ملخابــرات االحتــال 

يف معســكر ســامل غــرب مدينــة جنــني.

وذكــر شــقيق املحــرر غــوادرة عــاء ان ســلطات االحتــال 

طالبتــه بتســليم شــقيقه بحجــة أنــه »مطلــوب« لهــا، مشــرا 

ــم  ــه إذا مل يق ــدم منزل ــدد به ــرات ه ــط املخاب إىل أن ضاب

بتســليم نفســه.

ــزيل شــقيقيه:  ــال داهمــت من ــوات االحت وأضــاف، إن ق

ــت مبحتوياتهــام. يشــار إىل أن األســر  عــام، وعصــام، وعبث

ــل  ــه قب ــرج عن ــا يف األرس وأف ــدة 12 عام ــى م ــرر أم املح
ــهرين.754 ش

االحتالل يعتقل 4 شبان جنوب نابلس

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم االثنــني، 

ــال  ــس وق ــوب نابل ــف جن ــة عوري ــن قري ــبان م ــة ش أربع

إن  العامــر،  عــادل  عوريــف  قــروي  مجلــس  ســكرتر 

قــوات االحتــال اقتحمــت القريــة فجــرا، واعتقلــت كا 

ــاد  ــه جه ــد الل ــحادة، وعب ــف ش ــي يوس ــف ع ــن:  يوس م

ذيــب شــحادة، وســيف الديــن مصطفــى أحمــد الصفــدي، 

ومحمــد مصطفــى.755 

متديد توقيف 3 نشطاء مقدسيني

مــددت رشطــة االحتــال ظهــر اليــوم ثاثــة نشــطاء 

مقدســيني، ملــدة 24 ســاعة. وأوضــح محامــي نــادي األســر 

مفيــد الحــاج لوكالــة معــا أن الرشطــة مــددت توقيــف نارص 

ــامد الشــلودي،  ــدس، وع ــادي األســر يف الق ــر ن ــوس مدي ق

وهيثــم حجــازي ملــدة 24 ســاعة، بشــبهة »مخالفــة قانــون 

ــل«. ــني الســلطة وإرسائي ــات ب ــق االتفاقي تطبي

وقــال املحامــي الحــاج أن هــذه االعتقــاالت تــأيت ألهــداف 

الســيطرة  وأســباب سياســية وليســت قانونيــة، لفــرض 

والســيادة عــى مدينــة القــدس. واعتقلــت قــوات االحتــال 
ــدة القدميــة.756 ــوم مــن البل ــاح الي النشــطاء صب

الثالثاء 2019/4/30

الرئيس: لن نقبل استالم أموال املقاصة منقوصة 
و»املركزي« سيقرر اتخاذ اإلجراءات املناسبة

ــوال  ــن أم ــا م ــاس: إن موقفن ــود عب ــس محم ــال الرئي ق

املقاصــة واضــح ولــن نقبل اســتامها مــن إرسائيــل منقوصة، 

خاصــة أمــوال الشــهداء والجرحــى واألرسى، وغرهــا.

وأضــاف خــال ترؤســه جلســة مجلــس الــوزراء يف مدينــة 
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رام اللــه، أمــس: إن إرسائيــل تحــاول بــكل الوســائل رشعنــة 

الخصومــات مــن أموالنــا ولكــن لــن نقبــل بذلــك، مشــددا 

عــى أن إرسائيــل »ســتعيد أموالنــا يف النهايــة بطريقتنــا 

وليــس بطريقتهــا«.

الشــهداء  أمــوال  تخصــم  أو  تــرق  إرسائيــل  وقــال: 

والجرحــى واألرسى مــن املقاصــة، رغــم أن هنــاك اتفاقيــات 

تنــص عــى أن كل قــرش يحســم يجــب االتفــاق عليــه مــن 

خــال طواقــم فنيــة وماليــة وغرهــا، وقــال: »لتناقــش 

ــق«. ــق أو ال تواف ــا تواف ــد وبعده ــم كل بن الطواق

وأضــاف الرئيــس: الوضــع مــا زال قامئــا، وبســببه مل نتمكن 

ــى  ــى ع ــال: »نتمن ــل، وق ــكل كام ــب بش ــن رصف الروات م

مواطنينــا أن يصــروا قليــا، اعتدنــا عــى ذلــك ومررنــا مــن 

قبــل بظــروف صعبــة كــام حــدث عامــي 1992-1991، 

ثــم تكــرر األمــر بعــد تشــكيل حــامس أول حكومــة العــام 

ــك«. ــت ذل ــاس تحمل 2006، والن

وحــول لقــاء رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة 

ــي موشــيه  ــة اإلرسائي ــر املالي ــر حســني الشــيخ، ووزي الوزي

كحلــون، أشــار إىل أن اللقــاء جــاء لنقــاش موضــوع خصــم 

ــة. ــوال املقاص أم

ــة  ــكل الوســائل رشعن ــل تحــاول ب ــس: إرسائي ــد الرئي وأك

ــب ومخصصــات الشــهداء، لكــن  الخصومــات، خاصــة روات

هــذا املوضــوع مل ولــن نقبــل بــه مهــام كلفنــا هــذا مــن مثن.

ــب  ــن روات ــني 50% م ــهرين املاضي ــا الش ــاف: دفعن وأض

ــول  ــع 60% لحل ــا أن ندف ــهر حاولن ــذا الش ــني، وه املوظف

شــهر رمضــان املبــارك، وبعدهــا ســرى كيــف ستســر 

ــور. األم

ــذي  ــع ال ــرشح الوض ــامل لن ــه للع ــا أن نتوج ــال: قررن وق
بيننــا وبــني )أمــركا، وإرسائيــل، وحــامس(.757

هدم منشآت بالقدس وتجريف أراض يف بيت جاال

ــا  ــا واعتقاالته ــال اعتداءاته ــوات االحت ــت ق ــام واصل في

يف مختلــف املحافظــات أمــس، أصابــت قــوة عســكرية 

ــة  ــرب نقط ــه ق ــل أن تعتقل ــطينياً قب ــاباً فلس ــة ش إرسائيلي

ــان«  ــن مســتوطنة »ميفودوت ــرب م ــش عســكرية بالق تفتي

املقامــة عــى أرايض املواطنــني قــرب جنــني بزعــم محاولتــه 

ــآت يف  ــت منش ــني هدم ــار، يف ح ــاق ن ــة إط ــذ عملي تنفي

ــاال.  ــت ج ــت أرايض يف بي ــدس وجرف الق

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن الشــاب أصيــب يف ظهــره، 

ــن يف  ــكان، وأعل ــن امل ــر م ــر ف ــاب آخ ــه ش ــام كان مع بين

ــات يف  ــع أي إصاب ــام مل تق ــه، في ــن اعتقال ــق ع ــت الح وق

ــش. ــوات الجي ــوف ق صف

وكانــت قــوات االحتــال اقتحمــت بلــدة قباطيــة جنــوب 

ــدة.  ــريب يف البل ــي الغ ــارصت الح ــني وح ــة جن ــرب مدين غ

وأعلنــت قــوات االحتــال منطقــة حاجــز تونــان غــرب بلــدة 

ــات بحــث ومتشــيط  ــة وتشــن عملي ــد عســكرية مغلق يعب

وأفــاد شــهود عيــان لـ»القــدس« أن االحتــال أغلــق الحاجــز 

ــز  ــة ويحتج ــة الغربي ــد باملنطق ــني ويعب ــط جن ــذي يرب ال

ــام فلســطينيني بإطــاق  ــات بعدمــا زعــم قي عــرشات املركب

ــوات  ــهود، أن ق ــر الش ــة. وذك ــة إرسائيلي ــى حافل ــار ع الن

معــززة مــن الجيــش تقــوم بحمــات متشــيط وتفتيــش يف 

املنطقــة بدعــوى البحــث عــن فلســطيني أطلــق النــار وفــر 

ــال  ــات االحت ــت لحــم، دمــرت جراف ــة. ويف بي ــن املنطق م

اإلرسائيــي عــرشات أشــجار الزيتــون يف أراض تابعــة ملدينــة 

بيــت جــاال أمــس خــال عمليــات تجريــف واســعة النطــاق 

طالــت أرايض مواطنــني مــن عائلــة زرينــة خــال تجريفهــا 

ــغ مســاحتها أربعــة دومنــات.  ــي تبل لهــذه األرايض الت

وقــال أحــد أصحــاب األرض وليــد زرينــة أن قــوات 

ــات  ــذه الجراف ــة له ــر الحامي ــى توف ــت ع ــال عمل االحت

وأغلقــت محيــط هــذه األرض واعتقلــت شــقيقة أميــن الذي 

ــدس  ــدة الق ــا بل ــي تعتره ــه والت ــن أرض ــاع ع ــاول الدف ح

جــزءاً مــن ســلطتها، وعائلتــه متلــك األوراق الثبوتيــة التــي 

ورثهــا هــو وأفــراد عائلتــه عــن آبائهــم وأجدادهــم، وأفيــد 

أن عــدد األشــجار التــي جــرى اعتقالهــا نحــو أربعــني شــجرة 

عــى األقــل.758 

عائلة األسري الجريح قبها تُكذب رواية االحتالل وتحملها 
مسؤولية حياته

ــن  ــا م ــني قبه ــي حس ــح مرع ــر الجري ــد األس ــل وال  حم

ــي  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــاء، ق ــوم الثاث ــني، الي ــة جن مدين

املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة نجلــه، الــذي أصيــب أمــس 

ــرب  ــوب غ ــكري جن ــان« العس ــز »دوت ــن حاج ــرب م بالق

ــه. ــبب إصابت ــول س ــال ح ــة االحت ــا رواي ــد، نافي يعب

وذكــر والــده لـ»وفــا«، أن ســلطات االحتــال ترفــض 

ــذي أمــى 15 عامــاً  ــه ال الكشــف عــن مــكان تواجــد نجل

يف ســجون االحتــال وتحــرر مؤخــرا، محمــا االحتــال 

املســؤولية الكاملــة عــن حياتــه، نافيــا بشــدة مزاعــم 

ــرب  ــة عســكرية ق ــار عــى دوري ــق الن ــه أطل ــال بأن االحت
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حاجــز »دوتــان«.

زيــارة  إىل  متوجهــا  كان  مرعــي  نجلــه  أن  إىل  وأشــار 

ــد للتحضــر ملراســم زواجــه. وكان  ــه يف منطقــة يعب خطيبت

الشــاب مرعــي قبهــا أصيــب بعيــار نــاري يف الظهــر يف 

القســم العلــوي، ووصفــت حالتــه بأنهــا مســتقرة بعــد تــم 
ــل أرايض الـــ759.48 ــفيات داخ ــد املستش ــه اىل أح نقل

الجيش اإلرسائييل مينع فلسطينيني من دخول أراضيهم 
ويسمح للمستوطنني بعقد احتفاالت فيها

ــش  ــس« أن الجي ــة »هآرت ــه صحيف ــق أجرت كشــف تحقي

األرايض  إىل  بالدخــول  للمســتوطنني  يســمح  اإلرسائيــي 

الفلســطينية يف بلــدة ســلواد التــي أقيمــت عليها مســتوطنة 

ــه ال يســمح ألصحــاب األرايض  ــا، لكن ــم إخاؤه ــة وت عمون

ــا.  ــول إليه ــطينيني بالدخ الفلس

وقــد نظــم املســتوطنون خــال أيام عيــد الفصــح اليهودي 

ــة،  ــة عمون ــز« يف تل ــن الكن ــث ع ــط »إبح ــى من ــة ع لعب

املنطقــة الفلســطينية خاصــة املغلقــة بقــرار عســكري 

إرسائيــي بهــدف منــع أصحــاب األرايض مــن الدخــول إليهــا. 

لكــن نصبــت عينــات أميتــاى املســتوطنة الســابقة يف املــكان 

الفتــة تدعــو فيهــا الجمهــور إىل املشــاركة يف لعبــة »إشــارات 

ــد الفصــح اليهــودي«. ــة مبناســبة عي عــى الطــرق يف عمون

ــاء  ــاب إخ ــدر يف أعق ــد أص ــي ق ــش اإلرسائي وكان الجي

املســتوطنة قــراراً بإغــاق املنطقــة أمــام املدنيــني ويفــرض 

هــذا القــرار مــن الناحيــة العمليــة فقــط عــى الفلســطينيني 

ــام  ــرود ك ــلواد وعــني ي ــل س ــاورة مث مــن البلــدات املج

تؤكــد »هآرتــس«. واســتهدف القــرار يف األصــل منــع عــودة 

ــي  ــتوطنة الت ــن املس ــم م ــم إخاؤه ــن ت ــتوطنني الذي املس

أقيمــت عــى أراض فلســطينية خاصــة لبنائهــا، ومل يتــم 

ــاب  ــرار أصح ــع الق ــوم ومين ــى الي ــرار حت ــذا الق ــاء ه إلغ

األرايض الفلســطينيني مــن العــودة لزراعتهــا كــام كانــوا 

يفعلــون قبــل إقامــة املســتوطنة وذلــك رغــم عــدم وجــود 

ــذه األرايض.760  ــم له ــول ملكيته ــاف ح أي خ

إرسائيل ترضب املوسم بإعالن تقليص مساحة الصيد يف 
غزة

ــاحة  ــص مس ــي تقلي ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــررت س  ق
ــد أســابيع  ــال بع ــزة إىل ســتة أمي ــد يف بحــر قطــاع غ الصي

ــا. ــاحة إىل 15 مي ــيع املس ــن توس ــة م قليل

ــن ملعــا  ــا بكــر منســق اتحــاد لجــان الصيادي ــال زكري وق

ــزة  ــر غ ــد يف بح ــع الصي ــررت من ــال ق ــلطات االحت “أن س

ألكــر مــن ســتة أميــال وبــدأت بتطبيــق القــرار عمليــا مــن 

ــد  ــي تزي ــافات الت ــن يف املس ــباك الصيادي ــراق ش ــال إغ خ

عــن ســتة أميــال”.

ــطيني  ــاط الفلس ــال االرتب ــلطات االحت ــت س ــام أبلغ ك

الــذي أبلــغ وزارة الزراعــة بالقــرار قبــل إباغــه للصياديــن. 

واعتــر بكــر أن القــرار يعــد رضبــة موجعــة للصياديــن 

حيــث أن اليــوم هــو األول لبــدء موســم الصيــد الحــايل مــا 

ــذا القطــاع. يشــكل خســارة فادحــة له

ضمــن  الصيــد  مســاحة  بتوســيع  إرسائيــل  ورشعــت 

تفاهــامت مــع الفصائــل رعاهــا الجانــب املــري. وبــررت 

ــاق  ــى أط ــأيت رداً ع ــك ي ــول »أن ذل ــا بالق ــل فعلته إرسائي
حــامس والجهــاد اإلســامي صواريــخ باتجاه البحــر أمس«.761

إصابة شاب برصاص االحتالل خالل تبادل إلطالق النار 
قرب يعبد

شــابا  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  أصابــت 

ــرب  ــا بالق ــار عــى جنوده ــه الن ــة إطاق بالرصــاص؛ بذريع

مــن مســتوطنة »مافــو دوتــان« جنــوب رشقــي بلــدة يعبــد 

ــني. ــة جن مبحافظ

ــار عــى  ــح الن ــال أن الشــاب فت وادعــت ســلطات االحت

قــوة مــن جنودهــا لــدى قيامهــم بأعــامل الدوريــة يف مــكان 

قريــب مــن املســتوطنة، يف عمليــة إطــاق نــار شــارك فيهــا 

ــل، انســحب أحدهــام بســاحه مــن  فلســطينيان عــى األق

املــكان، فيــام اعتقلــت قــوات الجيــش الشــاب الثــاين بعــد 

إصابتــه بالرصــاص يف الظهــر.

وقــال رئيــس بلديــة يعبــد الدكتــور ســامر أبــو بكــر: إن 

ــى  ــام ع ــكري املق ــز العس ــت الحاج ــال أغلق ــوات االحت ق

مقربــة مــن البلــدة يف محيــط املســتوطنة، وأعلنــت الجهــة 

الجنوبيــة مــن البلــدة منطقــة عســكرية مغلقــة، ودفعــت 

فيــه  تواجــدت  الــذي  املــكان  بتعزيــزات عســكرية إىل 

ــة. ــعاف إرسائيلي ــيارات إس س

مــن جهتــه، قــال املواطــن حســني كبهــا مــن بلــدة برطعــة 

الرشقيــة املعزولــة بجــدار الفصــل العنــري: إن نجلــه 

ــرة  ــد داع للرث ــاً: »ال يوج ــدة، مضيف ــة جي ــي يف صح مرع

ــل يف  ــعور األه ــوا ش ــة، وراع ــر صحيح ــات غ ــرش تكهن ون

أقوالكــم ومــا تنــرشون عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي، 

ــة  ــن إصاب ــاين م ــرة ويع ــفى الخض ــي اآلن يف مستش فمرع

ــف«. ــة يف الكت طفيف

ــش  ــن جي ــرة م ــوات كب ــت ق ــق، اقتحم ــت الح ويف وق



269

www.prc.ps أيار 2019

ــارصت  ــث ح ــني، حي ــوب جن ــة جن ــدة قباطي ــال بل االحت

منــزل املواطــن يــارس حنايشــة امللقــب بـ»الزرعينــي«، 

فــرار  وادعــت  والعبــث مبحتوياتــه،  بتفتيشــه  وقامــت 

ــت  ــام نصب ــدة، في ــار باتجــاه البل ــة إطــاق الن ــذ عملي منف

حاجــزا عســكريا قــرب قريــة بــر الباشــا املجــاورة، وأعاقــت 

حركــة املــرور ودققــت يف البطاقــات الشــخصية للــركاب، مــا 
ــكان.762 ــة يف امل ــة خانق ــبب بأزم تس

األربعاء 2019/5/1

القدس: االحتالل يخطر بهدم مؤسستني تابعتني 
لـ»األونروا« يف مخيم شعفاط

الشــعبية  اللجنــة  أمــس،  االحتــال،  بلديــة  أخطــرت 

ــي  ــب مهن ــز تدري ــدم مرك ــعفاط، به ــم ش ــات مخي لخدم

وقاعــة مبقــر اللجنــة.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن القراريــن يســتهدفان مركــزا 

للتدريــب املهنــي وقاعة قيد اإلنشــاء، بحجة عــدم الرتخيص.

وأشــارت إىل أن طواقــم تابعــة لبلدية االحتــال يف القدس، 

يرافقهــا عــدد مــن مخابراتــه، وقــوة عســكرية معــززة مــن 

جنــود االحتــال، اقتحمــت مخيــم شــعفاط لاجئــني وســط 

القــدس املحتلــة، وداهمــت عــدة مؤسســات فيــه.

واقتحمــت طواقــم البلديــة وجنــود االحتــال املخيــم 

مــن جهــة الحاجــز العســكري، ودهمــوا اللجنــة الشــعبية يف 

املخيــم وصــوروا املبنــى الجديــد »قيــد اإلنشــاء«، ودهمــوا 

مركــز الشــباب االجتامعــي بحجــة إنشــاءات بنــاء جديــدة. 

ــا. وأخطــروا بهدمه

ــة  ــة العري ــم البلدي ــال وطواق ــوات االحت وأضــاف، أن ق

انتــرشوا يف الشــارع الرئيــيس وأزالــوا »بســطات« الباعــة، يف 

ــر مــن التجــار محالهــم تحســباً مــن  حــني أغلــق عــدد كب

ــة. ماحقــات رضيبي

ويف هــذا الســياق، قــال الشــيخ عبــد اللــه علقــم رئيــس 

االجتامعــي يف مخيــم  الشــباب  اإلداريــة ملركــز  الهيئــة 

ــه  ــدس، أن ــرة الق ــعبية لن ــة الش ــق الحمل ــعفاط، منس ش

ــر  ــة ظه ــلطات اإلرسائيلي ــن الس ــا م ــارا مكتوب ــلم إخط تس

أمــس، يقــي بهــدم مؤسســتني تعمــان تحــت مظلــة 
ــه.763 ــن تاريخ ــهر م ــد ش ــروا« بع ــوث »األون ــة الغ وكال

قوات االحتالل تقتحم سجن عسقالن وتحطم مقتنيات 
األرسى

ســجون  إلدارة  التابعــة  »متســادا«  قــوات   اقتحمــت 

ــوم األربعــاء، غــرف األرسى  ــر الي ــة، ظه ــال اإلرسائيلي االحت

يف ســجن عســقان وحطمــت وخربــت مقتنيــات وحاجيــات 

األرسى.

ــان، إن  ــن، يف بي ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ وقال

ــاول  ــال تن ــم خ ــوا القس ــادا«  اقتحم ــدة »متس ــراد وح أف

ــى  ــام ع ــكب الطع ــدوا إىل س ــداء وعم ــة الغ األرسى لوجب

ــرف  ــش غ ــوا بتفتي ــه، وقام ــن تناول ــع األرسى م األرض ومن

ــم. ــث مبحتوياته ــني والعب املعتقل

وأوضحــت، أن هــذا االقتحــام هــو الثــاين خــال أقــل مــن 

24 ســاعة لســجن عســقان، حيــث جــرى األول عــر أمــس 

مــن قبــل قــوات القمــع املســامة »اليــامز« والتــي حطمــت 

هــي أيضــا مبقتنيــات األرسى.

ــتقرار  ــدم االس ــر وع ــن التوت ــة م ــة أن حال ــت الهيئ وبين

ــات  ــة االقتحام ــبب سياس ــس بس ــذ أم ــجن من ــود الس تس

ــة  ــع التابع ــوات القم ــجون وق ــة إدارة الس ــررة، متهم املتك

ــد  ــة والتصعي ــني للمواجه ــر املعتقل ــو ج ــعي نح ــا بالس له
ــتقرار.764 ــدم االس ــن ع ــة م ــق حال وخل

الخميس 2019/5/2

االحتالل يهدم منزالً وخيمة سكنية يف جنوب الخليل 
اقتحام سجن »عسقالن« وتحطيم مقتنيات األرسى

هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، منــزالً 

يف قريــة الديــرات رشق يطــا جنــوب الخليــل.

وقالــت مصــادر محليــة وأمنيــة: إن قــوات االحتــال 

دهمــت قريــة الديــرات جنــوب رشقــي بلــدة يطــا، وهدمت 

منــزل املواطــن جريــل محمــود العــدرة، البالغــة مســاحته 

نحــو 100 مــرت مربــع يقطنــه 10 مواطنــني.

ــات اندلعــت  ــان: إن مشــادات ومواجه ــال شــهود عي وق

ــف  ــم وق ــني خــال محاولته ــال واملواطن ــود االحت ــني جن ب

ــة الهــدم. عملي

ويواجــه أهــايل منطقــة الديــرات، املقــدر عددهــم بأكــر 

ــا،  ــدة يط ــى رشق بل ــع أق ــي تق ــن والت ــن 1600 مواط م

ظروفــاً بالغــة الصعوبــة بفعــل اعتــداءات قــوات االحتــال 

ــة. واملســتوطنني املتواصل

كــام هدمــت قــوات االحتــال، أمــس، خيمــة ســكنية يف 

ــل للمــرة  ــوب الخلي ــة سوســيا جنــوب رشقــي يطــا جن قري

ــة. الثالث

وأكــد منســق اللجنة الوطنيــة ملقاومة الجدار واالســتيطان 
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جنــوب الخليــل، راتــب الجبــور، أن قــوات االحتــال هدمت 

خيمــة ســكنية تعــود لعائلــة حســني رايض النواجعــة للمــرة 

الثالثــة، ويقطنهــا 10 أفــراد.

وناشــد الجبــور املؤسســات الحقوقيــة والوطنيــة والدوليــة 

بالتدخــل العاجــل لوضــع حــد لهــذه املامرســات الهمجيــة 

التــي تهــدف إىل ترحيــل املواطنــني عــن أراضيهــم، ومنعهــم 

مــن تربيــة املــوايش.

ويف رشق رام اللــه، قطــع مســتوطنون مــن عصابــات 

»تدفيــع الثمــن«، فجــر أمــس، أكــر مــن 150 شــجرة زيتــون 

ــة برقــة. يف قري

ــن  ــتوطنني م ــرشات املس ــة: إن ع ــادر محلي ــت مص وقال

بــؤرة »عتســاف« االســتيطانية، املقامــة عــى أرايض القريــة، 

األشــجار  بتقطيــع  ورشعــوا  الزيتــون،  حقــول  هاجمــوا 

ــي. ــال اإلرسائي ــش االحت ــة جي بحامي

وقــال أحــد املزارعــني املترريــن، ويدعــى إبراهيــم 

كنعــان: إن املســتوطنني حاولــوا قبــل يومــني االعتــداء عليــه 

ــا. ــام كان يحرثه ــه بين ــن أرض ــرده م وط

وعــى صلــة، قالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 

يف موقعهــا عــى الشــبكة: إن قــوات الرشطــة والجيــش 

ــاب  ــة يف أعق ــة برق ــول إىل قري ــتعدان للدخ ــي يس اإلرسائي

التقاريــر عــن قطــع أشــجار الزيتــون.

ــة  ــادا« التابع ــوات »متس ــت ق ــة، اقتحم ــة ثاني ــن جه م

إلدارة ســجون االحتــال، أمــس، غــرف األرسى يف ســجن 

وحاجيــات  مقتنيــات  وخربــت  وحطمــت  »عســقان«، 

األرسى.

بيــان  يف  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 

صحــايف: إن أفــراد وحــدة »متســادا« اقتحمــوا القســم أثنــاء 

ــة الغــداء، وعمــدوا إىل ســكب الطعــام  ــاول األرسى وجب تن

ــش  ــوا بتفتي ــه، وقام ــن تناول ــع األرسى م ــى األرض ومن ع
غــرف األرسى والعبــث مبحتوياتهــم.765

األمم املتحدة: الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني سيتفاقم

ــم  ــام لألم ــني الع ــة األم ــو، نائب ــاري ديكارل ــذرت روزم ح

ــم  ــن تفاق ــني، م ــاء االثن ــية مس ــؤون السياس ــدة للش املتح

الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني مــا مل يحــدث تغيــر يف نهــج 

الوضــع الســيايس، قائلــة، إن جهــود األمــم املتحــدة يجــري 

ــا باســتمرار. تقويضه

الــدويل، إن اآلمــال  وقالــت ديكارلــو ملجلــس األمــن 

املتعلقــة بحــل الدولتــني يجــري اســتبدالها بـ»املخــاوف 

املتزايــدة مــن الضــم يف املســتقبل«، وأضافــت، “إن إمكانيــة 

إقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للبقــاء ومتواصلــة مــا زالــت 

ــى األرض«. ــق ع ــل الحقائ ــآكل بفع تت

وقبيــل إعــادة انتخابــه الشــهر املــايض، وعــد رئيــس 

الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو بضــم مســتوطنات 

الضفــة الغربيــة، التــي يتــم اعتبارهــا غــر رشعيــة مــن قبــل 

ــدويل. ــون ال ــب القان ــامل مبوج ــم دول الع معظ

وعــززت سياســات الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب، 

الــذي قطــع املســاعدات عــن الفلســطينيني ونقــل الســفارة 

ــال  األمركيــة إىل القــدس، مــن نهــج نتنياهــو املتصلــب حي

ــزاع. الن

وقالــت ديكارلــو، إن املســتوطنات اإلرسائيليــة يف األرايض 

الفلســطينية ال تــزال تتوســع يف »انتهــاك للقانــون الــدويل«.

وأضافــت، »ال ميكــن إدارة النــزاع إىل األبــد«، مضيفــة، 

مزيــدا  ســيعني  الســيايس  النهــج  تغيــر  الفشــل يف  إن 

ــع األطــراف  ــاغ جمي ــع اصطب ــن التدهــور يف الوضــع »م م
ــاة والــراع«.766 بالراديكاليــة، مــا يعنــي املزيــد مــن املعان

كوشرن: حل الدولتني مل ينجح

قــال صهــر الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب ومستشــاره 

ــة  ــم »صفق ــة باس ــة املعروف ــام األمركي ــة الس األول لخط

للــراع  الدولتــني  حــل  أن  كوشــر  جاريــد  القــرن« 

الفلســطيني اإلرسائيــي وجلــب الســام مل ينجــح يف الســابق 

ــكار  ــة أف ــياق وتجرب ــذا الس ــن ه ــي ع ــب التخ ــام يتطل م

ــام. ــق الس ــؤدي لتحقي ــد ت ــدوق« ق ــارج الصن ــة »خ خاق

ــه وفريقــه املكــون مــن  ــذي املــح إىل أن ــال كوشــر ال وق

ــون  ــة جيس ــات الدولي ــريك للمفاوض ــس األم ــوث الرئي مبع

غرينبــات، وســفر ترامــب يف إرسائيــل ديفيــد فريدمــان قــد 

أكمــوا إعــداد خطــة »صفقــة القــرن« وكانــوا بصــدد إطاقها 

يف مطلــع العــام الحــايل لكــن االنتخابــات اإلرسائيليــة املبكرة 

أجلــت جــدول إطــاق الخطــة يف إطــار ردة عــى ســؤال مــن 

مجلــة تاميــز ماجازيــن عــن مصــر حــل الدولتــني »مل نقــل 

ــك )حــل الدولتــني( بوضــوح )كجــزء مــن  ــا ســنطرح ذل أنن

الخطــة »موضحــاً »أعتقــد أنــه إذا ركــز النــاس عــى نقــاط 

ــد  ــدم. فق ــق أي تق ــن نحق ــة، فل ــة القدمي ــوار التقليدي الح

ــي  ــام 2002 والت ــة يف ع ــام العربي ــادرة الس ــك مب كان لدي

اعتقــد أنهــا محاولــة جيــدة للغايــة. لــو أن ذلــك ســينجح، 
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ــل عــى هــذا  ــذ زمــن طوي ــع الســام من ــا صن ــا حالون لكنن

األســاس ومل ننجــح، إذا مــا ســنطرح شــيئاً مختلفــاً«.767 

مرضب منذ 45 يوماً: تدهور الحالة الصحية لألرس الرزة

قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم الخميــس، 

ــن  ــاً( م ــرزة )61 عام ــعيد ال ــن س ــام محس ــر حس إن األس

مدينــة نابلــس، يواصــل ارضابــه املفتــوح عــن الطعــام منــذ 

ــه اإلداري. 45 يومــاً، رفضــاً العتقال

ــوراً  ــي، أن تده ــان صحف ــة األرسى يف بي ــت هيئ وأوضح

ــاً  ــع حالي ــرزة والقاب ــر ال ــي لألس ــع الصح ــى الوض ــرأ ع ط

ــاً  ــه يشــتي حالي ــة«، مشــرة إىل أن ــل« الرمل يف عــزل معتق

مــن ارهــاق وتعــب متواصــل ومــن أوجــاع حــادة تجعلــه 

ينــام، كــام يعــاين مــن التهابــات يف الكبــد والــكى وارتفــاع 

ــارب 25 كغــم. ــا يق ــه م ــدم، وخــر مــن وزن يف ضغــط ال

ولفتــت إىل أنــه خــال تواجــد األســر الــرزة يف عــزل 

معتقــل »رميــون«، أرضب عــن املــاء لـــ7 أيــام، احتجاجــاً عى 

ــا  ــة اتخذته ــة وتنكيلي ــن إجــراءات قمعي ــه م ــرض ل ــا تع م

إدارة املعتقــل بحقــه كالشــبح واإلهانــة وحمــات التفتيــش 

القمعيــة لزنزانتــه، إضافــة إىل مــا تعــرض لــه مــن عمليــات 

نقــل مســتمرة مــن عــزل إىل آخــر.

ــذ 2018/4/17، وهــو  ــرزة معتقــل من ــر أن األســر ال يذك

ــال، وأب  ــات االحت ــاً يف معتق ــى 18 عام ــابق ق ــر س أس

ــاء768. ــة أبن ألربع

إدارة عسقالن تفرض جملة من العقوبات عىل األرسى

الخميــس،  اليــوم  فرضــت إدارة معتقــل »عســقان«، 

ُجملــة مــن العقوبــات بحــق كافــة األرسى القابعــني يف 

ــن  ــام م ــس القتح ــا باألم ــني تعرضت ــي )2( و)4(، اللت غرفت

قبــل قــوات القمــع الخاصــة »املتســادا«.

وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان، بــأن 

العقوبــات التــي فُرضــت عــى املعتقلــني تتمثــل: بحرمانهــم 

مــن »الكانتينــا« وزيــارة األهــل ملــدة شــهرين، وفــرض 

غرامــة ماليــة عــى كل أســر بقيمــة 550 شــيقا، وســحب 

ــع  ــرف، ومن ــن الغ ــة م ــزة الكهربائي ــع األدوات واألجه جمي

األرسى مــن الخــروج إىل الفــورة ملــدة أســبوع.

بحــق  الوحشــية  االعتــداءات  هــذه  الهيئــة  وأدانــت 

املعتقلــني، والتــي تــأيت اســتمرارا للنهــج املتطــرف والهجمــة 

العنريــة عــى املعتقلــني يف كافــة ســجون االحتــال، 

والتــي أســس لهــا املتطــرف وزيــر األمــن الداخــي »جلعــاد 

أردان”.769

أحد املحرضني عىل هدم الخان األحمر يقيم مبنى 
استيطانياً قرب القرية

ذكــر موقــع صحيفــة »هآرتــس« العريــة، أمــس، أن أحــد 

ــر  ــان األحم ــة الخ ــدم قري ــى ه ــني ع ــني املحرض اإلرسائيلي

البدويــة، وترحيــل ســكانها، أنشــأ مبنــى اســتيطانياً بالقــرب 

ــة قبــل أســابيع. مــن القري

وبحســب الصحيفــة اإلرسائيليــة، فإنــه تــم إنشــاء املبنــى 

ــان  ــة الخ ــن قري ــار م ــات األمت ــد مئ ــى بع ــتيطاين ع االس

األحمــر الفلســطينية، عــى أرض تعتــر بنفــس مكانــة األرض 

املقامــة عليهــا القريــة، والتــي تعترهــا إرسائيــل »أرض 

ــا. ــة« تابعــة له دول

وأشــارت الصحيفــة إىل أن هــذا الناشــط اإلرسائيي يشــارك 

يف إخــاء القــرى البدويــة التــي تدعــي إرسائيــل أنهــا »غــر 

قانونيــة«، ويف املقابــل قــام بتمويــل بنــاء مبنــى كبــر عــى 

ــة  ــل اإلدارة املدني ــط تجاه ــة، وس ــن املنطق ــب م ــل قري ت

ــف  ــتيطاين املخال ــى االس ــاء املبن ــه بإخ ــة مطالبت اإلرسائيلي
للقوانــني اإلرسائيليــة.770

الجمعة 2019/5/3

االحتالل مينع وزيرة شؤون املرأة من املشاركة مبؤمتر يف 
األردن 

ــال  ــرأة آم ــرة شــؤون امل ــال، وزي منعــت ســلطات االحت

حمــد، مــن املشــاركة يف املؤمتــر األورومتوســطي، »إطــاق 

الحملــة اإلقليميــة حــول عــدم التســامح مطلقــاً مــع العنــف 

ضــد النســاء والفتيــات«، الــذي أنطلقــت أعاملــه أمــس، يف 

العاصمــة األردنيــة عــامن.

وأعربــت حمــد يف كلمتهــا للمؤمتــر، عــر تقنيــة ســكايب، 

عــن أســفها لعــدم متكنهــا مــن الحضــور واملشــاركة، بســبب 

املعيقــات التــي يفرضهــا االحتــال عــى شــعبنا الفلســطيني. 

وأشــارت إىل أن منعهــا مــن الســفر للمشــاركة يف فعاليــات 

ــه املــرأة  هــذا املؤمتــر، دليــل واضــح عــى بعــض مــا تعاني

ــة.  ــه العنري ــال وإجراءات ــف االحت ــن عن ــطينية م الفلس

وتناولــت حمــد يف كلمتهــا الوضــع الســيايس الراهــن الــذي 

متــر بــه دولــة فلســطني، ومحــاوالت تذويــب القضيــة 

ــى األرض. ــق ع ــرض الحقائ ــطينية، بف الفلس

ــة الخاصــة  ــرارات الدولي ــطني بالق ــزام فلس وأكــدت الت

بالنســاء، مشــرة إىل أن الرئيــس صــادق عــى اتفاقية ســيداو 
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مــن دون تحفظــات وكذلــك الروتوكــول اإلضــايف، والعهديــن 

ــة حقــوق  ــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقي ــني، واتفاقي الدولي

الخطــة  تطويــر  يف  ســباقة  فلســطني  وكانــت  الطفــل، 

الوطنيــة التنفيذيــة لقــرار مجلــس األمــن 1325، والتوقيــع 

عــى أهــداف التنميــة املســتدامة، وتطويــر آليــات لتنفيــذ 

ــني الجنســني. ــق باملســاواة ب الهــدف الخامــس واملتعل

فلســطني  يف  الحكوميــة  اآلليــات  حمــد  واســتعرضت 

لحاميــة النســاء مــن العنــف، ومنهــا تفعيــل بنــد املســاءلة 

واملحاســبة ضمــن خطــة عمــل 1325، لرصــد وتوثيــق 

اعتــداءات االحتــال جنــود ومســتوطنني عــى نســائنا، 

ورفــد الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة ومجلــس حقــوق 

اإلنســان بهــا بشــكل دوري وتضمينهــا يف التقاريــر الوطنيــة، 

إضافــة إىل وحــدة حاميــة األرسى بالجهــاز الرشطــي، وبيــوت 

الحاميــة للنســاء املعنفــات، ونظــام التحويــل الوطنــي، 

ــد.771  ــكاوى املوح ــام الش ــف، ونظ ــي للعن ــد الوطن واملرص

إصابات خال مواجهات مع االحتال يف أبو ديس

ــة،  ــوم الجمع ــاء الي ــني، مس ــن املواطن ــدد م ــب ع  أصي

خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال اإلرسائيــي يف بلــدة 

ــة. ــدس املحتل ــس، رشق الق ــو دي أب

الهــال األحمــر الفلســطيني، بــأن  وأفــادت جمعيــة 

طواقهــام تعاملــت مــع إصابــة مواطــن برصــاص »التوتــو« 

ــف باملطــاط،  ــدين املغل ــني بالرصــاص املع ــه وإصابت يف قدم

ــوع  ــاز املســيل للدم ــاق بالغ ــة لخمــس حــاالت اختن إضاف

ــدة.772  ــت يف البل ــي اندلع ــات الت ــال املواجه خ

»الداخليــة اإلرسائيليــة« تطلــب إلغــاء االســتئنافات عــى 

طلبــات مل شــمل فلســطينيني يف القــدس

قالــت صحيفــة »هآرتــس«، أمــس، إنــه خــال األســبوعني 

املاضيــني، قدمــت ســلطة الســكان والهجــرة طلبــات إىل 

املحكمــة طالبــت فيهــا بشــطب عــرشات االســتئنافات 

ــاء  ــطينيني، وإلغ ــة أوالد فلس ــمل ومكان ــم الش ــة بل املتعلق

ــر  ــط الكب ــم »الضغ ــا، بزع ــر فيه ــة للنظ ــات املعين الجلس

عــى مكتــب الســلطة يف القــدس الرشقيــة، الــذي ال يســمح 

ــا«. ــذه القضاي ــداوالت يف ه ــد م بعق

ويقــدم املقدســيون كل ســنة قرابــة 600 طلــب مل شــمل، 

تطالــب مبنــح اإلقامــة لزوجــات أو أزواج أو أوالدهــام. 

ومتاطــل ســلطة الســكان والهجــرة يف الــرد عــى هــذه 

الطلبــات ألشــهر طويلــة وســنوات أيضــاً، وتدقــق الســلطة 

خــال هــذه املــدة يف »مركــز الحيــة«، بادعــاء التأكــد مــن 

أن مقدمــي الطلبــات يســكنون يف القــدس، ويف »صــدق 

العاقــة« لفحــص أن الحديــث عــن زواج حقيقــي، كــام 

يشــمل ذلــك تدقيقــاً أمنيــاً مــن الرشطــة و«الشــاباك« ومــا 

ــك. إىل ذل

ويبقــى مقدمــو طلبــات مل الشــمل، ألشــهر وســنوات، 

ــة.  ــب جم ــاكل ومصاع ــون مش ــة” ويواجه ــي الهوي »عدمي

وأشــار التقريــر إىل أن األوالد ال يحظــون بتأمــني صحــي 

ألنــه ليــس لديهــم رقــم بطاقــة هويــة. وقســم مــن األهــايل 

ــام  ــدارس، بين ــم يف امل ــجيل أوالده ــب يف تس ــه مصاع يواج

الفتيــة والشــبان يعيشــون يف حالــة خــوف وميتنعــون عــن 

التجــول يف املدينــة مــن دون بطاقــة هويــة خشــية أن 

توقفهــم الرشطــة. ويف بعــض الحــاالت تضطــر عائــات إىل 

ــة أو األردن،  ــة الغربي ــدس والضف ــة، يف الق ــش منفصل العي

ــرة. ــكان والهج ــلطة الس ــى رد س ــا ع ــى حصوله حت

وبســبب تأخــر رد الســلطة عــى طلبات مل الشــمل، يضطر 

املقدســيون إىل االســتعانة مبحامــني ومنظــامت حقوقيــة مــن 

أجــل التوجــه إىل محكمــة االســتئنافات وإرغــام ســلطة 

ــم  ــم تقدي ــاً يت ــم. وغالب ــى طلباته ــرد ع ــى ال ــكان ع الس
ــم الطلــب.773 االســتئناف بعــد ســنة مــن تقدي

مستوطنون يهاجمون مركبات املواطنني يف حوارة

هاجــم مســتوطنون، مســاء اليــوم الجمعــة، مركبــات 

املواطنــني بالحجــارة، عــى الشــارع الرئيــس يف بلــدة حــوارة 

ــس. ــوب نابل جن

وأفــادت مصــادر أمنيــة، لـ»وفــا«، بــأن عددا مــن املركبات 

تــررت جــراء الهجــوم، مشــرة إىل جنــود االحتــال أرغمــوا 

أصحــاب املحــال التجاريــة يف حــوارة عــى إغاقهــا.

مــن  شــددت  االحتــال  املصادر أن قــوات  وأضافــت 

إجراءاتهــا العســكرية عــى حاجــز حــوارة، مــا تســبب بأزمــة 

مروريــة خانقــة، األمــر الــذي اضطــر املواطنــني إىل ســلوك 

ــني  ــد ب ــق املمت ــهد الطري ــام ش ــل، ك ــا كبدي ــق عورت طري
ــال.774 ــود االحت ــا لجن ــدا مكثف ــرتة تواج ــوارة وزع ح

االحتالل يقتحم عامرة سكنية جنوب جنني وينصب نقطة 
مراقبة عىل سطحها

اليــوم  صبــاح  اإلرسائيــي  االحتــال   اقتحمت قــوات 

الســبت، عامرة ســكنية عــى املدخــل الجنــويب ملدينــة 

جنــني ونصبــت نقطــة مراقبــة عــى ســطحها. 

وذكــرت مصــادر محلية لـ»وفــا«، أن قــوات االحتــال 
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اقتحمــت عــامرة ســكنية بالقــرب مــن دوار عصفــور عــى 

ــة  ــة مراقب ــت نقط ــني، ونصب ــة جن ــويب ملدين ــل الجن املدخ

عــى ســطحها، وحاجــزا عســكريا يف املنطقــة، ورشع الجنــود 

بتوقيــف املركبــات وتفتيشــها والتدقيــق يف بطاقــات ركابهــا 

ــال  ــرى لاحت ــوة أخ ــت ق ــام داهم ــاعة، في ــن س ــر م ألك

ــة. ــات يف املدين حــي الجابري

ويف ســياق متصــل، كثفــت قــوات االحتــال مــن حواجزها 

العســكرية وســرت آلياتهــا يف محيــط بلــديت يعبــد وعرابــة، 

ورشع الجنــود بتوقيــف املركبــات وتفتيشــها مــا أعــاق 
تحــركات املواطنــني.775

االحتالل يغلق حاجز حوارة ويدمر خط مياه رشق نابلس 
ويهدم حظرية يف مسافر يطا

ــاق  ــاالت اختن ــني بح ــال واملواطن ــرشات األطف ــب ع أصي

ــال بحــق  ــوات االحت ــداءات شــنتها ق ورضــوض خــال اعت

املواطنــني كان أبرزهــا مهاجمــة مدرســة يف الخليــل والتنكيل 

ــل  ــن إطــاق قناب ــال م ــود االحت ــع جن مبواطــن حــاول من

ــط  ــام وخ ــرة أغن ــدم حظ ــة وه ــاه الطلب ــام تج ــاز الس الغ

ميــاه مبحافظتــي الخليــل ونابلــس، تزامــن ذلــك مــع حملــة 

اعتقــاالت واســعة طالــت 17 مواطنــاً وتخللتهــا مواجهــات 

عنيفــة.

ــاق عقــب  ــة بحــاالت اختن ــب عــرشات الطلب ــد أصي  فق

ــوت،  ــام والص ــاز الس ــل الغ ــال قناب ــوات االحت ــاق ق إط

باتجــاه طالــب مدرســة الخليــل األساســية للبنــني، بعــد 

ــة. ــن املدرس ــم م خروجه

ــل  ــة الخلي ــن مدين ــاب م ــب ش ــه، أصي ــياق نفس يف الس

بكســور ورضــوض يف جســده جــراء اعتــداء جنــود االحتــال 

ــكري  ــز العس ــد الحاج ــازه عن ــد احتج ــرب، بع ــه بال علي

ــامية. ــز الس ــروف بحاج )160(، واملع

وقــال الشــاب جهــاد أبــو فــودة: إن جنــود االحتــال 

املتمركزيــن عنــد الحاجــز املذكــور احتجــزوه وانهالــوا عليــه 

ــاق  ــن إط ــم م ــه منعه ــد محاولت ــراوات بع ــرب باله بال

الغــاز املســيل للدمــوع صــوب طلبــة املــدارس، مــا أدى إىل 

كــر يــده وإصابتــه برضــوض يف جســده، نقــل عــى أثرهــا 

ــاج. ــي الع ــب، لتلق ــي املحتس ــد ع ــفى محم إىل مستش

فيــام أصيــب مواطنــون بجــروح ورضــوض جــراء اعتــداء 

قــوات االحتــال عــى عــدد مــن املواطنــني بالــرب املــرح، 

خــال هــدم حظــرة أغنــام يف خربــة أم الخــر مبســافر يطــا، 

جنــوب الخليــل.

ملقاومــة  والشــعبية  الوطنيــة  اللجــان  منســق  وقــال 

الجــدار واالســتيطان يف جنــوب الضفــة الغربيــة راتــب 

ــدت بالــرب عــى عــدد  ــال اعت ــوات االحت ــور: إن ق الجب

ــم:  ــن بينه ــا، وم ــافر يط ــر مبس ــة أم الخ ــكان خرب ــن س م

املســن ســليامن الهذالــني )75عامــاً( بأعقــاب البنــادق، مــا 

ــرة  ــال حظ ــدم االحت ــال ه ــوض، خ ــه برض أدى إىل إصابت

ــني. ــري الهذال ــن خ ــا إىل املواط ــود ملكيته ــام تع أغن

ــاه  ــال خــط املي ــوات االحت ــة أخــرى، دمــرت ق مــن جه

ــال  ــس. وق ــن، رشق نابل ــت دج ــروش بي ــة ف ــل لقري الناق

شــهود عيــان: إن قــوات االحتــال دمــرت خــط امليــاه 

املغــذي لقريــة فــروش بيــت دجــن، الــذي ميتــد مــن عــني 
ــة.776 ــزارع القري ــى م ــة حت ــار االرتوازي ــبي واآلب ش

السبت 2019/5/4

4  شهداء وعرشات الجرحى بقصف جوي ومواجهات رشق 
القطاع ومناطق بالضفة

الجنــاح  القســام«،  »كتائــب  مــن  عنــران  استشــهد 

آخــرون  ثاثــة  وأصيــب  »حــامس«،  لحركــة  العســكري 

بجــروح مختلفــة؛ جــراء قصــف طائــرات االحتــال موقعــاً 

للمقاومــة رشق مخيــم املغــازي، وســط قطــاع غــزة، مســاء 

أمــس، كــام استشــهد شــابان وأصيــب 50 آخــرون، يف 

مواجهــات واســعة رشق القطــاع.

والشــهداء هــم: عبــد اللــه محمــد أبــو ملــوح )33 عامــاً(، 

وعــاء عــي البوبــي )29 عامــاً(، وقــد استشــهدا يف قصــف 

موقــع للمقاومــة رشق مخيــم املغــازي، وهــام مــن ســكان 

وســط قطــاع غــزة، بينــام أعلنــت وزارة الصحــة عــن 

ــاً(، مــن  ــو طــر )19 عام ــل أب ــد خلي استشــهاد الشــاب رائ

ســكان محافظــة خــان يونــس، بعــد ســاعات مــن إصابتــه 

ــه، خــال مشــاركته يف  ــارشة يف بطن ــة مب ــة أعــرة ناري بثاث

مســرات رشق محافظــة خــان يونــس، وقــد حــاول األطبــاء 

ــن استشــهاده يف مستشــفى  ــن ع ــه، إىل أن أعل ــاذ حيات إنق

ــدو )31  ــي عب ــزي روح ــهد رم ــام واستش ــزة األورويب، ك غ

ــج. ــاً( رشق الري عام

ــان  ــن إع ــت قصــر م ــد وق ــور بع وجــاء القصــف املذك

»جنــدي  إرسائيليــني  جنديــني  إصابــة  االحتــال  قــوات 

ومجنــدة«، برصــاص قنــاص فلســطيني بالتزامــن مــع انــدالع 

مواجهــات رشق مخيــم الريــج وســط القطــاع. وقبيــل 

الغــارة املذكــورة بوقــت قصــر، قصفــت مدفعيــة االحتــال 
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ــج وســط قطــاع غــزة  ــم الري ــم العــودة مبخي ــط مخي محي

ــف. ــاث قذائ بث

ــان أصــدره،  وأكــد الناطــق باســم جيــش االحتــال، يف بي

ــام  ــني، أحدهــام بجــراح متوســطة، بين ــة جندي أمــس، إصاب

إىل  نقلهــام  وجــرى  طفيفــة،  بجــراح  مجنــدة  أصيبــت 

ــاج. ــي الع ــفى لتلق املستش

وأضــاف الناطــق: إن جيــش االحتــال هاجــم موقعــاً 

ــار »رداً عــى  ــن دون طي ــرة م ــة »حــامس«، عــر طائ لحرك

العمليــة«.

كــام استشــهد شــاب، وأصيــب 50 مواطنــاً بالرصــاص 

ــل غــاز مبــارشة، والعــرشات بشــظايا وحــاالت  الحــي وقناب

ــة  ــات عنيف ــا مواجه ــرات تخللته ــديد، يف تظاه ــاق ش اختن

ــزة،  ــاع غ ــق رشق قط ــس مناط ــت يف خم ــعة، اندلع وواس

مســاء أمــس، يف الجمعــة الثامنــة والخمســني مــن مســرات 

العــودة، والتــي أطلــق عليهــا جمعــة “الجــوالن عربيــة 
ــورية«.777 س

املقدســيون يصلــون الجمعــة فــوق أنقــاض منــازل هدمها 

االحتــال يف ســلوان ومخيم شــعفاط

ــواب  ــى أب ــال ع ــوات االحت ــف لق ــار املكث ــم االنتش رغ

ــن  ــر م ــارك أدى أك ــى املب ــة واملســجد األق ــدة القدمي البل

ــة  ــاة الجمع ــل ص ــدس والداخ ــن الق ــن م ــف مواط 50 أل

ــهر  ــول ش ــية حل ــة عش ــهدت املدين ــث ش ــجد، حي يف املس

ــد  ــل وبع ــات قب ــطة وازدحام ــة نش ــارك حرك ــان املب رمض

ــل.  ــهر الفضي ــة الش ــت بزين ــد تزين ــاة، وق الص

واســتعرض مفتــي القــدس خطيــب املســجد األقــى، 

ــد  الشــيخ محمــد حســني، وضــع القــدس واألقــى وتصعي

االحتــال إلجراءاتــه القمعيــة مــن اســتيطان ومصــادرة 

ــات  ــرة عملي ــاع وت ــازل وارتف ــى املن ــتياء ع األرايض واالس

الهــدم يف املدينــة وضواحيهــا. 

ــم  ــل والرتاح ــة التكاف ــى أهمي ــني ع ــيخ حس ــدد الش وش

وإنهــاء الخصومــات والخافــات وإنهــاء األنقســام والفرقــة 

وجمــع الكلمــة والشــمل عشــية شــهر الرحمــة شــهر 

ــارك.  ــان املب رمض

ــد  ــان، بع ــهر رمض ــال ش ــري ه ــد تح ــن موع ــن ع وأعل

غــروب شــمس يــوم األحــد. وقــال يحــل علينــا شــهر رمضــان 

شــهر القيــام والصيــام والتســابيح والرتاويــح لــه طعــم 

ــوس.  ــي النف ــى تحي ــجد األق ــدس واملس ــوس يف الق وطق

األجيــال  أمانــة  واملعــراج،  اإلرساء  أرض  أنهــا  وأضــاف 

ومهــوي أفئــدة املســلمني وأنتــم الحــراس األمنــاء عــى 

مقدســاتها، مشــراً إىل أن شــهر رمضــان شــهر االنتصــارات 

وإن املتتبــع لانتصــارات الباهــرة التــي أحرزتهــا املســلمون 
يف املــايض. 778

العليا اإلرسائيلية تصادق عىل قرار يتيح الهدم الرسيع 
لألبنية يف مناطق »ج«

ــرار  ــا، األســبوع املــايض، عــى ق صادفــت املحكمــة العلي

لوزيــر األمــن اإلرسائيــي يقلــص دور املحاكــم اإلرسائيليــة يف 

معارضــة هــدم جيــش االحتــال »للمبــاين غــر املرخصــة« يف 

مناطــق »ج« بالضفــة الغربيــة، وينــص عــى تنفيــذ الهــدم 

خــال 96 ســاعة مــن صــدور األمــر.

ــرار  ــة الق ــون« اليميني ــور ريش ــة »ماك ــت صحيف ووصف

األمــن  وزيــر  نتــاج جهــد  إنــه  قائلــة  »ثــوري«،  بأنــه 

اإلرسائيــي الســابق، أفيغــدور ليرمــان، يف حربــه عــى 

البنــاء الفلســطيني يف مناطــق »ج«، التــي تخضــع للســيطرة 

األمنيــة اإلرسائيليــة. 

»ال  القــرار  أن  العليــا  املحكمــة  يف  قضــاة   3 وأدعــى 

ــاء  ــني البن ــص وب ــر املرخ ــطيني غ ــاء الفلس ــني البن ــز ب ميي

اإلرسائيــي غــر املرخــص، رغــم أن املنطقــة التــي اختارهــا 

ليرمــان، بوصفــه وزيــراً لألمــن حينهــا، لـ»اختبــار« القانــون، 

ــاين  ــن مب ــر م ــدم أك ــددة باله ــطينية مه ــان فلس ــا مب فيه

ــامس  ــه الت ــتند إلي ــذي اس ــاس ال ــو األس ــتوطنني، وه املس

الجمعيــات الحقوقيــة للمحكمــة العليــا.779 
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أول يوم عدوان: 7 شهداء وتدمري 5 بنايات واملقاومة 
توسع الرد 

ــزة  ــاع غ ــى قط ــة ع ــة املتواصل ــارات اإلرسائيلي أدت الغ

ــة  ــطينيني واصاب ــبعة فلس ــهاد س ــا االول إىل استش يف يومه

اربعــني اخريــن اضافــة إىل تدمــر خمــس بنايــات ســكنية. 

وأعلنــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

االســامي استشــهاد اثنــني مــن مقاتليهــا خــال قصــف 

ــزة. ــي فجــر االحــد وســط قطــاع غ إرسائي

وقالــت الرايــا إن الشــهيدين هــام محمــود صبحــي 

عيــيس 26 عامــا وفــوزي عبــد الحليــم وادي 24 عامــا 

وكامهــام مــن مخيــم الريــج وســط القطــاع.

وأشــارت الرايــا إىل أن املقاتلــني استشــهدا يف قصــف 

إرسائيــي. وكانــت إرسائيــل قتلــت خمســة مواطنــني بينهــم 
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ــام  ــا ع ــا صب ــا وابنته ــرار وجنينه ــو ع ــة فلســطني أب املواطن

وشــهرين إضافــة إىل اثنــني مــن املواطنــني. وأكــدت الصحــة 

إصابــة أربعــني مواطنــا يف غــارات متواصلــة نقلــوا جميعــا 

إىل املشــايف لتقــي العــاج.

ــة  ــارة إضاف ــن 80 غ ــر م ــال أك ــرات االحت ــنت طائ وش

للمدفعيــة والبــوارج مســتهدفة أكــر مــن 1000 معلــم 

ــة  ــات ســكنية ومؤسســات إعامي ــا بناي يف قطــاع غــزة منه

وأرايض ودفيئــات زراعيــة.

وخــال ســاعات الليــل دمــرت طائــرات االحتــال خمــس 

بنايــات تحتــوي عــرشات الشــقق الســكنية اضافــة إىل 

ــة  ــة وخمس ــب للمقاوم ــع تدري ــة 16 موق ــب إعامي مكات

عــرش نقطــة رصــد.

عــر  الفلســطينية  املقاومــة  وســعت  جهتهــا  مــن 

ــداءات  ــى االعت ــرد ع ــرة ال ــرتكة دائ ــات املش ــة العملي غرف

اإلرسائيليــة.

ــر  ــة ب ــات املشــرتكة قصــف مدين ــة العلمي ــت غرف وأعلن

الســبع التــي تبعــد 50 كليــو مــرت عــن قطــاع غــزة مهــددة 
بــرد أقــى يف حــال اســتمرار العــدوان.780

5 شهداء وعرشات الجرحى يف اليوم الثاين من العدوان عىل 
غزة

استشــهد 5 مواطنــني، منــذ ســاعات صبــاح أمــس، يف 

تواصــل للعــدوان اإلرسائيــي لليــوم الثــاين عــى قطــاع غــزة. 

وبحســب وزارة الصحــة يف غــزة، فقــد استشــهد مســاء 

أمــس املواطــن خالــد محمــد حلمــي أبــو قليــق )25 عامــاً( 

ــاع  ــامل قط ــق ش ــال مناط ــوات االحت ــتهداف ق ــراء اس ج

ــاً( يف  ــر )22 عام ــامد نص ــاب ع ــهد الش ــزة. وكان استش غ

قصــف اســتهدف مجموعــة مــن املواطنــني رشق بلــدة بيــت 

حانــون، حســب وزارة الصحــة. فيــام استشــهدت فلســطني 

ــا يف شــهره الســادس  ــاً(، وجنينه ــو عــرار )37 عام ــح أب صال

داخــل أحشــائها، وطفلتهــا الرضيعــة صبــا محمــود أبــو 

عــرار »عــام ونصــف« جــراء قصــف محيــط منزلهــم بحــي 

ــزة.781  ــة غ ــوب مدين ــون جن الزيت

قوات االحتالل تعتقل 7 شبان رشق القدس

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليوم األحد، ســبعة 

ــدس. وأوضحــت  ــة الق ــا رشق مدين ــدة حزم ــن بل ــبان م ش

االحتــال  قــوات  أن  عيــان،  وشــهود  محليــة  مصــادر 

ــاب  ــن: الش ــت كا م ــرا، واعتقل ــا فج ــدة حزم ــت بل داهم

محمــود ســند صــاح، ورأفــت طــال عــزات، ومصعــب عبــد 

ــو  ــر أب ــه، ومحمــد ثائ ــد رب ــب، وعــامر عب الرحمــن الخطي

خليــل، وعــودة ســام صبيــح، وعبــد نافــز العمــري، وإســام 
ــازل ذويهــم.782 مــروان ظاهــر، عقــب دهــم من

القدس: املبعدون عن األقىص يؤكدون حقهم بالصالة فيه

ــل  ــارك مــن قب أكــد املبعــدون عــن املســجد األقــى املب

ســلطات االحتــال، وعددهــم تجــاوز الـــ140 مــن مختلــف 

الصــاة  يف  حقهــم  املحتلــة،  القــدس  محافظــة  أرجــاء 

باملســجد األقــى، ورفضهــم لقــرارات اإلبعــاد الجائــرة التــي 

ــم. ــال بحقه ــا االحت يفرضه

»فتــح«  إقليــم حركــة  املقدســات يف  وقــال مســؤول 

بالقــدس، عــوض الســامية: »إن املبعديــن عــن املســجد 

ــى أن  ــد ع ــس، للتأكي ــاً، أم ــراً صحافي ــوا مؤمت ــى نظم األق

اإلبعــاد عــن األقــى، خاصــة يف شــهر رمضــان املبــارك، لــن 

ــا  ــوب منهــم تجــاه أهلن ــام مبــا هــو مطل يثنيهــم عــن القي

القادمــني مــن مختلــف أرجــاء فلســطني وخارجهــا للصــاة 

يف األقــى«.

باقتحــام  للمســتوطنني  الســامح  الســامية  واســتنكر 

املســجد األقــى بشــكل يومــي، يف حــني يُبعــد أبنــاء األقــى 

ــي ال  ــه والت ــة من ــم القريب ــم إقامته ــجدهم، رغ ــن مس ع

ــني يف  ــيبقون مرابط ــم س ــداً أنه ــار، مؤك ــدة أمت ــاوز ع تتج
القــدس واملســجد األقــى رغــم كل إجــراءات االحتــال.783

االحتالل يقتلع 120 شجرة زيتون يف اللنب الغريب

ــوم  ــاح الي ــي، صب ــال اإلرسائي ــات االحت ــت جراف  اقتلع

األحــد، 120 شــجرة زيتــون مثمــرة مــن أرايض قريــة اللــن 

ــه. الغــريب، غــريب رام الل

وأفــاد رئيــس مجلــس اللــن الغــريب الســابق، فــواز ســامل، 

بــأن االحتــال قــام قبــل شــهر بإبــاغ املواطــن شــفيق 

أحمــد أبــو ســامل بقــرار االســتياء عــى أرضــه القريبــة مــن 

مســتوطنة »بيــت آرييــه« املحاذيــة للقريــة، قبــل أن يقــوم 

صبــاح اليــوم باقتــاع 120 شــجرة زيتــون مــن األرض البالغة 
3 دومنــات، متهيــدا لشــق طريــق اســتيطاين.784

هلع وتدافع وإصابات بني األطفال جراء قصــف االحتالل 
محيط مـدارس جباليـا

مجمــع  محيــط  يف  املتتاليــة  االنفجــارات  دوي  دفــع 

طلبــة  أمــس،  صبــاح  جباليــا،  مدينــة  رشق  للمــدارس 

املــدارس إىل الخــروج مــن قاعــات االمتحانــات وســط حالــة 



276

www.prc.ps أيار 2019

ــة  ــاب خاص ــرع ذوو الط ــذي ه ــت ال ــع، يف الوق ــن الهل م

ــم. ــاب أبنائه ــدارس الصطح ــا إىل امل ــوف الدني ــة الصف طلب

وشــوهدت حــاالت إغــامء يف صفــوف الطلبــة جــراء 

الخــوف الشــديد الــذي انتابهــم مــن شــدة الــدوي، ونقــل 

العديــد منهــم إىل مستشــفيات وعيــادات مجــاورة.

القبــة  منظومــة  أطلقتهــا  التــي  املقذوفــات  وكادت 

الحديديــة توقــع مجــزرة يف صفــوف الطلبــة بعــد أن ســقط 

ــدارس. ــع امل ــة لتجم ــرة املحاذي ــا يف املق ــدد منه ع

واضطــرت إدارات املــدارس إىل فتــح أبوابهــا ملغــادرة 

الطالــب رغــم اســتحقاق اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة النهــايئ 

ــة. ــة االبتدائي للمرحل

وقــال املــدرس إبراهيــم حمــدان، إن شــدة القصــف 

إخــاء  إىل  املــدارس  إدارات  ودفعــت  الجميــع  باغتــت 

املــدارس.

وعكســت حالــة أحمــد فحــام، الطالــب يف الصــف الرابــع 

االبتــدايئ، الــذي ســقط أرضــاً أكــر مــن مــرة خــال مغادرتــه 

املدرســة، جرائــم االحتــال بحــق الطفولــة.

ارتطــم  بعدمــا  بخــدوش يف وجهــه   وأصيــب فحــام 

ــة مــن  ــاألرض بســبب شــدة التدافــع خــال هــرب الطلب ب
مدرســة النقــب االبتدائيــة.785

اإلثنني 2019/5/6

القطاع: 20 شهيداً و120 مصاباً .. واالحتالل يوّسع 
العدوان واملقاومة تواصل القصف

ــن  ــن 120 آخري ــر م ــب أك ــاً، وأصي ــهد 20 مواطن استش

بجــروح متفاوتــة، بينهــم أطفــال ونســاء، إضافــة لجنــني ثــان 

استشــهد يف رحــم والدتــه، بغــارات جويــة وقصــف مدفعــي 

متواصــل، شــمل كافــة أنحــاء قطــاع غــزة مــن أقــى شــامله 

ــدء  ــذ ب ــهداء من ــدد الش ــاميل ع ــغ إج ــه، ليبل ــى جنوب وحت

العــدوان عــى القطــاع، صبــاح أول مــن أمــس، 25 شــهيداً، 

وأكــر مــن 160 جريحــاً.

القطــاع  عــى  عدوانهــا  االحتــال  قــوات  وصّعــدت 

الســكنية  والشــقق  البيــوت  قصــف  ملرحلــة  باالنتقــال 

بصــورة مبــارشة، ودون ســابق إنــذار، إضافــة إىل اســتهداف 

الســيارات املدنيــة، مــا زاد مــن عــدد الشــهداء.

ــا  ــة الفلســطينية هجامته ــل املقاوم ــدت فصائ ــام صّع في

ــة،  ــف الصاروخي ــدى القذائ ــن م ــال، وزادت م ــد االحت ض

ــن  ــرتاً ع ــو 50 كيلوم ــد نح ــق تبع ــت إىل مناط ــي وصل الت

حــدود القطــاع، وأعلنــت عــن اســتهداف آليــات عســكرية 

بصواريــخ مضــادة للــدروع عنــد الحــدود الرشقيــة للقطــاع، 
ــد الهجــامت يف حــال تواصــل العــدوان.786 ــددة بتصعي مه

انتهاك طبي مقصود بحق األرسى

 قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف تقريــر صــدر 

ــد  ــال تتعم ــات االحت ــد، أن إدارة معتق ــر األح ــا، ظه عنه

باســتهدافهم  طبيــاً،  والجرحــى  املــرىض  األرسى  انتهــاك 

ــم  ــامل أوضاعه ــال إه ــن خ ــج م ــود ومرم ــكل مقص بش

ــادهم  ــى يف أجس ــراض تتف ــل األم ــة وجع ــة الصعب الصحي

ــر. ــم للخط ــض حياته ــايل تعري ــا، وبالت ــاج له ــح ال ع لتصب

ويف هــذا الســياق، رصــدت هيئــة األرسى مــن خــال 

ــع  ــي تقب ــة الت ــاالت املرضي ــرز الح ــا أب ــن محاميه ــدد م ع

ــة  ــا حال ــن بينه ــة«، وم ــل الرمل ــادة معتق ــمى »عي ــا يس مب

املعتقــل خالــد الشــاويش )47 عامــاً( مــن محافظــة جنــني، 

وهــو مــن بــني األرسى الــذي يقبعــون مبعتقــل الرملــة 

بشــكل دائــم، حيــث أمــى أعوامــاً فيهــا بظــروف صحيــة 

صعبــة دون عــاج مفيــد أو متابعــة حقيقيــة لحالتــه، 

ويعــاين األســر الشــاويش مــن شــلل نصفــي نتيجــة إلصابتــه 

بـــ11 رصاصــة مبختلــف أنحــاء جســده خــال اشــتباكه مــع 

ــال  ــم اعتق ــام 2007 ت ــام 2001، ويف ع ــال ع ــوات االحت ق

األســر املشــلول الشــاويش بتهمــة مقاومــة االحتــال وصــدر 

حكــامً بحقــه بالســجن 10 مؤبــدات، وال يــزال األســر يعــاين 

األمريــن داخــل أقبيــة معتقــل »الرملــة«، فهــو بحاجــة إىل 

إجــراء عمليــة إلخــراج بقايــا الشــظايا املوجــودة يف جســده 

كــام أنــه أيضــاً بحاجــة ماســة إلجــراء عمليــة أخــرى يف يــده 

اليمنــى، والتــي ســبق أن أجــرى عمليــة زراعــة عظــم بــذات 

اليــد لكنهــا فشــلت، وهــو بانتظــار أن يتــم تحويلــه إلجــراء 

العمليــة لكــن ســلطات االحتــال متاطــل وتســوف بإجرائهــا 

ــة املخــدرة واملســكنة لــآلالم. ــه وتكتفــي بإعطــاءه األدوي ل

بينــام يشــتي األســر أحمــد مــوىس )41 عامــاً( مــن 

بلــدة الخــر قضــاء بيــت لحــم، مــن آثــار اصابتــه بجلطــة 

تعــرض لهــا عقــب خوضــه ارضاب مفتــوح عــن الطعــام لـــ 

ــث تفاقمــت  ــه اإلداري حي ــاً احتجاجــاً عــى اعتقال 28 يوم

حالتــه الصحيــة وأصبــح ال يســتطيع تحريــك الجانــب األير 

مــن جســده وهنــاك ورم يف قدميــة ويديــه، ويخضــع األســر 

ــأن  ــامً ب ــا، عل ــدة منه لجلســات عــاج طبيعــي لكــن ال فائ

األســر يعــاين قبــل اعتقالــه مــن مشــاكل يف القلــب وبعــد 
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ــوءاً. ــة س ــه الصحي خوضــه االرضاب، ازدادت حالت

كــام وكشــفت الهيئــة يف تقريرهــا عــن حالتــني مرضيتــني 

تقبعــان يف معتقــل »هداريــم« إحداهــام حالــة األســر 

ــة  ــر رشق مدين ــة املغ ــن قري ــاً( م ــزور )37 عام ــن الب حس

جنــني شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، والــذي ميــر بوضــع 

صحــي صعــب، فهــو يعــاين مــن اصابــة يف عينــه تعــرض لهــا 

أثنــاء عمليــة اعتقالــه، وهــو بحاجــة ماســة إلجــراء عمليــة 

ــه. زراعــة لكــن إدارة املعتقــل متاطــل بإجرائهــا ل

أمــا عــن األســر عمــران الخطيــب )61 عامــاً( مــن مخيــم 

جباليــا يف قطــاع غــزة، والقابــع أيضــاً يف معتقــل »هداريــم«، 

فهــو يواجــه أوضاعــاً صحيــة غايــة يف الســوء، فهــو يشــتي 

ــن  ــره وم ــكات يف ظه ــدم وديس ــط ال ــاع يف ضغ ــن ارتف م

مشــاكل يف أســنانه، وهــو بحاجــة إىل متابعــة طبيــة حثيثــة 

لوضعــه الصحــي.

ــن  ــم م ــن جعي ــر أمي ــة األس ــاً حال ــة أيض ــت الهيئ ووثق

محافظــة طولكــرم والقابــع يف معتقــل »عســقان«، والــذي 

ــة،  ــرتة طويل ــذ ف ــة من ــنان واللث ــاكل باألس ــن مش ــاين م يع

ويشــتي أيضــاً مــن انحــراف حــاد يف عينــه اليــرى نتيجــة 

ــو  ــه، وه ــاء اعتقال ــل أثن ــن رضب وتنكي ــه م ــرض ل ــا تع مل

بحاجــة ماســة إلجــراء عمليــة جراحيــة وينتظــر منــذ عــام 
2014 لكــن إدارة املعتقــل متاطــل بعاجــه واجرائهــا لــه.787

مستوطنون يجرفون أرايض جنوب نابلس لشق طريق 
استيطانية

جرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني، اليــوم االثنــني، أرايض 

ــؤول  ــال مس ــس. وق ــوب نابل ــا جن ــة مادم ــة يف قري زراعي

ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان دغلــس لـ»وفــا«، إن 

جرافــات املســتوطنني رشعــت بأعــامل تجريف لشــق طريق 

ــة مادمــا، للوصــول إىل  ــة لقري اســتيطانية يف الجهــة الرشقي
منطقــة الشــعرة التــي يتواجــد فيهــا نبــع ميــاه.788

تفاصيل املجازر

وكانــت مجــزرة أبــراج الشــيخ زايــد، شــامل القطــاع، مــن 

ــوات  ــا ق ــي ارتكبته ــازر الت ــم واملج ــب الجرائ ــر وأصع أك

االحتــال منــذ عــدوان العــام 2014، إذ قصفــت الطائــرات 

عــدداً مــن الشــقق الســكنية املأهولــة يف إحــدى األبــراج، مــا 

أســفر عــن ســقوط 5 شــهداء، ونحــو 8 مصابــني، جلهــم مــن 

املدنيــني، وبينهــم نســاء وأطفــال.

وقــال شــهود عيــان: إن طائــرات االحتــال قصفت بشــكل 

ــس  ــع والخام ــني الراب ــذار، الطابق ــابق إن ــت ودون س مباغ

مــن بــرج رقــم )12(، واســتخدمت خــال القصــف صواريــخ 

شــديدة مــن حيث القــوة التدمرية، ما أوقع عــدداً كبراً من 

 الشهداء والجرحى، وأحدث دماراً واسعاً يف املنطقة. 

وشــهداء مجــزرة أبــراج الشــيخ زايــد هــم: الرضيعــة ماريــا 

أحمــد رمضــان الغــزايل )4 شــهور(، وأحمــد رمضــان الغــزايل 

ــاً(، واملســن  ــه أرصف )30 عام ــد الل ــاً(، وإميــان عب )31 عام

عبــد الرحيــم مصطفــى طــه املدهــون، والطفــل عبــد 
ــاً(.789 ــان )12 عام ــو الجدي ــة أب الرحمــن طــال عطي

مستوطنون يجرفون أراض جنوب نابلس 

جرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني، اليــوم االثنــني، أرايض 

ــؤول  ــال مس ــس. وق ــوب نابل ــا جن ــة مادم ــة يف قري زراعي

ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان دغلــس، إن جرافات 

طريــق  لشــق  تجريــف  بأعــامل  رشعــت  املســتوطنني 

ــة مادمــا، للوصــول إىل  ــة لقري اســتيطانية يف الجهــة الرشقي
ــاه.790 ــع مي ــا نب ــي يتواجــد فيه منطقــة الشــعرة الت

غزة: طائرات االحتالل تستهدف مركز عبد الله حوراين 
التابع للمنظمة

شــكل قصــف طائــرات االحتــال ملركــز عبــد اللــه حــوراين 

ــني  ــاب واملثقف ــارة الكت ــتهدافاً ملن ــق اس ــات والتوثي للدراس

الذيــن اعتــروا هــذا املركــز مبثابــة حاضنــة للتاريــخ والذاكرة 

الفلســطينية.

ــكل  ــوت أنــه ش ــض زق واعتــر مديــر عــام املركــز ناه

قبلــة للكتــاب واملبدعــني واملثقفــني وحاضنــة لألنشــطة 

ــة مــن  ــاً مختلف ــت جوانب ــي تناول ــة الت ــات الثقافي والفعالي

ــي مــرت  ــاة الشــعب الفلســطيني ومراحــل النضــال الت حي

ــطينية. ــة الفلس ــا القضي به

ولفــت زقــوت يف حديــث لـــ األيــام إىل مــا يتمتــع بــه هذا 

املركــز املــدين الثقــايف التابــع ملنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــد  ــا يزي ــدر مب ــي تق ــدارات الت ــن اإلص ــر م ــد كب ــن رصي م

عــى ســتني إصــداراً.

ــز يف  ــذا املرك ــر ه ــل يف مق ــا العم ــوت: »بارشن ــال زق وق

محــدودة  وبإمكانــات   2003 العــام  منــذ  غــزة  مدينــة 

ــذ  ــه حــوراين ومن ــد الل ــز الراحــل عب جندهــا مؤســس املرك

ذلــك التاريــخ عمــل املركــز عــى اســتضافة احتفــاالت توقيع 

العديــد مــن اإلصــدارات والكتــب كــام اســتضاف فعاليــات 

ــا  ــث نظــم م ــزة حي ــن والنشــطاء يف غ ــني واملفكري للمثقف

ــة نشــاط ثقــايف وذلــك مبعــدل نشــاطني  يزيــد عــى ثامثائ
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إىل ثاثــة أنشــطة شــهرياً تنوعــت بــني املؤمتــرات الخاصــة 

بالاجئــني وفعاليــات ملنظمــة التحريــر الفلســطينية وإصدار 

للبحــث  وإخضاعهــا  املتخصصــة  والنــرشات  للدراســات 

والنقــاش يف لقــاءات شــارك فيهــا نخبــة مــن املثقفــني وذلــك 

باإلضافــة إىل دور املركــز يف إعــداد الدراســات حــول مختلف 

القضايــا ذات العاقــة بالقضيــة الفلســطينية وجمــع الوثائق 

واألدبيــات والكتــب والتقاريــر والصــور والتســجيات املرئيــة 
ــة بفلســطني«.791 واملســموعة املتعلق

الثالثاء 2019/5/7

تشييع جثامني 19 شهيداً ... والهدوء يسود القطاع 

ارتفعــت حصيلــة ضحايــا العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع 

غــزة منــذ صبــاح الســبت املــايض، إىل 27 شــهيداً وأكــر مــن 

ــة، فيــام شــيعت جامهــر غفــرة مــن املواطنــني  170 إصاب

أمــس يف أجــواء مــن الحــزن جثامــني 19 شــهيداً ســقطوا يف 

ــار،  ــك بعــد اإلعــان عــن وقــف إلطــاق الن العــدوان، وذل

عقــب يومــني مــن مواجهــات تعتــر األخطــر بــني إرسائيــل 

ــة  ــذ حــرب 2014. وكانــت الطواقــم الطبي وقطــاع غــزة من

انتشــلت صبــاح أمــس اإلثنــني، جثــامين شــهيدين مــن تحــت 

أنقــاض شــقتهام الواقعــة يف أبــراج الشــيخ زايــد رشق البلدة، 

والتــي تــم اســتهدافها، مســاء األحــد، بصــاروخ مبــارش مــن 

ــو  ــة محمــد أب ــال، وهــام طــال عطي ــرات االحت ــل طائ قب

الجديــان، ورغــدة محمــد محمــود أبــو الجديــان.

يف غضــون ذلــك، ســاد الهــدوء يف قطــاع غــزة بعــد 

التوصــل التفــاق حــول وقــف إلطــاق النــار بجهــود مريــة 

وقطريــة وأمميــة، ومل يســجل إطــاق صواريــخ مــن جانــب 

الفلســطينيني أو غــارات جويــة إرسائيليــة، منــذ دخــول 

االتفــاق حيــز التنفيــذ يف ســاعة مبكــرة مــن صبــاح اإلثنــني. 

وقــد توســطت مــر يف االتفــاق الــذي دخــل حيــز 

التنفيــذ الســاعة 4.30 فجــراً، بحســب مــا قــال مســؤول يف 

ــامي. ــاد اإلس ــة الجه ــر يف حرك ــامس، وآخ ــة ح حرك

ــاق  ــامي إن اتف ــاد اإلس ــة الجه ــؤول يف حرك ــال املس وق

وقــف إطــاق النــار الجديــد »تــم بــرشط أن يكــون متبــادالً 

ــامت  ــذ تفاه ــال بتنفي ــوم االحت ــرشط أن يق ــاً، وب ومتزامن

كــر الحصــار عــن قطــاع غــزة«.

وبــني هــذه الخطــوات »إعــادة مســاحة الصيــد مــن 6 إىل 

ــود واســتراد  ــاء والوق ــاً، واســتكامل تحســني الكهرب 15 مي
البضائــع وتحســني التصديــر«.792

االحتالل يستغل التصعيد ويحرق مخيم العودة رشق رفح

اســتغلت قــوات االحتــال أجــواء التصعيــد التــي خيمــت 

ــت  ــايض، وأحرق ــبت امل ــر الس ــذ فج ــزة من ــاع غ ــى قط ع

ــودة رشق  ــم الع ــدوان مخي ــن الع ــرة م ــاعات األخ يف الس

ــة. ــح بصــورة كامل ــة رف مدين

ــوات  ــإن ق ــان، ف ــهود العي ــة وش ــادر املحلي ــا للمص ووفق

ــال  ــم خ ــة املخي ــا قبال ــني توقفت ــت بدبابت ــال دفع االحت

ســاعات فجــر أمــس، ورشعتــا بإطــاق قذائــف حارقــة تجــاه 

الخيــام، بالتزامــن مــع إســقاط قنابــل مشــتعلة مــن طائرات 

مســرة كانــت تحلــق فــوق املخيــم مبــارشة، مــا تســبب يف 

اشــتعال النــران يف الخيــام واملرافــق التابعــة للمخيــم.

ــران يف  ــتعال الن ــد اش ــه وبع ــا، إن ــادر ذاته ــت املص وقال

املخيــم الخــايل، بــدأت الدبابــات تطلــق النــار بصــورة كثيفة 

يف كافــة االتجاهــات، ملنــع أي محاولــة مــن الدفــاع املــدين 

ــت مشــتعلة  ــي ظل ــران، الت ــاء الن ــم وإطف للوصــول للمخي

حتــى ســاعات الصبــاح، وأتــت عــى املخيــم بالكامــل.

ــت  ــف انرتن ــاء وهوات ــام لحقــت أرضار بشــبكات كهرب ك

كانــت متــد الخيــام، وتغــذي الخيمــة اإلعاميــة التــي 

ــران لحقــول املزارعــني  ــدت الن ــام امت ــم، بين تتوســط املخي

ــاورة. املج

وأكــد نشــطاء يف الهيئــة العليــا ملســرات العــودة وكــر 

ــأرسع  ــم ب ــاح املخي ــم وإص ــادة ترمي ــم إع ــار، عزمه الحص

ــة  ــورة طبيعي ــتتواصل بص ــرات س ــن، وأن املس ــت ممك وق

ــن مينعهــا أحــد، وفــق قولهــم. ول

املذكــور،  املخيــم  أحرقــت  االحتــال  قــوات  وكانــت 

ــابق،  ــرات يف الس ــدة م ــس ع ــان يون ــودة بخ ــم الع ومخي

عــر إســقاط قنابــل مشــتعلة مــن طائــرات مســرة حلقــت 

ــام  ــادت ترميمه ــا أع ــة العلي ــر أن الهيئ ــوق املخيمــني، غ ف
مجــدداً.793

وقف إطالق النار الجديد يصمد يف غزة: تهدئة مقابل صيد 
ووقود واسترياد وتصدير

ــع  ــاق م ــزة إىل اتف ــطينية يف غ ــل الفلس ــت الفصائ توصل

إرسائيــل لوقــف إطــاق النــار بــني الجانبــني برعايــة مريــة 

وأمميــة يلــزم الطرفــني بعــدم تبــادل الهجــامت.

ــة  ــة الحثيث ــت مصــادر متطابقــة إن الجهــود املري وقال

أســفرت مــع ســاعات فجــر أمــس، إىل اتفــاق واضــح لوقــف 

ــد الســاعة الرابعــة  ــدء يف تطبيقــه عن ــم الب ــار ت إطــاق الن

والنصــف صباحــاً بشــكل متبــادل ومتزامــن بــني الطرفــني.
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ــار  وأكــدت املصــادر نفســها أن اتفــاق وقــف إطــاق الن

ــني  ــدار يوم ــة اســتمرت عــى م ــات صعب ــد مباحث جــاء بع

ــة  ــوداً مضني ــي جه ــري واألمم ــب امل ــا الجان ــذل خاله ب

إلقنــاع الطرفــني بقبــول االتفــاق وعــدم االنجــرار إىل حــرب 

واســعة.

وينــص اتفــاق وقــف إطــاق النــار عــى التــزام إرسائيــل 

بتخفيــف الحصــار ووقــف اعتداءاتهــا عــى املواطنــني 

الفلســطينيني وإعــادة فتــح وتوســيع منطقــة الصيــد لتصــل 

ــاء والوقــود  ــاً واســتكامل تحســني الكهرب ــاً بحري إىل 15 مي

ــر. ــني التصدي ــع وتحس ــتراد البضائ واس

ــاق  ــود االتف ــددة إن بن ــطينية متع ــات فلس ــت جه وقال

تشــمل عــدم إطــاق النــار تجــاه املتظاهريــن يف مســرات 

ــدم  ــادالً وع ــون متب ــار يك ــاق الن ــف إط ــودة، وأن وق الع

ــة  ــامت الدولي ــامح للمنظ ــدًدا، والس ــة مج ــرتاق التهدئ اخ

اإلنســانية مبســاعدة العائــات التــي تــررت خــال العدوان 

منــذ يــوم الجمعــة حتــى فجــر االثنــني وعــدم إطــاق النــار 

ــداء عــى املزارعــني رشق قطــاع غــزة. واالعت

ــل  ــت إرسائي ــا حاول ــت رشطً ــل رفض ــت إن الفصائ وقال

ــودة،  ــرات الع ــف مس ــايض بوق ــاق والق ــه يف االتف تضمين

مؤكــدة أن التزامهــا باالتفــاق مرهــون مبــدى التــزام قــوات 
ــه.794 ــي ب ــال اإلرسائي االحت

األربعاء 2019/5/8

أهايل غزة يتفقدون ركام منازلهم ويعودون إىل حياتهم 
الطبيعية تدريجياً

ــاح  ــاً صب ــزة تدريجي ــاع غ ــايل قط ــاة إىل أه ــادت الحي ع

أمــس، بعــد موجــة مــن التصعيــد عــى قطــاع غــزة، والتــي 

اســتمرت لثاثــة أيــام، حيــث ارتكــب خالهــا االحتــال 

جرائــم بشــعة طالــت البــرش والشــجر والحجــر، يف محاولــة 

مــن االحتــال لدفــع املواطنــني يف القطــاع الثمن ملســاندتهم 

ــة الفلســطينية.  املقاوم

ودب  غــزة  قطــاع  شــوارع  إىل  الحيــاة  عــادت  فقــد 

النشــاط يف شــوارعها مــع عــودة فتــح املــدارس والجامعــات 

واملؤسســات الحكوميــة بعــد تعطلهــا خــال يومــي األحــد 

واإلثنــني، وانطلــق مئــات اآلالف مــن التاميــذ وطــاب 

مؤسســاتهم  إىل  الحكوميــني  املوظفــني  مــع  الجامعــات 

ــدداً. ــا مج ــواق أبوابه ــت األس وفتح

وقالــت وزارة الرتبيــة والتعليــم أن الدراســة انتظمــت 

ــذ  ــا لتكســر نواف ــدارس رغــم تعــرض 13 منه ــع امل يف جمي

زجاجيــة وأبــواب وحــدوث تصدعــات وشــقوق يف الجــدران 

ــول  ــة للفص ــخ اإلرسائيلي ــظايا الصواري ــال وش ــول الرم ووص
ــدارس. 795 ــاحات امل وس

آالف املصلني يؤدون »الفجر« برحاب األقىص واملستوطنون 
يجّددون اقتحامه

اليــوم  فجــر  صــاة  املقدســيني  املواطنــني  آالف  أدى 

األربعــاء، يف رحــاب املســجد األقــى املبــارك، فيــام جــّددت 

الجامعــات اليهوديــة املتطرفــة اقتحاماتهــا االســتفزازية 

ــوم. ــاح الي ــجد صب للمس

ــال مراســلنا إن مجموعــات صغــرة مــن املســتوطنني  وق

اقتحمــت باحــات األقــى مــن بــاب املغاربــة ونفــذت 

ــني،  ــر للمصل ــد الكب ــبب التواج ــا بس ــة فيه ــوالت رسيع ج

ــلة. ــاب السلس ــن ب ــجد م ــم املس ــل مغادرته قب

وكانــت رشطــة االحتــال حــّررت الليلــة املاضيــة مخالفات 

ماليــة ملركبــات املصلــني خــال تواجدهــم ومشــاركتهم 
ــارك.796 ــح يف األقــى املب بصــاة الرتاوي

التنفيذية« تجدد مطالبتها بتوفري الحامية الدولية وعقد 
مؤمتر دويل للسالم مبظلة األمم املتحدة

جــددت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحرير الفلســطينية، 

مطالبتهــا بتوفــر حاميــة دوليــة للشــعب الفلســطيني، 

ــم املتحــدة،  ــة األم ــد مؤمتــر دويل للســام تحــت مظل وعق

ومبشــاركة الــدول دامئــة العضويــة يف مجلــس األمــن الدويل. 

وقالــت اللجنــة التنفيذيــة يف بيــان صحــايف حــول األوضــاع 

ــي  ــال اإلرسائي ــلطة االحت ــتئناف س ــزة، إن اس ــاع غ يف قط

ــى  ــة ع ــا العدواني ــة هجامته ــة املاضي ــام القليل ــال األي خ

ــاع غــزة، والتــي أســفرت عــن استشــهاد 27 مواطنــا  قط

بينهــم أطفــال رضــع ونســاء حوامــل، وتدمــر املنــازل 

واملؤسســات العامــة، يؤكــد مجــدداً أن حكومــة االحتــال ال 

تحــرتم القوانــني واملواثيــق الدوليــة، ويف مقدمتهــا اتفاقيــات 

جنيــف األربــع، التــي تؤكــد عــى حاميــة املدنيــني، ومل 

تحــرتم أيضــا اتفاقــات التهدئــة املتكــررة التــي وافقــت 

عليهــا لوقــف العنــف واألعــامل العســكرية بحــق أهلنــا يف 

قطــاع غــزة.

وأشــارت إىل أن »كل ذلــك جــرى يف الوقــت الــذي كانــت 

تقــوم بــه جمهوريــة مــر العربيــة بجهــود مســؤولة، 

بالتنســيق مــع أطــراف إقليميــة ودوليــة، مــن أجــل تثبيــت 
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آخــر اتفــاق تــم بجهودهــا قبــل أقــل مــن شــهر، للتخفيــف 

مــن األوضــاع الصعبــة التــي تواجــه قطــاع غــزة«.

وبينــت أّن »هــذا التصعيــد يتزامــن مــع تكثيــف النشــاط 

االســتيطاين واالســتعامري يف الضفــة واقتحامات املســتوطنني 

للمســجد األقــى والقــدس، وتدمــر منــازل املواطنــني 

ــع مختلفــة«. بذرائ

وقالــت اللجنــة التنفيذيــة، إن اســتمرار مامرســات ســلطة 

االحتــال اإلرسائيــي هــذه، إمنــا يؤكــد مجــددا هدفهــا 

ــطيني،  ــعب الفلس ــادة والش ــى القي ــام ع ــرض االستس بف

ــف  ــض املواق ــردد بع ــة، وت ــة األمركي ــاء الخط ــت غط تح

ــدور  ــا ي ــدة مل ــني واح ــر بع ــت تنظ ــا زال ــي م ــة الت الدولي

ــدرت  ــي ص ــات الت ــات والتريح ــض البيان ــال بع ــن خ م

ــطيني، دون  ــرف الفلس ــة الط ــني إلدان ــؤولني دولي ــن مس ع

أطفــال ونســاء حوامــل وعمليــات  مقتــل  إىل  التطــرق 

التدمــر الناجمــة عــن قصــف طائــرات ومدفعيــة االحتــال 

اإلرسائيــي، حتــى وصــل الحــد بالرئيــس ترامــب أن يعلــن 
ــي.797 ــف اإلرسائي ــل للموق ــه الكام دعم

الخليل: إصابات باالختناق جراء إطالق االحتالل قنابل 
الغاز يف محيط مدارس املنطقة الجنوبية

ــة مــدارس،  ــني مــن بينهــم طلب ــب عــرشات املواطن  أصي

ــال  ــوات االحت ــاق جــراء إطــاق ق ــوم األربعــاء، باالختن الي

ــة. ــة الجنوبي ــل الغــاز قــرب مــدارس املنطق قناب

وذكــر مراســل »وفــا«، أن قــوات االحتــال أطلقــت قنابــل 

الصــوت والغــاز الســام، خاصــة يف محيــط مدرســة الهاجريــة 

ــا  ــل، م ــة الخلي ــة مبدين ــة الجنوبي ــني باملنطق األساســية للبن

تســبب بإصابــة العــرشات بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاق 

الغــاز، وتــم معالجتهــم ميدانيــا.

يشــار إىل أن مــدارس املنطقــة الجنوبيــة تتعــرض وبشــكل 

متكــرر لاعتــداء مــن قبــل جيــش االحتــال واملســتوطنني، 

مــا يتســبب بتعطيــل العمليــة التعليميــة، وانتشــار الرعــب 
يف صفــوف الطلبــة.798

إصابة شاب بجروح يف بيت حانون وإطالق نار عىل 
الصيادين يف بيت الهيا

نــار  إلطــاق  تعرضــه  جــراء  بجــروح  شــاب  أصيــب 

إرسائيــي، رشق بلــدة بيــت حانــون، أمــس. ونُقــل الجريــح 

إىل املستشــفى اإلندونيــيس يف جباليــا لتلقــي العــاج، حيــث 

أفــادت مصــادر طبيــة لـ»األيــام« أنــه أصيــب بعيار نــاري يف 

القــدم، ووصفــت حالتــه بأنهــا متوســطة وأدخل املستشــفى 

الســتكامل العــاج.

وقــال شــهود عيــان لـ»األيــام، إن جنــود االحتــال فتحــوا 

نــران أســلحتهم باتجــاه بعــض املواطنــني، الذيــن تواجــدوا 

بالقــرب مــن مكــب النفايات رشق بيــت حانون، مــا أدى إىل 

إصابــة أحدهــم. وأضــاف الشــهود مــن املزارعــني املحليــني، 

أن إطــاق النــار تســبب بتفريــق املواطنــني ومغــادرة بعــض 

ــار  ــم جــراء إطــاق الن ــاً إلصابته ــم، تفادي املزارعــني أراضيه

الــذي اســتمر لنحــو ســاعة.

ــني  ــى املواطن ــار ع ــال إطــاق الن ــوات االحت ــد ق وتتعم

الذيــن يحاولــون االقــرتاب مــن الســياج الحدودي. وشــهدت 

ــون  ــت حان ــديت بي ــال رشق بل ــع االحت ــامس م مناطــق الت

ــر، فيــام شــوهدت أعــداد  ــة مــن التوت ــا، أمــس حال وجبالي

ــة. ــات اإلرسائيلي ــات واآللي كبــرة مــن الدباب

ويف بيــت الهيــا، فتحــت بحريــة االحتــال نــران أســلحتها 

عــى مجموعــة مــن الصياديــن الذيــن حاولــوا الدخــول إىل 

ــغ عــن وقــوع  البحــر ملامرســة عملهــم، أمــس، دون أن يبل

إصابــات بينهــم.

وقالــت مصــادر محليــة أن إطــاق النــار تركــز يف منطقــة 

»الســودانية« مــا دفــع بهــؤالء الصياديــن إىل مغــادرة البحر.

ــن  ــاعة م ــون 24 س ــاء يف غض ــار ج ــاق الن ــر أن إط يذك

وقــوات  الفلســطينية  الفصائــل  بــني  التهدئــة  إعــان 

ــي  ــكرية الت ــة العس ــن املواجه ــني م ــب يوم ــال، عق االحت

تخللهــا اســتهداف شــواطئ قطــاع غــزة بالقذائــف799.

االحتالل يعتقل طفالً وشاباً ويعتدي عىل عائلة يف الخليل

ــاء،  ــوم االربع ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

ــل.  ــة الخلي ــة يف محافظ ــى عائل ــدت ع ــابا، واعت ــا وش طف

وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات 

ــار  ــود النج ــت محم ــاء ثاب ــاب به ــت الش ــال اعتقل االحت

مــن بلــدة يطــا، عقــب اســتدعائه ملقابلــة مخابراتهــا يف مــا 

ــل  ــت الطف ــام اعتقل ــون«، ك ــق »عصي ــز تحقي ــمى مرك يس

ــم الفــوار  ــل نصــار )15 عامــاً( مــن مخي ــا فايــق جمي زكري

ــل. ــوب الخلي ــوار جن ــرتق الف ــوره مف ــاء عب أثن

كــام اقتحمــت قــوات االحتــال منزل عائلــة أبو اســعيفان 

مطريــة يف واد الحصــني قــرب ما تســمى مســتوطنة »كريات 

ــة  ــى العائل ــرب ع ــدت بال ــل، واعت ــة الخلي ــع« مبدين أرب

أثنــاء تفتيــش املنــزل، مــا تســبب بإصابــة بعضهــم برضــوض 
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وكدمــات، كــام منعــت الناشــط جــامل ابــو اســعيفان مــن 

تصويــر وتوثيق اعتــداءات الجنــود، واحتجزت أفــراد العائلة 

الذيــن يزيــد عددهــم عــن 50 نفــرا داخــل غرفــة واحــدة 

ملــا يزيــد عــن ســاعتني. كــام داهمــت قــوات االحتــال عــدة 
منــازل يف حــي جبــل الرحمــة مبدينــة الخليــل، وفتشــتها.800

األربعاء 2019/5/9

توغل يف بيت لحم وإغالق »املسعودية« قرب نابلس 
لتأمني اقتحامات املستوطنني 

أصيــب العــرشات مــن طلبــة املــدارس يف جنــوب الخليــل 

قــوات  أطلقتهــا  التــي  الغــاز  قنابــل  جــراء  باالختنــاق 

االحتــال قــرب املــدارس. فيــام توغلــت قــوات مــن الجيــش 

بيــت لحــم وأعلنــت منطقــة املســعودية  يف محافظــة 

ــام  ــني اقتح ــة لتأم ــكرية مغلق ــة عس ــس منطق ــرب نابل ق

ــة  ــراد مــن الرشطــة اإلرسائيلي ــدى أف املســتوطنني. كــام اعت

ــاب األســباط يف  ــة عــى املصلــني يف منطقــة ب ــة املاضي الليل

ــجد  ــح يف املس ــاة الرتاوي ــن ص ــاء م ــب االنته ــدس عق الق

ــس  ــعودية يف نابل ــة املس ــت منطق ــارك. وأعلن ــى املب األق

منطقــة عســكرية مغلقــة لتأمــني اقتحامــات املســتوطنني. 

ففــي الخليــل، أطلقــت قــوات االحتــال قنابــل الصــوت 

الهاجريــة  مدرســة  محيــط  يف  خاصــة  الســام،  والغــاز 

األساســية للبنــني يف املنطقــة الجنوبيــة مبدينــة الخليــل، مــا 

تســبب بإصابــة العــرشات بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاق 

ــاً.  ــم ميداني ــم معالجته ــاز، وت الغ

ويف القــدس، اعتــدت قــوات االحتــال أمــس عــى مصلــني 

يف منطقــة بــاب األســباط عقــب االنتهــاء مــن صــاة الرتاويح 

يف املســجد األقــى املبــارك، كــام أطلقــت قنابــل الصــوت، 

ــادوا  ــن اعت ــبان الذي ــوب الش ــوع، ص ــيل للدم ــاز املس والغ

ــود،  ــاب العام ــى مدرجــات ب ــة ع ــاء أمســيات رمضاني إحي

مــا أدى النــدالع مواجهــات دون أن يبلــغ عــن اعتقــاالت أو 

إصابــات.

ــبان  ــن الش ــدداً م ــس، ع ــال أم ــوات االحت ــت ق واعتقل

عصابــات  مــن  مجموعــة  اعتــداء  عقــب  املقدســيني، 

املســتوطنني عليهــم، يف منطقــة عقبــة الرايــا بالقــدس 

القدميــة وقــرب املســجد األقــى.

وأفــاد شــهود عيــان أن املســتوطنني رشعــوا منــذ ســاعات 

الصبــاح أمــس، بأعــامل اســتفزازية يف منطقــة »عقبــة 

الرايــا« وبرفــع أعــام دولــة االحتــال عــى بنايــة اســتولت 

عليهــا مؤخــراً، تحرشــت بالســكان واندلعــت مشــادات 
ــد 801 ــد تردي ــة بع كامي

هيئة األرسى تحذر من تنامي العنرصية والقرصنة 
اإلرسائيلية

حــذرت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن مــن تنامــي 

العنريــة والقرصنــة اإلرسائيليــة، والتــي أصبحــت مضــامراً 

ــام  ــال لانتق ــة االحت ــات دول ــاط مكون ــني أوس ــياً ب تنافس

مــن الشــعب الفلســطيني، والحــاق األذى بــه، يف ظــل ضــوء 

ــي، وصمــت دويل فاضــح. أخــر أمري

وأوضحــت الهيئــة أن آخــر فصــول العنريــة والقرصنــة 

والتطــرف، متثلــت يف مطالبــة جمعيــة »اليف« اليمينيــة 

اإلرسائيليــة املتطرفــة، مــن وزيــرة القضــاء يف حكومــة 

ــد مــن  ــة، إيليــت شــاكيد، بخصــم املزي ــال اإلرسائيلي االحت

مخصصــات األرسى الفلســطينيني بــدل أتعــاب املحامــني 

ــم. ــون عنه ــن يدافع الذي

ورفضــت الهيئــة االبتــزاز الســيايس الــذي متارســه إرسائيــل 

بحــق الشــعب الفلســطيني، والــذي تركــز يف اآلونــة األخــرة 

عــى قضيــة األرسى، ومــا يقــدم لهــم ولعائاتهــم مــن أمــوال 

توفــر لهــم الحــد االدىن مــن الحيــاة الكرميــة، مؤكــدة عــى 

أن موقــف القيــادة الفلســطينية ثابــت، ولــن يتــم التجــاوب 

مــع الضغوطــات األمريكيــة والدوليــة مهــام كان الثمــن.

وكشــفت الهيئــة أن مــا تطالــب بــه جمعيــة »اليف« 

االحتــال  حكومــة  لعمــل  اســتكامالً  يــأيت  العنريــة، 

ــني«، وأن  ــم »إرهابي ــى أنه ــر األرسى ع ــا لتصوي وتوجيهاته

كل مامرســات السياســيني والعســكريني اإلرسائيليــني تشــجع 

مثــل هــذه الجميعــات عــى الخــروج مبثــل هــذه املطالــب، 

وفقــا الســتهداف ممنهــج ومدعــوم رســميا مــن قبــل مكتــب 

ــه. ــو نفس نتنياه

يذكــر أن إرسائيــل تخصــم منــذ 3 شــهور مخصصــات 

األرسى مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية، وهــو مــا تســبب 

بأزمــة ماليــة، أجــرت الحكومــة الفلســطينية لدفــع نصــف 

راتــب ملوظفــي القطــاع العــام، يف حــني تــرف كاملــة 

لــألرسى، علــام ان القيــادة الفلســطينية ترفــض حتــى هــذه 

ــع  ــن ترتاج ــة، ول ــة منقوص ــوال املقاص ــتام ام ــة اس اللحظ
ــة.802 ــغ كامل ــع املبال ــك إال بدف عــن ذل

اإلفراج عن املستوطن قاتل عائشة الرايب

ــاء،  ــوم الثاث ــد، الي ــة يف الل ــة اإلرسائيلي ــدرت املحكم أص
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ــبب  ــتوطن املتطــرف الــذي تس قــرار باإلفــراج عــن املس

باستشــهاد املواطنة عائشــة الــرايب وفــرض اإلقامــة الجريــة 

ــه. علي

ــة  ــرف »ص« بالعري ــه بالح ــار إلي ــم املستوطن املش واته

بأنــه القــى حجــارة عــى ســيارة الــرايب نهايــة العــام املــايض 

جنــوب نابلــس مــام أدى إىل استشــهادها.

وقــال محامــي املتهــم: ان قــرار املحكمــة يــدل عــى 

ــه.  ــد موكل ــا ض ــم جمعه ــي ت ــن الت ــة والقرائ ــف األدل ضع

ويذكــر أن املتهــم وهــو مــن طــاب املعهــد الدينــي يف 

هــو  الحجــارة  رشــق  قــد  كان  »رحيليــم«،  مســتوطنة 

وآخــرون كانــوا مبعيتــه عــى الســيارة التــي كانــت تســتقلها 

املرحومــة مــع زوجهــا، مــا أســفر عــن استشــهادها وإصابــة 
ــروح.803 ــا بج زوجه

وسط دعوات جامعات الهيكل الستباحته: 137 مستوطنا 
يقتحمون »األقىص”

 قــال مســؤول العاقــات العامــة واالعــام بدائــرة األوقاف 

اإلســامية يف القــدس فــراس الدبــس، إن 137 مســتوطنا 

ــن  ــارك م ــى املب ــجد األق ــس، املس ــوم الخمي ــوا، الي اقتحم

ــدات  ــارص الوح ــن عن ــززة م ــة مع ــة، بحراس ــاب املغارب ب

ــال. ــة االحت ــة برشط الخاص

املســجد  يف  اســتفزازية  جــوالت  املســتوطنون  ونفــذ 

ــام  ــلة، عل ــاب السلس ــة ب ــن جه ــه م ــل مغادرت ــى قب األق

أن عــددا كبــرا مــن املواطنــني يتواجــد يف املســجد املبــارك 

ــرة. ــه الطاه ــد برحاب للتعبّ

وكانــت جامعــات الهيــكل املزعــوم، دعــت أنصارهــا 

وجمهــور املســتوطنني إىل املشــاركة الواســعة يف اقتحــام 

ــال  ــاالت االحت ــع احتف ــا م ــوم تزامن ــى الي ــجد األق املس

ــه عــى حســاب شــعبنا الفلســطيني  ــرى تأســيس كيان بذك
وأرضــه.804

االحتالل يغلق الطريق الواصلة بني قرى شامل غرب رام 
الله وبريزيت

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  أغلق

الطريــق الواصلــة بــني قــرى شــامل غــرب رام اللــه وبرزيت.

البوابــة  وقــال مراســلنا، إن قــوت االحتــال أغلقــت 

الحديديــة املقامــة عــى مدخــل قريــة النبــي صالــح، ومنــع 

ــلوك  ــم إىل س ــا اضطره ــرور، م ــن امل ــني م ــات املواطن مركب

ــم. ــول إىل وجهته ــة للوص ــرق بديل ط

ــن  ــتوطنون م ــني املس ــأيت لتمك ــاق ي ــار إىل أن اإلغ وأش

االحتفــال قــرب مســتوطنة »حلميــش«، ملناســبة ما يســمى 
ــة االحتــال«.805 ــام دول »ذكــرى قي

االحتالل يعتدي عىل املصلني يف بايب األسباط والعامود 
عرشات اإلصابات يف الخليل جراء قنابل الغاز

اعتــدت قــوات االحتــال، مســاء أمــس، عــى املقدســيني 

يف منطقتــي بــاب األســباط وبــاب العامــود مبدينــة القــدس.

وأفــاد شــهود عيــان يف منطقــة بــاب األســباط، بــأن 

ــع  ــرب والدف ــني بال ــى املصل ــدت ع ــال اعت رشطــة االحت

خــال خروجهــم مــن املســجد األقــى بعــد أدائهــم صــاة 

ــم. ــة منه ــت ثاث ــح، واعتقل الرتاوي

ويف منطقــة بــاب العامــود اســتفزت قــوات االحتــال 

ــاب  ــوا يتواجــدون يف ســاحة ب ــن كان عــرشات الشــبان الذي

العامــود وعــى درجاتــه، وألقــت القنابــل الصوتيــة بصــورة 

ــت  ــل ومنع ــة بالكام ــت املنطق ــكان وأخل ــوائية يف امل عش

ــم الحقتهــم باتجــاه منطقــة  ــا دون ســبب، ث ــوس فيه الجل

ــة. ــل الصوتي ــليامن بالقناب ــلطان س ــارع الس ــرارة وش امل

ــروج  ــع خ ــن م ــل تزام ــاء القناب ــهود أن إلق ــح الش وأوض

املصلــني مــن صــاة الرتاويــح عــر بــاب العامــود، ومل تكــرتث 

القــوات لوجــود النســوة واألطفــال وكبــار الســن يف املــكان، 
بــل واصلــت إلقــاء القنابــل بــني املواطنــني.806

االحتالل يعتقل أربع مواطنني جنوب نابلس

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

أربعــة شــبان مــن قريــة عوريــف جنــوب نابلــس. وأفــادت 

مصــادر أمنيــة أن قــوات االحتــال اقتحمــت القريــة فجــرا، 

واعتقلــت كا مــن: أســيد عبــد الحفيــظ شــحادة )25 عاماً(، 

وأســعد لويــس صفــدي )27 عامــاً(، وفــراس محمــد شــحادة 

ــت  ــد أن داهم ــحادة، بع ــاء ش ــه به ــد الل ــاً(، وعب )22 عام

منــازل ذويهــم وفتشــتها.

وأشــارت إىل أن قــوات االحتــال داهمــت عــدداً مــن 

ــد  ــا: عب ــة، وفتشــتها، وعــرف مــن أصحابه ــازل يف القري املن
ــدي.807 ــاح الصف الفت

الجمعة 2019/5/10

االحتالل يعيد فتح مجال الصيد يف بحر غزة ويعرقل 
تحركات املواطنني يف الضفة الغربية 

فيــام واصلــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي إغــاق معــر 

كــرم أبــو ســامل وقــررت فتــح مجــال الصيــد قبالــة ســواحل 
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غــزة ابتــداء مــن اليــوم، اقتحــم مســتوطنون منطقــة بــرك 

ــوات  ــت ق ــام أغلق ــس، بين ــم، أم ــت لح ــرب بي ــليامن ق س

االحتــال طريــق قــرى شــامل غــرب رام اللــه الرئيــس، 

ليتســنى للمســتوطنني االحتفــال مبــا يســمى »ذكــرى قيــام 

ــل«. ــة إرسائي دول

فقــد اقتحــم مســتوطنون، بحاميــة قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي، أمــس، منطقــة بــرك ســليامن الســياحية، الواقعة 

ــت لحــم.  ــوب بي ــدة الخــر جن ــة أرطــاس وبل ــني قري ب

اقتحمــوا  مســتوطنني  بــأن  أمنيــة،  مصــادر  وأفــادت 

املنطقــة الســياحية ومتركــزوا يف محيــط الــرك الثــاث، وأدوا 

طقوســاً تلموديــة، يذكــر أن منطقــة بــرك ســليامن تتعــرض 

ــتوطنني. ــل املس ــن قب ــررة م ــات متك القتحام

ــي،  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــك، أغلق ــون ذل يف غض

أمــس، الطريــق الواصلــة بــني قــرى شــامل غــرب رام اللــه 

ــال  ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــادت مص ــت، وأف وبرزي

أغلقــت البوابــة الحديديــة املقامــة عــى مدخــل قريــة 

ــا  ــرور، م ــن امل ــني م ــات املواطن ــع مركب ــح، ومن ــي صال النب

ــة للوصــول إىل وجهتهــم. أضطرهــم إىل ســلوك طــرق بديل

وأشــارت إىل أن اإلغــاق يــأيت لتمكــني املســتوطنون مــن 

االحتفــال قــرب مســتوطنة »حلميــش«، ملناســبة مــا يســمى 

»ذكــرى قيــام دولــة االحتــال«.808 

14 إصابة عىل حدود غزة

أصيــب 14 مواطنــاً بجــراح مختلفــة بنــران االحتــال 

ــة  ــة إصاب ــادت وزارة الصح ــزة. وأف ــاع غ ــدود قط ــى ح ع

14 مواطنــاً بجــراح مختلفــة جــراء اعتــداء قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي خــال فعاليــات الجمعــة ال58 ملســرة العــودة 

ــزة. ــاع غ ــلمية رشق قط ــار الس ــر الحص وك

ــودة  ــامت الع ــى مخي ــني ع ــن املواطن ــد اآلالف م وتواف

الخمــس للمشــاركة يف جمعــة »موحــدون يف مواجهة صفقة 

القــرن« تلبيــة لدعــوة مــن الهيئــة العليــا ملســرات العــودة 

ــة  ــي دعــت إىل أوســع مشــاركة ممكن وكــر الحصــار والت

مــن الجامهــر الفلســطينية.

ووصــل املشــاركون إىل خمــس نقــاط عــى طــول الحــدود 

يف رفــح، خــان يونــس، الريــج، غــزة وجباليــا للتأكيــد عــى 

اســتمرار مســرات العــودة.

أن 304  غــزة  الصحــة يف  أعلنــت وزارة  مــن جهتهــا، 

ــودة يف  ــرات الع ــاق مس ــذ انط ــهدوا من ــطيني استش فلس

ــم 59 طفــا و10 ســيدات. ــارس 2018 منه ــني مــن م الثاث

ــان لهــا أن 17301 فلســطيني  ــوزارة يف بي كــام أشــارت ال

أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3544 طفا و1168 سيدة جراء 
اعتــداء قــوات االحتــال عــى املتظاهريــن رشق القطــاع.809

حيفا: آالف الفلسطينيني يشاركون يف مسرية العودة إىل 
قرية خبيزة املهجرة واملدمرة، مع ذكرى النكبة

شــارك آالف الفلســطينيني داخــل إرسائيــل يف مســرة 

ــا« يف  ــوم نكبتن ــتقالكم ي ــوم اس ــعار »ي ــت ش ــودة تح الع

قريــة خبيــزة املهجــرة واملهدمــة يف قضــاء مدينــة حيفــا، يف 

ــل. ــة إرسائي ــام دول ــبعني لقي ــدة والس ــرى الواح الذك

وانطلقــت املســرة عنــد الســاعة الثانيــة عــرشة والنصــف 

ــي  ــة الت ــزة املهدم ــة خبي ــة يف قري ــراً مــن فســحة ترابي ظه

ــني الشــوك  ــا املبعــرة ب ــق منهــا ســوى حجــارة منازله مل يب

ــة أم  ــني مدين ــزة ب ــع خبي ــار. وتق ــات الصبّ ــاب ونب واألعش

ــا. ــة حيف الفحــم ومدين

ونظمــت جمعيــة الدفــاع عــن حقــوق املهجريــن مســرة 

العــودة الـــ22 إىل قريــة خبيزة، مبشــاركة اآلالف من املجتمع 

العــريب الفلســطيني بالداخــل الذين أكــدوا يف الذكــرى الـ71 

للنكبــة إرصارهــم عــى حقهــم يف العــودة للوطــن والقــرى 

ــة  ــان نكب ــة إب ــات الصهيوني ــا العصاب ــي دمرته املهجــرة الت

العــام 1948.

وتقدمــت املســرة قيــادات الحــركات واألحزاب السياســية 

والقــوى الوطنيــة والنــواب العــرب ولجنــة املتابعــة واللجنــة 

ــب  ــة، إىل جان ــة العربي ــة لرؤســاء الســلطات املحلي القطري

مشــاركة واســعة لعائــات املهجريــن يف البــاد.

ورفــع املشــاركون األعــام والكوفيــة الفلســطينية وصــور 

القــرى املهجــرة وشــعارات »يــوم اســتقالهم يــوم نكبتنــا” 

وغرهــا، كــام رددوا هتافــات وطنيــة وأنشــدوا األغــاين 

واألهازيــج الشــعبية.

وافتتــح املهرجــان الخطــايب بالوقــوف دقيقــة صمــت 

إجــاالً ألرواح الشــهداء، ثــم النشــيد الوطنــي الفلســطيني 
“موطنــي”.810

االحتالل يعيد مساحة توسيع الصيد يف غزة

قــررت ســلطات االحتــال اعــادة توســيع مســاحة الصيــد 

امــام الصياديــن يف قطــاع غــزة. وذكــرت ســلطات االحتــال 

انــه اعتبــارا مــن اليــوم الجمعــة ســيتم اعــادة توســيع 

مســاحة الصيــد لـــ 12 ميــاً بحريــاَ. وأشــارت ســلطات 
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بالتــزام  الخطــوة مــرشوط  تطبيــق هــذه  إن  االحتــال 

صيــادي األســامك يف قطــاع غــزة باالتفاقــات، مشــددة أنــه 

لــن يُســمح بتجــاوز املســافات املتفــق عليهــا، بحيــث ســيتم 

التعامــل مــع أي تجــاوز مــن قبــل جيــش االحتــال بشــكل 

ــل  ــني الفصائ ــامت ب ــار التفاه ــك يف اط ــأيت ذل ــب. ي مناس
ــدة.811 ــم املتح ــر واألم ــة م ــل برعاي ــطينية وإرسائي الفلس

السبت 2019/5/11

إدانة واسعة لالستيطان اإلرسائييل يف مجلس األمن 

اســتنكرت 14 دولــة مــن الــدول األعضــاء يف مجلــس 

األمــن الــدويل، النشــاط االســتيطاين اإلرسائيــي عــى األرض 

ــتيطان،  ــة االس ــدم قانوني ــدة ع ــة، مؤك ــطينية املحتل الفلس

ــا  ــتيطاين مل ــع االس ــن التوس ــف ع ــل بالك ــت إرسائي وطالب

لاســتيطان مــن تداعيــات وآثــار مدمــرة عــى الفلســطينيني 

إلقامــة  املســتوطنون  ميارســه  الــذي  والعنــف  للميــاه 

الوحــدات االســتيطانية والشــوارع االلتفافيــة، والتوزيــع 

ــذي ميارســه املســتوطنون  ــف ال ــاه والعن ــادل للمي غــر الع

ــازل عــى أرايض  ــة الجــدار الع ــني العــزل وإقام ضــد املدني

الفلســطينيني للمواطنــني الفلســطينيني. 

وعقــد اجتــامع مجلــس األمــن يف مقــر األمــم املتحــدة يف 

نيويــورك، بدعــوة مــن كل مــن إندونيســيا )رئيــس مجلــس 

األمــن( وجنــوب أفريقيــا والكويــت، وحــر االجتــامع وزيــر 

الخارجيــة الفلســطيني ريــاض املالــي.

ــودي،  ــو مارس ــيا، ريتن ــة أندونيس ــرة خارجي ــت وزي وقال

ــؤالني  ــه س ــوم بتوجي ــب الي ــامع: »نرغ ــي ترأســت االجت الت

ــف  ــتيطاين، وكي ــدد االس ــف التم ــن وق ــف ميك ــني: كي مهم

ميكــن إعــادة األوضــاع عــى مــا كانــت عليــه قبــل حزيــران 

ــاع  ــر لألوض ــن تغي ــل م ــه إرسائي ــا تفعل ــد كل م 1967 بع

عــى األرض؟«.812 

شهيد و30 مصاباً خالل قمع االحتالل املسريات السلمية 
األسبوعية رشق القطاع

ــي  ــاص الح ــاً بالرص ــب 30 مواطن ــاب وأصي ــهد ش استش

واملعــدين املغلــف باملطــاط، وبقنابــل غــاز مبــارشة، بينهــم 

العــرشات  إضافــة إلصابــة  وثاثــة صحافيــني،  مســعف 

ــا  ــرات تخللته ــديد، يف تظاه ــاق ش ــاالت اختن ــظايا وح بش

مواجهــات متفرقــة، اندلعــت يف خمــس مناطــق رشق قطــاع 

ــن  ــني م ــعة والخمس ــة التاس ــس، يف الجمع ــاء أم ــزة مس غ

مســرات العــودة، والتــي أطلــق عليهــا »جمعــة موحــدون 

ــة”. ــة الصفق يف مواجه

والشــهيد هــو عبــد اللــه جمعــة عبــد العــال )24 عامــاً( 

اندلعــت رشق  وأصيــب خــال مشــاركته يف تظاهــرات 

ــزة. ــاع غ ــوب قط ــح، جن ــة رف مدين

ــم  ــني رغ ــة للمواطن ــاركة كثيف ــس، مش ــوم أم ــهد ي وش

ــق رشق  ــة يف مناط ــام، خاص ــبياً والصي ــارة نس ــواء الح األج

ــك يف  ــزة، وكذل ــة غ ــة« مبدين ــع »ملك ــج وموق ــم الري مخي

ــن حــدة  ــس، لك ــان يون ــة رشق محافظــة خ ــة خزاع منطق

ــابيع  ــة باألس ــل مقارن ــت أق ــال كان ــع االحت ــات م املواجه

ــاء يف  ــن البق ــن املتظاهري ــب املنظمــون م ــة، إذ طال املاضي

ــامت. املخي

ــه، أكــد الدكتــور أرشف القــدرة الناطــق باســم  مــن جهت

وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أن عــدد املصابــني الذيــن 

وصلــوا املستشــفيات الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء 

ــال،  ــد الع ــة للشــهيد عب ــة إضاف أمــس، وصــل إىل 30 إصاب

ــعف. ــني ومس ــة صحافي ــال، وثاث ــة أطف ــم أربع بينه

وأوضــح أن هنــاك عــرشات املصابــني باالختنــاق الشــديد، 

نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا يف النقــاط 
الطبيــة امليدانيــة.813

إصابة 3 شبان مبواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم

ــة شــبان بالرصــاص  ــوم الســبت، ثاث ــب، مســاء الي  أصي

املعــدين خــال مواجهــات مــع جيــش االحتــال اإلرسائيــي 

ــة. ــر قــدوم رشق قلقيلي ــة كف يف قري

ــراد  ــدوم م ــر ق ــعبية يف كف ــة الش ــق املقاوم ــاد منس وأف

شــتيوي، بــأن جيــش االحتــال هاجــم املشــاركني يف مســرة 

انطلقــت بعــد صــاة العــر امتــدادا للمســرات املطالبــة 

ــاء  ــات احي ــن فعالي ــأيت ضم ــي ت ــة والت ــارع القري ــح ش بفت

ذكــرى النكبــة، مــا أســفر عــن إصابــة 3 شــبان، أحدهــم يف 
ــة.814 ــز إســعاف القري ــا يف مرك ــراس وعولجــوا ميداني ال

بحرية االحتالل تعتقل 3 صيادين قبالة بحر غزة

 اعتقلــت زوارق بحريــة االحتــال اإلرسائيــي ظهــر اليــوم 

ــودانية  ــة الس ــر منطق ــة بح ــن قبال ــة صيادي ــبت، ثاث الس

شــامل غــرب مدينــة غــزة.

الصياديــن،  أحــد  عــن  نقــا  »وفــا«  مراســل  وأفــاد 

مراكــب  صــوب  النــار  أطلقــت  االحتــال  بأن بحريــة 

الصياديــن وهــي عــى بعــد 6 أميــال يف بحــر مدينــة غــزة، 

واعتقلــت ثاثــة صياديــن مــن عائلــة واحــدة وهم: عمــران 
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ومنصــور وعاطــف بكــر، ونقلتهــم إىل جهــة مجهولــة، 

وصــادرت مركبهــم. وتتعمــد بحريــة االحتــال بشــكل 

يومــي مهاجمــة الصياديــن يف بحــر غــزة بإطــاق النــار 
عليهــم واالســتياء عــى مراكبهــم واعتقالهــم.815

األحد 2019/5/12

تشييع شهيد رفح وإصابة 3 شبان بكفر قدوم 

تعيــد الســلطات اإلرسائيليــة، صبــاح اليــوم، فتــح معابــر 

قطــاع غــزة مجــدداً بعــد إغــاق نحــو 8 أيــام بســبب 

التصعيــد العســكري واألعيــاد اليهوديــة. وســيتم فتــح معــر 

كــرم أبــو ســامل أمــام إدخــال البضائــع التجاريــة، بعــد أن كان 

ــود الخــاص  ــني إلدخــال الوق ــاً يف اليومــني املاضي ــح جزئي فت

مبحطــة الكهربــاء. كــام ســيفتح معــر بيــت حانــون »إيــرز« 

ــون  ــن يتحصل ــني الذي ــة املواطن ــام حرك ــي أم بشــكل طبيع

عــى تصاريــح للتنقــل بــني جانبــي املعــر. ويف ســياق آخــر، 

شــيعت جامهــر غفــرة يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع 

غــزة، أمــس، جثــامن الشــهيد عبــد اللــه عبــد العــال الــذي 

ــاركته  ــال مش ــال خ ــاص االحت ــس األول برص ــهد أم استش

ــوات  ــت ق ــام أصاب يف مســرات العــودة وكــر الحصــار في

االحتــال 3 شــبان بجــروح خــال مواجهــات يف كفــر قــدوم، 

واعتقلــت 3 صياديــن أشــقاء قبالــة ســواحل غــزة، يف حــني 

ــه« بإقامــة  ــون موري رشع مســتوطنون مــن مســتوطنة »أل

ــؤرة اســتيطانية رشق نابلــس. ب

ففــي رفــح، انطلــق موكــب تشــييع الشــهيد عبــد العــال 

مــن مستشــفى أبــو يوســف النجــار، باتجــاه منــزل عائلتــه 

إللقــاء نظــرة الــوداع ألخــرة عليه، قبــل أن يؤدي املشــيعون 

صــاة الجنــازة عليــه، ويتــم دفنــه يف مقــرة املدينــة.816 

االحتالل يعتقل 5 مواطنني من الضفة

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي خمســة مواطنني من 

محافظــات الضفــة الغربيــة، فجــر اليــوم األحــد. وبــنّي نــادي 

ــني مــن محافظــة  ــة مواطن ــال اعتقــل ثاث األســر أن االحت

جنــني، وهــم: أنــس عــواد حمــران، وضــاح خليــل الشــاعر 

وفــارس عبــد الرحمــن عــواد. فيــام اعتقــل املواطــن خلــف 

أســامة شــكارنة مــن بيــت لحــم، والطفــل محمــد باجــس 
املطــور مــن الخليــل.817

إصابات خالل مواجهات يف كفر قدوم وجبع وقفة تضامنية 
يف بيت لحم مع مبعدي كنيسة املهد

ــدين  ــاص املع ــبان بالرص ــة ش ــس، ثاث ــاء أم ــب، مس أصي

خــال مواجهــات مــع جيــش االحتــال اإلرسائيــي يف قريــة 

ــة. ــدوم رشق قلقيلي ــر ق كف

ــراد  ــدوم م ــر ق ــعبية يف كف ــة الش ــق املقاوم ــاد منس وأف

شــتيوي، بــأن جيــش االحتــال هاجــم املشــاركني يف مســرة 

انطلقــت بعــد صــاة العــر امتــدادا للمســرات املطالبــة 

ــاء  ــات إحي ــن فعالي ــأيت ضم ــي ت ــة والت ــارع القري ــح ش بفت

ذكــرى النكبــة، مــا أســفر عــن إصابــة 3 شــبان، أحدهــم يف 

ــة. ــاً يف مركــز إســعاف القري ــرأس وعولجــوا ميداني ال

قــوات  مــع  مواجهــات  أمــس،  فجــر  اندلعــت  كــام 

ــادر  ــت مص ــني. وقال ــوب جن ــع جن ــدة جب ــال يف بل االحت

محليــة، إن جنــود االحتــال نصبــوا حاجــزاً عســكرياً قــرب 

ــع  ــات م ــدالع مواجه ــا أدى الن ــع، م ــوارة يف جب ــزه الف منت

الشــبان الذيــن رشــقوا الجنــود بالحجــارة بعــد احتجازهــم 

ــر. ــة الس ــويش حرك ــني وتش ــات املواطن ملركب

وأشــارت إىل أن جنــود االحتــال أطلقــوا وابــاً كثيًفــا مــن 

القنابــل املســيلة للدمــوع باتجــاه املواطنــني، مــا أســفر عــن 

إصابــة العديــد بحــاالت اختنــاق.

ويف بيــت لحــم، شــارك عــدد مــن أهــايل مبعــدي كنيســة 

املهــد ومواطنــون ونشــطاء، مســاء أمــس، يف وقفــة تضامنيــة 

ــبة  ــم 39، ملناس ــغ عدده ــد البال ــة امله ــدي كنيس ــع مبع م
مــرور 17 عامــاً عــى إبعادهــم.818

عد إخالئهم من األقىص وإصابة 12 منهم: معتكفو األقىص 
يقضون ليلتهم مبسجد »املئذنة الحمراء”

 قــى املعتكفــون يف املســجد األقــى -والذيــن تــم 

اخاؤهــم بالقــوة منــه بعــد منتصــف الليلــة املاضيــة- 

ليلتهــم يف مســجد املئذنــة الحمــراء يف حــارة الســعدية 

بالقــدس القدميــة وهــو قريــب مــن املســجد األقــى 

املبــارك.

وكانــت قــوات االحتــال، اقتحمــت منتصــف الليلــة 

املاضيــة، املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة، 

ــوة  ــم بالق ــه وأخرجته ــني بداخل ــة املعتكف ورشعــت مباحق

منــه، وأصيــب 12 ُمصليــا مــن املعتكفــني مــن كبــار الســن 

ــم مــن األقــى،  ــال له ــود االحت ــة إخــراج جن خــال عملي

علــام أن خمســني مصليــا اعتكفــوا يف املســجد بعــد صــايت 

الطاهرة. وهــّددت  برحابــه  للتعبــد  والرتاويــح  العشــاء 

قــوات االحتــال املعتكفــني باالعتقــال واإلبعــاد عن املســجد 

ــه. األقــى يف حــال عــدم الخــروج الفــوري من

وتــم اخــراج املعتكفــني مــن املســجد األقــى مــن جهــة 
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بــاب السلســلة، يف حــني فتحــت دائــرة األوقــاف االســامية 

مســجد »املئذنــة الحمــراء« لهــم الســتخدامه واملبيــت 
ــه.819 في

تظاهرة حاشدة يف لندن دعامً لحق العودة ورفضاً لصفقة 
القرن

تظاهــر آالف الريطانيــني وأبنــاء الجاليــة الفلســطينية 

والعربيــة واإلســامية، أمــس، يف لنــدن دعــامً لحــق العــودة 

واحتجاجــاً عــى صفقــة القــرن، تلبيــة لدعــوة املنتــدى 

مــن  عــدد  مــع  وبالرشاكــة  بريطانيــا،  يف  الفلســطيني 

ــف  ــن تحال ــة التضام ــا حمل ــة، وأهمه ــامت التضامني املنظ

ــى«  ــاء األق ــة »أصدق ــة ملنظم ــرب« باإلضاف ــوا الح »أوقف

والرابطــة اإلســامية يف بريطانيــا.

املؤسســات  عــرشات  بدعــم  املظاهــرة  وحظيــت 

واملجموعــات التضامنيــة باإلضافــة للنقابــات العامليــة، 

وســط مشــاركة واســعة. وتجمــع املتظاهــرون أمــام مبنــى 

هيئــة اإلذاعــة الريطانيــة )BBC( ثــم ســاروا حــوايل 3 كيلــو 

مــرت إىل مقــر الحكومــة الريطانيــة.

واالســتيطان  باالحتــال  تنــدد  شــعارات  وحملــوا 

ــرن،  ــة الق ــزة، ورفضــاً لصفق ــة غ ــوا لحري ــي، وتدع اإلرسائي

وشــعبها.  فلســطني  لدعــم  الهتــاف  رددوا  فيــام 

وشــارك يف املهرجــان الخطــايب عــدد مــن املتحدثــني مــن 

املنظــامت التضامنيــة والنقابــات املهنيــة ومــن أعضــاء 

ــاين.  ــوم الريط ــس العم مجل

وشــارك فيهــا عــدد مــن النــواب، وهــم ريتشــارد برغــني، 

والنائــب آنــدي ســلوتر، والنائــب راســيل لويــد. وأكــد 

ــا  ــطيني يف بريطاني ــدى الفلس ــة املنت ــراوي يف كلم ــر ب زاه

أن صفقــة القــرن لــن متــر، وســيقف الشــعب الفلســطيني 

ــة  موحــداً ضدهــا وسيفشــلها كــام أفشــل مشــاريع التصفي

ــراع.820  ــخ ال ــدار تاري املتعــددة عــى م

االحتالل يعتقل فتى ويستدعي مواطنا آخر رشق الخليل

 اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األحــد، 

فتــى، وســلمت مواطنــا آخــر باغــا ملقابلــة مخابراتهــا خــال 

ــة. ــة الغربي ــل بالضف ــدة ســعر رشق الخلي ــا بل اقتحامه

وقالــت مصــادر أمنيــة لـ»وفــا«، إن قــوات االحتــال 

منــازل  مــن  بلــدة ســعر، واقتحمــت عــددا  داهمــت 

املواطنــني، وفتشــتها، واعتقلــت الفتــى محمــد باجــس 

عامــاً(.  15( املطــور  ســليامن 

ــف  ــن يوس ــزل املواط ــوات من ــك الق ــت تل ــام داهم  ك

ــة  ــا، ملقابل ــلمته باغ ــته، وس ــرادات، وفتش ــادر ج ــد الق عب

مخابرتهــا821.

اإلثنني 2019/5/13

قوات االحتالل تقتحم األقىص وتخرج املعتكفني

فيــام اقتحمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي املســجد 

األقــى وأخرجــت املعتكفــني فيــه بالقــوة، طــردت قــوات 

ــة حمصــة يف  ــني يف أهــايل منطق ــال عــرشات املواطن االحت

ــزت  ــام احتج ــس. بين ــاكنهم أم ــن مس ــاملية م ــوار الش األغ

بســبب  لســاعات  حقوقــي  وباحــث  صحفيــني  ســبعة 

ــرد.  ــة الط ــم عملي تغطيته

الليلــة  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اقتحمــت  فقــد 

املاضيــة، املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة، 

وأخرجــت املعتكفــني فيــه بالقــوة. وكان آالف املواطنــني 

العشــاء  صــايت  أدوا  وخارجهــا  املحتلــة  القــدس  مــن 

والرتاويــح ويف رحــاب املســجد األقــى املبــارك. وانتــرش 

ــن وباحــات املســجد األقــى  ــات ولواوي ــون يف مصلي املصل

املبــارك حســب األماكــن املخصصــة للنســاء والرجــال، وســط 

اســتعدادات واســعة مــن األوقــاف اإلســامية واللجــان 

ــا.822  ــاندة له املس

تقرير إرسائييل: »صفقة القرن« تتضمن فرض السيادة عىل 
كل املستوطنات يف الضفة

أفــاد تقريــر إرسائيــي، أمــس، بــأن خطــة الســام األمركية 

لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، والتــي يطلــق عليهــا »صفقة 

القــرن”، تتضمــن إحــال الســيادة اإلرسائيليــة عــى جميــع 

املســتوطنات املقامــة عــى أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة.

ــة،  ــار« اإلرسائيلي ــة »األخب ــه رشك ــر نرشت ــب تقري وبحس

مســاء أمــس، فــإن خطــة الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب، 

تتضمــن االعــرتاف األمــريك بــأن املســتوطنات ســتبقى 

بأيــدي  العربيــة  البلــدات  بينــام تبقــى  بيــد إرسائيــل، 

الفلســطينيني.

الخطــوات  تعــارض  لــن  واشــنطن  أن  أيضــاً  وجــاء 

ــاق،  ــب االتف ــتوطنات مبوج ــذه املس ــأن ه ــة بش اإلرسائيلي

ومــن ضمــن ذلــك إحــال القانــون املــدين اإلرسائيــي عــى 

املســتوطنات، مثلــام فعلــت يف الجــوالن الســوري املحتــل.

ــتوطنات  ــن املس ــث ع ــإن الحدي ــار« ف ــب »األخب وبحس

ــة،  ــى أرايض الضف ــة ع ــتوطنات املقام ــع املس ــمل جمي يش
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ــة  ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــات رئي ــر تريح ــا يف ــو م وه

بنيامــني نتنياهــو، عشــية االنتخابــات، بشــأن فكــرة إحــال 

الســيادة اإلرسائيليــة عــى مناطــق يف الضفــة الغربيــة 
ــة.823 املحتل

اتهام 3 مقدسيني بتخطيط لهجوم

قــدم االدعــاء العــام اإلرسائيــي، أمــس، الئحــة اتهــام ضــد 

ثاثــة شــبان مــن ســكان رشقــي القــدس بتهمــة »التخطيــط 

لهجــوم خطــر لصالــح حركــة حــامس«.

وبحســب الائحــة، فــإن الشــابني محمــود عبــد اللطيــف 

وآدم مســلامين التقيــا يف ســجن نفحــة عــام 2017، وأجريــا 

ــاطئ  ــى ش ــوم ع ــذ هج ــى تنفي ــا ع ــام واتفق ــاالً بينه اتص

تــل أبيــب لصالــح حركــة حــامس. زاعمــة أن عبــد اللطيــف 

أوضــح لصديقــه مســلامين أنــه يجــب تنفيــذ الهجــوم بعيــداً 

عــن القــدس يف ظــل التعزيــزات والهجــامت الكبــرة التــي 

وقعــت يف املدينــة إبــان ذلــك. 

ــام  ــباط ع ــام يف ش ــراج عنه ــد اإلف ــه بع ــارت إىل أن وأش

2019، التقيــا مــع أحــد نشــطاء حــامس يف إســطنبول، حيــث 

أقــرتح األخــر اغتيــال شــخصية إرسائيليــة مهمــة مثــل نــر 

بــركات أو يهــودا غليــك أو روين الشــيخ. مشــرة إىل أن هــذا 

الناشــط أرســل لهــم فيــام بعــد أمــواالً.

وأشــار بيــان االدعــاء إىل أنــه تــم اعتقــال ثالــث كان عــى 

ــوم.  ــل الهج ــام بتموي ــا وق ــامس يف تركي ــط ح ــال بناش اتص

وتضمنــت الئحــة االتهــام التخطيــط لهجــوم قاتــل ومحاولــة 

تنفيــذ »جرميــة إرهابيــة خطــرة« واالتصــال بعميــل أجنبــي، 

حيــث تــم تقديــم الائحــة وطلــب متديــد اعتقالهــم لحــني 

اســتكامل اإلجــراءات بحقهــم.824 

ثالث إصابات واعتقال 5 شبان خالل اقتحام االحتالل 
ملخيم جنني واليامون

 أصيــب، اليــوم االثنــني، شــابان بعياريــن نــاري ومطاطــي، 

ودهســت آليــة عســكرية شــابا، واعتقلــت قــوات االحتــال 

خمســة شــبان مــن مخيــم جنــني وبلــدة اليامــون غربــا.

وذكــرت مصــادر محليــة لـ»وفــا أن  الشــاب أحمــد ماهــر 

الغــول أصيــب بعيــار نــاري بالســاق، فيــام أصيــب الشــاب 

محمــد صبحــي مطاحــن بعيــار معــدين بالقــدم، كــام أصيب 

الشــاب أمــني زيــدان زكارنــة بجــروح، إثــر تعرضــه للدهــس 

مــن قبــل دوريــة عســكرية خــال انســحابها مــن املخيــم، 

وتــم نقــل املصابــني إىل مستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن 

الحكومــي يف جنــني .

وتابــع أن عــرشات املواطنــني أصيبــوا باالختنــاق يف املخيــم 

ويف محيــط مستشــفى جنــني، حيــث أطلــق الجنــود قنابــل 

الغــاز صــوب الســاحة الرئيســية.

ــراس  ــن ف ــت كا م ــال اعتقل ــوات االحت ــت أن ق وأضاف

ــظ،  ــني الحفي ــد حس ــي، وأحم ــو العزم ــد اب ــدة، وأحم وح

ــاب  ــت الش ــون، اعتقل ــدة اليام ــة .ويف  بل ــو زين ــد أب وخال

اللبــدي، عقــب مداهمــة منزلــه والعبــث  عــاء عــي 

االحتــال  قــوات  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت  مبحتوياتــه. 

داهمــت عــددا مــن املنــازل يف منطقــة “الظهــرة” وفتشــتها 
وعبثــت مبحتوياتهــا.825

األغوار الشاملية: سلطات االحتالل تجرب 15 عائلـة علـى 
إخالء منـازلهـا بحجـة املناورات

ــة  أجــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، 15 عائل

تضــم نحــو مائــة نســمة، معظمهــم مــن األطفــال والنســاء 

والشــيوخ، عــى إخــاء مســاكنهم البدائيــة يف خربــة حمصــة 

منــاورات  إلجــراء  متهيــداً  الشــاملية،  باألغــوار  الفوقــا 

ــا. ــة لقواته ــرة الحي ــكرية بالذخ عس

وأفــاد معتــز بشــارات مســؤول ملــف االســتيطان يف 

محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــاملية، بــأن اإلخــاءات 

العســكرية تتــوزع عــى ثاثــة أيــام مــن كل أســبوع، هــي 

األحــد واالثنــني واألربعــاء، متتــد عــى مــدار أربعــة أســابيع، 

ــن  ــبوع م ــن كل أس ــد م ــوم األح ــاء ي ــون اإلخ ــث يك بحي

الســاعة الثانيــة ظهــراً ولغايــة العــارشة مــن صبــاح االثنــني، 

ــن  ــارشة م ــة الع ــراً ولغاي ــة ع ــن الرابع ــني م ــوم االثن وي

ــاء، أمــا يــوم األربعــاء فيتــم مــن الســابعة  ــاح الثاث صب

ــه. ــوم ذات ــن الي ــراً م ــة ظه ــاعة الثاني ــة الس ــاً ولغاي صباح

ــراء  ــي بإج ــال ال يكتف ــش االحت ــارات أن جي ــد بش وأك

التدريبــات العســكرية يف أرايض هــذه الخربــة وغرهــا مــن 

ــل معظــم  ــد تحوي ــل يتعم ــوار، ب ــرشة يف األغ الخــرب املنت

ــد  ــا ق ــة، م ــام األرضي ــة باأللغ ــم إىل مناطــق مزروع أراضيه

يوقــع ضحايــا بشــكل مســتمر، الفتــاً إىل أن قــوات االحتــال 

تجــري بــني الفينــة واألخــرى تدريبــات عســكرية واســعة يف 
منطقــة األغــوار تهــدد وجــود الســكان هنــاك.826

القدس: االحتالل يعتقل طفال ويفرج عن 4 آخرين برشوط 
مقّيدة منها الحبس املنزيل

اليــوم  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات   اعتقلــت 
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االثنــني، طفــاً بعــد اقتحــام منزلــه يف بلــدة ســلوان جنــوب 

ــا يف  ــع له ــز تاب ــه إىل مرك ــارك وحولت ــى املب ــجد األق املس

ــه. ــق مع ــة للتحقي ــة املقدس املدين

وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلوة/ســلوان للقارصيــن، 

ــم الزغــل بعــد  أن قــوات االحتــال اعتقلــت الفتــى إبراهي

اقتحــام منزلــه يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى.

كــام قــررت رشطــة االحتــال اليــوم االفــراج عــن األطفــال: 

ــنينة،  ــو اس ــزة أب ــان، وحم ــود الطح ــل، ومحم ــي الطوي ع

ومعتصــم أبــو نــاب بــرشوط مقيــدة.

وتشــمل رشوط االفــراج: االبعــاد عــن منطقــة بــاب 

العمــود وشــارع الســلطان ســليامن وحبــس منــزيل ملــدة 5 

ــة طــرف  ــا 500 شــيكل، وكفال ــة قيمته ــة نقدي ــام، وكفال أي

ــث. ثال

كــام قــررت رشطــة االحتــال تحويــل محمــد الغــول 

وخالــد الشــويي  للمحكمــة. وكانــت قــوات االحتــال 

اعتقلــت املقدســيني الســتة مــن منطقــة بــايب العمــود 

والســاهرة )مــن أشــهر أبــواب القــدس القدميــة( يف ســاعة 

متأخــرة مــن ليلــة أمــس األحــد، خــال ماحقــة املقدســيني 

ــم  ــداء عليه ــل واالعت ــا بالكام ــة اخائه ــة ومحاول يف املنطق

بالــرب والقنابــل827.

االحتالل يعتقل 11 مواطناً من الّضفة

اعتقلــت قــّوات االحتــال اإلرسائيي، فجــر اليــوم االثنــني، 

ــادي  ــنّي ن ــة. وب ــة الغربي ــاً مــن محافظــات الّضف 11 مواطن

األســر، أن االحتــال اعتقــل خمســة مواطنــني مــن محافظــة 

جنــني، وهــم: خالــد أبــو زينــة،  وفــراس الوحــدة، وأحمــد 

ــاء  ــينية، وع ــي حس ــد عزم ــظ، وأحم ــد الحفي ــني عب حس

عــي اللبــدي.

واعتقــل أربعــة مواطنــني مــن محافظــة بيــت لحــم، وهم: 

وجــدي كاظــم ثوابنــة، وأنــس كاظــم ثوابتــة، ونضــال نبيــه 

ثوابتــة، وأحمــد معــروف األطــرش. فيــام اعتقــل املواطنــني 

عبــد القــادر أســعد صبــاح مــن نابلــس، وإبراهيــم عربــاس 
مــن قلقيليــة.828

قوات االحتالل تعتقل شقيقني جنوب بيت لحم

اليــوم  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات   اعتقلــت 

ــت  ــوب بي ــار جن ــت فج ــني، شــقيقني مــن بلــدة بي االثن

لحــم. وأفــادت مصــادر امنيــة لـ»وفــا«، بــأن قــوات االحتال 

اعتقلــت الشــقيقني وجــدي كاظــم ثوابتــة )34 عامــاً(، 

وأنــس )30 عامــاً(، بعــد دهــم منــزل والدهــام وتفتيشــه.829

الثاثاء 2019/5/14

األونروا: أكرث من مليون شخص يف غزة قد ال ميلكون 
الطعام الكايف الشهر املقبل 

قالــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني 

»األونــروا« أمــس االثنــني، إن أكــر مــن مليــون شــخص 

ــكان  ــدد س ــف ع ــن نص ــر م ــكلون أك ــزة، يش ــاع غ يف قط

القطــاع، قــد ال يكــون لديهــم الطعــام الــكايف بحلــول شــهر 

حزيــران املقبــل، وأوضحــت األونــروا، يف بيــان لهــا، أن أكــر 

مــن نصــف عــدد ســكان القطــاع يعتمــدون عــى املعونــة 

ــا  ــدويل. مشــرة إىل أنه ــن املجتمــع ال ــة م ــة املقدم الغذائي

ــون دوالر  ــن 60 ملي ــل ع ــا ال يق ــر م ــة لتوف ــة ماس بحاج

إضافــة بحلــول الشــهر املقبــل مــن أجــل االســتمرار يف 

تقديــم الغــذاء ألكــر مــن مليــون الجــئ فلســطيني بغــزة، 

ــن  ــون م ــخص يعان ــوايل 620000 ش ــاك ح ــت »إن هن وقال

فقــر مدقــع – ال يســتطيعون تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة 

األساســية والذيــن يتوجــب عليهــم العيــش عــى األقــل مــن 

1.6 دوالر يف اليــوم الواحــد – وحــوايل 390000 شــخص 

يعانــون مــن فقــر مطلــق – أولئــك الذيــن يعيشــون بأقــل 

مــن 3.5 دوالر يف اليــوم الواحــد – ســيكونون أمــام عرضــة 
ــرة«.830 ــات كب لتحدي

“جامعات الهيكل« تهدد باقتحام واسع لألقىص يف الـ28 
من رمضان

 أعلنــت »جامعــات الهيــكل« املزعــوم نيتهــا كــر قــرار 

ــارك  ــا اقتحــام املســجد األقــى املب ــال مبنعه رشطــة االحت

مــن قبــل املســتوطنني يف الثــاين مــن شــهر حزيــران القــادم، 

وهــو يــوم 28 رمضــان الجــاري بالتقويــم الهجــري، والــذي 

يصــادف مــا يســميه االحتــال »يــوم القــدس« )ذكــرى 

ــة املقدســة(. ــد شــطري املدين توحي

فــورا،  القــرار  بإلغــاء  الهيــكل«  وطالبــت »جامعــات 

وادعــت بأنهــا ســوف »تحشــد اآلالف ملواجهتــه واقتحامــه 

يف ذات اليــوم.”

التامســا  وقــدم أحــد املتطرفــني يف هــذه الجامعــات 

ــم  ــال إنه ــرار، وق ــاء الق ــا إللغ ــال العلي ــة االحت إىل محكم

ــك  ــى يف ذل ــام األق ــل اقتح ــن أج ــرب م ــتعدون للح »مس

ــوم«. الي

يف الســياق، أعلنــت »جامعــات الهيــكل« نيتهــا التواصــل 
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مــع أعضــاء كنيســت للضغــط عــى رئيــس حكومــة االحتال 

بنيامــني نتنياهــو مبلــف تشــكيل الحكومــة الجديــدة حتــى 

يســمح لهــم باقتحامــه يف يــوم 28 رمضــان.

وعــادة مــا يتــم إغاق املســجد األقــى بوجــه االقتحامات 

اليهوديــة املتطرفــة طيلــة العــرش األواخــر مــن شــهر رمضان 

ــة التــي  مــن كل عــام، تحســباً مــن أعــداد املســلمني الهائل
تتواجــد باألقــى يف تلــك الفــرتة.831

سلطات االحتالل تشق شارعني جديدين لربط مستوطنات 
معزولة قرب حوارة ومخيم العروب

جيــش  لســلطات  التابعــة  املدنيــة  اإلدارة  صادقــت 

ــط  ــن لرب ــارعني جديدي ــق ش ــى ش ــي ع ــال اإلرسائي االحت

ــة  ــة خاص ــى أراض مبلكي ــة ع ــة مقام ــتوطنات معزول مس

للفلســطينيني يف جنــوب وشــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة.

ويهــدف مخطــط شــق الشــارعني إىل ربــط مســتوطنات 

اآلمــن  الوصــول  ومتكــني  معزولــة  اســتيطانية  وبــؤر 

للمســتوطنني إىل املســتوطنات، وذلــك بحجــة محــاوالت 

لتنفيــذ هجــامت بالقــرب مــن الطــرق الحاليــة.

وبحســب صحيفــة »هآرتــس«، فــإن الطريــق االســتيطاين 

رقــم 60، وهــو الطريــق الرئيــيس الــذي يعــر الضفــة 

الغربيــة عــى طــول مناطــق جبــال الخليــل الجنوبيــة، 

ــرى  ــدة ق ــر ع ــك ع ــون«، وذل ــتيطاين »عتصي ــل االس والتكت

فلســطينية.

ويطالــب أعضــاء يف املجالــس اإلقليميــة االســتيطانية 

منــذ عــدة ســنوات الــوزارات الحكوميــة، بشــق طــرق 

ــوارة  ــن ح ــرب م ــق بالق ــع الطري ــم أن مقط ــة بزع التفافي

يشــكل خطــرا عــى أمــن وســامة املســتوطنني، علــام أن يف 

شــهر نيســان، أقــدم مســتوطن عــى قتــل فلســطيني رميــا 

بالرصــاص بالقــرب مــن حاجــز حــوارة العســكري بذريعــة 

ــن. ــة طع ــذ عملي ــة تنفي محاول

وذكــرت الصحيفــة، أنــه يف األول مــن أيــار الجــاري متــت 

املصادقــة النهائيــة عــى شــق الشــارعني مــن قبــل اللجنــة 

العليــا للتخطيــط يف اإلدارة املدنيــة، وأىت ذلــك بعــد ســنوات 

ــران  ــع حزي ــه مبطل ــة، أن ــت الصحيف ــات، وبين ــن املناقش م

ــذ،  ــز التنفي ــادرة األرايض حي ــر مص ــتدخل أوام ــل، س املقب

بشــق  الــرشوع  االحتــال  ســلطات  بإمــكان  وســيكون 

الشــارعني، حيــث مــن املتوقــع أن تتواصــل األعــامل لعــدة 

ــث  ــق، حي ــوع الطري ــد ن ــح بع ــه مل يتض ــام أن ــنوات، عل س
ــوص.832 ــذا الخص ــات به ــا مناقص ــتصدر قريب س

االحتالل يعتقل 4 فتية من الخليل

ــاء،  ــوم الثاث ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

أربعــة فتيــة مــن محافظــة الخليــل. وأفــادت مصــادر محلية 

ــروب  ــم الع ــت مخي ــال داهم ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب لـ»وف

شــامال، واعتقلــت كا مــن: عــامر محمــد جوابــرة، ومحمــد 

نــارص محفــوظ، وأحمــد حســونة البــدوي، ومحمــد جــامل 
أبــو ســل، بعــد مداهمــة منــازل ذويهــم، وتفتيشــها.833

إصابات إثر اقتحام مخيم جنني ومنع أهايل سامل من شق 
طريق

فيــام قــررت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي نــرش »القبــة 

الحديديــة« يف محيــط القطــاع وتــل أبيــب، وتوغلــت آليــات 

بشــكل محــدود شــامل ورشق القطــاع أمــس. أصيــب عــدد 

ــام  ــب اقتح ــت عق ــات اندلع ــال مواجه ــبان خ ــن الش م

قــوات االحتــال مخيــم جنــني، كــام منعــت ســلطات 

االحتــال أهــايل قريــة ســامل رشق نابلــس مــن شــق طريــق 

ــة. زراعي

ــاري ومطاطــي،  ــن ن ــب، أمــس، شــابان بعياري ــد أصي فق

ودهســت آليــة عســكرية، شــاباً، واعتقلــت قــوات االحتــال 

خمســة شــبان مــن مخيــم جنــني وبلــدة اليامــون غربــاً.

وذكــرت مصــادر محليــة أن الشــاب أحمــد ماهــر الغــول 

ــار معــدين بالقــدم، كــام أصيــب الشــاب أمــني  أصيــب بعي

ــل  ــن قب ــس م ــه للده ــر تعرض ــروح، إث ــة بج ــدان زكارن زي

دوريــة عســكرية خــال انســحابها مــن املخيــم، وتــم نقــل 

املصابــني إىل مستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن الحكومــي 

يف جنــني. 

وتابــع أن عــرشات املواطنــني أصيبــوا باالختنــاق يف املخيــم 

ويف محيــط مستشــفى جنــني، حيــث أطلــق الجنــود قنابــل 
الغــاز صــوب الســاحة الرئيســية.834

جيش االحتالل يعزز قواته عىل حدود غزة ويقرر نرش 
القبة الحديدية يف كل املناطق

ــى  ــة ع ــي للتظاهــرات املتوقع ــش اإلرسائي يســتعد الجي

الحــدود اإلرسائيليــة مــع قطــاع غــزة يف ذكــرى »يــوم 

النكبــة«، الــذي يصــادف يــوم غد األربعــاء، املوافــق 15 أيار.

ومــن املتوقــع أن يعــزز الجيــش اإلرسائيــي قواتــه يف 

الجنــوب قبــل يــوم األربعــاء. خاصــة يف املناطــق املحاذيــة 

ــكل طــارئ يف ذكــرى  للســياج الفاصــل مــع غــزة تحســبا ل

ــوم”. ــل هي ــة »يرائي ــا لصحيف ــة«. وفق “النكب
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الجهــاد  فيــه حركــة  ويــأيت ذلــك يف وقــت هــددت 

ــوب إذا مل  ــرى يف الجن ــرة أخ ــع م ــد الوض ــامي بتصعي اإلس

تنفــذ إرسائيــل التفاهــامت واالتفاقيــات التــي تــم التوصــل 

إليهــا مــع كبــار مســؤويل املخابــرات املريــة، الذيــن 

ــار  ــاق الن ــف إط ــألة وق ــل يف مس ــع إرسائي ــطون م يتوس

والهــدوء يف غــزة.

ــامل  ــي الحت ــش اإلرسائي ــتعد الجي ــة يس ــا للصحيف ووفق

ــابقة  ــم مس ــوء تنظي ــا، يف ض ــي، أيض ــور أمن ــدوث تده ح
ــب.835 ــل أبي ــبوع يف ت ــذا األس ــة ه ــة األوروبي األغني

األربعاء 2019/5/15

االحتالل يخطر بهدم منشآت يف العيسوية ومبنيني 
لـ»أونروا« مبخيم شعفاط

ســلمت طواقــم تابعــة لبلديــة االحتــال يف القــدس أمس، 

20 إخطــاراً بالهــدم لبنايــات ومنشــآت يف بلــدة العيســوية 

ــتخدم  ــي تس ــني الت ــة األربع ــا ديواني ــة، بينه ــط املدين وس

لخدمــة أهــايل البلــدة.

وصــورت طواقــم البلديــة منشــآت وشــوارع وأخــذت 

قياســاتها بالكامــل، وســلمت مواطنــني اســتدعاءات ملراجعــة 

ــة. البلدي

الشــعبية  اللجنــة  االحتــال  ســلطات  ســلمت  كــام 

لخدمــات مخيــم شــعفاط إخطاريــن بهــدم البنــاء اإلضــايف 

ــباب  ــز الش ــن مرك ــث م ــق الثال ــم، والطاب ــا القدي يف مقره

االجتامعــي بحجــة عــدم الحصــول عــى تراخيــص، ومنحتهــا 

ــدم836. ــة اله ــذ عملي ــل تنفي ــة قب ــبوعا كمهل أس

الشيخ: مل نتوصل لحل مع اإلرسائيليني بشأن أموال املقاصة

ــه التقــى  ــر الشــؤون املدنيــة حســني الشــيخ أن أكــد وزي

وزيــر املاليــة اإلرسائيــي موشــيه كحلــون لبحــث الخصومات 

اإلرسائيليــة مــن أمــوال املقاصــة.

ــس:  ــرت« أم ــع »توي ــى موق ــدة ع ــيخ يف تغري ــال الش وق

»التقيــت وزيــر املاليــة اإلرسائيــي قبــل عــدة أيــام وللمــرة 

ــن  ــة م ــات اإلرسائيلي ــث الخصوم ــهر لبح ــال ش ــة خ الثاني

ــم التوصــل لحــل«. ــوال املقاصــة. ومل يت أم

ــكال  ــض كل أش ــت يف رف ــا الثاب ــا موقفن ــاف: »أكدن وأض

ــة«. ــا منقوص ــتلم أموالن ــن نس ــا ل ــم وأنن الخص

وكانــت الســلطة الفلســطينية أعــادت نهايــة الشــهر 

املــايض مايــني الشــواكل إىل إرسائيــل بعــد أن حولتهــا 
الســلطة.837 إىل  رسا  األخــرة 

انطالق فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71

ــس،  ــن أم ــات الوط ــف محافظ ــت يف مختل ــام انطلق في

فعاليــات إحيــاء ذكــرى النكبــة الـــ »71« التــي توافــق اليوم، 

ــة ألوســع مشــاركة يف املهرجــات  ــات الوطني دعــت الفعالي

املركــزي الــذي ســينظم وســط مدينــة رام اللــه اليــوم. 

ــاء  ــرة إحي ــزة يف مس ــة غ ــني يف مدين ــارك آالف املواطن وش

ذكــرى النكبــة، أمــس، التــي خرجــت مــن كافــة محافظــات 

ــض  ــودة ورف ــق الع ــن ح ــزة، مؤكدي ــاع غ ومخيــامت قط

»صفقــة القــرن« ودعــم مواقــف القيــادة الفلســطينية. 

وانطلقــت املســرة مــن أمــام مقــر وكالــة الغــوث الدوليــة 

»أونــروا« وســط مدينــة غــزة، باتجــاه مقــر األمــم املتحــدة 

غــرب املدينــة حيــث املهرجــان املركــزي والــذي دعــت 

لــه اللجنــة الوطنيــة العليــا إلحيــاء ذكــرى النكبــة، ودائــرة 

فصائــل  التحريــر ومبشــاركه  الاجئــني مبنظمــة  شــؤون 
ــامت.838 ــعبية يف املخي ــان الش ــي واللج ــل الوطن العم

62 إصابة بينها اثنتان بجروح خطرية إثر قمع االحتالل 
مسريات سلمية بذكرى النكبة يف غزة

اثنــان منهــم  الحــي،  بالرصــاص  أصيــب، 62 مواطنــا 

ــاق،  ــاالت اختن ــرشات بح ــب الع ــرة، إىل جان ــروح خط بج

ــي،  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــاء، ج ــوم األربع الي

مســرات ســلمية، بالذكــرى الـــ71 للنكبــة، رشق قطــاع غــزة.

الذيــن  االحتــال  جنــود  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 

يتمركــزون خلــف التــال والكثبــان الرمليــة وداخــل آلياتهــم 

ــوا  ــل، فتح ــى طــول الســلك الفاص ــرشة ع ــكرية املنت العس

النــار وأطلقــوا وابــاً كثيفــاً مــن قنابــل الغــاز املســيل 

للدمــوع تجــاه مئــات املواطنــني الذيــن بــدأوا يتوافــدون إىل 

ــرات  ــاركة يف املس ــاع للمش ــق رشق القط ــن املناط ــدد م ع

الســلمية إلحيــاء الذكــرى الـــ71 للنكبــة، مــا أدى إىل إصابــة 

62 مواطنــا بالرصــاص الحــي، اثنــان منهــام بجــروح خطــرة، 

ــاق. ــاالت اختن ــرشات بح والع

وأضافوا أن من بني املصابني الـ60 مسعفني.

وأشــاروا إىل أن قــوات االحتــال أحــرت آليات عســكرية 

تقــوم بضــخ امليــاه العادمــة تجــاه املتظاهريــن الذيــن 
ــة مــن الســياج الفاصــل.839 يتواجــدون عــى مقرب

العامدي يكشف عن خطوات جديدة تتعلق مبصري التهدئة 
وتحسني الوضع اإلنساين يف قطاع غزة

كشــف محمــد العــامدي الســفر القطــري ومســؤول لجنة 
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إعــامر غــزة، مســاء أمــس، عــن خطــوات جديــدة ســتتخذ يف 

القريــب العاجــل لتحســني الوضــع اإلنســاين يف قطــاع غــزة. 

وأشــار العــامدي يف مؤمتــر صحفــي لــه مــن غــزة، أنــه تــم 

متديــد عقــد تزويــد محطــة الكهربــاء بالوقــود حتــى نهايــة 

ــه يجــري العمــل عــى خطــة  العــام الجــاري. مشــراً إىل أن

لتطويــر إمــدادات غــزة بالكهربــاء مــن بــني ذلــك تشــغيل 

خــط 161 اإلرسائيــي.

ــرة  ــة األخ ــة القطري ــغ املنح ــن مبل ــزء م ــح أن ج وأوض

لغــزة والبالغــة 180 مليــون دوالر، ســيتم تخصيــص 60 

مليــون منهــا للكهربــاء اإلرسائيليــة لتمديــد خــط 161 الــذي 

تصــل كميــة الكهربــاء فيــه إىل 100 ميغــا وات، وهــي كميــة 

ــة  ــا املحط ــي تولده ــة الت ــن الكمي ــر م ــزة أك ــتعطي غ س

وســتكون التكلفــة الشــهرية 18 مليــون شــيكل وهــو نصــف 

املبلــغ الــذي يتــم دفعــه حاليــاً للوقــود.

ولفــت إىل أنــه ســيتم البــدء بأعــامل البنيــة التحتيــة 

إلقامــة مستشــفى ميــداين بالتنســيق مــع املؤسســة األمركية 

عــى مســاحة 40 دونــم يف منطقــة شــامل قطــاع غــزة قــرب 

الحــدود، يف إطــار دعــم القطــاع الصحــي.

ــألرس  ــاعدات ل ــرف املس ــتمرار ب ــيتم االس ــه س ــني أن وب

الفقــرة ملــدة 6 أشــهر مقبلــة. مشــراً إىل أنــه ســيتم حاليــاً 

الرتكيــز عــى هــذه الفئــة يف وقــت الحــق يتــم بحــث قضيــة 

التصعيــد  لحــامس مجــدداً. وأشــار  التابعــني  املوظفــني 

األخــر بغــزة، مشــراً إىل أن قطــر أجــرت اتصــاالت مكثفــة 

لوقــف التصعيــد األخــر الــذي قــال »لــو اســتمر لســاعات 

لشــهد العــامل لكــوارث اإلنســانية مبعنــى الكلمــة مــن خــال 

ــا«.  ــوع آالف الضحاي ــني ووق ــد آالف املدني ترشي

ــم  ــوث األم ــوف مبع ــوالي ميادين ــكر إىل نيك ــد الش وق

املتحــدة لعمليــة الســام يف الــرشق األوســط، عــى جهــوده 

ــانية  ــاكل اإلنس ــل املش ــراف لح ــع كل األط ــا م ــي يبذله الت

ــزة  ــكان غ ــاكل س ــل مش ــامل لح ــرار الع ــاً أح ــزة، مطالب لغ

فاألوضــاع اإلنســانية تنــذر بوضــع خطــر إن مل يتــم تداركــه 

ــال.840  كــام ق

»السالم اآلن«: بناء 20 ألف وحدة استيطانية يف الضفة 
منذ تسلم نتنياهو الحكم

لاســتيطان،  اآلن« املناهضــة  »الســام  حركــة   قالــت 

ــدة  ــتيطانية جدي ــدة اس ــف وح ــو 20 أل ــاء نح ــم بن ــه ت إن

ــذ تســلم بنيامــني نتنياهــو  ــة، من ــة املحتل يف الضفــة الغربي

رئاســة الحكومــة اإلرسائيليــة عــام 2009.

وأوضحــت حركــة »الســام اآلن«، يف تقريــر لهــا، أنــه تــم 

ــا  ــام 2009، عندم ــذ ع ــتيطانية من ــدة اس ــاء 19346 وح بن

تــوىل نتنياهــو رئاســة الحكومــة للمــرة الثانيــة وحتــى نهايــة 

.2018

يقيمــون  ألــف مســتوطن  وأشــار إىل أن حــوايل 630 

الرشقيــة  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  مســتوطنات  يف 

املحتلتــني.

ــا  ــرس« أنه ــيتيد ب ــة »أسوش ــادت وكال ــا، أف ــن جانبه وم

ــادة  ــر إىل زي ــمية تش ــة رس ــق إرسائيلي ــى وثائ ــت ع حصل

ــة عــى إنشــاء املســتوطنات يف  ــة اإلرسائيلي ــاق الحكوم إنف

ــريك  ــس األم ــاب الرئي ــذ انتخ ــة، من ــة املحتل ــة الغربي الضف

ــب. ــد ترام دونال

ــب  ــلوب ترام ــإن أس ــام اآلن«، ف ــر »الس ــب تقري وبحس

الداعــم لاســتيطان دفــع إىل بنــاء املزيــد مــن املســتوطنات 

ــة. ــة املحتل يف الضفــة الغربي

ــال  ــه خ ــة إىل أن ــة اإلرسائيلي ــات الحكوم ــارت بيان وأش

عــام 2017 جــرت زيــادة بنســبة 39% يف اإلنفــاق عــى 

ــتوطنات  ــع مس ــة يف جمي ــاين العام ــدارس واملب ــرق وامل الط

ــة. ــة الغربي الضف

املاليــة  وزارة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  وأظهــرت 

الغربيــة  الضفــة  اإلنفــاق اإلرسائيــي يف  أن  اإلرسائيليــة، 

ارتفــع مــن 1.19 مليــار شــيقل )426 مليــون دوالر( يف عــام 

2016 إىل 1.65 مليــار شــيقل )459.8 مليــون دوالر( يف عــام 

2017، وهــو العــام األول لرتامــب يف الســلطة.

ولفــت التقريــر إىل أن هــذه األرقــام تشــمل اإلنفــاق 

الحكومــي فقــط، أي أنهــا ال تتضمــن عمليــات البنــاء ورشاء 

املنــازل التــي يقــوم بهــا أفــراد، كــام ال تشــمل اإلنفــاق عــى 

الرشطــة والتعليــم والصحــة واإلنفــاق العســكري، وأشــار إىل 

أن الحكومــة اإلرسائيليــة تقــول إنهــا توفــر هــذه الخدمــات 

لجميــع اإلرسائيليــني بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــم.

ــاق يف  ــن اإلنف ــام ال تتضم ــذه األرق ــر ان ه ــني التقري وب

ــل جــزءا  ــي تعترهــا »إرسائي ــة، الت ــة املحتل القــدس الرشقي

مــن عاصمتهــا«، رغــم أن الغالبيــة العظمــى مــن العــامل ال 

ــا. تعــرتف بضمه

مــن جانبهــا، قالــت هاغيــت أوفــران، مــن حركــة »الســام 

اآلن«: »مــن الواضــح أن انتخــاب ترامــب شــجع الحكومــة 

اإلرسائيليــة للتوســع يف االســتيطان. مل يعــودوا يخجلــون مــام 
يفعلــون، ويشــعرون بحريــة أكــر يف فعــل مــا يريــدون”.841
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»جامعات الهيكل« تهدد باقتحام واسع لألقىص يوم 28 
رمضان

ــا إغــاق املســجد األقــى  ــال نيته أعلنــت رشطــة االحت
املبــارك يف وجــه اقتحامــات املســتوطنني يف الثــاين مــن 
الشــهر املقبــل، مــررة قراهــا بــأن آالف املســلمني ســيؤمون 
ســامة  عــى  وخوفــاً  القــرآن  ختــم  ليلــة  يف  املســجد 

املقتحمــون مــن املعتكفــني.
وقدمــت »جامعــات الهيــكل املزعــوم« التامســا للمحكمة 
اإلرسائيليــة العليــا للمطالبــة بإلغــاء قــرار الرشطــة القــايض 
مبنــع االقتحامــات للمســجد األقــى املبــارك يف الثــاين مــن 
الشــهر القــادم والــذي يصــادف ذكــرى مــا يســمى »توحيــد 
القدس/يــوم القــدس« هــو ذكــرى احتــال الجــزء الرشقــي 

مــن القــدس – حســب التقويــم العــري.842

تضاعف االستيطان يف األرايض املحتلة منذ قدوم ترامب 
للبيت األبيض

عــى  اإلنفــاق  نتنياهــو  بنيامــني  حكومــة  ضاعفــت 

الرئيــس  انتخــاب  بعــد  الغربيــة  بالضفــة  مســتوطناتها 

دونالــد ترامــب، ذلــك وفقــاً للبيانــات الرســمية التــي 

أمــس.  بــرس«  »اسوشــييتد  وكالــة  عليهــا  حصلــت 

وســبق أن أشــار كل مــن مؤيــدي حركــة االســتيطان 

ومنتقديهــا إىل »تأثــر ترامــب«، حيــث أن »موقــف الرئيــس 

)ترامــب( املتعاطــف مــع االســتيطان يــؤدي عــى بنــاء 

ــة. ويف حــني أن  ــة« بحســب الوكال ــة الغربي إضــايف يف الضف

األرقــام اإلرسائيليــة الجديــدة التــي تــم الحصــول عليهــا يف 

طلــب تحــت قانــون »حريــة املعلومــات« ال تثبــت وجــود 

صلــة مبــارشة، فإنهــا تشــر إىل أن هــذه العمليــة قــد تكــون 

جاريــة بالفعــل، مــام يــدل عــى زيــادة بنســبة 39% يف عــام 

2017 مــن اإلنفــاق عــى الطــرق واملــدارس واملبــاين العامــة 
ــة.843 عــر مســتوطنات الضفــة الغربي

العاهل األردين يؤكد رضورة تكثيف الجهود الدولية 
لتحقيق السالم العادل والدائم وفق حل الدولتني

 أكــد العاهــل األردين امللــك عبدالله الثــاين رضورة تكثيف 

ــق  ــم وف ــادل والدائ ــام الع ــق الس ــة لتحقي ــود الدولي الجه

ــة الفلســطينية  ــة الدول ــن إقام ــذي يضم ــني، ال حــل الدولت

ــام 1967  ــران ع ــن حزي ــع م ــوط الراب ــى خط ــتقلة ع املس

ــة. ــا القــدس الرشقي وعاصمته

جــاء ذلــك خــال لقائــه الرئيــس الفرنــيس إميانويــل 

ــه، اليــوم األربعــاء، حيــث بحــث  ماكــرون، يف قــر اإلليزي

األردن  بــني  االســرتاتيجي  التعــاون  تعزيــز  ســبل  معــه 

وفرنســا، والتطــورات اإلقليميــة الراهنــة.

كــام جــرى بحــث جهــود مكافحــة الفكــر املتطــرف 

ــه  ــا ذكرت ــق م ــمولية، وف ــرتاتيجية ش ــن اس ــاب ضم واإلره

ــرتا(. ــة )ب ــاء األردني ــة األنب وكال

ــود  ــة جــان كل ــة األوروبي ــس املفوضي ــع رئي ــه م ويف لقائ

يونكــر، جــدد العاهــل األردين التأكيــد عــى رضورة التوصــل 

إىل ســام عــادل ودائــم اســتنادا إىل حــل الدولتــني مبــا يفــي 

إلقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة عــى خطــوط الرابــع 

مــن حزيــران عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة، 

ــا الــدور األورويب بهــذا لخصــوص. مثمن

كــام جــرى، خــال اللقــاء، بحــث األزمــات التــي متــر بهــا 

املنطقــة، خاصــة األزمــة الســورية ومســاعي التوصــل لحــل 
ســيايس لهــا يحفــظ وحــدة ســوريا أرضــا وشــعبا.844

الخميس2019/5/16

االتحاد األورويب يجدد رفضه لـ»صفقة القرن« وينتظر رداً 
إرسائيلياً بشأن أموال املقاصة

بروكســل - قــال عبــد الرحيــم الفــرا ســفر فلســطني 

لــدى االتحــاد األورويب، أمــس، أن مبعوثــة االتحــاد األورويب 

لعمليــة الســام يف الــرشق األوســط ســوزانا ترســتال أكــدت 

ــض  ــاد األورويب الراف ــف االتح ــس، موق ــام، أم ــال لقائه خ

ــل  ــدأ ح ــكه مبب ــة ومتس ــوال املقاص ــال أم ــة االحت لقرصن

ــي. ــطيني اإلرسائي ــراع الفلس ــل ال ــني لح الدولت

وقــال الفــرا يف حديــث إذاعــي، أن ســوزانا ترســتال 

ســتلتقي مســؤولني فلســطينيني يــوم غــد الخميــس، يف 

ــف  ــة واملل ــوال املقاص ــال أم ــب االحت ــث نه ــه لبح رام الل

ــن االســتيطان وحــل  ــد موقــف االتحــاد م الســيايس ولتأكي

ــرد  ــار ال ــاد األورويب يف انتظ ــرا إىل أن االتح ــني، مش الدولت

اإلرسائيــي عــى رســائله واستفســاراته حــول قرصنــة أمــوال 
املقاصــة.845

االحتالل يفرج عن أسري من عرابة بعد 20 عاما   
يف السجون

 أفرجــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الخميــس، 

عــن األســر رداد عبــد اللــه عارضــة مــن بلــدة عرابــة 

جنــوب جنــني، وذلــك بعــد قضائــه )20 عامــا( يف معتقــات 

ــي. ــال اإلرسائي االحت

وقــال العارضــة لحظــة اإلفــراج عنــه عــى حاجــز الجلمــة 



293

www.prc.ps أيار 2019

شــامل رشق جنــني لـ»وفــا«، إن ســلطات االحتــال تواصــل 

سياســة عــزل وحرمــان األرسى، وانتهــاج سياســة االقتحامــات 

والتفتيــش لألقســام والتنصــل مــن االتفاقيــات املرمــة معهــا 

بتحســني ظــروف االعتقــال.

ــن تكتمــل إال  ــه ل ــراج عن ــه باإلف ــد عارضــة أن فرحت وأك

بتبييــض الســجون، وأنــه مــن دون وحدتنــا الوطنيــة وإنهــاء 

االنقســام لــن تتحقــق حريتنــا، وســتبقى ســلطات االحتــال 

ــة والتوســعية. متعــن بسياســتها العدواني

وناشــد يف الرســالة التــي حملهــا مــن الحركــة األســرة أبناء 

شــعبنا لبــذل مزيــد مــن الحــراك والتضامن مــع األرسى.

ــا  ــن أنه ــة، ع ــح يف عراب ــة فت ــت حرك ــياق، أعلن ويف الس

ســتنظم مهرجانــا جامهريــا احتفــاء بتحــرر عارضــة، ودعــام 

وإســنادا  للحركــة األســرة، وذلــك بعــد صــاة الرتاويــح .

ــة أرسى  ــقيق ألربع ــو ش ــرر ه ــر املح ــار إىل أن األس يش

ــة  ــاة، وثاث ــدى الحي ــجن م ــوم بالس ــود املحك ــم محم منه

ــدة )20  ــى م ــذي أم ــد ال ــم: أحم ــن، وه ــن محرري آخري

عامــا( داخــل الســجون، وشــداد الــذي أمــى )7 ســنوات(، 

ــنوات( 846. ــت )3 س ــي أمض ــدى الت وه

»الرتبية«: رغبة االتحاد األورويب بإجراء دراسة حول 
املناهج الفلسطينية مرتبطة بالتحريض اإلرسائييل

 أوضحــت وزارة الرتبيــة والتعليــم أن رغبــة االتحــاد 

ــر  ــطينية أم ــج الفلس ــول املناه ــة ح ــراء دراس األورويب بإج

مرتبــط بتزايــد وتــرة التحريــض مــن قبــل مؤسســات 

املرتبطــة  الدوليــة  الضغــط  ومجموعــات  إرسائيليــة 

بهــا، يف الوقــت الــذي تتجاهــل فيــه هــذه املؤسســات 

التحريــض الكبــر الــذي تتضمنــه املناهــج اإلرسائيليــة عــى 

ــد الدراســات  ــه عدي الفلســطينيني والعــرب، وهــو مــا أثبتت

ــر. ــذا األم ــول ه ــت ح ــي أجري الت

أن  الخميــس،  اليــوم  لهــا،  بيــان  يف  الــوزارة  وبينــت 

الدراســة املشــار إليهــا، هــي مبــادرة أعلــن االتحــاد األورويب 

ــان األورويب،  ــدول والرمل ــن ال ــًة ع ــا نياب ــه إنجازه ــن نيت ع

وأن الــوزارة مــا زالــت يف مرحلــة البحــث عــن تفاصيــل مــا 

ــأن. ــذا الش ــه به ــام ب ــاد األورويب القي ــوي االتح ين

وتابعــت »بالرغــم مــن قيــام العديــد مــن الجهــات ســابقاً 

ــة  ــة، إال أن عملي ــدواٍع مختلف ــج ل ــول املناه ــات ح بدراس

ــق  ــطينية، ووف ــول فلس ــٍد وعق ــت بأي ــج مت ــر املناه تطوي

اعتبــارات فلســطينية، وبشــكل يتســق مــع املعايــر الدوليــة 

الخاصــة بتطويــر املناهــج، وهــو مــا أشــارت إليــه العديــد 

ــوا  ــن أطلع ــراء الذي ــهادات للخ ــه ش ــات، وأكدت ــن الجه م

ــام جــاء يف شــهادة  عــى هــذه املناهــج بعــد صدورهــا، ك
ــال«.847 ــني عــى ســبيل املث الخــراء الياباني

مستوطنون يعتدون عىل تجار بالقدس القدمية

ــس،  ــوم الخمي ــتوطنني، الي ــن املس ــة م ــدت مجموع  اعت

ــدة  ــن يف البل ــات والعطاري ــوقي الخواج ــار يف س ــى تج ع

ــة. ــدس املحتل ــة بالق القدمي

ونقــل مراســلنا عــن شــهود عيــان أن املســتوطنني اعتــدوا 

ــاز  ــار بغ ــى التج ــة أســطحة ســوق الخواجــات ع يف منطق
الفلفــل الحــارق.848

305 شهداء ونحو 18 ألف جريح منذ بدء مسرية العودة

أظهــرت إحصائيــة جديــدة لــوزارة الصحــة، نــرشت أمــس، 

ــرى  ــدود يف ذك ــول الح ــى ط ــدة ع ــرات الحاش ــل املس قبي

النكبــة، ان 305 مــن الشــهداء ســقطوا منــذ مســرة العــودة 

وكــر الحصــار الســلمية رشق قطــاع غــزة يف الثاثــني مــن 

آذار املــايض وحتــى الرابــع عــرش مــن أيــار.

وبينــت أن مــن بــني الشــهداء 59 طفــا، و10 إنــاث، 

ومســن واحــد، مشــرة إىل استشــهاد 3 مــن املســعفني هــم 

ــي  ــه القطط ــد الل ــار وعب ــنني ورزان النج ــو حس ــوىس أب م

وإصابــة 680 بجــروح مختلفــة إىل جانــب تــرر 118 

ســيارة إســعاف بشــكل جــزيئ. واستشــهاد صحافيــني هــام 

يــارس مرتجــى وأحمــد أبــو حســنني، وإصابــة 365 آخريــن 

ــة.  ــروح مختلف بج

وبحســب اإلحصائيــة، فــإن 17335 فلســطينياً أصيبــوا 

بجــروح ممــن وصلــوا إىل مستشــفيات القطــاع خــال 

ــيدة،  ــاً، و1168 س ــم 3565 طف ــن بينه ــرات. م ــك املس تل

و104 مــن املســنني. ووصفــت حالــة 564 جريحــاً بالخطــرة 

و7345 باملتوســطة، و946 بالطفيفــة. مشــرة إىل و1678 

بانفجــار قنابــل الغــاز و2226 بشــظايا مختلفــة و2926 

ــرى. ــات أخ إصاب

وأصيــب 1685 يف الرقبــة والــرأس، و2438 باألطــراف 

الســفلية، و3426 يف كافــة أنحــاء الجســم. ووصلــت حــاالت 

البــرت إىل 136 منهــا 122 باألطــراف الســفلية، و14 بالعلويــة 
منهــا.849

مستوطنون يف الغور يعتدون عىل الفلسطينيني بالحجارة 
ويقتلون ماشيتهم بهدف طردهم من أراضيهم

يقطــن عــي زهــدي أبــو محســن )70 عامــاً( مــع أفــراد 
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ــام مــا يزيــد عــن ثاثــني  عائلتــه شــامل غــور األردن يف خي

عامــاً، يف منطقــة توصــف اليــوم مبنطقــة إطــاق نــار، واعتاد 

أفــراد العائلــة رعايــة املاشــية بــدون مشــاكل تقريبــاً، لكــن 

بــدأ ســكان املســتوطنات واملواقــع االســتيطانية العشــوائية 

مؤخــراً بتهديدهــم ومبنعهــم مــن رعايــة املاشــية يف األرايض 

القريبــة مــن منازلهــم.

ــداء عــى  ــوم املســتوطنون يف األشــهر األخــرة باالعت ويق

أبنــاء أبــو محســن وعــى ماشــيتهم ويطردونهم مــن األرايض 

التــي يرعــون ماشــيتهم فيهــا منــذ ســنوات طويلــة. وقــال 

أبــو محســن: »وصــل مســتوطنون ورشــقوا ابنــي بالحجــارة 

ــايئ وال  ــن أبن ــني م ــش اثن ــل الجي ــروح واعتق ــوه بج وأصاب

ــوا املســتوطنني؟« وقــال  أعــرف ملــاذا اعتقلوهــام ومل يعتقل

ــأن  ــد ب ــه، وأك ــدى أغنام ــوا إح ــر قتل ــادث آخ ــه ويف ح إن

ــور وصــول شــبان إىل املــكان.  ــدأت ف املشــاكل ب

ــث يف  ــداء لباح ــرض لاعت ــذي تع ــركات ال ــه ب ــال ابن وق

ــع أخــي  ــام م ــة األغن منظمــة »بتســيلم«: »توجهــت لرعاي

ــة  ــتوطنون يف املنطق ــي وكان املس ــاء عم ــه وأبن ــؤي وابن ل

وبــدأوا بحــث الــكاب عــى مهاجمــة أغنامنــا وصــل حــارس 

ــن  ــتوطنني آخري ــع مس ــاً م ــب حصان ــم يرك ــتوطنة روت مس

وبــدأوا برشــقنا وماشــينا بالحجــارة بهــدف طردنــا مــن 
ــاقي«.850 ــدي وس ــت بي ــة وأصب املنطق

فلسطني تسلم »العدل الدولية« الئحة ادعاء ضد الواليات 
املتحدة

ســلم وزيــر الخارجيــة واملغرتبــني ريــاض املالــي، أمــس، 

مســجل محكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي الهولنديــة، 

ــطني  ــة فلس ــا دول ــي أعدته ــة الت ــوى القضائي ــة الدع الئح

ضــد الواليــات املتحــدة لنقلهــا ســفارتها إىل مدينــة القــدس، 

يف مخالفــة واضحــة لقواعــد القانــون الــدويل وقــرارات 

ــدة. ــم املتح األم

وأوضــح املالــي أن يــوم أمــس األربعــاء صــادف الذكــرى 

ــد الشــعب الفلســطيني، ومحــاوالت  ــة وترشي الـــ 71 لنكب

شــطب وطمــس هويتــه الوطنيــة وحقوقــه املرشوعــة، 

ــاوالت  ــة املح ــى مواجه ــعبنا وإرصاره ع ــود ش ــن صم ولك

ــاً  ــه ووجــوده ســيخلق واقع ــض حقوق ــي تســعى لتقوي الت

جديــداً يخــط فيــه مســتقبله معتمــداً عــى الصمــود 

ــدويل ومؤسســاته.851  ــون ال األســطوري لشــعبنا وعــى القان

الجمعة 2019/5/17

عـشـرات املسـتـوطنني يقـتـحـمـون األقىص ويعـتــدون 
عىل تجـار يف الـقـدس الـقـديـمـة

أقــدم عــرشات املســتوطنني، أمــس، عــى اقتحــام املســجد 

األقــى واالعتــداء عــى تجــار يف البلــدة القدميــة بالقــدس 

ــال  ــوات االحت ــه ق ــت في ــذي أغلق ــت ال ــة، يف الوق املحتل

مدخــل بلــدة العيســوية وســط القــدس، وهدمــت خيمــة 

ــة  ــتيطان مبحافظ ــددة باالس ــيا امله ــة سوس ــكنية يف قري س

الخليــل، وشــنت حلــة دهــم واقتحــام يف عــدة محافظــات 

ــة مواطنــني بينهــم طفــل. بالضفــة اعتقلــت خالهــا مثاني

فقــد اقتحــم 50 مســتوطناً، و25 مــن طلبــة املعاهــد 

الدينيــة، املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة.

وتولــت عنــارص مــن الوحــدات الخاصــة برشطــة االحتــال 

ــم االســتفزازية  ــم وجوالته حراســة املســتوطنني يف اقتحامه

حتــى خروجهــم مــن جهــة بــاب السلســلة.

ــى  ــتوطنني، ع ــن املس ــة م ــدت مجموع ــياق، اعت يف الس

تجــار يف ســوقي الخواجــات والعطاريــن يف البلــدة القدميــة 

ــة. بالقــدس املحتل

ــة  ــدوا يف منطق ــان: إن املســتوطنني اعت ــال شــهود عي وق

الفلفــل  التجــار بغــاز  أســطح ســوق الخواجــات عــى 

ــاق. ــيني باالختن ــة مقدس ــة ثاث ــا أدى إىل إصاب ــارق م الح

يف اإلطــار، أغلقــت قــوات االحتــال املدخــل الرئيــس 

لبلــدة العيســوية وســط القــدس املحتلــة بصــورة مفاجئــة.

وقــال شــهود عيــان: إن قــوات االحتــال أغلقــت املدخــل 

الرئيــس للبلــدة، وأوقفــت مركبــات املواطنــني ودققــت 

ــذي  ــر ال ــة، األم ــم الثبوتي ــخصية وأوراقه ــم الش يف بطاقاته

تســبب باختناقــات مروريــة يف املنطقــة. وكان االحتال شــن 

ــال  ــدة شــملت اعتق ــة واســعة يف البل ــن أمــس حمل أول م

ــارات  ــن إخط ــدة م ــة جدي ــع دفع ــني، وتوزي ــرشة مواطن ع

الهــدم اإلداريــة لنحــو 20 منــزالً ومنشــأة يف البلــدة، بحجــة 

ــص. ــاء دون ترخي البن

مــن جهــة أخــرى، هدمــت قــوات االحتــال خيمــة 

ــل،  ــوب الخلي ــا، جن ــافر يط ــيا مبس ــة سوس ــكنية يف قري س

للمــرة الخامســة خــال أقــل مــن شــهرين.

وقــال منســق املقاومــة الشــعبية يف جنــوب الضفــة 

راتــب الجبــور: إن قــوات االحتــال دهمــت قريــة سوســيا 

وهدمــت خيمــة ســكنية للمواطــن حســني رايض النواجعــة، 
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ــه  ــا، وهددت ــوايل واســتولت عليه للمــرة الخامســة عــى الت

بســحب تريــح عملــه هــو وأوالده إذا أعــاد نصبهــا مــرة 

أخــرى.

وأشــار إىل أن قــوات االحتــال تســتهدف منطقــة مســافر 

يطــا ومتنــع املواطنــني مــن الســكن يف أراضيهــم وحفــر اآلبار 

وبنــاء الخيــم، وتطاردهــم يف املراعــي، بحجــة أنهــا منطقــة 
تدريــب عســكرية و»أرايض دولــة«.852

السبت 2019/5/18

أكرث من 200 ألف أدوا صالة الجمعة الثانية من شهر 
رمضان يف األقىص

ــن  ــة م ــة الثاني ــاة الجمع ــف ص ــن 200 أل ــر م أدى أك

ــة  ــود إرسائيلي شــهر رمضــان يف املســجد األقــى وســط قي

ــة  ــن الضف ــني م ــرشات آالف املواطن ــن ع ــت دون متك حال

ــاة يف  ــن أداء الص ــزة م ــاع غ ــكان قط ــع س ــة وجمي الغربي

ــوايل. ــى الت ــة ع ــة الثاني ــجد للجمع املس

وقــال الشــيخ عــزام الخطيــب، مديــر عــام دائــرة األوقــاف 

اإلســامية يف القــدس، لـ»األيــام« »بحمــد اللــه متكــن أكــر 

مــن 200 ألــف مــن أداء الصــاة يف املســجد األقــى، وقــد 

جــرت الصــاة بهــدوء وســام وتــوىل حــراس املســجد األقى 

ولجــان النظــام وفــرق الكشــافة ترتيبــات النظــام يف املســجد 

وتقديــم العــون للمصلــني.

ــت  ــة قدم ــرق الطبي ــب أن »الف ــيخ الخطي ــاف الش وأض

املســاعدة الطبيــة لعــدد مــن املصلني يف ســاحات املســجد«.

وانتــرشت قــوات كبــرة مــن الرشطــة اإلرسائيليــة يف 

مدينــة القــدس وبخاصــة عــى مداخــل البلــدة القدميــة ويف 

ــى. ــجد األق ــات املس ــرب بواب ــا وق أزقته

ــن  ــت دون متك ــي حال ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق وكان

ــة دون  ــة الغربي ــكان الضف ــن س ــال م ــن الرج ــني م املواطن

ســن األربعــني عامــا وجميــع ســكان قطــاع غــزة مــن 

الوصــول إىل املســجد األقــى ألداء الصــاة.

واعتقلــت قــوات االحتــال عــدداً مــن الشــبان يف منطقــة 

ــة  ــول إىل املدين ــدار للوص ــن الج ــز ع ــي القف ــا بداع قلندي

ألداء الصــاة.

مــن  العديــد  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  وأغلقــت 

الشــوارع يف محيــط البلــدة القدميــة أمــام حركــة املواصــات 

ــا. ــرور منه ــات بامل ــوى للحاف ــمح س ــة ومل تس العام

والداخــل  الغربيــة  الضفــة  مــن  املصلــون  وتوافــد 

الخميــس  يــوم  املســجد األقــى منــذ  الفلســطيني إىل 

أمــس. يــوم  واســتمر 

وجــاء توافــد املصلــني إىل املســجد عــى الرغــم مــن 

األجــواء الحــارة، حيــث قــام عــدد مــن الشــبان بــرش امليــاه 

عــى املصلــني يف طريقهــم إىل املســجد وأثنــاء خطبــة وصاة 
ــة.853 الجمع

األحد 2018/5/19

سياسة إرسائيل بالتهجري القرسي حرب اإللغاء الوجود 
الفلسطيني يف القدس

ــز  ــة )مرك ــطينية حقوقي ــات فلس ــبع مؤسس ــفت س كش

الحــق، مؤسســة  القــدس،  املجتمعــي، جامعــة  العمــل 

ســانت ايــف، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، بديــل، 

االئتــاف املــدين مــن أجــل حقــوق الفلســطينيني يف القــدس 

Visualizing Pales- ــة  ــع مؤسس ــاون م ــبكة( بالتع »والش

tine« عــن سياســة تبلــورت لاحتــال اإلرسائيــي درج عــى 

اســتخدامها بطــرق مختلفــة لتهجــر املقدســيني ضمــن 

مخطــط الحــرب الدميغرافيــة ضــد الوجــود الفلســطيني يف 

ــدس. الق

سلســلة  إصــدار  الســبع  املؤسســات  هــذه  وقــررت 

»االنفوجرافيــك«  رســومية  معلومــات  مخططــات  مــن 

ــة. تهــدف هــذه  ــة املحتل حــول الوضــع يف القــدس الرشقي

املخططــات املعلوماتيــة إىل زيــادة التوعيــة حــول سياســات 

إرسائيــل العنريــة يف املدينــة، وتأثرهــا املبــارش عــى 

الســكان الفلســطينيني فيهــا، إضافــة إىل االنتهــاك الجســيم 

للقانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين الناتــج عــن تبنــي هــذه 
السياســات.854

بالون يحمل عبوة ناسفة يهبط يف قاعدة إرسائيلية 
املصلون يتصدون لرشطة االحتالل باملسجد األقىص 

ــاح أمــس،  ــون يحمــل جســامً »مشــبوهاً«، صب ــط بال هب

ــوب  ــي يف جن ــش اإلرسائي ــة للجي ــدة عســكرية تابع يف قاع

ــل. إرسائي

عالجــت  فقــد  الثانيــة  اإلرسائيليــة  القنــاة  وبحســب 

الرشطــة وخــراء املتفجــرات هــذا الجســم املشــبوه، دون أن 

ــة. ــة أو أرضار مادي ــات برشي ــع إصاب تق

ــة  ــد أن مجموع ــا يفي ــت باغ ــا تلق ــة إنه ــت الرشط وقال

مــن البالونــات ربــط إليهــا جســم مثــر للشــبهات قــد هبــط 

يف قاعــدة عســكرية جنــويب إرسائيــل.
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ووصلــت إىل املــكان قــوات مــن الرشطــة، إضافــة إىل خبر 

متفجــرات عمــل عــى إبطــال عمليــة التفجــر يف العبوة.

يشــار إىل أن ثاثــة حرائــق، عــى األقــل، كانــت قــد 

اندلعــت الخميــس املــايض يف غــاف قطــاع غــزة.

ويشــار إىل أن الشــبان الفلســطينيني يطلقــون البالونــات 

ــى  ــم ع ــن احتجاجه ــزء م ــزة كج ــاع غ ــن قط ــة م الحارق

ــاع  ــى القط ــال ع ــه االحت ــذي يفرض ــار ال ــتمرار الحص اس

ــنوات. ــذ س من

ويف القــدس، تصــدى مصلــون، أمــس، ألفــراد رشطــة 

االحتــال التــي حاولــت اقتحــام مصــى »األقــى القديــم« 
يف املســجد األقــى املبــارك، بأحذيتهــم.855

اآلالف يرتكون غزة بال رجعة- حامس متنع األطباء من 
املغادرة

غــادر 35000 فلســطيني قطــاع غــزة عــر معــر رفــح ومل 

يعــودوا بســبب الوضــع االقتصــادي الصعــب وفقــا لتقريــر 

نرشتــه صحيفــة هآرتــس اإلرسائيليــة.

ــزة هــم  ــوا غ ــن ترك ــة الذي ــة ان غالبي ــت الصحيف واضاف

ــع  ــني ذوي الوضــع االقتصــادي املرتف ــن الشــباب املتعلم م

ــزة. ــا مــن مستشــفيات يف غ ــم 150 طبيبً نســبياً، مبــن فيه

وتابعــت الصحيفــة أن حركــة حــامس تنبهــت لذلــك 

ــد  ــادرة القطــاع . »يســافر العدي ــن مغ ــاء م ومنعــت االطب

ــطة  ــم بواس ــم نقله ــاك يت ــا، وهن ــن إىل تركي ــن املغادري م

وســطاء عــى مــن قــوارب إىل اليونــان، ويســتمرون يف 

طريقهــم إىل بلــدان أوروبيــة أخــرى.

ــم  ــوا حتفه ــن لق ــني الذي ــن الاجئ ــني عــرشات م ــن ب وم

عندمــا غــرق قــارب قبالــة تركيــا الشــهر املــايض، كان هنــاك 

13 فلســطينيًا فــروا مــن غــزة. يف نوفمــر 2017 .

يف نوفمــر 2017 تــم فتــح معــر رفــح أمــام حركــة 

ــذي  ــذ عــرش ســنوات، األمــر ال الفلســطينيني، ألول مــرة من

ــن  ــك مل يتمك ــل ذل ــادرة، وقب ــم باملغ ــن منه ســمح للكثري

ســكان القطــاع مــن املغــادرة إال يف حــاالت اســتثنائية 

وقليلــة، حصلــوا خالهــا عــى تصاريــح للمغــادرة عــر 

ــح مــن  ــاج املغــادرون إىل تري ــه كان يحت األردن، ويف حين

جهــاز األمــن اإلرسائيــي.

ــر يف إرسائيــل هــو أن 35 ألــف  ــر ان التقدي وقــال التقري

ــوا  ــايض، ومل يرجع ــام امل ــاع يف الع ــادروا القط ــطيني غ فلس

ــر الهــدف  ــي تعت ــا، الت ــة املغــادرة إىل تركي ــه وإن تكلف إلي

األرخــص والشــائع جــداً بالنســبة للمغادريــن، تقــدر بأربعــة 

آالف دوالر وأن مــن أكــر الــدول اســتهدافاً مــن قبــل 
ــويد.856 ــا والس ــن، أملاني املغادري

حالة من التوتر- مصلحة »عسقالن« تنقل ممثل األرسى 
تعسفياً

قــال نــادي األســر الفلســطيني إن حالــة مــن التوتــر 

تســود معتقــل »عســقان« عقــب قــرار اإلدارة بنقــل ممثــل 

ــد، تعســفياً. ــو حمي ــارص أب ــل األســر ن األرسى يف املعتق

ولفــت نــادي األســر إىل أن إدارة معتقــات االحتــال 

صعــدت مــن هجمتهــا عــى األرسى يف معتقــل »عســقان«، 

ــن  ــخ التاســع والعرشي ــة قمــع يف تاري ــذت عملي ــث نف حي

ــات  ــب مقتني ــى تخري ــت ع ــايض، وأقدم ــان امل ــن نيس م

األرسى، وتــا ذلــك فــرض عقوبــات عــى 24 أســرا متثلــت 

ــة،  ــارة العائل ــا« وزي ــن »الكنتين ــهر م ــدة ش ــم مل بحرمانه

ــة )500(  ــر بقيم ــى كل أس ــات ع ــرض غرام ــة إىل ف إضاف

ــيقل. ش

ــقان« )46(  ــل »عس ــدد األرسى يف معتق ــار إىل أن ع يُش
أســراً.857

االثنني 2019/5/20

تأجيل »صفقة القرن« حتى إشعار آخر والرتكيز حالياً 
سيكون عىل الجانب االقتصادي

ــررت  ــة ق مــن مصــادر مطلعــة أمــس، أن اإلدارة األمركي

تأجيــل صفقــة القــرن حتــى إشــعار آخــر وإن الرتكيــز 

ــاً عــى الجانــب االقتصــادي، وهــو مــا أكــده  ســيكون حالي

ــريك،  ــس األم ــار الرئي ــر، مستش ــد وش ــدس« جاري لـــ »الق

دونالــد ترامــب وصهــره، وأن البيــت األبيــض ســيصدر بيانــاً 

ــات املتحــدة  ــم أن الوالي ــذا الشــأن خــال ســاعات. وعل به

ســتنظم ورشــة اقتصاديــة مبشــاركة واســعة ســتعقد يف 

البحريــن يف الـــ 25 والـــ 26 مــن حزيــران القــادم تركــز عــى 

االســتثامرات يف األرايض الفلســطينية، وذلــك بحضــور وزراء 
ــب.858 ــرب وأجان ــة ع ــاد ومالي اقتص

البحرين تستضيف بالرشاكة مع أمريكا ورشة بعنوان 
»السالم من أجل االزدهار«

ــات  ــع الوالي ــن، بالرشاكــة م ــة البحري تســتضيف مملك

املتحــدة األمريكيــة، ورشــة عمــل اقتصاديــة تحــت عنــوان 

»الســام مــن أجــل اإلزهــاد« يف املنامــة يف يومــي الخامــس 

ــران 2019. ــن حزي ــن م والســادس والعرشي

جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك مــن حكومــة مملكــة البحرين 
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وحكومــة الواليــات املتحــدة، بحســب وكالــة أنبــاء البحريــن 
ــمية )بنا(.859 الرس

»العليا« اإلرسائيلية تحظر نرش معلومات حول الحفريات 
األثرية يف الضفة الغربية

العليــا اإلرسائيليــة يــوم الخميــس  رفضــت املحكمــة 

ــات  ــات حــول الحفري ــب الكشــف عــن معلوم ــايض طل امل

ــة أن  ــت ذريع ــة تح ــة الغربي ــة يف الضف ــة اإلرسائيلي األثري

ــن  ــامء الذي ــن أس ــف ع ــؤدي إىل الكش ــد ي ــرش ق ــذه الن ه

ــم إىل  ــد يعرضه ــذي ق ــر ال ــات األم ــذه الحفري ــون به يقوم

مقاطعــة أكادمييــة كــام قــد ميــس باملفاوضــات املســتقبلية 

ــها. ــات نفس وبالحفري

وذكــرت صحيفــة »هآرتــس« يف تقريــر لهــا أن امللتمســني 

هــذه  عــى  املرشفــني  أســامء  عــن  بالكشــف  طالبــوا 

الحفريــات وعــن أســامء املتاحــف واملعــارض التــي تعــرض 

ــا.  ــا خاله ــر عليه ــي ع ــار الت ــا اآلث فيه

واســتأنفت منظمتــا »ييــش ديــن« و»عيمــق شــفيه« 

عــى قــرار املحكمــة املركزيــة عــام 2016 الــذي رفــض 

الكشــف عــن معلومــات حــول الحفريــات التــي يــرح بهــا 

ــة يف »اإلدارة  ــات األثري ــؤون الحفري ــط ش ــا ضاب ــرح به ي
ــة«.860 املدني

إطالق رساح املتهم بقتل الشهيدة الرايب

ذكــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــو« أمــس أن تطــورات 

طــرأت يف محاكمــة اإلرهــاب اليهــودي إذ تــم أمــس إطــاق 

الشــهيدة  بقتــل  املتهــم   )16( اليهــودي  القــارص  رساح 

ــرض  ــد ف ــايض بع ــن األول امل ــهر ترشي ــرايب يف ش ــة ال عائش

قيــود عــى تنقاتــه مبوجــب قــرار اتخذتــه املحكمــة العليــا 
ــة.861 اإلرسائيلي

أمريكا تطلق خطتها االقتصادية يف »صفقة القرن” من 

البحرين أواخر حزيران بورشة عمل دولية

الواليــات  أن  أمــس،  مســاء  األبيــض،  البيــت  أعلــن 

املتحــدة ســتعقد »ورشــة عمــل« اقتصاديــة دوليــة يف دولــة 

البحريــن، أواخــر حزيــران املقبــل؛ للتشــجيع عــى االســتثامر 

ــن  ــة األوىل م ــك ضمــن املرحل يف األرايض الفلســطينية، وذل

ــرشق  ــة للســام يف ال ــد ترامــب املقبل ــس دونال خطــة الرئي

األوســط املعروفــة بـ«صفقــة القــرن«.

وقــال البيــت األبيــض، يف بيــان: إن املؤمتــر ســيجمع قــادة 

سياســيني وزعــامء أعــامل للمســاعدة يف الــرشوع يف الجانــب 

ــاً  ــع أيض ــة املتوق ــام األمركي ــادرة الس ــن مب ــادي م االقتص

ــل  ــائكة متث ــية ش ــا سياس ــل قضاي ــات لح ــمل مقرتح أن تش

محــور الــراع اإلرسائيــي - الفلســطيني.

ووصــف ترامــب الخطــة القادمــة بأنهــا »صفقــة القــرن«، 

لكــن مســؤولني فلســطينيني اســتنكروا الجهــد األمــريك 

ــل. ــازاً بشــدة إلرسائي ــه ســيكون منح ــدون أن ــذي يعتق ال

ويبــدو أن فريــق ترامــب للــرشق األوســط، بقيــادة صهــره 

ــات،  ــون غرينب ــة جيس ــه للمنطق ــنر ومبعوث ــد كوش جاري

ينــوي الرتكيــز يف بــادئ األمــر عــى املنافــع االقتصاديــة 

املحتملــة، رغــم وجــود شــكوك عميقــة بــني الخــراء بشــأن 

فــرص نجــاح الخطــة، خاصــة يف ظــل فشــل جهــود ســابقة 
دعمتهــا واشــنطن عــى مــدى عقــود.862

إرسائيــل تتجــه نحــو تعزيــز دور وزاراتهــا بالضفــة يف 

ــاً ــيادتها عملي ــرض س ــعي لف س

اشــرتط »تحالــف أحــزاب اليمــني« عــى حــزب الليكــود 

ــة باملســتوطنني،  ــة املتعلق ــات اإلدارة املدني ــص صاحي تقلي

ــث ســيتم إدراج  ــة، حي خــال مفاوضــات تشــكيل الحكوم

ــني  ــه ب ــم صياغت ــذي يت ــايف ال ــاق االئت ــن االتف ــك ضم ذل

بنيامــني  ائتــاف حكومــة  يف  ستشــارك  التــي  األحــزاب 

ــو. نتنياه

ــن  ــه م ــمية »كان« أن ــة الرس ــة اإلرسائيلي ــرت اإلذاع وذك

املتوقــع أن يتضمــن اتفــاق االئتــاف بــني الليكــود واألحزاب 

اليمينيــة بنــداً يحــد مــن ســلطة وصاحيــات اإلدارة املدنيــة 

أن اإلدارة املدنيــة تــوازي يف  يف الضفــة الغربيــة، علــامً 

ــا. ــن القضاي ــد م ــة يف العدي ــوزارات الحكومي ــا ال صاحياته

ووفقــاً لإذاعــة اإلرسائيليــة، فــإن هــذا يعنــي أن الــوزارات 

الحكوميــة ســتتوىل بشــكل متزايــد املســؤولية عــن مختلــف 

ــدال  ــة، ب ــة الغربي ــتوطنات بالضف ــة باملس ــا املتعلق القضاي

مــن اإلدارة املدنيــة، وعــر ذلــك ســيتم بشــكل عمــي فــرض 

ــمياً  ــان رس ــى دون اإلع ــة حت ــة بالضف ــيادة اإلرسائيلي الس

عــن هــذا اإلجــراء.

ويطالــب »اتحــاد أحــزاب اليمــني«، بقيــادة بتســلئيل 

ســموتريتش ورايف برتــس، بتعهــد الليكــود بتمريــر قانــون 

يفــرض الســيادة اإلرسائيليــة عى الضفــة الغربيــة املحتلة863.

“التنفيذية« تدين قرار الربملان األملاين ضد حركة املقاطعة

أدانــت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

 ،)BDS( ــة ــة املقاطع ــادي لحرك ــاين املع ــان األمل ــرار الرمل ق
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بوصــف الحركــة بأنهــا معاديــة للســامية وعنريــة.

ــذا  ــس، ه ــا، أم ــان له ــة، يف بي ــة التنفيذي ــرت اللجن واعت

الهجــوم مبثابــة »هجوم عــى الشــعب الفلســطيني وحقوقه 

املرشوعــة غــر القابلــة للتــرف، حيــث إن حركــة املقاطعــة 

ــام  ــطيني لنظ ــعب الفلس ــة الش ــن مقاوم ــزء م )BDS( ج

ــري«،  ــل العن ــد والفص ــايل واألبرتهاي ــن االحت ــل م إرسائي

ــدويل،  ــون ال ــك القان ــري ينته ــان العن ــذا البي ــدة: ه مؤك

ــال  ــة االحت ــعبنا يف مقاوم ــوق ش ــان وحق ــوق اإلنس وحق

ــج. ــي املمنه ــر العرق والتطه

ــرار،  ــذا الق ــن ه ــوع ع ــاين بالرج ــان األمل ــت الرمل  وطالب

الشــعب  حــق  واحــرتام  برفضــه  األملانيــة  واألحــزاب 

الفلســطيني يف مقاومــة االحتــال واالســتعامر، وأملانيــا 

باحــرتام حــق الشــعوب يف الدعــوة للمقاطعــة كجــزء مــن 

التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وكجــزء مــن الحــق يف 
ــر.864 ــرأي والتعب ــة ال حري

االحتاليل يحظر نرش أي معلومات وتفاصيل عن الحفريات 
األثرية اإلرسائيلية يف الضفة

املــايض،  الخميــس  اإلرسائيليــة  العليــا  املحكمــة  ردت 

التامســاً طالــب بالكشــف عــن معلومــات حــول حفريــات 

ــون. ــار إرسائيلي ــامء آث ــا عل ــة ينفذه أثري

ــذه  ــات كه ــرش معلوم ــأن ن ــا ب ــة قراره ــررت املحكم وب

ــات ويعرضهــم  ــن ينفــذون الحفري ــات الذي سيكشــف هوي

ملقاطعــة أكادمييــة. كذلــك ادعــت املحكمــة يف قرارهــا ّ أن 

ــية  ــات سياس ــّس مبفاوض ــأنه امل ــن ش ــم م ــف هوياته كش

ــها. ــات نفس ــتقبلية وبالحفري مس

وطالبــت منظمتــان حقوقيتــان إرسائيليتــان، هــام: »ييــش 

ــهام  ــبيه(، يف التامس ــق ش ــافيه« )عم ــق ش ــن«، و«عيم دي

املحكمــة بالحصــول عــى أســامء علــامء اآلثــار الذيــن 

التــي  األثريــة  الحفريــات، ومواقعهــا واللقــى  ينفــذون 

عــروا عليهــا، وقامئــة املتاحــف واملؤسســات واألماكــن 

التــي تعــرض فيهــا هــذه اللقــى، حســبام ذكــرت صحيفــة 
»هآرتــس«، أمــس.865

“العليا« اإلرسائيلية تعطي الضوء األخرض ملسرية استفزازية 
يف القدس املحتلة

أعطــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة الضــوء األخــر 

ملســرة اســتفزازية يف القــدس الرشقيــة املحتلــة عشــية 

ــد الفطــر الســعيد، رغــم احتجاجــات فلســطينية ومــن  عي

منظــامت يســارية إرسائيليــة.

ــاً  ــس، التامس ــة، أم ــا اإلرسائيلي ــة العلي ــد ردت املحكم فق

تقدمــت بــه جمعيــة »عــر عاميــم« اليســارية اإلرسائيليــة 

وعــدد مــن ســكان القــدس الرشقية؛ ملنع ما تســمى »مســرة 

ــدس. ــة الق ــن مدين ــدة القدميــة م األعــام« يف شــوارع البل

ــم مســرة اســتفزازية باألعــام  ــام يجــري تنظي ويف كل ع

اإلرسائيليــة، متــر مــن بــاب العامــود وشــارع الــواد يف القدس 

ــث عــادة  ــة، حي ــال القــدس الرشقي القدميــة؛ ملناســبة احت

ــة. مــا تتخللهــا اســتفزازات لســكان القــدس الرشقي

ولكــن موعــد املســرة يتزامــن هــذا العــام يف الثــاين مــن 

شــهر حزيــران عشــية حلــول عيــد الفطــر الســعيد866.

نـائـب جـمـهـوري مـن أصـل فلسطيني يدعو إلقالة 
ترامب

اعتــر النائــب الجمهــوري جاســن عــامش، أول مــن أمس، 

أن الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب انخــرط يف ســلوك قــد 

يســتوجب »إقالتــه«، ليصبــح بذلــك أول ســيايس مــن حزبــه 

يدعــو لعــزل ســيد البيــت األبيــض.

واتهــم النائــب عــن واليــة ميشــيغان وزيــر العــدل وليــام 

بــار بتضليــل العامــة »عمــداً« بشــأن مضمــون تقريــر 

ــيا  ــل روس ــط بتدخ ــر، املرتب ــرت مول ــاص روب ــي الخ املدع

ــية. ــات 2016 الرئاس ــب يف انتخاب ــوز ترام ــد لف املؤي

ويف سلســلة مــن التغريــدات، كتــب عــامش: إنــه »مل يقــرأ 

ــر ســوى عــدد قليــل مــن أعضــاء الكونغــرس«،  ــر مول تقري

مشــراً إىل أن التقريــر حــدد »عــدة أمثلــة لســلوكيات تطابق 

جميــع عنــارص عرقلــة ســر العدالــة«.

وأضــاف: إنــه »با شــك، كان مــن املمكن توجيــه اتهامات 

مبنيــة عــى هــذه األدلــة ألي شــخص غــر الرئيــس األمريك«.

وتابــع: »بخــاف مــا أظهــره بــار، فــإن تقريــر مولــر 

يكشــف أن الرئيــس ترامــب انخــرط يف أفعــال محــددة 

وبنمــط مــن الســلوك يســتويف الحــد األدىن للســلوكيات 

التــي تســتوجب اإلقالــة«.

ــا  ــت به ــي أدل ــك الت ــن تل ــوى م ــامش أق ــات ع وتريح
معظــم الشــخصيات الدميقراطيــة البــارزة يف الكونغــرس.867

الثالثاء 2019/5/21

لليوم الـ 26 أصحاب منازل مدمرة يواصلون االعتصام 
داخل مقر األنروا

املدمــرة  املنــازل  أصحــاب  مــن  العــرشات  واصــل 
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اعتصامهــم داخــل مقــر عيــادة االونــروا شــامل قطــاع غــزة 

ــوايل. ــى الت ــوم الـــ26 ع للي

ويضطــر األهــايل للمبيــت داخــل مقــر العيــادة مبــا فيهــم 

أطفــال يف ظــروف صعبــة بســبب عــدم متكنهــم مــن دفــع 

اإليجــار املرتاكــم والــذي مــر عليــه أكــر مــن 11 شــهرا.

ــوض  ــام 2014 املف ــرة ع ــوت املدم ــاب البي ــد أصح وناش

العــام لوكالــة الغــوث بيــرت كرينبــول اإلرساع يف عمليــة 

ــدل  ــع ب ــا ملواصفــات الســامة والجــودة، ودف اإلعــامر وفق

ــاكنهم. ــتام مس ــني اس ــار لح اإليج

ودعــوا وكالــة الغــوث يف بيــان صــادر عنهــم ملزيــد مــن 

الجديــة والعمــل عــى إنهــاء هــذه املشــكلة التــي تتفاقــم 

يومــا بعــد يــوم، وذلــك وفــاًء مــن األونــروا اللتزاماتهــا تجــاه 

الاجئــني وخصوصــاً أصحــاب البيــوت املدمــرة عــام 2014.

واعتــر البيــان إن مبالــغ بــدل اإليجــار التــي تدفــع حتــى 

تســليم املســاكن هــي اســتحقاق لهــم لــدى وكالــة الغــوث 

ولــن يفرطــوا بــه وكذلــك املبالــغ الســابقة، محملــني وكالــة 

الغــوث املســؤولية الكاملــة عــن ســامة املعتصمــني يف 
داخــل املقــر.868

رفض فلسطيني الحتضان البحرين ورشة اقتصادية يف إطار 
»صفقة القرن«

ــاوالت  ــا مح ــامية رفضه ــة واإلس ــوى الوطني ــدت الق أك

اإلدارة األمريكيــة الدعــوة إىل ورشــة اقتصاديــة يف البحريــن 

نهايــة الشــهر القــادم بعــد فشــلها املتكــرر يف اإلعــان عــن 

مــا يســمى »صفقــة القــرن« املشــؤومة التــي تحــاول مــن 

ــة.  ــة والتاريخي ــا املســاس بحقــوق شــعبنا الثابت خاله

وطالبــت قيــادة القــوى البحريــن برفــض اســتقبال هــذا 

ــل  ــه يف ظ ــى مقاطعت ــة ع ــدول العربي ــت ال ــر، وحث املؤمت

السياســات األمريكيــة املعاديــة واملتبنيــة ملواقــف االحتــال 

التــي تحــاول تكريــس االحتــال واالســتيطان والتهويــد 

والضــم مــن أجــل الحيلولــة دون إقامــة الــدول الفلســطينية 

ــني.869  ــا وشــطب حــق العــودة لاجئ والقــدس عاصمته

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان تتمكن من استعادة 200 
دونم يف بديا

بعــد نحــو خمــس ســنوات مــن الجهــود القانونيــة 

أمــام املحاكــم اإلرسائيليــة، متكنــت هيئــة مقاومــة الجــدار 

ــا يف  ــم ألصحابه ــو 200 دون ــتعادة نح ــن اس ــتيطان م واالس

بلــدة بديــا، شــامل غــرب ســلفيت، محبطــة بذلــك محاوالت 

ــك األرايض. ــة تل ــق مبلكي ــر وثائ ــة تزوي ــة إرسائيلي رشك

 وقــال رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان الوزيــر 

ــرى يف  ــا ج ــوم: »إن م ــدس« دوت ك ــاف، لـ»الق ــد عس ولي

بديــا جــزء مــن العمــل القانــوين املتواصــل الــذي نقــوم بــه 

ــا وحاميتهــا«.870  يف الهيئــة، دفاعــاً عــن أراضين

رفــض فلســطيني ملؤمتــر »صفقــة القــرن« يف البحريــن: مل 

تتــم استشــارتنا مــن أي طــرف، ولــن نشــارك فيــه 

ــض  ــم برف ــطيني حاس ــف فلس ــس موق ــا أم ــور رسيع تبل

ومقاطعــة املؤمتــر االقتصــادي الــذي دعــت اإلدارة األمركيــة 

ــرن«  ــة الق ــة “صفق ــن خط ــزء م ــن كج ــده يف البحري لعق

الظــروف  تحســني  بــني  الجمــع  يســتحيل  أنــه  مؤكــدا 

املعيشــية واســتمرار االحتــال.

وأكــد مســؤولون فلســطينيون لـ»األيــام« أن أي طــرف مل 

يقــم باستشــارة القيــادة الفلســطينية بشــأن ورشــة العمــل 

ــن يف  ــة والبحري ــدة األمركي ــات املتح ــا الوالي ــي تعقده الت

ــاد  ــني االقتص ــل لتحس ــران املقب ــهر حزي ــر ش ــة أواخ املنام

ــة. ــرن األمركي ــة الق ــار صفق ــطيني يف إط الفلس

وشــدد املســؤولون عــى أن القيــادة الفلســطينية لــن 

تشــارك يف الورشــة يف حــال تــم توجيــه دعــوة إىل القيــادة 

ــا. ــاركة فيه للمش

وأكــد أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 

ــة  ــة التنفيذي الفلســطينية د. صائــب عريقــات باســم اللجن

للمنظمــة أنــه مل تتــم استشــارة الجانــب الفلســطيني مــن 

ــة. ــامع املزمــع عقــده يف املنام ــل أي طــرف حــول االجت قب

وأكــد عريقــات أن رؤيــة إدارة ترامــب قــد تــم تنفيذهــا 

عــى أرض الواقــع مــن خــال قراراتهــا ومواقفهــا األحاديــة 

ــدس، واملســتوطنات  ــدويل حــول الق ــون ال ــة للقان واملخالف

والاجئــني وغرهــا.

وقــال: إن كل الجهــود الســاعية إىل التعايــش بــني املحتــل 

وشــعب تحــت االحتــال مصرهــا الفشــل، ومحــاوالت 

تعزيــز التطبيــع االقتصــادي لاحتــال اإلرسائيــي لفلســطني 

هــو أمــر مرفــوض.

القضيــة ال تتجــى يف تحســني األوضــاع املعيشــية للشــعب 

ــيطرة  ــى الس ــطني ع ــدرة فلس ــز ق ــل بتعزي ــطيني ب الفلس

عــى مواردهــا ومعابرهــا وحدودهــا وتجســيد ســيادتها مــن 

خــال إنهــاء االحتــال.

وأضــاف عريقــات: إن معايــر ومتطلبــات الحــل والســام 

ــل  ــاز الكام ــص يف اإلنج ــع، وتتلخ ــة للجمي ــادل معروف الع
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ــذ  ــرف وتنفي ــة للت ــر القابل ــطني غ ــعب فلس ــوق ش لحق

قــرارات األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل، وتجســيد ســيادة 

ــة  ــا القــدس الرشقي فلســطني عــى حــدود 1967 وعاصمته

ــي 194  ــرار األمم ــاً للق ــني وفق ــة الاجئ ــل قضي ــامن ح وض

وحــل جميــع قضايــا الوضــع النهــايئ باالســتناد إىل القانــون 

ــة. ــادرة الســام العربي ــة ومب ــة الدولي والرشعي

ــة الجلســة  ــوزراء يف بداي ــس ال ــتية رئي ــد اش ــال محم وق

ــول  ــترش ح ــوزراء مل يس ــس ال ــه: »مجل ــبوعية لحكومت األس

هــذه الورشــة ال مــن ناحيــة املدخــات، وال املخرجــات، وال 

ــوى«. ــى يف الشــكل واملحت ــت، وال حت التوقي

وقــال إن »األزمــة املاليــة التــي تعيشــها الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية اليــوم هــي نتــاج الحــرب املاليــة التــي تُشــن 

علينــا، بهــدف ابتــزاز مواقــف سياســية«.871    

االتحاد األورويب: مل نبارش أي دراسة حول املنهاج 
الفلسطيني 

ــة  ــارش أي دراس ــه مل يب ــس، إن ــاد األورويب، أم ــال االتح ق

حــول املنهــاج الفلســطيني، وأنــه ليــس هنــاك أي تحقيــق 

مــن قبــل االتحــاد األورويب يف الكتب املدرســية الفلســطينية.

وأوضــح االتحــاد األورويب يف بيــان أصــدره مكتبــه يف 

ــة تهــدف  ــة إلجــراء دراســة أكادميي ــاك ني القــدس، أن »هن

ــية  ــب املدرس ــي للكت ــامل وموضوع ــل ش ــم تحلي إىل تقدي

األكادمييــة  الدراســة  هــذه  وأن  الحاليــة«،  الفلســطينية 

املســتقلة املقرتحــة حــول الكتــب املدرســية الفلســطينية - 

يف حــال نفــذت- ستســاعد عــى مراجعــة الكتــب املدرســية 

الفلســطينية وفقــا للمعايــر الدوليــة، عــى ســبيل املثــال ال 

الحــر، معايــر اليونســكو )منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة 

والعلــم والثقافــة( للســام والتســامح وغــر العنــف يف 

ــم. التعلي

وبــني االتحــاد أنــه ضمــن تخطيــط الدراســة ســتتم 

ــاهم يف  ــا يس ــة ومب ــة ومحلي ــراف دولي ــع أط ــتها م مناقش

تطويــر جــودة التعليــم لجميــع الطــاب الفلســطينيني.

وذكــر االتحــاد األورويب أنــه يدعــم الســلطة الفلســطينية 

واملعاشــات  الرواتــب  دفــع  يف  املســاهمة  خــال  مــن 

التقاعديــة ألكــر مــن 30000 معلــم ومعلمــة.

واختتــم االتحــاد بيانــه بالقــول: »مزاعــم التحريــض عــى 

العنــف ســواء يف فلســطني أو إرسائيــل نقــوم مبناقشــتها 

ــني«.872    ــع الطرف بانتظــام م

األربعاء 2019/5/22

االحتالل يقيض بالحبس املنزيل واإلبعاد عىل أربعة 
مقدسيني

اليــوم  القــدس، مســاء  االحتــال يف  قــررت محكمــة 

الثاثــاء، إبعــاد أربعــة مقدســيني عــن مــكان ســكنهم 

بحــي جبــل الزيتون/الطــور املُطــل عــى القــدس القدميــة، 

والحبــس املنــزيل، كــرشط لإفــراج عنهــم.

ونقــل مركــز معلومــات وادي حلــوة عــن املحامــي محمــد 

محمــود، أن محكمــة االحتــال قــررت اإلفــراج عــن كل مــن: 

ــص،  ــد خوي ــة، ومهن ــو جمع ــد أب ــة، ومحم ــو جمع ــر أب أم

ومحمــد أبــو جمعــة، بــرشط اإلبعــاد عــن حــي الطــور ملــدة 

ــران  ــهر حزي ــن ش ــث م ــى الثال ــزيل حت ــس من ــهر، وحب ش

املقبــل، وكفالــة شــخصية، وكفالــة طــرف ثالــث.

ــد  وأضــاف أن املحكمــة قــررت، أيضــا، اإلفــراج عــن خال

الشــويي بــرشط الحبــس املنــزيل واإلبعاد عن شــارعي صاح 

الديــن والســلطان ســليامن حتــى الســابع من الشــهر املقبل.

ــوم  ــال حكمــت الي ــة االحت ــز إىل أن محكم ــت املرك ولف

عــى الفتــى محمــد غســان جــرادات مــن بلــدة العيســوية، 

بـــ»200 ســاعة دورة«، وغرامــة قيمتهــا 6 آالف شــيقل، علام 

ــس  ــرشط الحب ــه ب ــرج عن ــايض، وأف ــام امل ــل الع ــه اعتق أن

املنــزيل واإلبعــاد عــن مــكان ســكنه، وخــال الفــرتة املاضيــة 

ــايض  ــدر الق ــى أص ــه، حت ــراج عن ــف رشوط اإلف ــم تخفي ت

ــى  ــوم، كــام حكمــت املحكمــة عــى الفت ــه الحكــم الي علي

 2400 وغرامــة  دورة«،  ســاعة  بـــ»100  عويــوي  عمــران 

ــؤي  ــود، ول ــم محم ــني هيث ــال الفتي ــددت اعتق ــيقل، وم ش

ــن  ــن م ــابع والعرشي ــى الس ــوية حت ــن العيس ــود، م محم
ــل.873 ــهر املقب الش

44 مستوطنا يقتحمون املسجد األقىص

اقتحــم 44 مســتوطنا، و20 عنــرا مــن بلديــة االحتــال، 

وثاثــة طلبــة مــن املعاهــد التلموديــة، اليــوم الثاثــاء، 

املســجد األقــى املبــارك مــن بــاب املغاربــة بحراســة 

مشــددة مــن قــوات االحتــال. ونفــذ املســتوطنون جــوالت 

ــوالت  ــذوا ج ــارك، ونف ــى املب ــجد األق ــتفزازية يف املس اس
ــلة.874 ــاب السلس ــن ب ــجد م ــم املس ــل مغادرته ــة قب رسيع

الرئيس عباس يبحث مع أمري قطر مستجدات القضية 
الفلسطينية واملنطقة

التقــى الرئيــس محمــود عبــاس، مســاء أمــس، يف العاصمة 
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القطريــة الدوحــة، أمــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم بــن 

حمــد بــن خليفــة آل ثــاين. وبحــث الرئيــس مــع أمــر قطــر 

ــة،  ــطينية واملنطق ــة الفلس ــول القضي ــتجدات ح ــر مس آخ

ــى  ــجد األق ــدس واملس ــى الق ــة ع ــداءات اإلرسائيلي واالعت

إىل  إضافــة  واملســيحية،  اإلســامية  واملقدســات  املبــارك 

األوضــاع املاليــة الصعبــة التــي ميــر بهــا شــعبنا جــراء خصــم 

ــال  ــرى خ ــطينية. وج ــب الفلس ــدات الرائ ــل عائ إرسائي

اللقــاء عــى مأدبــة إفطــار أقامهــا األمــر عــى رشف الرئيــس 

والوفــد املرافــق لــه، بحــث العاقــات الثنائيــة بــني البلديــن 

وســبل تطويرهــا يف شــتى املجــاالت.875 

قوات االحتالل تصيب مسناً يف الخليل وطفال بالخرض

ــوب قطــاع  ــس جن شــيعت جامهــر شــعبنا يف خــان يون

ــد الجــواد زعــرب  ــامن الشــهيد محمــد عب غــزة أمــس، جث

ــال  ــا خ ــب به ــي أصي ــة الت ــراً بجراح ــى متأث ــذي ارتق وال

فيــام  الحصــار،  وكــر  العــودة  مســرات  يف  مشــاركته 

هاجمــت قــوات االحتــال متجــراً وأصــاب مســناً يف الخليــل، 

ــت  ــة وأغلق ــام داهمــت برطع ــدة الخــر، ك ــاً يف بل وطف

حاجــز بيــت فوريــك وســط انــدالع مواجهــات مــع الشــبان.

ففــي خــان يونــس، استشــهد الشــاب زعــرب صبــاح 

أمــس، متأثــراً بجــروح أصيــب بهــا برصــاص خــال مســرات 

العــودة الشــهر املــايض عــى الحــدود الرشقيــة ملدينــة رفــح 

جنــوب قطــاع غــزة.

ويف البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل هاجمــت قــوة 

ــه  ــت محتويات ــراً وحطم ــس، متج ــال أم ــود االحت ــن جن م

ــت مســناً آخــر بجــروح. ــه، وأصاب ــدت عــى صاحب واعت

ــد،  ــو حدي ــن أب ــز الدي ــاد صاحــب املتجــر، غســان ع وأف

ــض  ــات وبع ــاج الثاج ــوا زج ــال حطم ــود االحت ــأن جن ب

الرفــوف يف متجــره الواقــع يف منطقــة الســهلة جنــوب 

الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف، قبــل أن يطلبــوا منــه إغاقــه 

ــن  ــب املس ــام أصي ــة، في ــة ثاني ــة فتح ــن مغب ــره م وتحذي

ــده  ــد )83 عامــاً( بكدمــات يف ي ــو حدي ــم أب محمــد إبراهي

ووجــه نتيجــة اعتــداء الجنــود عليــه أثنــاء اقتحامهــم 

للمتجــر.876 

مسؤولون إرسائيليون سابقون: ضم الضفة خطر عىل حياة 
اإلرسائيليني

وقــع 200 مســؤول أمنــي إرسائيــي ســابق عــى عريضــة 

موجهــة إىل رئيــس الحكومــة، بنيامــني نتياهــو، طالبــوه 

فيهــا بااللتــزام بإجــراء اســتفتاء شــعبي قبــل أن يتخــذ قــراراً 

بفــرض القانــون اإلرسائيــي عــى مناطــق يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة، حســبام ذكــرت القنــاة 12 التلفزيونيــة اإلرسائيليــة 

أمــس. 

ــة  ــات املكثف ــاب التريح ــوة يف أعق ــذه الخط ــأيت ه وت

التــي أطلقتهــا نتنياهــو وقــادة أحــزاب مرشــحة لانضــامم 

إىل حكومتــه الجديــدة حــول »ضــم« املنطقــة C، التــي 

تشــكل أكــر مــن 60% مــن مســاحة الضفــة، عشــية 

االنتخابــات العامــة للكنيســت، التــي جــرت الشــهر املــايض، 

ــة. ــات االئتافي ــر يف االتفاقي ــذا األم ــمل ه ــامل ش واحت

العريضــة، وهــم مســؤولون  عــى  املوقعــون  وحــذر 

واملوســاد  والشــاباك  اإلرسائيــي  الجيــش  يف  ســابقون 

والرشطــة، مــن أن ضــم مناطــق يف الضفــة إلرسائيل ســيؤدي 

إىل وقــف الســلطة الفلســطينية للتنســيق األمنــي مــع 

إرسائيــل، وسينشــأ فراغــاً أمنيــاً تدخــل إليــه حركــة حــامس 

وفصائــل فلســطينية مســلحة أخــرى.

ــى  ــي ع ــون اإلرسائي ــرض القان ــة إن »ف ــت العريض وقال

ــس  ــا – ولي ــزء منه ــا أو ج ــامرا – كله ــودا والس ــق يه مناط

يف إطــار اتفــاق ســيايس، ســيقود إىل ردات فعــل متسلســلة 

ســتمس كثــراً بأمــن الدولــة واقتصادهــا ومكانتهــا اإلقليمية 

والدوليــة«، وشــددت عــى أن »ضــام مــن دون اتفــاق 

ــاة ســكانها«. ــل وحي سيشــكل خطــراً عــى أمــن إرسائي

كهــذه  إرسائيليــة  خطــوة  أن  العريضــة  وأضافــت 

ــي والشــاباك إىل الســيطرة عــى  ســتضطر الجيــش اإلرسائي

ــني  ــاة ماي ــل حي ــول إرسائي ــر ومت ــة وأن تدي ــة الغربي الضف

ــذا  ــن وضــع كه ــن اســرتاتيجية للخــروج م الفلســطينيني م

»ونطلــب بهــذا التحذيــر مســبقاً مــن أن مــا ســيبدأ بفــرض 

بالــرورة  ســيتدهور  محــدودة  منطقــة  عــى  ســيادة 

إىل ضــم كامــل ليهــودا والســامرة، مــع مايــني الســكان 

الفلســطينيني«.

ــي القضــاء عــى  ــة يعن وأكــدت العريضــة أن ضــم الضف

ــكان  ــون بإم ــن يك ــه »ل ــية، وأن ــوية السياس ــامل التس احت

ــام كان  ــع ضــم، مه ــر ترشي ــرار تتخــذه الكنيســت بتمري ق

ــب الســلطة الفلســطينية ودول  ــاً، أن يفــر مــن جان جزئي

املنطقــة والعــامل، إال أن يفــر بأنــه ســد البــاب أمام تســوية 

سياســية مســتقبلية«.

كذلــك حــذرت العريضــة مــن األرضار االقتصاديــة البالغــة 

مــن خطــوة كهــذه. »منــذ بــدء تدهــور خطــوة الضــم 



302

www.prc.ps أيار 2019

ــتضطر  ــا، س ــة كله ــى املنطق ــة ع ــيطرة كامل ــزيئ إىل س الج

دولــة إرسائيــل إىل إدارة حيــاة 206 مليــون فلســطيني« وأن 

تكلفــة هــذه الخطــوة ســتبلغ 52 مليــار شــيكل ســنوياً.877 

مؤمتر »صفقة القرن« ال يجد من يحرضه وعواصم عربية 
رئيسية تنأى بنفسها عنه

تواصلــت حملــة الرفــض الفلســطينية ملؤمتــر صفقــة 

القــرن الــذي دعــت واشــنطن إىل عقــده الشــهر القــادم يف 

ــن. البحري

ــة  ــية مطلع ــادر دبلوماس ــدت مص ــت أك ــس الوق ويف نف

لـ»األيــام« أن دوال عربيــة رئيســية تقــوم بالنــأي بنفســها عن 

هــذا املؤمتــر وأنهــا مل تحبــذ الفكــرة عندمــا عرضــت عليهــا، 

ــا  ــة ســتجد نفســها رسيع ــة البحريني ــت، أن الحكوم وأضاف

ــه إىل  ــد تتج ــا ق ــة وأنه ــا الخليجي ــى يف حلقته ــة حت معزول

ســحب موافقتهــا عــى اســتضافة عقــد هــذا املؤمتــر.

وأضافــت، إن البحريــن ســتواجه يف القمــم اإلســامية 

ــل  ــعودية قب ــتضيفها الس ــي ستس ــة الت ــة والخليجي والعربي

نهايــة الشــهر الحــايل بأســئلة صعبــة مــن قبــل مشــاركني يف 

القمــم والتــي ســتعيد تأكيــد دعمهــا للمواقف الفلســطينية.

اســتضافة  الدفــاع عــن  املنامــة  وقالــت، إن محاولــة 

املؤمتــر بتأكيــد دعمهــا للشــعب الفلســطيني مثــرة للرثــاء.

وقالــت هــذه املصــادر، إن دوال عربيــة رئيســية اعتــرت 

ــني  ــذ بع ــب مل تأخ ــد ترام ــريك دونال ــس األم أن إدارة الرئي

ــن  ــذرت م ــي ح ــة الت ــف العربي ــغ للمواق ــار ومل تص االعتب

ــى عــى  ــارص حــل يبن ــورة عن التــرع يف خطــوات دون بل

ــة فلســطينية  ــة دول ــي إقام ــا يعن ــني مب أســاس حــل الدولت
ــدس.878 ــا الق عاصمته

ضم مناطق يف الضفة سيشكل خطراً عىل أمن ومكانة 
إرسائيل وحياة سكانها

وقــع 200 مســؤول أمنــي إرسائيــي ســابق عــى عريضــة 

موجهــة إىل رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة بنيامــني نتنياهــو، 

ــل أن  ــعبي قب ــتفتاء ش ــراء اس ــزام بإج ــا بااللت ــوه فيه طالب

ــق يف  ــى مناط ــي ع ــون اإلرسائي ــرض القان ــرارا بف ــذ ق يتخ

ــاة 12  ــرت القن ــا ذك ــب م ــة، حس ــة املحتل ــة الغربي الضف

ــس. ــة، أم ــة اإلرسائيلي التلفزيوني

ــة  ــات املكثف ــاب التريح ــوة يف أعق ــذه الخط ــأيت ه وت

التــي أطلقهــا نتنياهــو وقــادة أحــزاب مرشــحة لانضــامم إىل 

حكومتــه الجديــدة حــول »ضــم« املنطقــة C، التــي تشــكل 

ــات  ــية االنتخاب ــة، عش ــن مســاحة الضف ــن 60% م ــر م أك

العامــة للكنيســت، التــي جــرت الشــهر املــايض، واحتــامل 

شــمل هــذا األمــر يف االتفاقيــات االئتافيــة.

العريضــة، وهــم مســؤولون  عــى  املوقعــون  وحــذر 

ــاد«  ــاباك« و»املوس ــي و»الش ــش اإلرسائي ــابقون يف الجي س

إلرسائيــل  الضفــة  يف  مناطــق  ضــم  أن  مــن  والرشطــة، 

ســيؤدي إىل وقــف الســلطة الفلســطينية للتنســيق األمنــي 

ــة  ــه حرك ــا تدخــل إلي ــا أمني ــل، وسينشــئ فراغ ــع إرسائي م
حــامس وفصائــل فلســطينية مســلحة أخــرى.879

الخميس 2019/5/23

إرسائيل: السلطة ستنهار يف غضون ثالثة أشهر

عــى  عرضهــا  توصيــة  يف  اإلرسائيــي  الجيــش  حــذر 

ــلطة إىل  ــرض الس ــة أن تتع ــن إمكاني ــيايس م ــتوى الس املس

انهيــار اقتصــادي يف غضــون 3 اشــهر نظــرا للصعوبــات 

املاليــة الناجمــة عــن مواصلــة إرسائيــل اقتطــاع جــزء مــن 

ــة. ــوال املقاص أم

ووفقــا لتقديــرات الجيــش فــان الرئيــس عبــاس لــن يقبــل 

تلقــي امــوال املقاصــة التــي تجبيهــا إرسائيــل شــهريا لصالــح 

ــلطة منقوصة. الس

وفيــام يتعلــق بصفقــة القــرن قــدر الجيــش اإلرسائيــي أن 

الســلطة الفلســطينية ســوف تواصــل رفضهــا لصفقــة القــرن 

التــي صاغتهــا االدارة االمريكيــة، كذلــك لــن ترتاجع الســلطة 

ــتعرض  ــي س ــن الت ــة البحري ــاركة يف ورش ــا املش ــن رفضه ع

الجــزء االقتصــادي مــن صفقــة العــر نهايــة الشــهر الحــايل.

ــا  ــي نقلته ــي، الت ــش اإلرسائي ــرات الجي ــب تقدي وبحس

وإرسائيــل  أمريــكا  فــإن  اإلرسائيليــة  هآرتــس  صحيفــة 

إضافــة إىل حركــة حــامس يضغطــون عــى الرئيــس عبــاس، 

ــد  ــيايس وتري ــل الس ــن الح ــت ع ــدة تخل ــات املتح فالوالي

ــل  ــام إرسائي ــطينية في ــة الفلس ــا للقض ــا اقتصادي ــط ح فق

ــم  ــط لض ــات وتخط ــض املفاوض ــا وترف ــن جهته ــط م تضغ

ــة يف  ــم دول ــة بينــام حــامس تقي اجــزاء مــن الضفــة الغربي

ــة. ــة صامت ــة امريكي ــة إرسائيلي ــزة مبوافق غ

ولجــأت إرسائيــل إىل خصــم مبلــغ 40 مليــون شــيكل 

ــي تجبيهــا للســلطة. وردا  شــهريا مــن أمــوال الرائــب الت

عــى ذلــك جمــدت الســلطة تســلم هــذه األمــوال، مــا أدى 

إىل تقليــص نحــو 600 مليــون شــيكل شــهريا مــن ميزانيــة 

الســلطة. واضطــرت الســلطة إىل دفــع نصــف رواتــب 
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ــني.880 املوظف

غرينبالت يدعو إىل حل »أونروا« وإعادة توطني الالجئني 
الكويت وروسيا تطالبان بتطبيق القرارات الدولية وعدم 

فرض الحلول

ــون  ــط، جيس ــرشق األوس ــريك إىل ال ــوث األم ــال املبع ق

ــراً إذا  ــخرون كث ــطينيني سيس ــس، إن الفلس ــات، أم غرينب

مل يشــاركوا يف مؤمتــر البحريــن الشــهر املقبــل، يف إشــارة إىل 

ــة بشــأن فلســطني يف العاصمــة  ــة املرتقب الورشــة االقتصادي

ــل،  ــران املقب ــن حزي ــي 25 و26 م ــة يوم ــة املنام البحريني

ــر  والتــي أكــد الفلســطينيون أنهــا مدخــل اقتصــادي لتمري

ــة. ودعــا  ــة القضي ــي تســتهدف تصفي »صفقــة القــرن«، الت

غرينبــات الــذي يشــرتك مــع صهــر ترامــب، جاريــد كوشــر، 

يف صياغــة »صفقــة القــرن« التــي ســيتم اإلعــان عنهــا بعــد 

ــني  ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــل وكال ــان، إىل ح ــهر رمض ش

ــات خــال جلســة  ــى غرينب ــروا«، وادع الفلســطينيني »أون

ــد  ــدويل، أن إدارة الرئيــس األمــريك، دونال ملجلــس األمــن ال

ترامــب، عــى اســتعداد إلطــاق حــوار مــع الحكومــات التي 

ــه »ال يجــب  ــاً أن ــني الفلســطينيني، مضيف تســتضيف الاجئ

أن نتظــر حتــى يتحقــق الحــل الشــامل للنــزاع الفلســطيني 
ــي«.881 اإلرسائي

72 مستوطناً وجندياً وعنرص مخابرات يقتحمون املسجد 
األقىص

شــنت قــوات االحتــال حملــة اعتقــاالت يف صفــوف 

املصلــني واملعتكفــني يف املســجد األقــى املبــارك فجــر أمــس 

واعتقلــت شــاباً مــن املعكفــني بعــد إجبارهــم عــى الخــروج 

مــن ســاحات املســجد بقــوة الســاح واعتقلــت 8 مــن بــاب 

السلســلة وبــاب األســباط وبــاب حطــة وحولتهــم للتحقيــق، 

ــت  ــخصية. ودهم ــم الش ــص هوياته ــم وفح ــد تصويره بع

ــا وحققــت مــع عــدد مــن  قــوات االحتــال مســجد الراي

املصلــني واعتقلــت احدهــم مــن نابلــس. 

لألقــى  املســتوطنني  اقتحامــات  أمــس  واســتمرت 

والتضييــق مــن قــوات االحتــال عــى املصلــني فيــه.882 

الجمعة 2019/5/24

الرئيس اللبناين يدعو االدارة األمريكية إليجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية

 دعــا الرئيــس اللبنــاين العــامد ميشــال عــون، اإلدارة 

للقضيــة  عــادل  حــل  إليجــاد  العمــل  إىل  األمركيــة 

ــذه  ــراً إىل أن ه ــطينيني، مش ــني الفلس ــطينية ولاجئ الفلس

ــد عــن 71  ــذ مــا يزي ــت مــن دون حــل من ــة مــا زال القضي

ــا. عام

يف  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  عــون  وابلــغ 

ــاء  ــتقبله مس ــذي اس ــل ال ــوت انج ــريك الي ــرس األم الكونغ

اليــوم الجمعــة، ان لبنــان بلــد محــب للســام ويعمــل مــن 

اجــل تحقيقــه ألنــه يضمــن بذلــك االمــان لشــعبه ولشــعوب 

ــط. ــرشق األوس ــة ال منطق

ــرار 1701  ــذ الق ــان تنفي ــزام لبن ــون الت ــس ع ــد الرئي واك

بالتعــاون بــني الجيــش اللبنــاين واليونيفيــل، داعيــا إىل 

املســاعدة يف مســألة ترســيم الحــدود الجنوبيــة الريــة 

والبحريــة.

وملناســبة ذكــرى التحريــر أكــد عــون أن ذكــرى 25 أيــار، 

هــي دليــل حــي عــى أن إرادة الشــعوب تنتــر يف النهايــة 

عــى املصاعــب والظلــم واالحتــال، وتخــرق حصــار التعــدي 

ــت  ــا كان ــق، أي ــويه الحقائ ــت، وتش ــوق، والتعن ــى الحق ع

الــدول التــي تقــف يف وجههــا.

وحيــا الرئيــس عــون، نضــال الشــعب اللبنــاين عــى مــدى 

أكــر مــن عرشيــن ســنة، لدفــع جيــش االحتــال إىل الهزميــة 

واســتعادة الســيادة الكاملــة عــى أرضنــا، باســتثناء املناطــق 

املحتلــة يف مــزارع شــبعا وتــال كفــر شــوبا التــي نتمســك 

بلبنانيتهــا.

وأكــد عــون متســك لبنــان بتنفيــذ القــرارات الدوليــة التــي 

ــى أرضــه، وال ســيام  ــة ع ــيادته الكامل ــظ ســامته وس تحف

القــرار الــدويل الرقــم 1701، مشــراً  إىل خــرق إرسائيــل 

ــم  ــدويل إىل دع ــع ال ــاً املجتم ــرار، داعي ــذا الق ــتمر له املس

لبنــان يف مطالبتــه الدامئــة باحــرتام هــذا القــرار بــكل 
مفاعيلــه ومندرجاتــه.883

إصابة طفلني بجروح والعرشات باالختناق يف مواجهات 
بالضفة وعشـرات املسـتوطنني يقتحمون »األقىص«

أصيــب طفــان بجــروح والعــرشات باالختنــاق خــال 

حملــة دهــم واقتحــام شــنتها قــوات االحتــال يف عــدة 

محافظــات بالضفــة اعتقلــت خالهــا 22 مواطنــاً وهدمــت 

ــذي  ــت ال ــم، يف الوق ــت لح ــرب بي ــاء ق ــد اإلنش ــزالً قي من

ــايل  ــر احت ــتوطن وعن ــة مس ــن مائ ــر م ــه أك ــم في اقتح

ــارك. ــى املب ــجد األق املس

فقــد اقتحــم أكــر مــن مائــة مســتوطن وعنــر احتــايل 

املســجد األقــى املبــارك مــن بــاب املغاربــة، بحراســة 
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وحاميــة مشــددتني مــن عنــارص الوحــدات الخاصــة برشطــة 

ــال. االحت

املتطــرف »يهــودا غليــك«  الكنيســت  وتــرأس عضــو 

إحــدى املجموعــات، ونفــذوا جوالت اســتفزازية يف املســجد، 

واســتمعوا إىل رشوح حــول أســطورة الهيــكل املزعــوم قبــل 

ــاب السلســلة. ــة ب أن يغــادروا املســجد مــن جه

ــد  ــزالً قي مــن جهــة أخــرى، هدمــت قــوات االحتــال من

اإلنشــاء يف منطقــة خايــا اللــوز جنــوب رشقــي بيــت لحــم.

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان 

يف بيــت لحــم حســن بريجيــة بــأن جرافــات االحتــال 

ــود  ــني، يع ــن طابق ــاً م ــاء مكون ــد اإلنش ــزالً قي ــت من هدم

ملواطــن مــن قريــة صــور باهــر يف القــدس، وذلــك بحجــة 
ــص.884 ــدم الرتخي ع

االحتالل يقمع املسريات السلمية بالضفة والقطاع وحرائق 
يف مستوطنات »الغالف«

قامــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي باعتقــال وإصابــة عدد 

ــة  ــاء محاولتهــم دخــول مدين ــاق أثن مــن املواطنــني باالختن

ــني  ــرشات املواطن ــب ع ــة، أصي ــاة الجمع ــدس ألداء ص الق

ــة  ــال املســرات الســلمية يف الضف ــوات االحت ــع ق ــر قم إث

والقطــاع، بينــام شــبت حرائــق يف مســتوطنات »غــاف 

ــب عــر أمــس  ــد أصي ــة. فق ــات حارق ــل بالون ــزة« بفع غ

متظاهــرون يف مســرة العــودة وكــر الحصــار يف أســبوعاه 

ــامت  ــك يف مخي ــل«، وذل ــوان »الرتاحــم والتكاف الـــ 59 بعن

العــودة يف أماكنهــا الخمــس رشق قطــاع غــزة. وكانــت 

ــر  ــودة وك ــرات الع ــا ملس ــة العلي ــة الوطني ــت الهيئ دع

الحصــار للمشــاركة الفاعلــة يف أنشــطتها أمــس، تأكيــداً عــى 

مــي الجامهــر قدمــاً يف مســرات العــودة وكــر الحصــار 

ــا. ــق أهدافه ــى تحقي حت

وأفيــد بإصابــة املســعفة املتطوعــة داليــا أبــو ريــدة 

ــا  ــي عط ــور الصحف ــدس واملص ــارشة يف الق ــاز مب ــة غ بقنبل

حدايــد بعيــار مطاطــي رشق خزاعــة بخــان يونــس، وقالــت 

وزارة الصحــة إنهــا تعاملــت مــع 16 إصابــة مختلفــة بقنابــل 

الغــاز املبــارشة واألعــرة املطاطيــة وتــم عاجهــا يف النقــاط 

الطبيــة مــن بينهــا مســعفة متطوعــة وصحفــي. كــام 

أطلقــت قــوات االحتــال قنابــل الغــاز تجــاه الشــبان رشقــي 

ــدة خزاعــة.  ــج وبل ــم الري مخي

مــن ناحيــة أخــرى، أصيــب عــرشات املواطنــني باالختنــاق، 

خــال قمــع قــوات االحتــال اإلرسائيــي مســرة قريــة كفــر 

قــدوم، رشق محافظة قلقيلية األســبوعية الســلمية املناهضة 

ــذ  ــق من ــة املغل ــارع القري ــح ش ــة بفت ــتيطان، واملطالب لاس

ــعبية يف  ــة الش ــق املقاوم ــال منس ــاً، وق ــن 15 عام ــر م أك

كفــر قــدوم مــراد شــتيوي إن قــوات االحتــال اعتــدت عــى 

املشــاركني يف املســرة بعــد انطاقهــا بقنابــل الغــاز املســيل 

للدمــوع والصــوت والرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، مــا 

أدى إلصابــة عــرشات منهــم باالختنــاق.885 

سلطة السجون اإلرسائيلية تنرش تقريراً تحريضياً حول 
األرسى

ويف  أمــس،  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  نــرشت 

إطــار الحملــة التــي يشــنها اليمــني اإلرسائيــي عــى األرسى 

يف الســجون تقريــراً تحريضيــاً أعدتــه ســلطة خدمــات 

ــة اليمــني املتطــرف »إم  ــب منظم ــاء عــى طل الســجون بن

ــى  ــدة مــن العــام 2008 وحت ــاول الفــرتة املمت ترتســو« بتن

العــام 2018 يتضــح منــه تلقــي األرسى وجبتــي عيــد ســنوياً. 

يف عيــد الفطــر واألضحــى. وتتضمــن وجبــة كل أرس دجاجــاً 

بقيمــة 47 شــيكاً، ووفقــاً لحســابات بســيطة وكــام ورد يف 

التقريــر تصــل تكلفــة وجبــة العيــد لــألرسى إىل حــوايل 540 

شــيكل.

ــدد  ــجون كان ع ــات الس ــلطة خدم ــات س ــاً ملعطي ووفق

األرسى يف العــام 2018 5.753 أســراً حصلــوا عــى 41 ألــف 

زيــارة. أمــا يف العــام 2008 فــكان عــدد األرسى 8.483 أســراً 

وانخفــض العــدد يف العــام 2012 إىل 4.839 أســراً وفقــز يف 

العــام 2017 إىل 6.726 أســراً، ومتــت املحافظــة تقريبــا عــى 

عــدد الزيــارات لــألرسى خــال العقــد األخــر، إذ حصــل كل 

أســر عــى زيــارة كل شــهر ونصــف.

ووفقــاً لتقريــر ســلطة خدمــات الســجون تتوفــر لــألرسى 

ــة وطــاوالت زهــر  ــزة درجــات هوائي ــس وأجه طــاوالت تن

وشــطرنج. وأن مثــن جهــاز التلفزيــون يف الغرفــة يزيــد عــن 

480 شــيكاً، ويســتقبل أرسى فتــح عــرش قنــوات فيــام 

ــوات. يســتقبل أرسى حــامس خمــس قن

وكان املحامــي يعقــوب كوهــني مــن القســم القانــوين 

ــذه  ــى ه ــول ع ــب الحص ــدم طل ــو« ق ــة »إم ترتس يف حرك

املعلومــات يف شــهر حزيــران عــام 2018 تحــت شــعار 

حريــة الحصــول عــى معلومــات وقالــوا يف ســلطة خدمــات 

ــد  ــات وبع ــع املعلوم ــة بجم ــد صعوب ــه توج ــجون أن الس

توجــه املنظمــة اليمينيــة للقضــاء ســلمتهم الســلطة هــذه 

املعطيــات.886 
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السبت 2019/5/25

هدم منزل قرب بيت لحم ومستوطنون يرضمون النار 
بحقول جنوب نابلس

ــزالً  ــي، أمــس من ــال اإلرسائي ــام هدمــت قــوات االحت في

ــت  ــوب رشق بي ــوز جن ــا الل ــة خاي ــاء يف منطق ــد اإلنش قي

للمزارعــني يف  بحقــول  النــار  مســتوطنون  لحــم، أرضب 

ــال مــن  ــوات االحت ــام كثفــت ق ــس، بين ــوب نابل قــرى جن

اقتحاماتهــا واعتقاالتهــا يف أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة. فقــد 

أفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف 

بيــت لحــم حســن بريجيــة، أن جرافــات االحتــال هدمــت 

منــزالً قيــد اإلنشــاء مكــون مــن طابقــني، يعــود ملواطــن مــن 

قريــة صــور باهــر يف القــدس ولــك بحجــة عــدم الرتخيــص. 

أمــس، يف  النــار  ذلــك، أرضم مســتوطنون  يف غضــون 

ــة،  ــة شــامل الضفــة الغربي مناطــق حرشــية وحقــول زراعي

تحــت حاميــة مبــارشة مــن قــوات االحتــال. وكشــفت 

منظمــة »بيتســيلم« اإلرسائيليــة عــن قيــام مســتوطنني 

بــإرضام النــار يف حقــول زراعيــة فلســطينية يف بلــديت بوريــن 

ــس. ــوب نابل ــة جن ــرة القبلي وعص

يــأيت ذلــك بعــد أن اتهمــت قــوات االحتــال فلســطينيني 

ــرت  ــا غ ــان م ــم رسع ــول، ث ــذه الحق ــار يف ه ــإرضام الن ب

روايتهــا بعــد نــرش »بتســيلم« لتســجيل فيديــو يوثــق 

جرائــم املســتوطنني، وتورطهــم يف عمليــات الحــرق وإهــاك 

ــني. ــني املذكورت ــة يف املنطقت ــل الزراعي املحاصي

ويف الســياق، نصبــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي يف ســاعة 

متأخــرة مــن مســاء أمــس، حاجــزاً عســكرياً عــى مدخــل 

ــة  ــة منطق ــن القري ــت ع ــني وأعلن ــرب جن ــة غ ــة رمان قري

عســكرية مغلقــة.

ــايل  ــود الحاجــز االحت ــأن جن ــة ب ــادت مصــادر محلي وأف

منعــوا أهــايل القريــة وقريــة الطيبــة املجــاورة مــن مغادرتها 

بذريعــة إعــان املنطقــة منطقــة عســكرية مغلقــة.

مــن ناحيــة أخــرى، أصيــب الطفــل خلــدون عــامد دعنــا 

)13 عامــاً( مــن مدينــة الخليــل، بكــر يف يــده، إثــر تعرضــه 

العتــداء قــوات االحتــال اإلرسائيــي. 

وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة، إن قــوات االحتــال 

ــازل يف  ــدة من ــة، ع ــل املاضي ــة قب ــف الليل ــت منتص داهم

منطقــة جبــل جوهــر جنــوب مدينــة الخليــل، واعتــدت عى 

ــده،  ــا أدى إىل كــر يف ي ــرح، م ــرب امل ــا بال ــل دعن الطف

ــاج. ــي الع ــي لتلق ــل الحكوم ــفى الخلي ــل إىل مستش ونق

عــى مقربــة مــن ذلــك، داهمــت قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي فجــر أمــس، بلــدة يطــا جنــوب الخليل، وســلمت 

ــا. ــة مخابراته ــاً ملقابل ــاً باغ مواطن

وقــال منســق اللجــان الوطنيــة والشــعبية راتــب جبــور، 

إن قــوات االحتــال اقتحمــت فجــر اليــوم منطقــة ماعــني يف 

البلــدة، وأجــرت عمليــات تفتيــش يف منــزل املواطــن محمــد 

ــرات  ــة مخاب ــاً ملقابل ــلمته باغ ــم شــحادة، وس ــه إبراهي تاي

االحتــال يف مركــز توقيــف وتحقيــق عصيــون.887 

األحد 2019/5/26

مستوطنون يسـتأنفون اقتحاماتهم لألقىص رغم التواجد 
املكثف للمعتكفني

ــد،  ــوم األح ــتوطنني، الي ــن املس ــات م ــتأنفت مجموع اس

ــاب  ــة ب ــن جه ــارك، م ــى املب ــجد األق ــم للمس اقتحاماته

املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن عنــارص الوحــدات الخاصــة 

ــني. ــف للمعتكف ــم التواجــد املكث ــال، رغ ــة االحت برشط

الطاهــرة  املعتكفــني يف رحابــه  بــأن  وأفــاد مراســلنا، 

ــام  ــة، في ــر االحتجاجي ــات التكب صدحــت حناجرهــم بهتاف

شــكل جنــود االحتــال ســدا ملنــع االقــرتاب من املســتوطنني، 

الذيــن نفــذوا جــوالت اســتفزازية ورسيعــة يف املســجد 
ــر.888 ــديدة التوت ــواء ش ــط أج ــارك، وس املب

نزال: رفض التشيك نقل سفارتها للقدس جزء من جبهة 
عاملية مع القانون الدويل

التشــيكية  الحكومــة  »فتــح« معــاودة  حيــت حركــة 

ــل  ــن ت ــفارتها م ــل س ــض لنق ــا الراف ــى موقفه ــديد ع التش

أبيــب إىل القــدس رغــم الضغــوط اإلرسائيليــة املعــززة 

أمركيــا.

وقــال املتحــدث باســم حركــة فتــح جــامل نــزال: إن 

ــدويل رغــم  ــون ال ــدرة دول عــى التمســك بالحــق والقان ق

ــزز  ــل يع ــن إرسائي ــب م ــوط و ترغي ــن  ضغ ــه م ــا تواج م

مــن فعاليــة متســك قيادتنــا بحقوقنــا ويرســل رســالة إىل أن 

ــت  ــل الوق ــون يف عام ــت اســتثامر ميم ــف الثاب هــذا املوق

ــاء  ــة لإلغ ــر القابل ــة غ ــة التاريخي ــق والحقيق ــح الح لصال

ــا. ــوى لصالحه ــزان الق ــل مي ــتاملت إرسائي ــام اس مه

ــي تقــف مــع  ــة دول العــامل الت ــح كاف ــة فت ــت حرك وحي

شــعبنا اليــوم يف هــذه الظــروف الصعبــة، وخصــت بالشــكر 

لشــعبنا،  دعمهــا  عــى  الشــقيقة  الرتكيــة  الجمهوريــة 
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وتنســيقها املســتمر مــع الرشعيــة الفلســطينية ملناســبة 

ــوم. ــه الي ــان عن ــم اإلع ــا ت ــد لحكومتن ــم جدي دع

يذكــر أن رئيــس وزراء التشــيك قــد جــدد اليــوم يف لقــاء 

لــه مــع صحيفــة أوراق أملانيــة التشــديد عــى رفــض بــاده 

التــي رشــحتها إرسائيــل لنقــل ســفارتها للقــدس  للتجــاوب 

لــن  التشــيك  مــع هــذه الضغــوط بالقول: »جمهوريــة 

تبــادر، إىل نقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب إىل القــدس، 

وبقــرارات  األورويب،  االتحــاد  تلتــزم مبوقــف  فحكومتنــا 

األمــم املتحــدة ذات الصلــة، وال أحــد يف أوروبــا يريــد حاليــا 

ــة«. ــون البادئ ــن تك ــيك ل ــة التش ــفارته، وجمهوري ــل س نق

وجــدد رئيــس الــوزراء التشــيي أندريــه بابيــش التشــديد 

ــي  ــن تثن ــل ل ــع إرسائي ــاده م ــة ب ــة عاق عــى أن خصوصي

جمهوريــة التشــيك عــن التزامهــا بوحــدة املوقــف األورويب 

ــه: »)..(  ــك بقول ــدويل وذل ــون ال ــاوز القان ــا لتج أو تدفعه

ــار  ــاد األورويب، وباختص ــو يف االتح ــيك عض ــة التش جمهوري

ــاك اتفاقــات يف األمــم املتحــدة بهــذا الشــأن )القــدس(  هن
ــزام بهــا«.889 ــا االلت يتوجــب علين

صحيفة عربية تكشف عن تفاصيل وثيقة أمنية تتضمن 14 
بنداً ملواجهة التهديدات املحيطة

ــس، أن  ــة، أم ــوم« العري ــل الي ــة »إرسائي كشــفت صحيف

ــار الجــراالت اإلرسائيليــني والخــراء األمنيــني  عــدداً مــن كب

الذيــن عملــوا بجانــب بعــض رؤســاء الحكومــات اإلرسائيلية، 

أعــدوا مســودة وثيقــة تفصيليــة ســرفعونها أمــام الحكومــة 

الجديــدة القادمــة، للتعامــل مــع التطــورات اإلقليميــة 

املتاحقــة املحيطــة بإرسائيــل، بحيــث تكــون الدليــل القــادم 

لنظريــة األمــن اإلرسائيليــة.

الجــراالت  بــني  مــن  العريــة،  الصحيفــة  وبحســب 

املشــاركني يف إعــداد هــذه الوثيقــة، يعكــوب عميــدرور 

عــران  والجــرال  األســبق،  القومــي  األمــن  مستشــار 

لرمــان املســاعد الســابق لرئيــس مجلــس األمــن القومــي، 

الروفيســور أفرايــم عنبــار رئيــس املعهــد املقــديس للشــؤون 

األمنيــة واالســرتاتيجية، ميــي أهرونســون خبــرة العاقــات 

ــة. الدولي

ووفقــا للصحيفــة، فــإن »الوثيقــة الجديــدة تضــم 14 

املســتوى  إىل  رفعهــا  ســيتم  محــددة  واضحــة  توصيــة 

القيــام  عــدم  املبــادئ  أول هــذه  اإلرسائيــي،  الســيايس 

ــة الجانــب مــن املناطــق  ــة أحادي ــأي انســحابات إرسائيلي ب

الفلســطينية، ألن هــذه االنســحابات لــن تعــزز األمــن 

اإلرسائيــي، ولــن تحســن موقعهــا الــدويل«. وأشــارت إىل أن 

ــان  ــة يف لبن ــات انســحاب أحادي »الســوابق الخاصــة بعملي

ــل  ــه، ب ــدم حل ــراع، وع ــتمرار ال ــاهمت يف اس ــزة، س وغ

تصعيــده، ومــن ثــم فــإن أي انســحاب مــن الضفــة الغربيــة 

ــى  ــيطرة ع ــة للس ــامس الفرص ــة ح ــح حرك ــأنه من ــن ش م

ــن  ــد م ــطينيني ملزي ــهية الفلس ــتفتح ش ــا، وس ــل أنحائه كام
ــازالت«.890 ــم التن ــى تقدي ــل ع ــار إرسائي إجب

األردن يرص عىل ترميم باب الرحمة ويرفض الرشاكة مع 
أي جهة غري إسالمية يف األقىص

ــامر  ــمي إلع ــدوق الهاش ــذي للصن ــر التنفي ــف املدي كش

ــاين حجــم  ــور وصفــي الكي ــارك الدكت املســجد األقــى املب

األطــامع اإلرسائيليــة يف املســجد األقــى مــن خــال افتعــال 

ــق أطــامع  ــه لتحقي ــة إغاق ــة« ومحاول ــاب الرحم ــة »ب أزم

التــي ظهــرت مــن خــال  االحتــال وتنفيــذ سياســاته 

تريحــات املســؤولني اإلرسائيليــني واملتطرفــني اليهــود خال 

وبعــد الهجمــة، وقــال الكيــاين خــال برنامــج »عــني عــى 

القــدس« يف التلفزيــون األردين أن بــاب الرحمــة جــزء ال 

يتجــزأ مــن املســجد األقــى املبــارك ومــن املبــاين األصيلــة 

التــي شــيدت يف بدايــة عهــد اإلســام وهــو بنــاء أمــوي، مــن 

أبــواب املســجد التــي فيهــا مبــاين أقيمــت يف نفــس الفــرتة 

التــي بنيــت فيهــا قبــة الصخــرة املرشفــة واملســجد القبــي 

ــارك. للمســجد األقــى املب

ــد  ــى عه ــاً حت ــاب مفتوح ــذا الب ــي ه ــد بق ــاف: لق وأض

الســلطان النــارص صــاح الديــن األيــويب، وتــم إغاقــه 

ألســباب عــدة يف عهــد صــاح الديــن ألنــه ماصــق ملقــرة 

بــاب الرحمــة يك ال تطــأ أقــدام املصلــني القبــور التــي عــى 

البــاب خــال الزحــام والدخــول والخــروج، أو لحاميــة 

ــارج  ــن خ ــح م ــذي يفت ــد ال ــاب الوحي ــه الب ــة لكون املدين

ــجد  ــل املس ــارشة لداخ ــي مب ــة ويق ــدة القدمي ــوار البل أس

األقــى املبــارك، وتابــع الكيــاين حديثــه: بجانــب هــذا 

البــاب قبــور الصحابيــني عبــادة بــن الصامــت وشــداد بــن 

أوس ومئــات مــن الشــهداء والتابعــني وقبــور أبنــاء القــدس 

ــو  ــكو ه ــرارات اليونس ــق ق ــة وف ــاب الرحم ــا، وب ورجاالته

جــزء مــن املســجد األقــى املبــارك، ووفــق التعريــف 

يزيــد عددهــا عــن 60  التــي  املبــاين  الرســمي كباقــي 

مبنــى داخــل ســطح وأســوار املســجد األقــى املبــارك 

ــة  ــة واألميني ــة والتنكزي ــة واألرشفي ــدارس املنجكي ــل امل مث

ــوم  ــي تق ــدارس الت ــن امل ــا م ــة وغره ــة والعمري والغادري
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عــى أرايض املســجد والتــي هــي وقــف يف محيــط وأســوار 

ــى.891  ــجد األق املس

رئيس الوزراء التشييك: لن ننقل سفارتنا إىل القدس املحتلة

رصح رئيــس الــوزراء التشــيي أندريــه بابيــش، أن بــاده 

ــة،  ــدس املحتل ــب إىل الق ــل أبي ــن ت ــفارتنا م ــل س ــن تنق ل

خــال لقــاء صحفــي، أجــراه معــه موقــع »أوراق برملانيــة« 

بابيــش:  وقــال  بــراغ.  التشــيكية  العاصمــة  يف  الشــهر، 

جمهوريــة التشــيك لــن تبــادر، إىل نقــل ســفارتها مــن 

ــزم مبوقــف االتحــاد  ــا تلت ــب إىل القــدس، فحكومتن ــل أبي ت

األورويب، وبقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة، وال أحــد يف 

أوروبــا يريــد حاليــاً نقــل ســفارته، وجمهوريــة التشــيك لــن 

ــة.892  ــون البادئ تك

اإلثنني 2019/5/27

املنظمة: مؤمتر املنامة يهدف لتطبيق صفقة القرن وندعو 
الدول العربية إىل احرتام اإلجامع الفلسطيني

دعــت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

أمــس، جميــع الــدول العربيــة التــي وافقــت عــى حضــور 

مؤمتــر املنامــة، إىل إعــادة النظــر يف مواقفهــا والثبــات عــى 

قــرارات قمــة الظهــران )قمــة القــدس( وقمــة تونــس، 

ــل. ــر أو تبدي ــة دون تغي ــادرة الســام العربي ومب

وكانــت اللجنــة التنفيذية توقفــت يف اجتامعها التشــاوري 

الــذي عقــد بــرام اللــه، أمــس، أمــام دعــوة اإلدارة األمركيــة 

لعقــد ورشــة )مؤمتــر( بعنــوان »الســام مــن أجــل االزدهار« 

يف املنامــة.

ــذي  ــدف ال ــايف، أن »اله ــان صح ــة، يف بي ــدت اللجن وأك

تســعى إليــه اإلدارة األمركيــة مــن مثــل هــذا املؤمتــر هــو 

ــد  ــادي، بع ــا االقتص ــرن بجانبه ــة الق ــق صفق ــدء بتطبي الب

ــا  ــة يف جانبه ــق الصفق ــعة بتطبي ــوات واس ــت خط أن خط

القــرارات والتدابــر  الســيايس مــن خــال جملــة مــن 

والخطــوات، التــي مــن شــأنها تكريــس االحتــال وشــطب 

حقــوق الشــعب الفلســطيني الوطنيــة املرشوعــة غــر 
القابلــة للتــرف”.893

جامعـة الهيكـل تعلـن رسمياً نيتها اقتحام األقىص يوم 28 
من رمضان

ــا  ــن نيته ــة، أمــس، ع ــكل اإلرسائيلي ــة الهي ــت جامع أعلن

بشــكل رســمي، اقتحــام املســجد األقــى يــوم 28 مــن شــهر 

رمضــان املبــارك.

ــى  ــجد األق ــتوطنني، املس ــرشات املس ــم ع ــس، اقتح وأم

ــة بحراســة مشــددة مــن رشطــة  ــاب املغارب ــارك مــن ب املب
ــة.894 ــال الخاص االحت

عرشات املستوطنني يقتحمون األقىص

تنكــرت رشطــة االحتــال يف القــدس املحتلــة لتريحاتهــا 

ووعودهــا بوقــف اقتحامــات املســتوطنني للمســجد األقــى 

املبــارك مــع بدايــة العــرش األواخــر مــن شــهر رمضــان 

املبــارك، فجــددت توفــر الحاميــة للمســتوطنني الذيــن 

ــة  ــة بحراس ــاب املغارب ــن ب ــجد م ــم املس ــم 75 منه اقتح

مشــددة مــن الرشطــة والقــوات الخاصــة حتــى خروجهــم 

مــن بــاب السلســلة، وســط التكبــر مــن املصلــني الرافضــني 

ــاف  ــرة األوق ــت دائ ــتفزازية، وقال ــات االس ــذه االقتحام له

اإلســامية إن املســؤولني فوجئــوا باقتحــام املســتوطنني، 

رغــم وعــد رشطــة االحتــال أنهــا لــن تفتــح بــاب املغاربــة 

أمــام املســتوطنني، خــال العــرشة أيــام األخــرة مــن شــهر 

رمضــان، وشــددت رشطــة االحتــال مضايقاتهــا واســتفزازاتها 

للمصلــني يف دخولهــم املســجد األقى، ودققــت يف هوياتهم 

ــم.895  ــرشات منه ــات الع ــز هوي ــت بحج ــخصية، وقام الش

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير تدعو إىل احرتام موقف 
اإلجامل الفلسطيني وعدم املشاركة يف »مؤمتر املنامة«

أكــدت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

معارضتهــا الحاســمة لعقــد »مؤمتــر املنامــة«، ودعــت 

جميــع الــدول والهيئــات والكيانــات السياســية واالقتصاديــة 

ــامع  ــف اإلج ــرتام موق ــر إىل اح ــاركة باملؤمت ــوة للمش املدع

ــه. ــدم املشــاركة في الفلســطيني وع

وشــددت اللجنــة، يف بيــان لهــا عقــب اجتامعها التشــاوري 

الــذي عقدتــه، أمــس، يف رام اللــه، عــى أنهــا مل تكلــف أي 

ــة  ــة عــن الشــعب الفلســطيني، داعي ــة بالتفــاوض نياب جه

جميــع الــدول العربيــة التــي وافقــت عــى حضــور ورشــة 

عمــل املنامــة، إىل إعــادة النظــر يف مواقفهــا والثبــات عــى 

ــة  ــام 2018، قم ــدس( ع ــة الق ــران )قم ــة الظه ــرارات قم ق

ــر  ــة، دون تغي ــادرة الســام العربي ــام 2019، ومب ــس ع تون

أو تبديــل. 

ــى  ــطيني ع ــامع الفلس ــة، اإلج ــة التنفيذي ــت اللجن ومثن

مبــدأ  الســتبدال  الهادفــة  األمركيــة  املخططــات  رفــض 

مقابــل  واملــال  االزدهــار  مببــدأ  الســام  مقابــل  األرض 

الســام، والتمســك بالحقــوق الوطنيــة املرشوعــة للشــعب 
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ــة لتــرف وعــى رأســها الحــق يف  ــر القابل الفلســطيني غ

تقريــر مصــره وإقامــة دولتــه املســتقلة بعاصمتهــا القــدس 

الرشقيــة عــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 وحــق 

ــراج  ــة 194، واإلف ــة العام ــرار الجمعي ــتناداً لق ــودة، اس الع

ــتناداً  ــة، اس ــايئ كاف ــا الوضــع النه ــل قضاي ــن األرسى، وح ع
لقــرارات الرشعيــة الدوليــة ذات العاقــة.896

األردن: الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل هو األساس يف 
املنطقة

أكــد وزيــر الخارجيــة وشــؤون املغرتبــني األردين أميــن 

الصفــدي، أن الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي كان وســيظل 

أســاس الــراع يف املنطقــة، وأن حلــه يكــون بإنهــاء االحتال 

وتداعياتــه التــي تجــذر اليــأس وتدفــع املنطقــة كلهــا نحــو 

املزيــد مــن التوتــر.

ــة  ــر الدول ــس، وزي ــتقباله أم ــدي خــال اس وشــدد الصف

لشــؤون الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا الريطــاين أنــدرو 

موريســون عــى رضورة أن تركــز الجهــود الدوليــة الهادفــة 

لحــل الــراع، عــى إيجــاد أفــق ســيايس حقيقــي للتوصــل 

ــطينية  ــة الفلس ــام الدول ــن قي ــذي يضم ــني ال ــل الدولت لح

ــا  ــران وعاصمته ــن حزي ــع م ــوط الراب ــى خط ــتقلة ع املس

القــدس الرشقيــة ســبياً وحيــداً للســام الشــامل والحفــاظ 

عــى األمــن واالســتقرار الازمــني لتحقيــق التنميــة الحقيقية 

ــاء املســتقبل الــذي تســتحقه شــعوب املنطقــة. وبن

وحــذر الصفــدي مــن خطــورة اســتمرار االنتهــاكات 

اإلرسائيليــة يف املســجد األقــى التــي تهــدد بتفجــر موجــة 

جديــدة مــن العنــف، مشــدداً عــى رضورة احــرتام إرسائيــل 

للوضــع التاريخــي والقانــوين القائــم يف املقدســات ووقــف 

ــتفزازية.897  ــراءات االس ــوات واإلج كل الخط

مستوطنون يجددون اقتحامهم لألقىص

جــددت مــا تســمى بـ»منظــامت« الهيــكل املزعــوم 

باملشــاركة  املســتوطنني  ولجمهــور  ألنصارهــا  دعواتهــا 

ــوم األحــد  ــارك ي ــى املب ــام املســجد األق الواســعة يف اقتح

املوافــق الـــ 28 مــن شــهر رمضــان الحــايل، والثــاين مــن شــهر 

ــادم. ــران الق حزي

ــن  ــى م ــا تبق ــال م ــرى احت ــوة يف ذك ــذه الدع ــأيت ه وت

ــاً« باســم  مدينــة القــدس وتوحيــده فيــام يعــرف »إرسائيلي

ــدس«. ــوم الق »ي

ــت  ــدس طلب ــامية يف الق ــاف اإلس ــرة األوق ــر أن دائ يذك

مــن االحتــال وقــف اقتحامــات املســتوطنني للمســجد 

االقــى يف األيــام العــرشة األخــرة، إال أن االحتــال يواصــل 

الســامح ملســتوطنيه باقتحــام املســجد والتنكيــل باملصلــني 

ــات. ــرتة االقتحام خــال ف

وكانــت ســلطات االحتــال رفضــت مطالبــات بتغيــر 

مســار »مســرة األعــام« املتوقــع أن متــر بالقــرب مــن 

املســجد االقــى يف الـــ28 مــن شــهر رمضــان، وتشــمل 

االحتــال  بأعــام  اســتفزازية  رقــص  حفــات  الفعاليــة 

األقــى  واملســجد  القدميــة  البلــدة  بوابــات  يف محيــط 
املبــارك.898

الثالثاء 2019/5/28

مستوطنون يجرفون أرايض يف عصرية القبلية واالحتالل 
يهدم غرفة زراعية جنوب بيت لحم

فيــام قامــت آليــات تابعــة للمســتوطنني بتجريــف أراض 

يف بلــدة عصــرة القبليــة جنــوب نابلــس لصالــح البــؤر 

االســتيطانية القريبــة مــن منــازل البلــدة، هدمــت ســلطات 

ــت  ــوب بي ــة شوشــحلة جن ــة يف قري ــة زراعي ــال غرف االحت

لحــم، يف حــني واصلــت قــوات االحتــال اعتقاالتهــا يف 

ــدة  ــراءات جدي ــن إج ــت ع ــة وأعلن ــاء الضف ــف أنح مختل

ــال  ــد ق ــرة، فق ــة الب ــامل مدين ــة ش ــز املحكم ــى حاج ع

شــهود عيــان إن األهــايل رصــدوا يــوم أمــس أعــامل تجريــف 

يف األرايض الواقعــة فــوق منــزل املواطــن عبــد الباســط 

ــدة عصــرة  ــن بل ــا م ــق« يف الحــارة الفوق ــو رفي ــد »أب أحم

»يتســهار«  مســتوطنة  مســتوطني  قبــل  مــن  القبليــة، 

املقامــة عــى أرايض حــوارة وبوريــن وعصــرة القبليــة 

وعوريــف وعينبــوس.899 

مجلس الوزراء يجدد موقف القيادة الرافض الستالم أموال 
املقاصة ومنقوصة من إرسائيل

أعلــن رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، خــال جلســة 

ــه،  ــة رام الل ــس يف مدين ــا أم ــي عقده ــوزراء الت ــس ال مجل

ــه مــن الرئيــس  ــة، وبتوجي أن الحكومــة، رغــم األزمــة املالي

ــات الشــهداء  ــاس، ســتدفع كامــل رواتــب عائ محمــود عب

واألرسى، 60% مــن رواتــب املوظفــني العموميــني لشــهر 

غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  الجــاري  أيار/مايــو 

ــن  ــة م ــتحق للرشيح ــغ املس ــل املبل ــار، وكام ــس املعي بنف

ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــام دون يف الضف ــيقل ف 2000 ش

أيضــاً، وهنــأ مجلــس الــوزراء شــعبنا واألمتــني العربيــة 
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واإلســامية بعيــد الفطــر الســعيد، وأعلــن تعطيــل الدوائــر 

املقبــل  اإلثنــني  يــوم  صبــاح  مــن  اعتبــاراً  الحكوميــة 

2019/6/3 وحتــى مســاء يــوم الخميــس 2019/6/6، أي 

أربعــة أيــام، عــى أن تعــود ســاعات الــدوام كاملعتــاد كــام 

ــدءاً مــن األحــد  ــد، ب ــة العي ــه بعــد انتهــاء عطل كانــت علي
املوافــق 9 حزيــران.900

»بتسيلم« يكذب تقارير الجيش ويثبت أن جنوداً قاموا 
بإشعال النار يف حقول الفلسطينيني

ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــات اإلرسائي ــز املعلوم ــف مرك كش

ــاب أمــس  ــة »بتســيلم« النق يف األرايض الفلســطينية املحتل

أن الحرائــق التــي اندلعــت يف أكــر مــن حقــل زراعــي 

فلســطيني يف الضفــة كان يقــف خلفهــا مســتوطنني بحاميــة 

ــا.901  ــش شــاركت فيه ــن الجي ــارص م ــش وعن الجي

الرئيس: من يُرِد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ 
بالقضية السياسية 

قــال الرئيــس محمــود عبــاس، إن مــن يــرد حــل القضيــة 

الفلســطينية عليــه أن يبــدأ بالقضيــة السياســية، وليــس 

ببيــع أوهــام املليــارات التــي ال نعلــق عليهــا آمــاال وال نقبــل 

بهــا ألن قضيتنــا سياســية بامتيــاز.

ــة  ــني ملؤسس ــم للمترع ــل التكري ــال حف ــك خ ــاء ذل ج

ــة رام  ــر الرئاســة مبدين ــم يف مق ــذي أقي ــاس، ال محمــود عب

ــؤولني  ــار املس ــن كب ــدد م ــور ع ــس، بحض ــاء أم ــه، مس الل

والشــخصيات االقتصاديــة.

خطــوة  خطــوة  تتقــدم  »قضيتنــا  الرئيــس:  وأضــاف 

وســنصل بــإذن اللــه إىل الدولــة الفلســطينية املســتقلة 

وعاصمتهــا القــدس الرشيــف، وســتذهب صفقــة القــرن أو 

صفقــة العــار إىل الجحيــم بــإذن اللــه، وســيذهب املــرشوع 

ــل  ــهر املقب ــده الش ــى عق ــون ع ــن يعمل ــادي الذي االقتص

ــم«. ــك إىل الجحي ــا كذل ــا أوهام ــوا لن ليقدم

وتابــع الرئيــس: »نحــن قلنــا كلمتنــا ونقولهــا يف كل وقــت 

وأصدرنــا البيانــات الازمــة بأننــا لــن نقبــل بهــذا االجتــامع 

ونتائجــه ألنهــم يبيعــون لنــا األوهــام التــي لــن يصــل يشء 

ــا بفضــل  منهــا إطاقــا، ونحــن لســنا بحاجــة لدعمهــم ألنن

جهــود أبنــاء شــعبنا الفلســطيني وجهــود أمثالكــم قــادرون 

عــى أن نبنــي دولــة عريــة حديثــة بــكل امتيــاز«.

ــاء مؤسســة محمــود عبــاس،  وتطــرق الرئيــس إىل إنش

املنــال،  كانــت حلــام صعــب  املؤسســة  قائــا: »هــذه 

وعندمــا بدأنــا بهــا أصبحــت مغامــرة كنــا نخــى أن تفشــل، 

لكــن كنــا نتطلــع إىل أهلنــا يف لبنــان وقلوبنــا مليئــة بالحــزن 

ــد  ــتقبل، وال يوج ــل املس ــن أج ــال م ــون امل ــم ال ميتلك ألنه

مــن يدعمهــم أو يســاعدهم الســتكامل تعليمهــم الجامعــي 
ــة«.902 ــدأت النكب ــذ أن ب من

الحكومة تؤكد التمسك برفض استالم أموال املقاصة 
منقوصة وتحيي صمود املوظفني

أعلــن رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، خــال جلســة 

ــه،  ــة رام الل ــس يف مدين ــا أم ــي عقده ــوزراء الت ــس ال مجل

ــه مــن الرئيــس  ــة، وبتوجي أن الحكومــة، رغــم األزمــة املالي

ــات الشــهداء  ــاس، ســتدفع كامــل رواتــب عائ محمــود عب

ــهر  ــني لش ــني العمومي ــب املوظف ــن روات واألرسى، و60% م

أيــار الجــاري يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بنفــس 

املعيــار، وكامــل املبلــغ املســتحق للرشيحــة مــن 2000 

ــا. ــزة أيض ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــام دون يف الضف ــيكل ف ش

ــض  ــادة الراف ــف القي ــى »موق ــوزراء ع ــس ال ــدد رئي وش

ــف  ــا لوص ــل، رفض ــن إرسائي ــة م ــا منقوص ــتام أموالن الس

ــا منــول  ــني أو بأنن ــة باإلرهابي ــا يف الســجون اإلرسائيلي أبنائن

اإلرهــاب«.

ــم  ــى موقفه ــن ع ــني الصامدي ــة للموظف ــدد »التحي وج
الوطنــي وعــى تحملهــم هــذا الوضــع املــايل الصعــب«.903

توصية أمريكية ملؤمتر املنامة بشطب »أونروا” و»تأهيل« 
مخيامت الضفة لبنائها كمدن دامئة

تعتــزم اإلدارة األمركيــة التقــدم بتوصيــات إىل املؤمتــر 

الــذي دعــت لعقــده يف املنامــة عاصمــة البحريــن الســتبدال 

ــروا(. ــني الفلســطينيني )أون ــة غــوث وتشــغيل الاجئ وكال

ــات  ــياق تريح ــة يف س ــات األمركي ــذه التوصي ــأيت ه وت

املبعــوث جيســون غرينبــات، إىل الــرشق األوســط، والــذي 

ــن  ــف ميك ــار كي ــدف إىل إظه ــن ته ــة البحري ــال إن »قم ق

ــذ  ــم تنفي ــطينيني إذا ت ــبة للفلس ــون بالنس ــياء أن تك لألش

الخطــة«. علــام أن أمــركا قــررت أواخــر العــام 2018 إيقاف 

ــروا(. ــة )أون ــل لوكال أي متوي

الواليــات  بــأن  اليــوم«،  وأفــادت صحيفــة »يرائيــل 

املتحــدة ستســعى لســحب التفويــض املمنــوح لـ)أونــروا( يف 

الضفــة وغــزة، وطــرح البدائــل خــال مؤمتــر البحريــن، بيــد 

أن إرسائيــل مــا زالــت مــرتددة بهــذا الخصــوص ومل تحســم 

ــة. ــات األمركي ــا مــن التوصي موقفه
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ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر مقــرب مــن البيــت األبيض 

قولــه: »املحــور الرئيــس الــذي تــدور حولــه الخطــوات 

ــد  ــرة تخلي ــا خــال املؤمتــر، هــو كــر دائ ــع تقدميه املتوق

الــراع، واســتبداله باملســاعدات والتنميــة، واالعتــامد عــى 
ــذات.904 ال

إرسائيل تزعم أنه ال صالحية للجنائية الدولية للنظر 
بجرائم االحتالل

زعــم مــا يســمى بـ»املدعــي العســكري العــام« لاحتــال 

ــد  ــه ال توج ــاء، »أن ــوم الثاث ــك، الي ــارون أفي ــي ش اإلرسائي

صاحيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للنظــر يف قضايــا 

تتصــل بالــراع اإلرسائيــي- الفلســطيني«، يف إشــارة إىل 

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــال بح ــم االحت جرائ

جــاء ذلــك يف مؤمتــر دويل للنيابــة العســكرية بشــأن 

ــل  ــف إرسائي ــن موق ــه ع ــياق حديث ــرب، يف س ــني الح قوان

بشــأن الــراع اإلرسائيــي- الفلســطيني، بحســب مــا نــرش 

ــرب 48«. ــع »ع موق

كــام زعــم أفيــك أن »إرسائيــل دولــة قانــون لديهــا جهــاز 

ــأن تكــون  ــه ال يوجــد ســبب ب قضــايئ مســتقل وقــوي، وأن

ــة«،  ــة الدولي ــة الجنائي ــص املحكم ــة لفح ــا خاضع عملياته

عــى حــد زعمــه.

وقــال أفيــك: إن املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ال تســتخدم 

ــل  ــري تحوي ــة، ويج ــازر جامعي ــاالت مج ــر لح ــاذ أخ كم

ــة  ــات القضائي ــية والصاحي ــا األساس ــن القضاي ــا ع اهتاممه

التــي أقيمــت ألجلهــا، مضيفــا: »كثــرة هــي املواضيــع التــي 

ننشــغل بهــا ال تخــص إرسائيــل وحدهــا، وإمنــا تشــاركها يف 

ــك دول أخــرى«. ذل

ــوم  ــك، ي ــد رصح أفي ــس«، فق ــة »هآرت ــب صحيف وبحس

أمــس، أنــه »بــني الحــني واآلخــر تطلــق تريحــات مفادهــا 

أن الجنــود املوجوديــن يف حالــة خطــر يخشــون مــن إطــاق 

النــار دون التشــاور مــع محــام”.

وخــال املؤمتــر رد عــى املنتقديــن بالقــول إنهــا ليســت 

جديــة، وليــس لهــا أي ارتبــاط بالواقــع، حيــث إن »الجنــدي 

الــذي يواجــه الخطــر ويعمــل عــى حاميــة نفســه أو مــن 

هــو مســؤول عــن حاميتــه،  يحظــى بالدعــم الكامــل”.

يذكــر أن النيابــة العســكرية اإلرسائيليــة قــد قــررت، قبــل 

أســبوعني، إغــاق ملــف التحقيــق بشــأن استشــهاد إبراهيــم 

أبــو ثريــا املقعــد يف كانــون األول/ ديســمر مــن العــام 

ــي  ــد مطلق ــة ض ــراءات قضائي ــة إج ــاذ أي 2017، دون اتخ

ــا مل يقتــل بنــران مبــارشة مــن  ــو ثري ــار، وزعمــت أن أب الن
ــي.905 ــش اإلرسائي الجي

األربعاء 2019/5/29

القطاع الخاص يؤكد رفض مؤمتر املنامة: ال يوجد حل 
اقتصادي دون حل سيايس

التنســيقي  باملجلــس  الخــاص، ممثــا  القطــاع  أعلــن 

ــات رجــال األعــامل، عــن رفضــه  ملؤسســاته واتحــاد جمعي

املشــاركة يف املؤمتــر االقتصــادي املقــرر تنظيمــه يف املنامــة 

عاصمــة البحريــن الشــهر املقبــل، وذلــك خــال مؤمتــر 

ــس. ــه، أم ــان يف رام الل ــه الجانب ــايف نظم صح

ــات،  ــام للصناع ــس االتحــاد الع ــل، رئي ــال بســام ولوي وق

إن موقــف القطــاع الخــاص واضــح وقاطــع بعــدم املشــاركة 

يف املؤمتــر، الفتــا باملقابــل إىل البيــان الصــادر باســم املجلــس 

التنســيقي يف ختــام اجتامعــه أول مــن أمــس، وبحــث 

أهــداف وتوقيــت انعقــاد مــا يســمى »مؤمتــر الســام مــن 

ــان، إن  أجــل االزدهــار« يف املنامــة. وأضــاف نقــا عــن البي

ــة كشــق  ــه اإلدارة األمركي ــروج ل ــه وت ــذي طرحت املؤمتــر ال

ــه  ــة القــرن«، مشــبوه بأهداف ــا يســمى »صفق اقتصــادي مل

وتوقيتــه وأجندتــه، ويرمــي إىل القفــز عن املســألة األساســية 
ــي.906 يف الــراع العــريب الفلســطيني اإلرسائي

روسيا: مؤمتر البحرين لتعبئة األموال وفرض تسوية بديلة 
عىل الفلسطينيني

ــة لعقــد  ــادرة األمركي عــرت روســيا، عــن انتقادهــا للمب

ورشــة العمــل التــي تحمــل اســم »الســام مــن أجــل 

ــرض  ــة ف ــنطن مبحاول ــة واش ــن، متهم ــار« يف البحري االزده

ســبل بديلــة لتســوية الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي بعيــدا 

ــني. عــن حــل الدولت

وقالــت الخارجيــة الروســية، يف بيــان صحــايف، أمــس، 

ــن، يومــي 25 و26  ــوي أن تنظــم يف البحري إن واشــنطن تن

حزيــران املقبــل، ورشــة عمــل معنونــة باســم الســام مــن 

أجــل االزدهــار، ميكــن أن يتــم خالهــا اإلعــان عــن الجانــب 

ــرن الخاصــة بتســوية  ــة الق ــرف بصفق ــام يع االقتصــادي م

قضيــة الــرشق األوســط. وأضــاف البيــان، »تخطــط الواليــات 

املتحــدة، عــى مــا يبــدو، لتعبئــة مبالــغ ماليــة كبــرة، مبــا 

يف ذلــك عــن طريــق الترعــات، مــن أجــل تحقيــق مشــاريع 

اســتثامرية واســعة النطــاق يزعــم أنهــا تســتهدف تحســني 

الظــروف املعيشــية للفلســطينيني املقيمــني يف فلســطني 
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ــان وســورية«.907 ــك يف األردن ومــر ولبن ــا وكذل ذاته

كوشرن يجول املغرب واألردن وإرسائيل للرتويج لـ»صفقة 
القرن« ومؤمتر املنامة

قــال مســؤول يف البيــت األبيــض، أمــس، إن جاريــد كوشــر 

ــا يف  ــدا أمركي ــود وف ــض يق ــت األبي ــارز للبي ــار الب املستش

جولــة تشــمل عــدة محطــات يف الــرشق األوســط هــذا 

األســبوع لحشــد التأييــد لورشــة عمــل تقــام يف أواخــر 

حزيــران وتهــدف إىل مســاعدة الفلســطينيني.

وبــدأ كوشــر وجيســون غرينبــات املبعــوث األمــريك 

ــان  ــران براي ــل األمــريك الخــاص إلي للــرشق األوســط واملمث

ــاط  ــم يف الرب ــس مســاعد كوشــر جولته هــوك وآيب بركويت

ــدس. ــامن والق ــافروا إىل ع ــرر أن يس ــن املق وم

ووصــل املســؤولون األمركيــون الثاثــة، صبــاح أمــس، إىل 

الربــاط، لاجتــامع مــع امللــك محمــد الســادس، والتباحــث 

معــه بشــأن ورشــة املنامــة، ومشــاركة املغــرب فيهــا.

ــة،  ــوم، إىل العاصمــة األردني ــوا، الي ومــن املتوقــع أن يصل

عــامن، حيــث ســيجتمعون مــع امللــك عبــد اللــه الثــاين.

ــوم  ــل ي ــني ســيصلون إرسائي ــم أن املســؤولني األمركي وعل
غــد، حيــث يلتقــون رئيــس الحكومــة، بنيامــني نتنياهــو.908

لقاءات مكوكية أمريكية يف املنطقة لـ»إنقاذ صفقة القرن«

بــدأ وفــد أمريك رفيــع املســتوى بقيــادة مستشــار الرئيس 

األمــريك دونالــد ترامــب، جاريــد كوشــر، لقــاءات مكوكيــة 

يف املنطقــة، يف محاولــة إلنقــاذ »صفقــة القــرن«، التــي تقول 

اإلدارة األمركيــة إنهــا ســتفتتح »الصفقــة« بورشــة اقتصاديــة 

يف املنامــة نهايــة حزيــران، والتــي تواجــه رفضــاً فلســطينياً 

ــس، أن  ــض أم ــت األبي ــن البي ــعاً. وأعل ــاً واس ــاً ودولي وعربي

مستشــار الرئيــس األمــريك، دونالــد ترامــب، املكلــف بإعداد 

ــر،  ــد كوش ــطينية جاري ــة – الفلس ــام اإلرسائيلي ــة الس خط

بــدأ زيــارة للمغــرب، ويصــل األردن وإرسائيــل برفقــة 

ذراعــه األميــن جايســون غرينبــات وكذلــك املمثــل األمــريك 

الخــاص لشــؤون إيــران يف الخارجيــة األمركيــة برايــن هــوك، 

ــاءات  ــول اللق ــرى ح ــات أخ ــؤول أي إيضاح ــط املس ومل يع

املرتقبــة.909 

100 ألف مصل يؤدون صاليت العشاء وقيام الليل برحاب 
املسجد األقىص

ــة  ــن القــدس املحتل ــف مصــل م ــة أل ــن مائ ــر م أدى أك

وخارجهــا مســاء أمــس، صــايت العشــاء والرتاويــح برحــاب 

املســجد األقــى املبــارك وفقــاً لدائــرة األوقــاف اإلســامية. 

وبــدأت جمــوع املواطنــني بالتدفــق عــى املســجد األقــى 

منــذ ســاعات عــر أمــس، وشــارك اآلالف يف صــاة املغــرب 

ويف تنــاول وجبــات اإلفطــار الجامعيــة واألرسيــة يف باحــات 

املســجد، يف حــني انضــم عــرشات اآلالف مــن املصلــني 

وشــاركوا بــأداء صــايت العشــاء والرتاويــح يف األقــى بعدمــا 

انتــرشوا يف مصلياتــه وباحاتــه ولواوينــه ومرافقــه املختلفــة. 

التواصــل  مواقــع  عــر  مغــردون  طالــب  الســياق،  ويف 

االجتامعــي املواطنــني بحشــد أكــر عــدد ممكــن مــن صــاة 

الجمعــة األخــرة بشــهر رمضــان يف املســجد األقــى لتصــل 

إىل مليــون مصــل، ودعــوا إىل انضــامم املزيــد مــن املواطنــني 

لاعتــكاف فيــه، والتصــدي صبيحــة يــوم الثامــن والعرشيــن 

ــات املســتوطنني بعــد دعــوات  مــن الشــهر الجــاري لعصاب

ــا يف  ــوم ألنصاره ــامت« الهيــكل املزع مــا تســمى بـ»منظ

املشــاركة الواســعة يف اقتحامــات األقــى صبــاح األحــد 

ــد القــدس.910  ــاً مــع مــا يســمى ذكــرى توحي القــادم تزامن

)محدث( االحتالل مينح الحصانة الكاملة لجنوده عند قتل 
الفلسطينيني

منــح االدعــاء العســكري يف الجيــش اإلرسائيــي الحصانــة 

الكاملــة للجنــود ممــن تورطــوا يف قتــل الفلســطينيني خــال 

ــة،  ــطينية املحتل ــاألرايض الفلس ــداث ب ــات أو أي أح مواجه

ــم يف  ــة له ــة القضائي ــر الحامي ــم وتوف ــر دعمه ــك ع وذل

حــال قدمــت ضدهــم لوائــح اتهــام باملحاكــم العســكرية أو 

املدنيــة. بحســب مــا أفــادت صحيفــة »هآرتــس«.

ــر االدعــاء العــام العســكري لعــام 2018 أن  وأظهــر تقري

القــادة والجنــود يف الوحــدات امليدانيــة، واالســتخبارات 

طلــب  ســيناريوهات  عــى  تدريبهــم  تــم  و»الســاير«، 

منهــم خالهــا إظهــار الوعــي بالنتائــج القانونيــة ألفعالهــم، 

بحســب مــا أفــادت صحيفــة »هآرتــس« التــي نقلــت عــن 

ــرض  ــدي يتع ــه إن »أي جن ــك قول ــكري أوفي ــي العس املدع

ــل  ــم الكام ــه الدع ــيمنح ل ــطيني فس ــل فلس ــر ويقت للخط

ــكرية«. ــم العس ــن املحاك م

ــر  ــكري، أم ــام العس ــي الع ــة أن املدع ــرت الصحيف وذك

ــارس 2018،  ــذ آذار/م ــت من ــة حدث ــق يف 11 قضي بالتحقي

حيــث كان هنــاك اشــتباه يف اســتخدام الذخــرة الحيــة، 

ــي  ــراءات الت ــة لإج ــار ومخالف ــاق الن ــد إط ــا لقواع خاف

ــي  ــب املدع ــام أن مكت ــش، عل ــاط الجي ــار ضب ــا كب وضعه

العــام مســؤول أيضــا عــن فحــص ملفــات والتحقيــق مــن 
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ــد«  ــرف الصام ــة »الج ــال عملي ــكرية خ ــات العس العملي

ــرار  ــل ق ــك قب ــف 2014، وذل ــزة يف صي ــى غ ــرب ع والح

ــح  ــاي بفت ــة يف اله ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــل م محتم

تحقيــق يف أحــداث العمليــة.

ــرض  ــدي يتع ــإن أي جن ــكري، ف ــي العس ــب املدع وبحس

ــد  ــودة إىل أي أح ــار دون الع ــق الن ــه أن يطل ــر علي للخط

مــن الضبــاط يف قــراره، وبــني أنــه مــن الحــني لآلخــر يطلــق 

البعــض تريحــات تشــر إىل أن الجنــود املوجوديــن يف 

حالــة خطــر يخشــون مــن إطــاق النــار دون التشــاور مــع 

محــام، مؤكــدا أن »الجنــدي الــذي يواجــه الخطــر ويعمــل 

ــه،  ــن حاميت ــؤول ع ــو مس ــن ه ــه أو م ــة نفس ــى حامي ع

ــل. ــم الكام يحظــى بالدع

وبنــاء عــى هــذا القــرار فــإن الجنــدي الــذي يطلــق النــار 

ــم  ــن املحاك ــل م ــم كام ــيحظى بدع ــه س ــن نفس ــا ع دفاع

العســكرية ولــن يتعــرض للمســاءلة. 

ويضــاف هــذا القــرار إىل ســجل جرائــم جيــش االحتــال 

املتعــددة، والتــي بــدأت اآلن مبحاولــة إطفــاء الصبغــة 

ــافرين  ــال واملس ــل األطف ــى قت ــة ع القانوني

الضفــة  مناطــق  كل  يف  تنتــرش  التــي  الحواجــز  عــر 

ــز يف كل  ــن 400 حاج ــد ع ــا يزي ــت م ــي بلغ ــة والت الغربي

أنحــاء الضفــة.

ــا عيــى عــى منــح هــذه  وعقــب الباحــث القانــوين حن

الحصانــة بالقــول »إن القانــون الــدويل الجنــايئ كفــرع مــن 

القانــون الــدويل العــام يعطــي الفلســطينيني الحــق يف رفــع 

الشــكاوى الجزائيــة يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد 

املســؤولني عــن تلــك الجرائــم«.

وأضــاف، أن املــادة الخامســة مــن نظــام رومــا األســايس 

الحــرب  جرائــم  عــددت  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

ــة  ــص املحكم ــي تخت ــم الت ــف الجرائ ــن الطوائ ــة م كطائف

ــام  ــن النظ ــة م ــادة الثامن ــت امل ــا، وكان ــة مرتكبيه مبحاكم

األســايس قــد حــددت جرائــم الحــرب التــي تختــص املحكمة 

الجنائيــة مبحاكمــة الفاعلــني لهــا فــإن مــن املتعــني االنتبــاه 

مجرمــي  مبحاكمــة  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  أن  إىل 

الحــرب هــي اختصــاص تكميــي للقضــاء الوطنــي، بحيــث 

إذا تصــدى القضــاء الوطنــي ملحاكمــة مجرمــي الحــرب فــا 

ــام القضــاء  ــة أم ــن ســبيل إلجــراء املحاكم ــاك م يكــون هن

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــني للمحكم ــدويل إال إذا تب ــايئ ال الجن

ــا  ــلطات الوطنيــة غــر راغبــة أو غــر قــادرة فع أن الس

عــى القيــام بإجــراءات التحقيــق واالتهــام. ومســألة تحديــد 

املقصــود بعــدم الرغبــة أو عــدم القــدرة كانــت مثــارا 

للجــدل والخــاف أثنــاء مــداوالت مؤمتــر رومــا الدبلومــايس 

يف عــام 1998، حيــث ذهــب البعــض إىل أن اســتخدام عباريت 

»غــر راغبــة و«غــر قــادرة« يضيــق ويحــد مــن اختصــاص 

املحكمــة ألنهــام عبارتــان يغلــب عليهــام املعيــار الشــخي 

ــار موضوعــي محــدد، ثــم  ــان عــى معي الواســع، وال تنطوي

فقــد نــادى أنصــار هــذا االتجــاه بتفضيــل اســتخدام عبــارة 

»غــر فعالــة« بــدال مــن عبــارة »غــر راغبــة«، وعبــارة »غــر 

ــة«  ــر فعال ــارة »غ ــادرة«. وعب ــر ق ــن »غ ــدال م ــاح« ب مت

ــي،  ــاء الوطن ــام القض ــة أم ــراءات القضائي ــى اإلج ــود ع تع

ــايئ  ــام القض ــود عــى النظ ــاح« فتع ــارة »غــر مت أمــا عب

الوطنــي ككل. وحتــى تتوصــل املحكمــة الدوليــة أن دولــة 

ــة.  ــة الســلطات الوطني ــة يجــب أن تحــدد ني مــا غــر راغب

ولــي تتوصــل إىل أن الدولــة »غــر قــادرة« فيجــب أن تتبــني 

انــه بالنظــر إىل االنهيــار الجــزيئ أو الــكي للنظــام القضــايئ 

الوطنــي، أصبحــت الدولــة غــر قــادرة عــى االضطــاع 

ــة. ــراءات القضائي باإلج

وقــد نصــت املــادة 17 مــن النظــام األســايس للمحكمــة 

عــى أنــه:

“مــع مراعــاة الفقــرة 10 مــن الديباجــة واملــادة 1 وتقريــر 

املحكمــة أن الدعــوى غــر مقبولــة يف حالــة مــا:

التحقيــق أو املقاضــاة يف الدعــوى  إذا كانــت تجــري 

دولــة لهــا واليــة عليهــا، مــا مل تكــن الدولــة غــر راغبــة يف 

االضطــاع بالتحقيــق أو املقاضــاة أو غــر قــادرة عــى ذلــك.

ــا  ــة له ــوى دول ــق يف الدع ــرت التحقي ــد أج ــت ق إذا كان

واليــة عليهــا وقــررت الدولــة عــدم مقاضــاة الشــخص 

املعنــي, مــا مل يكــن القــرار ناتجــا عــن عــدم رغبــة الدولــة 

ــاة. ــى املقاض ــا ع ــا حق ــدم قدرته أو ع

إذا كان الشــخص املعنــي قــد ســبق أن حوكــم عــى 

الجائــز  مــن  يكــون  وال  الشــكوى,  موضــوع  الســلوك 

للمحكمــة أجــراء محاكمــة طبقــا للفقــرة 3 مــن املــادة 20.

ــن الخطــورة  ــة م ــى درجــة كافي ــوى ع ــن الدع إذا مل تك

ــرر اتخــاذ املحكمــة إجــراء آخــر. ت

تنظــر  معينــة,  دعــوى  يف  الرغبــة  عــدم  2- لتحديــد 

املحكمــة يف مــدى توافــر واحــد أو أكــر مــن األمــور التاليــة، 

حســب مــع مراعــاة أصــول املحاكــامت التــي يتعــرف بهــا 

ــدويل: ــون ال القان
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)أ( جــرى االضطــاع باإلجــراءات أو يجــري االضطــاع بهــا 

ــة الشــخص  ــي بغــرض حامي ــرار الوطن ــاذ الق أو جــرى اتخ

ــة يف  ــم داخل ــن جرائ ــة ع ــؤولية الجنائي ــن املس ــي م املعن

ــه يف املــادة 5. اختصــاص املحكمــة عــى النحــو املشــار إلي

)ب( حــدث تأخــر ال مــرر لــه يف اإلجــراءات مبــا يتعــارض 

يف هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم الشــخص املعنــي 

ــة. للعدال

ــكل  ــا بش ــري مبارشته ــراءات أو ال تج ــارش اإلج )ج( مل تب

مســتقل أو نزيــه أو بــورشت أو ترجــى مبارشتهــا عــى نحــو 

ــخص  ــم الش ــة تقدي ــع ني ــروف, م ــذه الظ ــق, يف ه ال يتف

ــة. ــي للعدال املعن

تنظــر  القــدرة يف دعــوى معينــة،  لتحديــد عــدم   -3

املحكمــة فيــام إذا كانــت الدولــة غــر قــادرة، بســبب انهيــار 

كي أو جوهــري لنظامهــا القضــايئ الوطنــي أو بســبب عــدم 

توافــره، عــى إحضــار املتهــم أو الحصــول عــى األدلــة 

والشــهادة الروريــة أو غــر قــادرة لســبب آخــر عــى 
االضطــاع بإجراءاتهــا.911

برملان تشيكيا يصوت ضد قرار لنقل سفارتها إىل القدس

ــواب التشــيي، أول مــن أمــس، ضــد  ــس الن صــوت مجل

مــرشوع قــرار نقــل الســفارة التشــيكية، مــن تــل أبيــب إىل 

القــدس املحتلــة.

ومل يحــظ املــرشوع باألغلبيــة الازمــة لتمريــره، بعــد 

ــا  ــل 178 نائب ــن أص ــه، م ــط لصالح ــا فق ــت 66 نائب تصوي

ــواب التشــيي. ــس الن ــع مجل ــا ملوق حــروا الجلســة، وفق

وشــكل 112 نائبــا يف الرملــان التشــيي، كتلــة صلبــة مــن 

ــذي  ــرار ال ــرشوع الق ــقاط م ــاع، إلس ــض واالمتن ــال الرف خ

قدمتــه النائــب عــن الحــزب املــدين الدميوقراطــي، يانــا 

تشــرنوخوفا، باقــرتاح نقــل ســفارات دول الفيتشــيغراد، مــن 

ــل أبيــب إىل القــدس. ت

وطالبــت النائبــة تشــرنوخوفا، يف مــرشوع القــرار أن 

تبــادر الحكومــة التشــيكية، لدعــوة دول الفيتشــيغراد، التــي 

تضــم إضافــة إىل التشــيك، كا مــن ســلوفاكيا وهنغاريــا 

وبولنــدا، لنقــل ســفاراتها إىل القــدس املحتلــة. ويعتــر هــذا 

التصويــت رضبــة موجعــة لدولــة االحتــال اإلرسائيــي، 

التــي بــرشت عــدة مــرات بنقــل الســفارة التشــيكية، مــن 

ــض  ــة الرف ــة أن كتل ــة، خاص ــدس املحتل ــب إىل الق ــل أبي ت

واالمتنــاع يف مجلــس النــواب، قــد تشــكلت بأغلبيتهــا، 

مــن نــواب أحــزاب االئتــاف الحكومــي الحــايل، إضافــة إىل 
ــرى.912 ــزاب أخ أح

»الكنيست« يحل نفسه ويقرر إجراء انتخابات جديدة

ــل  ــى ح ــة ع ــة املاضي ــي الليل ــت اإلرسائي ــق الكنيس واف

نفســه وإجــراء انتخابــات ترشيعيــة جديــدة يف 17 أيلــول، 

يف ســابقة يف تاريــخ الدولــة العريــة التــي مل يســبق أن 

حــل أي مــن برملاناتهــا نفســه بعــد أقــل مــن شــهرين عــى 

ــواب يف  ــر الن ــل 45، أق ــاً مقاب ــة 74 صوت ــه. وبأغلبي انتخاب

ــون حــل الكنيســت  ــرتاح قان ــة اق ــة والثالث ــني الثاني القراءت

ــو.  ــني نتانياه ــة بنيام ــود بزعام ــزب الليك ــه ح ــذي قدم وال

ــة  ــاء املهل ــون مــع انته ــرتاح القان ــت عــى اق وجــاء التصوي

الــوزراء املكلــف، لتشــكيل  املحــددة لنتنياهــو، رئيــس 

ــار العــودة  ــم الليكــود خي ــل زعي ــاف حكومــي، وتفضي ائت

إىل صناديــق االقــرتاع عــى خســارة مهمــة التكليــف لصالــح 

ــني  ــي رؤوف ــس اإلرسائي ــكان الرئي ــرى كان بإم ــخصية أخ ش

ــل  ــو مل يح ــة ل ــكيل الحكوم ــة تش ــا مهم ــني أن يكلفه ريفل

الكنيســت نفســه، وقــد وصفــت مصــادر سياســية أن فشــل 

نتنياهــو يعنــي انتهــاء عهــده، مــن جانبــه اتهــم نتنياهــو، 

ــار  ــان، بـ«إجب ــدور ليرم ــت، أفيغ ــل الكنيس ــاب ح يف أعق

الجميــع عــى خــوض انتخابــات جديــدة غــر رضوريــة، مــن 
ــخصية«.913 ــاباته الش ــل حس أج

إرسائيل تقرر بناء 800 وحدة استيطانية يف القدس الرشقية

 قــررت وزارة االســتيطان، طــرح مناقصــة لبنــاء 805 

وحــدة اســتيطانية يف القــدس الرشقيــة.

ــغات  ــي بس ــتيطانية يف ح ــدة اس ــاء 460 وح ــيتم بن وس

ــة. ــدس الرشقي ــوت يف الق ــدة يف رام ــف، و345 وح زئي

العامــني  البنــاء االســتيطانية معتمــدة منــذ  وخطــط 
املاضيــني.914

الجمعة 2019/5/31

استشهد قبل أن يحقق حلمه بالصالة يف األقىص!

ــن  ــا( م ــث )16 عام ــه غي ــى عبدالل ــة الفت ــت أمني  كان

مدينــة الخليــل، أن يصــل القــدس ويصــي يف املســجد 

األقــى املبــارك ويحيــي ليلــة القــدر فيــه، لكنــه استشــهد 

ــق  ــن تحقي ــال م ــه االحت ــد أن حرم ــه بع ــة من ــى مقرب ع

ــب. ــادرة يف القل ــة غ ــه برصاص ــا أصاب ــه، عندم أمنيت

ــة اليتيمــة مــن  ــاح الجمع ــع الســاعات األوىل مــن صب م

شــهر رمضــان اســتعدت عائلــة غيــث لشــد الرحــال صــوب 
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مدينــة القــدس لتحيــي ليلــة القــدر، لكنهــا مل تكــن تعــرف 

ــه  ــات ابن ــة مــن أمني ــق أمني ــا تحقي ــئ البنه أن القــدر يخب

وهــي الشــهادة.

وقــال ابــن عــم الشــهيد عبــد الرحمــن غيــث لـــ«وفــا«، 

»وصلنــا إىل منطقــة واد أبــو الحمــص الســاعة التاســعة 

ــا والــد الشــهيد، مل متــض ســوى عــرش  صباحــا، وكان برفقتن

ــا حتــى أطلــق الجنــود الرصــاص عــى  دقائــق عــى وصولن

عبــد اللــه«. مســتذكرا رشيــط مــا جــرى يقــول »اقرتبنــا مــن 

الجــدار )أســاك شــائكة(، حاولنــا العبــور، لكــن رصاصتــني 

أطلقتــا األوىل أصابتــه يف الصــدر واألخــرى يف القــدم، ركــض 

الشــهيد ألمتــار قبــل أن يســقط«.

تابــع حديثــه، »رفعنــاه عــن األرض، ثــم رصخ والــده 

ــا  ــه، أن ــا قتلت ــال أن ــه وق ــدي علي ــرد الجن ــوه، ف ــال قتلت وق

قتلــه، بعدهــا نقلنــاه بســيارة عمــي الخاصــة إىل مستشــفى 

ــاة«. ــارق الحي ــد ف ــه كان ق ــي، لكن ــاال الحكوم ــت ج بي

أجهــش ابــن عمــه بالبــكاء وقــال »مــا ذنبــه حتــى يقتــل، 

ملجــرد أنــه يريــد أن يصــي باألقــى، أمنيــة كان يحلــم بهــا 

ومل يحققهــا، حســنا اللــه ونعــم الوكيــل«.

وعــى مدخــل غرفــة الطــوارئ يف مستشــفى بيــت جــاال 

الحكومــي، كان يقــف والــد الشــهيد، واآلخــرون مــن حولــه 

يبكــون«.

ــا أن  ــل، كانــت وجهتن ــا مــن الخلي ــده، »خرجن يقــول وال

مدخــل بيــت لحــم الشــاميل، حيــث الحاجــز االحتــايل 

ــا«  ــا إىل حاجــز »مزموري ــا ذهبن املســمى حاجــز 300، لكنن

ــث  ــت لحــم، حي ــي الخــاص والنعــامن رشق بي ــرب قريت ق

ــاك«. ــق إىل هن ــا الطري قادتن

وأضــاف »مــن يوم أمــس كان يحــر للذهــاب إىل األقى 

إلحيــاء ليلــة القــدر، مل يكتــب لــه أن يذهــب هنــاك، لكــن 

القــدر كان ينتظــره هنــاك واستشــهد«.

صمــت األب قليــا، وقــال »أريــد أن اســأل ملــاذا أطلقــوا 

الرصــاص عــى ابني، املكان مل يشــهد مواجهــات وال أي يشء، 

فتــى مل يكمــل عامــه الـــ16، ما ذنبــه؟ ألنه فلســطيني فقط، 

ــه«. ــوة إال بالل ــول وال ق ــهيدا وال ح ــه ش ــد الل ــبه عن احتس

ــن  ــه ل ــد الل ــة ال أصــدق أن عب ــا يف صدم واســتدرك: »أن

يكــون بيننــا بعــد اليــوم، الســاعات املقبلة ســتكون األصعب 

عــي يف حيــايت عندمــا أدخــل املنــزل وال أراه، عندمــا أدخــل 

غرفتــه وأرى مابســه وكتبــه ومــكان نومــه«.

حاولنا الحديث مع والدته لكنها رفعت يدها رافضة.

ويف ســاحة مستشــفى بيــت جــاال، وقبــل أن يتــم نقلــه إىل 

مســقط رأســه يف الخليــل، اقــرتب الوالــد مــن زوجتــه، وقــال 

لهــا »اصــري، بعــد اليــوم لــن يكــون عبد اللــه بيننــا، افرحي 

فابنــك شــهيد، الحمــد للــه، أمنــاه عنــد رب العاملــني«.

والشهيد من أرسة مكونة من سبع أخوات وأخ رضيع.

يذكــر أن عــددا مــن املواطنني استشــهدوا وأصيــب آخرون 
عــى حاجــز »مزموريا« برصــاص قــوات االحتال.915

اليوم األحد 2019/6/9

فريدمان: إلرسائيل »الحق« يف ضم أجزاء من الضفة وآخر 

ما يحتا جه العامل هو دولة فلسطينية فاشلة

أكــد الســفر األمــريك لــدى إرسائيــل ديفيــد فريدمــان، يف 

مقابلــة، أمــس، أن الدولــة العريــة متلــك »الحــق« يف ضــم 

»جــزء« مــن أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف تريحــات 

الســام  الفلســطيني لخطــة  الرفــض  تعمــق  أن  يرجــح 

ــرة. ــة املنتظ األمركي

ورفــض الفلســطينيون الخطــة حتــى قبــل الكشــف عنهــا، 

مشــرين إىل أن سلســلة خطــوات قــام بهــا الرئيــس األمــريك 

دونالــد ترامــب تعكــس مــدى تحيــز إدارتــه إلرسائيــل.

وســرون عــى األرجــح يف تريحــات فريدمــان مســامرا 

ــا تكافــح  ــدو أنه ــي يب ــة الســام الت ــدا يف نعــش عملي جدي

للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

ــز«،  ــورك تامي ــة »نيوي ــا صحيف ــي نرشته ــة الت ويف املقابل

ــة  ــة الغربي ــم أراض يف الضف ــان أن ض ــر فريدم ــس، اعت أم

ــروف  ــل ظ ــال: »يف ظ ــرشوع. وق ــر م ــو أم ــا ه ــة م بدرج

معينــة، أعتقــد أن إرسائيــل متلــك الحــق يف املحافظــة 

عــى جــزء مــن الضفــة الغربيــة، لكــن عــى األغلــب ليــس 
ــا«.916 كله

»السالم اآلن«: عىل ترامب إقالة فريدمان فوراً

شــنت حركــة »الســام اآلن« اإلرسائيليــة، أمــس، هجومــا 

الذعــا ضــد الســفر األمــريك يف إرسائيــل ديفيــد فريدمــان، 

عــى خلفيــة تريحاتــه بشــأن حــق إرسائيــل يف ضــم أجــزاء 

معينــة مــن الضفــة الغربيــة »لســيادتها«، مطالبــة الرئيــس 

األمــريك بإقالتــه فــوراً.

ووصفــت حركــة »الســام اآلن« فريدمــان، بأنــه حصــان 

ــو  ــرف، وه ــتيطاين املتط ــني االس ــن اليم ــة ع ــروادة نياب ط

ــام يف  ــق الس ــرص تحقي ــل وف ــح إرسائي ــر مبصال ــك يُ بذل

ــة. املنطق
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وغــر  املتطرفــة  فريدمــان  تريحــات  إن  وأضافــت: 

املســؤولة، جــاءت قبيــل اإلعــان عــن خطــة ترامــب للســام 

ــس  ــأن الرئي ــرتك مجــاالً للشــك ب ــا ال ي ــرن«، م ــة الق »صفق

األمــريك إذا كان ينــوي العمــل كوســيط نزيــه فــإن عليــه أن 

ــى املســاء. ــه حت يأمــر فريدمــان بحــزم حقائب

وتســاءلت حركــة الســام اآلن: مــع صديــق مثــل فريدمان 

مــن يحتــاج إىل أعــداء؟ فــكل عاقــل يــدرك أن ضــم الضفــة 

الغربيــة ســيقود املنطقــة إىل كارثــة، وسيشــكل تهديــدا 

حقيقيــا لقيــام إرسائيــل »كدولــة يهوديــة دميقراطيــة«.

ــي )ضــم  ــل اإلجرام ــة أن مثــن هــذا العم ــدت الحرك وأك

الضفــة الغربيــة إلرسائيــل( ســيدفعه فقــط، ســكان املنطقــة، 
وليــس فريدمــان وترامــب.917

فريدمان يدعي: من حق إرسائيل ضم أجزاء من الضفة 
والقيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عدم التوصل 

لتسوية

قــال ديفيــد فريدمــان الســفر األمــريك لــدى تــل أبيــب، 

ــق  ــن مناط ــزاء م ــم أج ــل ض ــق إرسائي ــن ح ــس، إن م أم

الضفــة الغربيــة، لكــن ليــس م حقهــا ضــم كافــة املناطــق 

إليهــا. ورفــض فريدمــان يف مقابلــة مــع صحيفــة »ينويــورك 

ــة يف حــال  تاميــز« توضيــح طريقــة رد فعــل اإلدارة األمركي

نفــذت الحكومــة اإلرسائيليــة وعــد رئيــس الــوزراء بنيامــني 

نتنياهــو بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة. مبينــاً أن اإلدارة 

لــن تحكــم مســبقاً عــى مثــل هــذه القضيــة. واتهــم إدارة 

ــاعدت  ــا س ــا، بأنه ــاراك أوبام ــابق ب ــريك الس ــس األم الرئي

ــن  ــام 2016، يدي ــم املتحــدة ع ــن األم ــرار م ــر ق ــى متري ع

املســتوطنات ويعتــر أنهــا تشــكل انتهــاكاً صارخــاً للقانــون 

ــة  ــطينيني مصداقي ــى الفلس ــك أعط ــراً أن ذل ــدويل، معت ال

للحجيــج التــي يقدمونهــا أمــام العــامل بــأن الضفــة الغربيــة 
ــة مناطــق فلســطينية خالصــة.918 والقــدس الرشقي

مرشعون أمريكيون يقرتحون صندوقاً ملساعدة الفلسطينيني 

بقيمة 50 مليون دوالر سنوياً

قــدم خمســة مــن األعضــاء الدميقراطيــني يف مجلــس 

الشــيوخ يــوم الخميــس 6 حزيــران 2019، مببــادرة مــن 

نائــب زعيــم األقليــة الدميقراطيــة يف املجلــس، جيــف 

مــركي ومرشــحني بارزيــن عــن الحــزب االنتخابــات 2020 

ــث  ــرين ســاندرز والســيناتورة إليزابي الرئاســة، الســيناتور ب

وأرن مــرشوع قــرار يشــجب أي خطــة إرسائيليــة لضــم 

أراض يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، وذلــك يف انتقــاد واضــح 

لرئيــس وزراء إرسائيــل بنيامــني نتنياهــو، الــذي عــر مؤخــراً 

عــن دعمــه لضــم الضفــة الغربيــة املحتلــة أو أجــزاء منهــا. 

ــزم إن »الضــم  ــرار غــر املل وجــاء يف صيغــة مــرشوع الق

األحــادي ألجــزاء مــن الضفــة الغربيــة مــن شــأنه أن يعــرض 

ــل  ــة إرسائي ــس بعاق ــر، وأن مي ــني للخط ــل الدولت ــاق ح آف

بجرانهــا العــرب، وأن يهــدد الطابــع اليهــودي والدميقراطــي 

للدولــة اليهوديــة، وأن يقــوض أمــن إرسائيــل«.

كــام جــاء فيــه أيضــاً أن »سياســة الواليــات املتحــدة 

ــل  ــة لح ــروف مؤدي ــى ظ ــاظ ع ــعى للحف ــي أن تس ينبغ

الدولتــني«.919 

عرشات املستوطنني يقتحمون املسجد األقىص
األحــد،  اليــوم  صبــاح  املســتوطنني،  عــرشات  اقتحــم 
املســجد األقــى املبــارك، مبناســبة مــا يســمى »عيــد نــزول 

التوراة/شــفوعوت”.
مــن  متتاليــة  مجموعــات  أن  معــا  وكالــة  وعلمــت 
املســتوطنني جــددت اقتحاماتهــا للمســجد األقــى املبــارك، 
عــر بــاب املغاربــة والــذي تســيطر ســلطات االحتــال 
عــى مفاتيحــه منــذ احتالهــا مدينــة القــدس، وتتــم عــره 
االقتحامــات للمســجد األقــى يوميــا »باســتثناء يومــي 

الجمعــة والســبت« مــن كل أســبوع.
ــوات  ــن الرشطــة والق ــراد م ــان أن أف وأضــاف شــهود عي
الخاصــة تتنــرش يف ســاحات املســجد األقــى، لتســهيل 
اقتحامــات وجــوالت املســتوطنني يف ســاحات، حيــث اقتحــم 
حتــى الســاعة الثامنة والنصــف صباحا 230 مســتوطنا، ومن 
املتوقــع ارتفــاع اعــداد املقتحمــني خــال فــرتة االقتحامــات 
الصباحيــة وبعــد الظهــر، حيــث دعــت »جامعــات الهيــكل 
املزعــوم« لتنفيــذ اقتحامــات جامعيــة لاقــى اليــوم األحــد 

ويــوم غــد االثنــني.
ويف ســياق متصــل أدى عــرشات املســتوطنني صلــوات 
جامعيــة عــى أبــواب املســجد األقى مــن الجهــة الخارجية، 
خاصــة عنــد بــاب القطانــني، وســط انتشــار مكثــف لقــوات 

االحتــال وتضييــق عــى حركــة التجــار واملقدســيني.
ومــن جهــة ثانيــة مــددت رشطــة االحتــال توقيــف 
حــارس املســجد األقــى مهنــد ادريــس لعرضــه عــى 
املحكمــة اليــوم، وذلــك بعــد رفــض الحــارس االفــراج عنــه 

ــبوعني. ــدة أس ــى مل ــجد األق ــن املس ــاده ع ــل ابع مقاب
أمــس  صبــاح  ادريــس  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
ــه  ــد تصدي ــرح، بع ــرب امل ــه بال ــدت علي ــبت، واعت الس
ألفــراد الرشطــة ومنعهــم مــن اقتحــام مصــى بــاب الرحمــة 
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بأحذيتهــم.920

يواصل إرضابه لليوم الـ69: األسري العويوي يعاين ظروفا 

صحية صعبة

ــد،  ــوم األح ــن، الي ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ قال

ــه املفتــوح عــن  إن األســر حســن العويــوي، يواصــل إرضاب

الطعــام منــذ 69 يومــا رفضــا العتقالــه اإلداري، وســط 

ــا. ــة وتدهوره ــه الصحي ــم حالت ــن تفاق ــرات م تحذي

ســجون  إدارة  إن  صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 

ــايض،  ــس امل ــوم الخمي ــوي ي ــت األســر العوي ــال نقل االحت

ــرزالي«  ــفى »ب ــة« إىل مستش ــان الرمل ــل »نيتس ــن معتق م

ــي. ــه الصح ــى وضع ــرأ ع ــر ط ــور خط ــد تده بع

ــر  ــن نقصــان كب ــاين م ــوي يع ــت ان األســر العوي وأضاف

بالــوزن وأوجــاع حــادة يف املفاصــل والخــارصة والــرأس، 

وشــعور دائــم بالــرد، وآالم يف املعــدة، وعــدم القــدرة عــى 

الوقــوف والحركــة، كــام يتعــرض لســوء معاملــة مــن قبــل 

ــجانني. الس

املســؤولية  االحتــال  إدارة ســجون  الهيئــة،  وحملــت 

ــة اىل أن  ــوي، الفت ــر العوي ــاة األس ــة وحي ــن صح ــة ع كامل

ــي. ــه واملحام ــارة ذوي ــن زي ــر م ــع األس اإلدارة متن

يذكــر أن األســر العويــوي أب لثاثــة أطفــال، وهــو أســر 

ســابق أعــاد االحتــال اعتقالــه يف ينايــر مــن العــام الجــاري، 

وفــرض عليــه االعتقــال اإلداري مــدة أربعــة أشــهر، وجــدد 

أمــر اعتقالــه للمــرة الثانيــة، مــا دفعــه لخــوض إرضاب عــن 
الطعــام.921

اليوم االثنني 2019/6/10

مئات املستوطنني ينفذون سلسلة اقتحامات لألقىص جنود 
االحتالل يطاردون أطفاالً العتقالهم يف الخليل

اقتحــم مئــات املســتوطنني اإلرسائيليــني، أمــس، املســجد 

األقــى بحراســة رشطيــة ملناســبة عيــد نــزول التــوراة 

»شــفوعوت”.

ــدس: إن 433  ــامية يف الق ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ وقال

بحراســة  أمــس،  األقــى،  املســجد  اقتحمــوا  مســتوطناً 

رشطيــة مشــددة يف الفــرتة الصباحيــة.

واقتحــم عــدد إضــايف املســجد يف ســاعات مــا بعــد صــاة 

ظهــر أمــس.

وكانــت االقتحامــات متــت مــن خــال بــاب املغاربــة 

بحراســة رشطيــة، وتخللتهــا اســتفزازات للمصلــني. وتجمــع 

ــاب  ــة لب ــة الخارجي ــة البواب ــتوطنني قبال ــن املس ــات م املئ

ــة. ــدة القدمي ــني يف البل القطان

وكانــت جامعــات يهوديــة متطرفــة دعــت إىل اقتحامــات 

واســعة للمســجد ملناســبة عيــد نــزول التــوراة اليهــودي.

ــا يشــبه  ــدس إىل م ــت الق ــال حول ــوات االحت ــت ق وكان

الثكنــة العســكرية، بفعــل االنتشــار الواســع لعنارصهــا 

ووحداتهــا الخاصــة وفــرق الخيالــة والدوريــات العســكرية 

ــد  ــا للعدي ــل إغاقه ــة، وبفع ــة والراجل ــة املحمول والرشطي

لتأمــني  املدينــة،  يف  الرئيســية  والشــوارع  الطــرق  مــن 

الحراســة والحاميــة لعصابــات املســتوطنني خــال اخرتاقهــم 

ــراق. ــط ال ــاه حائ ــة باتج ــدة القدمي للبل

ــت  ــتوطنني مارس ــاة املس ــن غ ــات م ــر أن مجموع يذك

عربداتهــا، الليلــة قبــل املاضيــة، يف القــدس القدميــة خــال 

ــدار  ــراق )الج ــط ال ــة حائ ــن وإىل باح ــا م ــا وإيابه ذهابه

الغــريب للمســجد األقــى(، وامتــدت عربــدات املســتوطنني 

إىل عــدد مــن أحيــاء بلــدة ســلوان جنــوب األقــى، خاصــة 

التــي تتواجــد فيهــا بــؤر اســتيطانية. كــام أدت مجموعــات 

مــن املســتوطنني رقصــات وصلــوات تلموديــة عنــد األبــواب 

ــواب  ــة أب ــى، خاص ــجد األق ــة« للمس ــية »الخارجي الرئيس

ــد. ــباط، والحدي ــني، واألس القطان

ــة،  ــاف والشــؤون الديني ــددت وزارة األوق ــا، ن ــن جهته م

باقتحــام املســجد األقــى مــن قبــل املســتوطنني، وطالبــت 

ــع  ــرورة وض ــة ب ــات الحقوقي ــدويل واملؤسس ــع ال املجتم

حــد لهــذه االنتهــاكات التــي متــس بقدســية املســجد، 

ــى  ــال إىل األق ــد الرح ــرورة ش ــعبنا ب ــاء ش ــدة أبن مناش

ــه. ــكاف في واالعت

أن  الــرب،  أبــو  األوقــاف، حســام  وأكــد وكيــل وزارة 

االســتمرار بهــذه الجرائــم بــني الحــني واآلخــر ومبباركــة مــن 

املســتوى الســيايس اإلرسائيــي وبشــكل علنــي، يلــزم العــامل 

ــاد  ــكل ج ــل بش ــؤولياته، وأن يتدخ ــد مس ــف عن ــأن يق ب
ــاكات.922 ــذه االنته ــد له ــع ح لوض

“هآرتس«: فريدمان ميهد الطريق لضم الضفة وترصيحاته 

»ليست صدفة« 

اعتــرت صحيفــة »هآرتــس« العريــة، أمــس، تريحــات 

ــل  ــة إرسائي ــان حــول أحقي ــد فريدم ــريك ديفي الســفر األم

بضــم أجــزاء من الضفــة الغربية، مبثابــة متهيــد للطريق أمام 

ــة. ــة املحتل ــل لضــم أحــادي الجانــب للضفــة الغربي إرسائي
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ورأت الصحيفــة، يف موقــف رأي لهــا نرشتــه عــى موقعها، 

القانــون  تناقــض  التريحــات  هــذه  أن  أمــس،  مســاء 

ــة  ــة األمركي ــه الخارجي ــذي نرشت ــل ال ــدويل، وأن التعدي ال

يعتــر ضعيفــاً، مشــرة إىل أن »التاريــخ يُظهــر أن فريدمــان 

هــو املقيــاس الناجــح ملعرفــة حالــة الضغــط التــي ميكــن أن 

يتعــرض لهــا البيــت األبيــض”.

وقالــت: »قــد يكــون هنــاك كثــر مــن التوضيــح مــن قبــل 

املســؤولني األمركيــني حــول تلــك التريحــات، لكــن كلمــة 

واحــدة صغــرة مــن بــني كل االقتباســات تكفــي لفهــم 
ــة، بأنهــا تريحــات صحيحــة”.923 الصــورة الكامل

إرسائيل مل تتلق دعوة لحضور مؤمتر البحرين وقلق أمرييك 

من انخفاض املشاركة العربية
قالــت مصــادر مطلعــة، مســاء أمــس، إن إرسائيــل مل 
تتلــق بعــد أي دعــوة لحضــور مؤمتــر البحريــن االقتصــادي 
الخــاص الــذي دعــت اإلدارة األمركيــة إىل عقــده يف الخامس 
ــاري،  ــران الج ــن حزي ــن م ــادس والعرشي ــن والس والعرشي
باعتبــاره الجــزء األول مــام يســمى »صفقــة القــرن«، فيــام 
تشــعر اإلدارة األمركيــة بقلــق مــن احتــامالت نجــاح املؤمتــر 
ــاة  ــرت القن ــة املنخفضــة. وذك عــى ضــوء املشــاركة العربي
ــة  ــة أن »االســتعدادات األمركي ــة املاضي ــة »13« الليل العري
ــق  ــل مل تتل ــات، وأن إرسائي ــه صعوب ــة وتواج ــر هش للمؤمت
أي دعــوة رغــم أن أســبوعني فقــط بقيــا عــى موعــد عقــد 
املؤمتــر«. ونقلــت القنــاة عــن مســؤول إرسائيــي كبــر، 
قولــه إن جاريــد كوشــنر مستشــار الرئيــس األمــريك، دونالد 
ــوزراء  ــس ال ــو، رئي ــني نتنياه ــغ بنيام ــره، أبل ــب وصه ترام
اإلرسائيــي، خــال لقائهــام يف الثاثــني مــن أيــار املــايض، أن 
ــة  ــى موافق ــول ع ــر الحص ــت تنتظ ــة ال زال اإلدارة األمركي

ــة.924  ــدول العربي دول أخــرى وخاصــة ال

الخارجية تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان للجنائية 

الدولية
ــم  ــدرس تقدي ــا ت ــني، إنه ــة واملغرتب ــت وزارة الخارجي قال
شــكوى ضــد ســفر الواليــات املتحــدة األمركيــة لــدى 
الجنائيــة  املحكمــة  لــدى  فريدمــان،  ديفيــد  إرسائيــل 

الدوليــة، لخطورتــه عــى الســلم واألمــن يف املنطقــة.
ــات  ــس، تريح ــي أم ــان صحف ــة يف بي ــت الخارجي ودان
أن  فيهــا  اعتــر  التــي  فريدمــان،  املســتوطن  مواقــف 
مــن حــق إرسائيــل ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة 
األمركيــة  اإلدارة  لسياســة  امتــداداً  واعترتهــا  املحتلــة، 
ــتعامرية  ــاته االس ــال وسياس ــل لاحت ــكل كام ــازة بش املنح

التوسعية.

ــأي منطــق يعتقــد فريدمــان أن مــن حــق  وتســاءلت: ب
إرسائيــل ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة لهــا، لكــن ليــس 
كل الضفــة؟ عــى مــاذا اعتمــد يف قناعتــه تلــك؟ عــى 
ــع ضــم األرض بالقــوة؟ أم عــى  ــذي مين ــدويل ال ــون ال القان
واقــع الحــال املفــروض مــن قبــل ســلطات االحتــال؟ 
ــورك  ــة النيوي ــرور مراســل صحفي ــف م ــا نســتغرب كي وهن
اســتفهام  عامــة  أي  دون  الخطــر  الــكام  هــذا  تاميــز 
تلــك  مثــل  مضامــني  فهــم  يف  تعمــق  أو  استفســار  أو 

اإلجابة.
وقالــت الخارجيــة إن مــا يلفــت النظــر يف كام املســتوطن 
حيــاة  نوعيــة  تحســني  عــى  حريــص  أنــه  فريدمــان 
ــوال  ــر أم ــال توف ــن خ ــال، م ــت االحت ــطينيني تح الفلس
ــة  ــرتكة للغرف ــاريع املش ــم املش ــة لدع ــر عربي ــة وغ عربي
التــي  االســيتطانية،  اإلرسائيليــة  الفلســطينية  التجاريــة 
اهتــم شــخصياً يف تأسيســها لتكــون عنــوان التعايــش تحــت 
االحتــال، يف الوقــت الــذي مل يدخــر جهــداً مــن أجــل قطــع 
كامــل املســاعدات األمركيــة عــن الشــعب الفلســطيني 
ــفيات  ــن مستش ــة م ــاه التحتي ــة وبن ــاته الخدماتي ومؤسس

ــخ. ــرق ...ال وط
وأضافــت: كيــف يلتقــي قاطــع املســاعدات املبــارشة 
مــع مــن يطالــب بتوفــر الدعــم املــايل للتنميــة االقتصاديــة 
مبفهــوم اســتيطاين كولونيــايل؟ ومــن هــو لينتقــد ملــف 
ــتوطنني  ــجع املس ــام يش ــطني، بين ــان يف فلس ــوق اإلنس حق
ودولتهــم عــى االعتــداء عــى أمــاك الشــعب الفلســطيني 
والتعــدي عــى حرياتــه األساســية مــن تعليــم وحريــة 

ــل. ــل وتنق ــة وعم ــادة وحرك عب
وقالــت: هــذا الشــخص الجاهــل يف العمــل الســيايس 
واملغيــب عــن حكــم التاريــخ والجغرافيــا، واملنتمــي لدولــة 
املســتوطنات وال يــرى غرهــا، لــن يصــدر عنــه أو منــه مــا 
ــا  ــا يعارضه ــون إال م ــة أو القان ــق أو العدال ــن النط ــم ع ين
ــد  ــي يجه ــال الت ــة االحت ــا دامــت تخــدم دول ــا م ويخالفه
لحاميتهــا والدفــاع عنهــا بــكل مــا ميلــك مــن منطــق القــوة، 

ــوة الامنطــق.925  ق

“الخارجية«: ترحيب إرسائيل بترصيح »فريدمان« يفضح 
تفاهامت نتنياهو ترمب لضم أجزاء من الضفة

 قالــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني إن ترحيــب املســؤولني 

اإلرسائيليــني بتريــح الســفر األمــريك لــدى تــل أبيــب 

»فريدمــان« بشــأن »حــق ارسائيــل يف ضــم أجــزاء مــن 

الضفــة الغربيــة« يعكــس ُعمــق التحالــف القائــم بــني 

إدارة ترمــب واليمــني الحاكــم يف ارسائيــل برئاســة نتنياهــو، 

واالتفــاق عــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، واملســاس 
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بالحقــوق الوطنيــة املرشوعــة للشــعب الفلســطيني.

وأضافــت الــوزارة يف بيــان، صــدر اليــوم االثنــني، إن 

تريــح »فريدمــان« يفضــح حجــم التنســيق التآمــري 

معــاداة  عــى  بينهــام  الخفيــة  والتفاهــامت  املشــرتك 

ــا الحــل النهــايئ التفاوضيــة  الفلســطينيني عــر حســم قضاي

ــن  ــدا ع ــال، وبعي ــوة االحت ــب وبق ــادي الجان ــكل أح بش

أصحــاب القضيــة الرشعيــني.

ــارشاً  ــاً مب ــكل تحريض ــان« يش ــح« فريدم ورأت أن تري

ــن  ــزاء م ــم أج ــى ض ــدام ع ــه لإق ــو وأركان حكم لنتنياه

الضفــة الغربيــة، وأن التناغــم األمــريك اإلرسائيــي الحاصــل 

يهــدف اىل الدفــع بهــذه القضيــة اىل دائــرة الجــدل والنقــاش 

يف أمريــكا وإرسائيــل والعــامل، لتوفــر البيئــة املامئــة لتنفيــذ 

خطــوات فعليــة عــى االرض بهــذا الشــأن متفــق عليهــا بــني 

نتنياهــو وترمــب، ويف نفــس الوقــت لفرضهــا عــى أجنــدة 

املعركــة االنتخابيــة املرتقبــة يف إرسائيــل.

ونوهــت إىل أن تريحــه ليس صدفة، ويعكــس بتفاصيله 

ومضامينــه وإيحاءاتــه موقفــاً أيديولوجيــاً متطرفــاً يتطابــق 

ــره  ــل، وتعت ــع اليمــني املتطــرف يف ارسائي ــل م بشــكل كام

اعرتافــا رصيحــاً مــن جانــب ادارة ترمــب بحقيقــة توجهاتهــا 

العدائيــة تجــاه الفلســطينيني، وانحيازهــا الكامــل لاحتــال 

واالســتيطان، وهــو مــا اعــرتف بــه فريدمــان عندمــا تحــدث 

ــوا  ــم عارض ــطينيني ألنه ــة( الفلس ــراءات لـ)معاقب ــن اج ع

الخطــوات األمريكيــة، وبكلــامت أخــرى فــان فريدمــان 

ــم  ــة قضيته ــول بتصفي ــا القب يعــرض عــى الفلســطينيني ام

أو معاقبتهــم يف »منطــق« شــاذ وفريــد مــن نوعــه يعكــس 

رؤيــة »شــوفينية« عنريــة بغيضــة ميثلهــا شــخص ظامــي 

مثــل فريدمــان.

أوبامــا  إلدارة  »فريدمــان«  انتقــاد  أن  كــام  وتابعــت: 

األمــن  مجلــس  يف  االســتيطان  بشــأن  قــراراً  لتمريرهــا 

وامتعاضــه منــه جــاء عــى خلفيــة أن هــذا القــرار أعطــى 

مصداقيــة للموقــف الفلســطيني الــذي يتمســك بالرشعيــة 

الدوليــة وإقامــة دولــة فلســطني املســتقلة عــى كامــل 

األرض الفلســطينية املحتلــة منــذ العــام 1967 مبــا فيهــا 

ــا. ــة له ــة عاصم ــدس الرشقي الق

وأكــدت يف ختــام بيانهــا أن تريحــه يهــدف اىل شــطب 

ــدويل  ــون ال ــى القان ــة ع ــام القامئ ــة الس ــات عملي مرجعي
ــا.926 ــة وقراراته ــة الدولي والرشعي

اعتقال ما يزيد عىل 370 مواطناً:

وبــني التقريــر أن قــوات االحتــال اعتقلــت يف القــرتة 

ــال، و4  ــن األطف ــد م ــم العدي ــارب 370، بينه ــا ق ــا، م ذاته

ســيدات، ومواطــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.

وأصــدرت ســلطات االحتــال أوامــر اعتقــال إداري بحــق 

30 معتقــاً خــال النصــف الثــاين مــن شــهر أيــار املنــرم، 

ــوح  ــاإلرضاب املفت ــروب ب ــودة الح ــر ع ــتمر األس ــام اس في

ــن  ــر م ــه اإلداري ألك ــد اعتقال ــبب تجدي ــام بس ــن الطع ع

مــرة، وأجــرى أطبــاء ســلطات االحتــال عمليــة بــرت القــدم 

اليــرى لألســر القــارص محمــود صــاح الــذي تعــرض 

ــود  ــل جن ــن قب ــة م ــفل الركب ــي أس ــاص الح ــة بالرص إلصاب

ــه. ــة اعتقال ــال عملي ــال، خ االحت

واشــتىك أرسى ســجن »رميــون« مــن تباطــؤ ســلطات 

االحتــال يف مكافحــة الحــرشات والزواحــف الســامة داخــل 

أقســام الســجن، مــا تســبب يف زيــادة معانــاة األرسى الذيــن 

ــة  ــة والتهوي ــدام النظاف ــامل وانع ــن اإله ــا م ــون أص يعان

ــة. ــح الكريه وانتشــار الروائ

ويف الســياق ذاتــه، أبعــدت ســلطات االحتــال 16 مواطنــا 

عــن املســجد األقــى ومدينــة القــدس املحتلــة؛ وأصــدرت 

عــدداً مــن قــرارات الحبــس املنــزيل بحــق عــرشات املواطنني 

املقدســيني، بينهــم عــدد مــن حــراس املســجد األقــى، 

وفرضــت غرامــات ماليــة كــرشوط إلطــاق رساحهــم.927 

مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية يف القدس املحتلة:

التحريــر  الدوليــة مبنظمــة  العاقــات  دائــرة  وقالــت 

ــة  ــن وزارة اإلســكان اإلرسائيلي ــا، ع الفلســطينية، يف تقريره

اســتيطانية يف  لبنــاء )805( وحــدات  طرحــت مناقصــة 

مدينــة القــدس املحتلــة، بواقــع )460( وحــدة يف مســتعمرة 

»بســغات زئيــف«، و)345( وحــدة يف مســتعمرة »رامــوت«.

وأشــار التقريــر إىل ان مســتوطني مســتعمرة »عيــي« 

ــة  ــني الزراعي ــاه أرايض املواطن ــة باتج ــاه العادم ــوا املي ضخ

ــوت،  ــام وقري ــة ويت ــن الرشقي التابعــة لقــرى الســاوية والل

األمــر الــذي أدى إىل إتــاف املزروعــات واألشــجار، وجــرف 

يف  أرض  قطعــة  موريــه«  »ألــون  مســتعمرة  مســتوطنو 

قريــة ديــر الحطــب، ووضعــوا عليهــا )5( بيــوت متنقلــة يف 

ــدة. ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام محاول

كــام جرفــت مجموعــة أخــرى أرايض املواطنــني الزراعيــة 

ــق  ــق طري ــا، لش ــة مادم ــة لقري ــة الرشقي ــة يف الجه الواقع
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اســتيطاين، كــام دخلــت مجموعــة مــن املســتوطنني إىل 

ــة  ــة لقري ــى األطــراف الرشقي ــة ع ــني الزراعي أرايض املواطن

عصــرة القبليــة، وأرضمــت النــار يف محاصيــل زراعيــة، 

ــني عــى أطــراف  ــازل املواطن ورشــقت الحجــارة باتجــاه من

القريــة، ورشــقت مجموعــة مــن املســتوطنني الحجــارة 

ــس  ــارع الرئي ــى الش ــارة ع ــني امل ــات املواطن ــاه مركب باتج

مســتعمرة »حومــش«  قــرب مدخــل  جنــني،   - نابلــس 

املخــاة، مــا أدى إىل إلحــاق أرضار ماديــة يف عــدد مــن 

املركبــات الفلســطينية.

واعتــدت مجموعــة مــن املســتوطنني يف البلــدة القدميــة 

مــن الخليــل، بالــرب عــى الطفلــة رنــني زاهــدة واملواطــن 

كايــد غريــب، مــا أدى إىل إصابتهــام بجــروح ورضــوض، 

كــام اعتــدت مجموعــة أخــرى قــرب مســتعمرة »ميخــوال« 

املقامــة يف منطقــة األغــوار الشــاملية، بالــرب املــرح عــى 

ــه برضــوض، فيــام  ــع عــواد، مــا أدى إىل إصابت املواطــن ربي

ــات املســتوطنني للمســجد األقــى، خــال  تكــررت اقتحام

شــهر رمضــان املبــارك، وتحــت حراســة معــززة مــن عنــارص 

الوحــدات الخاصــة يف رشطــة االحتــال.928 

هدم املنازل واالعتداء عىل املمتلكات:

أشــار التقريــر إىل تعــرض )800( وحــدة ســكنية ومنشــأة 

واملكاتــب  التجاريــة  واملحــال  الــورش  عــرشات  بينهــا 

اإلعاميــة للدمــار، خــال قصــف وعــدوان قــوات االحتــال 

ــزة. األخــر عــى قطــاع غ

ــال دمــرت )100( وحــدة ســكنية  ــني أن قــوات االحت وب

ومنشــأة بشــكل كي، و)700( وحــدة ســكنية ومنشــأة 

ــاء  ــى أنح ــة ع ــة موزع ــا )13( مدرس ــزيئ، بينه ــكل ج بش

وقــوارب  الكهربــاء  شــبكات  إلصابــة  إضافــة  القطــاع، 

الصياديــن ومعــدات الصيــد بــأرضار كبــرة.

وادي  منطقــة  يف  منزلــني  االحتــال  قــوات  وهدمــت 

ــاء  ــد اإلنش ــزالً قي ــاً( ومن ــلوان، و)بركس ــي س ــول يف ح ياص

يف قريــة صــور باهــر، وغرفــة زراعيــة يف منطقــة شوشــحلة 

ــارس،  ــة ح ــاً يف قري ــاً تجاري ــر، ومح ــدة الخ ــة لبل التابع

ــة  ــر لرتبي ــة إىل حظائ ــني تســتخدمان للســكن، إضاف وخيمت

تســتخدمان  وخيمتــني  الحديديــة،  منطقــة  يف  األغنــام 

للســكن وحظــرة لرتبيــة األغنــام ومخزنــاً لألعــاف يف منطقة 

الــراس األحمــر يف األغــوار الشــاملية، وخيمــة تســتخدم 

ــرات  ــة الدي ــزالً يف منطق ــة سوســيا، ومن ــرب قري للســكن ق

الرتخيــص ووقوعهــا يف  عــدم  بحجــة  يطــا،  بلــدة  رشق 

مناطق »ج« .

ــى إخــاء  ــة ع ــال )15( عائل ــوات االحت ــام أجــرت ق في

مســاكنهم يف منطقــة خربــة حمصــة الفوقــا يف األغــوار 

ــة. ــب يف املنطق ــامل التدري ــام بأع ــة القي ــاملية بحج الش

وســلمت قــوات االحتــال إخطاريــن بهــدم البنــاء اإلضــايف 

يف املقــر القديــم للجنــة الشــعبية لخدمــات مخيــم شــعفاط 

مبدينــة القــدس، ووزعــت )20( إخطــاراً بالهــدم ملنــازل 

ــف  ــة العيســاوية، وســلمت إخطــاراً بوق ومنشــآت، يف قري

ــاء )بركــس( رشق خربــة عاطــوف. العمــل يف بن

تدمري املحاصيل الزراعية:

وذكــر التقريــر بــأن مجموعــات مــن املســتوطنني اقتلعت 

ــة برقــة، وقطعــت  نحــو 25 شــجرة زيتــون مــن أرايض قري

ــات  ــجار اللوزي ــن أش ــدداً م ــتوطنني ع ــن املس ــة م مجموع

الزراعيــة يف خربــة  مــن أرايض املواطنــني الفلســطينيني 

ــا. ــدة عقرب ــون الواقعــة رشق بل يان

فيــام دمــرت قــوات االحتــال خــط امليــاه املغــذي لقريــة 

فــروش بيــت دجــن، الــذي ميتــد مــن منطقــة عــني شــبي 

واآلبــار االرتوازيــة حتــى مــزارع القريــة.

واندلــع حريــق جــراء قيــام قــوات االحتــال بأعــامل 

التدريــب يف األغــوار الشــاملية، مــا أدى إىل احــرتاق مســاحة 

واســعة مــن املراعــي التــي يعتمــد عليهــا أصحــاب املــوايش 

قــوات  واســتولت  مواشــيهم،  رعــي  يف  رئيــيس  بشــكل 

االحتــال عــى مركبــة خاصــة يف البلــدة القدميــة مــن 

ــم. ــي نعي ــدة بن ــل بل ــى مدخ ــرى ع ــل، وأخ الخلي

 انتهاكات االحتالل بحق الصحفيني ووسائل االعالم:

ــال خــال العــدوان األخــر عــى  ــرات االحت دمــرت طائ

قطــاع غــزة مكاتــب وكالــة األناضــول الرتكيــة، ومركــز عبــد 

اللــه الحــوراين للدراســات والتوثيــق، ومكتــب إعــام األرسى، 

ومؤسســة هــا فلســطني للتدريــب اإلعامــي يف مدينــة 

غــزة، وأصيبــت الصحفيــة صافينــاز اللــوح، أثنــاء تغطيتهــا 

ــرادات  ــاري ج ــي س ــزة، والصحف ــاع غ ــى قط ــدوان ع للع

ــة  ــال يف قري ــوات االحت ــات مــع ق ــه للمواجه ــاء تغطيت أثن

ــب  ــم الخطي ــد الرحي ــي عب ــور الصحف ــرا، واملص ــت س بي

والصحفــي جميــل الشــخريت خــال تغطيتهــام للمســرات 

ــال  ــة خ ــو جال ــارس أب ــي ي ــح، والصحف ــلمية رشق رف الس

تغطيتــه للمســرات الســلمية رشق جباليــا، والصحفيــان 
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ــام  ــاء تغطيته ــظ الهشــلمون أثن ــد الحفي ــظ وعب ــد الب أحم

لفعاليــة يف قريــة أم العرايــس جنــوب يطــا، وعــامد بــدوان 

ــزة. ــلمية رشق غ ــرات الس ــه للمس ــال تغطيت خ

فيــام اعتقلــت قــوات االحتــال االســر املحــرر الصحفــي 

ســامي العــايص مــن مدينــة نابلــس، واحتجــزت الصحفيــني 

ــذا  ــة، وش ــني صوافط ــة، ورن ــادي جرارع ــارص، وش ــازم ن ح

حــامد، وهشــام أبــو شــقرة، وخالــد بديــر، ومحمــود فــوزي، 

والناشــط فــارس فقهــا مــن مؤسســة الحــق، واســتولت 

عــى هواتفهــم ومركباتهــم ومنعتهــم مــن تغطيــة عمليــات 

ــوار،  ــا يف األغ ــة الفوق ــة حمص ــن قري ــني م ــل املواطن ترحي

وداهمــت قــوات االحتــال منــزل الصحفــي نــواف العامــر 

يف قريــة كفــر قليــل جنــوب مدينــة نابلــس وفتشــته 
ــه.929 ــت مبحتويات وعبث

اليوم الثالثاء 2019/6/11

 استشهاد ضابط إسعاف من الربيج متأثراً بجروحه 

االحتالل يصادر عرشات الدومنات رشق نابلس

صبحــي  محمــد  اإلســعاف  ضابــط  أمــس،  استشــهد، 

ــروح  ــراً بج ــج، متأث ــم الري ــن مخي ــاً(، م ــي )36 عام الجدي

ــرات  ــاين يف مس ــه اإلنس ــه بواجب ــال قيام ــا خ ــب به أصي

العــودة رشق جباليــا، يف الثالــث مــن أيــار املــايض.

يف  األهــي  مستشــفى  مــن  طبيــة  مصــادر  وأعلنــت 

ــن  ــاج، ع ــى الع ــث كان الشــهيد يتلق ــل، حي ــة الخلي مدين

استشــهاده، بعــد ظهــر أمــس.

وكان الشــهيد »الجديــي« أصيــب بجــروح يف وجهــه جراء 

تعرضــه لعيــار معــدين مغلــف باملطــاط يف منطقــة األنــف، 

مــا أدى إىل حــدوث كــر يف الجمجمــة.

وقالــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة: »باستشــهاد ضابــط 

اإلســعاف محمــد الجديــي، يرتفــع عــدد شــهداء الطواقــم 

الصحيــة إىل أربعــة شــهداء خــال مســرات العــودة وكــر 

الحصــار، التــي انطلقــت يف الثاثني مــن آذار يف العام 2018.

ــد  ــطيني: إن أح ــر الفلس ــال األحم ــة اله ــت جمعي وقال

كوادرهــا قــى شــهيداً متأثــراً بجــروح أصيــب بهــا يف وقــت 

ســابق، بينــام كان يقــوم بتأديــة واجبــه املهنــي واإلنســاين يف 

منطقــة »أبــو صفيــة« رشق جباليــا.

مــن جانبهــا، قالــت وزيــرة الصحــة د. مــي الكيلــة، عقــب 

اإلعــان عــن استشــهاد »الجديــي«: إن إطــاق النــار عــى 

ضابــط إســعاف وإصابتــه بجــروح بالغــة واستشــهاده يُعــد 

جرميــة حــرب، وتعمــد باســتهداف املســعفني واملتطوعــني 

الذيــن يــؤدون واجبهــم اإلنســاين، مشــرة إىل أن مــا متارســه 

قــوات االحتــال يُعــد خرقــاً للمعاهــدات واالتفاقيــات 

ــن  ــعفني يف ميادي ــة املس ــى حامي ــص ع ــي تن ــة الت الدولي
ــزاع.930 الن

القدس “العليا اإلرسائيلية« تصادق عىل بيع عقارات 

للكنيسة األرثوذكسية لجمعية استيطانية

رفضــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، أمــس، التامســاً 

ــع  ــه الكنيســة األرثوذكســية، وصادقــت عــى بي تقدمــت ب

بالقــدس  العتيقــة  البلــدة  للكنيســة يف  ثاثــة عقــارات 

املحتلــة لجمعيــة »عطريــت كوهانيــم« االســتيطانية.

ــاً اســتمر نحــو  ــأيت هــذا الرفــض لينهــي رصاعــاً قضائي وي

14 عامــاً بشــأن بيــع ممتلــكات الكنيســة، مــا يعتــر مكســباً 

للجمعيــة االســتيطانية التــي تعــزز مكانتهــا يف »حــارة 

ــة. ــدة العتيق ــارى« بالبل النص

ونقلــت صحيفــة »هآرتــس« عــن مصــدر يف البطريركيــة 

قولــه: إنهــا تلقــت يف األيــام األخــرة شــهادات جديــدة 

عــن الفســاد يف عمليــة بيــع األمــاك، وإن الكنيســة تنــوي 

ــرار. العمــل عــى إلغــاء الق

ومــن الافــت، بحســب الصحيفــة، أن محامــي البطريركية 

تنازلــوا عــن االدعــاءات بشــأن الرشــوة والفســاد يف أســاس 

الصفقــة، كــام تنازلــوا عــن ادعــاءات عــدم صاحيــة التوقيــع 

ــة  ــى املحكم ــق ع ــرض وثائ ــم ع ــام مل يت ــة، ك ــى الصفق ع

ــد عرضــت 9  ــت ق ــتيطانية كان ــة االس تشــر إىل أن الجمعي

أضعــاف املبلــغ الــذي تــم دفعــه فعــاً.

يشــار إىل أن فلســطينيني يســكنون هــذه املبــاين ويعترون 

ــة  ــدأ الجمعي ــع أن تب ــني«، ومــن املتوق »مســتأجرين محمي

بإجــراءات قضائيــة  االســتيطانية »عطريــت كوهانيــم« 
ــا.931 إلخائهــم منه

رفض استئناف بطريركية الروم األرثوذكس وتثبيت قرار 
املركزية لصالح »عطرات كوهنيم« يف صفقة »ساحة عمر 

بن الخطاب« بالقدس
ــا اإلرسائيليــة أمــس التامســني، األول  ردت املحكمــة العلي
مقــدم مــن بطريركيــة الــروم األرثوذكــس بخصــوص إبطــال 
صفقــة تريــب »عقــارات ســاحة عمــر بــن الخطــاب« يف 
بــاب الخليــل يف القــدس املحتلــة، وتحديــداً فندقــي البــرتاء 
واإلمريــال، وقــر »املعظميــة« يف بــاب حطــة قــرب بــاب 

األســباط يف البلــدة القدميــة. 
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تجاريــة  قدمتــه رشكات  التامســا  العليــا  ردت  كذلــك 
مرتبطــة بالجمعيــة االســتيطانية »عطــرات كوهنيــم« التــي 
تعمــل عــى تثبيــت الصفقــة وإخــاق الفندقــني والقــر، 
وذلــك بعــد تــداول هــذه الصفقــة يف املحاكــم اإلرسائيليــة 

عــى مــدار أكــر مــن عــرش ســنوات.
يشــار إىل أن فلســطينيني يســكنون هــذه املبــاين ويعترون 
ــة  ــدأ الجمعي ــوق أن تب ــن املت ــني«، وم ــتأجرين محمي »مس
قضائيــة  بإجــراءات  كوهانيــم«  »عطــرات  االســتيطانية 

ــا.932  ــم منه إلخائه

مجلس الوزراء يدين ترصيحات فريدمان وقرار البناء 

االستيطاين األخري يف القدس

جــدد مجلــس الــوزراء، رفــض تريحــات ســفر الواليــات 

فريدمــان،  ديفيــد  إرسائيــل  لــدى  األمركيــة  املتحــدة 

ــام أدان  ــطيني، ك ــعب الفلس ــد الش ــارش ض ــه املب وتحريض

ــاء أكــر مــن 800 وحــدة اســتيطانية  القــرار اإلرسائيــي ببن

ــوات  ــداءات ق ــتمرار اعت ــة، واس ــدس املحتل ــدة يف الق جدي

ــى  ــجد األق ــني يف املس ــى املصل ــتوطنيه ع ــال ومس االحت

واالقتحامــات املتكــررة للمســجد.

التــي  األســبوعية  جلســته  خــال  املجلــس،  وأشــاد 

عقدهــا، أمــس، يف مدينــة رام اللــه، برئاســة رئيــس الــوزراء 

محمــد اشــتية، بالتقريــر الصــادر عــن مؤسســة »بتســليم« 

ــة  ــال الضف ــاً عــى احت ــرور 52 عام ــة ملناســبة م اإلرسائيلي

ــوات  ــزة، وإزاء الخط ــاع غ ــدس وقط ــي الق ــة ورشق الغربي

ــو  ــب نح ــة ترم ــة برئاس ــا اإلدارة األمركي ــر فيه ــي تس الت

مــا تســمى »صفقــة القــرن«، والكشــف عــن كيفيــة قضــم 

إرسائيــل لــألرايض الفلســطينية خــال العقــود املاضيــة، 

عــر القــرارات الحكوميــة واألوامــر العســكرية واألدوات 

التخطيطيــة، وكيــف رشذمــت الحيــز الفلســطيني، عــر 

تقســيمه إىل وحــدات ضئيلــة املســاحة ومعزولــة عــن 

بعضهــا البــع، وصــادق مجلــس الــوزراء عــى مذكــرة تفاهــم 

موقعــة بــني وزراء الرتبيــة والتعليــم ومؤسســة »أديوكيــد« 

اإليطاليــة، لصالــح ذوي االحتياجــات الخاصــة، وكذلــك قــرر 

ــم  ــوى للتعلي ــة قص ــايل كأولوي ــم امل ــل والدع ــر التموي توف

ــة  ــور العملي ــامة وتط ــن س ــا يضم ــدس، ومب ــة الق يف مدين
ــا.933 ــة فيه التعليمي

االحتالل يهدم بناية من أربع شقق سكنية وطابق أريض يف 
الخليل

 هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، 

ــة ســكنية يف حــي جبــل جوهــر قــرب منطقــة مــزارع  بناي

ــل. ــة الخلي ــوب رشق مدين ــر، جن البق

ــت  ــال داهم ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــل »وف ــاد مراس وأف

املنطقــة املذكــورة وهدمــت بنايــة مكونــة مــن أربــع 

شــقق ســكنية وطابــق اريض »تســوية« قيــد اإلنشــاء، وبــر 

لتجميــع امليــاه، تعــود ملكيتهــا ألبنــاء املواطــن زايــد جــامل 
الرجبــي.934

األربعاء 2019/6/12

االحتالل يوسع حربه عىل األغوار

ــال  ــوات االحت ــت ق ــا، رشع ــذار وكعادته ــابق إن  دون س

اإلرسائيــي اليــوم األربعــاء، بعمليــات هــدم لخيــام ســكنية 

باألغــوار  األحمــر  الــرأس  منطقــة  يف  أغنــام  وحظائــر 

ــة  ــاه يف منطق ــع املي ــر لتجمي ــدم ب ــة له الشــاملية، باإلضاف

العقبــة رشق طوبــاس، يف ثالــث عمليــة هــدم خــال يومــني.

ويــرى باحثــون أن عمليــات الهــدم يف األغــوار الشــاملية 

تشــهد ازديــادا ملحوظــا عــن العــام املــايض.

ورافقــت عمليــة الهــدم هــذه املــرة، تدمــر الجنــود 

ــن  ــر رضر ممك ــاق أك ــم إللح ــه أعينه ــت علي ــا وقع كل م

باألهــايل.

يقــول املواطــن عــان بنــي عــودة يف حديــث لـ»وفــا«، إن 

جرافــات االحتــال داهمــت املنطقــة فجــأة ورشعــت بهــدم 

أربــع خيــام ســكنية وحظرتــني للمــوايش ميلكهــا، باإلضافــة 

لتكســر وتخريــب 20 برميــا للميــاه يســتخدمها لألغــراض 

ــة  ــم تدمــر معــدات للطاق ــري املــوايش، كــام ت ــة ول اليومي

الشمســية يســتخدمها األهــايل إليصــال الكهربــاء لخيامهــم، 

ويضــاف لذلــك هــدم حظــرة لألغنــام وخيمــة ســكنية 

للمواطــن بكــر بنــي عــودة.

ــس  ــودة يجل ــي ع ــان بن ــن املواطــن ع ــة م وعــى مقرب

ــذان  ــليامن، والل ــه س ــودة ونجل ــي ع ــل بن ــان جمي املواطن

هــدم االحتــال لهــام ثــاث حظائــر لرتبيــة املاشــية مســاحة 

كل منهــا مئــة مــرت مربــع، وخيمــة ســكنية مبســاحة 60 مــرتا 

مربعــا، باإلضافــة لتخريــب 25 برميــا للميــاه.

بــرا  االحتــال  ســلطات  هدمــت  العقبــة  قريــة  ويف 

ــن  ــود للمواط ــا يع ــرتا مكعب ــعة 15 م ــاه بس ــع املي لتجمي

محمــد يوســف دبــك.

ــاملية  ــوار الش ــر يف األغ ــرأس األحم ــة ال ــرض منطق وتتع

هدمــت  أســبوعني  فقبــل  متواصلــة،  هــدم  لعمليــات 
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قــوات االحتــال منشــآت وخيــام ســكنية يف املنطقــة تعــود 

للمواطــن جهــاد بنــي عــودة، علــام أن ممتلــكات املواطنــني 

تعرضــت خــال العامــني املاضيــني للهــدم 13 مــرة، كــام أن 

ــة مهــددة بالهــدم بذريعــة  ــازل ومنشــآت القري معظــم من

أنهــا منطقــة عســكرية، فضــا عــن مصــادرة حــوايل ألفــي 

ــم مــن أراضيهــا. دون

ــر الــذي هدمــه  يقــول دبــك يف حديــث لـ»وفــا«، إن الب

ــاه، ويعتمــد  ــن املي ــا م ــال يســتوعب 15 مــرتا مكعب االحت

ــل  ــرة واملحاصي ــجار املثم ــل يف ري األش ــكل كام ــه بش علي

ــا. ــه منه ــاش هــو وعائلت ــا ويعت ــي يزرعه الت

ويضيــف دبــك الــذي ال يــكاد يقــوى عــى الوقــوف نتيجة 

الصدمــة مــام أقدمــت عليــه ســلطات االحتــال، »بعــد هدم 

البــر أصبحــت كل محاصيــي التــي أعتمــد عليهــا كمصــدر 

ــة املؤسســات  ــا كاف ــاف«، داعي ــددة بالجف رزق أســايس مه

الحقوقيــة والصحفيــة لتوثيــق مــا يتعــرض لــه أهــايل األغوار 

مــن محــاوالت يوميــة لاقتــاع والتهجــر.

ــأيت  ــاح ت ــاعات الصب ــذ س ــة من ــدم املتواصل ــات اله عملي

امتــدادا لعمليــات هــدم أخــرى قامــت بهــا قــوات االحتــال 

أمــس يف منطقــة »أم كبيــش« التابعــة لبلــدة طمــون، حيــث 

ــرشات  ــاع ع ــة القت ــاه، باإلضاف ــع املي ــر لجم ــدم ب ــم ه ت

ــون مــن املنطقــة. أشــجار الزيت

ويف هــذا الســياق أشــار الباحــث يف مركــز عبــد اللــه 

الحــوراين للدراســات محمــد الحــروب إىل أنــه مــن املاحــظ 

تصعيــد االحتــال لكافــة أشــكال انتهاكاته باألغوار الشــاملية 

منــذ بدايــة العــام الحــايل، فنســبة االنتهــاكات هــذا العــام 

تعتــر أعــى مــن االنتهــاكات خــال العــام املــايض.

ــات الهــدم  ــادة يف عملي وأوضــح الحــروب أن نســبة الزي

هــذا العــام عــن نفــس الفــرتة خــال العــام املــايض 2018 

تقــدر بـــ 500%، فخــال النصــف األول مــن العــام املــايض 

ــوار الشــاملية ســبع  ــة يف األغ ــدد املنشــآت املهدوم ــغ ع بل

ــف  ــال النص ــا خ ــأة وبيت ــت 34 منش ــام بلغ ــآت، بين منش

ــام الحــايل. ــن الع األول م

ونــّوه إىل أن االحتــال يهــدف مــن وراء ذلــك إىل تفريــغ 

املنطقــة مــن ســكانها والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل، 

كونهــا منطقــة اســرتاتيجية مــن ناحيــة موقعهــا الحــدودي، 

وأراضيهــا الخصبــة ومصــادر امليــاه فيهــا، وبالتــايل هــي ذات 

أهميــة زراعيــة واقتصاديــة كبــرة.

ووفقــا لتقريــر خــاص أصــدره مركــز عبــد اللــه الحــوراين 

للدراســات حــول هــدم البيــوت واملنشــآت يف حصــاد العــام 

2018 كامــا، فإنــه يف محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــاملية 

»هدمــت ســلطات االحتــال )11( بيتــا، و)34( منشــأة، 

ومــن أبــرز عمليــات الهــدم التــي متــت، هــدم )8( بيــوت 

يف خربــة الحديديــة، وهــدم بيتــني يف قريــة بردلــة، وبيــت 

واحــد يف خربــة أم الجــامل، وشــملت عمليــات الهــدم 

ــة،  ــر، وكردل ــرأس االحم مناطــق الســاكوت، والفارســية، وال

وســمرا، وأم العــر، وحمصــة الفوقــا، وابزيــق، كــام أخطــرت 

ســلطات االحتــال بهــدم )63( بيتــاً ومنشــأة شــملت معظم 
تجمعــات األغــوار الشــاملية«.935

األسريات يف سجن »الدامون« يهددن باإلرضاب عن الطعام 

مطلع الشهر املقبل

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم األربعــاء، 

ــي،  ــون اإلرسائي ــجن الدام ــات يف س ــرات القابع ــأن األس ب

ــخ  ــام بتاري ــن الطع ــوح ع ــرشوع يف إرضاب مفت ــددن بال ه

2019/7/1، تحــت شــعار »إرضاب الحرائــر«، وذلــك إلجبــار 

إدارة الســجن عــى تحســني ظروفهــن املعيشــية واالعتقالية.

وبينــت الهيئــة يف بيــان صحفــي، أن األســرات ســيربن 

للمطالبــة، بإزالــة الكامــرات مــن ســاحة الســجن، وزيــادة 

ــة بالقســم،  ــق التالف ــورة، واصــاح املراف عــدد ســاعات الف

واتاحــة وجــود مكتبــة لألســرات.

ــايل  ــارة األه ــروف زي ــني ظ ــب تحس ــن املطال ــام تتضم ك

الذيــن يضطــرون لانتظــار لســاعات طويلــة بــا مــرر 

لحــني الســامح لهــم بالدخــول إىل ســجون االحتــال، وحــل 

مشــكلة »معبــار هشــارون« حيــث تبقــى األســرات هنــاك 

ــام. ــم الئحــة اته إىل حــني تقدي

ــجن  ــه بس ــدات في ــم املتواج ــة، أن القس ــت الهيئ وأضاف

الدامــون، بحاجــة إىل عمــل صيانــة داخليــة تشــمل الخزائــن 

التــي يضعــن بهــا مابســهن، وإرجــاع أغراضهــن املصــادرة 

منهــن والتــي احرنهــا مــن ســجن الشــارون، مثــل الكتــب 

والخــاط واملكــوى وبعــض الرســائل واألوراق الشــخصية 

ــاألدوات  ــخ ب ــز املطب ــي تخــص بعــض األســرات، وتجهي الت

ــن، ودهــن  ــكل آم ــتعامله بش املناســبة ليتمّكــن مــن اس

ــق. ــع التزحل ــة ســاحة الفــورة مبــادة مناســبة ملن أرضي

وأوضحــت أن هــذه الخطــوة تــأيت يف ظــل إعــان األرسى 

يف ســجن »عســقان« أنهــم ســيرشعون بــإرضاب مفتــوح عن 

الطعــام يــوم األحــد املقبــل، ملواجهــة اإلجــراءات التنكيليــة 
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التــي تفرضهــا إدارة الســجن بحقهــم، والتــي تصاعــدت منــذ 

نهايــة شــهر نيســان/ أبريــل املنــرم.

وحــذرت الهيئــة يف بيانهــا مــن تفاقــم األوضــاع وانفجارها 

يف مختلــف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، وذلــك بفعــل 

السياســات القمعيــة والتنكيليــة التــي تنتهجهــا اإلدارة تجــاه 
املعتقلــني عــى مختلــف الصعــد.936

مسؤول أمرييك: مرص واألردن واملغرب أبلغت واشنطن 

اعتزامها حضور مؤمتر املنامة

قــال مســؤول كبــر يف البيــت األبيــض لـ«األيــام«، إن 

ــا  ــة بقراره ــت اإلدارة األمركي ــرب أبلغ ــر واألردن واملغ م

املشــاركة يف ورشــة العمــل املقــرر تنظيمهــا بالعاصمــة 

ــة  ــن خط ــادي م ــق االقتص ــرض الش ــة لع ــة املنام البحريني

»صفقــة القــرن« األمركيــة.

ــن  ــف ع ــدم الكش ــل ع ــذي فض ــؤول، ال ــب املس ومل يج

ــتوجه  ــدة س ــات املتح ــت الوالي ــؤال إن كان ــن س ــمه، ع اس

ــوم  ــررة ي ــة املق ــاركة يف الورش ــل للمش ــوة اىل إرسائي الدع

الخامــس والعرشيــن مــن الشــهر الجــاري بعــد ضــامن 

ــدول. ــذه ال ــاركة ه مش

وقــال املســؤول الكبــر يف البيــت األبيــض لـ»األيــام«، 

أبلغتنــا املغــرب، األردن ومــر أنهــا ستشــارك« يف الورشــة. 

ومل يصــدر عــن هــذه الــدول إعانــات رســمية بشــأن 
مشــاركتها يف الورشــة وعــى أي مســتوى.937

القدس: غضب بعد تثبيت االحتالل ترسيب 3 عقارات 

كربى إىل جمعية استيطانية

ــة مــن الغضــب أوســاط املواطنــني يف مدينــة  تســود حال

ــة  ــا اإلرسائيلي ــة العلي ــرار املحكم ــد ق ــة بع ــدس املحتل الق

تثبيــت تريــب مســؤولني يف بطريركيــة الــروم األرثوذكــس 

يف القــدس 3 عقــارات كــرى يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة 

ــم« االســتيطانية. ــة “عطــرات كوهاني القــدس إىل جمعي

الجمعيــة  اقتحــام  إمكانيــة  مــن  مخــاوف  ووســط 

االســتيطانية لهــذه العقــارات فــإن تســاؤالت أثــرت ليــس 

فقــط عــى صمــت بطريركيــة الــروم األرثوذكــس يف املدينــة 

عــى قــرار املحكمــة وإمنــا أيضــا عــى عديــد مــن التفاصيــل 

تضمنهــا قــرار املحكمــة اإلرسائيليــة بشــأن األســلوب الــذي 

ــات. ــة إبطــال هــذه الصفق ــة يف محاول ــه البطريركي انتهجت

ــر  ــن أك ــر م ــام 2004 تعت ــي أبرمــت يف الع ــة الت الصفق

ــي  ــال اإلرسائي ــذ االحت ــة من ــب يف املدين ــات التري صفق

العــام 1967 إذ تتضمــن فنــدق »إمريــال« 30 املكــون مــن 

ــة  ــم 12 غرف ــذي يض ــرتاء« ال ــدق »الب ــة وفن ــة فندقي غرف

فندقيــة وهــام يف مدخــل بــاب الخليــل يف الحــي املســيحي 

ــة. ــر يف الحــي اإلســامي يف املدين ــى كب ــة إىل مبن إضاف

ــرتاتيجية يف  ــع اس ــاث يف مواق ــاين الث ــع املب ــع جمي وتق

ــي  ــة الغضــب الت ــا يفــر حال ــة م ــة املحتل القــدس الرشقي
ــية.938 ــاط املقدس ــود األوس تس

كوشنري لـ»القدس«: مرص واألردن تشاركان يف ورشة 

البحرين

أكــد مستشــار الرئيــس األمــريك وصهــره جاريــد كوشــنر 

أمــس، لـ»القــدس« أن األردن ومــر ستشــاركان يف »ورشــة 

ــض أن  ــت األبي ــؤول يف البي ــد مس ــني، أك ــن«. يف ح البحري

»الحكومــات يف مــر واملغــرب واألردن، أبلغــت البيــت 

ــيتم  ــث س ــن حي ــر البحري ــارك يف مؤمت ــا ستش ــض، أنه األبي

إطــاق الجــزء االقتصــادي مــن خطــة الرئيــس ترامــب 

ــة عــن  ــت وســائل إعــام أمركي ــا نقل للســام«، بحســب م

املســؤول، دون الكشــف عــن هويتــه أو ذكــر تفاصيــل 

ــه  ــد الل ــك، أكــد العاهــل األردين عب ــة. يف غضــون ذل إضافي

الثــاين بــن الحســني، أمــس، أن بــاده ســتحر مؤمتــر 

ــاري. ــهر الج ــيعقد الش ــذي س ــادي ال ــن االقتص البحري

وقــال العاهــل األردين خــال لقــاء مع سياســيني وإعاميني 

أردنيــني، إن »هنــاك رضورة لوجــود األردن يف املؤمتــرات 

الدوليــة حــول القضيــة الفلســطينية، ســواء كان مؤمتــر 

البحريــن أو غــره حتــى نســتمع ونبقــى عــى معرفــة مبــا 

ــال. وشــدد عــى  ــة« كــام ق يجــري وال نكــون خــارج الغرف

أن موقــف األردن مــن القضيــة الفلســطينية لــن يتغــر قيــد 

ــاده ســتبقى صامــدة يف وجــه أي مخططــات  ــة، وأن ب أمنل

وســتبقى عــى موقفهــا، ولــن تتخــى عــن القــدس. وأضــاف 

العربيــة  الــدول  مــع  بالتنســيق  مســتمر   األردن  إن   «

ــطينية«،  ــة الفلس ــة للقضي ــول مقبول ــع حل ــة لوض واألجنبي

مشــرا إىل رضورة دعــم وحــدة األهــل يف فلســطني مــن 

مســلمني ومســيحيني، حــى ال يتمكــن أحــد مــن زرع الفرقــة 
ــم.939 بينه

الخميس 2019/6/13

بؤرة استيطانية جديدة يف قلب بلدة القدمية بالخليل

ــتوطنني  ــن رشوع املس ــل ع ــامر الخلي ــة إع ــفت لجن  كش

ــف  ــة أرض خل ــى قطع ــدة ع ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــاء ب ببن
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ســوق الذهــب املغلــق يف البلــدة القدميــة مبدينــة الخليــل، 

باإلضافــة لرتميــم مرافــق تابعــة ملحطــة وقــود شــارع 

ــري«. ــة الجع ــة بـ»كازي ــهداء، واملعروف الش

ــأن  ــر عــام اللجنــة عــامد حمــدان لـ«وفــا«، ب وأفــاد مدي

بنــاء هــذه البــؤرة التي تتكــون مــن وحدتــني اســتيطانيتني 

جــاءت بعــد أقــل مــن أســبوعني عــى التعــدي الــذي قــام 

بــه املســتوطنون عــى ممتلــكات محطــة وقــود شــارع 

الشــهداء املغلقــة، ومتثــل يف أعــامل ترميــم ملرافــق املحطــة، 

ورصــف ســاحتها بالبــاط، وإقامــة ســياج مرتفــع مــن 

القصــب املرصــوص عــى محيطهــا، ليخفــي عــن األعــني مــا 

ــاء وتوســع اســتيطاين. يجــري خلفــه مــن أعــامل بن

ــام  ــف ع ــدوا صي وأشــار حمــدان إىل أن املســتوطنني اعت

ــب  ــك برصــف ســاحة مكات ــى أرض املحطــة، وذل 2016 ع

ومرافــق املحطــة بالبــاط  الحجــري، وبنــاء مقاعــد حجريــة 

ــة  وزراعــة األشــجار والزهــور، موضحــا أن الوحــدة القانوني

يف اللجنــة رفعــت قضيــة يف حينــه أمــام العليــا اإلرسائيليــة، 

والتــي أصــدرت قــرارا عــام 2017 بإزالتــه.

التعديــات  تلــك  مــن  الشــديد  قلقــه  عــن  وأعــرب 

االســتيطانية املتكــررة واملتســارعة عــى ممتلــكات املواطنني 

ــك الواقعــة يف املناطــق املفــروض  الفلســطينيني، خاصــة تل

عليهــا طوقــا أمنيــا ومعلــن عنهــا كمناطــق عســكرية 

ــد عــن  ــا يزي ــذ م ــال من ــل ســلطات االحت ــن قب ــة م مغلق

ــتوطنون  ــه املس ــا يقرتف ــورة م ــن خط ــذرا م ــا، مح 17 عام

بحــق ممتلــكات الفلســطينيني يف البلــدة القدميــة مــن 

ــا  ــن عنه ــق املعل ــة يف املناط ــك الواقع ــة تل ــل، خاص الخلي

ــذ ســنوات عديدة، وتشــمل:  ــة من مناطــق عســكرية مغلق

شــارع الشــهداء، وعــني عســكر، وســوق الذهــب، ومحطــة 

ــوق الجملــة، والحســبة القدميــة،  الباصــات القدميــة، وس

ــال،  ــارع الكي ــلطان، وش ــة الس ــارع برك ــاهني، وش ــان ش وخ

ــة  ــك الحال ــود تل ــث يســتغل املســتوطنون اليه وغرها، حي

تشــمل  اســتيطانية  مخططــات  لتنفيــذ  الحصــار  مــن 

ــة  ــطينية، إلقام ــكات الفلس ــوت واملمتل ــى البي ــتياء ع االس

دميوغــرايف  تواصــل  ولخلــق  جديــدة،  اســتيطانية  بــؤر 

ــة. ــتيطانية القامئ ــؤر االس ــني الب ــرايف ب وجغ

وناشــد حمــدان كافــة املؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة 

واملنظــامت اإلنســانية واملجتمــع الدويل تحمل مســؤولياتهم 

إزاء مــا يجــري يف البلــدة القدميــة مــن هجــامت اســتيطانية 
محمومــة.940

الحكومة األردنية: أّي طرح اقتصادي ال ميكن ان يكون 

بديال لحل سيايس للقضية الفلسطينية

 أكــدت وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي 

باســم الحكومــة األردنيــة جامنــة غنيــامت، عــى أن أّي 

ــيايس  ــل س ــاً لح ــون بدي ــن أن يك ــادي ال ميك ــرح اقتص ط

ــى  ــامل ع ــادل والش ــام الع ــق الس ــال ويحق ــي االحت ينه

العربيــة  الــدول  أعلنتــه  الــذي  الدولتــني،  أســاس حــل 

هدفــاً اســرتاتيجياً وفــق قوانــني الرشعيــة الدوليــة واملبــادرة 

ــام. ــة للس العربي

وشــددت غنيــامت خــال لقائهــا األســبوعي مــع ممثــي 

ــة، بحســب مــا  وســائل اإلعــام الرســميّة والصحــف اليوميّ

نقلتــه وكالــة »بــرتا«، عــى أن موقــف األردن الــذي يقــوده 

ــل،  ــف املحاف ــه يف مختل ــاين ويعــّر عن ــه الث ــد الل ــك عب املل

ــل  ــر قاب ــح وغ ــطينية، واض ــة الفلس ــق بالقضي ــام يتعل في

ــل. للتأوي

ــه  ــذي يؤمــن ب ــني ال ــامت أّن حــل الدولت وأوضحــت غني

ــع  ــن جمي ــال م ــاء االحت ــى إنه ــّص ع ــب أن ين األردن يج

األرايض التــي احتلتهــا إرسائيــل عــام 1967م، ويضمــن قيــام 

ــن  ــع م ــوط الراب ــى خط ــتقلة ع ــطينية املس ــة الفلس الدول

ــل  ــو رشط أصي ــة، وه ــدس الرشقي ــا الق ــران وعاصمته حزي

لتحقيــق الســام الشــامل الــذي يشــكل متطلبــا لألمــن 

ــني. ــلم الدولي والس

ــاب  ــا حــّذر مــن تبعــات غي وأشــارت إىل أّن األردن لطامل

آفــاق التقــدم نحــو حــل ســيايس، ومــن تجــذر اليــأس 

ــعب  ــوق الش ــاكات لحق ــال واالنته ــتمرار االحت ــراء اس ج

ــدة أّن الواقــع الحــايل هــو أســاس التوتــر  الفلســطيني، مؤكّ

والــراع، وهــو العائــق الرئيــس أمــام تحقيــق التنميــة 

االقتصاديــة واألمــن واالســتقرار يف املنطقــة.

ودعــت غنيــامت املجتمــع الــدويل إىل تحمــل مســؤوليّاته 

إزاء القضيــة الفلســطينية، ورضورة انخراطــه اإليجــايب يف 
ــة.941 ــات اإلقليمي الجهــود املســتهدفة ملواجهــة التحدي

جرافات االحتالل تواصل تنفيذ عمليات هدم يف محافظتي 

القدس والخليل واألغوار الشاملية

واصلــت جرافــات االحتــال اإلرسائيــي أمــس تنفيــذ 

أعــامل هــدم مســاكن ومنشــآت يف مناطــق مختلفــة يف 

محافظــات الضفــة.

فقــد هدمــت آليــات وجرافــات تابعــة لبلديــة االحتــال 
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يف مدينــة القــدس املحتلــة، أمــس، بنايــة، ومنشــآت تجاريــة 

مــن »الصفيــح« يف محيــط الحاجــز العســكري القريــب 

ــام أصيــب  ــة، في ــا شــامل القــدس املحتل ــم قلندي مــن مخي

عــرشات املواطنــني بحــاالت اختنــاق، أثنــاء عمليــة الهــدم.

ــال  ــات املح ــة الفت ــا إزال ــدم أيض ــات اله ــملت عملي وش

الحاجــز  مــن  املمتــد  الرئيــس  الشــارع  يف  التجاريــة، 

ــار  ــط انتش ــا، وس ــم قلندي ــل مخي ــى مدخ ــكري وحت العس

عســكري واســع وتوتــر شــديد ســاد املنطقــة.

بالهــدم  باغــات  االحتــال  بلديــة  طواقــم  وســلمت 

أطــراف  عــى  املبنيــة  واملحــات  العــامرات  ألصحــاب 

ــارع  ــكنية يف ش ــامرات س ــع ع ــا أرب ــن ضمنه ــارع، وم الش

املطــار والشــارع الرئيــس لقلنديــا )القــدس رام اللــه( ضمــن 

خطــه لتوســيع الشــارع وفــرض ســيطرة االحتــال عــى 

املنطقــة.

ــي  ــعة الت ــة الواس ــال والحمل ــراءات االحت ــببت إج وتس

ــادة  ــات ح ــديدة واختناق ــة ش ــات مروري ــنتها يف ازدحام ش

وطوابــر طويلــة مــن املركبــات عــى جانبــي الشــارع 

ــة قــرب  الرئيــس، وحــاول الســائقون اســتخدام طــرق ترابي

جــدار الفصــل العنــري أو منطقــة الكســارات لتجــاوز 

األزمــة التــي عرقلــت وصــول املواطنــني والطلبــة إىل مراكــز 

أعاملهــم، ومدارســهم، ومعاهدهــم.

ــا«  ــس، »كرفان ــي، أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــرت ق ودم

يســتخدم للســكن، وهدمــت جــدارا يف قريــة أم الخــر رشق 
يطــا جنــوب الخليــل.942

الحكومة تؤكد: موقفنا ثابت بعدم حضور »ورشة املنامة« 

ــة  ــة فلســطني، ومنظم ــف دول ــة أن موق ــدت الحكوم أك

ــق بورشــة عمــل املنامــة التــي دعــت  ــام يتعل ــر، في التحري

لعقدهــا اإلدارة األمركيــة نهايــة الشــهر الجــاري يف البحريــن 

ثابــت، وأنهــا لــن تحــر تلــك الورشــة، داعيــة الجميــع إىل 

عــدم حضورهــا.

وجــاء يف بيــان صــادر عــن املتحــدث الرســمي باســم 

ــا  ــا مل ــه »خاف ــم ملحــم، مســاء أمــس، إن ــة إبراهي الحكوم

ــام  ــطينية عل ــة الفلس ــذت الحكوم ــد أخ ــس فق ــل باألم قي

بــأن األشــقاء يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية، واململكــة 

ــم  ــوا قبوله ــة، مل يعلن ــر العربي ــة م ــة، وجمهوري املغربي

املشــاركة يف ورشــة البحريــن«، مؤكــدة عمــق التنســيق 

بــني فلســطني وجميــع الــدول العربيــة التــي أكــدت ثباتهــا 

عــى مبــادرة الســام العربيــة وعــى قــرارات قمــة الظهــران 

ــس. ــة تون ــرارات قم ــدس( وق ــة الق )قم

الســام  إىل  الوحيــد  الطريــق  أن  الحكومــة  وأكــدت 

يتمثــل بإنهــاء االحتــال اإلرسائيــي وتجســيد اســتقال 

ــى حــدود  ــة ع ــدس الرشقي ــا الق ــة فلســطني بعاصمته دول

ــع  ــا الوض ــل قضاي ــام 1967، وح ــران الع ــن حزي ــع م الراب

النهــايئ كافــة، وعــى رأســها قضيــة الاجئــني اســتنادا لقــرار 
الجمعيــة العامــة رقــم 943.194

بتسيلم: إرسائيل تعمدت قصفت مباٍن مدنية شاهقة يف 
غزة ما أدى لسقوط 13 ضحية من املدنيني

كشــفت منظمــة بتســيلم اليســارية اإلرسائيليــة، أمــس يف 

ــد  ــي بتعم ــش اإلرسائي ــام الجي ــه قي ــت في ــا وثق ــر له تقري

قصــف مبــان يف غــزة بــدون إنــذار ســابق مــا أدى لوقــوع 

ــون  ــن ال ينتم ــطينيني الذي ــني الفلس ــن املدني ــة م 13 ضحي

ــم مســلح بغــزة.  ألي تنظي

ــث إىل  ــني الثال ــا ب ــد م ــرتة التصعي ــر ف ــتعرض التقري واس

ــه  ــذي قصفــت خال ــار املــايض، وال الســادس مــن شــهر أي

إرسائيــل 350 هدفــاً بغــزة مــا أدى لســقوط 25 ضحيــة 

منهــم 13 مل يشــاركوا يف القتــال ومل ينتمــوا ألي تنظيــم 

ــارصان  ــل، وق ــن حام ــاء إحداه ــم 3 نس ــن بينه ــلح، م مس

ــا واآلخــر  ــن عمره ــث م ــة يف الشــهر الثال إحداهــام رضيع

طفــل يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً، فيــام أصيب 153 شــخصاً. 

وقتــل 3 إرسائيليــني وأصيــب 123 يف إطــاق حــامس لـــ 700 

ــزة. صــاروخ تجــاه مســتوطنات غــاف غ

ــار بــني 19. 5. 3. 19.  وقــال التقريــر: »يف أوائــل شــهر أي

5. 6 وقعــت جولــة قتــال أخــرى بــني إرسائيــل وتنظيــامت 

مســلحة يف قطــاع غــزة، خــال هــذه األيــام أطلــق الذراعــان 

العســكريان لحركتــي حــامس والجهــاد اإلســامي نحــو 700 

قذيفــة عــى إرسائيــل قتــل جراءهــا ثاثــة إرسائيليــني 

ــر  ــي آخ ــن إرسائي ــل مواط ــام قت ــرون. ك ــرح 123 آخ وج

جــراء صواريــخ مضــادة للدبابــات ألقتهــا األذرع العســكرية. 

إن إطــاق النــار باتجــاه التجمعــات املدنيــة يف إرسائيــل غــر 

قانــوين وغــر أخاقــي.

مــن جهــة أخــرى قصفــت إرسائيــل بالصواريــخ والقذائف 

املدفعيــة أكــر مــن 350 موقعــاً يف قطــاع غــزة وأصــاب 153 

ــال  ــاركوا يف القت ــم 13 مل يش ــن بينه ــت 25 م ــخصاً وقتل ش

ومل يكونــوا منتمــني إىل أي مــن األذرع العســكرية ومــن 

بــني هــؤالء ثــاث نســاء إحداهــن يف األشــهر املتقدمــة مــن 



326

www.prc.ps حزيران  2019

حملهــا وقــارصان إحداهــام رضيعــة يف الشــهر الثالــث مــن 

عمرهــا واآلخــر طفــل يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً.944 

العراق ولبنان لن تشاركان يف مؤمتر املنامة وموقف ضبايب 

لألردن

ــن  ــس، ع ــاء أم ــة، مس ــة العراقي ــفت وزارة الخارجي كش

عــدم مشــاركتها الورشــة االقتصاديــة املســامه »صفقــة 

القــرن« املتعلقــة بــاألرايض الفلســطينية، والتــي دعــت 

اإلدارة األمركيــة إىل تنظيمهــا يف البحريــن. وقــال املتحــدث 

باســم الخارجيــة العراقيــة أحمــد الصحــاف يف تريــح 

صحفــي، »لســنا معنيــني بهــذا املؤمتــر ولــن نشــارك فيــه«.

وأضــاف، »العــراق يتمســك مبوقفــه الثابــت واملبــديئ 

تجــاه القضيــة الفلســطينية وحقوق الشــعب الفلســطيني«. 

ــيل إن  ــران باس ــاين ج ــة اللبن ــر الخارجي ــال وزي ــني ق يف ح

بــاده لــن تشــارك يف مؤمتــر البحريــن لغيــاب الفلســطينيني 

ــه.945  عن

الخطط اإلرسائيلية يف القدس من شأنها إشعار رشارة 
الرصاع

حــول  تقريــراً  الدوليــة  األزمــات  مجموعــة  أصــدرت 

السياســة اإلرسائيليــة يف القــدس، جــاء فيــه أن إرسائيــل 

تتبــع وســائل جديــدة إلحــكام قبضتهــا عــى القــدس 

الرشقيــة املحتلــة، ولفــت رشاكهــا بشــكل أوثــق حــول 

فلســطيني املدنيــة، ويف الوقــت نفســه املحافظــة عــى 

ــرة إىل أن  ــة، مش ــا البلدي ــل حدوده ــة داخ ــة يهودي أغلبي

ــك  ــعل رشارة رصاع، ولذل ــط أن تش ــذه الخط ــأن ه ــن ش م

ينبغــي عــى الحكومــة اإلرسائيليــة القادمــة التــي ســتنتخب 

يف أيلــول القــادم أن تضعهــا جانبــاً. 

ما الجديد؟

ــدة  ــل تطــرح سياســات جدي ــر إن إرسائي وأضــاف التقري

لرتســيخ ضمهــا بحكــم األمــر الواقــع ملعظــم أجــزاء القــدس 

الرشقيــة املحتلــة. عــاوة عــى ذلــك، وحســب طبيعــة 

الحكومــة اإلئتافيــة التــي ستنشــأ عــن االنتخابــات الرملانيــة 

ــة رشق  ــطينية الواقع ــق الفلس ــول املناط ــد تح ــة، ق القادم

الجــدار العــازل إىل وحــدات إداريــة إرسائيليــة غــر متصلــة 
ــة القــدس.946 ــة لبلدي ــة القضائي تقــع خــارج الوالي

إرسائيل تضغط عىل الحكومة األملانية العتبار حركة 

املقاطعة معادية للسامية

ــا  ــام، م ــذه األي ــة، يف ه ــة األملاني ــدرس الحكوم ــام ت بين

إذا كانــت ســتتبنى قــرار الرملــان )البوندســتاغ( الــذي 

اعتــر حركــة مقاطعــة إرسائيــل )BDS( معاديــة للســامية، 

وبالتــايل عــدم الســامح لهــا باســتخدام مبــان عامــة يف 

ــل  ــى التموي ــرار ع ــة للق ــاد املحتمل ــة األبع ــا، ودراس أملاني

ــل  ــإن إرسائي ــة، ف ــة املقاطع ــة لحرك ــات داعم ــاين لهيئ األمل

ــرار.  ــذا الق ــي ه ــة لتبن ــة األملاني ــى الحكوم ــط ع تضغ

وكان الرملــان قــد قــرر، الشــهر املــايض، للمــرة األوىل 

ــة  ــة املقاطع ــار حرك ــان أورويب، بشــكل رســمي اعتب يف برمل

معاديــة للســامية، علــامً أن القــرار، وهــو ليــس قانونــاً وإمنــا 

دعــوة للحكومــة، قــد حظــي بدعــم واســع مــن قبــل كتلــة 

االتحــاد املســيحي الدميقراطــي )CDU(، والحــزب االشــرتايك 

 ،)FPD( ــر ــي الح ــزب الدميقراط ــي )SPD( والح الدميقراط

وأيــده عــدد مــن أعضــاء الخــر بينــام امتنــع آخــرون.

وزارة  يف  مصــادر  عــن  »هآرتــس«  صحيفــة  ونقلــت 

ــرتاح، يف  ــم االق ــل إىل دع ــوزارة متي ــة أن ال ــة األملاني الداخلي

حــني تعــارض وزارة الخارجيــة ذلــك. وكان مســؤولون يف 

ــم يعارضــون  ــني، مؤخــراً، إنه ــوا لصحافي ــد قال ــة ق الخارجي

الحركــة أطيــاف  مقاطعــة إرسائيــل، ولكــن »يوجــد يف 

واســعة مــن املواقــف، يوجــد فحــص كل حالــة أو منظمــة 

بذاتهــا مــن أجــل الحســم فيــام إذا كانــت تحمــل خصائــص 
معاديــة للســامية«.947

الجمعة 2019/6/14 

غارتان لالحتالل عىل غزة ورفح بحجة الرد عىل إطالق 

صاروخ

قصفــت طائــرات االحتــال، فجــر أمــس، بالصواريــخ 

ــرد عــى إطــاق  ــم ال ــح بزع ــزة ورف ــي غ ــني يف مدينت هدف

ــة رشق  ــدة إرسائيلي ــقط يف بل ــزة س ــاع غ ــن قط ــاروخ م ص

القطــاع، يف وقــت أحكمــت فيــه الــزوارق الحربيــة حصارهــا 

البحــري الشــامل عــى قطــاع غــزة.

ــة أطلقــت  ــرة حربي ــأن طائ ــادت مصــادر متعــددة ب وأف

بعــد منتصــف الليــل صاروخــني عــى األقــل عــى أرض 

زراعيــة يف منطقــة الريــان رشق مدينــة رفح جنــوب القطاع، 

فيــام اســتهدفت طائــرة حربيــة أخــرى، أرضــاً زراعيــة خاليــة 

مبنطقــة الســودة رشق حــي الزيتــون، جنــوب مدينــة غــزة.

نتيجــة  إصابــات  بوقــوع  الطبيــة  املصــادر  تفــد  ومل 

الغارتــني، إال أن شــهود عيــان أكــدوا وقــوع أرضار ماديــة يف 

ــف. ــكان القص ــن م ــة م ــان القريب ــن املب ــدد م ــذ ع نواف
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وزعــم املتحــدث باســم جيــش االحتــال، أن طائراتــه 

ــاً  ــت األرض تابع ــكرياً تح ــاً عس ــت مجمع ــة هاجم الحربي

ــزة. ــاع غ ــوب قط ــامس يف جن ــة ح لحرك

وأشــار املتحــدث يف تريــح صحــايف إىل أن قصــف غــزة 

جــاء رداً عــى إطــاق صــاروخ مــن القطــاع يف وقــت مبكــر 

مــن الليلــة املاضيــة.

ــه  ــال يف تريحات ــش االحت ــد املتحــدث باســم جي وتوع

مبواصلــة العمــل ضــد مــا زعــم أنهــا محــاوالت إيــذاء 

اإلرسائيليــني، معتــراً أن حركــة حــامس مســؤولة عــن كل مــا 
ــزة.948 ــاع غ ــل قط ــدث داخ يح

قرار بهدم 100 شقة سكنية يف صور باهر ومصادرة 4800 
دونم من أرايض يطا وبني نعيم

فيــام صعــدت ســلطات االحتــال مــن قراراتهــا وإجراءاتها 

يف الضفــة مبــا فيهــا القــدس أمــس، نفــذ املســتوطنون 

اللــه ومنطقــة بــرك  نابلــس وشــامل رام  اعتــداءات يف 

ــا  ــة العلي ــررت املحكم ــد ق ــم. فق ــت لح ــرب بي ــليامن ق س

شــقة  تضــم 100  ســكنية  بنايــة   15 اإلرسائيليــة هــدم 

ــة  ــر بحج ــور باه ــص يف ص ــة وادي الحم ــكنية يف منطق س

ــة  ــازل حاصل ــا مــن جــدار الفصــل. وبعــض هــذه املن قربه

ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــن الس ــاء م ــص بن ــى تراخي ع

كونهــا تقــع يف منطقــة »A« ولكــن بعــد رشعنــة مــا تســمى 

ــح  ــرب الجــدار أصب ــاء ق ــع البن ــون من ــا قان ــة العلي املحكم

ــدار.949   ــول الج ــى ط ــقق ع ــق آالف الش ــر ياح الخط

االحتالل يحتجز لساعات مدير اإلعامر وموظفني بدعوى 
ترميم »بالطة«

»القــدس« دوت كــوم، يف تصعيــد واســتهداف لعمــل 

األوقــاف اإلســامية ودروهــا يف املســجد األقــى احتجــزت 

قــوات االحتــال اإلرسائيــي أمــس لســاعات مديــر اإلعــامر 

يف دائــرة األوقــاف اإلســامية وموظفــني آخريــن مــن داخــل 

ــكل  ــم وعاملتهــم ب ــت األصفــاد يف أيديه ــجد ووضع املس

ــم. ــق معه ــا بالتحقي ــل قيامه ــة قب ــف وعنجهي صل

ــام نائــب محافــظ القــدس إن  ــد اللــه صي بينــام قــال عب

الســلطات اإلرسائيليــة أقامــت حديثــاً أكــر مــن 20 كنيســاً 

يهوديــاً يف مناطــق متفرقــة مــن مدينــة القــدس.

فقــد أفــادت دائــرة األوقــاف أن رشطــة االحتــال اعتقلت 

بالقــوة مديــر لجنــة اإلعــامر املهنــدس بســام الحــاق مــن 

داخــل األقــى وألول مــرة يتــم تقييــد مســؤول خــال 

اعتقالــه وهــو ال زال داخــل املســجد لــدى تدخــل الرشطــة 

ــريب  ــرواق الغ ــق ال ــدة« يف طري ــة واح ــم »باط ــع ترمي ملن

ــزت  ــام احتج ــني، ك ــاب القطان ــن ب ــامل م ــى إىل الش لألق

موظــف اللجنــة محمــد الهــدرة مــن داخــل املســجد، 

وحولتهــام للتحقيــق يف مركــز رشطــة »بــاب السلســلة« 

ــدس.  ــة يف الق ــدة القدمي بالبل

وأوضحــت األوقــاف أن أحــد موظفــي لجنــة اإلعــامر كان 

يجــري عمليــة ترميــم الباطــة وخــال ذلــك تدخــل رشطــة 

االحتــال ومنعتــه مــن مواصلــة العمــل ومــن ثــم احتجزتــه 

ــة اإلعــامر طــه  ــدس لجن ــر اإلعــامر، ومهن ــق، ومدي للتحقي

عويضــة.

ــة  ــى كاف ــا ع ــرض قيوده ــال ف ــلطات االحت وتواصــل س

ــذ  ــل تنفي ــة داخــل األقــى، وتعرق ــم والصيان أعــامل الرتمي

مشــاريع حيويــة فيــه، باإلضافــة إىل منــع إدخــال املعــدات 

واملــواد الازمــة ألعــامل الرتميــم، وكذلــك ماحقــة طواقــم 

ــق معهــم وإبعادهــم عــن األقــى.950  اإلعــامر والتحقي

»الرتبية« تستهجن الواقعة وتشكّل لجنة تحقيق مع  مدير 

إداري يف إحدى مديرياتها

مــن جهتها اســتهجنت وزارة الرتبيــة والتعليــم، مــا شــهده 

حفــل زواج أحــد أبنــاء العاملــني يف إحــدى مديرياتهــا مــن 

ــارخ  ــاك ص ــدث انته ــرة أن الح ــتوطنني، معت ــاركة مس مش

ــا  ــاً، وهــو م ــاً وإداري ــاً وتربوي ــم وطني ــكل األعــراف والقي ل

ــاء لدمــاء شــهدائنا  ــكل حــزم وف ــوزارة ب ســتتعامل معــه ال

ومعانــاة أرسانــا.

وأكــدت »الرتبيــة« يف بيــان شــديد اللهجــة أنهــا بــادرت 

ــق  ــة تحقي ــكيل لجن ــل وتش ــن العم ــف ع ــف املوظ إىل وق

ــوزارة بالتعاطــي مــع  ــزام ال ــاً، مــع الت ــا فعلي ــارشت عمله ب

ــكل شــفافية ومكاشــفة. املوضــوع ب

القيــم  صــْون  أن  عــى  تأكيدهــا  الــوزارة،  وجــددت 

الوطنيــة والوفــاء لهــا هــو نهــج أصيــل، ومرتكــز رئيــس مل –

ولــن- يكــون بــأي حــال مــن األحــوال موضــع نقــاش، وأنهــا 

لــن تتهــاون مــع كل اخــرتاق لهــذا املبــدأ وســتتعامل بــكل 
حــزم مــع أي تجــاوز.951

السبت 2019/6/15

عرشات اإلصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل عند 

النقاط الحدودية رشق القطاع ويف مناطق بالضفة

الحــي  بالرصــاص  املواطنــني  عــرشات  أمــس،  أصيــب 
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والعــرشات  الغــاز،  لقنابــل  مبــارشة  وشــظايا ورضبــات 

بحــاالت اختنــاق خــال قمــع قــوات االحتــال مســرة 

الجمعــة عنــد النقــاط الحدوديــة رشق قطــاع غــزة ويف 

بالضفــة. مناطــق 

الحــي وشــظايا  بالرصــاص  مواطنــاً  أصيــب 46  فقــد 

بحــاالت  والعــرشات  الغــاز،  لقنابــل  مبــارشة  ورضبــات 

اختنــاق، خــال انــدالع مواجهــات ومصادمــات عنيفــة 

ــال، يف خمــس  ــوات االحت ــني وق ــني آالف الشــبان الغاضب ب

نقــاط حدوديــة رشق قطــاع غــزة، مســاء أمــس، يف الجمعــة 

الـــ61 مــن مســرات العــودة، والتــي أطلــق عليهــا »ال لضــم 

ــة”. ــة الغربي الضف

واتســمت مواجهــات األمــس بعــودة جزئيــة لبعــض 

»األدوات الخشــنة« ملســرات العــودة، وإعــادة تفعيــل 

عمــل وحــدات تابعــة لهــا، إذ هاجــم نشــطاء مــن وحــدة 

»قــص الســياج«، مواقــع وبــؤراً للقناصــة، ومتكنــوا مــن 

قــص وتخريــب الســياج الفاصــل يف محيطهــا، وأحدثــوا 

خرابــاً فيــه، كــام أطلــق شــباناً بالونــات حارقــة، مــا تســبب 

يف اشــتعال حرائــق مبناطــق غــاف غــزة، بينــام ألقــى 

متظاهــرون قنابــل صوتيــة وأنبوبيــة تجــاه قــوات االحتــال، 

ــل. ــياج الفاص ــرب الس ــة ق ــق مفتوح ويف مناط

مــن جهتــه، أكــد الناطــق باســم وزارة الصحــة يف قطــاع 

ــداءات  ــا اعت ــدد ضحاي ــدرة، أن ع ــور أرشف الق ــزة، الدكت غ

االحتــال عــى املشــاركني يف مســرات العــودة مّمــن وصلــوا 

املستشــفيات الحكوميــة ارتفــع، حتــى ســاعات مســاء 

أمــس، إىل 46 إصابــة، بينهــم ثاثــة مســعفني، أحدهــم 
ــطة.952 ــن قش ــعفة صابري املس

50 إصابة عىل حدود غزة وعرشات اإلصابات خالل قمع 

مسريات الضفة

ــم  ــراد الطواق ــن أف ــدد م ــم ع ــاً بينه ــب 50 مواطن أصي

الطبيــة، بجــروح، والعــرشات باالختنــاق خــال قمــع قــوات 

ــى  ــبوعية ع ــلمية األس ــرات الس ــي املس ــال اإلرسائي االحت

ــة  ــزة يف الجمع ــاع غ ــدودي رشق قط ــط الح ــداد الرشي امت

ــم »ال  ــت اس ــار تح ــر الحص ــودة وك ــرة الع الـــ 61 ملس

أن  العــري«،  أفــاد موقــع »4.4.  فيــام  الضفــة«.  لضــم 

شــاباً فلســطينياً قــام بإلقــاء عبــوة متفجــرات عــى قــوات 

ــي قــرب الســياج يف قطــاع غــزة،  ــال اإلرسائي ــش االحت جي

ــوا  ــن أطلق ــود الذي ــوف الجن ــات يف صف ــوع إصاب دون وق

ــار نحــوه وأصابــوه بجــروح خطــرة جــداً، بينــام شــنت  الن

طائــرات اإلحتــال سلســلة غــارات جويــة عــى مواقــع 

ــب  ــة، فأصي ــا يف الضف ــة يف القطــاع فجــر أمــس، أم مختلف

عــرشات املواطنــني خــال قمــع قــوات االحتــال املســرات 

ــة  ــني وقري ــدوم ونعل ــر ق ــتيطان يف كف ــد االس ــلمية ض الس

عزمــوط، إىل ذلــك داهمــت قــوات االحتــال عــدة أحيــاء يف 

ــرم، يف حــني اقتحــم عــرشات املســتوطنني  ــه وطولك رام الل

ــوايل. ــى الت ــاين ع ــوم الث ــة للي ــليامن األثري ــرك س ب

ففــي قطــاع غــزة، توافــد آالف املواطنــني، مســاء أمــس، 

نحــو حــدود القطــاع الرشقيــة للمشــاركة يف فعاليــات 

مســرات العــودة وكــر الحصــار التــي حملــت هــذا 

عــرشات  وأصيــب  الضفــة«،  لضــم  »ال  اســم  االســبوع 

املواطنــني بينهــم عــدد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة، بجروح، 

والعــرشات باالختنــاق أمــس، خــال قمــع قــوات االحتــال 

الرشيــط  امتــداد  عــى  األســبوعية  الســلمية  املســرات 
الحــدودي رشق قطــاع غــزة.953

أرزاق الغزيني من صيد السمك أداة ابتزاز عند االحتالل

ــا  ــة يســاوم فيه ــني مــن بحرهــم، ورق ــت أرزاق الغزي بات

بحيــث  والجــزرة«،  »العصــا  بسياســة  عمــاً  االحتــال 

ــادي األســامء يف شــاطئ  يســتخدم املســاحة املمنوحــة لصي

قطــاع غــزة، وســيلة لعقــاب أهــايل القطــاع جامعيــاً، والبتزاز 

الفصائــل الفلســطينية والضغــط عليهــا، لوقــف بعــض 

ــة.  ــات الحارق ــاق البالون ــاً إط ــة، وخصوص ــائل املقاوم وس

وفــرض الجيــش اإلرسائيــي، األربعــاء املــايض، حصــاراً 

كامــاً عــى بحــر غــزة »حتــى إشــعار آخــر«، بذريعــة إطاق 

ــة  ــول الزراعي ــاه الحق ــة، باتج ــات حارق ــطينيني بالون الفلس

ــه. ــة ل ــتوطنات املحاذي ــة للمس اململوك

ويعتــر هــذا اإلغــاق الثالــث، منــذ بدايــة العــام الجــاري، 

ففرضتــه  الثــاين  وأمــا  املــايض،  أيــار  مــن  األول  كان  إذ 

الصياديــن  نقابــة  بحســب  املــايض،  آذار   5 يف  إرسائيــل 

الفلسطينيني.954 

الخليل: مستوطنون يستولون عىل محل تجاري يف البلدة 

القدمية

اســتوىل مســتوطنون، اليــوم الســبت، عــى محــل تجــاري 

تعــود ملكيتــه لــوزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة، بجانــب 

ــة  ــدة القدميــة وســط مدين ــم، يف البل ســوق الخضــار القدي

الخليــل.
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وقــال رئيــس الدائــرة القانونيــة يف لجنــة إعــامر الخليــل 

املحامــي توفيــق جحشــن لـ»وفــا«: ان املحــل الــذي اســتوىل 

ــو  ــاف، وه ــوزارة األوق ــه ل ــود ملكيت ــتوطنني تع ــه املس علي

مؤجــر للمواطــن ابــو خالــد ابــو عيشــة، ويقــع املحــل خلف 

مســجد األقطــاب يف البلــدة القدميــة مبدينــة الخليــل بجــوار 

ســوق الخضــار املركــزي القديــم املغلــق بأمــر عســكري منــذ 

عــام 2001«.

واوضــح جحشــن، ان املحــل املســتوىل عليــه يقــع مبحاذاة 

ــة،  ــى أراض محتل ــة ع ــو« املقام ــام افين ــتوطنة »ابره مس

وأن املســتوطنني أغلقــوا البــاب الرئيــيس للمحــل وغــروا يف 

معاملــه.

وقــال املحامــي جحشــن انــه حــاول تقديــم شــكوى مــن 

خــال املســتأجر، لــدى رشطــة االحتــال لكــن الرشطــة 

أخــذت متاطــل وتســوف بحجــج واهيــة، وادعــاءات كاذبــة، 

ــم  ــن تقدي ــر م ــذا الخ ــداد ه ــى إع ــا حت ــام مل يتمكن وأنه

الشــكوى لكنهــم يعملــون عــى متابعــة ذلــك مــن الناحيــة 
ــة.955 القانوني

األحد 2019/6/16

مستوطنون يستولون عىل محل تجاري يف الخليل قوات 

االحتالل تقتحم الخرض وبيت عوا وبني نعيم

ــاري يف  ــى محــل تج ــل ع ــتوىل املســتوطنون يف الخلي اس

منطقــة الحســبة بالبلــدة القدميــة\ن بينــام اعتــدت قــوات 

ــى  ــه، واســتولت ع ــى مواطــن ونجل ــرب ع ــال بال االحت

ــم.  ــي نعي ــدة بن ــش منزلهــام يف بل ــة بعــد تفتي ــغ مالي مبال

ــاً  ــدة ارطــاس وأخطــرت مواطن ــام اقتحمــت الخــر وبل ك

ــون، يف  ــة باط ــى مضخ ــتولت ع ــه واس ــاء منزل ــف بن بوق

حــني دهمــت قــوات االحتــال عــدة أحيــاء يف مدينــة 

الخليــل وبلــديت بيــت عــوا وبنــي نعيــم، ونصبــت حواجزهــا 

العســكرية عــى مداخــل بلــديت ســعر وحلحــول، ومدخــل 

ــل الشــاميل. ــة الخلي مدين

ــتوىل  ــل، اس ــة الخلي ــط مدين ــة وس ــدة القدمي ــي البل فف

ــه  ــود ملكيت ــاري تع ــل تج ــى مح ــس، ع ــتوطنون، أم مس

لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، بجانــب ســوق الخضــار 

ــامر  ــة إع ــة يف لجن ــرة القانوني ــس الدائ ــال رئي ــم. وق القدي

الخليــل املحامــي توفيــق جحشــن: إن املحــل الــذي تعــود 

ملكيتــه لــوزارة األوقــاف، مؤجــر للمواطــن أبــو خالــد أبــو 

عيشــة، ويقــع خلــف مســجد األقطــاب يف البلــدة القدميــة 

بجــوار ســوق الخضــار املركــزي القديــم املغلــق بأمــر 

ــام 2001.  ــذ ع ــي من ــكري إرسائي عس

يقــع  عليــه  املســتوىل  املحــال  إن  جحشــن،  وأوضــح 

ــى أراض  ــة ع ــو« املقام ــام أفين ــتوطنة »أبراه ــاذاة مس مبح

ــل  ــس للمح ــاب الرئي ــوا الب ــتوطنني أغلق ــة، وأن املس محتل

وغــروا يف معاملــه. وقــال، أنــه حــاول تقديــم شــكوى مــن 

خــال املســتأجر، لــدى رشطــة االحتــال لكــن الرشطــة 

أخــذت متاطــل وتســوف بحجــج واهيــة، وادعــاءات كاذبــة، 

ــان  ــام يعم ــكوى لكنه ــم الش ــن تقدي ــا م ــام مل يتمكن وأنه
ــة.956 ــة القانوني ــن الناحي ــك م ــة ذل ــى متابع ع

تظاهرة يف رام الله رفضاً لـ»صفقة القرن« و»ورشة 
البحرين«

تظاهــر عــرشات املواطنــني، وســط مدينــة رام اللــه، 

أمــس، رفضــاً لـــ »صفقــة القــرن« و»ورشــة البحريــن«. 

وحمــل املتظاهــرون، الذيــن جابــوا شــوارع املدينــة الفتــات 

تنــدد بالخطــط األمركيــة، الهادفــة إىل تصفيــة القضيــة 

ــة  ــة االقتصادي ــن بالورش ــوا منددي ــام هتف ــطينية، ك الفلس

التــي دعــت إليهــا واشــنطن يف املنامــة، يومــي 25 و26 

ــاري. ــران الج حزي

ــه  ــات دعــت إلي ــأيت التظاهــرة يف إطــار برنامــج فعالي وت

الفصائــل والقــوى الوطنيــة ومنظــامت غــر حكوميــة، 

ــمل  ــن«، وتش ــة البحري ــاد »ورش ــد انعق ــرتاب موع ــع اق م

ــامت اللجــوء،  ــزة، ومخي ــة، وقطــاع غ ــة الغربي ــدن الضف م

وتجمعــات الفلســطينيني يف الشــتات، وقــال عضــو اللجنــة 

إن  يوســف:  أبــو  واصــل  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 

ــة،  ــة وديني ــخصيات وطني ــوى وش ــل والق ــاركة الفصائ مش

ــن  ــط، م ــذه الخط ــض ه ــى رف ــاً ع ــاً وطني ــس اجامع يعك

ــتيطان  ــدار واالس ــة الج ــة مقاوم ــس هيئ ــال رئي ــه، ق جهت

وليــد عســاف، إن التظاهــرة تؤكــد عــدة رســائل: أولهــا أن 

شــعبنا الفلســطيني يرفــض باإلجــامع صفقــة القــرن وورشــة 

البحريــن، والثانيــة أنــه ال يريــد ســاماً اقتصاديــاً ويؤكــد أن 

ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــال وإقام ــاء االحت ــو بإنه ــل ه الح

املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، والثالثــة أنــه يرفــض التطبيــع 

ــال.957  ــاء االحت ــل إنه قب

الرئيس يشدد: القدس وفلسطني ليستا للبيع ونرفض 
استقبال أموال املقاصة منقوصة

ــر  ــس، مبق ــاء أم ــاس، مس ــود عب ــس محم ــتقبل الرئي اس
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ــوادر الشــبيبة  ــادات وك ــن قي ــداً م ــه وف الرئاســة يف رام الل

بفوزهــم  وهنأهــم  الوطــن،  جامعــات  يف  الفتحاويــة 

املســتحق يف انتخابــات الجامعــات التــي جــرت خــال 

الفــرتة املاضيــة.

وأطلــع الرئيــس الوفــد عــى آخــر التطــورات السياســية، 

ــة،  ــادة عــى التمســك بالثوابــت الوطني مؤكــداً حــرص القي

اللــه وحقنــا يف إقامــة دولتنــا  معتمديــن بذلــك عــى 

ــه. ــول قيادت ــعبنا ح ــاف ش ــتقلة والتف املس

وشــدد الرئيــس عــى أن القــدس وفلســطني ليســتا للبيــع، 

مؤكــداً رفضــه ملــا يســمى »صفقــة القــرن« وعــدم مشــاركة 

فلســطني يف الورشــة االقتصاديــة التــي دعــت إليهــا الواليــات 
املتحــدة يف املنامــة.958

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني أسقط »الصفقة« وسُيسقط 

»الورشة« 

قــال نبيــل أبــو ردينــة الناطــق الرســمي باســم الرئاســة: 

إن املؤامــرة األمركيــة تعــرت، وتغــر اتجاههــا والســبب أن 

الرفــض الفلســطيني وموقــف الرئيــس الواضــح مــن القــدس 

ــذي  ــة ال ــر الزاوي ــو حج ــة ه ــت الوطني ــني والثواب والاجئ

ــى الشــعب الفلســطيني،  ــرة ع ــر مســار املؤام أدى إىل تع

وهــذا يؤكــد أن فلســطني األرض مســكونة بالتاريــخ والــرتاث 

ــدس،  ــود املق ــذا الوج ــروح له ــل ال ــدس متث ــن، والق والدي

وبالرغــم عــن تراجــع املوقــف األمــريك مــن صفقــة القــرن 

إىل ورشــة، ورمبــا تصبــح وثيقــة خارجــة عــن القانــون 

ــة. ــة العربي ــدويل والرشعي ال

ــة: ان موقــف الرئيــس يف قمــم مكــة،  ــو ردين وأضــاف أب

ووحــدة املوقــف الفلســطيني واإلجــامع العاملــي عــى 

الحفــاظ عــى حــل الدولتــني والقانــون الــدويل هــو نتيجــة 

هــذا الخــط الســيايس، حيــث ال ميكــن تجاهــل إرث الذيــن 

الوطنــي  الخــط  هــو جوهــر  فذلــك  النضــال،  خاضــوا 

ــور. ــر كل العص ــخ ع ــل للتاري املتواص

االقتصاديــة  الورشــة  هــدف  إن  ردينــة:  أبــو  وقــال 

ــس  ــى أس ــية ع ــات سياس ــب مفاوض ــو تجن ــي ه الحقيق

ــق  ــام إىل طري ــذي ســيؤدي حت ــر ال ــة، األم ــة الدولي الرشعي

مســدود«، مضيفــا أن عــى اإلدارة األمركيــة واملجتمــع 

ــوالً ُجربــت وفشــلت عــر الســبعني  ــوا حل ــدويل أال يُجرب ال

عامــا الســابقة، خاصــة أنــه منــذ 2012/11/29 عندمــا 

صوتــت الجمعيــة العامــة بأغلبيــة ســاحقة عــى قبــول دولة 

ــة  ــا القــدس الرشقي فلســطني عــى حــدود 1967، بعاصمته

كعضــو مراقــب، كان ذلــك نهايــة لخطــط االســتعامر والــذي 

بــدأ بوعــد بلفــور وحتــى هــذه اللحظــة مــن خــال صفقــة 
ــة.959 ــدت ميت ول

االثنني 2019/6/17

القدس: إخطارات هدم وإخالء أراض يف العيسوية وقرار 

بهدم 16 بناية سكنية يف قرية صور باهر

ــة  ــم تابع ــأن طواق ــوة ب ــات وادي حل ــز معلوم ــاد مرك أف

لبلديــة االحتــال يف القــدس وزعــت، أمــس، إخطــارات 

هــدم وإخــاء ألرايض املواطنــني يف بلــدة العيســوية وســط 

ــق  ــة تطل ــة تلمودي ــح إنشــاء حديق ــة؛ لصال ــدس املحتل الق

ــة«. ــمية »وطني ــة تس ــا البلدي عليه

مــن جهتــه، قال هــاين العيســاوي، وهــو أحد الشــخصيات 

ــرة  ــة م ــة العري ــدس: إن البلدي ــدة والق ــة يف البل القيادي

ــم  ــن محاك ــرارات م ــا رغــم وجــود ق ــذ مخططه عــى تنفي

االحتــال بتجميــد املــرشوع.

الحديقــة  مــرشوع  عــى  االعــرتاض  »بعــد  وأضــاف: 

»الوطنيــة« وفشــل البلديــة وســلطة الطبيعــة يف تنفيــذ 

هــذا املــرشوع منــذ ســنوات، تحــاول البلديــة العريــة فــرض 

إنشــاء الحديقــة بــكل الوســائل امللتويــة، عــى الرغــم 

ــذ  مــن وجــود قــرارات مــن محكمــة االحتــال بعــدم تنفي

ــن  ــا م ــى تنظيمه ــل ع ــة، والعم ــذه املنطق ــرشوع يف ه امل

ــة  ــذه املنطق ــى إخــاء ه ــة ع ــّر البلدي ــايل، وت ــل األه قب

وضمهــا للحديقــة«.

ولفــت العيســاوي إىل توزيــع البلديــة العريــة أوامــر 

ــني. ــة يوم ــا مبهل ــة فيه ــآت املقام ــدم املنش ــاء وه إخ

وأضــاف: ســتكون هنــاك إجــراءات قانونيــة لوقــف هــذا 

التطــاول وهــذا التعــدي عــى أصحــاب املشــاغل املوجــودة.

وأشــار العيســاوي إىل إرصار أهــايل البلــدة عــى التمســك 

فيهــا  مشــاغلهم  وإقامــة  املنطقــة  هــذه  يف  بحقهــم 

ــال: ســوف  ــا للســكن، وق ــن املســموح فيه ــد األماك وتحدي

يســتمر األهــايل مبعارضــة إنشــاء الحديقــة واالســتفادة مــن 

ــم. أراضيه

وأوضــح العيســاوي أن هنــاك قــرارات مــن محكمــة 

االحتــال املركزيــة بوقــف نشــاطات البلديــة يف هــذه 

املصالــح  العديــد مــن أصحــاب  أن  إىل  املنطقــة، الفتــاً 

توصلــوا التفاقــات مــع البلديــة بوســاطة املحكمــة بتجميــد 
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جميــع اإلجــراءات حتــى تنظيــم هــذه املنطقــة، ومــع ذلــك 

تتجاهــل طواقــم البلديــة قــرارات املحكمــة وتحــاول فــرض 

أمــر واقــع لتســهيل إقامــة الحديقــة، مؤكــداً »أن هــذا لــن 

ميــر«.

مــن جهــة ثانيــة، اقتحمــت قــوات االحتــال، أمــس، 

محيــط خيمــة االعتصــام التــي نصبهــا األهــايل يف بلــدة 

صــور باهــر جنــوب رشقــي القــدس املحتلــة، وطالبــت 

الســكان بتفكيكهــا.

ــامع  ــرروا يف اجت ــة ق ــدة وقواهــا املختلف وكان أهــايل البل

لهــم، أول مــن أمــس، نصــب خيمــة اعتصــام يف وادي 

ــدد  ــي ه ــات الت ــن البناي ــرب م ــر بالق ــور باه ــول بص ياص

االحتــال بهدمهــا بســبب قربهــا مــن جــدار الضــم والتوســع 

ــة  ــال بهــدم 16 بناي العنــري، احتجاجــاً عــى قــرار االحت

ســكنية بواقــع أكــر مــن مائــة شــقة ســكنية وتهجــر 

ــكان. الس

وقــال حــامدة حــامدة، رئيــس لجنــة خدمــات واد الحمص 

واملنطــار وديــر العامــود ببلــدة صــور باهــر: إن أحيــاء واد 

 )A.B.C( الحمــص واملنطــار وديــر العامــود تقــع يف مناطــق

وهــي أرايض ســلطة منــذ عــرشات الســنني ومبانيهــا مرخصة 

مــن قبــل الحكــم املحــي، وهــي عبــارة عــن 25 مبنــى أي 
مــا يقــارب 250 شــقة ســكنية.960

“فتـح« تستعيـض عـن اإلرضاب مبسريات يف الوطن 

والشتات

قــررت حركــة »فتــح«، أمــس، أن تلغي الدعــوة إىل إرضاب 

عــام يــوم غــد الثاثــاء؛ »رفضــاً واســتنكاراً« ملؤمتــر املنامة.

وقالــت الحركــة: »ســيتم يــوم 24 و25 و26 تصعيــد 

املواجهــات مــع االحتــال اإلرسائيــي يف كل الوطــن؛ رفضــاً 

ــة(«. ــة )الندام ــة املنام ــرن وورش ــة الق لصفق

وأضــاف البيــان: »وعليــه تــم إلغــاء اإلرضاب يــوم 25 

حزيــران واالســتعاضة عنــه مبســرات يف الوطــن والشــتات”.

وكانــت الحركــة دعــت إىل إرضاب عــام غــداً الثاثــاء؛ 

»رفضــاً واســتنكاراً« للمؤمتــر.

ــود  ــس محم ــب الرئي ــا إىل جان ــة وقوفه ــدت الحرك وأك

عبــاس »الــذي يتحــدى ويتصــدى ملؤامــرة العر واملتمســك 

بالثوابــت الوطنيــة واملصالــح العليــا لشــعبنا الفلســطيني«.

وأعلــن منــر الجاغــوب، رئيــس املكتــب اإلعامــي يف 

ــاء  ــن إلغ ــح«، ع ــة »فت ــم لحرك ــة والتنظي ــة التعبئ مفوضي

ــه مبســرات يف كافــة املحافظــات  اإلرضاب، واالســتعاضة عن
والشــتات.961

شهادات قاسية ألرسى تعرضوا العتداءات همجية خالل 

اعتقالهم

كشــفت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم اإلثنــني، 

شــهادات قاســية ألرسى تعرضــوا العتــداءات همجيــة خــال 

اعتقالهــم مــن قبــل قــوات االحتــال اإلرسائيــي.

ــا  ــني، انه ــوم اإلثن ــان صحفــي الي ــة يف بي وأوضحــت الهيئ

وثقــة شــاهدة األســر الشــاب يوســف حشــاش )26 عامــاً( 

ــرض  ــذي تع ــس، ال ــة نابل ــي مدين ــة رشق ــم باط ــن مخي م

للــرب املــرح لــدى اعتقالــه مــن منزلــه يف املخيــم وحتــى 

وصولــه إىل مــكان توقيفــه يف معســكر حــوارة، وثــم إىل 

مجــدو الســتجوابه.

وأشــار حشــاش إىل أنــه تعــرض للــرب املــرح مــرة 

ــاء التحقيــق معــه، لنــزع االعــرتاف منــه بالتهــم  أخــرى أثن

املوجــه إليــه، ولفــت إىل انــه ال يــزال يشــتي مــن آالم 

ــاء اســتجوابه،  ــف أثن ــه بعن ــداء علي يف جســده جــراء االعت

ورغــم مــا يعانيــه مــن آالم مل تقــدم لــه عيــادة املعتقــل أي 

ــة. ــه الصحي ــر لحالت ــاج يُذك ع

وبينــت الهيئــة ان األســر الفتــى محمد دعيــس )18 عاماً( 

مــن محافظــة الخليــل، تعــرض هــو اآلخــر، ملعاملــة مهينــة 

لحظــة اعتقالــه، وتعــرض للــرب مــن قبــل الجنــود داخــل 

الجيــب العســكري، مشــرة إىل أنهــم تعمــدوا الــدوس عــى 

رأســه ببســاطرهم، ثــم نُقــل إىل مركــز تحقيــق »عســقان« 

ــم جــرى  ــن ث ــن وم ــاً يف الزنازي ــي 12 يوم ــتجوابه، وبق الس

نقلــه إىل معتقــل »عوفــر«.

أمــا عــن األســر القــارص يوســف أشــقر )17 عامــا( مــن 

مخيــم عســكر يف مدينــة نابلــس، فقــد جــرى التنكيــل بــه 

ــب  ــده بالجي ــال تواج ــه خ ــى خارصت ــف ع ــه بعن ورضب

العســكرية قبــل أن يتــم نقلــه إىل معتقــل »مجــدو« حيــث 

ــع اآلن. يقب

بالــرب  االحتــال  جنــود  اعتــداء  الهيئــة،  ووثقــت 

املــرح عــى كل مــن: الفتــى أحمــد زعاتــرة )17 عامــاً( 

ــاً(  ــن )25 عام ــود زي ــاب محم ــا، والش ــة أريح ــن محافظ م

مــن قريــة بوريــن يف مدينــة نابلــس، واملعتقــل نصــار بديــر 

ــة  ــال عملي ــك خ ــم، وذل ــت لح ــدة يف بي ــم عاي ــن مخي م
اعتقالهــم.962
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مصلحة السجون تخصص حافالت صغرية لنقل األسريات

ــؤون  ــة ش ــا هيئ ــي بذلته ــة الت ــود القانوني ــرت الجه أمث

ــامد إدارة  ــرة، العت ــهر األخ ــال األش ــن خ األرسى واملحرري

مصلحــة ســجون االحتــال اإلرسائيليــة حافــات صغــرة 

ــم  ــجن اىل املحاك ــن الس ــطينيات م ــرات الفلس ــل األس لنق

العســكرية او الســجون األخــرى أو للعــاج.

وأوضحــت الهيئــة، أن النيابــة اإلرسائيلية ابلغــت املحكمة 

ــة  ــه هيئ ــا، ضمــن ردهــا الخطــي عــى التــامس قدمت العلي

شــؤون األرسى واملحرريــن قبــل أشــهر لتحســني ظــروف نقل 

األســرات، بــأن مصلحــة الســجون اعتمــدت حافــات نقــل 

صغــرة خاصــة تتســع مــن 5- 10 أســرات، يف عمليــات نقــل 

األســرات األمنيــات من ســجن الدامون إىل جلســات املحاكم 

أو إىل ســفريات الغــراض عاجيــة أو معتقــات أخــرى.

ــل  ــيتم فص ــات س ــذه الحاف ــه وبه ــة، أن ــت الهيئ وأضاف

األســرات عــن الســجناء والســجينات الجنائيــني، وأن عمليــة 

ــني 45  ــا ب ــتغرق م ــارشة تس ــفريات مب ــتكون س ــل س النق

ــث  ــابق حي ــع الس ــا للوض ــف، خاف ــاعة ونص ــة وس دقيق

كانــت هــذه الســفريات تســتغرق احيانــا 24 ســاعة مــا بــني 

لحظــة الخــروج مــن غرفــة الســجن اىل حــني الرجــوع اليهــا، 

وســيتم تزويــد االســرات الفلســطينيات بالطعــام وبزجاجــة 

ميــاه.

الفلســطينيات عــى ذمــة  أمــا بخصــوص املعتقــات 

التحقيــق والقابعــات يف ســجن هشــارون، فقــد ابلغــت 

مصلحــة الســجون انهــا ســتحاول نقلهــن بواســطة حافــات 

خاصــة إال يف حــال تعــذر ذلــك، كــام ان نقلياتهــن للمحاكــم 

لــن تكــون مبــارشة وقــد تســتغرق عــدة ســاعات، وقــد تــم 

ــة حــول هــؤالت  تحديــد جلســة للنظــر يف االلتــامس للهيئ
ــادم.963 األســرات خــال الشــهر الق

الثالثاء 2019/6/18

غرينبالت يؤكد ترصيحات فريدمان حول إدعائه حق 
إرسائيل بضم أجزاء من الضفة املحتلة

أيــد مبعــوث الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب إىل الــرشق 

ــات  ــفر الوالي ــات س ــات تريح ــون غرينب ــط جيس األوس

ــا أن  ــذي رأى فيه ــان ال ــد فريدم ــل ديفي املتحــدة يف إرسائي

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــزاء م ــم أج ــق ض ــك ح ــل »متل إرسائي

تعليقاتــه«. وقــال غرينبــات  املحتلــة«. وقــال »أدعــم 

الــذي كان يشــارك يف مؤمتــر »صحيفــة جروســامل بوســت« 

ــؤال  ــى س ــورك، رداً ع ــة نيوي ــنوي يف مدين ــة الس اإلرسائيلي

وجــه إليــه بشــأن تريحــات فريدمــان يف مقابلــة صحفيــة 

ــق  ــن ح ــبوع ع ــل أس ــم«، قب ــورك تاي ــة »نيوي ــع صحيف م

إرسائيــل يف ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة، 

»ســأدع تريحــات فريدمــان تتحــدث ع نفســها، أنــا أعتقد 

ــه«. ــا أدعــم تريحات ــغ وأن ــا بشــكل بلي ــه قاله أن
وكشــف غرينبــات أن خطــة الســام التــي يعدهــا البيــت 
ــد  ــطينيني ق ــل والفلس ــني إرسائي ــزاع ب ــوية الن ــض لتس األبي
يتــم يف ترشيــن الثــاين املقبــل بعــد االنتخابــات اإلرسائيليــة. 
وقــال غرينبــات »نناقــش حاليــاً تأجيــل محتمــاً إىل 
الســادس مــن ترشيــن الثــاين، ســيكون مــن املنطقــي انتظــار 
تشــكيل حكومــة إرسائيليــة جديــدة، لذلــك علينــا االنتظــار 

ــاين عــى األرجــح«. ــن الث ــى الســادس مــن ترشي حت
وأضــاف »لكننــا ســنقرر ذلــك بعــد مؤمتــر البحريــن 
ــات  ــا الوالي ــة تنظمه ــل اقتصادي ــة عم ــد ورش ــث تعق »حي
ــام.964 ــة الس ــن خط ــادي م ــق االقتص ــول الش ــدة ح املتح

139 مستوطناً يقتحمون األقىص يف ظل اإلجراءات 

اإلرسائيلية املشددة
ــور  ــوز والط ــة ووادي الج ــدة القدمي ــا البل ــد اقتحامه بع
واعتقــال العــرشات، قــررت رشطــة االحتــال اإلرسائيــي 
أمــس اإلفــراج عــن ســبعة شــبان مقدســيني بــرشط اإلبعــاد 

ــام. ــة أي ــدة أربع ــارك مل عــن املســجد األقــى املب
وأوضــح املحامــي محمــد محمــود ملركــز معلومــات وادي 
ــبان  ــن الش ــراج ع ــررت اإلف ــال ق ــة األحت ــوة أن رشط حل
ــوى،  ــو اله ــوب أب ــوى، أي ــو اله ــد أب ــة، أحم ــد رشيف محم
محمــد مســودة، عــامد أبــو ســنينة، ومحــد اشــاويش، 
وحــارس املســجد األقــى خليــل الرتهــوين، بــرشط اإلبعــاد 

ــادم.  ــس الق ــوم الخمي ــى ي ــى حت ــن األق ع
ــت هــؤالء الشــبان فجــر  ــال اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان
ــة  ــدات مدين ــاء وبل ــم يف أحي ــام منازله ــد اقتح ــد، بع األح
القــدس املحتلــة، تركــزت يف البلــدة القدميــة والطــور ووادي 

الجــوز.965

مستوطنون يجرفون أرايض رشق بيت لحم
رشع مســتوطنون، اليــوم الثاثــاء، بتجريــف أراٍض يف 
قريــة كيســان رشق بيــت لحــم. وأفــاد مديــر هيئــة مقاومــة 
ــأن  ــة ب ــن بريجي ــم حس ــت لح ــتيطان يف بي ــدار واالس الج
ــا  ــن م ــون م ــم موظف ــن املســتوطنني يرافقه مجموعــات م
ــال  ــوات االحت ــة ق ــة وتحــت حامي ــاإلدارة املدني تســمى ب
اقتحمــت قريــة كيســان، ورشعــت جرافاتهــم بتجريــف 

ــية. ــة شمس ــد طاق ــة تولي ــة محط ــدف إقام أراٍض به
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وأضــاف إن التجريــف يجــري يف أراٍض تــم االســتياء 
عليهــا منــذ ســنوات تحــت حجــة أرايض دولــة وتبلــغ 
مســاحتها االجامليــة )660( دومنــا، مشــرا اىل أن هــذا االمــر 
مــن شــأنه ان يلتهــم املزيــد مــن األرايض وبالتــايل محــارصة 

ــل.966 ــراءات املحت ــة إلج ــون رهين ــة لتك القري

الفريق األمرييك: هؤالء سيحرضون مؤمتر البحرين
قــال جيســون غرينبــات، مبعــوث الرئيــس األمــريك 
دونالــد ترامــب اىل الــرشق األوســط، ان املؤمتــر االقتصــادي 
ــر الجــزء  ــل يعت ــن األســبوع املقب ــده يف البحري ــع عق املزم
األول مــن خطــة الســام األمريكيــة املعروفــة »صفقــة 

ــرن”. الق
وأكــد غرينبــات لقنــاة “i24news” االرسائيليــة عــى 
ــذ أن  ــه من ــدا أن ــيايس، مؤك ــاره س ــر« باعتب ــة »املؤمت طبيع
اختــارت الســلطة الفلســطينية مقاطعــة القمــة، فلــن تتــم 
دعــوة مســؤويل الحكومــة اإلرسائيليــة أيًضــا، ولن تتــم دعوة 
ــن دول أخــرى. ــة م ــن أو وزراء خارجي ــامل اآلخري ــادة الع ق
وأضــاف غرينبــات: »بــدون وجــود الســلطة الفلســطينية 
هنــاك  اإلرسائيليــة  الحكومــة  وجــود  فــإن  املؤمتــر،  يف 
يجعلــه أكــر سياســية، حيــث ســيتم متثيــل رجــال األعــامل 

ــاك”. ــني هن اإلرسائيلي
وشــدد عــى أن املؤمتــر ســيكون »اهــدار فرصــة هامــة« 
ــز  ــال إن »الرتكي ــه ق ــم، لكن ــدم حضوره ــطينيني بع للفلس
الحــايل هــو عــى جــذب املســتثمرين والبحــث عــن املانحني 

لبنــاء االقتصــاد الفلســطيني مــع حشــد ردود الفعــل”.
وأضــاف غرينبــات »املؤمتــر ليــس مجــرد ســام اقتصادي، 
وال يعتــر رشــوة للفلســطينيني«، مضيفــاً »أن املرحلــة الثانية 

مــن خطــة الســام ســتتعامل مــع القضايا السياســية”.
وأشــار غرينبــات إن إدارة ترامــب ســتقرر موعــد االعــان 
ــة، بعــد املؤمتــر االقتصــادي  عــن »خطــة الســام« األمريكي
ــا يف شــهر  ــا ســتكون تقريب ــن، مــام يشــر إىل أنه يف البحري
تـــرشين الثاين/نوفمــر بســبب االنتخابــات اإلرسائيلية يف 17 

أيلول/ســبتمر.
وعندمــا ســئل عــام إذا كانــت إدارة ترامــب ستســمح 
بإجــراء مفاوضــات مبجــرد طــرح الصفقــة، أكــد غرينبــات 
أنهــا ســتكون مرنــة، قائــا« لســنا بصــدد مــا يشــبه اقبلهــا 

ــا”.967 أو ارفضه

األربعاء 2019/6/19

االحتالل يهدم محالً تجارياً يف جبل املكرب ومنزالً مبخيم 
شعفاط وغرفة زراعية يف قرصة

هدمــت آليــات تابعــة لبلديــة االحتــال يف القــدس منــزالً 
ــاً  ــم شــعفاط ومحــاً تجاري ــاص مــن طابقــني يف مخي مكون

ــاء  ــوى البن ــر بدع ــل املك ــي جب ــاء يف ح ــواد البن ــع م لبي
ــت  ــة وقلع ــة زراعي ــت غرف ــام هدم ــص. ك ــن دون ترخي م
أشــجاراً يف قــرة، بينــام اندلعــت مواجهــات مــع االحتــال 
يف بيــت أمــر، يف حــني جــرف مســتوطنون أرايض رشق بيــت 
لحــم وخطــوا شــعارات عنريــة وأعطبــوا إطــارات يف ديــر 
ــدة الســموع.  ــري يف بل ــرج األث ــى ال ــوا مبن اســتيا، واقتحم
ــال  ــة االحت ــة لبلدي ــات تابع ــي القــدس، هدمــت جراف فف
يف املدينــة املقدســة تحرســها قــوة عســكرية معــززة، أمــس، 
ــر  ــل املك ــي جب ــاء يف ح ــواد البن ــع م ــاص لبي ــاً تجاري مح
رشق القــدس املحتلــة، بحجــة عــدم الرتخيــص، كــام هدمــت 
صبــاح أمــس مبنــى ســكنياً مكونــاً مــن طابقــني بواقــع أربــع 
ــة  ــم شــعفاط وســط القــدس املحتل وحــدات ســكنية مبخي

يعــود للمواطنــني عمــران علقــم.968

االحتالل يهدم منازل ومنشآت يف شعفاط واملكرب وقرصة 

ومستوطنون يجرفون أرايض ويخطون شعارات عنرصية

ــذ  ــس، تنفي ــتوطنون، أم ــال واملس ــوات االحت ــت ق واصل

عمليــات هــدم جديــدة واالعتــداء عــى ممتلــكات املواطنني 

يف عــدة مناطــق مــن الضفــة الغربيــة.

فقــد هدمــت آليــات االحتــال، صبــاح أمــس، بنايــة قيــد 

اإلنشــاء يف مخيــم شــعفاط مبدينــة القــدس، بحجــة البنــاء 

دون ترخيــص.

واقتحمــت جرافــات االحتــال برفقــة العــرشات مــن 

الجنــود مخيــم شــعفاط، وانتــرشت يف حاراتــه ثــم هدمــت 

ــم. ــة علق ــود لعائل ــد اإلنشــاء تع ــة قي بناي

ــح يف  ــة فت ــم حرك ــق باس ــفوس الناط ــر فس ــح ثائ وأوض

مخيــم شــعفاط أن آليــات االحتــال هدمــت بنايــة املواطــن 

ــة  ــني، بحج ــن طابق ــة م ــكنية، واملؤلف ــم الس ــران علق عم

ــص. ــاء دون ترخي البن

وأضــاف فســفوس، إن املواطــن علقــم قــام األســبوع 

املــايض بهــدم أجــزاء منهــا يدويــا بقــرار مــن بلديــة 

االحتــال، إال أن ســلطات االحتــال تعمــل عــى فــرض 

ســيطرتها بالقــوة داخــل املخيــم بشــكل خــاص، كــام تهــدف 

مــن وراء ذلــك للضغــط عــى املقدســيني وفــرض مخالفــات 

ــم. ــدم عليه ــف اله وتكالي

ــة  ــدم يف املنطق ــات اله ــد عملي ــكان أن متت ــى الس ويخ

لتشــمل املزيــد مــن املنشــآت الســكنية والتجاريــة وغرهــا.

مــن جهــة ثانيــة، رشعــت عائلــة املواطــن املقــديس 

حاتــم العبــايس، الليلــة املاضيــة، بهــدم منزلهــا قيــد اإلنشــاء 

ــجد  ــوب املس ــلوان جن ــدة س ــني يف بل ــن طابق ــون م واملك
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األقــى املبــارك، بضغــط مــن بلديــة االحتــال، بحجــة عــدم 

ــة. ــة املالي ــة الغرام ــت طائل ــص، وتح الرتخي

كــام هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة االحتــال، تحرســها 

ــواد  ــع م ــا لبي ــاً تجاري ــس، مح ــززة، أم ــكرية مع ــوة عس ق

البنــاء يف حــي جبــل املكــر جنــوب رشقــي القــدس املحتلــة، 

بحجــة عــدم الرتخيــص.

ويف جنــوب نابلــس، هدمــت قــوات االحتال، أمــس، غرفة 
زراعيــة ودمــرت جزءا من أشــجار الزيتون يف قريــة قرة.969

األردن: الحل بإنهاء االحتالل وندرس الدعوة لـ»ورشة 
البحرين«

ــوض  ــدي واملف ــن الصف ــة األردين أمي ــر الخارجي ــد وزي أك

ــكا  ــاد األورويب فيديري ــة يف االتح ــة الخارجي ــى للسياس األع

موغرينــي أن ال بديــل عــن حــل الدولتــني ســبيا لحــل 

الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي، وال طــرح اقتصاديــا ميكــن 

أن يكــون بديــا للحــل الســيايس عــى أســاس حــل الدولتــني.

ويف مؤمتــر صحــايف مشــرتك بعــد أن ترأســا مجلــس 

ــل عــى  ــدا اســتمرار العم ــة، أك ــة األوروبي ــة األردني الرشاك

ــي تشــهد تطــورا  ــة الت ــة األوروبي ــة األردني ــس الرشاك تكري

ــاون. ــاالت التع ــتمرا يف جميــع مج مس

وقــال الصفــدي يف املؤمتــر الصحــايف بحســب وكالــة 

األنبــاء األردنيــة »بــرتا«، إن القضيــة الفلســطينية تبقــى 

القضيــة املركزيــة األوىل، وال ســام شــاما دون قيــام الدولــة 

ــران  ــع مــن حزي الفلســطينية املســتقلة عــى خطــوط الراب
1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة.970

نتنياهو يرحب بانعقاد ورشة البحرين »املهمة«: لدينا 
عالقات واسعة مع معظم الدول العربية

قــال بنيامــني نتنياهــو رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، أمس، 

ان إرسائيــل »تقيــم عاقــات جليــة وخفيــة مــع الكثــر مــن 

الزعــامء العــرب وهنــاك عاقــات واســعة النطــاق مــا بــني 

إرسائيــل ومعظــم الــدول العربيــة”.

ــم  ــا مؤمتــر مه ــان صحــايف، »ســيعقد قريب وأضــاف يف بي

ــة  ــة األمركي ــب باملحاول ــام نرح ــه ك ــب ب ــن نرح يف البحري

لتحقيــق مســتقبل أفضــل ولحــل مشــاكل املنطقــة«، مؤكــًدا 

حضــور إرسائيليــني مؤمتــر البحريــن.

ــادم، ســيعقد يف القــدس  ــة األســبوع الق ــع، »يف بداي وتاب

ــن  ــاري األم ــيجمع مستش ــبوق س ــر مس ــي غ ــاء تاريخ لق

ــي. ــرويس واإلرسائي ــريك وال ــي األم القوم

هــذه هــي قمــة مهمــة جــدا من شــأنها ضــامن االســتقرار 

يف الــرشق األوســط يف فــرتة هائجة وحساســة”.

وأكــد أهميــة هــذا »اللقــاء الثــايث الــذي يجمــع الدولتــني 

العظميــني يف إرسائيــل وهــذا يــدل ألــف دليــل عــى مكانــة 

إرسائيــل الحاليــة عــى الســاحة الدوليــة”.

مــن جهــة أخــرى، ذكــر مصــدر مطلــع، أمــس، أن جــراال 

ســابقا شــغل منصــب منســق شــؤون املناطــق الفلســطينية 

يف وزارة الدفــاع اإلرسائيليــة سيشــارك يف املؤمتــر الــذي 

تقــوده الواليــات املتحــدة األســبوع املقبــل وتســتضيفه 

ــخصية. ــة ش ــك بصف ــن، وذل البحري

وقــرر البيــت األبيــض عــدم إرشاك الحكومــة اإلرسائيليــة 

يف املؤمتــر الــذي ينعقــد يومــي 25 و26 حزيــران يف املنامــة 

بعــد قــرار الفلســطينيني مقاطعتــه، وبــدال مــن ذلــك دعــي 

املســؤولون  يعلــن  ومل  صغــر.  إرسائيــي  تجــاري  وفــد 
ــد.971 ــاركني يف الوف ــن املش ــميا ع ــون رس األمركي

الخميس 2019/6/20

إرسائيل تخطط إلعادة رسم حدود بلدية القدس بتسجيل 
أراضيها لديها وفصل عدة مناطق عنها

أشــارت دراســة شــاملة بــادرت إليهــا مجموعــة األزمــات 

الدوليــة، يــوم األربعــاء املــايض، إىل مخطــط إرسائيــي، 

ــب  ــم قل ــع ض ــدف إىل دف ــة، يه ــل متقدم ــح يف مراح أصب

القــدس الرشقيــة املحتلــة، مــن خال تســجيل كافــة األرايض 

يف القــدس الرشقيــة بســجل األرايض اإلرسائيــي. ويف مــوازاة 

ــاً لفصــل مناطــق يف شــامل  ــزال التخطيــط جاري ــك، ال ي ذل

وجنــوب القــدس، وتقــع وراء جــدار الفصــل العنــري، عــن 

منطقــة نفــوذ بلديــة القــدس.

مبوقــع  مقــال  يف  إلــدار،  عكيفــا  الصحــايف  وأورد 

»أملونيتــور«، أول مــن أمــس، معطيــات حــول القــدس، التــي 

»حاولــت إرسائيــل طــوال أكــر مــن 50 عامــاً جــذب املزيــد 

ــع الفلســطينيني إىل  ــة ودف ــدس الرشقي ــود إىل الق ــن اليه م

ــادرة”. املغ

لكــن النتيجــة، وفقــاً ملعطيــات نرشهــا »معهــد القــدس 

الذكــرى  مبناســبة  الحــايل،  العــام  السياســات«،  لبحــث 

الســنوية الحتــال املدينــة عــام 1967، هــي أن ميــزان 

ــام 2017،  ــي الع ــلبي؛ فف ــدس س ــة يف الق ــرة اليهودي الهج

غــادر القــدس 17 ألفــاً وانتقــل للســكن فيهــا 11 ألفــاً، %96 

منهــم يهــود. وبلــغ عــدد ســكان القــدس قرابــة 900 ألــف 
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يف نهايــة العــام 2017,62% منهــم يهــود. »وإذا اســتمر 

االتجــاه الدميوغــرايف الحــايل، فإنــه باإلمــكان أن تتحــول إىل 
مدينــة توجــد فيهــا أقليــة يهوديــة بحلــول العــام 2045«.972

استشهاد مقديس متأثراً بإصابته يف اعتداء »مستعربني« 
مواجهات بالعيسوية واعتداءات للمستوطنني يف عدة 

مناطق

استشــهد، أمــس، املواطــن مــوىس أبــو ميالــة مــن مخيــم 

شــعفاط مبدينــة القــدس املحتلــة، متاثــراً بإصابتــه إثــر 

ــارص مــن الوحــدات الخاصــة  ــل عن ــه مــن قب ــداء علي االعت

التابعــة لقــوات االحتــال »مســتعربني« قبــل نحو أســبوعني، 

وكان مســتعربون قــد اعتــدوا عــى املواطــن أبــو ميالــة )60 

عامــاً( بالــرب أمــام بيتــه يف املخيــم، ألتزمتــه املكــوث يف 

املستشــفى، حتــى ارتقــى شــهيداً صبــاح أمــس. مــن جانبهــا، 

نعــت مؤسســات وقــوى مخيــم شــعفاط الشــهيد أبــو ميالة، 

وأكــدت استشــهاده متاثــراً بإصابتــه بالقفــص الصــدري بعــد 

االعتــداء عليــه مــن »املســتعربني« بصــورة وحشــية مطلــع 

ــاق  ــني باالختن ــن املواطن ــدد م ــب ع ــاري. أصي ــهر الج الش

ــات  ــال مواجه ــس، خ ــاء أم ــوع، مس ــيل للدم ــاز املس بالغ

ــات  ــت املواجه ــوية، واندلع ــدة العيس ــال يف بل ــع االحت م

ــا بدهــم  ــدة، ورشوعه ــال للبل ــوات االحت عقــب اقتحــام ق

العديــد مــن أحيائهــا. 

ــة  ــل الصوتي ــن القناب ــاً م ــال واب ــوات االحت وأطلقــت ق

الحارقــة والغازيــة املســيلة للدمــوع، واألعــرة املعدنيــة 

املغلفــة باملطــاط، مــا أوقــع عــدة إصابــات بينهــا حــروق يف 

الوجــه، واختنــاق، جــرى معالجتهــا يف عيــادات البلــدة. نفــذ 

املســتوطنون أمــس اعتــداءات ضــد املواطنــني وممتلكاتهــم 

يف عــدة قــرى جنــوب نابلــس.

الضفــة  االســتيطان يف شــامل  ملــف  وأفــاد مســؤول 

ــران يف  ــة غســان دغلــس أن مســتوطنني أرضمــوا الن الغربي

ــدي  ــى تص ــا، رداً ع ــدة مادم ــة يف بل ــول وأرايض زراعي حق

ــدة.  ــأرايض البل ــف ب ــات تجري ــني لعملي املواطن

وأوضــح أن جرافــات تابعــة للمســتوطنني كانــت قــد 

ــتوطنة  ــني مس ــا ب ــق م ــق طري ــاح بش ــذ الصب ــت من رشع

»يتســهار« ونبــع عــني الشــعرة يف مادمــا، قبــل أن يتصــدى 

ــوات  ــاف أن ق ــل. وأض ــن العم ــا ع ــايل ويوقفوه ــا األه له

االحتــال التــي وصلــت للمــكان لحاميــة املســتوطنني، 

ــدم  ــداء آخــر، أق ــني، ويف اعت ــار باتجــاه املواطن أطلقــت الن

املســتوطنون عــى تفكيــك ورسقــة أربعــة بركســات يف 

ــس،  ــوب رشق نابل ــا جن ــدة عقرب ــم« يف بل ــة »األفج منطق
ــة.973 ــي مني ــي بن ــة فهم ــن عطي ــا للمواط ــود ملكيته تع

املركزية اإلرسائيلية متهل عائلة صيام يف سلوان 20 يوماً 
إلخالء منزلها وتحويل األرض لجمعية »إلعاد« االستيطانية.

اإلجــراء  دائــرة  مــن  طواقــم  أمــس  مســاء  ســلمت 
اإلرسائيليــة إلهــام صيــام قــراراً باإلخــاء مــن منزلهــا يف وادي 

ــارك. ــوب املســجد األقــى املب ــلون جن ــوة يف س حل
وينــص القــرار عــى إخــاء املنــزل ومحــل تجاري مبســاحة 
ــو  ــاحتها نح ــغ مس ــة أرض تبل ــرتاً وقطع ــن 120 م ــد ع تزي
ــاري  ــل التج ــزل واملح ــل املن ــم تحوي ــى أن يت ــرت، ع 500 م
ــدة  ــك يف م ــتيطانية وذل ــاد« االس ــة »الع واألرض إىل جمعي

ــخ 2019/7/28. ــني 2019/7/8 إىل تاري ــا ب ــرتاوح م ت
وقــال جــواد صيــام أحــد أفــراد العائلــة لـــ )القــدس( أن 
ــزل الســاعة السادســة  ــرة اإلجــراء دهمــت املن ــم دائ طواق
مــن مســاء أمــس وذلــك بعــد أن اســتكمل عنــارص الجمعيــة 
االســتيطانية »العــاد« اســتخراج األوراق الخاصــة بهــذه 

ــزل واألرض.  ــة للســيطرة عــى املن ــة الرامي العملي
وقــال صيــام أن هنــاك قضيــة مــا زالــت تنظــر يف املحكمة 
العليــا اإلرسائيليــة بخصــوص الطعــن بــأوراق امللكيــة التــي 
ــا أصــدرت  ــرارات العلي ــاد« واســتباقاً لق ــا »الع تقدمــت به
املســتوطنني،  ادعــاءات  يؤيــد  قــراراً  الصلــح  محكمــة 
ولحقتهــا املحكمــة املركزيــة باتخــاذ قــرار مشــابه يــوم 
األربعــاء املــايض 2019/6/12 يف محاولــة الســتباق أي قــرار 
قــد تتخــذه العليــا بخصــوص أوراق امللكيــة غــر القانونيــة 

ــة.974 ــا كل هــذه القضي ــتندت إليه ــي اس الت

الجمعة 2019/6/21

فتح« تعلن عن فعاليات ضد صفقة القرن وورشة البحرين

  أعلنــت حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتح« عن 

الفعاليــات ضــد صفقة القرن وورشــة البحريــن يف كل الوطن 

والشــتات ابتــداء مــن الـــ 24 و25 و26 من حزيــران الجاري.

وقــال رئيــس املكتــب اإلعامــي يف مفوضيــة التعبئــة 

الفعاليــات  برنامــج  »إن  الجاغــوب:  منــر  والتنظيــم 

أعــد بالتنســيق والرشاكــة مــع فصائــل العمــل الوطنــي 

ــي: ــام ي ــات« وهــو ك ومؤسســات املجتمــع املــدين والنقاب

إقليم رام الله والبرة:

-االثنــني الـ 24 من الجاري: التجمع عى دوار املنارة س12

- الثاثــاء واالربعــاء الـــ 25 و26 مــن الجــاري أيــام تصعيد 

ــال. ضد االحت

إقليم نابلس:
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حاشــدة  مســرة  ســتنطلق  الجــاري:   25 -الثاثــاء 

ومنــددة مبؤمتــر البحريــن مــن املجمــع الرشقــي وصــوال إىل 

ــام  ــام الســوداء واإلع ــا االع ــع خاله ــدان الشــهداء ترف مي

الفلســطينية، وســتكون هنــاك كلمتــني يف املهرجــان الخطايب 

ــطيني  ــق الفلس ــى الح ــدا ع ــة وتأكي ــة املنام ــا لورش رفض

ــق  ــامن ح ــع ض ــة م ــدس العاصم ــة والق ــيد الدول يف تجس

العــودة والتعويــض. وكل ذلــك تحــت شــعار: ال لورشــة 

ــرة. ــت للمتاج ــطني ليس ــة وفلس املنام

-الجمعــة 28 الجــاري ســتقام صــاة الجمعــة عــى األرض 

املهــددة باملصــادرة يف ســامل وعزمــوط وديــر الحطــب، ثــم 

ــون  ــتوطنة »ال ــن مس ــرب م ــة بالق ــرة غاضب ــق مس تنطل

ــه«. موري

إقليم طوباس:

ــات  ــة ذكري ــعبي يف قاع ــر ش ــاري: مؤمت ــني 24 الج -االثن

الســاعة العــارشة صباحــا، ووقفــة جامهريــة حاشــدة أمــام 

دوار الشــهداء يف مدينــة طوباس الســاعة الثانيــة عرش ظهرا.

ــاء 25 الجــاري: مهرجــان اســتقبال األســر املحــرر  -الثاث

عمــر ســميح دراغمــة وبعدهــا مهرجــان رفــض ورشــة 

البحريــن الخيــاين وصفقــة القــرن يف ميــدان الدولــة يف 

طوبــاس.

إقليم بيت لحم:

-الســبت 22 الجــاري: وقفــة ليليــة امــام مخيــم الدهيشــة 

لفعاليــات املخيــم ومدينــة الدوحــة الســاعة الثامنة مســاء.

- االثنــني 24  الجــاري وقفــة ليليــة لفعاليــات بيــت 

ســاحور الســاعة الثامنــة مســاء.

ــان  ــن دوار نيس ــة م ــرة مركزي ــاري مس ــاء 25 الج -الثاث

ــة( الســاعة 12 ــدس ) القب ــل الق ــاه مدخ تج

إقليم سلفيت:

-االثنــني 24 الجــاري: مســرة مركزيــة ملحافظــة ســلفيت، 

التجمــع يف شــارع الداخليــة »وســط البلــد« الســاعة 11:30 

صباحــاً.

أقاليم الخليل:  

شــامل الخليــل/ االثنــني 24 الجــاري: بلــدة حلحــول 

الســاعة 12 ظهــرا.

ــع يف دورا  ــاري: التجم ــاء 25 الج ــل/ الثاث ــوب الخلي جن

ــات  ــات والنقاب ــات واملؤسس ــة الفعالي ــرازي كاف ــة ال مدرس

ــرا. ــاعة 12 ظه ــه الس كل بلباس

إقليم قلقيلية:

ــدان  ــن مي ــرا م ــرة س 12 ظه ــاري: مس ــني 24 الج -االثن

ــام. ــي األي ــد باق ــاد وتصعي ــو عــي اي الشــهيد اب

إقليم أريحا:

-األثنــني 24 الجــاري: التجمــع امــام اإلقليــم الســاعة 

ــة  ــز املدين ــم االنطــاق اىل مرك السادســة ونصــف مســاء ث

ــات. ــدء يف الفعالي ــل الب ــن اج م

-الثاثــاء 25 الجــاري: التجمــع عــى دوار اريحــا الســاعة 

12 ظهــرا ثــم انطــاق نحــو الفعاليــة الرســمية يف جمعيــة 

ســيدات اريحــا الســاعة الواحــدة ظهــرا.

ــرى  ــع الق ــب يف جمي ــوم غض ــاري: ي ــاء 26 الج - األربع

واملخيــامت يف محافظــة اريحــا.

إقليم طولكرم

-االثنــني 24 الجــاري: مســرة جامهريــة الســاعة 12 ظهرا 

ميــدان عبــد النارص.

إقليم جنني:

االثنــني 24 الجــاري: التجمــع قــرب الجامــع الكبــر أمــام 
الســيباط الســاعة الثانيــة عــرشة والنصــف ظهــرا.975

قوى املجتمع املدين يف الكويت تستنكر إقامة ورشة 
البحرين

 اســتنكرت قــوى املجتمــع املــدين يف دولــة الكويــت 

الشــقيقة، الورشــة االقتصاديــة املزمــع عقدهــا يف البحريــن 

متهيــدا لإعــان عــن صفقــة القــرن املشــؤومة لتصفيــة 

ــرايف. ــريب الجغ ــا الع ــاء وجوده ــطينية وإنه ــة الفلس القضي

ــوى  ــا كق ــة، »انن ــوم الجمع ــان الي ــوى يف بي ــت الق وقال

مدنيــة كويتيــة نســتنكر اقامــة هــذه الورشــة يف دولــة 

عربيــة، كــام واننــا نرفــض رفضــا قاطعــا صفقــة القــرن 

التــي تــأيت لتمثــل القطعــة االخــرة يف أحجيــة طويلــة 

تضمنــت العديــد مــن مشــاريع مل تخلــق لنــا إال مزيــدا مــن 

االســتيطان والتهجــر واالســتياء والتنــازل«.

وأشــارت قــوى املجتمــع املــدين الكويتــي يف بيانهــا، إىل أن 

الكويــت أكــدت رســميا ويف كافــة املحافــل الدوليــة متســكها 

ــة، وحــق شــعنا الفلســطيني  ــة الفلســطينية العربي بالقضي

يف الدفــاع عــن نفســه وبتحريــر أرضــه والتصــدي لهمجيــة 

ــا  ــه »فإنن ــة، وعلي ــة اإلرهابي ــات الصهيوني ووحشــية العصاب
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كمجتمــع مــدين شــعبي نؤكــد دعمنــا لهــذه السياســة 

وندعــو حكومتنــا إىل إعــان رفضهــا للمشــاركة يف هــذا 

املؤمتــر اتســاقا مــع املوقــف الشــعبي والرســمي املناهــض 

وأهدافــه  أجنداتــه  كل  ورفــض  املحتــل،  مــع  للتطبيــع 

الراميــة لتصفيــة الحــق الفلســطيني، خاصــة وأن فلســطني 

ــا  ــت مقاطعته ــة بســلطتها السياســية والشــعبية أعلن ممثل

ــا«. ــدم حضوره ــدت ع ــر وأك ــذا املؤمت له

بيانهــا، عهــد  الكويتيــة يف  املدنيــة  القــوى  وجــددت 

التضامــن الشــعبي العــريب مــع اخواننــا يف فلســطني املحتلــة 

ــق  ــع ح ــل، وم ــوين املحت ــود الصهي ــد الوج ــم ض يف تحركه

الشــعب الفلســطيني يف الشــتات بالعــودة لوطنــه املحــرر، 

مثمنــة كل الجهــود العربيــة املقومــة لبوصلــة الــراع 

العــريب- الصهيــوين، ورفــض سياســة هــذا املحتــل عــى 

األرايض العربيــة واجتثــاث وجــوده.

ووقــع البيــان كل مــن: حركــة مقاطعــة الكيــان الصهيــوين 

يف الكويــت، الجمعيــة الكويتيــة ملتابعــة املعاقــني، جمعيــة 

املعلمــني الكويتيــة، جمعيــة الخريجــني، جمعيــة املحامــني 

الكويتيــة، جمعيــة الشــفافية الكويتيــة، الجمعيــة الثقافيــة 

االجتامعيــة الكويتيــة، جمعيــة حاميــة املــال العــام، جمعيــة 

أصدقــاء النخلــة، جمعيــة الثقافــة االجتامعيــة، جمعيــة 

ــي،  ــل الوطن ــة للعم ــة الكويتي ــة، الجمعي ــات العام العاق

ــم  ــة لدع ــة الكويتي ــة، الجمعي ــني الكويتي ــة الصحفي جمعي

املخرتعــني، الجمعيــة الكويتيــة لإخــاء الوطنــي، رابطــة 

االجتامعيــني،  رابطــة  القدس-الكويــت،  ألجــل  شــباب 
ــدس.976 ــى الق ــل، وملتق ــة الطف ــة لحامي ــة الوطني الجمعي

إخطار بهدم منازل يف سلوان والطور وبيت حنينا وزير 
القدس واملحافظ والخارجية: هجمة تتطلب وقفة قوية

ــا تتواصــل مــن الحكومــة  الحــرب عــى القــدس وهويته

اإلرسائيليــة وبلــدة االحتــال مســتهدفة الوجود الفلســطيني 

مدعمــة بأوامــر الهــدم التــي تصاعــدت أمــس بقيــام طواقــم 

محميــة بقــوات كبــرة مــن الرشطــة وحــرس الحــدود 

بتوزيــع أوامــر هــدم جديــدة عــى أبنيــة قامئــة منــذ 

ســنوات يف مناطــق »أ« الفلســطينية وأخــرى قيــد اإلنشــاء 

يف ســلوان وبيــت حنينــا والطــور فيــام دعــت لجنــة الدفــاع 

عــن البيــوت املهــددة بالهــدم يف حــي وادي الحمــص ببلــدة 

ــني إىل  ــة، املواطن ــدس املحتل ــوب رشق الق ــر جن ــور باه ص

ــوم، احتجاجــاً عــى  رضورة املشــاركة يف صــاة الجمعــة الي

ــازل الحــي.977  ــة ملن ــرارات الهــدم الجامعي ق

133 مستوطناً يقتحمون األقىص ورد طلب بإغالق »باب 

الرحمة«
منظمــة  قدمتــه  طلبــاً  معــزوز  مناحيــم  القــايض  رد 
بــاب  مصــى  إغــاق  إلعــادة  االســتيطانية  »ريغافيــم« 
ــه ال مجــال للخــوض يف  ــاً وأن ــراً الطلــب الغي الرحمــة، معت

ومتداخــل. ومعقــد  شــائك  موضــوع 
»اتحــاد  مــن  مقربــة  اســتيطانية  جامعــات  وكانــت 
ــاً  ــة، طلب ــكل« املزعــوم قدمــت للمــرة الثالث منظــامت الهي
ــاب  ــل ب ــه تحوي ــا، رفضــت في ــة العلي ــة اإلرسائيلي للمحكم
ــت  ــون، وقدم ــام يدع ــى ك ــى إىل مص ــة رشق األق الرحم

ــى.  ــاق املص ــرورة إغ ــاً ب التامس
وزعمــت تلــك الجامعــات أن »وضــع ســامعات وخزائــن 
ــاب الرحمــة يعنــي الرضــوخ مــن  وســجاد داخــل مصــى ب
قبــل الحكومــة اإلرسائيليــة لألوقــاف اإلســامية وتســليم من 
ــل  ــا يســمى بـ»جب ــث داخــل م ــه مصــى ثال ــة بأن الحكوم

ــت«. البي
فيــام اقتحــم مســتوطنون، أمــس، املســجد األقــى املبارك 
ــة  ــوات الخاص ــة والق ــل الرشط ــن قب ــددة م ــة مش بحراس
ــود مشــددة  ــرض الرشطــة قي املدججــة بالســاح، وســط ف

ــني للمســجد.978  عــى دخــول املصل

رجال األعامل الفلسطينيون ينبذون ترامب: قضيتنا 

سياسية 100% وليست اقتصادية

يقــول رجــال األعــامل الفلســطينيون املقاطعــون لورشــة 

ــتثامر  ــجيع االس ــن لتش ــة يف البحري ــا اإلدارة األمركي تنظمه

يف األرايض الفلســطينية: إن مســاراً دبلوماســياً إىل دولــة 

ــود  ــة لعق ــن أن يضــع نهاي ــذي ميك ــط ال مســتقلة هــو فق

ــل. ــراع مــع إرسائي مــن ال

ووصفــت الواليــات املتحــدة الورشــة التــي تعقــد يومــي 

ــة لخطــة  ــة اقتصادي ــا بداي ــني بأنه ــاء واألربعــاء املقبل الثاث

ــن  ــي أُعل ــطينيني الت ــل والفلس ــني إرسائي ــام ب ــال الس إح

عنهــا منــذ فــرتة طويلــة وتوصــف عــى نطــاق واســع بأنهــا 

ــد ترامــب. ــس دونال ــي يعدهــا الرئي ــرن« الت ــة الق »صفق

وعــى الرغــم مــن أن تفاصيــل خطــة ترامــب ال تــزال غــر 

ــي  ــؤدي للتخ ــون أن ت ــطينيني يخش ــإن الفلس ــة، ف واضح

عــن حــل الدولتــني الــذي ميثــل الصيغــة الدوليــة املتعــارف 

عليهــا منــذ فــرتة طويلــة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

يف الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة وقطــاع غــزة إىل 

ــذي  ــر التنفي ــوب املدي ــراد طهب ــال م ــل. وق ــب إرسائي جان

برشكــة فلســطينية للتكنولوجيــا: »قضيتنــا سياســية مائــة يف 
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ــة«. ــة. وليســت اقتصادي املائ

عســل  لرشكــة  املنتــدب  العضــو  طهبــوب،  ويــردد 

ــامل  ــع األع ــادات مجتم ــن قي ــداء آراء م ــا، أص للتكنولوجي

اللذيــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  الفلســطيني يف 

ويريــد   1967 حــرب  يف  إرسائيــل  عليهــام  اســتولت 

فيهــام. املســتقبلية  دولتهــم  إقامــة  الفلســطينيون 

متتلــك  تكــن  مل  إذا  اقتصــاداً  تبنــي  »كيــف  ويقــول: 

الســيادة؟ إذا مل يكــن لديــك القــدرة عــى اســتغال املــوارد 

ــدود؟«. ــل الح ــاء، مث ــل الكهرب ــاه، مث ــل املي ــة مث الطبيعي

ويضيــف طهبــوب إن منــو رشكتــه تباطــأ بســبب القيــود 

اإلرسائيليــة. وقــال »عنــدي 350 مهندســاً ألنــه ليســت 

ــكان  ــا ل ــا أو أوكراني ــو كنــت يف روماني ــة اآلن. ل ــدي دول عن

عددهــم 3500«.

ــرب  ــن الغ ــلطة الفلســطينية املدعومــة م ــارس الس ومت

ــات  ــذ اتفاقي ــة من ــة الغربي ــاً محــدوداً يف الضف ــامً ذاتي حك

أوســلو للســام يف التســعينيات ويحكــم بروتوكــول باريــس 

إرسائيــل  بــني  االقتصاديــة  العاقــات   1994 يف  املوقــع 

والفلســطينيني.

ــلو  ــات أوس ــؤدي ترتيب ــون أن ت ــطينيون يأمل وكان الفلس

يومــاً مــا إىل دولــة كاملــة، لكــن ذلــك مل يتحقــق، ويتهــم كل 

مــن الطرفــني اآلخــر بأنــه الســبب يف ذلــك.

وال تــزال الضفــة الغربيــة تحــت االحتــال اإلرسائيــي 

ــكرية  ــد عس ــة وقواع ــتوطنات إرسائيلي ــا مس ــرش فيه وتنت

وتطوقهــا حواجــز أمنيــة وأســاك شــائكة وجــدار مــن 
الخرســانة.979

السبت 2019/6/22

79 مصاباً يف تظاهرات واسعة بجمعة »األرض مش للبيع« 
رشق القطاع

ــات  ــاً بالرصــاص الحــي وشــظايا ورضب ــب 79 مواطن أصي

مبــارشة بقنابــل الغــاز، والعــرشات بحــاالت اختنــاق، خــال 

ــبان  ــني آالف الش ــة ب ــات عنيف ــات ومصادم ــدالع مواجه ان

الغاضبــني وقــوات االحتــال، يف خمــس نقــاط حدودية رشق 

قطــاع غــزة، مســاء أمــس، يف الجمعــة الـــ62 مــن مســرات 

العــودة، والتــي أطلــق عليهــا »األرض مــش للبيــع«.

ووصفــت تظاهــرات األمــس بأنهــا األعنــف واألوســع منــذ 

عــدة أشــهر، وســجل خالهــا العــدد األكــر مــن اإلصابــات، 

ــص  ــاوالت لق ــرشات املح ــا ع ــرون خاله ــذ متظاه ــام نف ك

وتخريــب الســياج، ونجحــوا يف إحداهــا بتدمــر بوابــة 

ــاع. ــج وســط القط ــم الري ــة رشق مخي إلكرتوني

كــام اســتخدم املتظاهــرون خــال املواجهــات قنابــل 

صوتيــة، وأطلقــوا بالونــات حارقــة، ونجحــوا يف اقتحــام 

موقــع إرسائيــي واالســتياء عــى معــدات عســكرية.

مــن جهتــه، أكــد الناطــق باســم وزارة الصحــة يف قطــاع 

ــداءات  ــا اعت ــدد ضحاي ــدرة، أن ع ــور أرشف الق ــزة، الدكت غ

االحتــال عــى املشــاركني يف مســرات العــودة ممــن وصلــوا 

املستشــفيات الحكوميــة ارتفــع، حتــى ســاعات مســاء 

ــعفان. ــم مس ــة، بينه ــس، إىل 79 إصاب أم

وأوضــح القــدرة أن عــرشات املواطنــني أصيبــوا باالختنــاق 

الشــديد، نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، ومعظمهم 

عولــج يف النقــاط الطبيــة امليدانيــة، يف حــني حــّول املصابــون 

ــن  ــة م ــة ثاث ــاً إصاب ــة، واصف بالرصــاص للمشــايف الحكومي

املتظاهريــن عــى األقــل بالحرجــة980.

إصابات بالرصاص واختناق بالغاز خالل قمع املسريات 
السلمية يف الضفة والقطاع

ــة مســاء أمــس  ــرات والرشطــة اإلرسائيلي اقتحمــت املخاب

مدرســة دار األيتــام اإلســامية الصناعيــة يف البلــدة القدميــة 

شــعرية  وأمســية  ثقافيــاً  نشــاطاً  وفضــت  القــدس  يف 

ــطينية.  ــة الفلس ــل الســلطة الوطني ــن قب ــه م ــة رعايت بحج

وأصيــب العــرشات مــن املواطنــني خــال قمــع جيــش 

ــدوم  ــر ق ــبوعية يف كف ــلمية األس ــرات الس ــال للمس االحت

ونعلــني وجبــل الريســان، بينــام واصــل املســتوطنون أعــامل 

ــة ســلفيت.  ــد الرحمــن مبدين ــة واد عب ــف يف منطق التجري

الحــي  بالرصــاص  مواطنــاً   70 أصيــب  غــزة  قطــاع  ويف 

واملعــدين املغلــف باملطــاط، وآخــرون باالختنــاق خــال 

ــبوعية.981  ــودة األس ــرات الع ــال ملس ــع االحت قم

الدميقراطيون األمريكيون املتنافسون عىل الرتشح للرئاسة 

يرتددون يف انتقاد إرسائيل

اختبــاراً  األمركيــة  تاميــز  نيويــورك  صحيفــة  أجــرت 

ــتنتجت أن  ــل واس ــاد إرسائي ــني النتق ــتعداد الدميقراطي الس

حفنــة فقــط مــن املرشحــني الـــ 21 أبــدت اســتعداداً النتقاد 

ــح. ــكل واض ــل بش إرسائي

ونــرشت الصحيفــة سلســلة مــن مقطــع الفيديــو األربعاء، 

ملقابــات طرحــت فيهــا أســئلة عــى الطامحــني يف الحصــول 

فيهــا أســئلة عــى الطامحــني يف الحصــول عــى ترشــيح 
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الحــزب الدميقراطــي ومــن بــني األســئلة ســؤال حول مــا »إذا 

كانــت إرسائيــل تنفــذ  املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان«، 

وقالــت »إن معظمهــم امتنــع عــن ذلــك«.

إال أن مقاطــع الفيديــو نفســها أظهــرت أن الكثــر منهــم 

وجــه انتقــادات حــذرة إلرسائيــل أو حضوهــا عــى »العودة« 

إىل املحافظــة عــى حقــوق اإلنســان.

ــس وزراء  ــان رئي ــن إع ــم م ــن قلقه ــم ع ــرب بعضه وأع

إرسائيــل بنيامــني نتنياهــو مؤخــراً عــن دعمــه لتوســيع 

ــة،  القانــون اإلرسائيــي ليشــمل مســتوطنات الضفــة الغربي

ــن أشــكال الضــم الفعــي. ــر شــكا م ــا يعت وهــو م

ــب  ــتثناء نائ ــحاً باس ــى 21 مرش ــة ع ــت الصحيف وطرح

الرئيــس األمــريك الســابق جــو بايــدن، الــذي رفض املشــاركة 

ــة  ــر الدولي ــل يف املعاي ــد أن إرسائي ــل تعتق ــؤال: ه – الس

لحقــوق اإلنســان؟ مفــرة: لقــد اعتقدنــا أن هــذا الســؤال 

ســوف يختــر اســتعداد الدميقراطيــني النتقــاد إرسائيــل، 

وتبــني لنــا أن هنــاك القليــل مــن املرشــحني عــى اســتعداد 

لفعــل ذلــك. 

ــاط  ــني أوس ــر ب ــات النظ ــة أن وجه ــت الصحيف وأوضح

الحــزب الدميقراطــي إزاء إرسائيل يف تغر مســتمر، وأضافت: 

لقــد أعــاد الرئيــس ترامــب تحديــد الــدول األمــريك يف 

املنطقــة وهنــاك جيــل شــاب مــن الليراليــني والتقدميــني يف 

الحــزب يشــككون يف حكمــة دعــم الدميقراطيــني املســتمر 

لسياســات إرسائيــل األمنيــة ويحتجــون عــى تلــك السياســة 

ــة.  بدرجــات متفاوت

ــح  ــت واملرش ــة فرمون ــن والي ــتقل م ــناتور املس ورد الس

ــول:  ــؤال بالق ــى الس ــاندرز، ع ــرين س ــد، ب ــودي الوحي اليه

لــدي مخــاوف كبــرة حــول الــدور الــذي يلعبــه نتنياهــو يف 

ــع  ــل بحقــوق اإلنســان. وتاب ــزام إرسائي ــر الت تقويــض معاي

ــل  ــون العم ــب أن يك ــدة يج ــات املتح ــاً إن دور الوالي قائ

مــع جميــع الكيانــات يف املنطقــة، مبــا يف ذلك الفلســطينيني، 
ــة.982 ــام بذلــك بطريقــة عادل والقي

األحد 2019/6/23

االحتالل يعتقل 16 مواطنا من الضفة

  شــنت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة 

ــا  ــت 16 مواطن ــة اعتقــاالت طال ــوم األحــد، حمل وفجــر الي

ــدس. ــن الق ــم م ــة، غالبيته ــن الضف م

الليلــة  االحتــال،  قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ففــي 

املاضيــة وفجــر اليــوم، 10 مواطنــني عــى األقــل، مــن بلــدة 

القدميــة. والقــدس  العيســوية، 

وعــرف مــن بــني املعتقلــني: حســام عليــان، وعبــد القــادر 

داري، وأكــرم مصطفــى، ومجــد بشــر أحمــد، ونــور الديــن 

محيســن، ومحمــد رأفــت داري، وأيــوب أبــو الحمــص 

ــدة العيســوية. ــن بل ــم م وجميعه

كــام اعتقلــت قــوات االحتــال مــن شــارع الــواد يف البلدة 

ــو  ــادة نجيــب، ومحمــود نجيــب، وابراهيــم اب القدميــة: عب

اســنينة.

ويف بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــال، ثاثــة فتيــة يف 

منطقتــي جبــل املوالــح وشــارع الصــف مبدينــة بيــت لحــم، 

ــوىس  ــى م ــا(، ومصطف ــواد )17 عام ــارص ع ــر ن ــم: تام وه

حجــازي )17 عامــا(، ويــزن عطــا الهرميــي )17 عامــا(، بعــد 

أن داهمــت منــازل ذويهــم وفتشــتها.

فيــام اعتقلــت قــوات االحتــال الفتــى ريــاض طــال 

ــت  ــوب رشق بي ــوع جن ــدة تق ــن بل ــا( م ــور )15 عام العم

ــه. ــده وتفتيش ــزل وال ــم من ــد ده ــم، بع لح

ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــال، مواطنــا، وشــددت 

مــن إجراءاتها عــى الحواجز العســكرية يف محيط املحافظة.

وقالــت مصــادر أمنيــة، إن قــوات االحتــال داهمــت 

ــارس  ــراس ف ــت ف ــا، واعتقل ــني يف يطــا جنوب ــازل املواطن من

ســليم مغنــم )40 عامــا(، واقتحمــت منــزل األســر املحــرر 

ســليم محمــد ســليم مغنــى، وفتشــته وعاثــت فيهــا فســادا، 

كــام اقتحمــت منــزل املواطــن محمــد خليــل أبــو شــاكر يف 

بلــدة يطــا.

وأضافــت أن قــوات االحتــال اقتحمــت حــارة أبــو ســنينة 

ــة الخليــل، ونصبــت عــدة  ــة مــن مدين يف املنطقــة الجنوبي

ــول،  ــر حلح ــاميل- ج ــل الش ــل الخلي ــى مدخ ــز ع حواج

ومفــرق خرســا جنــوب الخليــل، وأوقفــت مركبــات املواطنني 

ودققــت يف بطاقاتهــم الشــخصية.

ويف جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــال، األســر املحــرر 

رائــد صــاح أبــو الحســن بعــد ان داهمــت منزلــه يف بلــدة 
ــه.983 ــت مبحتويات ــته وعبث ــني، وفتش ــرب جن ــون غ اليام

مصدر كبري يف البيت األبيض يكشف لـ »القدس« أهم 
معامل الخطة االقتصادية األمريكية 179 مرشوعاً وممر بني 

الضفة وغزة وصندوق استثامر عاملي بـ 50 مليار دوالر
كشــف مســؤول كبــر يف البيــت األبيــض أن خطــة الرئيس 
األمــريك دونالــد ترامــب للســام يف الــرشق األوســط تدعــو 
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إىل إنشــاء صنــدوق اســتثامر عاملــي بقيمــة 50 مليــار دوالر 
لدعــم اقتصاديــات الفلســطينيني والــدول العربيــة املجــاورة 
ــة  ــزة بتكلف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــني الضف ــر ب ــاء مم وبن

خمســة مليــارات دوالر.
مــن جانبــه قــال جاريــد كوشــنر، صهــر الرئيــس األمــريك 
ــرشوع  ــق امل ــاريه، أن تطبي ــر مستش ــب وكب ــد ترام دونال

االقتصــادي مرهــون بانجــاز حــل ســيايس.
ويف مقابلــة مــع تلفزيــون »رويــرتز« وتريحــات لـــ 
»القــدس« قــال كوشــر: »ستســتثمر الخطــة نحــو 50 مليــار 
دوالر يف املنطقــة. وســتوجد مليــون فرصــة عمــل يف الضفــة 
ــام  ــة فيه ــدل البطال ــتخفض مع ــزة، وس ــاع غ ــة وقط الغربي
مــن نحــو 30 يف املئــة إىل معــدل مــن أرقــام أحاديــة. 
وســتخفض معــدل الفقــر بنســبة النصــف إذا طبقــت عــى 
ــف  ــوف تضاع ــة. وس ــة عرشي ــا خط ــح. إنه ــو الصحي النح
إجــاميل الناتــج القومــي عندهــم. لقــد طرحناهــا حتــى اآلن 
للمراجعــة مــن قبــل نحــو 12 اقتصاديــاً يف 12 دولــة ونحــن 
ــار  ــر مــن كب ــا ومشــاركتها مــع كث ــة بتقدميه ســعداء للغاي
ــتثامرية  ــن املؤسســات االس ــر م ــامل وكث ــادة قطــاع األع ق

ــور.984 ــم مــع الجمه ــرة ث الكب

األردن ومرص يقرران املشاركة يف مؤمتر البحرين

أعلنــت كل مــن مــر واألردن مشــاركتها يف املؤمتــر الــذي 

ســيعقد يف العاصمــة البحرينيــة املنامــة تحــت عنــوان 

»الســام مــن أجــل اإلزدهــار« يومــي 25 و 26 مــن الشــهر 

الجــاري. 

ــة وشــؤون  ــال الناطــق الرســمي باســم وزارة الخارجي وق

عــى  سيشــارك  »األردن  إن  القضــاة  ســفيان  املغرتبــني 

ــيطرح  ــا س ــتامع مل ــة لاس ــام وزارة املالي ــني ع ــتوى أم مس

ــة«  ــادئ األردن الثابت ــى »مب ــدداً ع ــه«. مش ــل مع والتعام

القضيــة  هــي  الفلســطينية  »القضيــة  أن  عــى  القامئــة 

ــن  ــني الــذي يضم ــل الدولت ــل لح ــة األوىل، وال بدي املركزي

جميــع الحقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني الشــقيق 

ويف مقدمهــا حقــه يف الحريــة والدولــة عــى ترابــه الوطنــي 

وفــق قــرارات الشــعية الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة«. 

وأكــد القضــاة »موقــف األردن الراســخ الواضــح أن ال 

طــرح اقتصاديــاً ميكــن أن يكــون بديــاً لحــل ســيايس 

ينهــي االحتــا ويلبــي جميــع الحقــوق املرشوعــة للشــعب 

الفلســطيني الشــقيق«.

وأكــد أيضــاً أن »األردن ســيتعامل مــع أي طــرح اقتصــادي 

أو ســيايس وفــق مواقفــه الراســخة فيقبــل مــا ينســجم 

معهــا ويرفــض أي طــرح ال ينســجم مــع ثوابتــه، وسيســتمر 

ــس كل  ــدويل وتكري ــع ال ــع املجتم ــل م ــل والتواص يف العم

عاقاتــه وإمكاناتــه لحشــد الدعــم ملواقفــه ولدعــم الحــق 
الفلســطيني«.985

واشنطن تطرح مشاريع خيالية يف ورشة البحرين وتطالب 

الدول العربية والقطاع الخاص بتمويلها 

قــال مســؤولون أمركيــون، أمــس: إن خطــة إدارة الرئيــس 

ــط،  ــرشق األوس ــام يف ال ــة للس ــب االقتصادي ــد ترام دونال

التــي يبلــغ حجمهــا 50 مليــار دوالر، تدعــو إىل إقامــة 

صنــدوق اســتثامر عاملــي لدعــم اقتصاديــات الفلســطينيني 

ــة  ــة خمس ــر بتكلف ــاء مم ــاورة، وبن ــة املج ــدول العربي وال

ــزة. ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــني الضف ــط ب ــارات دوالر يرب ملي

وأوضحــت إدارة ترامــب التــي تديل للمــرة األوىل بتفاصيل 

عــن هــذه الخطــة، أن املبــادرة ســتحاول إصــاح االقتصــاد 

ــتثامرات  ــذب اس ــدف ج ــه؛ به ــه بجران ــطيني وربط الفلس

دوليــة هائلــة. ويــرى البيــت األبيــض أن هــذه الخطــة 

تاريخيــة، عــى أن يتــم بحثهــا تفصيليــاً يف ورشــة البحريــن 

ــني. ــني خليجي مــع مســؤولني مالي

ويتوخــى البيــت األبيــض اســتثامرات دوليــة بقيمــة تزيــد 

عــى 50 مليــار دوالر عــى مــدى 10 ســنوات، يذهــب 

نصفهــا تقريبــاً إىل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واملتبقــي 

إىل مــر واألردن ولبنــان، وذلــك ضمــن الخطــة االقتصاديــة 

التــي تعتــر الجــزء األول مــن صفقــة القــرن التــي كشــفت 

اإلدارة األمركيــة عــن تفاصيلهــا، أمــس.

وتدعــو الخطــة، التــي أرســل البيــت األبيــض نســخة 

منهــا لـ»األيــام«، إىل قــروض ومنــح دوليــة واســتثامرات 

ــريك  ــار دوالر أم ــة 50.670 ملي ــاص بقيم ــاع الخ ــن القط م

يكــون نصيــب الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 27.813 مليــار 

دوالر، ومــر 9.167 مليــار دوالر، واألردن 7.365 مليــار 

دوالر، عــى أن يبلــغ نصيــب لبنــان 6.325 مليــار دوالر 
أمريك.986

الرئيس يؤكد: »صفقة القرن« ال ميكن أن متّر ألنها تنهي 
قضيتنا الفلسطينية ونحن نرفضها

قــال الرئيــس محمــود عبــاس، يف مســتهل اجتــامع اللجنــة 

املركزيــة لحركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«، يف 

مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه، أمــس: »هنــاك قضايــا كثــرة 

مهمــة يف هــذه األيــام ال بــد أن نتناولهــا يف هــذا االجتــامع 
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ــا  ــي قلن ــر الت ــة الع ــق بصفق ــام يتعل ــة في ــم، خاص امله

موقفنــا منهــا، وإننــا مــا زلنــا عــى موقفنــا بأنهــا ال ميكــن أن 

متــر ألنهــا تنهــي قضيتنــا الفلســطينية.

وأضــاف الرئيــس: »النقطــة الثانيــة بالنســبة لورشــة 

املنامــة يف البحريــن، أيضــاً قلنــا إننــا لــن نحــر هــذه 

الورشــة، والســبب أن بحــث الوضــع االقتصــادي ال يجــوز أن 

يتــم، قبــل أن يكــون هنــاك بحــث للوضــع الســيايس، ومــا 

ــا ال نتعامــل  دام ال يوجــد وضــع ســيايس فمعنــى ذلــك أنن

ــادي«. ــع اقتص ــع أي وض م

ــل،  ــزة يف إرسائي ــا املحتج ــاً ألموالن ــبة أيض ــع: »بالنس وتاب

ــى أن  ــوال منقوصــة، مبعن ــن نتســل هــذه األم ــا ل ــا إنن قلن

إرسائيــل عليهــا أن تدفــع األمــوال كاملــة، ونحــن مســتعدون 

الحقــاً للنقــاش، أمــا أن تخصــم بعــض األمــوال بحجــة أننــا 

ندفــع للشــهداء واألرسى والجرحــى فهــذا أمــر ال نقبــل بــه”.

كل  يف  معهــم،  للحــوار  مســتعدون  »نحــن  وأوضــح: 

املواضيــع العالقــة بيننــا يف املجــال املــايل واالقتصــادي.

وأشــار الرئيــس إىل أن هنــاك قضايــا أخــرى ال بــد أن 

نناقشــها بعمــق، وأن نتخــذ القــرارات املناســبة لهــا.

وأطلــع الرئيــس أعضــاء اللجنــة املركزيــة عــى آخــر 

التطــورات والتحــركات، التــي جــرت وتجــري، ومــن ضمنهــا 

ــه  ــة، واجتامع ــة املكرم ــرت يف مك ــي ج ــاث الت ــم الث القم
ــة.987 ــامل واملنطق ــادة الع ــامء وق ــن زع ــدد م بع

ترامب يعلن فرض عقوبات جديدة عىل إيران غداً وطهران 
تحّذر: »عواقب مدمرة« ألي هجوم أمرييك

ــد ترامــب مســاء أمــس أن  أعلــن الرئيــس األمــريك دونال

ــران غــدا«  ــدة »مشــددة« ســتفرض عــى اي ــات جدي عقوب

ــال  ــه يف ح ــده أن ــن تأكي ــاعات م ــد س ــك بع ــني، وذل االثن

ــيكون  ــه س ــووي فإن ــم الن ــن برنامجه ــون ع ــى اإليراني تخ

ــم”. ــل اصدقائه »أفض

ــنفرض  ــرت »س ــع توي ــر موق ــريك ع ــس األم ــب الرئي وكت

عقوبــات إضافيــة مشــددة عــى إيــران االثنــني«، مضيفــاً »ال 

ــة«. ــك أســلحة نووي ــران أن متل ميكــن إلي

ــا  ــروح »دوم ــكري مط ــل العس ــب أن العم ــاف ترام وأض

ــد  ــه مســتعد لوقــف التصعي ــال إن ــه ق ــة« لكن عــى الطاول

ــه  ــران وصف ــع إي ــاق م ــا« إىل اتف ــد يتوصــل رسيع ــه ق وإن

ــر. ــا املتع ــيدعم اقتصاده ــه س بأن

ــران  ــا نجعــل إي ــاق( دعن ــال ترامــب »ســنصفه )االتف وق

ــة مجــددا«. عظيم

وأدىل ترامــب بالتريحــات لصحافيــني يف البيــت األبيــض، 

وذلــك بعدمــا ألغــى، أول مــن أمــس، رضبــة عســكرية 

ــرة  ــرد عــى إســقاطها طائ ــت تســتهدف ال ــران كان ضــد إي

ــة مســّرة. عســكرية أمركي

وتابــع الرئيــس األمــريك: »نحــن نجهــز عقوبــات إضافيــة 

ضــد إيــران... يف بعــض الحــاالت نتحــرك ببــطء، ويف حــاالت 
أخــرى نتحــرك برعــة«.988

االثنني 2019/6/24

موجة سخط، ورفض عريب واسع لخطة واشنطن: مضحكة 
وغري واقعية ومضيعة للوقت ومصريها الفشل

ترامــب  دونالــد  األمــريك  الرئيــس  رؤيــة  قوبلــت 

االقتصاديــة يف إطــار خطــة أوســع لحــل الــراع اإلرسائيــي 

الفلســطيني بــإزدراء ورفــض وســخط يف العــامل العــريب، 

ــا فرصــة.  ــج إىل منحه ــك رغــم دعــوة البعــض يف الخلي وذل

ــم  ــي لدع ــتثامر عامل ــدوق اس ــاء صن ــة إنش ــمل الخط وتش

اقتصاديــات الفلســطينيني والــدول العربيــة املجــاورة. ومــن 

ــد كوشــنر صهــر ترامــب خــال  املتوقــع أن يطرحهــا جاري

ــران. ــي 25 و 26 حزي ــد يوم ــن يعق ــر يف البحري مؤمت

وأثــار غيــاب تفاصيــل الحــل ســيايس، الــذي قالــت 

مــن  ليــس  رفضــاً  الحقــاً،  عنــه  ستكشــف  واشــنطن 

الفلســطينيني فحســب، ولكــن أيضــاً يف الــدول العربيــة 

ــا.  ــة معه ــات طبيعي ــل إىل إقامــة عاق ــي تســعى إرسائي الت

ففــي بــروت، قــال رئيــس مجلــس النــواب اللبنــاين نبيــه 

ــد اســتثامرات عــى حســاب  ــان ال يري ــري، أمــس: إن لبن ب

ــة الفلســطينية. القضي

ــان: »يخطــئ الظــن مــن يعتقــد أن  ــري: يف بي وأضــاف ب

ــان  ــري لبن ــه أن يغ ــن ل ــدوالرات ميك ــارات ال ــح مبلي التلوي

الــذي يــن تحــت وطــأة أزمــة اقتصاديــة خانقــة عــى 

ــرف،  ــة للت ــر قابل ــت غ ــى ثوب ــة ع ــوع أو املقايض الخض

ويف مقدمهــا رفــض التوطــني الــذي ســنقاومة مــع األشــقاء 

ــة«. ــة املرشوع ــاليب املقاوم ــكل أس ــطينيني ب الفلس

ــارزون  ومــن الســودان إىل الكويــت، اســتنكر معلقــون ب

ــة  ــارات مامثل ــنر بعب ــون كوش ــون مقرتح ــون عادي ومواطن

ــت«  ــة للوق ــة هائل ــل: »مضيع ــاه مث ــت لانتب ــكل الف بش

ــة«. ــذ البداي ــل من ــا الفش ومصره

ــاع،  وقــال املحلــل املــري جــامل فهمــي: األوطــان ال تب

ــن  ــي م ــة ه ــذه الخط ــامل. ه ــوال الع ــل كل أم ــى مقاب حت
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بنــات أفــكار ســامرسة العقــارات ال السياســة، حتــى الــدول 

ــى  ــادرة ع ــر ق ــة غ ــا معتدل ــف بأنه ــي توص ــة الت العربي

ــا«. ــن دعمه ــا ع ــر علن التعب

ــة:  وقــال رسكيــس نعــوم املعلــق بجريــدة النهــار اللبناني

»هــذه الخطــة االقتصاديــة، مثلهــا مثــل غرهــا، لــن تنجــح 

ــوط  ــت الخط ــني أحيط ــيايس«. ويف ح ــاس س ــا أس ــا ب ألنه

ــول املســؤولون  ــية بالرشطــة، يق العريضــة للخطــة السياس

حــل  عــن  تخــى  كوشــنر  إن  علهيــا:  اطلعــوا  الذيــن 

ــذ  ــامل من ــوالً يف الع ــى قب ــذي يلق ــل ال ــو الح ــني، وه الدولت

ــة فلســطينية مســتقلة يف  ــام دول ــة ويشــمل قي فــرتة طويل

الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة وقطــاع غــزة إىل جانــب 

ــر الســابق جــواد  ــل. وتحــدث الســيايس األردين الكب إرسائي

ــراري  ــد ق ــاق بع ــعة النط ــك واس ــة الش ــن حال ــاين ع العن

ترامــب نقــل الســفارة األمركيــة إىل القــدس واالعــرتاف 

ــوالن.989  ــة الج ــل لهضب ــم إرسائي بض

»التنفيذية«: القيادة مل تكلف أحداً باملشاركة يف ورشة 

املنامة أو التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني 

جــددت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية 

يف اجتامعهــا التشــاوري الــذي عقــد أمــس، معارضتهــا 

الحاســمة لعقــد مؤمتــر الورشــة األمركيــة يف املنامــة يف 

إنهــاء  ومتطلبــات  الــدويل  بالقانــون  التــزام  أي  غيــاب 

ــة الفلســطينية عــى حــدود عــام  االحتــال، وبإقامــة الدول

1976 وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.

ــية  ــات السياس ــات والكيان ــدول والهيئ ــع ال ــت جمي ودع

واالقتصاديــة املدعــوة للمشــاركة باملؤمتر، إىل احــرتام موقف 

ــل  ــر، املمث ــة التحري ــف منظم ــطيني وموق ــامع الفلس االج

الرشعــي الوحيــد للشــعب الفلســطيني، مؤكــدة أن القيــادة 

الفلســطينية مل تكلــف أحــداً باملشــاركة أو بالتفــاوض نيابــة 

عــن الشــعب الفلســطيني أو الحديــث باســمه. 

ودعــت جميــع الــدول العربيــة إىل الثبــات عــى قــرارات 

ــام  ــس ع ــة تون ــدس( 2018، وقم ــة الق ــران )قم ــة الظه قم

ــل. ــر أو تبدي ــة دون تغي ــادرة الســام العربي )2019(، ومب

ومتنــت اللجنــة التنفيذيــة موقــف اإلجــامع الوطنــي، 

رفــض املخططــات األمريكيــة الهادفــة لتصفيــة القضيــة 

الفلســطينية، بــدءاً بصفقــة القــرن وانتهــاء بورشــة أو مؤمتــر 

املنــام، مؤكــدة التمســك بالحقــوق الوطنيــة املرشوعــة 

للشــعب الفلســطيني، وعــى رأســها الحــق يف تقريــر مصــره 

وإقامــة دولتــه املســتقلة بعاصمتهــا القــدس الرشقيــة عــى 

حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 وحــق العــودة 

اســتناداً إىل قــرار الجمعيــة العامــة 194 وحــل قضايــا 

الوضــع النهــايئ كافــة، اســتناداً لقــرارات الرشعيــة الدوليــة 

ذات العاقــة. 

منشورات خطرية لقوات االحتالل تهدف لتجنيد عمالء 
وإغراء بالتصاريح وعزل املقاومني

ــى  ــراً ع ــة فج ــاعة الثالث ــد الس ــون عن ــتفاق املواطن اس

وقــع خبطــات عنيفــة عــى بــاب منزلــه حيــث تفاجــأ 

ــوراً  ــوة منش ــود الق ــد جن ــي أح ــة ليلق ــكرية إرسائيلي عس

عســكرياً موقعــاً مــن قبــل قائــد قــوات الجيــش اإلرسائيــي 

ــوات  ــه ق ــذي تطلق ــم ال ــو اإلس ــامرة« وه ــودا والس يف »يه

ــى  ــة ع ــارة واضح ــة يف إش ــة الغربي ــى الضف ــال ع االحت

أنهــا ال تعــرتف بــأرايض الســلطة الفلســطينية رغــم االتفــاق 

الشــهر بــني الجانبــني الفلســطيني واإلرسائيــي الــذي يطلــق 

ــاق أوســلو. ــه اتف علي

ــكان  ــا س ــدد فيه ــة ته ــارات واضح ــور عب ــل املنش وحم

ــة بحقهــم إذا مــا اســتمرت  تقــوع باتخــاذ إجــراءات عقابي

عمليــات »اإلرهــاب املتمثلــة يف رشــق الحجــارة وزجاجــات 

املولوتــوف عــى اآلليــات اإلرسائيليــة«، حســب مــا جــاء يف 

هــذا املنشــور الــذي جــرى توزيعــه عــى نطــاق واســع مــن 

ــا أو مــن  ــاج أصحابه ــازل وإزع خــال اقتحــام عــرشات املن

ــذ  ــا عــى زجــاج النواف ــا يف الشــوارع والصاقه خــال إلقائه

تكــرر توزيــع هــذه  األماميــة أصحــاب منازلهــا، وقــد 

ــرات.  ــدة م ــدة ع املنشــورات يف البل

ــدة تقــوع  ــع املناشــر عــى بل ــات توزي ومل تقتــر عملي

ــال  ــوات االحت ــت ق ــل كثف ــه ب ــد ذات ــني بح ــع مع أو موق

والقــرى  املــدن  مــن  العديــد  يف  التوزيــع  عمليــات 

واملخيــامت، األمــر الــذي اعتــر أنــه جــزء مــن الحــرب 

ــى  ــوا ع ــل أن ينقلب ــن أج ــطينيني م ــى الفلس ــية ع النفس

الشــبان الــذي يزحفــون ملاقــاة جيــش االحتــال لــدى 

اقتحامــه املواقــع املختلفــة، كــام لوحــظ مــن خــال هــذه 

ــون  ــر وكل يعن ــع وآخ ــني موق ــة ب ــر الصبغ ــات تغي البيان

باســم املوقــع املســتهدف، كــام أن املخابــرات دخلــت عــى 

ــع  ــث جــرى توزي ــدة الخــر حي ــام حصــل يف بل الخــط ك

ــي يف  ــؤول األمن ــيم/ املس ــن نس ــم »الكاب ــع باس ــان موق بي

الخــر«، والــذي جــاء فيــه أنــه نتيجــة لتســجيل انخفــاض 

ــة.990  ــامل األمني ــى األع ــوظ ع ملح
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أسريان شقيقان يواصالن ارضابهام عن الطعام احتجاجاً عىل 
اعتقالهام

قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم اإلثنني، إن 

األســرين الشــقيقني نــور الديــن ومحــي الديــن شــحروري 

مــن مدينــة نابلــس، يواصــان إرضابهــام املفتــوح عــن 

ــام. ــام، احتجاجــاً عــى ظــروف اعتقاله الطع

وأضافــت الهيئــة يف تقريرهــا، أن األســر نــور الديــن 

مــرب عــن الطعــام منــذ تســعة أيــام وهــو ممنــوع مــن 

لقــاء محاميــه، ومعتقــل منــذ تاريــخ 2019/5/31، أمــا 

ــوم  ــام للي ــن الطع ــرب ع ــو م ــن فه ــي الدي ــقيقه مح ش

الثــاين عــى التــوايل، ومعتقــل منــذ تاريــخ 2019/6/22.

يذكــر أن األســرين يقبعــان حاليــاً يف مركــز توقيــف 
تكفــا”.991 »بتــاح 

الثالثاء 2019/6/25

أبناء شعبنا يف الوطن والشتات يخرجون رفضاً لـ»ورشة 

البحرين« ودعامً ملواقف الرئيس عباس

ــس،  ــف محافظــات الوطــن والشــتات، أم شــهدت مختل

ــرن«،  ــة الق ــاً لـ»صفق ــدة؛ رفض ــة حاش ــرات جامهري مس

وورشــة البحريــن واملؤامــرات التــي تســتهدف القضيــة 

الوطنيــة، ودعــامً ملواقــف الرئيــس محمــود عبــاس، يف 

مواجهــة املشــاريع األمركيــة اإلرسائيليــة التصفويــة.

وانطلقــت املســرات مبشــاركة جامهريــة حاشــدة، يف 

ســياق الفعاليــات االحتجاجيــة، التــي دعــت إليهــا فصائــل 

ــات،  ــدين والنقاب ــع امل ــات املجتم ــي ومؤسس ــل الوطن العم

ــن. ــة البحري ــاد ورش ــتتواصل طــوال انعق ــي س والت

ورفــع املشــاركون يف الفعاليــات أعــام فلســطني والفتــات 

ــبث  ــد التش ــرن، وتؤك ــة الق ــن وصفق ــة البحري ــدد بورش تن

ــني  ــودة لاجئ ــق الع ــها ح ــى رأس ــة وع ــوق الوطني بالحق

وإقامــة الدولــة املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، وتشــدد عــى 

أن القضيــة الوطنيــة التــي ضحــى مــن أجلهــا آالف الشــهداء 

ليســت قضيــة اقتصاديــة.

وتســتمر الفعاليــات االحتجاجيــة، التــي دعــت لهــا حركــة 

التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح« بالتنســيق والرشاكــة 

ــل العمــل الوطنــي ومؤسســات املجتمــع املــدين  مــع فصائ

والنقابــات حتــى 26 حزيــران الجــاري.

ففــي رام اللــه والبــرة، شــارك آالف املواطنــني يف التظاهرة 

االحتجاجيــة عــى دوار الشــهيد يــارس عرفــات، والتــي دعت 

لهــا حركــة »فتــح«؛ احتجاجــاً عــى ورشــة البحرين.

وقــال عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة »فتــح« جــامل 

محيســن: إننــا “هنــا عــى أرض الوطــن، ويف كل أقاليــم 

الخــارج موحــدون خلــف الرئيــس محمــود عبــاس ومنظمــة 

ــن متــر، وإن  ــر، لنقــول لرتامــب: إن صفقــة القــرن ل التحري

ورشــة البحريــن هــي ورشــة عــار وطعنــة يف ظهــر القضيــة 

الفلســطينية، وهــي مــن أجــل تطبيــع العاقــات بــني أمتنــا 
ــال”.992 ــة االحت ــة ودول العربي

محللون: ورشة البحرين فرصة لواشنطن لتحقيق تقارب 
بني إرسائيل ودول خليجية

يــرى محللــون أن ورشــة العمــل، املقــررة يف البحريــن هذا 

األســبوع، واملخّصصــة لبحــث الجانــب االقتصــادي يف خطــة 

الســام األمركيــة لحــل النــزاع اإلرسائيــي الفلســطيني، قــد 

ــارب إضــايف  ــق تق ــة تحقي تشــكل فرصــة لواشــنطن ملحاول

بــني حلفائهــا الخليجيــني وإرسائيــل يف ظــل التوتــر املتصاعــد 

مــع إيــران.

وســيقاطع الفلســطينيون ورشــة العمــل التــي تســتضيفها 

املنامــة، اليــوم وغــداً، بينــام أعلنــت اإلمــارات العربيــة 

مشــاركتهام.  واشــنطن،  حليفتــا  والســعودية،  املتحــدة 

ومل يتضــح حتــى اآلن موقــف الكويــت وســلطنة ُعــامن 
وقطــر.993

غضب أردين شعبي واسع للمشاركة الرسمية يف ورشة 
البحرين

أثــار إعــان الحكومــة األردنيــة مشــاركتها يف ورشــة 

ــن يومــي 25-26 مــن الشــهر الجــاري بدعــوة مــن  البحري

الواليــات املتحــدة يف ظــل مقاطعــة فلســطني ولبنــان ودول 

عربيــة أخــرى ووســط رفــض شــعبي عــريب واســع، غضبهــا 

ــراً. ــاً كب ــا أردني ــاً وبرملاني ــاً وحزبي شــعبياً ونقابي

واعتــر هــؤاء يف بيانــات واتصــاالت منفصلــة أجرتهــا 

ــق  ــا الش ــخ« وأنه ــة ف ــة املنام ــم أن »ورش ــدس« معه »الق

االقتصــادي لتمريــر صفقــة القــرن ودعــوا الحكومــة إىل 

ــة  ــرات األردني ــوا التري ــا ورفض ــاركة به ــن املش ــع ع الرتاج

ــة. ــور الورش ــمية لحض الرس

نائبــاً،   )14( األردين  الرملــان  اإلصــاح  كتلــة  وطالبــت 

ــة العمــل اإلســامي املعــارض  ــذراع الرملــاين لحــزب جبه ال

عــى لســان رئيســها الدكتــور عبــد اللــه العكايلــة الحكومــة 

بالرتاجــع عــن مشــاركتها يف مؤمتــر البحريــن، بعــد اإلعــان 
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عــن إيفــاد أمــني عــام وزارة املاليــة لتمثيــل األردن يف 
ــر.994 املؤمت

قرار بهدم 5 عامرات و11 منزالً شامل القدس واملصادقة 

عىل ربط »جيلو« مبنطقة قلنديا الصناعية
ــى  ــبوعية، ع ــتها األس ــدس يف جلس ــة الق ــت بلدي صادق
ميزانيــة تقــدر بنحــو 30 مليــون شــيقل، للبــدء بخــط 
للقطــار الخفيــف يربــط بلــدة صــور باهــر مبنطقــة حاجــز 
قلنديــا. ويف نفــس الوقــت قامــت طواقــم البلديــة بتوزيــع 
ــاء  ــزالً يف أحي وتعلــق قــرارات هــدم لـــ 5 عــامرات و11 من
القــدس املختلفــة وبخاصــة بيــت حنينــا يف وادي الــدم وحي 

ــلوان. ــوية وس ــعفاط والعيس ــقرية ويف ش األش
ومــن بــني أصحــاب املنــازل تلقــت أوامــر هــدم املواطــن 
مــن ســكان  عامــاً(   47( مــايض  أبــو  ياســني  إســامعيل 
ــايض أن ســيارة  ــو م ــال أب ــا حــي األشــقرية. وق ــت حنين بي
ــارص مــن الرشطــة  ــة وعن ــة واإلجــراء الداخلي تابعــة للبلدي
ــال  ــزل خ ــاء للمن ــر إخ ــليمي أم ــوا بتس ــة قام اإلرسائيلي

ــه. ــداً لهدم ــبوع، متهي أس
وأضــاف أبــو مــايض أن الطواقــم اإلرسائيليــة قامــت 
بتصويــر املنــزل مــن كافــة الجهــات علــامً أن املنــزل صغــر 
ــن  ــاين م ــايض: نع ــو م ــال أب ــام 2014. وق ــذ الع ــام من ومق
أوضــاع صعبــة جــداً إذ نعيــش يف هــذا املنــزل الصغــر مــع 
ــة أطفــال منهــم  ــة مــن 9 أفــراد، ثاث أفــراد عائلتــي املكون
مــن املعاقــني ال يســتطيعون الحركــة، وقامــت طواقــم 

ــزل.995 ــل املن ــم داخ ــة بتصويره البلدي

قوات االحتالل تعتقل 13 مواطنا من الضفة

ــة،  ــة املاضي ــي، الليل ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

واليــوم األربعــاء )13( مواطنــا مــن أنحــاء متفرقــة يف الضفــة 

الغربيــة.

ــرى  ــني ج ــتة مواطن ــان، أن س ــر، يف بي ــادي األس ــني ن وب

اعتقالهــم مــن مخيــم األمعــري يف محافظــة رام اللــه والبــرة 

وهــم: نائــل أبــو كويــك، ورائــد اليــازوري، وحســام الــواوي، 

ومحمــد صــاح، ومحمــود صــاح، وعبــد صــاح.

ــرم،  ــة طولك ــن محافظ ــني م ــال ملواطن ــرى اعتق ــام ج في

ــود  ــاً(، ومحم ــاوي )25 عام ــال جيت ــه ط ــد الل ــام: عب وه

ــا(. ــلبي )16 عام ــد ش أحم

ومــن محافظــة الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــال ثاثــة 

مواطنــني، وهــم: خلــدون قاســم ابــو ديــه )18 عامــاً(، وعبــد 

اللــه بســام الطيطــي )16 عامــاً(، ومحمــود أبــو ســل، وهــو 

أســر ســابق وجريــح اُعتقــل عــدة مــرات.

يُضــاف إىل املعتقلــني املواطــن منتــر ربايعــة مــن بلــدة 

ميثلــون يف جنــني، ونــور عوينــات مــن محافظــة قلقيليــة.

يُشــار إىل أن ســلطات االحتــال اعتقلــت ظهــر أمــس 

عــدداً مــن الشــبان مــن محافظــة الخليــل خــال املواجهــات 

ــال  ــاء ط ــم: ضي ــال  وه ــود االحت ــع جن ــرت م ــي ج الت

ــروخ )18  ــم ن ــد املغن ــاً(، أحمــد عب ــح )18 عام محمــد زبل

عامــاً(، وماهــر نضــال شــويي )18 عامــاً(، وســامح شــحدة 
ــاً(.996 ــويي )17 عام ش

كوشنرت يقرتح عىل الفلسطينيني، »فرصة القرن« لتحقيق 

السالم عرب االقتصاد

ــي، يف  ــس األمري ــار الرئي ــر مستش ــد كوش ــق جاري أطل

ــي  ــار« وه ــام إىل اإلزده ــن الس ــة »م ــس، ورش ــة أم املنام

الجــزء االقتصــادي مــن خطــة الســام األمركيــة لحــل 

ــزاع يف الــرشق األوســط، يف املنامــة أمــس، ورشــة »مــن  الن

الســام إىل اإلزدهــار« وهــي الجــزء االقتصــادي مــن خطــة 

ــاً  ــرشق األوســط، داعي ــزاع يف ال ــة لحــل الن الســام األمركي

ــادة  ــة إىل إع ــة املنام ــون ورش ــن يقاطع ــطينيني الذي الفلس

النظــر يف موقفهــم مــام اعتــره »فرصــة القــرن«. علــامً 

ينــص  أن  املســتبعد  مــن  الــذي  الســيايس  الجانــب  أن 

عــى قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، قــد ال يكشــف 

ــل. وتقــرتح الخطــة جــذب  ــاين املقب ــن الث ــل ترشي ــه قب عن

اســتثامرات تتجــاوز قيمتهــا خمســني دوالر غالبيتهــا لصالــح 

الفلســطينيني، وإيجــاد مليــون فرصــة عمــل لهــم، ومضاعفة 

إجــاميل الناتــج املحــي، عــى أن ميتــد تنفيذهــا عــى عــرشة 

أعــوام، لكــن الجانــب الفلســطيني يقاطــع الورشــة، ألنــه ال 

ميكــن الحديــث عــن الجانــب االقتصــادي قبــل التطــرق إىل 

ــال كوشــر  ــزاع. وق ــة لجوهــر الن ــول السياســية املمكن الحل

يف كلمــة خــال الجلســة االقتتاحيــة للورشــة التــي تســتمر 

ــبق  ــادي رشق مس ــار اقتص ــول مس ــق ح ــني إن »التواف يوم

ــم إيجــاد حــل  ــي مل يت ــح املســائل السياســية الت رضوري ل

لهــا مــن قبــل«.

لكــن كوشــر قــال يف خطــاب طغــت عليــه األرقــام وبــدا 

ــة، أن  ــى شاش ــاً ع ــدم عرض ــامل يق ــل أع ــه رج ــه وكأن في

ــاوزه. ــن تج ــر ال ميك ــيايس أم التوصــل إىل حــل س

للشــعب  واالزدهــار  االقتصــادي  »النمــو  أن  وأوضــح 

ــم  ــيايس دائ ــل س ــن دون ح ــني م ــر ممكن ــطيني غ الفلس

وعــادل للنــزاع، يضمــن أمــن إرسائيــل ويحــرتم كرامــة 
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الشــعب الفلســطيني«. وأقــر كوشــر بوجــود شــكوك حيــاك 

ــل،  ــة إلرسائي ــدس عاصم ــرتف بالق ــذي اع ــب ال ــا ترام نواي

ــب  ــي الجان ــك إىل تبن ــم ذل ــطينيني رغ ــا الفلس ــه دع إال أن

االقتصــادي مــن الخطــة قبــل الدخــول يف السياســة. وتوجــه 

ــول  ــا يق ــم م ــه رغ ــي أن ــالتي ه ــاً »رس ــطينيني قائ للفلس

ــدة مل  ــات املتح ــايض، الوالي ــم يف امل ــن خذلوك ــك الذي أولئ

ــم«. ــل عنك تتخ

واعتــر أن الخطــة األمركيــة لتحقيــق الســام هــي »فرصة 

ــة  ــمية »صفق ــام تس ــا يف اإلع ــق عليه ــا أطل ــرن« بعدم الق

القــرن« وأوضــح »يجــب اإلشــارة إىل هــذا الجهــد عــى أنــه 

ــا«.  ــجاعة ملواصلته ــادة بالش ــت القي ــرن إذا تحل ــة الق فرص

عــى حــد قولــه.

ــة  ــا للخط ــت رفضه ــطينية أعلن ــلطة الفلس ــت الس وكان

األمركيــة، كــام ســجلت الســعودية، التــي يتوقــع أنهــا 

ســتكون مــن بــني الدولــة املانحــة لاســتثامرات، بعــض 

التحفظــات.

ــوية  ــي لتس ــرتح األمري ــية للمق ــل السياس ــن التفاصي لك

النــزاع ال تــزال رسية. وشــكلت رئيس الســلطة الفلســطينية، 

محمــود عبــاس، يف نجــاح ورشــة املنامــة االقتصاديــة، قائــاً: 

»املــال مهــم، واالقتصــاد مهــم، ولكــن السياســة أهــم منهام، 
الحــل الســيايس هــو األهــم«.997

140 مستوطناً يقتحمون املسجد األقىص
ــة  ــة اإلرسائيلي ــوات الخاص ــة والق ــس الرشط ــت أم واصل
حملــة االعتقــاالت يف صفــوف املقدســيني باعتقــال 4 شــبان 
ــيدة  ــوز وس ــن وادي الج ــن م ــة ومس ــدة القدمي ــن البل م
مــن الداخــل ضمــن اســتهداف املصلــني يف املســجد األقــى 
ــني  ــني املاضي ــال اليوم ــت خ ــا اعتقل ــامص أنه ــارك. عل املب
ــش يف  ــم وتفتي ــة ده ــال حمل ــطينياً خ ــن 16 فلس ــر م أك

ــدس. ــاء الق ــدة القدميــة وأحي البل
وكان قــوات االحتــال اقتحمــت فجــر أمــس البلــدة 
ــة  ــاب حطــة ومــن عقب القدميــة واعتقلــت 4 شــبان مــن ب

الرصــاص.998 

غياب فلسطني الغاضبة أبرز الحضور يف ورشة البحرين

تواصلــت، أمــس، الفعاليــات يف األرايض الفلســطينية ويف 

ــي افتتحــت مســاء  ــن الت دول أخــرى رفضــا لورشــة البحري

أمــس، يف املنامــة، وبــدا أن هتافــات املتظاهريــن الغاضبــني 

كانــت تخيــم عــى افتتــاح الورشــة.

وأصيــب أربعــة مواطنــني بالرصــاص والعــرشات باالختناق 

خــال مواجهــات أعقبــت قمــع قــوات االحتــال مســرات 

شــعبية انطلقــت يف مختلــف املحافظــات لليــوم الثــاين 

ــوايل، رفضــا لـ«صفقــة القــرن«، وورشــة البحريــن،  عــى الت

ودعــام ملواقــف الرئيــس محمــود عبــاس، الرافضــة للحلــول 

التصفويــة، واملؤكــدة أن فلســطني ليســت للبيــع، يف الوقــت 

الــذي عــم فيــه اإلرضاب الشــامل مختلــف املرافــق يف قطــاع 

غــزة، ومخيــم البقعــة يف األردن، وشــهدت العديــد مــن دول 

ــق  ــة بح ــة اإلدارة األمركي ــددة بسياس ــرات من ــامل مس الع

الشــعب الفلســطيني ومرشوعهــا الهــادف لتصفيــة القضيــة 

الشــعبي  التنديــد  بالتزامــن مــع تصاعــد  الفلســطينية، 

العــريب بورشــة البحريــن.

ففــي مدينــة البــرة، أصيــب عــرشات املواطنــني بحــاالت 

اختنــاق متفاوتــة جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع 

الــذي أطلقتــه قــوات االحتــال بكثافــة لقمــع مســرة 

منــددة بـ»صفقــة القــرن«، و»ورشــة املنامــة« عــى املدخــل 

ــة. الشــاميل للمدين

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــال تعمــدت 

ــا أدى  ــاز، م ــل الغ ــة بقناب ــني يف املنطق ــتهداف الصحافي اس

ــن  ــم م ــاق، ومنعته ــاالت اختن ــم بح ــدد منه ــة ع إىل إصاب

التغطيــة، وأجرتهــم عــى االبتعــاد عــن محيــط املــكان، فيام 

انتــرش عــدد آخــر مــن هــذه القــوات عــى الجبــال املحيطــة 

مبســتوطنة »بيــت إيــل« الجامثــة عــى أرايض البــرة.

ويف مدينــة الخليــل، اندلعــت مواجهــات مامثلــة بــني 

املواطنــني وجنــود االحتــال يف منطقــة بــاب الزاويــة وســط 

ــة. املدين

ــف  ــاص املغل ــن الرص ــا م ــال واب ــود االحت ــق جن وأطل

ــا  ــني، م ــوب املواطن ــوت ص ــاز والص ــل الغ ــاط وقناب باملط

اختنــاق،  بحــاالت  املواطنــني  عــرشات  بإصابــة  تســبب 
ميدانيــا.999 وعولجــوا 

األربعاء 2019/6/26

كوشنري يفتتح ورشته بالحديث عن »ضامن أمن إرسائيل” 
وال ينطق كلمة عن »استقالل« أو »حرية« الشعب 

الفلسطيني

قــال جاريــد كوشــنر، مستشــار وصهــر الرئيــس األمــريك، 

ــب  ــس، حــول الجان ــة، أم ــل يف املنام ــاح ورشــة عم يف افتت

االقتصــادي يف خطــة صفقــة القــرن األمركيّــة لحــل الــراع 

مســبق  »رشط  االقتصــاد  إن  الفلســطيني،  اإلرسائيــي 



346

www.prc.ps حزيران  2019

ــة  ــا »فرص ــة بأنه ــا الخط ــام، واصف ــق الس رضوري« لتحقي

ــرن«. الق

وأقــر كوشــنر بــأن النمــو وازدهــار اقتصــاد الشــعب 

ــا دون حــل ســيايس للــراع  ــن يكــون ممكن الفلســطيني ل

رأى أن عنــره الرئيــيس يجــب أن يكــون ضــامن أمــن 

إرسائيــل واحــرتام كرامــة الفلســطينيني.

ــاح  ــة يف افتت ــت كلمــة لكوشــنر اســتمرت 20 دقيق وخل

ــن  ــة م ــة املنام ــة البحريني ــا يف العاصم ــل نظمه ورشــة عم

مصطلــح »حــل الدولتــني« أو »الدولــة الفلســطينية« أو 

حتــى »االســتيطان اإلرسائيــي« مكتفيــا بتوجيــه اللــوم 

ــم  ــادرات ســابقة وللفلســطينيني الذيــن هيمــن غيابه ملب

ــاء. ــوم األربع ــاء الي ــم مس ــي تختت ــة الت ــى الورش ع

تــدين  ناحيــة  مــن  باهــت  الورشــة مبظهــر  وجــاءت 

الحضــور الــذي اقتــر عــى عــدة عــرشات مــن الخــراء أو 

ــا. ــامم به ــة االهت ناحي

ــى  ــة ع ــة البحريني ــل يف العاصم ــة العم ــت ورش وانطلق

وقــع خــروج آالف الفلســطينيني إىل الشــوارع يف الضفــة 

ــى  ــا ع ــزة احتجاج ــاع غ ــم قط ــامل ع ــة وإرضاب ش الغربي
مضمونهــا.1000

الخميس 2019/6/27

كوشرن: الباب ال يزال مفتوحاً أما الفلسطينيني لالنضامم 
للخطة األمريكية

اختتمــت مســاء أمــس، أعــامل ورشــة املنامــة االقتصاديــة 

التــي نظمتهــا اإلدارة األمركيــة لحشــد الدعــم والتأييــد 

القضيــة  لتصفيــة  أعدتهــا  التــي  اإلمــاءات  لخطــة 

الفلســطينية، واملعروفــة إعاميــاً بـــ »صفقــة القــرن«، حيــث 

أعلنــت خالهــا شــقها االقتصــادي، يف حــني اتهــم مستشــار 

الفلســطينية  القيــادة  األبيــض، جاريــد كوشــر،  البيــت 

بالفشــل يف مســاعدة شــعبها، وحفــظ خطــاً للرجعــة بقولــه 

ــا.1001  ــاً« أمامه ــزال مفتوح ــاب ال ي إن »الب

االحتالل يواصل عمليات هدم ممتلكات املواطنني يف 
القدس

يف الوقــت الــذي تواصلــت فيــه أمــس لليــوم الثالــث عــى 

ــات  ــة يف محافظ ــات االحتجاجي ــرات والوقف ــوايل، املس الت

الوطــن كافــة ومخيــامت الاجئــني يف الشــتات وعــدد مــن 

ــة القــرن«، والورشــة  ــا يســمى »صفق دول العــامل، رفضــاً مل

األمركيــة يف البحريــن، واصلــت قــوات االحتــال مــن جهتهــا 

ــة يف  ــني وبخاص ــازل املواطن ــدم من ــال وه ــات االعتق عملي

ــركات  ــدي لتح ــامل التص ــة إىل أع ــدس، أضاف ــة الق محافظ

الشــبان يف عــدد مــن املحافظــات وبخاصــة رام اللــه والبــرة 

ــل. والخلي

فقــد اقتحمــت قــوة مــن االحتــال اإلرسائيــي ظهــر أمس، 

منطقــة وادي الحمــص يف قريــة صــور باهــر جنــوب القدس، 

وهدمــت أساســات بنايتــني قيــد اإلنشــاء، وأخــذت قياســات 

15 بنايــة ســكنية أخــرى تضمــن 100 شــقة متهيــداً لهدمهــا.

وكانــت قــوات االحتــال قــد أخطــر أصحــاب هــذه 

الشــقق الـــ 100 قبــل نحــو أســبوعني بعزمهــا هدمهــا، علــامً 

أن أصحــاب ثلثــي هــذه الشــقق يقيمــون فيهــا منــذ نحــو 

12 عامــاً أمــا البقيــة وهــي شــبه جاهــزة ولكــن أصحابهــا مل 

يســتكملوها ويقطنــوا فيهــا نظــراً لبنــاء الجــدار العنــري 

الفاصــل. 

وهدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي خــال عمليــة 

ــد اإلنشــاء يف  ــني قي ــني أخري االقتحــام هــذه اساســات بنايت

ــا  ــاغ أصحابه ــم إب ــه مل يشــبق أن ت ــامً أن ــة عل ذات املنطق

ــا.1002  ــا هدمه بعزمه

فريدمان مجدداً: يحق إلرسائيل ضم أرايض بالضفة

جــدد ديفيــد فريدمــان الســفر األمــريك لــدى إرسائيــل، 

أمــس، تأكيــده عــى حــق إرسائيــل يف ضــم أرايض مــن 

ــة  ــث إلذاع ــك يف حدي ــاء ذل ــة لســيادتها، ج ــة الغربي الضف

اإلرسائيليــة  مــكان  قنــاة  –نقلتــه  اإلرسائيــي  الجيــش 

الناطقــة بالعربيــة. حيــث أعــرب فريدمــان عــن اســتغرابه 

ــه الســابقة بشــأن  ــر حــول تريحات ــذي أث مــن الجــدل ال

ــة. ــذه القضي ه

وقــال »إن الجميــع يــدرك أنــه ال يوجد ســيناريو تنســحب 

فيــه إرسائيــل مــن جميــع مناطــق الضفــة الغربيــة. وهــذا 

الــرأي ال يخالــف السياســات األمركيــة«. 

ــن  ــة م ــق أي خط ــة مل تل ــى أن اإلدارة األمركي ــت ع ولف

إرسائيــل بهــذا الخصــوص وســيتم تنــاول هــذا املوضــوع يف 

الوقــت املناســب.1003 

كوشرن يختتم ورشة البحرين مبواصلة هجومه عىل مواقف 
القيادة الفلسطينية وتربئة إرسائيل

اختتمــت، مســاء أمــس، ورشــة عمــل يف املنامــة أطلقــت 

ــا للســام،  ــن خطته ــب االقتصــادي م ــا واشــنطن الجان فيه

مــع اتهــام مستشــار البيــت األبيــض جاريــد كوشــر القيــادة 
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أن  مؤكــداً  شــعبها،  مســاعدة  يف  بالفشــل  الفلســطينية 

ــا. ــاً« أمامه ــزال مفتوح ــاب ال ي »الب

أمــام  مفتوحــاً  يــزال  ال  البــاب  إن  كوشــر:  وقــال 

الفلســطينيني لانضــامم إىل خطــة الســام األمركيــة التــي مل 

ــو أرادوا فعــاً  ــاً: »ل ــا السياســية بعــد، مضيف تتضــح معامله

ــا إطــار عمــل عظيــامً  ــا وضعن ــاة شــعبهم، فإنن تحســني حي

يســتطيعون االنخــراط فيــه ومحاولــة تحقيقــه”.

وقاطــع الفلســطينيون الورشــة، قائلــني: إنــه ال ميكــن 

إىل  التطــرق  قبــل  االقتصــادي  الجانــب  عــن  الحديــث 
النــزاع.1004 لجوهــر  املمكنــة  السياســية  الحلــول 

الرئيس والعاهل األردين يؤكدان متسكهام مببادرة السالم 

العربية ورؤية حّل الدولتني

جــرى اتصــال هاتفــي، أمــس، بــني الرئيــس محمــود 

عبــاس والعاهــل األردين امللــك عبــد اللــه الثــاين.

املوقــف  الهاتفــي،  االتصــال  الزعيــامن، خــال  وأكــد 

الفلســطيني األردين املشــرتك الثابــت املتمســك مببــادرة 

ــني، وأن  ــل الدولت ــة ح ــى رؤي ــم ع ــة والقائ ــام العربي الس

ــوم  ــادل يق ــل الع ــة، وأن الح ــة أرض محتل ــدس الرشقي الق

ــدس  ــا الق ــطينية وعاصمته ــة فلس ــام دول ــاس قي ــى أس ع

الرشقيــة.

ومثـّـن الرئيــس، موقــف العاهــل األردين ومواقــف اململكــة 

الثابتــة يف دعــم القضيــة الفلســطينية. 

واتفــق الزعيــامن عــى تعزيــز التنســيق والتشــاور يف 

هــذه الظــروف الدقيقــة والحساســة.

مــن جانــب آخــر، هاتــف الرئيــس، مســاء أمــس، رئيــس 

اللبنــاين نبيــه بــري، ورئيــس الحــزب  النــواب  مجلــس 

التقدمــي االشــرتايك وليــد جنبــاط، والنائــب يف الرملــان 

ــة  ــة للقضي ــم الداعم ــد، مشــيداً مبواقفه ــاين جــان عبي اللبن

الفلســطينية، ورفضهــم املطلــق للحلــول التصفويــة للقضيــة 

الفلســطينية.

وأكــد الرئيــس، خــال االتصال الهاتفــي، أن »هذه املواقف 

املبدئيــة ليســت غريبــة عــى لبنــان الشــقيق تجــاه القضيــة 

الفلســطينية ودعمــه لحقــوق شــعبنا بالحريــة واالســتقال 
القــدس«.1005 وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه  وإقامــة 

تواصل الفعاليات رفضاً لورشة البحرين: الشعب صف 

واحد و»صفقة القرن« ستفشل

ــن  ــة يف الوط ــات الجامهري ــرات والوقف ــت املس تواصل

ــة  ــاً لـ«صفق ــوايل؛ رفض ــى الت ــث ع ــوم الثال ــتات للي والش

القــرن« وورشــة البحريــن، ودعــامً ملواقــف الرئيــس محمــود 

ــة. ــة الوطني ــة للقضي ــول التصفوي ــة للحل ــاس الرافض عب

ــة، مســاء  ــدس املحتل ــاء الق ــن أبن ــات م ــد شــارك املئ فق

أمــس، بوقفــة يف بلــدة الــرام رفضــاً لـ«صفقــة القــرن« 

ــم  ــح« – إقلي ــة »فت ــا حرك ــت إليه ــن، دع ــة البحري وورش

القــدس، والفصائــل الوطنيــة.

وشــارك يف الوقفــة عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 

ــة  ــو اللجن ــيني، وعض ــان الحس ــطينية، عدن ــر الفلس التحري

ــر شــؤون  ــح« جــامل محيســن، ووزي ــة »فت ــة لحرك املركزي

القــدس فــادي الهدمــي، وممثلــو الفصائــل الوطنيــة يف 

ــات  ــوزارات والهيئ ــف ال ــن مختل ــون ع ــة، وممثل املحافظ

ــة. الوطني

ــاً  ــف صف ــطيني يق ــعب الفلس ــاركون أن الش ــد املش وأك

ــن، وأن  ــة البحري ــرن« وورش ــة الق ــه »صفق ــداً يف وج واح
ــع«.1006 ــت للبي ــدس ليس “الق

الجمعة 2019/6/28

شهيد وإصابات خالل مواجهات يف العيسوية 
استشــهد األســر املحــرر محمــد ســمر عبيــد )20 عامــاً( 
مســاء أمــس، بعــد إصابتــه بالرصــاص الحــي وأصيــب أربعــة 
ــوات  ــبان وق ــرشات الش ــني ع ــات ب ــال مواجه ــرون خ آخ
االحتــال اإلرسائيــي يف بلــدة العيســوية شــامل القــدس 
ــات  ــدم بناي ــارات به ــال اخط ــني وزع االحت ــة، يف ح املحتل
ــامل  ــل ش ــة الجب ــب ومنطق ــر عق ــآت يف أرايض كف ومنش
ــود  ــم جن ــص، واقتح ــدم الرتخي ــة ع ــة بحج ــدس املحتل الق
االحتــال بعــد ظهــر أمــس قريــة العســاكرة إىل الــرشق مــن 
بيــت لحــم، وأعلــن عــن تعــرض قــوة إرسائيليــة إلطــاق نــار 

ــني.1007  ــة يف جن وقنبل

الرئيس: الحقوق الوطنية ال تباع وتشرتى

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس، أن الحقــوق الوطنيــة 

ليســت عقــارات تشــرتى وتبــاع باألمــوال، مشــدداً يف مؤمتــر 

ــرا،  ــتيان باني ــيي سباس ــره التش ــع نظ ــرتك م ــي مش صحف

يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه أمــس، عــى أن التوصــل 

للحــل الســيايس الــذي يضمــن الحريــة والكرامة واالســتقال 

والعدالــة لشــعبنا، يجــب أن يســبق أي برنامــج أو مشــاريع 

االســتقرار  يخلــق  أن  شــأنه  مــن  ذلــك  ألن  اقتصاديــة، 

واألمــن للجميــع، لــذا مل تشــارك فلســطني يف ورشــة العمــل 

ــة.  ــني يف املنام ــذ يوم ــدت من ــي انعق ــة الت األمريكي
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ــن  ــة م ــه اإلدارة األمركي ــت ب ــا قام ــس أن م ــد الرئي وأك

قــرارات حــول رفــع ملفــات القــدس واالســتيطان والاجئــني 

ــة املفاوضــات، وإصدارهــا قــرارات  واألمــن مــن عــى طاول

عقابيــة ضــد شــعبنا الفلســطيني، أثبــت عــدم أهليتهــا 

لرعايــة عمليــة الســام، وشــجع حكومــة االحتــال اإلرسائيي 

عــى اعتبــار القــدس عاصمــة موحــدة لهــا، وضــم الجــوالن 

الســوري، والتلويــح بضــم أجــزاء مــن األرايض الفلســطينية 

ــة  ــرض سياس ــا لف ــة منه ــة )c(، يف محاول ــة يف املنطق املحتل

ــامل  ــه الع ــاه ورفض ــا رفضن ــو م ــوة، وه ــع بالق ــر الواق األم

أجمــع، ملــا يشــكل مــن مخالفــة للقانــون الــدويل القــرارات 
ــة.1008 ــة الدولي الرشعي

وقفة احتجاجية أمام السفارة األمريكية يف برلني ضد 

»ورشة املنامة« و»صفقة القرن« 

نظمــت لجنــة العمــل الوطنــي وحركــة فتــح إقليــم 

ــرن« والورشــة  ــة الق ــة ضــد »صفق ــة احتجاجي ــا، وقف املاني

األمركيــة يف املنامــة، أمــام مقــر الســفارة األمركيــة يف ســاحة 

ــني. ــة برل بواب

لقــرارات  الوقفــة عــن رفضهــم  املشــاركون يف  وعــر 

الســيايس  الحــل  واســتبدال  األمركيــة،  اإلدارة 

ــت  ــطيني والثواب ــف الفلس ــك باملوق ــادي،  والتمس باالقتص

الوطنيــة والوقــوف صفــا واحــدا وراء القيــادة ومنظمــة 

التحريــر، املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني.

واحتشــد  أبنــاء الجالية الفلســطينية والعربيــة ومنارصين 

مــن جنســيات مختلفــة، ونشــطاء أملــان أمــام الســفارة 

ــطيني  ــم الفلس ــني العل ــني، رافع ــة برل ــة يف العاصم األمركي

وشــعارات تؤكــد أن »فلســطني ليســت للبيــع«، وأن »ال 

ســام دون دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الرشيــف«.

وأكــد املشــاركون أن قضيــة فلســطني قضيــة وطنيــة 

وانســانية عادلــة، ورفضهــم لكافــة الضغــوط األمركيــة التــي 

ــي  ــن تثن ــا ل ــن أنه ــه، مؤكدي ــعبنا وقيادت ــا ش ــرض له يتع

ــه. ــل مطالب ــطيني يف ني ــعب الفلس ــة وإرصار الش عزمي

وأكــد أمــني رس حركــة فتــح يف برلــني يــارس حــامدة وحــدة 

ــرن«  ــة الق ــض لـ»صفق ــي الفلســطيني الراف ــف الوطن املوق

بتحويــل  الواضحــة  األهــداف  ذات  املنامــة«،  و»ورشــة 

قضيتنــا الوطنيــة السياســية بامتيــاز إىل قضيــة إنســانية 

ــة،  ــاريع الوهمي ــة واملش ــاعدات العيني ــا باملس ــن حله ميك

والــدول  الفلســطينية  األرايض  يف  األمــوال  وباســتثامر 

املجــاورة، دون أي أفــق لحــل ســيايس يســتند لقــرارات 
الرشعيــة الدوليــة وحقوقنــا الوطنيــة والتاريخيــة.1009

السبت 2019/6/29

مواجهات عنيفة وإرضاب شامل يف العيسيوية
ــة العيســوية شــامل رشق القــدس صــاة  أدى أهــايل قري
أمــس،  الحــي،  الجمعــة يف مســجد »األربعــني« وســط 
وذلــك يف ظــل أجــواء مــن الغضــب واالحتقــان، حيــث عــم 
ــرر  ــر املح ــهاد األس ــى استش ــداد ع ــامل والح اإلرضاب الش
الشــاب محمــد ســمر عبيــد )21 عامــاً( خــال اقتحامــات 
ــود  ــام الجن ــس، إذ ق ــة مســاء الخمي ــال القري ــوات االحت ق

ــان. ــارد حســب شــهود عي ــدم ب ــد ب ــة عبي بتصفي
ــل  ــني قب ــوية مرت ــة العيس ــوات اإلرسائيلي ــت الق واقتحم
وبعــد صــاة الجمعــة، فيــام طوقــت قــوات االحتــال البلدة 
وعزلتهــا عــن الجامعــة العريــة ومستشــفى »هداســا« 
وقامــت بوضــع الحواجــز وانتــرشت طواقــم مــن الرشطــة 
العريــة  الجامعــة  مــن  واملخابــرات  الخاصــة  والقــوات 
واملعســكر املقــام عــى أرايض العيســوية وشــاميل ورشق 

ــة.1010 ــرب القري وغ

جمعية العاد االستيطانية تفتتح غداً نفقاً من عني سلوان 

إىل ساحة الرباق

ــدا  ــة غ ــار اإلرسائيلي ــلطة اآلث ــح س ــرر أن تفتت ــن املق م

ــق  ــمى »طري ــا يس ــتيطانية، م ــاد االس ــة الع ــح جمعي لصال

الحجــاج« يف ســلوان بحضــور ســفر الواليــات املتحــدة 

لــدى إرسائيــل، دييــد فريدمــان، ومبعــوث البيــت األبيــض 

ــة  ــات الدولي ــاص للعاق ــل الخ ــط، املمث ــرشق األوس إىل ال

جيســون جرينبــات ووزراء يف الحكومــة اإلرسائيليــة. 

وأكــدت منظمــة »عمــق شــبيه« اإلرسائيليــة التــي تعمــل 

ــي  ــراع اإلرسائي ــياق ال ــار يف س ــييس اآلث ــع تس ــى من ع

الفلســطيني، أن الحــدث هــو افتتــاح نفــق تــم حفــره عــى 

ــني  ــازل املواطن ــت من ــة تح ــت املاضي ــنوات الس ــدار الس م

الفلســطينيني ســكان حــي ســلوان جنــوب املســجد األقــى، 

والــذي يتــم تقدميــه كطريــق اســتخدام خــال فــرتة الهيــكل 

ــق  ــد وف ــج إىل املعب ــون بالح ــن يقوم ــل م ــن قب ــاين م الث

روايــة املتدينــني اليهــود والجمعيــات االســتيطانية املدعومــة 

مــن الحكومــة اإلرسائيليــة.

ــر  ــي الكب ــود األمري ــة: »إن الوج ــر للمنظم ــال تقري وق

الحكومــة  وزراء  جانــب  إىل  الحفــل،  هــذا  يف  املتوقــع 

ــرتف  ــع أن تع ــو املتوق ــيايس وه ــل س ــو عم ــة، ه اإلرسائيلي
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ــرف  ــا يع ــى م ــة ع ــيادة اإلرسائيلي ــدة بالس ــات املتح الوالي

ــوة  ــذه خط ــدس. وه ــة( يف الق ــدة القدمي ــوض البل بـــ )ح

أخــرى يف الدعــم األمريــي للسياســة املؤيــدة لاســتيطان يف 

ــياحي«. ــتيطان الس ــاريع االس ــيام مش ــدس، وال س الق

ــن خطــة  ــق هــو جــزء م ــإن النف ــر ف ــاء عــى التقري وبن

شــاليم للحكومــات اإلرسائيليــة التــي تهــدف إىل تعزيــز 

الوجــود االســتيطاين اإلرسائيــي يف »حــوض البلــدة القدميــة« 

مــن خــال التطويــر الســياحي املكثــف والحفريــات األثريــة 
ــة القدميــة.1011 يف ســلوان واملدين

القدس: االحتالل يقتحم »العيسوية« ويرشع بحملة تنكيل 
جديدة بحق املواطنني

ــارص الوحــدات الخاصــة  ــوة معــززة مــن عن اقتحمــت ق

برشطــة وحــرس حــدود االحتــال االرسائيــي، عــر اليــوم 

الســبت، بلــدة العيســوية مبدينــة القــدس املحتلــة، ورشعت 

بتنفيــذ حملــة تنكيــل جديــدة بحــق الســكان، وســط أجــواء 

متوتــرة.

ــعة  ــوم تس ــر الي ــت فج ــال اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان

عــرش مواطنــا مــن العيســوية، بعــد مواجهــات عنيفــة وغــر 

مســبوقة شــهدتها البلــدة مســاء أمــس أصيــب خالهــا أكــر 

مــن خمســني مواطنــا بإصابــات متفاوتــة.

ــد  ــاب محم ــاء الش ــب ارتق ــدة عق ــر يف البل ــأيت التوت وي

ســمر عبيــد شــهيدا برصــاص االحتــال يف البلــدة مســاء أول 

مــن أمــس، عقــب قمــع االحتــال لوقفــة احتجاجيــة لألهايل 
ضــد االقتحامــات اليوميــة للبلــدة والتنكيــل بالســكان.1012

خطة اقتصادية إرسائيلية موازية للخطة األمريكية لتطوير 
املستوطنات

ــا مستشــار  ــي عرضه ــة، الت ــوازاة الخطــة االقتصادي  يف م

ــة يف  ــة االمركي ــر يف الورش ــد كوش ــريك جاري ــس األم الرئي

املنامــة، التــي عقــدت االســبوع املــايض عــرض رئيــس بلديــة 

االحتــال الســابق يف مدينة القدس املحتلــة نر بركات، خطة 

اقتصاديــة موازيــة تعتمــد عــى إنشــاء 12 منطقــة صناعيــة 

توفــر العمــل حســب زعمــه ألكــر مــن 200 ألف فلســطيني 

ــة  ــا يف املناطــق الصناعي ــون حاليً ــف يعمل ــن 30 أل ــدال م ب

)ج(. باملنطقــة  ذاتهــا  املســتوطنات  ويف  للمســتوطنات 

ــوم  ــادر الي ــبوعي الص ــتيطان األس ــر االس ــب تقري وبحس

الســبت، عــن املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومة 

ــني أن  ــركات ب ــان ب ــر، ف ــة التحري ــع ملنظم ــتيطان التاب االس

الخطــة تهــدف أيًضــا إىل تطويــر وتوســيع 4 مناطــق صناعية 

كبــرة يف شــامل الضفــة ومنطقــة معاليــه أدوميــم وترقوميــا 

قــرب الخليــل، واقــرتح إقامتهــا جميعهــا عــى خــط متــاس 

واحــد مبــا يتيــح ســهولة الوصــول إليهــا نســبيًا للمواطنــني 

ــب  ــواء، إىل جان ــد س ــى ح ــتوطنني ع ــطينيني وللمس الفلس

إقامــة حديقــة صناعيــة شــامل غــور األردن تضمــن تشــغيل 

100 ألــف شــخص، وإنشــاء 3 مناطــق صناعيــة قــرب 

ــني وبعــض املســتوطنات املحيطــة  برطعــة يف محافظــة جن

بهــا مبــا يضمــن تشــغيل 168 ألــف شــخص.

املســؤولني  كبــار  عــى  خطتــه  بــركات  نــر  وعــرض 

اإلرسائيليــني واألمركيــني، مبيًنــا أنهــا ســتضاعف من متوســط 

أجــور العــامل وتحســن من مســتوى معيشــة الفلســطينيني، 

وأن بنيامــني نتنياهــو رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي رحــب 

بالخطــة، إىل جانــب كل مــن جيســون غرينبــات وجاريــد 

ــة. ــن اإلدارة األمركي ــنر م كوش

ــب  ــركات إن هــذه الخطــة ســتعمل عــى تجن ــول ب ويق

إخــاء املســتوطنات وأن قــادة املســتوطنات يرحبــون بهــا. 

ورأى أن خطتــه لهــا فرصــة نجــاح أكر مــن الخطــة األمركية 

التــي تعتمــد فقــط عــى املناطــق املصنفــة )أ – ب(.

ــدة  ــاء 1600 وح ــك بن ــركات كذل ــر ب ــة ن ــن خط وتتضم

ــة  ــامل املدين ــروت( ش ــا )عط ــة قلندي ــتيطانية يف منطق اس

املقدســة وربطهــا بعــدد مــن البــؤر االســتيطانية يف الضفــة 

الغربيــة مثــل مســتوطنات »ادم وبيــت ايــل« رشق مدينــة 

رام اللــه وبزعــم انهــا تهــدف اىل تحســني الوضــع االقتصــادي 

يف مدينــة القــدس والضفــة الغربيــة لكنهــا يف الواقــع تهــدف 

ــة مشــاريع  ــن خــال اقام ــى مناطــق )يس( م الســيطرة ع

اقتصاديــة وســياحية .

قلنديــا  يف  الصناعيــة  املنطقــة  تســتهدف  فخطتــه 

واســتخدام مطــار القدس/قلنديــا واألرايض املحيطــة بــه 

ــل مســار جــدار الفصــل العنــري ووفــق املخطــط  وتعدي

ــاع مســاحات واســعة مــن األرايض الفلســطينية  ســيتم ابت

وتوســيع االســتيطان لتشــكيل حاجــز اســتيطاين ضخــم 

مــوازي للتوســع الــذي حــدث خلــف الجــدار يف ســمراميس 

ــار. ــر للمط ــب اآلخ ــن الجان ــا م ــة قلندي ومنطق

وإىل جانــب هــذا تتضــح اكــر فأكــر مامــح خطــط 

إرسائيــل ملزيــد مــن احــكام الســيطرة عــى الضفــة الغربيــة 

ــح . ــريك واض ــجيع أم ــط تش وس

ويف هــذا االطــار قــال رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، 
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بنيامــني نتنياهــو إن االحتــال اإلرسائيــي لــن ينســحب 

مــن منطقــة األغــوار يف ســياق أي اتفــاق ســام مســتقبي 

ــة لتســوية  ــك الخطــة األمركي مــع الفلســطينيني، مبــا يف ذل

القضيــة الفلســطينية ، املعروفــة بـ«صفقــة القــرن«، معتــرًا 

أن ذلــك »لــن يجلــب الســام، وإمنــا ســيجلب املزيــد مــن 

ــاب«. ــرب واإلره »الح

ــن  ــار األم ــة مستش ــو برفق ــات نتنياه ــاءت تريح  وج

ــوار. ــة األغ ــون، يف منطق ــون بولت ــريك ج ــي األم القوم

ــع  ــرتكة م ــه املش ــون يف جولت ــون بولت ــد ج ــدوره، أك  ب

ــد  ــريك دونال ــس األم ــوار أن الرئي ــق االغ ــو يف مناط نتنياه

ترامــب ســيأخذ يف االعتبــار املخــاوف التــي عــر عنهــا 

نتنياهــو بوضــوح.

ــك  ــع تل ــة م ــة ومتوافق ــأيت هــذه التريحــات متزامن وت

التــي تصــدر مــن الفريــق املصغــر الــذي عمــل عــى صياغــة 

ــدى  ــريك ل ــفر األم ــم الس ــة، ومنه ــرن األمركي ــة الق صفق

ــد فريدمــان، ومبعــوث الرئيــس األمــريك إىل  ــل ديفي إرسائي

الــرشق األوســط، جيســون غرينبــات وتأكيدهــم أن إرسائيل 

متتلــك الحــق يف ضــم جــزء مــن أرايض الضفــة الغربيــة.

ــن  ــان عــن اســتغرابه م ويف هــذا الســياق أعــرب فريدم

الجــدل الــذي أثــر حــول تريحاتــه الســابقة بشــأن هــذه 

ــه ال يوجــد ســيناريو  ــدرك أن ــع ي ــال إن الجمي ــة، وق القضي

تنســحب فيــه إرسائيــل مــن جميــع مناطــق الضفــة الغربيــة 

وهــذا الــرأي ال يخالــف السياســات األمركيــة.

ارايض  لنهــب  املتواصلــة  االحتــال  مســاعي  وضمــن 

الفلســطينيني لتوســيع البنــاء يف املســتوطنات وقــع مــن 

يســمى قائــد املنطقــة الوســطى مؤخــراً تعديــات ترشيعيــة 

تهــدف إىل تنظيــم نظــام »مطالبــات الكوشــان«، وتــم 

دفــع هــذا اإلجــراء مــن قبــل نائــب مــا يســمى بـــ »وزيــر 

األمــن« ايــي بــن دهــان )البيــت اليهــودي(، بهــدف ماءمــة 

تســجيات األرايض منــذ الفرتتــني العثامنيــة والريطانيــة يف 

الضفــة الغربيــة – بواســطة مــا يعــرف باســم »الكواشــني« – 

مــع تســجيل األرض كــام يجــري اليــوم، بحيــث يتــم يف نهاية 

األمــر الحصــول عــى تســجيات لحقــوق األرض التــي ســيتم 

تثبيــت حدودهــا يف خريطــة دقيقــة،. والتعديــل الــذي 

وقعــه قائــد املنطقــة الوســطى، ينظــم اإلجــراء وينقــل 

ــمى  ــا يس ــجيل األرايض يف م ــن إدارة تس ــذه م ــلطة تنفي س

بـــ »اإلدارة املدنيــة«، كــام هــو الحــال حاليًــا، إىل لجنــة شــبه 

قضائيــة )والكوشــان هــي ورقــة مكتوبــة يف زمــن األتــراك، 

وهــي يف الواقــع تأكيــد مللكيــة األرض( وقــد ادعــى مســؤولو 

ــة ، وأن  ــق الكوشــان غــر دقيق ــا أن وثائ املســتوطنات دامئً

ــار  ــال مس ــن خ ــا م ــم تحديده ــي ت ــدود الت ــف الح تعري

ــرة والخشــب ومــا  ــل الصخــور الكب ــارز عــى األرض - مث ب

إىل ذلــك - ليســت بالــرورة موجــودة بعــد بضــع ســنوات 

ــات. ــل اإلحداثي ــة، مث وال تشــكل قياســات دقيق

ــة دعــاوى كوشــان  ــام يف االدارة املدني وتجــري هــذه االي

بخصــوص ارايض مســتوطنات »عتنئيــل وسوســيا وافــرات« 

ــل  ــف مث ــراءات ووق ــذه اإلج ــم ه ــل تنظي ــن أج ــن وم وم

هــذه االدعــاءات التــي تحــول دون إحــراز تقــدم يف تطويــر 

ــر  ــب وزي ــمى بـ»نائ ــا يس ــع م ــتوطنات ، دف األرايض واملس

األمــن« الحاخــام إيــي بــن دهــان، بالتعــاون مــع ما يســمى 

بـــ املستشــار القانــوين »ليهــودا والســامرة« ووزارة القضــاء 

القانــوين  املدنيــة »واملستشــار  بـــ»اإلدارة  و مــا يســمى 

لــوزارة »األمــن«، صــدور قــرار قائــد املنطقــة الــذي يســمح 

ــة. ــات الترشيعي بالتعدي

وســيتم نقــل عمليــة توضيح مطالبــات الكوشــان إىل لجنة 

شــبه قضائيــة تقــوم  بدراســة حــدود الكوشــان مــن الفرتات 

العثامنيــة والريطانيــة )ولكــن ليــس مــن الفــرتة األردنيــة( 

ــات املوجــودة مــن الســنوات  ــة والبيان وفقــا للصــور الجوي

ــا  ــب عليه ــي كت ــددة الت ــة املح ــد املنطق ــابقة، وتحدي الس

الكوشــان .وقــال بــن دهــان : »عــى مــر الســنني، اســتغلت 

ــه تعســفا،  ــذي فرضــت في ــع ال الســلطة الفلســطينية الواق

كل مطالبــة حســب الكوشــان ، مــن ِقبــل شــخص مــا، عــى 

ــك املوجــودة يف الكوشــان  ــن تل ــرات م ــر عــدة م أراض أك

نفســه، وكل ذلــك بســبب صعوبــة العثــور عــى التضاريــس 

الدقيقــة، األمــر الــذي أخــر تطويــر املســتوطنات ومناطــق 

الســكن يف يهــودا والســامرة .

والتهويــد  االســتيطان  مشــاريع  تعزيــز  أجــل  ومــن 

ــال يف القــدس  ــة االحت ــة يف القــدس، صادقــت بلدي الجاري

خــال جلســتها االســبوعية عــى ميزانيــة تقــدر بنحــو 

ــط  ــف يرب ــار الخفي ــط للقط ــدء بخ ــيقل للب ــون ش 31 ملي

ــة  ــن خط ــا ضم ــز قلندي ــة حاج ــر مبنطق ــور باه ــدة ص بل

لربــط املســتوطنات واألحيــاء االســتيطانية جنــوب املدينــة 

بشــاملها وســيكون يف حــال تنفيــذه أطــول خطــوط القطــار 

الخفيــف يف مدينــة القــدس املحتلــة . وميــر الخــط الجديــد 

ــة،  ــدس الرشقي ــطينية بالق ــاء الفلس ــم األحي ــي( مبعظ )البن

ــدة  ــل املكــر- ســلوان-راس العمــود- البل صــور باهــر –جب
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ــا  ــاء بحاجــز قلندي ــا وانته ــت حنين ــة –شــعفاط –بي القدمي

ــة  ــل اآلن يف مدين ــاروت«. ويعم ــة »عط ــة الصناعي واملنطق

ــط  ــمى بالخ ــف ويس ــار الخفي ــد للقط ــط واح ــدس خ الق

األحمــر ويجــري العمــل عــى تنفيــذ الخطــني األخــر 

واألزرق وهــام ميــران  يف معظــم مســاراتهام يف القــدس 

ــع  ــار املتوق ــا للمس ــر خاف ــط األخ ــل الخ ــة داخ الغربي

ــي. ــط البن للخ

وأكــدت كل مــن وزارة النقــل ووزارة املاليــة اإلرسائيليتــان 

ان شــبكة خطــوط الســكك الحديديــة الخفيفــة يف القــدس 

ــدس  ــتغطي الق ــة وس ــام يف املدين ــل الع ــام النق ــر نظ تغ

ــبكة  ــاء ش ــرشوع يف بن ــيتم ال ــه س ــام 2024 وان ــول ع بحل

الســكك الحديديــة الخفيفــة والتــي تعــرف باســم مــرشوع 

»جنيــت« الخاصــة للنقــل الجامعــي وهــو مــا يتطلــب 

انشــاء مواقــف للســيارات  بالقــرب مــن بعــض املحطــات 

ــرور. ــة امل ــاط حرك ــب أمن ــادة ترتي ــة واع املركزي

ــام  ــن ع ــايض م ــهر امل ــدأ الش ــذة ب ــة املنف ــق الرشك  ووف

2019 العمــل يف البنيــة التحتيــة يف العديــد مــن احيــاء 

القــدس ومســتوطناتها ومنهــا »التلــة الفرنســية، جبــل 

املشــارف، جفعــات موردخــاي وتقاطــع وادي الجــوز.

ويف القــدس كذلــك ومبباركــة أمركيــة تفتتــح ســلطة 

اآلثــار االرسائيليــة مــا يســمى »طريــق الحجــاج« يف ســلوان 

لصالــح جمعيــة العــاد االســتيطانية بحضــور ســفر الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة ديفيــد فريدمــان ومبعــوث البيــت 

االبيــض للــرشق االوســط جيســون جرينبــات ووزراء يف 

ــره  ــم حف ــق ت ــن نف ــارة ع ــة  وهــو عب ــة االرسائيلي الحكوم

ــني الفلســطينني  ــازل املواطن ــدار ســنوات تحــت من عــى م

ــه  ــم تقدمي ــذي يت ــى وال ــجد األق ــويب املس ــلوان جن يف س

كطريــق اســتخدم خــال فــرتة الهيــكل الثــاين كطريــق 

للحــج اىل املعبــد وفــق روايــة الجمعيــات االســتيطانية 

ــة  ــن خط ــزء م ــو ج ــق ه ــود، والنف ــني اليه ــة املتدين ورواي

شــاليم للحكومــات االرسائيليــة التــي تهــدف اىل تعزيــز 

الوجــود االســتيطاين يف »حــوض البلــدة القدميــة« مــن خــال 

التطويــر الســياحي املكثــف والحفريــات األثريــة يف ســلوان 

ــة. ــدة القدمي والبل

شــيبه  »عمــق  منظمــة  أكــدت  الصــدد  هــذا  ويف 

ــار  ــن اآلث ــب ع ــيس التنقي ــارض تس ــي تع ــة« الت اإلرسائيلي

بــان الوجــود األمريــي الكبــر املتوقــع اىل جانــب وزراء 

ــد  ــه تأكي ــيايس وظيفت ــل س ــو عم ــة ه ــة اإلرسائيلي الحكوم

ــيادة  ــة بالس ــدة االمريكي ــات املتح ــة الوالي ــرتاف حكوم اع

ــو  ــة( وه ــدة القدمي ــدس )حــوض البل ــى الق ــة ع اإلرسائيلي

املؤيــدة  للسياســة  األمريــي  الدعــم  اخــرى يف  خطــوة 

ــتيطان  ــاريع االس ــك  مش ــا يف ذل ــدس مب ــتيطان يف الق لاس

الســياحي.

 ويف ســياق مختلــف يشــكو املواطنــون الفلســطينيون 

مــن تأثــر نفايــات املســتوطنات ومجــاري مياههــا العادمــة 

ــة الفلســطينية وصحــة املواطــن الفلســطيني. عــى البيئ

ويف هــذا الســياق أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية 

ــاالت  ــطيني بح ــف فلس ــو أل ــة نح ــايض إصاب ــبوع امل األس

ــدت  ــلفيت وأك ــة س ــامل مدين ــردا، ش ــة م ــمم يف قري تس

ــة رام  ــه مبدين ــر عقدت ــة يف مؤمت ــي الكيل ــرة الصحــة م وزي

ــل«  ــل »آرئي ــود تكت ــيس وج ــوث الرئي ــبب التل ــه أن س الل

ــاه  ــت املي ــث اختلط ــلفيت، حي ــى أرايض س ــتيطاين ع االس

ــذي ميــد أهــايل  ــع ال ــاه النب ــع مي ــا، م ــي ينتجه ــة الت امللوث

ــرشب. ــاه ال ــة مبي القري

ــو 60 يف  ــطينيون إن نح ــراء فلس ــؤولون وخ ــول مس ويق

ــص  ــم التخلّ ــة، يت ــة املختلف ــات اإلرسائيلي ــن النفاي ــة م املئ

ــاه  ــكان واملي ــّدد الس ــا يه ــطينية، م ــا يف األرايض الفلس منه

والرتبــة، يف مخالفــة رصيحــة للقانــون الــدويل وقوانــني 

ــة. ــة البيئ حامي

املتحــدة  األمــم  لجنــة  أعربــت  دويل  صعيــد  وعــى 

ــر  ــي تؤث ــة الت ــات اإلرسائيلي ــق يف املامرس ــة بالتحقي املعني

ــن  ــره م ــطيني وغ ــعب الفلس ــان للش ــوق اإلنس ــى حق ع

العــرب يف األرايض املحتلــة عــن القلــق بشــأن اســتمرار 

ــة،  ــطينية املحتل ــان يف األرض الفلس ــوق اإلنس ــور حق تده

غــزة والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة ، نتيجــة 

املامرســات والسياســات اإلرسائيليــة.

وأعربــت اللجنــة عــن االنزعــاج بوجــه خــاص بشــأن 

ــف املرتكــب مــن  ــرة التوســع االســتيطاين والعن ــاع وت ارتف

املســتوطنني، مبــا يف ذلــك مــا يســتهدف األطفــال واملــدارس. 

ــان  ــوق اإلنس ــور حق ــأن تده ــق بش ــة القل ــدت اللجن وأب

ــة  ــل، الواقع ــة الخلي ــن مدين ــة بـH2 م ــة املعروف يف املنطق

ــق مــن التوســع  ــل، والقل ــارشة إلرسائي تحــت الســيطرة املب

الهائــل يف املســتوطنات اإلرسائيليــة، حيــث ســجل عــام 

الوحــدات  بنــاء  للموافقــات عــى  أعــى معــدل   2018

ــع  ــاط التوس ــام 2002، وارتب ــذ ع ــتيطانية من ــكنية االس الس

الفلســطينية  املنــازل  وتــرة هــدم  االســتيطاين، برعــة 
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ــة. ــدس الرشقي ــة يف الق وخاص

ويف االنتهــاكات األســبوعية التــي وثقهــا املكتــب الوطنــي 

للدفــاع عــن االرض فقــد كانــت عــى النحــو التــايل يف فــرتة 

إعــداد التقريــر:

ــة  ــي محط ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــدس: هدم  الق

ــني يف  ــب وبركس ــم مكات ــاء يض ــد اإلنش ــاز قي ــة الغ لتعبئ

ــي تقــع عــى  ــة القــدس الت ــا شــامل رشق مدين ــدة عنات بل

ــاميل  ــدة الش ــل البل ــى مدخ ــات ع ــاحتها 3 دومن أرض مس

وتعــود للمواطــن محمــد إبراهيــم حلــوة، بزعــم أنهــا تقــع 

يف مناطــق »ج« دون ســابق إنــذار كــام هدمــت ايضــا خيمة 

ــدة  ــول ببل ــي وادي ياص ــايل ح ــا أه ــي نصبه ــام الت االعتص

ســلوان يف مدينــة القــدس املحتلــة، احتجاجــا عــى منازلهــم 

املهــددة بالهــدم . ويف نفــس الوقــت قامــت طواقــم البلديــة 

بتوزيــع وتعليــق قــرارات هــدم ل 5 عــامرات و11 منــزال يف 

احيــاء القــدس املختلفــة وبخاصــة يف بيــت حنينــا يف وادي 

ــدم وحــي االشــقرية ويف شــعفاط والعيســوية وســلوان.   ال

ــة وادي  ــي ، منطق ــال اإلرسائي ــن االحت ــوة م واقتحمــت ق

ــوب القــدس، وهدمــت  ــة صــور باهــر جن الحمــص يف قري

أساســات بنايتــني قيــد االنشــاء علــام انــه مل يســبق أن تــم 

إبــاغ أصحابهــا بعزمهــا هدمهــا، وأخــذت قياســات 15 بناية 

ســكنية أخــرى تضــم 100 شــقة متهيــداً لهدمهــا فيــام وزّعت 

ــن املنشــآت الســكنية  ــدد م ــدم ع ــة إخطــارات به مجموع

والتجاريــة و»بركســات« يف أرايض كفــر عقــب ومنطقــة 

ــص.  ــدم الرتخي ــة ع ــة، بحج ــدس املحتل ــامل الق ــل ش الجب

واطلقــت ســلطات االحتــال مهرجــان اآلنــوار التهويــدي يف 

ــاب العمــود تحــت عنــوان »حديقــة  القــدس القدميــة يف ب

األخطبــوط« بدعــم ومســاندة الجهــات الرســمية الــذي 

يســتمر ملــدة أســبوع. وخطــت وزارة الســياحة ولجنــة 

ــال  ــة االحت ــكل وبلدي ــة ومنظــامت الهي ــدس االرسائيلي الق

ــذا املهرجــان مســارا موضحــا يف خريطــة وضعــت عــى  له

مدخــل  مغــارة )ســليامن القانــوين( ويبــدا املســار مــن بــاب 

العمــود وميــر ببــاب الســاهرة وبــاب االســباط رشق البلــدة 

القدميــة وينتهــي جنــوب املدينــة عنــد بــاب املغاربــة حيــث 

االحتفــاالت التــي تشــارك بهــا 9 جمعيــات اســتيطانية 

ــان قعــني  ــؤرة يونث ــة »العــاد« وب ــا مــن مقــر جمعي انطاق

ســلوان جنــويب املســجد االقــى

ــع  ــد املواق ــل إن أح ــامر الخلي ــة إع ــت لجن ــل: قال الخلي

صفحاتــه  عــى  نــرش  املتدينــني  باملســتوطنني  الخاصــة 

مخططــا لبنــاء اســتيطاين جديــد عــى مدخــل ســوق القصبة 

يف مدينــة الخليــل. بهــدف جمــع الترعــات وتجنيــد األمــوال 

البنــاء االســتيطاين يظهــر ســوق الجملــة  إلقامــة هــذا 

ــث  ــاهني، حي ــوق ش ــرق س ــود يف أول الحســبة/ مف املوج

نصــب املســتوطنون خيامــا فيــه وعرضــوا صــورا ملخططهــم 

االســتيطاين هنــاك. وبخصــوص ســوق الجملــة املذكــور فقــد 

ــال الســابق »أفيغــدور لرمــان«  ــر جيــش االحت ــن وزي أعل

ــى  ــه ع ــن موافقت ــايض 2018، ع ــام امل ــن الع ــر م يف نوفم

ــاء اســتيطاين جديــد يف قلــب البلــدة القدميــة. يف  إقامــة بن

ــة  ــتوطنني بحامي ــة مس ــت مجموع ــه هاجم ــت نفس الوق

قــوات االحتــال، عــددا مــن منــازل املواطنــني يف منطقــة واد 

ــال  ــوات االحت ــام صــادرت ق ــل. في ــوب الخلي الحصــني جن

وســيارة خدمــات  للكهربــاء  شــحن  رافعــة  اإلرسائيــي، 

ــر. ــت أم ــة بي ــني لبلدي تابعت

ــة  ــة خل ــت لحــم: جــرف مســتوطنون أرايض يف منطق بي

النحلــة املحاذيــة لقريــة واد رحــال جنــوب بيــت لحــم 

ــاحتها  ــغ مس ــش، وتبل ــى عاي ــد يحي ــن محم ــود للمواط تع

متنقلــة  بيــوت  وضــع  بهــدف  دونــم.   300 االجامليــة 

ــات  ــى »جفع ــتيطانية تدع ــؤرة اس ــة ب ــات«، وإقام »كرافان

ــام،  ــوع« ببعضه ــرات، وتق ــتوطنتي »اف ــل مس ــام« توص ايت

ــوب  ــويب وجن ــا الجن ــن ريفه ــم ع ــت لح ــزل بي ــار ع يف إط

.»E2« الضفــة الغربيــة مبخطــط

نابلس:هاجــم عــرشات املســتوطنني، املركبــات املــارة عــى 

ــدة، بالقــرب  شــارع جنــني- نابلــس، ومارســوا أعــامل العرب

، ومارســوا أعــامل  مــن مســتوطنة »حومــش« املخــاة 

ــة عــى املــارة  ــه الشــتائم والكلــامت النابي ــدة وتوجي العرب

ــال. ــش االحت ــة جي ــت حامي تح

رام اللــه: هاجــم مســتوطنون إرسائيليــون، بلــدة ســنجل 

ــني  ــود ملواطن ــيارات تع ــوا س ــه وأعطب ــة رام الل يف محافظ

ــدران يف  ــى ج ــة ع ــعارات بالعري ــوا ش ــطينيني، وخط فلس

ــام رش  ــيارة ك ــارات 12 س ــاب إط ــم إعط ــث ت ــدة. حي البل

ســكان  وتتهــم  العــرب  تهاجــم  عبــارات  املســتوطنون 

البلــدة بـ»اإلرهابيــني«، وكتــب املســتوطنون عبــارات “قريــة 

اإلرهابيــني”، و“هنــا يعيــش اإلرهابيــون الذيــن يلقــون 

الحجــارة”. وإىل جانــب هــذه الشــعارات تــم رســم نجمــة 

داود.

ــل  ــاكيد« و»ت ــتوطنتي »ش ــتوطنو مس ــع مس ــني: وض جن

منشــة« املقامتــني عــى أراض شــامل منطقــة يعبــد جنــوب 
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ــروي  ــس ق ــائكة حــول أرايٍض مجل ــني، أســاكا ش ــرب جن غ

ظهــر املالــح شــامل يعبــد والتــي تقــع خلــف جــدار الضــم 

ــة ميلكــون  ــك رغــم أن أهــايل القري والتوســع العنري،وذل

قــرارا مــام تســمى باملحكمــة العليــا اإلرسائيليــة مُينــع 

مبوجبــه املســتوطنون مــن أي إجــراءات غــر قانونيــة حتــى 

يتــم البــت بالقــرار النهــايئ. كــام صــادرت قــوات االحتــال 

الصهيــوين، معــدات بنــاء  وجــرار زراعــي مــن مدرســة 

التحــدي يف القريــة مــن أجــل منــع إنشــاء إضافــات ملدرســة 

ــة وســوًرا للمدرســة. التحــدي تشــمل وحــدات صحي

األغــوار: أطلــق مســتوطنون، أبقارهــم عــى حصــول 

القمــح يف أرايض املواطنــني املســتهدفة باملصــادرة مــن 

باألغــوار  القبــا  أم  منطقــة  االحتــال يف  قبــل ســلطات 

الشــاملية يف قطعــة أرض تعــود للمواطــن عــي زهــدي أبــو 

ــزرع املواطــن  ــث ي محســن مزروعــة مبحصــول القمــح حي

ــك  ــا مبحصــول القمــح يف تل ــو محســن حــوايل 150 دومن أب

املنطقــة، ومل يتمكــن مــن حصادهــا بســبب التدريبــات 

العســكرية لجيــش االحتــال، وفوجــئ بإقــدام املســتوطنني 
ــا.1013 ــي فيه ــم للرع ــاق أبقاره ــى إط ع

األحد 2019/6/30

القدس: تواصل املواجهات واالعتقاالت والتنكيل يف 
العيسوية لليوم الثالث عىل التوايل

لليــوم الثالــث عــى التــوايل، تواصلــت االشــتباكات يف 

ــبان  ــني الش ــة ب ــة املحتل ــدس الرشقي ــوية بالق ــدة العيس بل

الفلســطينيني وقــوات االحتــال اإلرسائيــي.

ــني  ــد املواطن ــا ض ــن عنفه ــال م ــوات االحت ــدت ق وصّع

بالبلــدة؛ يف محاولــة إلخــامد غضــب الســكان عــى إجــراءات 

ــارد للشــهيد محمــد ســمر  ــدم ب ــل ب ــال وعــى القت االحت

ــال  ــا زال االحت ــذي م ــايض، وال ــس امل ــاء الخمي ــد، مس عبي

ــه. يحتجــز جثامن

فقــد نفــذت قــوات االحتــال حملــة اعتقــاالت يف صفوف 

الســكان طالــت 19 مــن ســكان البلــدة، مــن بينهــم: محمــد 

فــارس عليــان، يوســف عبيــد، محمــد ســميح عليــان، عزيــز 

غســان عليــان، محمــود داري، عزيــز عــامر عليــان، وســيم 

داري، أحمــد هيثــم محمــود، وســيم نايــف عبيــد وزوجتــه، 

ــر  ــد وعم ــروان عبي ــد م ــد، محم ــارق عبي ــد، ط ــي عبي ع

مــروان عبيــد.

ومســاء أمــس، اعتقلــت قــوات االحتــال الشــابني أســعد 

داري، وعبــد أبــو صاميــة مــن ســيارة يســتقانها عنــد 

املدخــل الرشقــي للبلــدة1014.

إرسائيـل تهـّدد »حمـاس«: وقف البالونات الحارقة أو 

حرب شاملة

ــى  ــات ع ــرض عقوب ــس، بف ــل، مســاء أم هــّددت إرسائي

حركــة “حــامس« التــي تحكــم ســيطرتها عــى قطــاع غــزة، 

ــة. ــات الحارق يف حــال اســتمر إطــاق البالون

ــان رســمي وزعــه  ــي، يف بي ــال مصــدر ســيايس إرسائي وق

مكتــب نتنياهــو: إنــه يف حــال مل تتوقــف الحرائــق، فســيتم 

اتخــاذ خطــوات عقابيــة ضــد حــامس.

ــود ملحطــة  ــع إدخــال الوق ــيتم من ــه س ــني املصــدر أن وب

ــي  ــود الت ــات الوق ــض كمي ــيتم خف ــام س ــزة، ك ــاء غ كهرب

تصــل القطــاع، الفتــاً إىل أن الخيــار العســكري ال يــزال 

ــة. ــى الطاول ــاً ع مطروح

ــر  ــس، وزي ــر أكوني ــه أوف ــال في ــت ق ــك يف وق ــأيت ذل وي

العلــوم وعضــو مجلــس الكابينيــت، للقنــاة الـــ13 العريــة: 

وصفهــم  مــن  ضــد  العســكري  الخيــار  ســيدعم  إنــه 

بـ»الهمــج« يف غــزة. مشــراً إىل أن الكابينيــت ســيبحث 

اســتمرار الحرائــق يف غــاف غــزة خــال جلســته، األربعــاء 
املقبــل.1015

سكان »غالف غزة« يشكون »حامس« لألمم املتحدة 

بسبب البالونات الحارقة

يســتعد ســكان مناطــق »غــاف غــزة« للتوجــه إىل األمــم 

ــامس«؛  ــة »ح ــد حرك ــكوى ض ــم ش ــدف تقدي ــدة؛ به املتح

ــات الحارقــة. احتجاجــاً عــى إطــاق البالون

ووفــق )القنــاة 12( العريــة، فــإن ســكان »غــاف غــزة« 

يســتعدون للتوجــه إىل األمــم املتحــدة، بشــكوى ضــد 

ــم  ــي يت ــة الت ــات املفخخ ــى البالون ــاً ع ــامس، احتجاج ح

ــل. ــو إرسائي ــا نح إطاقه

ــر الحصــار، يف  ــودة وك ــدء مســرات الع ــع ب ــاً م وتزامن

ــبان فلســطينيون  ــدأ ش ــايض، ب ــام امل ــن آذار الع ــني م الثاث

ــزة«؛  ــاف غ ــق »غ ــوب مناط ــة ص ــات حارق ــاق بالون بإط

لالتــزام  اإلرسائيليــة  الحكومــة  عــى  للضغــط  وذلــك 
بتفاهــامت التهدئــة بــني فصائــل املقاومــة.1016

مواجهات عنيفة وحملة اعتقاالت وتنكيل يف العيسوية

ــال  ــوات االحت ــت ق ــوايل واصل ــى الت ــوم الخامــس ع للي

اســتهداف بلــدة العيســوية يف القــدس املحتلــة باملزيــد 
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ــار  ــديد الحص ــة وتش ــفية واالنتقامي ــراءات التعس ــن اإلج م

وتحطيــم عــدد مــن مركبــات املواطنــني، وتحريــر مخالفــات 

ــة تفرضهــا عــى الســكان،  ــات جامعي ــة يف إطــار عقوب مالي

حقــوق  ملنظــامت  مكشــوفة  باتــت  اعتــداءات  وهــي 

ــام  ــر عظ ــة »ك ــري بعملي ــا يج ــت م ــي قال ــان والت اإلنس

ــال،  ــزة االحت ــني يف العيســوية وأجه ــني املواطن وإرادات« ب

وأمــس شــهدت البلــدة حملــة اعتقــاالت مــع اســتمرار 

املواجهــات العنيفــة التــي بــدأت يومــي الخميــس والجمعــة 

ــد )20  ــمر عبي ــد س ــرر محم ــر املح ــهاد األس ــد استش بع
ــاً(.1017 عام

حامس تؤكد بدء التزام االحتالل بالتفاهامت وإرسائيل 
تهدد مجدداً بفرض عقوبات

هــددت إرسائيــل مجــدداً، مســاء أمــس، بفــرض عقوبــات 

عــى حركــة حــامس التــي تحكــم ســيطرتها عــى قطــاع غــزة 

يف حــال اســتمرت الحرائــق.

وقــال مصــدر ســيايس إرسائيــي يف بيــان رســمي وزع مــن 

مكتــب رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، إنــه يف 

حــال مل تتوقــف الحرائــق، فســيتم اتخــاذ خطــوات عقابيــة 

ضــد حــامس، وبــني املصــدر أنــه ســيتم منــع إدخــال الوقــود 

ملحطــة كهربــاء غــزة، كــام أنــه ســيتم خفــض كميــات 

الوقــود التــي تــزود إرسائيــل بهــا القطــاع. 

ولفــت إىل أن الخيــار العســكري ال زال مطروحــاً عــى 

ــس  ــر أكوني ــه أوف ــال في ــت ق ــك يف وق ــأيت ذل ــة. وي الطاول

ــاة الـــ 13  ــت، للقن ــس الكابني ــو مجل ــوم وعض ــر العل وزي

العريــة، إنــه ســيدعم الخيــار العســكري ضــد مــن وصفهــم 

ــيبحث  ــت س ــه الكابين ــراً إىل أن ــزة. مش ــج« يف غ بـــ »الهم

اســتمرار الحرائــق يف غــاف غــزة خــال جلســته األربعــاء 

ــل  ــى األق ــق ع ــة حرائ ــإن ثاث ــاة، ف ــاً للقن ــل، ووفق املقب

شــبت اليــوم يف مســتوطنات غــاف غــزة، تأكيــد أن اثنــني 

ــن القطــاع. ــت م ــة أطلق ــات حارق ــل بالون ــا بفع منه

ــة  ــة وأممي ــة مري ــامس برعاي ــل وح ــت إرسائي وتوصل

التفــاق يضمــن إعــادة الهــدوء مقابــل أن تســمح إرسائيــل 

مجــدداً بإدخــال الوقــود ملحطــة الكهربــاء وتوســيع مســاحة 
ــاً.1018 ــاً بحري ــد إىل 15 مي الصي

سبعة أرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام رفضا العتقالهم 
اإلداري

 يواصــل ســبعة أرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي، 

ــوح عــن الطعــام، رفضــا العتقالهــم اإلداري،  إرضابهــم املفت

وأقدمهــم األســران إحســان عثــامن وجعفــر عــز الديــن.

وأوضــح نــادي األســر، يف بيــان صحفــي اليــوم األحــد، أن 

ــور  ــت ع ــدة بي ــن بل ــا( م ــامن )21 عام األســر إحســان عث

ــن  ــز الدي ــر ع ــر جعف ــه، واألس ــة رام الل ــا يف محافظ التحت

ــني، يواصــان إرضابهــام عــن  ــا( مــن محافظــة جن )48 عام

ــا. ــذ )15( يوم ــام من الطع

وأشــار إىل  أن خمســة أرسى مــن مدينــة دورا يف محافظــة 

ــذ  ــام من ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــون إرضابه ــل، يواصل الخلي

ــقيقان  ــم: الش ــم اإلداري، وه ــا العتقاله ــام، رفض ــبعة أي س

محمــود الفســفوس )29 عامــا(، وكايــد )30 عامــا(، عــاوة 

عــى ثاثــة أرسى آخريــن وهــم: غضنفــر أبــو عطــوان )26 

عامــا(، وعبــد العزيــز ســويطي )30 عامــا(، وســائد النمــورة 

)27 عامــا(.

يذكــر أن األرسى إحســان عثــامن وأرسى محافظــة الخليــل 

يقبعــون يف معتقــل »عوفــر«، فيــام يقبــع األســر جعفــر عــز 
الديــن يف عــزل معتقــل »مجــدو«.1019

 تقرير: 84 شهيدا برصاص االحتالل يف النصف األول من 

2019

قــال التجمــع الوطنــي ألرس شــهداء فلســطني، إن 84 

ــف  ــي، يف النص ــال اإلرسائي ــاص االحت ــوا برص ــهيدا، ارتق ش

األول مــن العــام 2019.

وأوضــح التجمــع يف بيــان صحفــي اليــوم األحــد، أن مــن 

بــني الشــهداء، 59 مــن محافظــات غــزة، و25 مــن الضفــة، 

بينهــم 8 ســيدات و19 طفــا.

الشــهيد  ســناً،  الشــهداء  أصغــر  مــن  أن  إىل  ولفــت 

ــخ  ــهد بتاري ــذي استش ــرار، ال ــو ع ــه أب ــد الل ــني« عب »الجن

2019/5/4، يف حــي الزيتــون بغــزة، والشــهيد )الجنــني( أمين 

ــخ 2019/5/5، يف  ــذي استشــهد بتاري ــود املدهــون، ال محم

ــم  ــد الرحي ــناً، الشــهيد عب ــر الشــهداء س ــا، وأك ــت الهي بي

ــذي  ــا، ال ــت الهي ــن بي ــا( م ــون )61 عام ــى املده مصطف

استشــهد بتاريــخ 2019/5/5.

ــطني، إىل أن  ــهداء فلس ــي ألرس ش ــع الوطن ــار التجم وأش

عــدد جثامــني الشــهداء املحتجــزة لــدى االحتــال منــذ بداية 

ــني  ــدد الجثام ــع ع ــك يرتف ــا، وبذل ــغ 12 جثامن ــام، بل الع

املحتجــزة منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية املعــارصة )266( 

شــهيدا، معظمهــا مدفونــة مبــا يســمى مقابــر األرقــام 
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ــا  ــل أرايض الـــ48، وبعضه ــوب داخ ــر يعق ــة ج يف منطق
ــال.1020 ــجون االحت ــات س ــزة يف ثاج محتج

االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس و23 مواطنا من 
الضفة

ــؤون  ــظ ش ــي، محاف ــال اإلرسائي ــّوات االحت ــت ق  اعتقل

القــدس فــادي الهدمــي، و23 مواطنــا مــن محافظــات 

ــد. ــوم األح ــر الي ــى فج ــس وحتّ ــاء األم ــذ مس ــة، من الّضف

وأوضــح نــادي األســر أن قــوات االحتــال اعتقلــت وزيــر 

ــاالت  ــة اعتق ــن حمل ــي ضم ــادي الهدم ــدس ف ــؤون الق ش

تشــّنها عــى مدينــة القــدس منــذ ثاثــة أيــام، طالــت أكــر 

ــاً. مــن 30 مواطن

وأشــار إىل ان قــوات االحتــال اعتقلــت 16 مواطنــا مــن 

القــدس الليلــة املاضيــة، وهــم: حيــدر وعــاء دربــاس، وقــد 

ــة  ــد، إضاف ــفى املقاص ــام مستش ــد اقتح ــام بع ــم اعتقاله ت

ــد  ــل، وأحم ــد هلي ــد خال ــفيان، ومحم ــن س ــاء الدي إىل ع

ــة،  ــد صامي ــعد داري، وعب ــود، وأس ــد محم ــاس، وأحم درب

ــام،  ــام، وصــاح الديــن صي ــادة صي ــام، وعب ــه صي ــد الل وعب

ــر،  ــاء جوه ــامية، وع ــن الس ــام، ومؤم ــوين صي ــد ع ومحم

ــاب اســعيد. ــر، وإيه ــد جوه ومحم

كــام اعتقلــت قــوات االحتــال ثاثــة مواطنــني مــن 

محافظــة الخليــل، وهــم: نــر عــامر أبــو عكــر، وإســامعيل 

طلــب النطــاح، وعبــد العــاروري. إضافــة إىل مواطنــني مــن 

محافظــة أريحــا، وهــام: جــواد إبراهيــم الرفنــدي ومحمــد 

كايــد طــال الســيوري.

ــاب  ــر ذي ــني عم ــال املواطن ــوات االحت ــت ق ــام اعتقل ك
العمــور ودخــل اللــه حابــس العمــور مــن بيــت لحــم.1021

محكمة االحتالل ترشعن 2000 وحدة استيطانية يف الضفة

 صادقــت محكمــة االحتــال املركزيــة يف مدينــة القــدس 

ســكنية  وحــدة   2000 وتأهيــل  رشعنــة  عــى  املحتلــة 

دون  املحتلة، بنيــت  الغربيــة  الضفــة  اســتيطانية يف 

تراخيــص، وتخضــع لنــزاع قانــوين.

ونقــا عــن صحيفــة »هآرتــس« يف عددهــا الصــادر اليــوم 

ــة  ــق آلي ــال إىل تطبي ــة العامــة لاحت األحــد، تســعى النياب

جديــدة ترشعــن العديــد مــن الوحــدات الســكنية غــر 

غــرب  زهاف« الواقعــة  »ايــي  مســتوطنة  يف  القانونيــة 

ــرب ســلفيت. ــك غ ــر الدي ــدة كف بل

املــايض،  الشــهر  خــال  قرارهــا  يف  أنــه  إىل  وأشــارت 

ــم  ــة »تنظي ــاء عــى آلي ــت »املحكمــة« دعــوى بن فقــد قبل

الســوق«، والتــي مبوجبهــا ميكــن ترتيــب البنــاء غــر القانوين 

عــى األرايض الفلســطينية بأثــر رجعــي، إذا تــم تخصيصــه 

ــة« بشــكل  ــاره »أرضــا للدول ــد اعتب ــتيطان بع ــاء واالس للبن

خاطــئ.

ووفقــا للصحيفــة، تــم البــدء قبــل عــدة أشــهر باســتخدام 

وهــذه  املســتوطنات،  لتســوية  الجديــدة  اآلليــة  هــذه 

ــذه  ــامد ه ــول واعت ــا قب ــم فيه ــي يت ــرة األوىل الت ــي امل ه

ــان املحــددة  ــق باملب ــام يتعل ــل املحكمــة في ــة مــن قب اآللي

ــح  ــة ومن ــتخدامها لرشعن ــيتم اس ــة،  وس ــر قانوني ــا غ بأنه

ــتوطنة  ــتيطانية يف مس ــكنية اس ــدة س ــص لـــ40 وح الرتاخي

ــاف«. ــي زه »اي

وتســتند اآلليــة القانونيــة املعنيــة إىل البنــد )5( مــن األمر 

العســكري مــن العــام 1967، املتعلق باملمتلــكات الحكومية 

يف الضفــة الغربيــة، وهــي موازيــة آلليــة »تنظيــم الســوق« 

ــال، عــى  ــة االحت ــا داخــل دول األكــر رصامــة املعمــول به

أن »أي معاملــة تتــم بحســن نيــة بــني املفــوض وأي شــخص 

آخــر، فيــام يتعلــق بــأي ممتلــكات يعترهــا حــارس األمــاك 

وقــت املعاملــة هــي ملكيــة حكوميــة يجــب أال تشــطب وال 

تلغــى حتــى بحــال أثبــت أن العقــار مل يكــن يتبــع مللكيــة 

الحكومــة عنــد تشــييده«.

وهــذا يعنــي أنــه إذا كان »حــارس األمــاك« مبعنــى 

اعتقــد  التابعــة لجيــش االحتــال  املدنيــة  آخــر اإلدارة 

ــص  ــاء تخصي ــة أثن ــي أرض الدول ــذه ه ــة أن ه ــن ني بحس

ــى  ــاء حت ــة للبن ــتكون مؤهل ــا س ــتوطنني، فإنه األرض للمس

ــمى  ــا يس ــيطرة م ــت س ــت تح ــا ليس ــا أنه ــني الحق ــو تب ل

ــة  ــة االحتــال وهــي مبلكي ــع لدول ــة« وال تتب »اإلدارة املدني

الفلســطينيني.

ــا الوحــدات الســكنية  ــت عليه ــي بني ــر أن األرض الت يذك

االســتيطانية يف مســتوطنة »ايي زهــاف«، إىل جانب األرايض 

ــم تحديدهــا  ــة ت ــع أنحــاء الضفــة الغربي ــة يف جمي اإلضافي

عــى أســاس الوســائل التكنولوجيــة القدميــة.

ــاإلدارة  ــمى »ب ــام يس ــط األزرق« في ــق »الخ ــوم فري ويق

ــول  ــون ح ــص الطع ــادة فح ــرتة بإع ــذه الف ــة« يف ه املدني

بعــض قســائم األرض والبنــاء التــي أعلــن عنهــا »أرايض 

للدولــة«، والعمــل عــى تصحيــح الحــدود. وهكذا، اكتشــف 

ــورة يف  ــاين املذك ــا املب ــت عليه ــي بني ــض األرايض الت أن بع

املســتوطنة املذكــورة مثلهــا مثــل العديــد مــن املبــاين 
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األخــرى يف الضفــة الغربيــة هــي يف الواقــع أرض فلســطينية 

خاصــة.

وجــاء يف قــرار أحــد قضــاة دولــة االحتــال »إن املــادة 5 

تنطبــق عــى قطــع األرض التــي تقــع يف مســتوطنة »ايــي 

زهــاف«، وأنــه يجــب تعديــل الخــط األزرق )أرض الدولــة( 

ــك، وللمســتوطنني الحــق »يف مامرســة حقوقهــم  ــا لذل وفق

ــوين  ــا للوضــع القان ــي اشــرتوها وفق ــة يف القطــع الت الكامل

الــذي كان موجــودا عنــد رشاء األرض«.  والخــط األزرق 

وســمحت محكمــة االحتــال باســتكامل جميــع املتطلبــات 

التقنيــة الســتكامل اإلجــراء الجديــد حتــى أيلــول/ ســبتمر 

ــل«. املقب

ــال يف اســتخدام  ــة االحت ــه، رشعــت دول ــت ذات ويف الوق

اآلليــة ذاتهــا يف ملفــات أخــرى. ففــي اآلونــة األخــرة، 

قدمــت مطالبــة مامثلــة يف القضيــة يف مســتوطنة »نيــي«. 

وذكــر أنــه »يف هــذه املرحلــة، يتــم رفــع دعــوى يف املحكمــة 

بخصــوص طــرد املدعــني واســتجابة مكتــب املدعــي العــام 

ــذه املســألة«. له

ــا  ــل أيضــا طعون وحســب »هآرتــس«: اســتخدمت إرسائي

ــال  ــة العــام املــايض عندمــا صادقــت محكمــة االحت مامثل

املركزيــة بالقــدس عــى تســوية ورشعنة البــؤرة االســتيطانية 

»متســبيه كرميــم«. ومــع ذلــك، فــإن حالــة »متســبيه 

كرميــم« كانــت مختلفــة عــن قضيــة »ايــي زهــاف«، 

بســبب تــورط الســلطات الحكوميــة العميــق يف إقامــة 

البــؤرة االســتيطانية يف موقعهــا الحــايل، وألن مصــدر الخطــأ 

الــذي أدى إىل تخصيــص األرض للمســتوطنني مل يكن بســبب 

التخفيــض الرجعــي ألرض الدولــة، ويتوقــع اســتخدام اآلليــة 

الجديــدة يف قضيــة »متســبيه كرميــم« التــي ســتتداولها 
ــا.1022 ــا« قريب ــة العلي »املحكم
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111   جريدة األيام

112   جريدة القدس

113   جريدة القدس

114   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

115   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

116   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

117   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

118   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

119   جريدة القدس

120   جريدة القدس

121   جريدة القدس

122   جريدة القدس

123   جريدة األيام

124   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

125   جريدة القدس

126   جريدة القدس

127   جريدة القدس

128   جريدة القدس

129   جريدة القدس

130   جريدة القدس

131   جريدة األيام

132   جريدة األيام

133   جريدة األيام

134   جريدة األيام

135   جريدة األيام

136   جريدة القدس

137   جريدة القدس



358

138   جريدة القدس

139   جريدة القدس

140   جريدة األيام

141   جريدة األيام

142   جريدة األيام

143   جريدة القدس

144   جريدة القدس

145   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

146   جريدة األيام

147   جريدة األيام

148   جريدة األيام

149   جريدة القدس

150   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

151   جريدة القدس

152   جريدة القدس

153   جريدة القدس

154   جريدة األيام

155   جريدة األيام

156   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

157   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

158   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

159   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

160   جريدة القدس

161   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

162   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

163   جريدة األيام

164   جريدة األيام

165   جريدة األيام

166   جريدة األيام

167   جريدة األيام

168   جريدة األيام

169   جريدة األيام

170   جريدة األيام

171   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

172   وكالة معاً اإلخبارية

173   وكالة معاً اإلخبارية 

174   وكالة معاً اإلخبارية

175   جريدة القدس

176   جريدة القدس

177   جريدة القدس

178   جريدة القدس

179   جريدة القدس

180   جريدة القدس

181   جريدة القدس

182   جريدة القدس

183   جريدة األيام

184   جريدة األيام

185   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

186   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا

187   جريدة األيام

188   جريدة األيام

189   جريدة األيام

190   جريدة القدس

191   جريدة القدس

192   جريدة القدس

193   جريدة األيام

194   جريدة األيام

195   جريدة القدس

196   جريدة القدس

197   جريدة القدس

198   جريدة القدس

199   جريدة القدس

200   جريدة األيام

201   جريدة األيام

202   جريدة القدس

203   جريدة القدس

204   جريدة القدس

205   جريدة األيام

206   جريدة األيام

207   جريدة األيام

208   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

209   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

210   جريدة القدس

211   جريدة القدس

212   جريدة القدس

213   جريدة القدس

214   جريدة األيام

215   جريدة األيام

216   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

217   جريدة األيام

218   جريدة األيام

219   جريدة األيام

220   جريدة األيام

221   جريدة القدس

222   جريدة القدس

223   جريدة القدس

224   جريدة القدس

225   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينة، وفا
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226   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطيينة، وفا

227   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

228   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

229   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

230   جريدة القدس

231   جريدة القدس

232   جريدة القدس

233   جريدة القدس

234   جريدة األيام

235   جريدة األيام

236   جريدة األيام

237   جريدة األيام

238   جريدة األيام

239   جريدة األيام

240   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

241   وكالة معاً اإلخبارية

242   وكالة معاً اإلخبارية

243   جريدة القدس

244   جريدة القدس

245   جريدة القدس

246   جريدة األيام

247   جريدة األيام

248   جريدة األيام

249   جريدة القدس

250   جريدة القدس

251   جريدة القدس

252   جريدة القدس

253   جريدة األيام

254   جريدة األيام

255   جريدة القدس

256   جريدة القدس

257   جريدة القدس

258   جريدة القدس

259   جريدة األيام

260   جريدة األيام

261   جريدة األيام

262   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

263   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

264   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

265   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

266   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

267   وكالة معاً اإلخبارية

268   جريدة األيام

269   جريدة األيام

270   جريدة األيام

271   جريدة األيام

272   جريدة القدس

273   جريدة القدس

274   جريدة القدس

275   جريدة القدس

276   جريدة القدس

277   جريدة القدس

278   جريدة القدس

279   جريدة القدس

280   وكالة معاً اإلخبارية

281   جريدة األيام

282   جريدة األيام

283   جريدة األيام

284   جريدة األيام

285   جريدة األيام

286   جريدة القدس

287   جريدة القدس

288   جريدة القدس

289   جريدة القدس

290   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

291   وكالة معاً اإلخبارية

292   جريدة األيام

293   جريدة األيام

294   جريدة األيام

295   جريدة األيام

296   جريدة القدس

297   جريدة القدس

298   جريدة القدس

299   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

300   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

301   وكالة معاً اإلخبارية

302   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

303   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

304   جريدة األيام

305   جريدة األيام

306   جريدة األيام

307   جريدة القدس

308   جريدة القدس

309   جريدة القدس

310   جريدة األيام

311   جريدة األيام

312   جريدة األيام

313   جريدة األيام
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314   جريدة القدس

315   جريدة القدس

316   جريدة القدس

317   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

318   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

319   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

320   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

321   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

322   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

323   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

324   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

325   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

326   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

327   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

328   وكالة معاً اإلخبارية

329   جريدة القدس

330   جريدة القدس

331   جريدة القدس

332   جريدة األيام

333   جريدة األيام

334   جريدة األيام

335   جريدة األيام

336   جريدة األيام

337   جريدة األيام

338   جريدة القدس

339   جريدة القدس

340   جريدة القدس

341   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

342   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ، وفا

343   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

344   وكالة معاً اإلخبارية

345   جريدة األيام

346   جريدة األيام

347   جريدة األيام

348   جريدة القدس

349   جريدة القدس

350   جريدة القدس

351   جريدة القدس

352   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

353   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

354   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

355   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

356   وكالة معاً اإلخبارية

357   وكالة معاً اإلخبارية

358   جريدة األيام

359   جريدة األيام

360   جريدة األيام

361   جريدة القدس

362   جريدة القدس

363   جريدة القدس

364   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

365   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

366   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

367   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

368   جريدة القدس

369   جريدة القدس

370   جريدة القدس

371   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

372   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

373   جريدة األيام

374   جريدة القدس

375   جريدة القدس

376   جريدة القدس

377   جريدة األيام

378   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

379   جريدة القدس

380   جريدة القدس

381   جريدة القدس

382   وكالة معاً اإلخبارية

383   جريدة األيام

384   جريدة األيام

385   جريدة األيام

386   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

387   وكالة معاً اإلخبارية

388   وكالة معاً اإلخبارية

389   جريدة القدس

390   جريدة القدس

391   جريدة القدس

392   جريدة األيام

393   جريدة األيام

394   جريدة األيام

395   جريدة القدس

396   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

397   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينبة، وفا

398   جريدة األيام

399   جريدة األيام

400   جريدة األيام

401   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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402   وكالة معاً اإلخبارية

403   وكالة معاً اإلخبارية

404   جريدة القدس

405   جريدة القدس

406   جريدة القدس

407   جريدة القدس

408   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

409   وكالة معاص اإلخبارية

410   جريدة األيام

411   صحيفة القدس . 

412   صحيفة األيام. 

413   وكالة معاً اإلخبارية.

414   صحيفة األيام

415   صحيفة القدس. 

416   صحيفة القدس. 

417   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.  

418   صحيفة األيام. 

419   صحيفة القدس. 

420  صحيفة القدس. 

421  صحيفة األيام.

422  صحيفة القدس. 

423  صحيفة القدس. 

424  وكالة معاً اإلخبارية. 

425  صحيفة األيام. 

426  وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

427  صحيفة القدس.

428  صحيفة القدس.

429  صحيفة األيام. 

430  وكالة معاً اإلخبارية.

431  صحيفة األيام. 

432  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

433  صحيفة القدس. 

434  صحيفة األيام.

435  وكالة معاً اإلخبارية. 

436  صحيفة األيام.

437  صحيفة القدس. 

438  صحيفة األيام. 

439  صحيفة األيام. 

440  صحيفة القدس. 

441  صحيفة األيام. 

442  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

443  صحيفة األيام. 

444  صحيفة القدس. 

445  صحيفة األيام.

446  صحيفة القدس.

447  صحيفة القدس.

448  صحيفة األيام. 

449  وكالة معاً اإلخبارية. 

450  صحيفة القدس.

451  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

452  صحيفة األيام. 

453  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

454  صحيفة األيام. 

455  صحيفة القدس. 

456  صحيفة القدس.

457  صحيفة األيام.

458  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

459  صحيفة األيام.

460  صحيفة القدس. 

461  صحيفة القدس.

462  صحيفة األيام. 

463  وكالة معاً اإلخبارية. 

464  صحيفة األيام.

465  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

466  وكالة معاً اإلخبارية. 

467  صحيفة القدس. 

468  صحيفة األيام.

469  صحيفة األيام. 

470  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

471  صحيفة القدس. 

472  صحيفة األيام.

473  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

474  صحيفة القدس. 

475  صحيفة األيام. 

476  وكالة معاً اإلخبارية. 

477  صحيفة القدس. 

478  وكالة معاً اإلخبارية. 

479  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

480  صحيفة القدس.

481  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

482  صحيفة القدس. 

483  صحيفة القدس. 

484  وكالة معاً اإلخبارية. 

485  صحيفة القدس. 

486  صحيفة األيام.

487  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

488   صحيفة األيام.

489   وكالة معاً األخبارية. 
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490   صحيفة األيام. 

491   صحيفة القدس. 

492   وكالة معاً األخبارية. 

493   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

494   صحيفة القدس. 

495   صحيفة األيام. 

496   صحيفة األيام.

497   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

498   صحيفة األيام. 

499   صحيفة القدس. 

500   صحيفة األيام. 

501   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

502   صحيفة األيام. 

503   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

504   صحيفة القدس. 

505   صحيفة األيام. 

506   وكالة معاً اإلخبارية. 

507   صحيفة األيام. 

508   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ،وفا. 

509   صحيفة األيام. 

510  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ،وفا.

511  صحيفة القدس. 

512  صحيفة األيام. 

513  صحيفة القدس. 

514  صحيفة األيام. 

515  صحيفة القدس. 

516  صحيفة األيام. 

517  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

518  صحيفة األيام. 

519  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

520  وكالة معاً اإلخبارية. 

521  صحيفة األيام. 

522  صحيفة القدس. 

523  صحيفة األيام. 

524  صحيفة القدس. 

525  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

526  وكالة معاً اإلخبارية. 

527  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

528  صحيفة القدس. 

529  صحيفة األيام. 

530  صحيفة القدس. 

531  صحيفة األيام. 

532  وكالة معاً اإلخبارية. 

533  وكالة معاً اإلخبارية. 

534  صحيفة األيام. 

535  وكالة األنباء واملعلومات اإلخبارية، وفا. 

536  صحيفة القدس. 

537  صحيفة األيام. 

538  صحيفة األيام.

539  وكالة معاً اإلخبارية. 

540  صحيفة القدس.

541  صحيفة األيام. 

542  صحيفة األيام. 

543  صحيفة القدس. 

544  صحيفة القدس. 

545  صحيفة األيام. 

546  صحيفة األيام. 

547  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

548  وكالة معاً اإلخبارية. 

549  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

550  وكالة معاً اإلخبارية. 

551  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

552  صحيفة األيام. 

553  وكالة معاً اإلخبارية.

554  صحيفة القدس. 

555  صحيفة القدس. 

556  وكالة معاً اإلخبارية. 

557  صحيفة القدس .

558  وكالة معاً اإلخبارية. 

559  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

560  صحيفة القدس. 

561  صحيفة األيام. 

562  صحيفة األيام. 

563  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

564  صحيفة القدس. 

565  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

566  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

567  صحيفة األيام. 

568  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

569  صحيفة القدس. 

570  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

571  صحيفة األيام. 

572  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

573  وكالة معاً اإلخبارية. 

574  صحيفة األيام.

575  صحيفة القدس. 

576  صحيفة القدس. 

577  وكالة معاً اإلخبارية. 
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578  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

579  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

580  صحيفة القدس. 

581  صحيفة القدس. 

582  وكالة معاً اإلخبارية.

583  صحيفة األيام. 

584  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

585  صحيفة األيام. 

586  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

587  صحيفة القدس. 

588  صحيفة األيام. 

589  صحيفة األيام. 

590  صحيفة القدس. 

591  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

592  صحيفة األيام. 

593  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

594  صحيفة األيام. 

595   صحيفة القدس. 

596   صحيفة األيام.

597   صحيفة األيام. 

598   وكالة معاً اإلخبارية. 

599   صحيفة القدس. 

600   وكالة معاً اإلخبارية. 

601   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

602   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

603   صحيفة القدس. 

604  صحيفة األيام.

605  صحيفة األيام.

606  وكالة معاً اإلخبارية. 

607  صحيفة األيام. 

608  وكالة معاً اإلخبارية. 

609  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

610  صحيفة القدس. 

611  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

612  صحيفة القدس. 

613 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

614  صحيفة القدس. 

615  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

616  وكالة معاً اإلخبارية.

617  صحيفة القدس.

618  صحيفة األيام.

619  صحيفة األيام.

620   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

621   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

622   صحيفة القدس. 

623   وكالة معاً اإلخبارية. 

624   صحيفة القدس. 

625   صحيفة األيام. 

626   صحيفة األيام.

627   وكالة معاً اإلخبارية.

628   صحيفة القدس. 

629   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

630   صحيفة القدس. 

631   صحيفة القدس. 

632   صحيفة القدس.

633   صحيفة األيام. 

634   وكالة معاً اإلخبارية.

635   صحيفة القدس. 

636  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

637  صحيفة األيام. 

638  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

639   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

640   صحيفة القدس. 

641   صحيفة األيام. 

642   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

643   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

644   صحيفة األيام. 

645   صحيفة القدس. 

646   صحيفة األيام.

647   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

648   صحيفة األيام .

649   وكالة معاً اإلخبارية. 

650   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

651   صحيفة األيام. 

652   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

653   صحيفة األيام.

654   صحيفة القدس. 

655   وكالة معاً اإلخبارية.

656   صحيفة القدس. 

657   وكالة معاً اإلخبارية. 

658   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

659   صحيفة األيام. 

660   صحيفة القدس. 

661   صحيفة األيام. 

662   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

663   صحيفة القدس.

664   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

665   وكالة معاً اإلخبارية. 
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666   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

667   صحيفة األيام. 

668   صحيفة القدس. 

669   صحيفة القدس. 

670   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

671   صحيفة القدس. 

672   صحيفة األيام. 

673   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

674   صحيفة األيام. 

675   وكالة معاً اإلخبارية. 

676   صحيفة القدس. 

677   صحيفة األيام. 

678   صحيفة األيام. 

679  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

680   صحيفة األيام. 

681   صحيفة األيام. 

682   صحيفة القدس. 

683   وكالة معاً اإلخبارية. 

684   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

685   وكالة معاً اإلخبارية. 

686   صحيفة القدس. 

687   صحيفة األيام. 

688   صحيفة القدس. 

689   صحيفة األيام.

690   وكالة معاً اإلخبارية.

691  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

692   صحيفة القدس. 

693   صحيفة األيام. 

694  وكالة معاً اإلخبارية. 

695  صحيفة القدس. 

696  وكالة معاً اإلخبارية. 

697  صحيفة األيام. 

698  صحيفة األيام. 

699  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

700  صحيفة األيام. 

701  صحيفة القدس. 

702  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

703  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

704  صحيفة األيام. 

705  وكالة معاً اإلخبارية. 

706  صحيفة القدس. 

707  صحيفة القدس. 

708   صحيفة القدس. 

709   صحيفة القدس. 

710   صحيفة القدس. 

711   صحيفة األيام. 

712   وكالة معاً اإلخبارية. 

713   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

714   صحيفة القدس. 

715   صحيفة القدس. 

716   وكالة معاً اإلخبارية. 

717   صحيفة القدس. 

718   صحيفة األيام. 

719   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

720   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

721   صحيفة األيام. 

722   صحيفة القدس. 

723   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

724   صحيفة األيام. 

725   صحيفة القدس. 

726   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

727   صحيفة األيام. 

728   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

729   صحيفة األيام. 

730   صحيفة القدس. 

731   صحيفة القدس.

732   وكالة معاً اإلخبارية. 

733   صحيفة القدس. 

734   وكالة معاً اإلخبارية.

735   صحيفة األيام.

736   صحيفة القدس. 

737   وكالة معاً اإلخبارية. 

738   صحيفة األيام. 

739   صحيفة القدس. 

740   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

741   صحيفة القدس.

742   صحيفة القدس. 

743   صحيفة األيام. 

744   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

745   صحيفة القدس. 

746   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

747   صحيفة القدس. 

748   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

749   صحيفة القدس. 

750   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

751   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

752   صحيفة األيام. 

753   وكالة معاً اإلخبارية. 
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754   صحيفة األيام. 

755   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

756    وكالة معاً اإلخبارية. 

757   صحيفة األيام. 

758   صحيفة القدس. 

759   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

760   صحيفة القدس. 

761   وكالة معاً اإلخبارية.

762   صحيفة األيام.

763    صحيفة األيام. 

764   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

765   صحيفة األيام. 

766    صحيفة األيام.

767    صحيفة القدس. 

768    وكالة معاً اإلخبارية. 

769    وكالة معاً اإلخبارية. 

770    صحيفة األيام. 

771    صحيفة القدس. 

772   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

773    صحيفة األيام. 

774    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

775    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

776    صحيفة األيام. 

777   وكالة معاً اإلخبارية. 

778    صحيفة القدس. 

779    صحيفة القدس. 

780    وكالة معاً اإلخبارية. 

781    صحيفة القدس. 

782    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

783    صحيفة األيام. 

784    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

785    صحيفة األيام. 

786    صحيفة األيام. 

787    وكالة معاً اإلخبارية. 

788    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا. 

789    صحيفة األيام. 

790    وكالة معاً اإلخبارية. 

791    صحيفة األيام. 

792    صحيفة القدس. 

793    صحيفة األيام. 

794    صحيفة األيام. 

795    صحيفة القدس. 

796    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

797    صحيفة األيام.

798    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

799    صحيفة األيام. 

800    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

801    صحيفة القدس.

802    وكالة معاً اإلخبارية 

803    وكالة معاً اإلخبارية. 

804    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

805    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

806    صحيفة األيام. 

807    وكالة معاً اإلخبارية. 

808    صحيفة القدس. 

809    وكالة معاً اإلخبارية. 

810    صحيفة األيام. 

811    وكالة معاً اإلخبارية. 

812    صحيفة القدس. 

813    صحيفة األيام. 

814    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

815    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

816    صحيفة القدس. 

817    وكالة معاً اإلخبارية. 

818    صحيفة األيام. 

819    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

820    صحيفة القدس. 

821    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا.

822    صحيفة القدس. 

823    صحيفة األيام.

824    صحيفة القدس. 

825    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. وفا. 

826    صحيفة األيام. 

827    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. وفا.

828    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. وفا.

829    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. وفا.

830    صحيفة القدس. 

831    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. وفا.

832    صحيفة األيام.

833    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. وفا.

834    صحيفة القدس. 

835    صحيفة األيام.

836    جريدة األيام

837    جريدة األيام

838    جريدة القدس

839    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا 

840    جريدة القدس

841    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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842    جريدة القدس

843    جريدةا القدس

844    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينيية، وفا

845    جريدة األيام

846    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

847    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

848    وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

849    جريدة القدس

850    جريدة القدس

851    جريدة القدس

852    جريدة األيام

853    جريدة األيام

854    جريدة القدس

855    جريدة األيام

856    وكالة معاً اإلخبارية

857    وكالة معاً اإلخبارية

858    جريدة القدس

859    جريدة القدس

860    جريدة القدس

861    جريدة القدس

862   جريدة األيام

863   جريدة األيام

864   جريدة األيام

865   جريدة األيام

866   جريدة األيام

867   جريدة األيام

868   وكالة معاً اإلخبارية

869   جريدة القدس

870   جريدة القدس

871   جريدة األيام

872   جريدة األيام

873   وكالة األنباء واملعلومات الفسلطينية، وفا

874   وكالة األنباء واملعلومات الفسلطينية، وفا

875   جريدة القدس

876   جريدة القدس

877   جريدة القدس

878   جريدة األيام

879   جريدة األيام

880   وكالة معاً اإلخبارية

881   جريدة القدس

882   جريدة القدس

883   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

884   جريدة األيام

885   جريدة القدس

886   جريدة القدس

887   جريدة القدس

888   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

889   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

890   جريدة األيام

891   جريدة القدس

892   جريدة القدس

893   جريدة األيام

894   جريدة األيام

895   جريدة القدس

896   جريدة القدس

897   جريدة القدس

898   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

899   جريدة القدس

900   جريدة القدس

901   جريدة القدس

902   جريدة األيام

903   جريدة األيام

904   جريدة األيام

905   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

906   جريدة األيام

907   جريدة األيام

908   جريدة األيام

909   جريدة القدس

910   جريدة القدس

911   وكالة األنباء واملعلومات الفسلطينية، وفا

912   جريدة األيام 

913   جريدة القدس

914   وكالة معاً اإلخبارية

915   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

916  جريدة األيام

917  جريدة األيام

918  جريدة القدس

919  جريدة القدس

920  وكالة معاً اإلخبارية

921  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

922  جريدة األيام

923  جريدة األيام

924  جريدة القدس

925  جريدة القدس

926  وكالة األنباء واملعلومات الفسلطينية، وفا

927 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية٬ وفا

 928

929  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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930  جريدة األيام

931  جريدة األيام

932  جريدة القدس

933  جريدة القدس

934  وكالة األنباء واملعلومات الفسليطنية، وفا

935  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

936  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا 

937  جريدة األيام

938  جريدة االيام

939  جريدة القدس

940  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

941  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

942  جريدة األيام

943  جريدة األيام

944  جريدة القدس

945  جريدة القدس

946  جريدة القدس

947  جريدة القدس

948  جريدة األيام

949 جريدة األيام 

950  جريدة القدس

951  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

952  جريدة األيام

953  جريدة القدس

954  جريدة القدس

955  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

956  جريدة القدس

957  جريدة القدس

958  جريدة األيام

959  جريدة األيام

960  جريدة األيام

961  جريدة األيام

962  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

963  وكالة معاً اإلخبارية

964  جريدة القدس

965  جريدة القدس

966  وكالة معاً اإلخبارية

967  وكالة معاً اإلخبارية

968  جريدة القدس

969  جريدة األيام

970  جريدة األيام

971  جريدة األيام

972  جريدة األيام

973  جريدة القدس

974  جريدة القدس

975  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

976  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

977  جريدة القدس

978  جريدة القدس

979  جريدة األيام

980  جريدة األيام

981  جريدة القدس

982  جريدة القدس

983  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

984  جريدة القدس

985  جريدة القدس

986  جريدة األيام

987  جريدة األيام

988  جريدة األيام

989  جريدة األيام

990  جريدة القدس

991  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

992  جريدة األيام

993  جريدة األيام

994  جريدة القدس

995  جريدة القدس

996  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

997  جريدة القدس

998  جريدة القدس

999  جريدة األيام

1000  جريدة األيام

1001  جريدة القدس

1002  جريدة القدس

1003  جريدة القدس

1004  جريدة األيام

1005  جريدة األيام

1006  جريدة األيام

1007  جريدة القدس

1008  جريدة القدس

1009  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

1010  جريدة القدس

1011  جريدة القدس

1012  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

1013  وكالة األنباء واملعلومات الفسلطينية، وفا

1014  جريدة األيام

1015  جريدة األيام

1016  جريدة األيام

1017  جريدة القدس
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1018  جريدة القدس

1019  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

1020  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

1021  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطيينة، وفا

1022  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا


