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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

ــكل  ــدات الســتة والعــرشون، وشــكلت مرجعــاً مهــامً ل ــة مــن عمــل املركــز والتــي غطتهــا املجل الســنوات املاضي

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. 

املدير العام

د. منترص جرار
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االثنني 2019/7/1

غرينبالت وفريدمان يشاركان بافتتاح نفق استيطاين يف 
سلوان

ــة  ــوة إضافي ــريك خط ــض األم ــت األبي ــق البي ــا فري خط

ــاركة  ــرف؛ مبش ــي املتط ــني اإلرسائي ــف اليم ــي مواق يف تبن

مســاعد الرئيــس األمــريك جيســون غرينبــات والســفر 

ــة  ــاح نفــق شــقته جمعي ــد فريدمــان يف افتت األمــريك ديفي

ــازل  ــفل من ــة أس ــة املتطرف ــتيطانية اإلرسائيلي ــاد« االس »إلع

ــة. ــة املحتل ــدة ســلوان بالقــدس الرشقي الفلســطينيني يف بل

الداعمــة  مبواقفــه  املعــروف  فريدمــان،  واســتخدم 

لتحطيــم  ضخمــة  حديديــة  مطرقــة  للمســتوطنني، 

جــدار أســفل منــازل الفلســطينيني، يف خطــوة اعترهــا 

الفلســطينيون وجمعيــات يســارية إرسائيليــة تدمــراً لفــرص 

واإلرسائيليــني. الفلســطينيني  بــني  الدولتــني  حــل 

ــة  ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــات، أم ــب عريق ــال د. صائ وق

ــان  ــات وفريدم ــر الفلســطينية: إن »غرينب ــة التحري ملنظم

يقومــان بــكل مــا مــن شــأنه تحقيــق االزدهــار لاســتيطان 

ــري«. االســتعامري العن

وأضــاف عريقــات: إن غرينبــات وفريدمــان قامــا بإهانــة 

»إلعــاد«  منظمــة  مبشــاركة  الــدويل،  للقانــون  إضافيــة 

املســجد  بجــوار  اســتيطاين  مــرشوع  بافتتــاح  اليمينيــة 

األقــى، بنــي عــى املزيــد مــن األكاذيــب، فالحقيقــة لهــذا 
الفريــق االســتيطاين هــي عبــارة عــن مجموعــة أكاذيــب«.1

آالف املواطنني يشيعون جثامن الشهيد »عبيد« يف 
العيسوية

شــيّع آالف املواطنــني يف بلــدة العيســوية وســط القــدس، 

ــد)20  ــمر عبي ــد س ــهيد محم ــامن الش ــني، جث ــوم االثن الي

ــدد  ــدة، مبشــاركة ع ــرة البل ــواه األخــر يف مق ــا( اىل مث عام

ــة القــدس. ــي يف مدين ــادات العمــل الوطن ــر مــن قي كب

وانطلقــت مســرة التشــييع، مبوكــب مهيــب، مــن منــزل 

عائلــة الشــهيد اىل مســجد األربعــني الكبــر يف البلــدة، 

ــال. ــزوال االحت ــادي ب ــات تن ــط هتاف وس

ــهيد  ــا الش ــامن نجله ــلمت جث ــد تس ــة عبي ــت عائل وكان

بعــد رضــوخ االحتــال ملطالــب العائلــة واألهــايل ورفضهــم 

ــرة  ــاً مبق ــه لي ــي بدفن ــت تق ــي كان ــال الت رشوط االحت

املجاهديــن بشــارع صــاح الديــن، ومبشــاركة 50 مــن 

ــرشوط،  ــذ ال ــامن تنفي ــاقل لض ــف ش ــع 25 أل ــه ودف أقارب

وبعــد رفــض العائلــة لهــذه الــرشوط وإرصارهــا عــى دفــن 

ــال  ــازل االحت ــوية« تن ــه »العيس ــقط رأس ــهيد يف مس الش

ــب. ــذه املطال ــن ه ع

يُشــار اىل أن االحتــال أعــدم الشــاب محمــد ســمر عبيــد 

مســاء الخميــس بإطــاق الرصــاص عليــه مــن مســافة قصرة 

ــايل  ــا األه ــة نظمه ــة احتجاجي ــال وقف ــع االحت ــال قم خ

ضــد االقتحامــات املتكــررة للبلــدة والتنكيــل بالســكان2.

مجدالين: افتتاح فريدمان وغرينبالت لنفق بالقدس 
تشجيع لالستيطان

 قــال األمــني العــام لجبهــة النضال الشــعبي، عضــو اللجنة 

ــاح  ــدالين، إن افتت ــد مج ــر أحم ــة التحري ــة ملنظم التنفيذي

الســفر األمــريك لــدى ارسائيــل ديفيــد فريدمــان، واملبعــوث 

األمــريك الخــاص للــرشق األوســط جيســون غرينبــات 

نفقــا اســتيطانيا تهويديــا أســفل بلــدة ســلوان جنــوب 

املســجد األقــى املبــارك، يعــر عــن نهــج اإلدارة األمركيــة 

مبواصلــة الجرائــم وتشــجيع االســتيطان ومخالفــة األعــراف 

ــدس. ــة بالق ــة الخاص ــرارات الدولي ــية والق الدبلوماس

وأعــرب مجــدالين خــال لقائه املنســق الســويرسي الخاص 

بعمليــة الســام يف الــرشق األوســط رونالــد شــتينغر، اليــوم 

االثنــني، مبكتبــه يف مدينــة رام اللــه، عــن أملــه يف »أن تلعــب 

ــف  ــل مواق ــط، يف ظ ــرشق األوس ــر يف ال ــويرسا دورا أك س

ــادر مبوقــف  ــد ترمــب، وأن تب إدارة الرئيــس األمــريك دونال

حــازم تجــاه مــا يتعــرض لــه شــعبنا الفلســطيني، خاصــة وأن 

ســويرسا هــي الحاضنــة التفاقيــات جنيــف األربعــة«.

وتطــرق اللقــاء آلخــر التطــورات السياســية، ونتائــج 

ــي أثبتــت فشــل املــرشوع  ــة يف املنامــة الت الورشــة األمركي

األمــريك، وأن غيــاب الحضــور الــدويل يؤكــد أن تلــك الورشــة 

مل تكــن ســوى ورشــة عابــرة، وأن القضيــة الفلســطينية 

ــة. ــة عقاري ــت صفق ليس

الســويرسي جهــود  املبعــوث  مــن جانبــه، اســتعرض 

بــاده املســتمرة للمســاعدة يف تحقيــق الســام يف املنطقــة، 

واســتعدادها ملواصلــة الجهــود والتنســيق لتوفــر متطلبــات 
إنجاحــه.3

الثالثاء 2019/7/2

إشتية: ما زلنا نرفض استالم أموال املقاصة وسندفع 
60% من رواتب املوظفني هذا الشهر

ــوزراء، أمــس: إن  ــس ال ــور محمــد إشــتية رئي ــال الدكت ق
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ــني يف  ــب املوظف ــن روات ــة م ــتدفع 60 يف املئ ــة س الحكوم

ــة. ــة املالي ظــل اســتمرار األزم

وأضــاف إشــتية، يف بدايــة االجتــامع األســبوعي للحكومــة، 

أمــس، بــرام اللــه: »مــا زالــت إرسائيــل تحتجــز أموالنــا، ومــا 

زلنــا نرفــض اســتام هــذه األمــوال منقوصــة«.

وتابــع: »تســلمنا الدفعــة األوىل مــن املســاعدة والقــرض 

القطــري ونحــن نشــكرهم، وبتوجيــه مــن ســيادة الرئيــس 

ــب  ــن روات ــهر 60% م ــذا الش ــع له ــوف ندف ــازن س ــو م أب

املوظفــني العموميــني لشــهر حزيــران املــايض يف الضفــة 

ــغ املســتحق للرشيحــة  ــة وقطــاع غــزة، وكامــل املبل الغربي

ــام دون«. ــيكل ف ــن 2000 ش م

ــتحقها  ــن ال يس ــاوة مل ــع الع ــم دف ــن يت ــه ل وأردف: إن

بالضفــة وغــزة، وســنفي بالتزاماتنــا تجــاه األرسى وعائــات 

الشــهداء، ونحيــي املوظفــني عــى صرهــم والقطــاع الخــاص 

ــم. عــى تفهمه

ــة القــدس واملســجد  ــال: »تشــتد الهجمــة عــى مدين وق

ــي  األقــى والعيســوية وســلوان وصــور باهــر، ونحــن نحي

موقــف أهلنــا الشــجعان يف القــدس ومحافظتهــا، ونطالــب 

بحاميــة تراثنــا الفلســطيني اإلســامي واملســيحي يف املدينــة 
ووقــف تزويــره«.4

تشييع جثامن الشهيد عبيد يف العيسوية

جثــامن  العيســوية  يف  أمــس  املقدســيني  آالف  شــيع 

الشــهيد محمــد عبيــد )20 عامــاً( الــذي استشــهد برصــاص 

قــوات االحتــال مواجهــات وقعــت يف البلــدة يــوم الخميس 

املــايض. إىل ذلــك، دهســت مركبــة عســكرية إرسائيليــة 

شــاباً وفتــى جنــوب قباطيــة، فيــام توغلــت جرافــات 

االحتــال بشــكل محــدود رشق خــان يونــس، يف حــني 

ــام  ــاة األغن ــني ورع ــن واملزارع ــال الصيادي ــتهدف االحت اس

ــح،  ــر البل ــس ودي ــان يون ــن خ ــق رشق كل م ــة مناط قبال

وأخطــر بوقــف البنــاء يف 3 منــازل ومنشــأة صناعيــة يف 

بلــدة الجلمــة، بينــام اعتــدى مســتوطنون عــى املزارعــني يف 

ــري يف سبســطية.  الخــر واقتحمــوا واقتحمــوا املوقــع األث

ــة  ففــي القــدس، نقــل عــن محمــد محمــود محامــي عائل

عبيــد، قولــه إن االحتــال وافــق عــى التشــييع وســط 

ــدة  ــل ســكان بل ــذي وجــد مــن قب ــار بعــد الضغــط ال النه

العيســوية واملواجهــات املســتمرة فيهــا، وشــعور االحتــال 

بأنــه إن مل يســلم الجثــامن فســيؤدي ذلــك إىل حــدوث 

توتــر شــديد يف املنطقــة خاصــة يف فــرتة الصيــف مــا يهــدد 
ــياحي.5 ــم الس املوس

األربعاء 2019/7/3

تسليم مدير فندق إمربيال بالقدس قراراً بإخالئه لصالح 
املستوطنني ودفع مبلغ 10 ماليني شيكل

ــد  ــد محم ــو الولي ــس، أب ــال أم ــلطات االحت ــلمت س س

الدجــاين مديــر ومســتأجر فنــدق امريــال يف بــاب الخليــل 

ــني،  ــاء اإلثن ــة مس ــدس املحتل ــن الق ــة م ــدة القدمي يف البل

للجمعيــات  وتســليمه  فنــدق  بإخــاء  األول  قراريــن 

االســتيطانية، والقــرار الثــاين بدفــع مبلــغ 10 مايــني شــيكل 

وذلــك بــدل إيجــارات عــن اســتخدام الفنــدق منــذ العــام 

ــد لـــ »القــدس«  ــو الولي ــال أب ــا هــذا. وق ــى يومن 2005 حت

إن منــدوب مــن املحكمــة املركزيــة يف القــدس املحتلــة 

قــام بتســليمي القراريــن ويتضمــن مهلــة ملــدة شــهر مــن 

تســلمه القــرار«. وناشــد الدجــاين كافــة الجهــات الرســمية 

وخاصــة امللــك عبــد اللــه الثــاين والرئيــس محمــود عبــاس 

ــة  ــروم األرثوذوكــس والحكومــة اليوناني ــر ال ــة دي وبطريركي

للتدخــل فــوراً لحاميــة هــذه األمــاك واألوقــاف املســيحية 

ــي.6  ــا الرئي ــدس ومدخله ــب الق ــامية يف قل اإلس

جواد صيام لـ »القدس«: محاولة تسييس اآلثار وتحميل 
الرواية التوراتية مفضوحة ومرفوضة

حــذر مركــز معلومــات وادي حلــوة/ ســلوان مــن خطــر 

ــازل واملنشــآت يف ســلوان وحــي وادي  ــار عــرشات املن انهي

ــا ســلطات  ــي تجريه ــات الت ــك بســبب الحفري ــوة، وذل حل

الســكنية، بهــدف  االحتــال اإلرسائيــي أســفل األحيــاء 

ــر  ــة ومتري ــدس القدمي ــت الق ــاق تح ــبكة األنف ــني ش تدش

املشــاريع االســتيطانية. وحــذر املركــز مــن خطــورة توســيع 

الــذي  الحجــاج«  »درب  بنفــق  يســمى  مــا  واســتخدام 

دشــنه االحتــال بحضــور الســفر األمــريك دافيــد فريدمــان، 

واملبعــوث جيســون غرينبــات، يف عــني ســلوان، وبالتعــاون 

بــني جمعيــة »إلعــاد« االســتيطانية وســلطة اآلثــار وســلطة 

ــة.  ــق اإلرسائيلي ــة والحدائ الطبيع

ــا  ــدس« م ــام لـــ »الق ــواد صي ــز ج ــس املرك ــف رئي ووص

ــطينية يف  ــازل الفلس ــاب املن ــق أصح ــة بح ــري بالجرمي يج

ســلوان والبلــدة القدميــة واملقدســات وخاصــة املســجد 

األقــى املبــارك، وقــال إن عــرشات املنــازل يف ســلوان 

باتــت مهــددة باالنهيــار يف أيــة لحظــة، مؤكــداً أن ســلطات 
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االحتــال ال تعــر حيــاة املواطنــني املقدســيني الفلســطينيني 
أي اهتــامم.7

79 مستوطناً و3265 من أتباع »املسيحية الصهيونية« 
يقتحمون األقىص

ــح النفــق االســتيطاين مــن ســلوان باتجــاه  عــى وقــع فت

ــل  ــارك يواص ــى املب ــجد األق ــوب املس ــراق جن ــاحة ال س

املســتوطنون ومجموعــات ســياحية مــن اتبــاع »املســيحية 

إرسائيــل«  خدمــة  يف  األمريــي  الاهــوت  الصهيونيــة 

ــددة  ــة مش ــارك بحراس ــى املب ــجد األق ــم للمس اقتحاماته

ــوات الخاصــة املدججــة بالســاح.  ــل الرشطــة والق ــن قب م

وقالــت األوقــاف اإلســامية يف القــدس: أنــه خــال فــرتة 

ــم  ــة اقتح ــرتة الصباحي ــجد يف الف ــات األوىل للمس االقتحام

2050 ســائحاً واليهــود املتطرفــني 55 منهــم مــن املســتوطنني 

و6 مــن مــا يســمى بـــ )ضيــوف الرشطــة( يرافقهــم 2 مــن 

ــن  ــكان م ــل أن هــؤالء األشــخاص األمري ــراد الرشطــة قي أف

املحاربــني القدامــى وقــد شــوهد معهــم صــور لتلــك األيــام 

خــال االقتحامــات« حســب بيــان األوقــاف.

ــة  ــرتة الثاني ــه يف الف ــامية: »أن ــاف اإلس ــت األوق وأوضح

ــاً  ــائحاً أجنبي ــات شــارك يف االقتحــام 1215 س ــن االقتحام م

مــن جنســيات مختلفــة و16 مــن املســتوطنات املتزمتــني.8 

جامعة استيطانية تنذر بإخالء فندق امربيال بالقدس 
ومستوطنون يطالبون بوقف بناء مدينة فلسطينية جديدة

أنــذرت جامعــة اســتيطانية إرسائيليــة بإخــاء فنــدق 

ــع  ــة ودف ــدس القدمي ــدة الق ــل ببل ــاب الخلي ــال يف ب امري

ــة الشــهر الجــاري وإال فإنهــا  10 مايــني شــيكل حتــى نهاي

ــاء. ــتتوجه إىل القض س

امريــال،  فنــدق  مديــر  الدجــاين،  األمــر  أبــو  وقــال 

لـ«األيــام«، إنــه تلقــى مــن محكمــة إرسائيليــة باغــا بإخــاء 

ــى  ــي حت ــيكل إرسائي ــني ش ــغ 10 ماي ــع مبل ــدق ودف الفن

ــاري. ــهر الج ــة الش نهاي

»عطــرات  جمعيــة  قبــل  مــن  خطــوة  أول  وهــذه 

كوهانيــم« االســتيطانية باتجــاه وضــع اليــد عــى ممتلــكات 

ــة  ــة املحتل ــدس الرشقي ــة الق ــن مدين ــة م ــدة القدمي يف البل

بعــد أن ثبتــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، الشــهر املــايض، 

صفقــة متــت بــني الجمعيــة، مــن خــال رشكات مســجلة يف 

الخــارج، وبطريركيــة الــروم األرثوذكــس يف عهــد البطريــرك 

ــوس. الســابق ايرني

ــة شــملت أيضــا  ــإن الصفق ــدق ف ــة إىل هــذا الفن وإضاف

فنــدق »بــرتا« املاصــق لــه وعقــارا يف حــارة بــاب حطــة يف 

ــدة القدميــة. الحــي اإلســامي يف البل

ويعتــر فنــدق »امريــال« مــن اقــدم الفنــادق يف مدينــة 

القــدس حيــث أقيــم قبــل أكــر 124 عامــا وقــد أقــام فيــه 

ــطني يف  ــا زار فلس ــاين عندم ــام الث ــاين فيله ــور األمل اإلمراط

ــام 1898. الع

ــي  ــن الخطــاب الت ــر ب ــاحة عم ــى س ــدق ع ويطــل الفن

تــؤدي مــن بــاب الخليــل إىل حــارة النصــارى وحــارة األرمــن 

وأســواق البلــدة القدميــة يف املدينــة9.

أبو ردينة: االستقرار االسرتاتيجي يف املنطقة لن يتحقق 
دون إنهاء االحتالل

قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، 

إن االســتقرار الســيايس واألمنــي يف املنطقــة متوقــف عــى 

حــل القضيــة الفلســطينية وفــق قــرارات الرشعيــة العربيــة 

والدوليــة.

وأضــاف أبــو ردينــة ردا عــى املواقــف والتريحــات 

ــة بورشــة  ــة ســواء املتمثل ــة واإلرسائيلي واإلجــراءات األمركي

ــراءات  ــؤولة أو إج ــر املس ــات اإلدارة غ ــة أو تريح املنام

ــس، ان  ــاطر، أم ــة واألس ــى الخراف ــة ع ــاق قامئ ــر أنف حف

الفــراغ الســيايس لــن متــأله صفقــة أو خطــة أو ورشــة، ألن 

زمــام املبــادرة متمثــل باملوقــف الفلســطيني الصامــد وفــق 

فلســفة الثوابــت الوطنيــة الــذي أوجــد إجامعــا فلســطينيا 

ودوليــا بــرورة الحفــاظ عــى حــل الدولتــني إلقامــة دولــة 
ــة.10 ــدس الرشقي ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية مس فلس

أربعة أرسى إداريني يرشعون يف إرضاب مفتوح عن 
الطعام وتوقعات بانضامم املزيد من األرسى

أعلــن أربعــة مــن األرسى اإلداريــني يف ســجون االحتــال 

ــام  ــن الطع ــوح ع ــم اإلرضاب املفت ــن خوضه ــي ع اإلرسائي

احتجاجــا عــى سياســة االعتقــال اإلداري والقمــع والتنكيــل 

الــذي متارســه املخابــرات اإلرسائيليــة ضــد األرسى يف أقبيــة 

ــق. التحقي

وبانضــامم األرسى األربعــة يرتفــع عــدد األرسى املربــني 

ــن األرسى  ــامم كل م ــد انض ــرا بع ــام إىل 11 أس ــن الطع ع

ــة  ــة حلبي ــى الحســنات وحذيف ــر ومصطف ــو عك ــد أب محم

ــن  ــه ع ــدأ إرضاب ــذي ب ــران ال ــد زه ــر أحم ــوا باألس ليلتحق

الطعــام منــذ الثالــث والعرشيــن مــن شــهر حزيــران املايض.
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ومــن املتوقــع أن تنضــم دفعــات أخــرى مــن األرسى 

اإلداريــني إىل اإلرضاب عــن الطعــام يف أوقــات الحقــة وصوال 

إىل إرضاب مفتــوح يضــم كافــة األرسى اإلداريــني يف ســجون 
ــال.11 االحت

الخميس 2019/7/4

كوشرن سيعلن الخطوات التالية يف خطة السالم خالل 
األسبوع املقبل

أملــح جاريــد كوشــر، مستشــار الرئيــس األمــريك دونالــد 

ترامــب، إىل أن خطتــه للســام يف الــرشق األوســط ستســعى 

إىل تحســني دمــج الاجئــني الفلســطينيني يف الــدول العربيــة، 

فيــام يعكــف عــى االنتهــاء مــن إعــداد اقرتاحاته رغــم رفض 

القيــادة الفلســطينية لهــا. وبعــد أســبوع مــن عقــدة ورشــة 

ــم اســتثامرات  ــن عرضــت تقدي ــة يف البحري ــل اقتصادي عم

ــه  ــال إن ــار خطــة الســام، ق ــار دوالر يف إط ــة 50 ملي بقيم

ــال  ــام »خ ــة الس ــة يف خط ــوات التالي ــن الخط ــيعلن ع س

األســبوع املقبــل عــى األرجــح«. وقــال كوشــر، الــذي وعــد 

مبقاربــة جديــدة يف صنــع الســام يف الــرشق األوســط بعــد 

ــن  ــا ع ــف الحق ــلة، وستكش ــاوالت الفاش ــن املح ــود م عق
ــة.12 تفاصيــل حــول املســائل السياســية الجوهري

الفروف: العنارص األولية للخطة األمريكية تتعارض مع 
قرارات مجلس األمن

أكــد وزيــر الخارجية الروســية الفــروف يف ختــام مباحثاته، 

أمــس، يف موســكو، مــع أمني عــام منظمــة التعاون اإلســامي 

يوســف العثيمــني، أن الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي هــو 

أولويــة للعــامل اإلســامي ودول أخــرى كثــرة، وعــر بوضــوح 

عــن التمســك وااللتــزام بتســوية هــذا الــراع عــى أســاس 

القــرارات الدوليــة ومبــادئ مؤمتــر مدريــد ومبــادرة الســام 

العربية.

وأضــاف أن أيــة محــاوالت اليجــاد بدائــل لتســوية هــذا 

الــراع مــن شــأنها أن تقويــض عمليــة الســام ومبــدأ إقامــة 

الدولتــني، ويدمــر آفــاق تســوية عادلــة لهــذه القضيــة 

ــة.  ــة والتاريخي العادل

ويف معــرض تطرقــه لورشــة املنامــة شــدد الفــروف عــى 

ــا  ــق منه ــا تعل ــة، خاصــة م ــة األمركي أن الخطــة االقتصادي

بتوطــني الاجئــني يف مناطــق تواجدهــم يشــكل تناقضــاً 

ــدويل. ــون ال ــدة والقان ــم املتح ــرارات األم ــاً لق وخرق

وقــال الفــروف إنــه »ال يوجــد يف هــذه الخطــة التمهيديــة 

ــار دوالر، حيــث  جــزء اقتصــادي يتعلــق بتخصيــص 50 ملي

يخطــط أن يخصــص نصــف هــذا املبلــغ الســتثامرات يف 

فلســطني، فيــام يخطــط الســتثامر النصــف اآلخــر يف البنــى 

ــراً  ــا«، مش ــى أراضيه ــون ع ــش الاجئ ــدول يعي ــة ل التحتي

ــر  ــذا األم ــإن ه ــة، ف ــتثامرات ملموس ــه »إذا كان اس إىل أن

ــة  ــة الدولي ــدة والرشعي ــم املتح ــرارات األم ــع ق ــض م يتناق

التــي تنــص عــى إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة قــادرة 

عــى اســتقبال واســتيعاب الاجئــني الفلســطينيني مــن 

ــان ومــر وغرهــا  ــدول التــي يلجــأؤون خاصــة مــن لبن ال

ــدول«.13  ــن ال م

االستيالء عىل شبكة ري يف األغوار وهدم متنزها وآبار 
رشق يطا.

أصيــب عــدد مــن املواطنــني خــال مواجهــات يف نابلــس 

الذيــن دهمــوا املدينــة لحاميــة  مــع جنــود االحتــال 

ألداء  الرشقيــة  املنطقــة  اقتحمــوا  الذيــن  املســتوطنني 

ــاص  ــان برص ــب طف ــام أصي ــف، ك ــر يوس ــم يف ق صلواته

اســتوىل  بينــام  القــدس،  ديــس رشق  أبــو  يف  االحتــال 

االحتــال عــى شــبكة ري يف األغــوار الوســطى، وهــدم 

متنزهــا وآبــار ميــاه واقتلــع أشــجاراً مــن محميــة طبيعيــة 

رشق يطــا. ففــي نابلــس، أصيــب عــدد مــن املواطنــني فجــر 

أمــس خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال إثــر اقتحامهــا 

املدينــة لتأمــني الحاميــة للمســتوطنني الذيــن اقتحمــوا قــر 

ــادر  ــادت مص ــة، وأف ــهم الديني ــة أداء طقوس ــف بحج يوس

ــة  ــت املنطق ــكرية دخل ــات العس ــرشات اآللي ــة أن ع محلي

الرشقيــة باملدينــة قبيــل منتصــف الليــل، وانتــرشت يف 

ــة  ــوة راجل ــت ق شــارع عــامن وشــارع الحســبة، كــام توغل

مــن النقــط العســكرية املتمركــزة عــى جبــل جرزيــم، 

ــة.14  ــي الضاحي ــروراً بح م

الرئيس: أنا ال أغامر وال أقامر مبصلحة شعبنا وال أتنازل 
سنلغي كل االتفاقيات إذا مل تحرتمها إرسائيل وليكن ما 

يكون

ــتمرت  ــه إذا اس ــن أن ــاس م ــود عب ــس محم ــّذر الرئي ح

إرسائيــل يف عــدم احــرتام االتفاقيــات املوقعــة، فــإن القيــادة 

ــون. ــا يك ــن م ــات وليك الفلســطينية ســتلغي كل االتفاقي

وقــال الرئيــس: »نضــع يف االعتبــار أنه إذا مل تلتــزم إرسائيل 

ــتمرت يف  ــات. إذا اس ــن االتفاقي ــنلغي نح ــات فس باالتفاقي

عــدم احــرتام االتفاقيــات ســنلغي كل االتفاقــات وليكــن مــا 
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يكــون.. مــاذا أريــد؟ ســلطة دون ســلطة؟!«.

ورّداً عــى تريحــات كبــر مستشــاري الرئيــس األمــريك 

جاريــد كوشــر، بــأن الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب 

يقــدره، قــال الرئيــس: »القصــة ليســت قصــة إعجــاب 

ــة  ــة لدول ــتبقى عاصم ــدس س ــا الق ــه، وإمن ــكراً ل ــن ش ولك

فلســطني، وال يجــوز أن يقــوم بضــم القــدس أو أن يخرجهــا 

ــات«. ــن املفاوض م

وأضــاف: إن »املــرشوع األمــريك لــن ينجــح ولــن يطبــق 

ــا  ــى أنه ــدداً ع ــه«، مش ــل ب ــن نقب ــع ول ــى أرض الواق ع

ــعب. ــة ش قضي

ــعب وال  ــة الش ــر مبصلح ــر وال أقام ــا ال أغام ــع: »أن  وتاب

ــازل«. أتن

ــة أهــم  ــره يل، ولكــن القضي وأردف: »أشــكره عــى تقدي

ــي«15. من

كوشرن: خطتنا للسالم تدعو إىل توطني الالجئني ومقاطعة 

ورشة البحرين كانت »هستريية وغريبة«

للمــرة األوىل، اعرتفــت اإلدارة األمركيــة علنــاً أن »صفقــة 

القــرن« املنتظــرة تنــص عــى توطــني الاجئــني الفلســطينيني.

وقــال جاريــد كوشــر، أمــس: إن خطتــه للســام يف الــرشق 

األوســط ستســعى إىل تحســني دمــج الاجئــني الفلســطينيني 

يف الــدول العربيــة، فيــام يعكــف عــى االنتهــاء مــن إعــداد 

اقرتاحاتــه رغــم رفــض القيــادة الفلســطينية لهــا.

ــة يف  ــل اقتصادي ــة عم ــده ورش ــن عق ــبوع م ــد أس وبع

البحريــن عرضــت تقديــم اســتثامرات بقيمــة 50 مليــار 

دوالر يف إطــار خطــة الســام، قــال صهــر ومستشــار الرئيــس 

األمــريك دونالــد ترامــب: إنــه ســيعلن عــن الخطــوات التالية 

يف خطــة الســام »خــال األســبوع املقبــل عــى األرجــح«.

ــع  ــدة يف صن ــة جدي ــذي وعــد مبقارب وأضــاف كوشــر، ال

الســام بالــرشق األوســط بعــد عقــود مــن املحــاوالت 

الفاشــلة: إن إدارة ترامــب تعمــدت افتتــاح الخطــة بحوافــز 

اقتصاديــة، وستكشــف الحقــاً عــن تفاصيــل حــول املســائل 

ــة. ــية الجوهري السياس

ــدا أن  ــريب، ب ــام الع ــع اإلع ــايف م ــر صح ــن يف مؤمت ولك

كوشــر يفضــل تطبيــع وضــع الاجئــني الفلســطينيني الذيــن 

فــروا أو أجــروا عــى الفــرار مــن بادهــم عنــد قيــام دولــة 

ــم. ــم وأحفاده ــل يف 1948، وأبنائه إرسائي

وأشــار كوشــر إىل أن عــدداً مامثــاً مــن اليهــود فــروا أو 

ــني  ــا حــدث لاجئ ــال: »م ــة، وق ــدول العربي ــن ال طــردوا م

اليهــود هــو أنــه تــم اســتيعابهم يف أماكــن مختلفــة، بينــام 

ــني  ــؤالء الاجئ ــن ه ــر م ــريب الكث ــامل الع ــتوعب الع مل يس
ــن«.16 ــر الزم الفلســطينيني عــى م

الصفصاف...مجزرة صهيونية »جديدة« تكشفت خيوطها 
بعد 71 عاما

ــا  ــد 71 عام ــا بع ــفت خيوطه ــدة« تكش ــزرة »جدي  مج

ــة  ــة يف قري ــات الصهيوني ــل العصاب ــن قب ــا م ــى اقرتافه ع

الصفصــاف يف الجليــل األعــى يف عمليــة أطلــق عليهــا 

ــة  ــت دول ــث حاول ــا حي ــا 52 رج ــرام«، وراح ضحيته »ح

االحتــال إخفــاء تفاصيلهــا.

املجــزرة كشــفت عنهــا صحيفــة هآرتــس اإلرسائيليــة، 

ضمــن تحقيــق نرشتــه الصحيفــة يف ملحقهــا األســبوعي 

الصــادر اليــوم الجمعــة، ويتضمــن وثائــق مرعبــة عــن 

مجــازر وجرائــم ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة اإلرهابيــة 

ضــد شــعبنا الفلســطيني عــام 1948 وبعــده، وتحجبهــا 

وزارة جيــش االحتــال يف قســم رسي.

ويف تفاصيــل املجــزرة بحســب الوثائــق، فــإن العصابــات 

البعــض،  بعضهــم  مــع  رجــا   52 قيــدت  الصهيونيــة 

ووضعوهــم يف حفــرة وأطلقــوا النــار عليهــم، وكان 10 

ــاء  ــلت النس ــام توس ــوت، في ــون امل ــون ينازع ــم ال يزال منه

ــة،  ــم 61 جث ــث، ث ــا 6 جث ــة، ووجــدن حينه ــن الرحم وطل

كــام كان هنــاك ثــاث حــاالت اغتصــاب، إحداهــن  لفتــاة 

ــا وقتلوهــا، وقطعــوا  ــار عليه ــوا الن ــا، أطلق عمرهــا 14 عام

ــم. ــوا الخوات ــكني ليرسق ــا بس ــد الضحاي ــع أح أصاب

وأوضــح تحقيــق »هآرتــس« أن عــرشات املجــازر ارتكبت، 

كــام جــرى اغتصــاب الفتيــات الصغــار، إىل جانــب عمليــات 

الســلب والنهــب، وتفجــر وتدمــر قــرى بأكملهــا، نفذتهــا 

العصابــات الصهيونيــة بأوامــر مــن دافيــد بــن غريــون.

وتعمــل دولــة االحتــال منــذ مطلــع العقــد الحــايل، عــى 

ــق  ــاء وثائ ــوم بإخف ــا، وتق ــيفات لديه ــح لألرش ــراء مس إج

ــاء  ــت أثن ــداث وقع ــة بأح ــك املتعلق ــة تل ــة، خاص تاريخي

ــام 1948. ــة ع النكب

ويف تعليقــه عــى ذلــك يقــول مديــر مؤسســة الحــق 

شــعوان جباريــن، »إنــه ال يســتبعد أن تقــوم إرسائيــل 

ــم  ــواع الجرائ ــدرك أن ــي ت ــق، فه ــل هــذه الوثائ ــاء مث بإخف

املرتكبــة وتفــرض تعتيــام عــى كل مــن يحــاول الوصــول إىل 

ــات«. ــك املعلوم تل
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ــيف  ــن األرش ــان م ــل نوع ــن أن يف إرسائي ــر جباري ويذك

هــام العــام وهــو ليــس متــاح جميعــه للجمهــور، وكذلــك 

العســكري الــذي مل يخــرج عنــه إال مــا نــدر مــن الوثائــق، 

ــات  ــاالت أو مخطط ــألة االغتي ــل مبس ــي تتص ــك الت ــا تل أم

ــه  ــام 1948 فإن ــدث ع ــا ح ــرار م ــى غ ــازر ع ــكاب مج ارت

يتــم اخفاؤهــا ودفنهــا، رغــم أن ذلــك ال يغــر مــن حقيقــة 

ــع. الواق

ــة مــن املفــرتض أن  ــة القانوني ــه مــن الناحي وأشــار إىل أن

ــق  ــار الحقائ ــع إلظه ــك للمجتم ــق مل ــذه الوثائ ــون ه تك

خاصــة وأن هــذه املعلومــات يزيــد عمرهــا عــى 71 عامــا 

والوضــع الطبيعــي ان تكــون متاحــة للجمهــور، غــر أن 

ــم  ــا للتكت ــل يدفعه ــا ارسائي ــي ارتكبته ــة الت ــم الجرمي حج

عليهــا، لكــن هــذا ال يغــر مــن واقــع املأســاة التــي حصلــت 

ــم  ــاك جرائ ــا فهن ــهدون عليه ــا يش ــم وضحاي ــاك جرائ فهن

ــد  ــم ض ــرب والجرائ ــم الح ــا جرائ ــادم منه ــقط بالتق ال تس

ــانية. االنس

واشــار جباريــن اىل ان هناك مؤسســات بحثيــة ومجتمعية 

ــل  ــات، ويف إرسائي ــيف واملعلوم ــول اىل األرش ــاول الوص تح

يوجــد قانــون حــق الحصــول عــى املعلومــات واصبــح 

مســتخدما مــن قبــل العديــد مــن املؤسســات والصحفيــني 

والباحثــني واملراكــز البحثيــة حيــث أن ارسائيــل مجــرة مــن 

ــاول  ــة تح ــن جه ــا... هــي م ــى إظهاره ــون ع ــه القان ناحي

ــون الحصــول  ــا قان ــة ولديه ــة دميقراطي ــا دول ــول أنه ان تق

عــى املعلومــات لكــن يف واقــع الحــال هــي ال تؤمــن بــكل 

ذلــك«.

واضــاف، »الوثائــق أدلــة دامغــة وقاطعــة عــى ارتــكاب 

ارسائيــل للجرائــم لكنهــا ال تخــى املحاســبة واملســاءلة 

ــة...  ــم الدولي ــة يف املحاك ــدويل واملاحق ــون ال ــار القان مبعي

ــخ واملســتقبل فهــي أقيمــت عــى  هــي تخــى مــن التاري

ــك«. ــس ذل ــاول طم ــذا تح ــاء ل ــاس أبري ــث أن جث

والوثائقــي  التاريخــي  املوضــوع  ان  واوضــح جباريــن 

مســألة مهمــة كــون إرسائيــل عضــو يف املؤسســات الدوليــة 

ــا،  ــخ جــزء مهــم يف عمله ــق والتاري ــه الوثائ ــر أن ــي تعت الت

فمثــا صحيــح أنهــا انســحبت مــن منظمــة األمــم املتحــدة 

للرتبيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو« لكــن لــدى االخــرة 

ــي  ــذا فه ــة، ل ــق التاريخي ــذ الوثائ ــوع أخ ــد يف موض قواع

تــدرك أن املســتقبل ليــس يف  مصلحتهــا وهــي تحــاول 

ــا. ــر به ــا ي ــاء كل م اخف

وطالــب جباريــن، بــأن يحظــى التحقيــق باهتــامم اعامي 

ــى  ــع ع ــا بالواق ــارن قياس ــه ال يق ــف عن ــم الكش ــا ت ألن م

ــذه  ــام به ــن ق ــة، ألن م ــمية ممنهج ــة رس ــتوى سياس مس

ــرار  ــة وق ــت برغب ــة ترف ــة عبثي ــم ليســت مجموع الجرائ

ــدين  ــع امل ــيني واملجتم ــى السياس ــب ع ــام يتوج ــردي، ك ف

والســفارات أن تنــرش هــذه املســألة عــى أوســع نطــاق مــن 

ــة  ــع الرواي ــه م ــرش وربط ــا ن ــم م ــني وتعمي ــاس واملثقف الن

ــطينية. الفلس

أن  رأى  عبــاس،  فايــز  اإلرسائيــي  الشــأن  يف  املختــص 

ــم  ــل عــى ان الجرائ ــق دلي ــاء الوثائ ــل إخف ــة إرسائي محاول

ضــد  حينــه  يف  الصهيونيــة  العصابــات  ارتكبتهــا  التــي 

ــث كان  ــا، حي ــن وصفه ــرة ال ميك ــطيني كب ــعب الفلس الش

هنــاك محــاوالت يف املــايض للمطالبــة بنرشهــا لكــن الرقابــة 

ــكل  ــت ذلــك بش العســكرية والحكومــة االرسائيليــة منع

ــارم. ص

ــق  ــرش وثائ ــرتض أن تن ــن املف ــه كان م ــاس، أن ــد عب وأك

لكــن  أأكــر مــن 60 عامــا عليهــا،  كثــرة ألنــه مــى 

ــن  ــا م ــرتة »خوف ــذه الف ــددت ه ــة م ــة اإلرسائيلي الحكوم

ــة  ــة وعــدم معرف ــل وســكانها«، للتغطي املــّس بأمــن ارسائي

ــم  ــهم بالجرائ ــني انفس ــى االرسائيلي ــدويل وحت ــع ال املجتم

ــه. ــت يف حين ــي ارتكب الت

ولفــت اىل أن مــا نــرش حتــى اآلن هــو يشء بســيط وقليــل 

مقارنــه بالجرائــم التــي ارتكبتهــا الحركــة الصهيونيــة، وعــى 

رأســها ديفيــد بــن غوريــون، والتــي إذا نــرشت بشــكل 

ــا  ــم االســود عاملي ــل العل ــا ســتضع عــى إرسائي واســع فإنه

رغــم انــه يعــرف لكنــه ال يجــرؤ عــى محاســبتها.

ويوضــح عبــاس، أن »هــذه الوثائــق ميكــن االســتفادة 

منهــا بنرشهــا عــى مســتوى دويل إلقنــاع الــرأي العــام 

بحقيقــة إرسائيــل رغــم ان االغلبيــة الســاحقة عــى قناعــة 

ــق  ــر بالوثائ ــرش االم ــا ين ــن عندم ــم لك ــت جرائ ــا ارتكب أنه

القضيــة  بعدالــة  العــامل  يقنــع  ذلــك  فــإن  االرسائيليــة 
الفلســطينية«.17

مركز »الحوراين«: ثالثة شهداء واالحتالل يفتتح نفقا 
تهويديا يف القدس خالل حزيران املايض

ــق  ــات والتوثي ــوراين للدراس ــه الح ــز عبدالل ــدر مرك   أص

التابــع لدائــرة العمــل والتخطيــط يف منظمــة التحريــر، 

مبواصلــة ســلطات االحتــال اإلرسائيــي مخالفاتهــا الجســيمة 

وانتهاكهــا لقواعــد القانــون االنســاين الدويل يف كافــة االرايض 
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ــران. الفلســطينية، خــال شــهر حزي

وفيــام يــي أهــم مــا جــاء يف التقريــر الشــهري حــول أبــرز 

ــال  ــطيني خ ــعبنا الفلس ــق ش ــة بح ــاكات االرسائيلي االنته

شــهر حزيــران:

الشهداء

ــزة  ــاع غ ــدس وقط ــة الق ــهداء يف مدين ــة ش ــى ثاث ارتق

عــى أيــدي ســلطات االحتــال خــال شــهر حزيــران 2019، 

شــهيدين يف مدينــة القــدس املحتلــة، وشــهيد يف قطــاع 

غــزة، وتحتجــز ســلطات االحتــال يف ثاجاتهــا جثامــني )43( 

شــهيدا منــذ ترشيــن الثــاين 2015  يف مخالفــة صارخــه 

ــدويل. ــاين ال ــون االنس للقان

الجرحى واملعتقلني

ــا  ــا مفتوح ــرا ارضاب ــه 11 اس ــل في ــذي دخ ــت ال يف الوق

عــن الطعــام بســبب سياســة االعتقــال االداري غــر القانوين، 

اعتقلــت ســلطات االحتــال االرسائيــي خــال شــهر حزيــران 

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــا يف كل م ــو )420( مواطن ــايض نح امل

والقــدس وقطــاع غــزة، ويعيــش االرسى الفلســطينيني الــذي 

يبلــغ عددهــم نحــو )5700( أســرا بينهــم )220( طفــا 

و)43( ســيدة ظروفــا معيشــية صعبــة داخــل ســجون 

االحتــال لحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم املرشوعــة التــي 

ــدويل. ــون ال ــا القان نــص عليه

فيــام قــام جيــش االحتــال باصابــة نحــو )500( مواطنــا 

غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــن  كل  يف  فلســطينيا 

أصيبــوا  )395( مواطنــا  املصابــني  بــني  والقــدس، ومــن 

برصــاص االحتــال يف  قطــاع غــزة خــال مشــاركتهم يف 

مســرات العــودة الســلمية، إضافــة إىل إصابة وجــرح )105( 

مواطنــني يف الضفــة الغربيــة والقــدس خــال املشــاركة 

ــن  ــة، وم ــال العنري ــات االحت ــد مامرس ــرات ض يف املس

بــني املصابــني )9( مســعفني وصحفــي واحــد، كــام أصيــب 

ــذي  ــوع ال ــاز الســام املســيل للدم ــني بالغ عــرشات املواطن

ــني  ــدوم ونعل ــر ق ــن كف ــال يف كل م ــوات االحت ــه ق تطلق

ــه. ــريب رام الل ــر غ ــني ورأس كرك وبلع

االستيطان ومصادرة االرايض

ــة القــدس  ــة يف مدين صادقــت محكمــة االحتــال املركزي

ــص يف  ــا تراخي ــت ب ــتيطانية بني ــة وحــدات اس عــى رشعن

الضفــة الغربيــة، وذلــك عــر آليــة جديــدة تتيــح االســتياء 

عليهــا  بنيــت  خاصــة  مبلكيــة  فلســطينية  أرايض  عــى 

ــيؤدي اىل  ــذي س ــر ال ــابق األم ــتيطانية يف الس ــدات اس وح

منــح تراخيــص لنحــو )2000( وحــدة اســتيطانية بنيــت بــا 

ــرف  ــا يع ــة م ــت الي ــوين تح ــزاع قان ــع لن ــص وتخض تراخي

بـ»بنظــام الســوق«.

ــة  ــاء يف مدين ــط والبن ــة للتخطي ــة اللوائي ــت اللجن وأعلن

ــاء )290(  ــة تتضمــن بن ــداع خارطــة هيكلي القــدس عــن اي

وحــدة ســكنية اســتيطانية يف مســتوطنة »جيلــو« الواقعــة 

جنــوب مدينــة القــدس، فيــام تــم ايــداع خارطــة تتضمــن 

»نيفــي  مســتوطنة  يف  اســتيطانية  وحــدة   )112( بنــاء 

يعقــوب«، وذكــر مكتــب االحصــاء املركــزي االرسائيــي 

البنــاء يف املســتوطنات  ارتفاعــا طــرأ عــى بدايــات  أن 

بلــغ  %42 خــال الـــ)12( شــهرا األخــرة، كــام تــم التقــدم 

ــال يف القــدس مــن أجــل إقامــة  ــة االحت مبخطــط إىل بلدي

ــة  ــيقل يف املنطق ــون ش ــة )140( ملي ــرات بقيم ــز مؤمت مرك

الصناعيــة »ميشــور ادوميــم« رشقــي القــدس عــى مســاحة 

)30( ألــف مــرت مربــع وتضــم املنطقــة نحــو )330( مصنعــا، 

وقــد بــدأت ســلطات االحتــال بإقامــة بنيــة تحتية وتوســيع 

ــيقل. ــار ش ــة ملي ــورة بقيم ــة املذك ــوارع يف املنطق للش

وضمــن خطــط االحتــال الراميــة اىل تقطيــع اوصــال 

الضفــة الغربيــة والقــدس تــم الكشــف عــن خطــط لشــق 

شــوارع وخطــوط قطــارات لربــط مســتوطنة »جيلــو« 

ــدس  ــة الق ــوب مدين ــاال جن ــت ج ــى أرايض بي ــة ع القامئ

ــوية،  ــر والعيس ــل املك ــرورا بجب ــدس م ــة الق ــاء مدين بأحي

وصــوال اىل منطقــة مطــار قلنديــا وعطــروت، كــام أودعــت 

ســلطات االحتــال مخططــا اســتيطانيا بهــدف توســعة 

ــى  ــتياء ع ــي باالس ــذي يق ــر ال ــا« األم ــتوطنة »براخ مس

)511( دومنــا مــن حــوض رقــم )15( مــن ارايض قــرى 

بوريــن وعــراق بوريــن وكفــر قليــل  جنــوب مدينــة نابلــس.

واســتولت ســلطات االحتــال عــى )20( دومنــا مــن أرايض 

ديــر الحطــب وعزمــوط، لصالــح فتــح شــارع عســكري 

ــس  ــه« رشق نابل ــون موري ــتعمرة »أل ــل ملس ــتيطاين يص اس

ــم  ــول الراضيه ــن الوص ــني م ــيحرم املواطن ــذي س ــر ال األم

ــم،  ــو 400 دون ــاحتها بنح ــدر مس ــي تق ــه، والت ــة ب املحيط

فيــام متــت مصــادرة )5.5( دومنــا مــن ارايض بلــدة عصــرة 

ــس. ــوب نابل ــة جن القبلي

ــمى  ــا يس ــي، وم ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــرت س وأخط

ــادرة  ــني«، مبص ــاك الغائب ــة وام ــاك الحكوم ــؤول أم »مس

ــم  ــي نعي ــديت يطــا وبن ــد عــى أراض تقــع يف بل ووضــع الي
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جنــوب رشق الخليــل تبلــغ مســاحتها حــوايل )4800( دومنــا، 

ويهــدف قــرار املصادرة اىل توســيع مســتوطنة »بنــي حيفر« 

املقامــة عــى ارايض املواطنــني جنــوب رشق بلــدة بنــي نعيم 

يف جنــوب الضفــة الغربيــة.

هدم البيوت واملنشأت

ــي خــال  ــال اإلرسائي هدمــت وصــادرت ســلطات اإلحت

حزيــران املــايض )90( بيتــا ومنشــأة يف الضفــة الغربيــة 

ــا  ــن بينه ــأة، م ــا، و)59( منش ــملت )31( بيت ــدس، ش والق

)5( عمليــات هــدم ذايت قــام أصحابهــا بهدمهــا ذاتيــا تجنبــا 

لدفــع غرامــات ماليــة باهظــه يف بلــديت ســلوان وصــور باهر 

ــات الهــدم يف محافظــات  ــم شــعفاط، وتركــزت عملي ومخي

ــوار  ــس واالغ ــل ونابل ــا والخلي ــم واريح ــت لح ــدس وبي الق

ــني وطولكــرم وســلفيت. الشــاملية وجن

وأخطــرت ســلطات االحتــال )101( بيتــا ومنشــأة بالهــدم 

ــامرة  ــدم )16( ع ــارات به ــا أخط ــن بينه ــاء، م ــف البن ووق

ســكنية تضــم نحــو )100( شــقة، يف حــي واد الحمــص التابع 

ــى  ــدة صــور باهــر جنــوب رشق القــدس وامهلتهــم حت لبل

ــا، وشــملت االخطــارات  ــا ذاتي منتصــف شــهر متــوز لهدمه

محافظــات القــدس والخليــل وبيــت لحــم وجنني وســلفيت، 

بينهــا أخطــار بوقــف البنــاء ملدرســة التحــدي )17( يف قريــة 

ظهــر املالــح غــريب جنــني.

تهويد القدس

أصــدرت مــا يســمى »محكمــة العــدل العليــا« اإلرسائيليــة 

قــرارا بإعتبــار فندقــي البــرتاء وإمريــال وبيــت االعظميــة، 

ــابقا،  ــية س ــة االرثوذكس ــاك الكنيس ــن أم ــر م ــي تعت والت

مــن حــق جمعيــة »عطــرت كوهنيــم« االســتيطانية، فيــام 

يعــرف بصفقــة بــاب الخليــل، وجــاء القــرار بعــد )14 

عامــا( مــن املرافعــات القانونيــة بــني ممثــي الكنيســة، 

وجمعيــة »كوهنيــم« ألثبــات ملكيــة هــذه العقــارات مــن 

ــغ قيمتهــا  ــام تبل ــون دوالر، في ــغ )2( ملي خــال بيعهــا مببل

ــك  ــة تل ــن أهمي ــون دوالر، وتكم ــة نحــو )200( ملي الفعلي

ــط  ــة وس ــدة القدمي ــل البل ــى مدخ ــا ع ــارات بوقوعه العق

مدينــة القــدس املحتلــه، مــا يســهل عــى االحتــال التحكــم 

ــة،  ــدة القدمي ــاء البل ــى وأحي ــجد االق ــق إىل املس يف الطري

ــة  ــة« يف مدين ــة املركزي ــياق قضت »املحكم ــس الس ويف نف

ــن  ــر، م ــو زوي ــم أب ــة مري ــة املرحوم ــاء ورث ــدس، بإخ الق

الكائــن يف حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان،  عقارهــم 

ــة العــاد  ــح »جمعي ــارك، لصال ــوب املســجد األقــى املب جن

االســتيطانية«، ويتكــون العقــار مــن مبنــى ومخــزن، وأرض 

تبلــغ مســاحتها نصــف دونــم، فيــام طالبــت »جمعيــة 

العــاد« عائلــة أبــو زويــر بدفــع مبلــغ )400( ألــف شــيقل 

ذات  وأصــدرت  املاضيــة،  الســنوات  عــن  إيجــار  بــدل 

املحكمــة قــرارا بنقــل جــزء مــن ملكيــة بيــت ومحــال 

ــة  ــح جمعي ــام ، لصال ــواد صي ــن ج ــود للمواط ــة تع تجاري

العــاد االســتيطانية، بحجــة ملكيتهــم له، وشــارك ســفر 

الواليــات املتحــدة يف دولــة االحتــال »دافيــد فريدمــان« يف 

افتتــاح »نفــق تهويــدي« يف حــي وادي حلــوة ببلدة ســلوان، 

جنــوب املســجد األقــى املبــارك، والــذي أطلــق عليــه اســم 

ــة »العــاد  ــه  جمعي ــت علي ــذي عمل ــق الحجاج«. وال »طري

ــوارع  ــازل وش ــفل من ــق أس ــر النف ــى حف ــتيطانية« ع االس

ــه  ــة، وتقدم ــدار الســنوات املاضي ــى م ومنشــآت الحــي ع

ــاين«  ــكل الث ــن مســار الحجــاج إىل »الهي ــه جــزء م عــى أن

مــن القــرن األول ميــادي، وتعتــر بدايــة النفــق مــن عــني 

ــة. ــور األموي ــاه القص ــلوان باتج س

كــام صادقــت بلديــة االحتــال عــى إقامــة خــط للقطــار 

الخفيــف يبــدأ مــن بلــدة صــور باهــر جنــويب مدينــة 

القــدس حتــى حاجــز قلنديــا بتكلفــة إجامليــة تقدر بـــ)30( 

مليــون شــيقل، وكذلك  صادقــت أيضــا عــى إطــاق أســامء 

حاخامــات عــى شــوارع يف بلــدة ســلوان.

ويف ســياق آخــر أبلغــت رشطــة االحتــال دائــرة األوقــاف 

اإلســامية بــرورة إزالــة كافــة املظــات التــي تخفــف 

ــهر  ــال ش ــت خ ــي ركب ــمس والت ــعة الش ــني أش ــن املصل ع

رمضــان يف ســاحة قبــة الصخــرة املرشفــة، وقــد تبلــغ أيضــا 

ــة األعــامر إال بــرشط  ــواد أو عــدة للجن ــع أدخــال أي م مبن

الرحمــة، وإعتقلــت  بــاب  الســجاد مــن مصــى  إزالــة 

ــر االعــامر يف املســجد االقــى بســام  رشطــة االحتــال مدي

الحــاق بحجــة محاولــة إصــاح )باطــة واحــدة( بــدون إذن 

وموافقــة االحتــال، وأصــدرت رشطــة االحتــال قــرارا بأبعاد 

ــا  ــام أبعــد مواطن ــني عــن املســجد األقــى، في )10( مواطن

واحــدا عــن البلــدة القدميــة، وفــرض الحبــس املنــزيل عــى 

مواطنــني، فيــام جــدد قــرار منــع دخــول محافــظ القــدس 

عدنــان غيــث للضفــة الغربيــة ملــدة )6( أشــهر، فيــام 

أفرجــت رشطــة االحتــال عن وزيــر القــدس فــادي الهدمي، 

بعــد التحقيــق معــه بحجــة املــّس بالســيادة »اإلرسائيليــة« 

يف مدينــة  القــدس وفــق إدعــاء رشطــة االحتــال، يف أعقــاب 
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ــد  ــى، وق ــجد االق ــيي يف املس ــس التش ــع الرئي ــه م جولت

ــل  ــتوطن ورج ــام )3385( مس ــران أقتح ــهر حزي ــجل ش س

ــي  ــة وموظف ــد تلمودي ــاب معاه ــرات وط ــة ومخاب رشط

ــة يف  ــوات تلمودي ــد أدوا صل ــى ، وق ــجد االق ــار للمس آث

ــودا  ــني »يه ــت املتطرف ــوا الكنيس ــم عض ــن بينه ــه، م باحات

غليــك وشــويل املعلــم«، وأضــاءت »بلديــة االحتــال«، 

ــة  ــاءات تلمودي ــومات وايح ــي برس ــدس التاريخ ــور الق س

اســتفزازية مــزورة، تزامنــا مــع بــدء مــا يســمى »مهرجــان 

ــال مدرســة دار  ــوار« العــري، وأقتحمــت قــوات االحت األن

االيتــام اإلســامية داخــل البلــدة القدميــة ومنعــت مــن 

أقامــة مهرجــان الشــعر برعايــة اتحــاد الكتــاب الفلســطينني 

ــات رســمية فلســطينية. ــل جه ــن قب ــه م بحجــة تنظيم

اعتداءات املستوطنني

نفــذت عصابــات املســتوطنني خــال شــهر حزيــران 

الفلســطينيني  املواطنــني  بحــق  اعتــداء   )75( املــايض 

وممتلكاتهــم، أســفرت عــن أصابــة )4( مواطنــني، وشــملت 

إعتــداءات املســتوطنني أقتــاع وتدمــر وحــرق )1100( 

شــجرة مــن أرايض املواطنــني يف قريــة برقــه وبيتــني رشقــي 

رام اللــه، وقريــة جالــود جنــويب نابلــس، وخربــة بريــن يف 

ــداء عــى )55( ســيارة  مســافر يطــا جنــويب الخليــل، واالعت

بأعطــاب إطاراتهــا وتدمــر زجاجهــا، وكذلــك تنفيــذ عمليــة 

ــدة. ــس واح ده

ــؤرة  ــة ب ــن إقام ــاب ع ــف النق ــل كُش ــة الخلي ويف مدين

ــوق  ــف س ــكنيتني خل ــني س ــن وحدت ــون م ــتيطانية تتك إس

ــام  ــل، في ــة الخلي ــط مدين ــة وس ــدة القدمي ــب يف البل الذه

أســتولت عصابــات املســتوطنني عــى محــل تجــاري تعــود 

ملكيتــه لــوزارة األوقــاف، ويف قريــة كيســان جنــويب محافظة 

بيــت لحــم جرفــت عصابــات املســتوطنني نحــو )660( دومنا 

ــل  ــة تعم ــة طاق ــة محط ــة أقام ــني بغي ــن إرايض املواطن م

بالطاقــة الشمســية، ورشعــت آليــات املســتوطنني بتجريــف 

ــت  ــة بي ــويب مدين ــه جن ــة النحل ــا يف خل ــو )300( دومن نح

ــات  ــى »جفع ــتيطانية تدع ــؤرة اس ــة ب ــداً إلقام ــم، متهي لح

ــغ  ــى أرض تبل ــتوطنني ع ــان املس ــيطرت قطع ــام«، وس أيت

بلــدة  املواطنــني يف  إرايض  مــن  )9( دومنــات  مســاحتها 

ــزه،  ــا إىل متن ــدف تحويله ــم ، به ــت لح ــويب بي ــر جن الخ

ــة  ــني يف قري ــه للمواطن ــة أرض تابع ــك قطع ــيجت كذل وس

ظهــر املالــح غــريب محافظــة جنــني متهيــدأً للســيطرة عليهــا .

ويف األغــوار الشــاملية واصلــت عصابــات املســتوطنني 

ــي  ــني يف منطقت ــول يف إرايض املواطن ــم والتج ــي أبقاره رع

ــلطات  ــت س ــمره، وعرض ــاو وس ــح وواد الف ــات املال حامم

االحتــال مامتــت مصادرتــه مــن مدرســة التحــدي )10( 

الكائنــه يف خربــة أبزيــق للبيــع باملــزاد العلنــي، ويف ســياق 

منفصــل قامــت قــوات االحتــال بإجــراء تدريبات عســكرية 

ــة. ــة العقب ــني يف قري ــازل املواطن ــني من ب

تجريف أرايض واقتالع أشجار

املســتوطنني   وقطعــان  االحتــال  ســلطات  قامــت 

بتجريــف مســاحات واســعة طالــت مئــات الدومنــات مــن 

أرايض املواطنــني يف الضفــة الغربيــة بهــدف توســيع املجــال 

ــث  ــتيطانية حي ــوارع اس ــق ش ــتوطنات وش ــوي للمس الحي

طالــت كل مــن بلــدات قريــوت وعقربــا وعوريــف وبوريــن 

ومأدمــا وعصــرة القبليــة جنــوب نابلــس، إضافــة اىل بلــدات 

ســنجل وكفــر عقــب يف رام اللــه وقريــة واد رحــال جنــوب 

بيــت لحــم، إضافــة اىل اعــامل تجريــف يف بلــدة الســموع 

بالخليــل وارٍض تابعــة ملحافظــة ســلفيت بالقــرب مــن 

مســتوطنة »ارئيــل« ،كــام اقتلعــت ســلطات االحتــال اكــر 

مــن )200( شــجرة زيتــون يف منطقــة ام كبيــش  رشق بلــدة 

طمــون التابعــة ملحافظــة طوبــاس، كــام واخطــرت حكومــة 

االحتــال عــى تقطيــع آالف أشــجار الزيتــون الواقعــة بــني 

املدخــل الغــريب لبلــدة تقــوع ومدخــل قريــة املنيــة جنــوب 

بيــت لحــم  وذلــك عــى امتــداد )1600(م وبعــرض )50(م 

األمــر الــذي يــؤدي إىل اقتــاع  نحــو 2000 شــجرة.

االعتداءات اإلرسائيلية عىل قطاع غزة

تواصلــت االعتــداءات اإلرسائيليــة عــى قطــاع غــزة خــال 

ــن  ــداءات ع ــك االعت ــفرت تل ــايض ، وأس ــران امل ــهر حزي ش

ــرا  ــا(، متأث ــي )36 عام ــد الجدي ــعف محم ــهاد املس استش

بإصابتــه خــال مامرســة عملــه االنســاين خــال املواجهــات 

عــى الحــدود الرشقيــة ضمــن فعاليــات مســرات العــودة، 

وشــملت  مختلفــة،  بجــراح  مواطنــاً   )395( وأصيــب 

ــاع،  ــري رشق القط ــار ب ــاق ن ــة أط ــداءات )73( عملي االعت

ــات قصــف مدفعــي،  ــة، و)4( عملي وشــن )12( غــارة جوي

و)6( عمليــات توغــل بــري، و)39(عمليــة أطــاق نــار تجــاه 

مراكــب الصياديــني، أســفرت عــن أصابــة صيــاد واحــد، 

وأعتقــال ثاثــة آخريــن، وتدمــر مركــب صيــد واحــد،  فيــام 

أعتقلــت قــوات االحتــال )11( مواطنــا عــى الحــدود 
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الرشقيــة ملحافظــات القطــاع، مــن بينهــم تاجــر اعتقــل عــى 
ــون.18 ــت حان حاجــز بي

إصابــة العشـرات خالل مواجهـات يف مخيم جنني 
وتجريف محمية الدقيقة

أصيــب، أمــس، عــرشات املواطنــني بحــاالت اختنــاق 

ــت  ــات أعقب ــال مواجه ــرون خ ــل 10 آخ ــة واعتق متفاوت

ــدة  ــال يف ع ــوات االحت ــات دهــم واقتحــام شــنتها ق عملي

محافظــات، أخطــرت خالهــا بهــدم منــازل بحــي وادي 

قــدوم ببلــدة ســلوان يف القــدس املحتلــة، وجرفــت محميــة 

ــل. ــة الخلي ــة مبحافظ ــة الطبيعي الدقيق

فقــد اندلعــت مواجهــات عنيفــة يف مخيــم جنــني، فجــر 

أمــس، خــال عمليــة اقتحــام شــنتها قــوات االحتــال أصيب 

خالهــا عــرشات املواطنــني بينهــم نســوة وأطفــال بحــاالت 

اختنــاق متفاوتــة واعتقــل شــابان.

وقــال شــهود عيــان: إن قــوات كبــرة مــن جيــش االحتال 

معــززة باآلليــات العســكرية اقتحمــت املخيــم، مــا أدى إىل 

ــا عــرشات الشــبان  ــة رشــق خاله ــات عنيف ــدالع مواجه ان

قــوات االحتــال بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة والحارقــة، 

وأغلقــوا املدخــل الغــريب للمخيــم باملتاريــس، فيــام أطلــق 

جنــود االحتــال الرصــاص الحــي واملعــدين املغلــف باملطــاط 

وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع.

العنيفــة تواصلــت حتــى  املواجهــات  وأشــاروا إىل أن 

ــال  ــود االحت ــا جن ــد خاله ــر، وتعم ــاح الباك ســاعات الصب

إطــاق قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة صــوب منــازل 

املواطنــني، مــا أدى إىل إصابــة العــرشات معظمهــم مــن 

ــراء  ــاق ج ــاالت االختن ــن بح ــار الس ــاء وكب ــال والنس األطف

ــاً. ــازم ميداني ــاج ال ــم الع ــري له ــاز وأج ــاق الغ استنش

ولفتــوا إىل أن قــوات االحتــال شــنت عمليــات دهــم 

وتفتيــش واســعة النطــاق طالــت عــدداً مــن منــازل املخيــم، 

تعمــد خالهــا جنــود االحتــال تحطيــم محتوياتهــا، وإخراج 
عــدد مــن املواطنــني مــن منازلهــم.19

السبت 2019/7/6

كشف وثائق تتضمن اعرتافات إرسائيلية عن مجازر 
وفظائع النكبة

يف  أمــس،  اإلرسائيليــة  »هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت 

تحقيــق نرشتــه يف ملحقهــا األســبوعي، وثائــق مرعبــة عــن 

مجــازر وجرائــم ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة اإلرهابيــة 

ضــد شــعبنا الفلســطيني عــام 1948 وبعــده، تحجبهــا 

ــات  ــن اعرتاف ــم رسي، تتضم ــال يف قس ــش االحت وزارة جي

إرسائيليــة بارتــكاب هــذه الفظائــع، وهــو مــا يوجــه رضبــة 

قاضيــة للدعايــة الصهيونيــة عــى مــدى عقــود التــي ضللــت 

العــامل حــول قضيــة الاجئــني الفلســطينيني، وزعمــت أنهــم 

ــا.  ــوا ديارهــم طوع ترك

املجــازر،  عــرشات  أن  »هآرتــس«  تحقيــق  وأوضــح 

ــر  ــب، وتفج ــلب والنه ــار، والس ــات الصغ ــاب الفتي واغتص

وتدمــر قــرى بأكملهــا، نفذتها العصابــات الصهيونيــة بأوامر 

ــيف  ــم األرش ــراً إىل أن قس ــون، مش مــن دافيــد بــن غري

الــرسي يف الــوزارة الجيــش، يســتمر يف حجــب وثائــق 

ــة،  ــة اإلرهابي ــات الصهيوني ــم العصاب ــن جرائ ــة، ع تاريخي

ضــد الشــعب الفلســطيني يف العــام 1948 وبعــده.

وكشــف التحقيــق النقــاب عــن مجــزة قريــة الصفصــاف 

يف الجليــل األعــى، حيــث اقتحمتهــا العصابــات الصهيونيــة 

يف عمليــة أطلــق عليهــا »حــرام« يف أواخــر عــام 1948، 

ــكوا بـــ 52  ــا »أمس ــفت عنه ــي كش ــق الت ــاء يف الوثائ وج

ــوا  ــرة وأطلق ــروا حف ــاً، وحف ــم بعض ــدوا بعضه ــاً، وقي رج

ــار عليهــم، 10 منهــم كانــوا ال يزالــون ينازعــون املــوت،  الن

وجــاءت النســاء، وتوســلن للرحمــة، ووجــدن 6 جثــث، ثــم 

61 جثــة، وثــاث حــاالت اغتصــاب، إحداهــن فتــاة عمرهــا 

ــع  ــوا أصاب ــا وقطع ــا وقتلوه ــار عليه ــوا الن ــاً، أطلق 14 عام

ــم«. ــوا الخوات ــا بســكني ليرسق أحــد الضحي

وتقــول املؤرخــة متــار نوفيــك: »ال يوجــد اســم يف الوثيقــة 

ــزع  ــم ن ــد ت ــا، لق ــف وراءه ــن يق ــح م ــن الواض ــس م ولي

أوراق منهــا يف املنتصــف، األمــر الــذي أزعجبنــي كثــراً، 

وكنــت أعــرف حقيقــة أننــي إذا وجــدت مثــل هــذه الوثيقة 

ــح األمــر«.  ــي يف مســؤولية توضي تضعن

ــم  ــي ت ــاف الت ــة الصفص ــإن قري ــس« ف ــب »هآرت وبحس

بنــاء مســتوطنة زراعيــة عــى أنقاضهــا، اتهــم مقاتلــوا اللــواء 

الســابع بإرتــكاب جرائــم حــرب فيهــا، واملســتند الــذي عرت 

ــاً للمحققــني، يدعــم  ــذي مل يكــن معروف ــك، وال ــه نوفي علي

هــذه اإلدعــاءات، وميكــن أن يكــون دليــاً إضافيــاً عــى أن 
النظــام الســيايس كان يعــرف مــا يجــري يف الوقــت الفعي.20

جهد حكومي إرسائييل ممنهج إلخفاء وثائق تفضح 

املجازر والفظائع التي ارتكبت يف النكبة

ــذ  ــة، من ــوزارة الجيــش اإلرسائيلي ــم تابعــة ل تعمــل طواق
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ــيفات يف  ــح ألرش ــراء مس ــى إج ــايل، ع ــد الح ــع العق مطل

ــة  ــة، خاص ــق تاريخي ــاء وثائ ــوم بإخف ــل، وتق ــاء إرسائي أنح

ــة عــام 1948،  ــاء النكب تلــك املتعلقــة بأحــداث وقعــت أثن

وكذلــك وثائــق متعلقــة بالرنامــج النــووي اإلرسائيــي، وفقــاً 

ــذي أكــد أن  ــه صحيفــة »هآرتــس«، أمــس، ال ــر نرشت لتقري

هــذه الطواقــم تنقــل الوثائــق وتحتجزهــا يف خزنــات، 

مضيفــة: »لقــد تــم دفــن مئــات الوثائــق داخــل الخزنــات، 

ــة«. ــى النكب ــة ع ــة لطمــس أدل ــة منهجي يف إطــار عملي

ــى  ــذي يعن ــوت«، ال ــد »عكيف ــون يف معه ــد الباحث ورص

بكشــف الوثائــق التاريخيــة الرسيــة املتعلقــة بالــراع 

اإلرسائيــي – الفلســطيني، أن املســؤول عــن حملــة إخفــاء 

هــذه الوثائــق هــي دائــرة »املســؤول عــن األمــن يف جهــاز 

األمــن«، وهــو جهــاز رسي ويعتــر نشــاطه وميزانيتــه 

رسيَّــني. وأكــد تقريــر املعهــد أن أفــراد هــذا الجهــاز أخفــوا 

ــة  ــن دون أي صاحي ــون، وم ــاً للقان ــاً خاف ــاً تاريخي توثيق

ــق  ــوا وثائ ــل، أخف ــى األق ــاالت ع ــض الح ــة، ويف بع قانوني

صادقــت الرقابــة العســكرية عــى نرشهــا ســابقاً. وقــد 

ــا يف  ــن فحواه ــف ع ــم الكش ــق ت ــات وثائ ــوا إىل الخزن نقل

ــون. ــون إرسائيلي ــا مؤرخ ــاث أجراه أبح

ــهادات  ــى ش ــوي ع ــق تحت ــاز وثائ ــراد الجه ــى أف وأخف

مواطنــني  قتــل  حــول  اإلرسائيــي  الجيــش  يف  جــراالت 

فلســطينيني وهــدم قــرى، وكذلــك وثائــق متعلقــة بتهجــر 
ــدو.21 الب

خطة كوشرن: تجاهل لدور االحتالل واإلستيطان يف خنق 
االقتصاد الفلسطيني

بعــد مــرور عــرشة أيــام عــى انتهــاء مؤمتــر »ورشــة عمــل 

البحريــن: االزدهــار مــن أجــل الســام«، ورغــم تنقــل الذيــن 

ابتكروهــا، خاصــة صهــر الرئيــس األمريــي جاريــد كوشــر، 

مــن منــر إىل آخــر لتســويق »تألقهــا ووضوحهــا« مل يتقــدم 

مبتكروهــا حتــى اليــوم بخطــة منهجيــة قابلــة للتفيــذ، ولــو 

نظريــا، حيــث ال تــزال الخطــة تــراوح يف فلــك الشــعارات أو 

اآلمــال الفضفاضــة. ويبــدو أن هنــاك مفارقــة مريــرة للخطة 

التنمويــة االقتصاديــة التــي أصدرهــا البيــت األبيــض تحــت 

ــد ترامــب ومستشــاره  إرشاف جاريــد كوشــر، )صهــر دونال

الرئيــي للســام الفلســطيني اإلرسائيــي(، إىل جانــب ديفيد 

ــل، وجيســون  ــات املتحــدة يف إرسائي فريدمــان ســفر الوالي

غرينبــات مبعــوث ترامــب للمفاوضــات الدوليــة، وتســعى 

يف هدفهــا املعلــن إىل جمــع 50 مليــار دوالر، معظمهــا مــن 

ــارات  ــعودية واإلم ــة )الس ــة الغني ــة الخليجي ــدول العربي ال

وقطــر(، سيســتخدم نصفهــا تقريبــا لتطويــر االقتصــاد 

الفلســطيني، بينــام يذهــب الباقــي إىل الفلســطينيني الذيــن 

يعيشــون يف مــر واألردن ولبنــان. 

ــات  ــة العقب ــة معالج ــب الخط ــراء، تتجن ــحب الخ وبس

الرئيســية التــي تعــرتض التنميــة االقتصاديــة، محــارصة 

وإغــاق غــزة بشــكل كامــل، وكذلــك اإلغاقــات والحواجــز 

اإلرسائيليــة  املســتوطنات  الغربيــة: وهيمنــة  الضفــة  يف 

ــدويل، ونظــام  ــون اإلنســاين ال ــة مبوجــب القان غــر القانوني

متييــزي عــى مســتويني يعامــل الفلســطينيني واملســتوطنني 

ــئ.22  ــر متكاف ــل وغ ــكل منفص بش

األحد 2019/7/7

االحتالل يشق طرقا استيطانية يف األغوار الشاملية

رشعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األحــد، بشــق 

طــرق اســتيطانية مبنطقــة »املرمالــة« يف األغــوار الشــاملية.

وأفــاد الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة، بــأن عــددا مــن 

ــاح  ــذ صب ــدأت من ــال، ب ــة لاحت ــة التابع ــات الثقيل الجراف

اليــوم بشــق طــرق يف منطقــة »املرمالــة« القريبــة مــن 

ــد  ــع تواج ــاملية، م ــوار الش ــكيوت«، باألغ ــتوطنة »مس مس

ــة. ــن املســتوطنني يف املنطق ــدد م لع

الشــاملية، رشق محافظــة طوبــاس،  األغــوار  تتعــرض 

ــال،  ــلطات االحت ــل س ــن قب ــة م ــد ممنهج ــة تهوي لسياس

تتمثــل بهــدم املســكان واالســتياء عــى األرض أو تحويلهــا 

ــني  ــى املواطن ــق ع ــة، والتضيي ــكرية مغلق ــق عس إىل مناط
ــا.23 ــل منه ــى الرحي ــم ع لحمله

محللون لـ»القدس«: ملف املصالحة بحاجة إلرادة 
فلسطينية

بــني  رأى محللــون فلســطينيون، أن ملــف املصالحــة 

حركتــي فتــح وحــامس بحاجــة إلرادة وقــرار فلســطيني 

ينجــح الجهــود املريــة التــي تبــذل مــن قبــل جهــاز 

املخابــرات املــري يف اآلونــة األخــرة ملحاولــة إنجــاز هــذه 

القضيــة مــن خــال رؤيــة تعمــل عــل حــل العقبــات التــي 

تواجــه تنفيــذ االتفاقيــات الســابقة وخاصــة اتفــاق ترشيــن 

.2017 أول 

وكان مــن املفــرتض أن يصــل منذ نهاية الشــهر املايض وفد 

رفيــع مــن جهــاز املخابــرات املريــة لــألرايض الفلســطينية 

ــد مل يصــل  ــة، إال أن الوف ــي املصالحــة والتهدئ ــة ملف ملتابع
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ــح  ــباب مل تتض ــور ألس ــن الحض ــرة ع ــن م ــر م ــذر أك واعت

طبيعتهــا أو مل يفصــح عنهــا مــن أي طــرف كان.

ــارة أكــر مــن  ــني تأخــر الزي ــام يرجــع بعــض املحلل وبين

مــرة ألســباب تتعلــق بالوفــد املــري ذاتهــن يعتقــد البعض 

ــاب  ــطينيني كعت ــائل للفلس ــل رس ــارة يحم ــل الزي أن تأجي

ــامس  ــح وح ــني فت ــي ب ــدل إعام ــن ج ــري م ــا يج ــى م ع

واســتباق كل طــرف الزيــارة بوضــع رشوط تتعلــق بتنفيــذ 

املصالحــة.

الفلســطيني،  ويــرى طــال عــوكل املحلــل الســيايس 

أن الجانــب املــري متعــض كثــراً مــن عــدم جــدوى 

ــف  ــذا املل ــاز ه ــرار إنج ــاً أن ق ــوارات، مبين ــاطة والح الوس

لتغيــر  االســتعداد  لديهــم  إن كان  للفلســطينيني  يعــود 

الجانــب  الحســابات واملواقــف، فيصبــح دور  جــدي يف 

املــري مســاعداً أو مشــاركاً إيجابيــاً، ولكــن عــى املســتوى 

الفلســطيني ال يوجــد أي مــؤرش عــى وجــود تغيــر ميكــن 

أن يســاعد يف تحقيــق هــذا امللــف، وأن الحســابات الحزبيــة 

ــراف. ــة األط ــدى كاف ــة ل ــت قامئ ــية ال زال والسياس

ــالة  ــا رس ــرة رمب ــن م ــر م ــارة أك ــل الزي ــر أن تأجي واعت

مــن الجانــب املــري يؤكــد فيــه عــدم رضــاه عــن املواقــف 

والحســابات القامئــة، وأنــه ال يشــعر بــأن هنــاك أي جديــد 

ميكــن أن يدفعــه للتحــرك مجــدداً يف هــذا امللــف، وأنهــم 

غــر راضــني ورمبــا محتجــون عــى اســتمرار املواقــف 

وينتابهــم شــعور بخيبــة األمــل، ولذلــك ال يفضلــون إضافــة 

ــة أخــرى غــر ذات قيمــة. جول

ــرة  ــامس للقاه ــن ح ــد م ــروج وف ــدم خ ــار إىل أن ع وأش

ــد  ــود يشء جدي ــدم وج ــون لع ــد يك ــاً، ق ــام كان متوقع ك

ــراً إىل  ــةن مش ــة املصالح ــري يف قضي ــب امل ــدم للجان يق

أن هنــاك مواقــف إيجابيــة عنــد بعــض الفصائــل مــن 
ــيئاً.24 ــرك ش ــك ال يح ــن ذل ــة ولك املصالح

االثنني 2019/7/8

االحتالل يستعد لحمالت هدم واسعة يف القدس 
ويواصل عمليات التنكيل بالعيسوية

ــا  ــدة عورت ــدة يف بل ــامل عرب ــتوطنون أع ــذ مس ــام نف في

جنــوب نابلــس واعتــدوا عــى وقــف إســامي وســط الخليــل 

أمــس، اقتحمــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي حــي وادي 

ــتعداداً  ــدس اس ــوب الق ــر جن ــدة صــور باه ــص يف بل الحم

يف  الســكنية  الشــقق  عــرشات  بهــدم  قرارهــا  لتنفيــذ 

الحــي، كــام ســلمت طواقــم البلــدة اإلرسائيليــة يف القــدس 

اســتدعاءات لعــدد مــن املواطنــني يف حــي واد ياصــول 

بســلوان بذريعــة »البنــاء بــدون ترخيــص«، بينــام واصلــت 

قــوات االحتــال حمــات التنكيــل يف قريــة العيســوية، 

ــة يف  ــاء مختلف ــن أنح ــني م ــن املواطن ــدداً م ــت ع واعتقل

ــدس.  ــا الق ــا فيه ــة مب الضف

ــي وادي  ــس، ح ــال، أم ــلطات االحت ــت س ــد أقتحم فق

الحمــص، ببلــدة صــور باهــر جنــوب القــدس، متهيــداً لهــدم 

عــرشات املنــازل الســكنية، بذريعــة وجــود »دواع أمنيــة«.

وأوضــح حــامدة حــامدة رئيــس لجنــة حــي وادي الحمص 

ــرات  ــال واملخاب ــوات االحت ــن ق ــراً م ــن 70 عن ــر م أن أث

ــوا بأخــذ  ــوا حــي وادي الحمــص، وقام واملهندســني، اقتحم

املهــددة متهيــداً  الســكنية  واملنــازل  البنايــات  قياســات 

ــا. لهدمه

وأضــاف حــامدة أن طواقــم االحتــال قامــت خــال 

تواجدهــا يف الحــي، ببحــث ونقــاش آليــة هــدم املنشــآت، 

الفتــاً إىل أن القــوات متركــزت عنــد بنايــة محمــد أبــو طــر 

املؤلفــة مــن 10 طوابــق »40 شــقة«، وبنايــة إســامعيل 

ــدان.  ــو وه ــة أب ــة، وبناي عبيدي

وأوضــح حــامدة أن ســلطات االحتــال ســلمت أهــايل حي 

ــكنية  ــات الس ــدم البناي ــرارات ه ــراً ق ــص مؤخ وادي الحم

حتــى الثامــن عــرش مــن الشــهر الجــاري، وإال ســتقوم آلياتها 

بتنفيــذ قــرارات الهــدم وســتفرض عــى أصحابهــا »تكاليــف 

الهــدم«، وذلــك بعــد مصادقــة املحكمــة اإلرسائيليــة العليــا 

عــى قــرار يقــي بهــدم 16 بنايــة ســكنية تضــم 100 شــقة 

ســكنية، مبينــاً أن معظــم املنشــآت تقــع يف منطقــة مصنفــة 

»A« التابعــة للســلطة الفلســطينية مبوجــب اتفــاق أوســلو، 

ــباب ودواع  ــدم »ألس ــي أن اله ــال يدع ــش االحت إال أن جي
أمنيــة«.25

االحتالل يشّن حمالت اعتقال وتنكيل يف القدس والضفة 

مستوطنون يخطّون شعارات ويعطبون إطارات يف عورتا

اقتحمــت قــوات االحتــال، مســاء أمــس، مصــى ومنطقــة 

بــاب الرحمــة داخــل املســجد األقــى املبــارك.

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن رشطــة االحتــال برفقــة الضبــاط 

اقتحمــت منطقــة ومصــى بــاب الرحمــة، مســتفزة املصلــني 

مفاجــئ  وبشــكل  املتواجديــن،  والرجــال  النســاء  مــن 

اعتقلــت ثاثــة شــبان واقتادتهــم بالقــوة إىل مركــز التحقيــق 
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خــارج املســجد األقــى.

وأضــاف الشــهود: إن الرشطــة متركــزت عنــد مصــى بــاب 

الرحمــة، وأغلقــت املنطقــة حــواىل نصــف ســاعة.

قــد  كانــت  االحتــال  رشطــة  أن  املصلــون  وأوضــح 

اقتحمــت املصــى، أمــس، وأزالــت الســواتر الحديديــة التــي 

تفصــل بــني النســاء والرجــال داخــل مصــى بــاب الرحمــة.

ويف وقــت ســابق مــن أمــس، اســتأنفت مجموعــات مــن 

املســتوطنني، اقتحاماتهــا للمســجد األقــى املبــارك مــن 

جهــة بــاب املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال 

الخاصــة.

ــان: إن 64 مســتوطناً اقتحمــوا املســجد  وقــال شــهود عي

األقــى، بعــد وقــف االقتحامــات يومــي الجمعــة والســبت 

ــجد  ــاء املس ــتفزازية يف أرج ــوالت اس ــذوا ج ــني، ونف املاضي

قبــل مغادرتــه مــن جهــة بــاب السلســلة.

»العقــاب  حملــة  االحتــال،  ســلطات  تواصــل  كــام 

والتنكيــل« يف بلــدة العيســوية، حيــث االقتحامــات اليوميــة 

ألحيــاء البلــدة ونصــب الحواجــز عــى مداخلهــا واالعتــداء 
ــكان.26 ــى الس ع

الثالثاء 201/7/9

نرش قوات إرسائيلية عىل طول الحدود مع غزة

إصابة فتى بجروح يف قلقيلية وهدم منزل ببيت أمر

نــرشت قــوات االحتــال أمــس لــواء عســكري عــى طــول 

الحــدود مــع قطــاع غــزة بعــد إعانهــا كشــف نفــق جديــد 

يف حــني أصابــت فتــى بجــروح خــال مواجهــات يف قلقيليــة، 

املســتهدفة  األرايض  تبــني  وخرائــط  ملصقــات  ووزعــت 

باألغــراض العســكرية يف عــزون، وهدمــت منــزالً قيــد 

ــة  ــل، وشــنت حمل ــت أمــر شــامل الخلي ــدة بي اإلنشــاء ببل

اعتقــاالت واســعة يف الضفــة طالــت 12 أســراً محــرراً وفتــاة 

ــدس.27  ــن الق م

فتوى الهاي.. 15 عاما دون تطبيق

 خمســة عــرش عامــا ومــا زال قــرار محكمــة العــدل 

ــم  ــل والض ــدار الفص ــأن ج ــا، بش ــاي معلق ــة يف اله الدولي

ــوق األرض  ــال ف ــلطات االحت ــه س ــذي أقامت ــري، ال العن

الفلســطينية املحتلــة، ومل يحــرك املجتمــع الــدويل ســاكنا أو 

ــل. ــبة إرسائي ــة ملحاس ــراءات ملموس ــة إج ــذ أي اتخ

يف التاســع مــن متــوز عــام 2004 أصــدرت محكمــة العــدل 

الدوليــة يف الهــاي، قــرارا أيــده أربعــة عــرش صوتــا مقابــل 

صــوت واحــد معــارض، ليعــرف فيام بعــد بـ«فتــوى الهاي«، 

أكــدت فيــه املحكمــة أن »الجــدار« مخالــف للقانــون 

ــه  ــاء في ــف البن ــل بوق ــة إرسائي ــت املحكم ــدويل، وطالب ال

ــاؤه، ودفــع تعويضــات لــكل املترريــن  وهــدم مــا تــم بن

مبــن فيهــم القاطنــون يف القــدس الرشقيــة ومــا حولهــا.

واســتنادا لخبــر القانــون الــدويل حنــا عيــى، »فــإن 

الفلســطينيني ومعهــم شــعوب ودول العــامل ينظــرون يف 

مســألة جــدار الفصــل العنــري بعــد مــرور 15 عامــا مــن 

ــدار  ــة الج ــدم رشعي ــة، بع ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم فت

ــاري  ــرأي االستش ــذا فال ــدويل، ل ــون ال ــع القان ــه م وتعارض

الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي، هــو انجــاز 

تاريخــي ومنعطــف هــام يف مســرة النضــال الوطنــي ضــد 

ــر«. ــر املص ــتيطان وتقري ــال واالس االحت

وأكــد أن عــدم قبــول ارسائيــل حتــى اليــوم بتطبيــق 

ــدار،  ــأن الج ــادرة بش ــة الص ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم فت

الدوليــة  الرشعيــة  مبــادئ  تعديــا صارخــا عــى  يعتــر 

وقواعــد القانــون الــدويل، حيــث إن إرسائيــل لــدى قيامهــا 

ببنــاء الجــدار العــازل يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، قــد 

ــون  ــريف وقان ــدويل الع ــون ال ــد القان ــة قواع ــت كاف انتهك

املعاهــدات«.

وأضــاف: »ان كافــة األدوات القانونيــة الدوليــة لهــا طابــع 

إلزامــي بالنســبة لســلطات االحتــال اإلرسائيــي، وال يجــوز 

عــدم تطبيقهــا بإشــهار ذرائــع األمــن واالحتياجــات األمنيــة، 

وللتذكــر تبنــت الجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم املتحــدة يف 

ــة  ــاء وإزال ــف بن ــل بوق ــب إرسائي ــرارا يطال 3/21/ 2003 ق

لــإرادة  الخضــوع  إرسائيــل  رفضــت  وعندمــا  الجــدار، 

ــس  ــريك يف مجل ــو األم ــب الفيت ــل تجن ــن أج ــة وم الدولي

األمــن، أحالــت الجمعيــة العامــة قضيــة الجــدار اىل محكمــة 

ــا االستشــاري بخصــوص  ــة، الستكشــاف رأيه ــدل الدولي الع

ــة الجــدار«. ــة وقانوني رشعي

ــدل  ــة الع ــوى محكم ــدور فت ــذ ص ــه من ــى أن ــني عي وب

الدوليــة فــإن املعركــة هــي معركــة الرشعيــة الدوليــة 

والقانــون الــدويل ضــد الذيــن يعتــدون وينتهكــون القانــون 

والرشعيــة، وأصبــح مجــاال متيــل فيــه موازيــن القــوى لصالح 

الحــق والعــدل ومبــادئ القانــون الــدويل مهــام طــال الزمــن 

أو قــر، ألن قــدرة الحــق والقانــون، قــادرة عــى االنصــاف 

وإعــادة الحقــوق للشــعب العــريب الفلســطيني«.

وتطــرق عيــى اىل اهميــة هــذه الفتــوى باعتبارهــا 
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تقــدم رأيــا قانونيــا مــن أعــى هيئــة قضائيــة دوليــة، تديــن 

ــنة  ــة س ــطينية املحتل ــل يف االرايض الفلس ــات ارسائي مامرس

ــدار  ــاء الج ــوح أن بن ــام بوض ــه حك ــة اىل كون 1967، إضاف

ارسائيــل  اللتزامــات  ومخالفــة  الــدويل  للقانــون  خــرق 

ــن  ــاري ميك ــرأي االستش ــا أن ال ــة، موضح ــا كدول وواجباته

ــى  ــادرة ع ــام املب ــتعادة زم ــا الس ــا منطلق ــكل دامئ أن يش

الصعيــد الــدويل، ال ســيام أن الجانــب الفلســطيني هــو 

الطــرف االضعــف مــن حيــث تــوازن القــوى، ولكنــه ميلــك 

ــة. ــة القانوني ــن الناحي ــق م ــق املطل الح

وكانــت املحكمــة العــدل الدوليــة، قــد دعــت كل الــدول 

ــاء  ــوين الناجــم عــن بن بعــدم االعــرتاف بالوضــع غــر القان

›الجــدار‹، ودعــت األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل، 

إىل النظــر يف أي إجــراءات أخــرى إلنهــاء الوضــع غــر 

ــدار. ــوين للج القان

ووفــق احصائيــات منشــورة لدائــرة شــؤون املفاوضــات يف 

منظمــة التحريــر، فــإن 85% مــن مســار الجــدار ميــر داخــل 

ــة، ويضــم %9.4  ــة مبــا فيهــا القــدس الرشقي الضفــة الغربي

مــن الضفــة الغربيــة مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة ووادي 

اللطــرون، وطــول الجــدار املخطــط لــه هــو 712 كيلومــرتا، 

وهــو ميثــل ضعــف طــول حــدود عــام 1967 أي )323 

كيلومــرتا(، وأكــر مــن 150 تجمعــا فلســطينيا ميتلكــون 

أرضــا تقــع بــني الجــدار والخــط األخــر، يف حــني يضــم 65 

مســتوطنة إرسائيليــة مــن بــني 150 مســتوطنة ســتقع داخل 
الخــط األخــر مــن الجــدار.28

»وفا«: 134 انتهاكا إرسائيليا بحق الصحفيني يف النصف 

األول من العام الجاري

ــا‹،  ــطينية ›وف ــات الفلس ــاء واملعلوم ــة األنب ــدت وكال  أك

ــني  ــة ضــد الصحفي ــاء، أن االنتهــاكات اإلرسائيلي ــوم الثاث الي

ــث  ــوظ، حي ــكل ملح ــتمر وبش ــد مس ــطينيني يف تزاي الفلس

ســجل يف النصــف األول مــن هــذا العــام 134 انتهــاكا بحــق 

الصحفيــني يف االرض الفلســطينية املحتلــة، بينهــا 16 انتهــاكا 

خــال شــهر حزيــران املنــرم.

وأوضحــت ›وفــا‹، يف تقريرهــا الشــهري عــن االنتهــاكات 

اإلرسائيليــة للصحفيــني، أن قــوات االحتــال مــا زالــت 

واعتقالهــم  للصحفيــني  واســتهدافها  ماحقتهــا  تواصــل 

ــة  ــة ملصــادرة الحقيق ــة واملمنهج ــة املخطط ــن السياس ضم

ــة  ــر للتغطي ــرأي والتعب ــة ال ــع حري ــواه وقم ــم األف وتكمي

ــي. ــام العامل ــرأي الع ــا إىل ال ــع إيصاله ــا ومن ــى جرامئه ع

وقالــت، إن االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق الصحفيــني 

بلغــت 134 انتهــاكا يف الفــرتة مــا بــني 2019/01/01 وحتــى 

ــاين 28 انتهــاكا  2019/6/30. حيــث ســجل شــهر كانــون الث

فيــام ســجل شــهر شــباط 14 انتهــاكا، أمــا شــهر آذار ســجل 

38 انتهــاكا، يف حــني ســجل شــهر نيســان 13 انتهــاكا، وســجل 

شــهر أيــار 25 انتهــاكا، وشــهر حزيــران املنــرم ســجل 16 

انتهــاكا بحــق الصحفيــني.

وتابعــت أن إجــاميل عــدد الصحفيــني الفلســطينيني الذين 

أصيبــوا جــراء إطــاق األعــرة املطاطيــة وقنابــل الغــاز 

ــرى،  ــداءات أخ ــرب واعت ــرض لل ــوع والتع ــيل للدم املس

منــذ تاريــخ 1-1-2019 لغايــة 30-6-2019 بلــغ 85 مصابــا.

ــذ  وأشــارت إىل أن عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز من

ــة، يف  ــة 30-6-2019 بلغــت 39 حال ــخ 1-1-2019 لغاي تاري

حــني بلغــت حــاالت االعتــداءات عــى املؤسســات واملعدات 

الصحفيــة 10 حــاالت.

وبينــت ›وفــا‹، أن انتهــاكات شــهر حزيــران املنــرم 

رشطــة  حّققــت   2019-6-1 بتاريــخ  مايــي:  يف  متثلــت 

االحتــال اإلرسائيــي مــع مصــّور »شــبكة قــدس« اإلخباريــة 

ســعيد ركــن  بعــد يــوم عــى اســتدعائه، وقامــت بتســليمه 

ــاً. ــدة 15 يوم ــى مل ــجد األق ــن املس ــاد ع ــراً باإلبع أم

وبتاريــخ 2-6-2019 اعتــدت عنــارص مــن القــوات الخاصة 

ــاف  ــرة األوق ــي يف دائ ــؤول اإلعام ــى املس ــة، ع اإلرسائيلي

اإلســامية الصحفــي فــراس الدبــس بالــرب والدفــع بقــوة، 

ــدس،  ــى يف الق ــجد األق ــتوطنني للمس ــام املس ــال اقتح خ

ــاب  ــاء تواجدهــم يف ب ــر أثن ــن التصوي ــه م ــة إىل منع إضاف

الرحمــة لاحتفــال.

ومنعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، بتاريــخ 2019-6-9 

عضــو األمانــة العامــة لنقابــة الصحفيــني الفلســطينيني عمــر 

نــزال مــن الســفر عــر معــر الكرامــة بــني الضفــة الغربيــة 

واألردن، للمشــاركة يف املؤمتــر الــدوري لاتحــاد الــدويل 

ــني يف تونــس. للصحفي

االحتــال  محكمــة  حكمــت   2019-6-10 وبتاريــخ 

العســكرية عــى األســرة الكاتبــة ملــى خاطــر42 عامــا مــن 

ــة  ــع غرام ــهراً ، ودف ــدة 13 ش ــي مل ــل بالســجن الفع الخلي

ــة 1100 دوالر مــع وقــف  ــة بقيمــة 4000 شــيقل قراب مالي

التنفيــذ. وقــد تعرضــت لـــ »تحقيــق قــاس ومكثــف يف مركز 

ــقان«. ــق عس تحقي
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ــخ  يف حــني اســتهدفت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، بتاري

14-6-2019 الكاتــب والصحفــي والســيايس األملــاين يورغــن 

أثنــاء  تودنهوفــر برصاصــة مطاطيــة أصابتــه يف كتفــه، 

مشــاركته الفلســطينيني يف فعاليــات مســرات العــودة رشق 

مدينــة غــزة. ويف التفاصيــل، نــرش تودنهوفــر عــى صفحتــه 

عــى »فيســبوك« )Facebook( مقطــع فيديــو يوضــح فيــه 

ــه  ــاء رفع ــة أثن ــة مطاطي ــف برصاص ــكل طفي ــه بش إصابت

الفتــة كُتــب عليهــا باللغــة اإلنكليزيــة: »أعــزّايئ اإلرسائيليــني، 

التــي  الطريقــة  بنفــس  الفلســطينيني  معاملــة  يُرجــى 

ــا ســبب  ــو: »م ــاً بالفيدي ــا«. مضيف ــوا به ــدون أن تُعاَمل تري

ــني، وهــل  ــود اإلرسائيلي ــل الجن ــن قب ــّي م ــار ع إطــاق الن

ــر؟«. ــة التعب ــاً عــى حري ــود نتنياهــو حرب يق

كــام اعتقلــت قــوات االحتــال االرسائيــي بتاريــخ 6-24-

ــه  ــد مداهم ــل بع ــو هلي ــق اب ــر توفي ــي عام 2019 الصحف

منزلــه يف مدينــة دورا جنــوب الخليــل فجــرا، وعاثت فســاداً 

يف منزلــه قبــل ان تقــوم باقتيــاده إىل مراكــز التحقيــق 

الخاصــة بهــا.

االحتــال  قــوات  اســتهدفت   2019-6-25 وبتاريــخ 

اإلرسائيــي، كاً مــن مراســل قنــاة »يت. أر. يت.« الرتكيــة 

إبراهيــم الرنتيــي، ومراســل فضائيــة »النجــاح« فــراس 

ــل  ــوراين، ومراس ــب ح ــار« ذي ــاة »املن ــل قن ــة، ومراس طنين

وكالــة  »أسوشــيتد بــرس )AP( عــامد ســعيد ومراســلة 

ــل الغــاز  ــم بقناب ــد الكري ــت« فاطمــة عب ــون »الكوي تلفزي

ــاق وحــروق  املســيّل للدمــوع، مــا أدى إىل إصابتهــم باختن

للورشــة  مناهضــة  مســرة  تغطيتهــم  أثنــاء  الوجــه،  يف 

االقتصاديــة التــي انعقــدت يف البحريــن، عــى املدخــل 

ــاميل ملدينــة البــرة. الش

وبتاريــخ 27-6-2019 حكمــت محكمــة عوفــر اإلرسائيلية 

ــة دورا  ــل مــن مدين ــو هلي عــى االســر الصحفــي عامــر اب

بالحكــم االداري .

اىل ذلــك اســتهدفت قــوات االحتــال اإلرسائيــي بتاريــخ 

ــال  ــام« يف اله ــز »االع ــّورة مرك ــن مص 28-6-2019 كاً م

األحمــر الفلســطيني اخــاص القرينــاوي برصاصــة حيــة 

أصابتــه يف قدمهــا اليمنــى، واملصــّور الحــّر محمــد كســاب 

بقنبلــة غــاز أصابتــه يف أســفل رأســه، ومصــّور شــبكة 

»رواد الحقيقــة« االعامــي رائــد مدكــور برصاصــة معدنيــة 

ــودي  ــد العام ــي احم ــرسى، والصحف ــاقه الي ــه يف س أصابت

ــودة رشق  ــرات الع ــم مس ــاء تغطيته ــاق  أثن ــة اختن بحال

ــزة.29 ــاع غ قط

مستوطنون يستولون عىل بناية سكنية يف القدس

ــاح أمــس عــى عــامرة ســكنية  اســتوىل مســتوطنون صب

ــى  ــة ع ــة، مطل ــدس املحتل ــة الق ــة، مبدين ــي الصوان يف ح

املســجد األقــى والبلــدة القدميــة بالقــرب مــن البــؤرة 

االســتيطانية »بيــت أوروت« عــى جبــل الطــور.

واقتحمــت مجموعــات مــن املســتوطنني بحراســة رشطــة 

االحتــال العــامرة املؤلفــة مــن 6 شــقق، وقامــوا بالســيطرة 

ــات  ــاء املحتوي ــا وإلق ــراج محتوياته ــوا يف إخ ــا ورشع عليه

ــني  ــاط املواطن ــول يف أوس ــة وذه ــط صدم ــا وس إىل خارجه

ــن«. املقدســيني املجاوري

وأعلنــت عائلــة »املحــر« املقدســية ترؤهــا مــن إيهــاب 

ــه  ــزل عمت ــد أن اســتوىل مســتوطنون عــى من املحــر، بع

والــذي تبــني أنــه جــرى ترسيبــه للمتســوطنني.30 

مستوطنون يستولون عىل مبنى يف القدس ومحالت 
بالخليل ومصادرة أراض يف عزون و«جبل الريسان« غرب 

رام الله

اقتحمــت قــوات مــن الرشطــة اإلرسائيليــة مبنــى ضخــامً 

ــة  ــدس الرشقي ــة بالق ــن 5 شــقق ســكنية يف حــي الصوان م

املحتلــة، فيــام يســتعد مســتوطنون لوضــع اليــد عــى 

ــى. املبن

ووصلــت قــوات كبــرة مــن الرشطــة اإلرسائيليــة إىل 

املبنــى يرافقهــا عــدد مــن املســتوطنني اإلرسائيليــني الذيــن 

ــية. ــة روس ــن رشك ــرتوه م ــم اش ــم أنه ــوه بزع دخل

للمســتوطنني  بدايــة  اإلرسائيليــة  الرشطــة  وســمحت 

بدخــول املبنــى وإخــاء بعــض محتوياتــه، ثــم طلبــت منهــم 

ــة. ــيطرة الرشط ــت س ــى تح ــه ليبق مغادرت

وقــال مالــك املبنــى، عــر شــبكات التواصــل االجتامعــي: 

إنــه اقــرتض مبلغــاً كبــراً مــن املــال مــن مجموعــة روســية، 

ــة  ــت املجموع ــق يف تســديد قرضــه قام ــا أخف ــه عندم وإن

الروســية بوضــع اليــد عــى املبنــى الــذي يقــع مبلكيتــه.

ــية  ــة الروس ــت: إن املجموع ــة قال ــادر محلي ــن مص ولك

قامــت ببيــع املبنــى إىل جمعيــة »عطــرت كوهانيــم« 

االســتيطانية اإلرسائيليــة التــي اســتولت يف الســنوات املاضية 

عــى عــدة ممتلــكات قريبــة، وأقامــت مرشوعــاً اســتيطانياً 

ــودي  ــري اليه ــن ال ــم م ــتيطانية بدع ــدة اس ــن 24 وح م

ــكوفتش. ــغ موس ــريك إيرفين األم
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ومل يتضــح دور مالــك املبنــى يف تــريس العقــار عــى 

اإلرسائيليــة. االســتيطانية  الجمعيــة 

وعمــت أجــواء مــن الغضــب أوســاط املواطنني املقدســيني 

إثــر تكــرار حــوادث ترسيــب عقــارات إىل جهات اســتيطانية 

إرسائيليــة بطــرق مختلفة.

ويتواجــد عــدد مــن عنــارص الجمعيــة االســتيطانية عــى 

مقربــة مــن املبنــى اســتعداداً لوضــع اليــد عليــه31.

محكمة إرسائيلية تسمح مبطالبة السلطة »بتعويضات« 

قد تبلغ أكرث من مليار شيكل

أصــدرت املحكمــة املركزيــة اإلرسائيليــة يف القــدس، أمس، 

قــراراً يقــي بتحميــل الســلطة الفلســطينية املســؤولية عــن 

17 عمليــة نفــذت ضــد أهــداف إرسائيليــة، حيــث يســمح 

ــغ  ــى مببل ــا والقت ــايل الضحاي ــض أه ــة تعوي ــرار بإمكاني الق

قــد يصــل إىل أكــر مــن مليــار شــيكل.

الفلســطينية  الســلطة  فــإن  املحكمــة،  لقــرار  ووفقــاً 

تتحمــل املســؤولية عــن 17 هجومــاً وعمليــة مســلحة 

نفــذت خــال االنتفاضــة الثانيــة، حيــث زعمــت املحكمــة 

فصائــل  يف  نشــطاء  أيــدي  عــى  نفــذت  العمليــات  أن 

ــامس«  ــح«، و»ح ــركات »فت ــن ح ــطينية، م ــة الفلس املقاوم

اإلســامي«. و«الجهــاد 

ــب أو  ــن أصي ــة، كل م ــة اإلرسائيلي ــرار املحكم ــن ق وميّك

تــرر جــراء العمليــات املزعومــة تقديــم دعــاوى تعويضات 

ماليــة ضــد الســلطة الفلســطينية، وقــدر املوقــع اإللكــرتوين 

لصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أن قيمــة التعويضــات قــد 

تصــل إىل أكــر مــن مليــار شــيكل32.

األربعاء 2019/7/10

 معدالت أمية منخفضة يف فلسطني 

حوايل ثلث املشاركني يف القوى العاملة عاطلون عن 

العمل

29% من األفراد فقراء خالل العام 2017

  قــال الجهــاز املركــزي لإحصــاء، ان تعــداد الفلســطينيني 

يف العــامل )فلســطني ودول الشــتات( بلــغ حــوايل 13 مليــون 

ــم  ــاري، منه ــام الج ــن الع ــف االول م ــة النص ــمة نهاي نس

نحــو 5 مايــني فلســطيني يف دولــة فلســطني ) 2.53 مليــون 

ــرات  ــى تقدي ــاء ع ــك بن ــى(، وذل ــون أنث ــر و2.45 ملي ذك

ــادف  ــذي يص ــكان، ال ــي للس ــوم العامل ــبة الي ــا ملناس أعده

غــدا الخميــس، املوافــق الحــادي عــرش مــن يوليو/متــوز مــن 

كل عــام.

ســكان  عــدد  أن  تقريــره،  يف  »اإلحصــاء«،  وأوضــح 

ــمة،  ــون نس ــغ حوايل 2.99 ملي ــدر بل ــة املق ــة الغربي الضف

ــدر  ــام ق ــى، بين ــون أنث ــر و1.46 ملي ــون ذك منهم 1.53ملي

عــدد ســكان قطــاع غــزة لنفــس العــام بحوايل 1.99 مليــون 

أنثــى. و980 ألــف  منهم 1.01مليون ذكــر  نســمة، 

وفيام يي أبرز ما تم تناوله بهذا الخصوص:

املجتمــع الفلســطيني فتــّي وأكــرث مــن ثلــث ســكانه دون 

15 عامــا

تقــدر نســبة األفــراد يف الفئــة العمريـــة )0-14 ســنة( يف 

منتصــف العــام 2019 بحــوايل 38% مــن مجمــل الســكان 

فـــي فلســطني، بـــواقع 36% يف الضفــة الغربيــة و%42 

ــن  ــراد الذي ــبة األف ــاض نس ــظ انخف ــزة.  وياح ــاع غ يف قط

تبلــغ أعامرهــم )65 ســنة فأكــر( حيــث قــدرت نســبتهم يف 

منتصــف عام 2019 بحــوايل 3% يف فلســطني، بواقــع 4% يف 

ــة و3% يف قطــاع غــزة. ــة الغربي الضف

كثافة سكانية مرتفعة يف قطاع غزة

الكثافــة الســكانية يف فلســطني مرتفعــة بشــكل عــام 

الكثافــة  بلغــت  إذ  خــاص،  بشــكل  غــزة  قطــاع  ويف 

/كــم2 يف  لعام 2019 نحو 826 فــرداً  املقــدرة  الســكانية 

الغربيــة  الضفــة  يف  /كــم2  بواقع 528 فــرداً  فلســطني، 

غــزة. قطــاع  يف  /كــم2  مقابل 5,453 فــرداً 

ــا يف  ــزة عنه ــاع غ ــة يف قط ــام مرتفع ــد خ ــدالت موالي مع

ــة ــة الغربي الضف

تشــر اإلســقاطات الســكانية إىل أن معــدل املواليــد الخــام 

يف فلســطني بلغ 30.2 مولــود لــكل 1000 مــن الســكان 

ــود،  ــغ يف الضفــة الغربية 27.7  مول عــام 2019، يف حــني بل

مــن   1000 لــكل  غــزة  قطــاع  يف  مقابل 33.9 مولــود 

ــات الخــام  ــدل الوفي ــغ مع ــب آخــر بل ــن جان الســكان.  م

مــن   1000 لــكل  وفــاة  فلســطني 3.7 حالة  يف  املقــدرة 

الســكان عــام 2019، وبلــغ يف الضفــة الغربية 3.9 حالــة 

ــاة يف  ــة وف ــن الســكان مقابل 3.5 حال ــكل 1000 م ــاة ل وف

قطــاع غزة. لــكل 1000 مــن الســكان.

ــكل  ــد ل ــاوز 4 موالي ــني يتج ــاء املنجب ــدد األبن ــط ع متوس

ــرأة إم
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بلــغ متوســط عــدد األبنــاء الذيــن ســبق إنجابهــم للنســاء 

ــطني 4.4  ــام 2017 يف فلس ــزواج للع ــن ال ــبق له ــوايت س الل

مولــود، يف حــني بلــغ هــذا املتوســط يف الضفــة الغربيــة 4.3 

مولــود مقابــل 4.5 مولــود للنســاء يف قطــاع غــزة.

مزيداً من االنخفاض يف متوسط حجم األرسة

أشــارت نتائــج مســح القــوى العاملــة لنهايــة عــام 2018 

إىل انخفــاض يف متوســط حجــم األرسة يف فلســطني مقارنــة 

بعــام 2007، حيــث انخفــض متوســط حجــم األرسة إىل 5.0 

ــة مــع 5.8 فــرداً عــام 2007.  مــن  أفــراد عــام 2018 مقارن

جانــب آخــر انخفــض متوســط حجــم األرسة يف الضفــة 

الغربيــة إىل 4.6 فــرد عــام 2018 مقارنــة مــع 5.5 فــرد عــام 

ــم  ــط حج ــض متوس ــد انخف ــزة فق ــاع غ ــا يف قط 2007، أم

األرسة إىل 5.7 فــرد يف العــام 2018، مقارنــة مــع 6.5 يف 

ــام 2007. الع

أرسة من بني كل 10 أرس ترأسها امرأة

ــة 2018، إىل أن %11  ــوى العامل ــح الق ــج مس ــر نتائ تش

مــن األرس ترأســها إنــاث يف فلســطني، بواقــع 12% يف الضفــة 

الغربيــة و9% يف قطــاع غــزة.

8 من 10 أفراد يف فلسطني لديهم تأمني صحي

واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  بيانــات  أشــارت 

عليهــم  املؤمــن  األفــراد  عــدد  أن  إىل  واملنشــآت 2017، 

ــكلون %79  ــرداً يش ــغ ,458,2273 ف ــطني بل ــاً يف فلس صحي

مــن مجمــل ســكان فلســطني. وبلغــت نســبة األفــراد الذيــن 

لديهــم تأمــني صحــي حكومــي 32%، بينــام بلغــت نســبة 

األفــراد الذيــن لديهــم تأمــني وكالــة 15%، و2% لديهم تأمني 

ــة  ــي ووكال ــني حكوم ــم تأم ــني أن 29% لديه ــاص، يف ح خ

و0.2% لديهــم تأمــني حكومــي وخــاص و0.7% لديهــم 

تأمــني وكالــة وخــاص، و0.7% لديهــم تأمــني إرسائيــي مــن 

ــات أخــرى. ــم تأمين ــكان فلســطني و0.3% لديه ــل س مجم

6% مــن مجمــل ســكان فلســطني لديهــم صعوبــة واحــدة 

عــىل األقــل

واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  بيانــات  أشــارت 

يف  الســكان  مجمــل  مــن   %6 أن  إىل   2017 واملنشــآت 

فلســطني لديهــم صعوبــة واحــدة عــى األقــل )بواقــع %6 

للذكــور و5% لانــاث(.  وعــى صعيــد نــوع الصعوبــة، 

ــل  ــن مجم ــى )3%( م ــي األع ــة ه ــة الحرك ــت صعوب كان

ســكان فلســطني، حيــث كانــت أعاهــا يف محافظــة شــامل 

غــزة  مقارنــًة بباقــي املحافظــات بواقــع 5%، وأقلهــا يف 

محافظــة الخليــل بواقــع 2%، يف حــني كانــت الصعوبــة 

ــث بلغــت 1% مــن مجمــل ســكان  ــل حي يف التواصــل األق

فلســطني.

معدالت أمية منخفضة يف فلسطني

ــام 2018 أن  ــة لع ــوى العامل ــح الق ــات مس ــارت بيان أش

نســبة األميــة بــني األفــراد الذيــن أعامرهــم 15 ســنة فأكــر 

ــبة  ــذه النس ــاوت ه ــوايل 3%، وتتف ــت ح ــطني بلغ يف فلس

ــور  ــني الذك ــت ب ــاث، فبلغ ــور واإلن ــني الذك ــر ب ــكل كب بش

ــوايل %4. ــاث ح ــني اإلن ــت ب ــني بلغ ــوايل 1%، يف ح ح

15% مــن األفــراد )15 ســنة فأكــرث( حاصلــون عــىل درجــة 

بكالوريــوس فأعــىل

أشــارت بيانــات مســح القــوى العاملــة لعــام 2018 عــى 

مســتوى فلســطني أن نســبة األفــراد )15 ســنة فأكــر( الذيــن 

ــد  ــى ق ــوس فأع ــي بكالوري ــم الجامع ــة التعلي ــوا مرحل أنه

ــة  ــوا أيـ ــم ينه ــن لـ ــراد الذي ــبة األف ــا نس ــت 15%. أم بلغ

مرحلــة تعليميــة فبلغــت %8. 

حوايل مليون ونصف فرد داخل القوى العاملة

أن نســبة  العاملــة إىل  القــوى  نتائــج مســح  أشــارت 

املشــاركة يف القــوى العاملــة يف فلســطني بلغــت 46% مــن 

إجــاميل القــوة البرشيــة )األفــراد الذيــن أعامرهــم 15 ســنة 

فأكــر( خــال العــام 2018 )أي مــن بــني كل 100 فــرد 

أعامرهــم 15 ســنة فأكــر هنالــك حــوايل 46 فــرداً مشــاركني 

يف القــوى العاملــة(.  بواقــع 46% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 

47% يف قطــاع غــزة.  كــام تعتــر نســبة مشــاركة اإلنــاث يف 

القــوى العاملــة متدنيــة مقارنــة مــع الذكــور، حيــث تصــل 

نســبة مشــاركة اإلنــاث إىل 21% بواقــع 18% يف الضفــة 

الغربيــة و26% يف قطــاع غــزة، وبلغــت هــذه النســبة %72 

بــني الذكــور، بواقــع 74% يف الضفــة الغربيــة و68% يف 

قطــاع غــزة.

ــن  ــون ع ــة عاطل ــوى العامل ــث املشــاركني يف الق حــوايل ثل

العمــل

تشــر البيانــات إىل أن معــدل العاطلــني عــن العمــل مــن 

بــني املشــاركني يف القــوى العاملــة يف العــام 2018 بلــغ %31 

يف فلســطني، بواقــع 18% يف الضفــة الغربيــة و52% يف 
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ــني  ــة يف فلســطني ب قطــاع غــزة. كــام وصــل معــدل البطال

اإلنــاث املشــاركات يف القــوى العاملــة إىل 51% مقابــل %25 

بــني الذكــور املشــاركني يف القــوى العاملــة.

ــام  ــزة يف الع ــرد الشــهري يف قطــاع غ ــاق الف ــاض إنف انخف

ــام 2011 ــة بالع 2017 مقارن

ارتفــع متوســط إنفــاق الفــرد الشــهري يف الضفــة الغربيــة 

يف عــام 2017 مقارنــة بالعــام 2011، فقــد ارتفــع مــن 188 

ــام 2017 أي  ــاراً ع ــام 2011 إىل 220 دين ــاً لع ــاراً اردني دين

بزيــادة مقدارهــا 17%.  بينــام انخفــض يف قطــاع غــزة مــن 

110 دنانــر عــام 2011 إىل 91 دينــاراً عــام 2017 أي برتاجــع 

مقــداره 17%.  أمــا عــى مســتوى نــوع التجمــع الســكاين، 

ــاراً يف  ــرد الشــهري 170 دين ــاق الف ــغ متوســط إنف ــد بل فق

التجمعــات الحريــة مقابــل 196 دينــاراً يف التجمعــات 

ــاراً يف املخيــامت خــال عــام 2017. الريفيــة و122 دين

29 % من األفراد يف فلسطني فقراء خالل العام 2017

مــن  )املكونــة  املرجعيــة  لــألرسة  الفقــر  خــط  بلــغ 

ــال( يف فلســطني  ــة أطف ــني وثاث ــراد، بالغــني اثن خمســة أف

ــداً  ــاً جدي ــيقاً إرسائيلي ــام 2017 حوايل 2,470 ش ــال ع خ

)حــوايل 671 دوالر أمريــي(، بينــام بلــغ خــط الفقــر املدقع 

)الشــديد( لنفــس األرسة املرجعيــة حــوايل 1,974 شــيقاً 

إرسائيليــاً جديــداً )حــوايل 536 دوالر أمريــي(.  بلــغ معــدل 

ــا  ــام 2017 وفق ــال الع ــراد يف فلســطني خ ــني االف ــر ب الفق

ألمنــاط االســتهاك الشــهري 29%، )بواقــع 14% يف الضفــة 

الغربيــة و53% يف قطــاع غــزة(.  كــام تبــني أن حــوايل %17 

ــا  ــع وفق ــر املدق ــن الفق ــوا م ــطني عان ــراد يف فلس ــن االف م

ألمنــاط االســتهاك الشــهري، )بواقــع %6 يف الضفــة الغربيــة 

و34% يف قطــاع غــزة(. 

ــال  ــف نق ــط هات ــك خ ــطينية متتل ــن األرس الفلس 96% م

ــة ــف الذكي ــع للهوات ــار واس ــل وانتش ــىل األق ــد ع واح

أظهــرت بيانــات مســح الظــروف االجتامعيــة واالقتصادية 

ــط  ــا خ ــطني لديه ــن األرس يف فلس ــام 2018، أن 96% م لع

ــة  ــع 96% يف الضف ــل  بواق ــى األق ــد ع ــال واح ــف نق هات

ــج أن  ــرت النتائ ــام أظه ــزة، ك ــاع غ ــة و97% يف قط الغربي

نســبة امتــاك األرس يف فلســطني لهاتــف نقــال ذيك واحــد أو 

ــة و%73  ــة الغربي ــع 88% يف الضف ــت 82% بواق ــر بلغ أك

ــنة  ــبة األفراد 18 س ــد نس ــى صعي ــا ع ــزة.  أم ــاع غ يف قط

فأكــر الذيــن ميتلكــون هاتفــا خلويــا أو هاتفــا ذكيــا فقــد 

ــة  ــة الغربي ــع 92% يف الضف بلغــت 89% يف فلســطني، بواق

و82% يف قطــاع غــزة، وعــى صعيــد الجنــس فقــد بلغــت 

ــني الذكــور %94. ــاث 83% وب ــني االن هــذه النســبة ب

حــوايل 65% مــن األرس الفلســطينية لديهــا نفــاذ لالنرتنــت 

يف املنــزل

أظهــرت نتائــج مســح الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة 

لعــام 2018، أن 65% مــن األرس يف فلســطني لديهــا اتصــال 

باإلنرتنــت يف املنــزل، بواقــع 72% يف الضفــة الغربية، و%51 

يف قطــاع غــزة.  يف حــني بلغــت نســبة األفراد 18 ســنة 

ــن اســتخدموا االنرتنــت مــن أي مــكان 64% يف  فأكــر الذي

ــة و57% يف قطــاع  فلســطني بواقــع 69% يف الضفــة الغربي

غــزة.

أكرث من ثالثة أرباع األرس تعيش يف مسكن ملك

بلغــت نســبة األرس الفلســطينية التــي تعــود ملكيــة 

املســكن فيها ألحــد أفــراد األرسة حوايل 58% يف عــام 2017، 

ــزة، يف  ــاع غ ــة و83% يف قط ــة الغربي ــع 85% يف الضف بواق

حــني أن نســبة األرس التــي تعيــش يف مســاكن مســتأجرة يف 

ــة و%7  فلســطني بلغــت 8%، بواقــع 9% يف الضفــة الغربي

يف قطــاع غــزة.

62% مــن األرس يف فلســطني يســتخدمون ميــاه الــرشب 

ــة اآلمن

تفيــد بيانــات التعداد العام للســكان واملســاكن واملنشــآت 

2017 أن 62% مــن األرس يف فلســطني يســتخدمون ميــاه 

الــرشب اآلمنــة حســب تعريــف مــؤرشات أهــداف التنميــة 

املســتدامة، حيــث بلغــت هــذه النســبة يف الضفــة الغربيــة 

95% ويف قطــاع غزة %11.33 

الخميس 7/11/ 2019

طرد عائلة من منزلها يف سلوان لصالح املستوطنني وقرار 

ببناء 216 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس

بالقــوة،  اإلرسائيــي  االحتــال  رشطــة  أخلــت 

ســلوان  بلــدة  يف  منزلهــا  مــن  صيــام  عائلــة  أمــس، 

»العــاد«  جمعيــة  لصالــح  املحتلــة  الرشقيــة  بالقــدس 

االحتــال  بلديــة  مصادقــة  مــع  بالتزامــن  االســتيطانية 

اإلرسائيــي عــى إقامــة 216 وحــدة اســتيطانية جديــدة 

 يف مستوطنة »غيلو« جنوب املدينة. 

ــلوان  ــوة يف س ــل وادي حل ــة مداخ ــوات الرشط ــت ق وأغلق
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قبــل أن تجــر عائلــة صيــام عــى إخــاء منزلهــا قبــل 

تنشــط  التــي  اليمينيــة  »العــاد«  لجمعيــة  تســلمه  أن 

ــرا  ــا مري ــك رصاع ــي بذل ــلوان لتنه ــدة س ــتيطان يف بل باالس

وطويــا خاضتــه عائلــة صيــام عــى مــدى أكــر مــن 

 25 عاما يف محاولة ملنع االستياء عى منزلها. 

وهــم  اإلرسائيليــة  الرشطــة  مــن  عنــارص  وشــوهد 

يســتخدمون ســلام خشــبيا للصعــود عــى املنــزل والســيطرة 

عليــه بعــد رفــض عائلــة صيــام الخــروج مــن منزلهــا 

ــام، مديــر مركــز  ــواد صي ــط ج ــال الناش ــث تــم اعتق حي

معلومــات وادي حلــوة، لعــدة ســاعات قبــل اإلفــراج عنــه 

 برشط اإلبعاد ملدة ثاثة أيام عن بلدة سلوان. 

وقالــت إلهــام صيــام )53 عامــا( لوكالــة فرانــس بــرس: 

»حــواىل الســاعة 08,30 صباحــا قــرع بــاب دارنــا. وعندمــا 

ســأل أخــي عــن الطــارق قالــوا لــه مــن رشكــة امليــاه، 

لكــن مــا إن فتــح البــاب حتــى دخــل عــرشات مــن رجــال 

 الرشطة والوحدات الخاصة واملستوطنني إىل البيت«. 

بطريقــة  واملســتوطنون  الرشطــة  »أيقظتنــا  وأضافــت: 

العــامل  مئــات  وبــدأ  البيــت  مــن  أخرجونــا  مرعبــة. 

 يعملــون يف البيــت. ألقــوا األثــاث عــى أحــد األســطح.

صــاج  بلحــم  يقومــون  مســتوطنون  كان  املنــزل،  ويف 

ــن  ــرع آخــر م ــم عــن ف ــة عــى األرض لتفصله لوضــع بواب

 عائلة صيام بقي يف الربع الباقي من هذا البيت. 

بــدؤوا  أختنــق.  »أكاد  ترتجــف:  وهــي  إلهــام  وقالــت 

عــي  ابنهــا  رصح  بينــام  بيتــي«،  يف  يشء  كل  تغيــر 

اليــوم  بيتنــا  مــن  أخرجونــا  »عندمــا  عامــا(   20(

 شعرت أنهم اقتلعوا قلبي من جسدي«. 

وكانــت مأســاة عائلــة صيــام بــدأت يف أوائــل التســعينيات 

بعــد أن تقدمــت جمعيــة« العــاد« بطلــب إخــاء العائلــة 

ــا  ــا أنه ــني الحق ــه تب ــص في ــوى رشاء حص ــا بدع ــن منزله م

متــت بالتزويــر عــر اســتخدام أوراق تــم ختمهــا بالتحايــل 

ببصمــة مالكــة املنــزل، مريــم صيــام، بعــد أن فارقــت 

ــاش  ــد نق ــة، بع ــة اإلرسائيلي ــث رفضــت املحكم ــاة حي الحي

ــذه األوراق. ــق، ه ــول ومره مط

وقالــت حركــة الســام اآلن: تجــدر اإلشــارة أيضــاً إىل 

أنــه عــى أســاس حجــة الــرشاء املــزورة ذاتهــا، دخــل 

املســتوطنون منــزالً آخــر متلكــه مريــم صيــام يف ســلوان يف 

العام 1997. 

محاوالتهــا  االســتيطانية  »العــاد«  جمعيــة  وجــددت 

لاســتياء عــى املنــزل يف العــام 1996 ولكــن بعــد مــداوالت 

مطولــة رفضــت املحكمــة املركزيــة اإلرسائيليــة مزاعمهــا34.

جمعية »العاد« االستيطانية تستويل عىل منزل وأرض 
لعائلة صيام يف سلوان

يف مشــهد تكــرر خــال الـــ 48 ســاعة املاضيــة، اســتولت 

جمعيــة اســتيطانية أمــس عــى منــزل وأرض يف ســلوان بعــد 

أقــل مــن يومــني مــن االســتياء عــى عــامرة ســكنية يف حــي 

الصوانــة يف عمليــة تهويــد مســتعرة تهــدد الحيــز والهويــة 

املقدســية. فقــد اقتحمــت قــوات كبــرة مــن الرشطــة 

والقــوات الخاصــة مــع مجموعــة مــن إدارة جمعيــة »العاد« 

ــام يف ســلوان  ــة صي ــزل عائل ــس، من ــاح أم ــتيطانية صب االس

بالقــدس املحتلــة، وســيطرت عليــه، وقامــت بإخــاء ســكانه 

منــه واعتقلــت أحدهــم.

وقامــت رشطــة االحتــال وحراســات املســتوطنني بإغــاق 

مداخــل الحــي، ثــم أدخلــت املســتوطنني إىل األرض واملنــزل 

ــة  ــراء« اإلرسائيلي ــرة اإلج ــة »دائ ــامل رشك ــتدعاء ع ــع اس م

الذيــن قامــوا بإخــاء محتويات الغــرف ووضعوهــا يف األرض 

الجانبيــة للمنــزل الــذي تــم اإلســتياء عليــه، بينــام قامــت 

ــات للوصــول  ــوات الخاصــة باســتخدام الســامل والرافع الق

إىل الطابــق الثــاين وإخــاء أصحــاب املنــزل منــه.

واعتقلــت ســلطات االحتــال جــواد صيــام، مديــر مركــز 

معلومــات وادي حلــوة قبل الــرشوع بإفــراغ محتويات منزل 

العائلــة. ورشع املســتوطنون خــال ذلــك يف نصــب حواجــز 

وأســيجة وبعــض العامــات التــي مل يتضــح الهــدف منهــا.35 

نتنياهو: لن يتم إقتالع أي مستوطنة من الضفة

ــني نتنياهــو أمــس  ــال بنيام ــة االحت ــس حكوم ــد رئي وع

بأنــه »لــن يقتلــع املســتوطنات« مــن الضفــة الغربيــة ولــن 

يتــم إزالتهــا يف إطــار أي خطــة سياســية مســتقبلية.

وقــال نتنياهــو يف الذكــرى الـــ 40 ملــا يســمى بـــ »مجلــس 

الســامرة اإلقليمــي« االســتيطاين، بحســب موقــع القنــاة 

ــة  ــة الغربي ــأن الضف ــته بش ــة، إن سياس ــابعة اإلرسائيلي الس

نعتمــد عــى عــدة مبــادئ: األول »أن هــذا هــو بلدنــا، هــذا 
ــا«.36 هــو وطنن

الجمعة 2019/7/12

استشهاد مقاوم متأثراً بجراحه رشق بيت حانون وإصابة 
مواطنني خالل مواجهات يف مخيم الدهيشة

ــزة أمــس، استشــهاد الشــاب  ــت وزارة الصحــة يف غ أعلن
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محمــود أحمــد صــري األدهــم )28 عامــاً( متأثــراً بجروحــه 

ــاح أمــس  ــال صب ــوات االحت ــا برصــاص ق ــب به ــي أصي الت

ــت  ــني أصاب ــزة، يف ح ــاع غ ــامل قط ــون ش ــت حان رشق بي

مواجهــات  خــال  بجــروح  مواطنــني  االحتــال  قــوات 

ــم الدهيشــة، وهدمــت خيمــة االعتصــام  اندلعــت يف مخي

ــا، كــام  ــني فيه ــداء عــى املتضامن ــواد الحمــص بعــد االعت ب

أخطــرت بهــدم منــزل ووقــف البنــاء يف مزرعة أغنــام يف إذنا 

ــازل  ــاء 6 من ــل، وســلمت إخطــارات بوقــف بن غــرب الخلي

ــة. ــن الضف ــاً م ــت )12( مواطن ــة، واعتقل ــس يف رمان وبرك

وكان الشــهيد األدهــم قــد أصيــب بالرصــاص الحــي عقب 

ــة  ــف الســواتر الرتابي ــزة خل ــا املتمرك ــوات االحت إطــاق ق

عــى الرشيــط الحــدودي رشق بيــت حانــون نــران أســلحتها 

الرشاشــة صــوب مجموعــة مــن الضبــط امليــداين.

لعنــارص  يتبــع  الشــهيد  أن  امنيــة  مصــادر  وأفــادت 

ــق  ــام، وكان ياح ــب القس ــة لكتائ ــور« التابع ــامة الثغ »ح

شــابني حــاوال التســلل عــر الحــدود قبــل اعتقــال أحدهــام، 

واجتيــاز اآلخــر، فأطلــق االحتــال النــار عليــه وأصابــه 

ــارشة. ــة مب إصاب

ونــددت كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة 

حــامس باســتهداف االحتــال وقتــل أحــد عنارصهــا، يف 

بيــت حانــون.

وقالــت الكتائــب يف تريــح صحفــي، »إن االحتــال 

تعمــد إطــاق النــار عــى املجاهــد أثنــاء تأديتــه واجبــه يف 
ــور«.37 ــة الثغ حامي

الرئيس: صفقة القرن وورشة املنامة فشلتا 

والفلـسـطيني رقـم صعـب ال ميـكـن تجـاوزه

ــه،  ــة رام الل بــدأت، مســاء أمــس، مبقــر الرئاســة يف مدين

ــة  ــاري لحرك ــس االستش ــات املجل ــة الجتامع ــدورة الثاني ال

ــس  ــور الرئي ــح«، بحض ــطيني »فت ــي الفلس ــر الوطن التحري

ــة. ــة للحرك ــة املركزي ــاء اللجن ــاس، وأعض ــود عب محم

وألقــى الرئيــس، كلمــة سياســية شــاملة، اســتعرض خالهــا 

آخــر التطــورات السياســية عــى الســاحة الفلســطينية 

ــي  ــية، الت ــورات السياس ــل التط ــي، ومجم ــع الداخ والوض

ــا تســمى  ــض مل ــت والراف ــف الفلســطيني الثاب ــد املوق تؤك

»صفقــة القرن« واملتمســك بالثوابــت الوطنيــة ويف مقدمتها 

ــوال الشــهداء واألرسى. ــة أم ــدس مبقدســاتها وقضي الق

وأكــد الرئيــس، أهميــة انعقاد أعــامل املجلس االستشــاري 

يف هــذه الفــرتة الدقيقــة التــي متــر بهــا القضية الفلســطينية، 

خاصــة أن املجلــس يضــم خــرة الكفــاءات الفلســطينية 

الفتحاويــة التــي قدمــت كل مــا متلــك يف ســبيل إعــاء 

ــا  ــاء وطنه ــاهم يف بن ــطيني، وتس ــي الفلس ــرشوع الوطن امل

ــح. ــز بهــا يف حركــة فت بقدراتهــا التــي نعت

مــن  االستشــاري  املجلــس  أن  إىل  الرئيــس،  وأشــار 

املؤسســات املهمــة يف حركــة فتــح، وذلــك لدمجــه الخــرات 

والكفــاءات مــن األجيــال املتعاقبــة عــى الحركــة، مبــا يخــدم 

ويعــزز مبــدأ الرشاكــة وتقاســم املهــام لنســتطيع الوصــول 

مبرشوعنــا الوطنــي إىل الغايــة التــي ننشــدها وهــي إقامــة 

دولتنــا الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة 

ــام 1967. عــى حــدود الع

ويف الشــأن الســيايس، جــدد الرئيــس التأكيــد عــى املوقف 

الفلســطيني الثابــت والواضــح فيــام يتعلــق بــكل املشــاريع 

ــا  ــل مــن مرشوعن ــي تحــاول الني والصفقــات املشــبوهة الت

الوطنــي وتصفيتــه، مشــدداً عــى أن »صفقــة القــرن« 

انتهــت وستفشــل كــام فشــلت »ورشــة املنامــة« التــي 

أثبتــت للعــامل أن الفلســطيني رقــم صعــب ال ميكــن تجــاوزه 

ــة. ــة املرشوع ــه الوطني أو االســتخفاف مبصالحــه وحقوق

 وأضــاف الرئيــس: إن الجانــب األمــريك وبعــد كل الــذي 

أعلــن عنــه، ســواء فيــام يتعلــق بقضيــة القــدس واالعــرتاف 

ــن  ــا م ــروا وغره ــة األون ــل، أو قضي ــة إلرسائي ــا كعاصم به

املواقــف األمركيــة املجحفــة بحــق القضيــة الفلســطينية، مل 

يعــد وســيطاً نزيهــاً ميكــن االعتــامد عليــه.

ــا  ــس: »ســنتحمل وشــعبنا يف ســبيل قضيتن وأضــاف الرئي

الوطنيــة األوىل ولــن نتخــى عــن (الشــهداء والجرحــى 

واألرسى(«، مشــيداً بااللتفــاف الشــعبي الكبــر الــذي ســطره 

املوظــف واملواطــن الفلســطيني بالصمود رغــم كل الصعاب 

ــهداء  ــاس بالش ــى أن املس ــة، وأرص ع ــوارد املالي ــق امل وضي

والجرحــى واألرسى خــط أحمــر لــن نقبــل بــه إطاقــا مهــام 
فــرض علينــا مــن تحديــات.38

الرئيس يجدد التأكيد عىل املوقف الفلسطيني الرافض لـ 
»صفقة القرن«

ــف  ــى املوق ــده ع ــاس تأكي ــود عب ــس محم ــدد الرئي ج

الفلســطيني الثابــت والواضــح فيــام يتعلــق بــكل املشــايع 

ــرن«  ــة الق ــات املشــبوهة، مشــدداً عــى أن »صفق والصفق

ــاد  ــة«، وأش ــة املنام ــلت »ورش ــام فش ــل ك ــت وستفش انته

املوظــف واملواطــن  الــذي ســطره  الشــعبي  بااللتفــاف 
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املســاس  أن  عــى  وأرص  الصعــاب،  كل  رغــم  بالصمــود 

ــه  ــل ب ــن نقب ــر ل ــط أحم ــى واألرسى خ ــهداء والجرح بالش

ــات. ــن تحدي ــا م ــرض علين ــام ف ــاً مه إطاق

جــاء ذلــك لــدى مشــاركته يف الــدورة الثانيــة الجتامعــات 

املجلــس االستشــاري لحركــة »فتــح«، مبقــر الرئاســة يف 

ــة  ــا كلم ــتعرض خاله ــس، واس ــاء أم ــه مس ــة رام الل مدين

سياســية شــاملة عــى آخــر التطــورات السياســية عــى 

الســاحة الفلســطينية والوضــع الداخــي، ومجمــل التطورات 

الثابــت  الفلســطيني  املوقــف  تؤكــد  التــي  السياســية، 

والرافــض ملــا تســمى »صفقــة القــرن« واملتمســك بالثوابــت 

ــة أمــوال  ــا القــدس مبقدســاتها وقضي ــة ويف مقدمته الوطني

الشــهداء واألرسى. 

وأكــد أهميــة انعقــاد أعــامل املجلــس االستشــاري يف هذه 

الفــرتة الدقيقــة التــي متــر بهــا القضيــة الفلســطينية، خاصــة 

وأن املجلــس يضــم خــرة الكفــاءات الفلســطينية الفتحاويــة 

التــي قدمــت كل مــا متلــك يف ســبيل إعــاء املــرشع الوطنــي 
الفلسطيني.39

السبت 2019/7/13

عرشات اإلصابات جراء قمع االحتالل مسريات الجمعة 

رشق القطاع ويف الضفة

ــف  ــدين املغل ــي واملع ــاص الح ــاً بالرص ــب 55 مواطن أصي

ــعف  ــم مس ــارشة، بينه ــاز مب ــل غ ــذاك بقناب ــاط، وك باملط

ــاالت  ــظايا وح ــرشات بش ــة الع ــة إىل إصاب ــايف، إضاف وصح

ــة،  ــات عنيف ــا مواجه ــاق شــديد، يف تظاهــرات تخللته اختن

اندلعــت يف خمــس مناطــق رشق قطــاع غــزة، مســاء أمــس، 

ــق  ــي أطل ــودة، والت ــرات الع ــن مس ــة الـــ66 م يف الجمع

عليهــا »جمعــة ال تفــاوض.. ال صلــح.. ال اعــرتاف بالكيــان«.

وشــهد يــوم أمــس مشــاركة كثيفــة للمواطنــني رغــم 

األجــواء الحــارة، خاصــة يف مناطــق رشق مخيــم الريــج 

وموقــع »ملكــة« مبدينــة غــزة، وكذلــك يف منطقــة خزاعــة 

رشق محافظــة خــان يونــس، وكانــت حــدة املواجهــات 

ــة، إذ هاجــم املتظاهــرون  ــة باألســابيع املاضي عنيفــة مقارن

مواقــع االحتــال، وألقــوا حجــارة وقنابــل صوتيــة تجاههــا، 

ــة. ــورة متفرق ــة بص ــات حارق ــاق بالون ــع إط ــن م بالتزام

مــن جهتــه، أكــد الدكتــور أرشف القــدرة، الناطــق باســم 

وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أن عــدد املصابــني الذيــن 

وصلــوا املستشــفيات الحكوميــة، حتــى ســاعات مســاء 

ــاص  ــة بالرص ــم 33 إصاب ــة، بينه ــل إىل 55 إصاب ــس، وص أم

الحــي، موضحــاً أن هنــاك خمســة عــى األقــل أصيبــوا 

ــة. ــت بالبالغ ــروح وصف بج

كــام أكــد القــدرة ترر ســياريت إســعاف بعد اســتهدافهام 

مــن قبــل قــوات االحتــال بالرصــاص الحــي وقنابــل الغــاز، 

بينــام قــال شــهود عيــان: إن مســعفني نجــوا بعــد تعرضهــم 

ــاب،  ــاء مص ــم إج ــال محاولته ــي خ ــاص ح ــاق رص إلط
حيــث ارتطمــت رصاصتــان يف ذراع حاملــة كانــت معهــم.40

األحد 2019/7/14

تشديد الحصار عىل العيسوية ونصب كامريات مراقبة يف 
عدة مناطق

وكاالت اعتقلــت قــوات االحتــال أمــس شــابني أحدهــام 

ــام  ــزة واتهمته ــاع غ ــن قط ــاين م ــني والث ــة جن ــن محافظ م

منهــام ســكيناً، ويف  وبحيــازة كل  الداخــل  إىل  بالتســلل 

محافظــة القــدس واصــل االحتــال نصــب املزيــد مــن 

ــة  ــع حمل ــة م ــاء املدين ــوارع وأحي ــة يف ش ــرات املراقب كام

اعتقــاالت وتشــديد الحصــار عــى العيســوية وجبــل املكــر، 

ويف قطــاع غــزة أطلقــت بحريــة االحتــال النار عــى مراكب 
الصياديــن واعتقلــت شــقيقني منهــم وصــادرت مركبيهــام.41

غرينبالت: خطة السالم ال تستخدم عبارة حل الدولتني 
ولن ندفع أحداً لقبولها

قــال جيســون غرينبــات، مبعــوث الرئيــس األمريــي 

دونالــد ترامــب إىل الــرشق األوســط، إن خطــة الســام 

األمريكيــة التــي طــال انتظارهــا، والتــي يطلــق عليهــا 

اإلعــام وصــف »صفقــة القــرن« ســتكون »واقعيــة« وميكــن 

أن تنهــي النــزاع العــريب – اإلرسائيــي، نافيــاً يف الوقــت 

نفســه أن تدفــع واشــنطن الطرفــني الفلســطيني واإلرسائيــي 

إىل قبولهــا.

»الــرشق  لصحيفــة  حديــث  يف  غرينبــات  وأضــاف 

ســيحدد  التــي  الخطــة  إن  أمــس،  نرشتــه  األوســط، 

ــح  ــع مصطل ــل م ــا ال تتعام ــد إعانه ــب موع ــس ترام الرئي

ــل  ــا مث ــكوت عنه ــا مس ــى قضاي ــز ع ــني، وترك ــل الدولت ح

ــامس«  ــل »ح ــل مث ــع فصائ ــل م ــزة والتعام ــع غ ــل وض ح

اإلســامي«.42  و»الجهــاد 

الرئيس يؤكد رضورة استمرار الجهود املرصية من أجل 
إنهاء االنقسام وحاميـة حّل الدولتني

ــتمرار  ــس، رضورة اس ــاس، أم ــود عب ــس محم ــد الرئي أك
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مــر بجهودهــا مــن أجــل إنهــاء االنقســام، والتحــرك 

املــري عــى كافــة الصعــد مــن أجــل التمســك بحــّل 

الدولتــني وفــق قــرارات الرشعيــة الدوليــة، وشــدّد الرئيــس 

عــى التنســيق العــريب املشــرتك مــن أجــل حاميــة املوقــف 

العــريب املوحــد، الــذي عــّرت عنــه قــرارات القمــم العربيــة 

العربيــة وحاميــة  الســام  بالتمســك مببــادرة  املتتابعــة 

القضيــة الفلســطينية والتصــدي ملحــاوالت تصفيتهــا.

ــة يف  ــر الرئاس ــس، مبق ــتقبال الرئي ــال اس ــك خ ــاء ذل ج

مدينــة رام اللــه، ظهــر أمــس، الوفــد األمنــي املري برئاســة 

وكيــل جهــاز املخابــرات العامــة املريــة اللــواء أميــن بديــع.

ونقــل الوكيــل بديــع، تحيــات الرئيــس عبــد الفتــاح 

ــرات  ــاز املخاب ــس جه ــل رئي ــاس كام ــر عب الســيي، والوزي

املريــة للرئيــس عبــاس، وأطلعــه عــى التحــرك الــذي تقوم 

ــه مــر حــول األوضــاع والتطــورات يف الســاحة العربيــة  ب

والفلســطينية بشــكل خــاص، يف ضــوء التحديــات واملخاطــر 

التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية، 

ــطينية  ــهده األرايض الفلس ــا تش ــا مب ــق منه ــا يتعل ــواء م س

ــدس بشــكل خــاص نتيجــة اســتمرار سياســة  ــة والق املحتل

القــدس  يف  الحفريــات  واســتمرار  االســتيطاين،  التوســع 

املحتلــة، وهــدم ومصــادرة منــازل املواطنــني، واســتمرار 

املجابهــات مــع مســرات العــودة الســلمية، والجهــود التــي 

ــامت  ــت تفاه ــل تثبي ــن أج ــقيقة م ــر الش ــا م ــوم به تق
ــة.43 التهدئ

االثنني 2019/7/15

القـدس: االحتالل يقتحـم مصـلـى باب الرحمة ويفرغه 

من محتوياته

ــاب  ــى ب ــس، مص ــر أم ــال، فج ــة االحت ــت رشط اقتحم

الرحمــة داخــل املســجد األقــى، وأخرجــت منــه الســواتر 

ــة. ــة األحذي ــبية وخزان الخش

العامــة  العاقــات  الدبــس، مســؤول  فــراس  وأوضــح 

واإلعــام يف دائــرة األوقــاف اإلســامية، أن أفــراداً مــن رشطــة 

االحتــال اقتحمــوا مصــى بــاب الرحمــة قبــل موعــد صــاة 

الفجــر، وأخرجــوا منــه الســواتر الخشــبية املخصصــة لفصــل 

صفــوف الرجــال عــن النســاء داخــل املصــى، وخزانــة 

ــن  ــار ع ــدة أمت ــد ع ــى بع ــا ع ــوا بوضعه ــة، وقام األحذي

ــى. املص

ووصــف الدبــس ترفــات الرشطــة بالعمــل الجبــان، 

ــايض، إخــراج بعــض  ــم، خــال األســبوع امل ــه ت ــاً إىل أن الفت

ــاب الرحمــة، وأعيــدت مكانهــا داخــل  ــات مصــى ب محتوي

املصــى، محــذراً مــن خطــورة االقتحامــات املتكــررة للمصى 

ــه44. ــة من ــات الروري وإخــراج بعــض املحتوي

اقتحامات واعتقاالت يف محافظة الضفة

أصيــب مســتوطنان إرسائيليــان مســاء أمــس، جــراء 

ــل شــبان فلســطينيني  ــام للرشــق بالحجــارة مــن قب تعرضه

ــة  ــاة الســابعة اإلرسائيلي ــع القن ــر موق ــه. وذك ــرب رام الل ق

أن املســتوطنني أصيبــا بجــراح وصفــت بالطفيفــة جــراء 

ــأ  ــق الخط ــن طري ــام ع ــال دخوله ــارة خ ــقهام بالحج رش

بســيارتهام إىل قريــة ديــر جريــر رشق رام اللــه. يف األثنــاء، 

أصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق بالغــاز 

املســيل للدمــوع، مســاء أمــس، خــال مواجهــات مــع قوات 

ــل.  ــامل الخلي ــر، ش ــت أم ــدة بي ــي يف بل ــال اإلرسائي االحت

ــات  ــأن املواجه ــوض، ب ــد ع ــي محم ــط اإلعام ــاد الناش وأف

اندلعــت مبنطقــة الظهــر القريبــة مــن مســتوطنة »كرمــي 

ــل  ــن قب ــا م ــب اقتحامه ــر، عق ــت أم ــوب بي ــور« جن تس

جنــود االحتــال وســط إطــاق الرصــاص املغلــف باملطــاط 

وقنابــل الغــاز، مــا أدى إلصابــة عــدد مــن املواطنــني بحاالت 
ــاً.45 ــم ميداني ــرى عاجه ــاق ج اختن

منظومات »بيومرتية« يف املعابر ويف شوارع الضفة 
الغربية لتشخيص الوجوه

ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العريــة أمــس، أن رشكــة 

ــراً،  ــاً مؤخ ــاً ملحوظ ــت نجاح ــة حقق ــن« اإلرسائيلي »آنيفش

التــي  املتطــورة  التكنولوجيــا  اســتغالها  اآلن  ويتضــح 

ــق  ــي يف املناط ــش اإلرسائي ــاعدة الجي ــا ملس ــت إليه توصل

املحتلــة.

ــل  ــدة يف إرسائي ــة الرائ ــن« الرشك ــة »آنيفش ــر رشك وتعت

ــرع تشــخيص  مبجــال التشــخيص البيومــرتي خصوصــاً يف ف

الوجــوه، ومتكنــت مــن إيجــاد تكنولوجيــا تتيــح ربــط 

ــاج أي  ــن إنت ــر م ــواع آالف التصوي ــة أن ــع كاف ــا م برامجه

ــى الحواســيب »املتخلفــة«  ــت، واســتخدامها حت ــة كان رشك

الحكــم  مــع  تتعــاون  الرشكــة  أن  »هآرتــس«  وعلمــت 

ــني  ــن مرشوع ــؤولية ع ــة ومس ــة الغربي ــكري يف الضف العس

خاصــني، األول منظومــة تركــب يف الحواجــز الــذي ميــر فيهــا 

يوميــاً آالف الفلســطينيني وهــم يف الطريــق للعمــل داخــل 

ــع  ــخيص رسي ــن تش ــة م ــن املنظوم ــر، ومتك ــط األخ الخ
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ــل.46 ــول إىل إرسائي ــح دخ ــون تصاري ــن يحمل للذي

الثالثاء 2019/7/16

االحتالل يهدم أساسات بناية وينفذ عمليات اقتحام 
واعتقاالت واسعة يف عدة مناطق

ــات  ــس، أساس ــي، أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق هدم

ــة  ــة، رشق مدين ــواحرة الرشقي ــدة الس ــكنية يف بل ــة س بناي

ــة. ــدس املحتل الق

ــت  ــال اقتحم ــوات االحت ــة، إن ق ــادر محلي ــت مص وقال

البلــدة مــن جهــة حاجــز »الشــيّاح« العســكري، وهدمــت 

ــة ســكنية يف حــي »الســلحوت« بالســواحرة  أساســات بناي

ــد شــقرات. ــة، تعــود للمواطــن مهن الرشقي

ــود  ــن جن ــززة م ــوة مع ــت ق ــة، اقتحم ــة ثاني ــن جه م

ــعفاط  ــم ش ــس مبخي ــة راس خمي ــس، ضاحي ــال، أم االحت

وخــروج  دخــول  ومنعــت  املحتلــة،  القــدس  مبدينــة 

املواطنــني.

وقــال شــهود عيــان، إن جنــود االحتــال اقتحمــوا املنطقــة 

مــن جهــة الحاجــز العســكري القريــب مــن مدخــل مخيــم 

شــعفاط، وانتــرشوا عــر دوريــات راجلــة ومحمولــة يف 

الشــارع الرئيــس املُفــي إىل املخيــم وضاحيــة راس خميــس، 

وأغلقــوه، ومنعــوا املواطنــني مــن الدخــول أو الخــروج مــن 

املنطقــة، كــام أطلقــوا وابــا مــن القنابــل الغازيــة املســيلة 

ــن  ــغ ع ــبان، دون أن يبل ــق الش ــة لتفري ــوع والصوتي للدم

إصابــات حتــى اللحظــة.

وتقــع الضاحيــة حــول الشــارع الرئيــس املمتــد مــن 

ــي  ــا والضواح ــدة عنات ــاه بل ــعفاط باتج ــم ش ــل مخي مدخ

املجــاورة، وتعــج املنطقــة بالبنايــات الســكنية واملحــال 

التجاريــة.

ويف شــامل القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــال أمــس، 

ــا، وأغلقــت الحاجــز  ــم قلندي ــا مخي شــابني خــال اقتحامه

العســكري.

اقتحمــت  االحتــال  قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 

املنطقــة ورشعــت بإغــاق الشــارع الرئيــس املــؤدي إىل 

ــا« باتجــاه القــدس، مــا تســبب  الحاجــز العســكري »قلندي

بأزمــة مروريــة خانقــة.

ــرو  ــابني عم ــت الش ــال اعتقل ــوات االحت ــاف إن ق وأض

بعــد أن دهمــت منزليهــام  نديــم، ومحمــود شــحادة، 

وفتشــتهام يف املخيــم.

ــح  ــة فت ــني رس حرك ــى أم ــال، ع ــوات االحت ــدت ق واعت

ــب  ــة، خــال تواجــده يف مكت ــا فيال ــا زكري ــم قلندي يف مخي

ــم. ــدس يف املخي ــة الق محافظ

اقتحمــت املخيــم  وقــال فيالــة، إن قــوات االحتــال 

بتعزيــزات عســكرية، بحجــة اعتقــال شــابني، مــا أســفر عــن 

انــدالع مواجهــات، أطلقــت خالهــا قــوات االحتــال وابــا 
ــاه الشــبان.47 ــاز والصــوت باتج ــل الغ ــن قناب م

لبنان: استمرار االحتجاجات ضد استهداف عمل 

الفلسطينيني، واملنظمة تكثف اتصاالتها

ــان،  ــطينيني يف لبن ــني الفلس ــات الاجئ ــتمرت احتجاج اس

أمــس، لليــوم الثــاين عــى التــوايل، عــى القــرار الــذي أصــدره 

وزيــر العمــل اللبنــاين، كميــل أبــو ســليامن، والــذي يقــي 

مبنعهــم مــن العمــل يف املؤسســات واملحــات التجاريــة 

ــر  ــة غ ــة األجنبي ــة العامل ــة، تحــت شــعار »مكافح اللبناني

ــة«. الرشعي

ــس، يف  ــطينيني، أم ــن الشــبان الفلس وخــرج العــرشات م

مخيّــم الرشــيدية رفضــاً للقــرار، ورددوا شــعارات تنــدد 

بالقــرار الــذي وجــدوا أنــه يصــب بشــكل مبــارش يف الجهــود 

ــمى  ــا تس ــر م ــطينية ع ــة الفلس ــة القضي ــة لتصفي األمركي

ــرن«. ــة الف »صفق

ــة الرســمية  ــة لإعــام« اللبناني ــة الوطني وأعلنــت »الوكال

ــل  ــق مدخ ــس »طري ــوا أم ــطينيني قطع ــني الفلس أن الاجئ

مخيــم الرشــيدية باإلطــارات املشــتعلة، احتجاجــاً عــى 

ــة«. ــل اللبناني ــرارات وزارة العم ق

البضائــع  موزعــي  مــن  الســامح ألي  »عــدم  وأكــدوا 

املخيــم«. إىل  بالدخــول  اللبنانيــة  واملنتجــات 

خطــة  أطلقــت  قــد  اللبنانيــة  العمــل  وزارة  وكانــت 

ملكافحــة العاملــة غــر الرشعيــة، وأعطــت مهلــة شــهر 

حزيــران   10 يف  بــدأت  أوضاعهــم  لتســوية  للمخالفــني 
املــايض.48

اقتحام مخيم قلنديا و«رأس خميس« والعيسوية

ــذ  ــا تنفي ــاة بزعــم محاولته ــال فت ــوات االحت ــت ق اعتقل

عمليــة طعــن قــرب الخليــل كــام اعتقلــت زوجــة الشــهيد 

إبراهيــم عــكاري خــال اقتحامهــا منــزل العائلــة يف مخيــم 

شــعفاط وضاحيــة رأس خميــس كــام اقتحمــت العيســوية 

الســواحرة الرشقيــة كــام  بنايــة يف  وهدمــت أساســات 

ــزة.  ــاع غ ــني يف قط ــن واملزارع ــتهداف الصيادي ــت اس واصل
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ــس،  ــاح أم ــة، صب ــكرية إرسائيلي ــوة عس ــت ق ــد اعتقل فق

فتــاة بزعــم محاولتهــا تفيــذ عمليــة طعــن قــرب مــا يعــرف 

مبنطقــة »بيــت الســام« يف الخليــل. وبحســب القنــاة 

ــود،  ــبهات الجن ــارت ش ــاة أث ــإن الفت ــابعة، ف ــة الس العري

وأوقفوهــا للتفتيــش، حيــث عــر بحوزتهــا عــى ســكني 

ــام  ــق. ك ــا للتحقي ــا ونقله ــم اعتقاله ــا وت ــرة يف حقيبته كب

أعتقلــت قــوات االحتــال، زوجــة الشــهيد إبراهيــم عــكاري 

ــم شــعفاط وســط  ــة يف مخي ــزل العائل ــا من خــال اقتحامه

ــل  ــال نق ــان: إن االحت ــهود عي ــال ش ــة. وق ــدس املحتل الق

ــريب  ــكوبية« غ ــز »املس ــق يف مرك ــكاري للتحقي ــيدة ع الس
ــة.49 ــدس املحتل الق

األربعاء 2019/7/17

مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة جديدة يف األغوار

 نصــب مســتوطنون، خــال اليومــني املاضيــني، عــددا 

مــن البيــوت املتنقلــة »كرفانــات« عــى أرايض املواطنــني يف 

ــاملية. ــوار الش األغ

ــا«، إن  ــة لـ«وف ــارف دراغم ــي ع ــط الحقوق ــال الناش وق

املســتوطنني نصبــوا بيتــا متنقــا »كرفانــا« غــرب مســتوطنة 

ــح،  ــدول« يف وادي املال ــو القن ــة »أب ــكيوت« يف منطق »مس

ملنطقــة  امتــداد  وهــي  املنطقــة،  يف  ســياجا  ووضعــوا 

»املرمالــة« التــي تــم شــق طريــق اســتيطانية لهــا قبــل عــدة 

ــام. أي

وأضــاف، أن املســتوطنني نصبــوا بيوتــا متنقلــة أخــرى يف 

ــد«،  ــة حم ــويدة« و«خل ــق »الس ــتيطانية مبناط ــؤر االس الب

ــب  ــى نص ــل ع ــكل متواص ــون بش ــم يعمل ــا إىل أنه منوه

ــة. ــات« يف املنطق ــذه »الكرفان ــن ه ــد م املزي

يشــار إىل أن املســتوطنني قامــوا خــال األســبوع املــايض 

مبســح لــألرايض يف األغــوار الشــاملية، وزراعــة أشــجار 
للمســتوطنني يف منطقــة خلــة حمــد.50

الخميس 2019/7/18

غرينبالت: بدون تسوية سياسية ال قيمة للخطة 
االقتصادية

اعــرتف مســاعد الرئيــس األمــريك، واملعبــوث الخــاص 

للمفاوضــات الدوليــة، جيســون غريبنــات، يف مقابلــة مــع 

ــية  ــوية سياس ــل إىل تس ــه دون التوص ــة« أن ــاة »العربي قن

ــل والفلســطينيني فــا يوجــد أي قيمــة للخطــة  بــني إرسائي

االقتصاديــة التــي أعلــن عنهــا خــال ورشــة البحريــن، التــي 

ــايض. ــة بالشــهر امل ــة املنام أقيمــت بالعاصم

ويف محاولــة منــه للتغطيــة، عــى فشــل ورشــة البحريــن 

التــي بــادر إليهــا جاريــد كوشــر، مستشــار وصهــر الرئيــس 

األمــريك، دونالــد ترامــب، وجه غرينبــات كعادتــه انتقادات 

شــديدة اللهجــة للقيــادة الفلســطينية ممثلــة بالســلطة 

الفلســطينية التــي رفضــت املشــاركة بالورشــة وتواصــل 

مقاطعــة إدارة ترامــب النحيازهــا التــام للجانــب اإلرسائيــي، 

ــة للشــعب  ــة املعادي ــاً املواقــف األمركي ــام تجاهــل متام في

ــه  ــذ وصول ــب من ــا ترام ــي أعلنه ــه الت ــطيني وحقوق الفلس

للبيــت األبيــض حتــى اليــوم، كــام تجاهــل االنتهــاكات 

اإلرسائيليــة الجســيمة يف األرايض املحتلــة. وشــدد املبعــوث 

األمــريك عــى أن الجــزء االقتصــادي مــن خطــة الســام »لــن 

يتحــرك إىل األمــام دون اتفــاق ســيايس«. 

وقــال غريبنــات: »قــام جاريــد كوشــر، إىل جانــب طاقــم 

مهنــي مــن اإلدارة األمركيــة، بصياغــة خطة بقيمــة 50 دوالر 

ــني،  ــني واللبناني ــني واملري ملســاعدة الفلســطينيني واألردني

ــة  ــاك خط ــن هن ــا مل تك ــذا م ــن ه ــح أي م ــن ينج ــن ل لك

سياســية يتفــق عليهــا الطرفــان )اإلرسائيــي والفلســطيني(«.

ــور  ــد للجمه ــد أن أؤك ــي أري ــات: »لكنن ــاف غرينب وأض

ــد  ــه ال يوجــد ســام اقتصــادي وحــده، ونري ــم أن ــا نفه أنن

أيضــاً أن نوضــح أنــه لــن يكــون هنــاك ســام ســيايس دون 

التأكــد مــن أن حيــاة الفلســطينيني تتحســن اقتصاديــاً. وقال 

املبعــوث األمــريك إن الجــزء الســيايس مــن خطــة الســام، 

الــذي مل يتــم الكشــف عنــه بعــد، يبلــغ حــوايل 60 صفحــة، 

ووعــد بتحويلــه بــذات الوقــت إىل إرسائيــل والفلســطينيني. 

ودعــا غريبنــات الرئيــس محمــود عبــاس، إىل عــدم وضــع 

ــة  ــودة إىل طاول ــن الع ــام ولك ــادرة الس ــبقة ملب رشوط مس

املفاوضــات. 

ــطينيني  ــع الفلس ــس م ــا أجل ــول »عندم ــص إىل الق وخل

ــوا  ــا زال ــم م ــع سياســتنا، لكنه ــون م ــد ال يتفق ــني، ق العادي

واقعــني ومنفتحــني عــى الخطــاب. والســلطة الفلســطينية 

ــق  ــن تحقي ــذا ال ميك ــوار، هك ــتعدة للح ــر مس ــف، غ لألس

ــه.51  الســام« عــى حــد قول

االحتالل يهدم منشآت ومنازل يف محافظة القدس 
ويجرف أرايض وينصب بيوتاً متنقلة يف حوارة واألغوار

ــال اإلرسائيــي، أمــس، أربعــة  ــت ســلطات االحت هدم

محــات تجاريــة يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى، 

ــايس. ــد العب ــا للمواطــن محم ــود ملكيته تع
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وحــارصت قــوات كبــرة مــن الرشطــة والقــوات الخاصــة 

ــدة  ــوزة بالبل ــه يف حــي عــني الل ــو تاي ــة حــوش أب اإلرسائيلي

ورشعــت بعمليــة الهــدم.

وجرى االعتداء بالرب عى الشــبان املتواجدين يف محيط 

الهــدم، ومنعتهــم رشطــة االحتــال مــن التواجــد يف الحــي.

وكانــت عائلــة املواطــن محمــد حمــدان العبــايس أفرغــت 

ــدة  ــه ببل ــو تاي ــوش أب ــا يف ح ــة متلكه ــال تجاري ــع مح أرب

ــلمها  ــد تس ــارك، بع ــى املب ــجد األق ــوب املس ــلوان جن س

قــرارا مــن بلديــة االحتــال يف القــدس يقــي بهــدم هــذه 

ــص52. ــاء دون ترخي ــة البن ــال بحج املح

»تنفيذية« املنظمة تجدد دعوتها للدول العربية لوقف 
جميع أشكال التطبيع مع دولة االحتالل

حــذرت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية 

مــن سياســة التطهــر العرقــي التــي متارســها دولــة االحتــال 

اإلرسائيــي، خاصــة يف مدينــة القــدس ومحيطهــا مبــا يف ذلــك 

ــات  ــرض للبناي ــس، والتع ــكات الكنائ ــى ممتل ــتياء ع االس

ــة  ــة املحكم ــد مصادق ــص بع ــي وادي الحم ــكنية يف ح الس

اإلرسائيليــة العليــا عــى قــرار يقــي بهــدم )16( بنايــة 

ــات  ــق االتفاقي ــع وف ــكنية، تق ــقة س ــم 100 ش ــكنية تض س

 »A« املصنفــة املناطــق  الجانبــني ضمــن  بــني  املوقعــة 

ــطينية. ــلطة الفلس ــة للس التابع

وجــددت اللجنــة التنفيذيــة يف ختــام اجتامعهــا، برئاســة 

ــة  ــة مبدين ــر الرئاس ــس، يف مق ــاس، أم ــود عب ــس محم الرئي

ــة لوقــف  ــة املعني ــدول العربي ــع ال ــه، دعوتهــا لجمي رام الل

ــي،  ــال اإلرسائي ــة االحت ــع دول ــع م ــكال التطبي ــع أش جمي

ورضورة احــرتام التزاماتهــا املنصــوص عليهــا يف مبــادرة 

الســام العربيــة والتزاماتهــا بأحــكام املقاطعــة التــي قررتهــا 

ــة. ــدول العربي ــة ال جامع

ــس  ــة للرئي ــود املتواصل ــة الجه ــة التنفيذي ــت اللجن ومثن

عبــاس يف الحفــاظ عــى تأييــد املجتمــع الــدويل لدولــة 

مواجهــة  يف  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  فلســطني 

ــة إســقاط  ــة والحكومــة اإلرسائيلي محــاوالت اإلدارة األمركي

ــن  ــتيطان والحــدود واألم ــني واالس ــدس والاجئ ــات الق ملف

واألرسى مــن طاولــة املفاوضــات، واســتبدال القانــون الــدويل 

والرشعيــة الدوليــة ومبــادرة الســام العربية ومبــدأ الدولتني 

عــى حــدود 1967، باإلبقــاء عــى واســتمرار االحتــال 

ــة  ــروف املعيش ــني ظ ــار وتحس ــمى االزده ــي مبس اإلرسائي

ــه  ــدث عن ــذي تح ــري ال ــد( العن ــام )األبرتهاي ــل نظ يف ظ

ــه،  ــاء حكومت ــن أعض ــدد م ــي وع ــوزراء اإلرسائي ــس ال رئي

والســفر األمــريك يف إرسائيــل براحــة تامــة، عندمــا أعلنــوا 
ــة.53 ــطني املحتل ــة فلس ــم أرايض دول ــم لض تأييده

الجمعة 2019/7/19

أخذ قياسات شقق يف صور باهر متهيداً لهدمها

ــرات  ــة التحذي ــي لكاف ــال اإلرسائي يف تجاهــل مــن االحت

ومنظــامت  املتحــدة وجمعيــات  األمــم  أطلقتهــا  التــي 

ــكاب  ــر عــى ارت ــدويل، ي ــوق اإلنســان يف املجتمــع ال حق

جرميــة جديــدة بحــق شــعبنا متمثلــة بــإرصاره عــى هــدم 

ــن  ــات م ــد عــرشات العائ نحــو 100 شــقة ســكنية وترشي

منازلهــا وأراضيهــا، إذ اقتحمــت قــوات االحتــال يف تعزيزات 

عســكرية ضخمــة صبــاح أمــس حــي وادي الحمــص بقريــة 

صــور باهــر جنــوب القــدس املحتلــة، ألخــذ وللمــرة الثانيــة 

قياســات للمبــاين الســكنية املهــددة بالهــدم، بحجــة قربهــا 

مــن جــدار الفصــل العنــري الــذي أكــدت محكمــة العــدل 

الدوليــة أنــه مخالــف للقانــون الــدويل ودعــت االحتــال إىل 

إزالتــه وتعويــض املواطنــني املترريــن.

ــة  ــص بقري ــي وادي الحم ــايل ح ــة أه ــس لجن ــال رئي وق

صــور باهــر، حــامدة حــامدة، ان قــوات االحتــال وطواقــم 

ــاين  ــية للمب ــات هندس ــذوا قياس ــال أخ ــة االحت ــن بلدي م

املســتهدفة، مــع مقاولــني إرسائيليــني، وهــو مــا أكــده محمد 

أبــو طــر صاحــب إحــدى البنايــات الســكنية، واملكونــة مــن 

40 شــقة.

وقالــت مصــادر حقوقيــة أن ســلطات االحتــال تعــد 

العــدة لتنفيــذ أوامــر الهــدم مطلــع األســبوع املقبــل، 

ــبق  ــي س ــازل الت ــدم املن ــا وه ــة ومحارصته ــاق املنطق بإغ

وتــم وضــع عامــات بالدهــان عليهــا وتــم تبليــغ أصحابهــا 

ــا. بهدمه

وقالــت مصــادر حقوقيــة: هنــاك قــرار عســكري وموافقــة 

مــن املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة يؤيــد قــرار الجيــش بإبعــاد 

املبــاين الفلســطينية مــا بــني 250 إىل 300 مــرت كعمــق 

للجــدار ليتمكــن الجيــش مــن التعامــل مــع أي حــدث أو 
اخــرتاق لهــذا الجــدار.54

االحتالل يأخذ قياسات البنايات املهددة يف وادي 
الحمص إصابة العرشات خالل مواجهات يف مخيمي 

الدهيشة وجنني 

ــاق  ــرشات باالختن ــروح والع ــن بج ــس، مواط ــب، أم أصي
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خــال عمليــات دهــم واقتحــام يف عــدة محافظــات بالضفــة 

اعتقلــت خالهــا قــوات االحتــال 18 مواطنــاً وأخــذت 

قياســات هندســية للمبــاين املهــددة بالهــدم يف بلــدة صــور 

باهــر، واســتولت عــى خيــام وخايــا شمســية يف بلــدة 

نحالــني، وأغلقــت طرقــاً زراعيــة واســتولت عــى »كرفــان« 

ــدة عصــرة الشــاملية. يف بل

فقــد اقتحمــت قــوات االحتــال بتعزيــزات عســكرية حي 

ــة  ــي مدين ــوب رشق ــة صــور باهــر جن وادي الحمــص بقري

القــدس املحتلــة، ألخــذ القياســات مــرة أخــرى للمبــاين 

الســكنية املهــددة بالهــدم، والبالــغ عددهــا 100 شــقة 

ــكنية. س

ــة  ــص بقري ــي وادي الحم ــايل ح ــة أه ــس لجن ــال رئي وق

صــور باهــر حــامدة حــامدة: إن قــوات االحتــال وطواقــم 

ــاين  ــية للمب ــات هندس ــذوا قياس ــال أخ ــة االحت ــن بلدي م

ــة  ــداً لعملي ــني، متهي ــني إرسائيلي ــة مقاول ــتهدفة، برفق املس

ــو طــر صاحــب إحــدى  الهــدم، وهــو مــا أكــده محمــد أب

ــقة. ــن 40 ش ــة م ــكنية، واملكون ــات الس البناي

ــال  ــا االحت ــي أمهله ــدة الت ــاء امل وأشــار حــامدة إىل انته

للمواطنــني لهــدم منازلهــم ذاتيــاً، وإال ســينفذ الهــدم يف أي 

لحظــة.

ــدم يف أي  ــد تق ــال ق ــلطات االحت ــون إن س ــال مواطن ق

لحظــة عــى هــدم عــرشات املنــازل يف وادي الحمــص داعــني 

إىل التحــرك الشــعبي والدبلومــايس.

لهــدم  التــي حددهــا االحتــال  املهلــة  انتهــاء  ومــع 

البنايــات ســكنية ذاتيــا، أمــس، فقــد وصلــت عــدة ســيارات 

ــدم. ــع اله ــة موق ــال ملعاين ــة لاحت تابع

وأمــس قــدم املحامــي هيثــم الخطيــب واملحامــي ســاهر 

ــتئنافاً إىل  ــارص اس ــاث ن ــي غي ــع املحام ــيق م ــي بالتنس ع

ــن  ــب م ــه أن تطل ــن خال ــوا م ــة طلب ــة اإلرسائيلي املحكم

ــى  ــات هــدم حت ــأي عملي ــام ب ــدم القي ــال ع ــش االحت جي

ــه  ــارص لعاقت ــاث ن ــه غي ــذي قدم ــامس ال ــى االلت ــرد ع ال

بالقضيــة حيــث تبــني وجــود أخطــاء يف القــرار نتيجــة 

تضليــل، بحســب حمــدة حنــادة، رئيــس لجنــة الدفــاع عــن 

وادي الحمــص.

ــأن عــى الجيــش أن  وأضــاف حــامدة: »املحكمــة ردت ب

يــرد عــى هــذا الطلــب حتــى تاريــخ 23 متــوز ولكــن هــذا ال 

يعنــي منــع الهــدم لوجــود قــرار مــن املحكمــة بالهــدم، هذا 

ال يعنــي تجميــد الهــدم ونحــن نتوقــع عمليــة الهــدم يف أي 

لحظــة ألن أيــدي االحتــال ســتطلق لتنفيــذ الهــدم«.55

السبت 2019/7/20

أكرث من 20 إصابة برصاص االحتالل يف كفر قدوم ورشق 
غزة

ــر قمــع قــوات  ــاً أمــس، إث أصيــب أكــر مــن 120 مواطن

االحتــال اإلرسائيــي للتظاهــرات األســبوعية عــى الحــدود 

الرشقيــة لقطــاع غــزة، وجــراء قمــع املســرة األســبوعية يف 

ــات  ــة، يف مواجه ــة الغربي ــامل الضف ــدوم، ش ــر ق ــة كف قري

ــذ ســنوات.  وصفــت باألعنــف من

فقــد أصيــب أكــر مــن 100 مواطــن، بينهــم 50 بالرصــاص 

الحــي و52 بالرصــاص »املطاطــي« وبقنابــل الغــاز املســيل 

بينهــم طفــان وصحفيــان وأربعــة مســعفني  للدمــوع 

والعــرشات باالختنــاق أمــس، خــال قمــع قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي للمســرات األســبوعية الســلمية التــي تقــام 

أيــام الجمعــة مــن كل أســبوع رشقــي القطــاع، وأفيــد بــأن 

اآلالف مــن الفلســطينني احتشــدوا عــر أمــس يف مخيــامت 

العــودة رشقــي قطــاع غــزة للمشــاركة يف الجمعــة الـــ 67 

ــم اإلرسائيــي«. ــي تحمــل اســم »جمعــة حــرق العل والت

ــال  ــود االحت ــأن جن ــة ب ــة ومحلي ــادر طبي ــادت مص وأف

املتمركزيــن يف األبــراج العســكرية وخلــف الســواتر الرتابيــة، 

أطلقــوا الرصــاص الحــي و«املطاطــي« وقنابــل الغاز املســيل 

للدمــوع باتجــاه املشــاركني يف مواقــع تجمــع املواطنــني 

رشقــي القطــاع، مــا أدى إىل إصابــة 102 مواطنــاً بالرصــاص 

الحــي واملطاطــي وقنابــل الغــاز بشــكل مبــارش، والعــرشات 

بحــاالت اختنــاق.56 

متطرفون يهود يخطون شعارات عنرصية ويثقبون 
إطارات 20 مركبة يف قرية الجش

اعتــدى متطرفــون يهــود مــن عصابــة مــا يســمى »تدفيــع 

الثمــن« فجــر أمــس، عــى ممتلــكات خاصــة يف قريــة 

الجيــش يف الجليــل األعــى، حيــث أقدمــوا عــى ثقــب 

إطــارات 40 مركبــة خاصــة وخطــوا عبــارات عنريــة 

معاديــة ومســيئة للعــرب.

ــى  ــدوا ع ــني اعت ــأن املتطرف ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف

بثقــب  وقامــوا  القريــة  ألهــايل  الخصوصيــة  املركبــات 

إطاراتهــا، وخطــوا شــعارات عنريــة باللغــة العريــة عــى 

جــدران القريــة. وعــرت الشــعارات التــي خطهــا املتطرفــون 

عــن عمــل انتقامــي موجــه ضــد إصــدار أوامــر إبعــاد لبعض 
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الناشــطني يف هــذه العصابــات عــن مناطــق الضفــة الغربيــة 

ــتيطانية  ــات االس ــط العصاب ــث تنش ــدس، حي ــة والق املحتل

ــن  ــة م ــات: »تحي ــذه الكتاب ــض ه ــاء يف بع ــة، وج املتطرف

ــن متحــو ابتســامة«. ــن«، ألــف أمــر إبعــاد ل املبعدي

وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي يقــدم فيهــا متطرفــون 

ــداءات  ــرب واعت ــة للع ــعارات معادي ــط ش ــى خ ــود ع يه

عــى ســيارات وممتلــكات خاصــة ملواطنــني عــرب يف املــدن 

املختلطــة والبلــدات العربيــة القريبــة مــن التجمعــات 

ــة  ــة الغربي ــق الض ــق الـــ 48 ومناط االســتيطانية يف مناط

ــة.  املحتل

يشــار إىل أن تلــك املجموعــات املتطرفــة تطلــق عــى 

ــام  ــرت ع ــال« ظه ــبيبة الت ــن« و»ش ــع الثم ــها »تدفي نفس

2008، وهــي جــزء مــن العقيــدة االســتيطانية اإلرسائيليــة، 

وتقــوم بشــكل دائــم باالعتــداء ليــس فقــط عــى املمتلــكات 

ــادة اإلســامية واملســيحية.57  الخاصــة وإمنــا عــى دور العب

119 إصابة يف مواجهات عنيفة شـرق الـقـطـاع ويف 
كـفـر قــدوم

ــف  ــدين املغل ــي واملع ــاص الح ــاً بالرص ــب 97 مواطن أصي

باملطــاط، وكذلــك بقنابــل غــاز مبــارشة، بينهــم أربعــة 

ــظايا  ــرشات بش ــة الع ــة إلصاب ــان، إضاف ــعفني وصحافي مس

ــت  ــة اندلع ــات عنيف ــديدة يف مواجه ــاق ش ــاالت اختن وح

يف خمــس مناطــق رئيســية رشق القطــاع مســاء أمــس، يف 

ــا  ــق عليه ــي أطل ــودة والت ــرات الع ــن مس ــة 67 م الجمع

ــوين«. ــم الصهي ــرق العل »ح

واتســمت مســرات األمــس، بالعنــف، وحشــد عــدد كبــر 

ــا  ــة، كــام تخلله ــة باألســابيع املاضي ــن مقارن مــن املتظاهري

إطــاق بالونــات حارقــة بشــكل متفــرق، وإشــعال إطــارات 

مطاطيــة.

عســكري  موقــع  تعــرض  االحتــال  قــوات  وزعمــت 

إرسائيــي إلطــاق نــار مــن داخــل قطــاع غــزة، دون وقــوع 

إصابــات بحســب مــا أوردتــه مواقــع عريــة، لكنهــا رسعــان 

مــا تراجعــت عــن روايــة إطــاق النــار، وقالــت، إن شــظايا 

قنابــل يدويــة كان يلقيهــا متظاهــرون أصابــت موقعــا 

ــكريا. عس

ووفقــا ملــا أكده الدكتــور أرشف القــدرة، الناطــق اإلعامي 

باســم وزارة الصحــة، فــإن حصيلــة اعتــداءات االحتــال 

ــع  ــة م ــن الســلميني، ارتفعــت إىل 97 إصاب ــى املتظاهري ع

ســاعات املســاء، منهــا 49 إصابــة بالرصــاص الحــي، بينهــم 

ــان. ــان اثن أربعــة مســعفني، وصحافي

وشــهدت منطقتــا رشق خــان يونــس ورفــح، جنــوب 

القطــاع مواجهــات عنيفــة، فمنــذ ســاعات العــر توافــدت 

أعــداد كبــرة مــن املتظاهريــن وتجمعــوا يف مخيــم العــودة 

نقــاط  ناحيــة  زحفــوا  ثــم  وخزاعــة،  الشــوكة  ببلــديت 

ــكري  ــامل« العس ــو س ــرم أب ــع »ك ــة موق ــتباكات، خاص االش

اإلرسائيــي، وألقــوا الحجــارة تجــاه جنــود وآليــات االحتــال، 

وأشــعلوا إطــارات مطاطيــة غطــت بدخانهــا الكثيــف أبــراج 

ــص. ــع القن ــة، ومواق املراقب

كــام ألقــى متظاهــرون عــرشات املفرقعــات والقنابــل 

ــرا مــن األعــام  ــق آخــرون عــددا كب ــة، يف حــني عل الصوتي

ــل. ــياج الفاص ــول الس ــى ط ــطينية ع الفلس

وأطلقــت قــوات االحتــال النــار بصــورة مبــارشة وكثيفــة 

تجــاه املتظاهريــن، مــا تســبب يف إصابــة أكــر مــن 15 

بالرصــاص، والعــرشات بحــاالت اختنــاق، جــراء إطــاق 
ــن.58 ــاه املتظاهري ــوع تج ــيل للدم ــاز مس ــل غ قناب

األحد 2019/7/21

إصابات بقمع فعالية منارصة لحي وادي الحمص

أصيــب عــدد مــن الواطنــني باالختنــاق لــدى إطــاق 

قــوات االحتــال القنابــل الغازيــة عــى املشــاركني يف فعاليــة 

منــارصة لحــي وادي الحمــص، املقــرر هــدم عــدد مــن 

البنايــات فيــه، فيــام اقتحمــت قــوات االحتــال مخيــم 

شــعفاط، وتــم اعتقــال شــاب مــن غــزة قــرب الســياج 

الفاصــل. فقــد أطلقــت قــوات االحتــال عــى املشــاركني يف 

خيمــة االعتصــام التــي تــم نصبهــا أمــس، يف املنطقــة خــارج 

ــاص  ــامن والخ ــاح، والنع ــرى دار ص ــة منق ــدار القريب الج

ــة  ــل الغــاز والصــوت، مــا أدى إلصاب رشق بيــت لحــم، قناب

الصحيفــة آيــات عرقــاوي وعــدد آخــر باالختنــاق، مــن 

ــر  ــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان الوزي ــس هيئ بينهــم رئي

ــد عســاف.  ولي

ــل  ــرج يف عم ــدأت تتدح ــات ب ــاف إن الفعالي ــال عس وق

جامعــي بالتعــاون مــع لجــان املقاومــة يف كل مــكان وإقليــم 

فتــح يف بيــت لحــم، وســيكون هنــاك تعــاون وتنســيق مــع 

إقليــم فتــح يف القــدس ولجنــة متابعــة وادي الحمــص 

وفعاليــات للبــدء بتحــرك واســع نوفــر فيــه الحاميــة ألبنــاء 

ــة أعــامل الهــدم. شــعبنا ومنــع االحتــال مــن مواصل

ــة الواســعة  ــن الحمل ــات جــزء م ــد أن هــذه الفعالي وأك
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التــي ســتنطلق سياســياً ودبلوماســياً وقانونيــا وشــعبياً 

لحاميــة وادي الحمــص وصــور باهــر بشــكل عــام، وســيكون 

ــم  ــى جرائ ــوء ع ــليط الض ــبوعية لتس ــات أس ــاك فعالي هن

ــا.59  ــال وفضحه االحت

جامعات الهيلك تدعو لتكثيف اقتحامات األقىص

دعــت املرجعيــات الدينيــة والوطنيــة يف مدينــة القــدس 

ــة إىل التصــدي والصمــود وشــد الرحــال إىل املســجد  املحتل

األقــى املبــارك ومــع املــس بقدســيته وانتهــاك حرمتــه مــن 

املتزمنــني مــن املســتوطنني وجامعــات الهيــكل املزعــوم.

ــة يف  ــات منضوي ــوات جامع ــى دع ــات ع وردت املرجعي

إطــار مــا يســمى »اتحــاد منظــامت الهيــكل« املزعــوم، 

ــعة يف  ــاركة الواس ــتوطنني إىل املش ــور املس ــا وجمه أنصاره

اقتحــام املســجد األقــى املبــارك، اليــوم األحــد، تزامنــا مــع 

ــول أن  ــة بالق ــة تهويدي ــراب تلمودي ــام الخ ــبات صي مناس

هــذه املناســبات التــي يــرى فيهــا البعــض دينيــة وتســتغلها 

للمســجد  بصلــة  االحتــال ورشطتهــا ال متــت  حكومــة 

األقــى املبــارك الــذي هــو مســجد للمســلمني وحدهــم ال 

ــه.  ــك لهــم في رشي

ــتهدف يف  وأكــدت املرجعيــات أن املســجد األقــى يس

ــة  ــية والديني ــال السياس ــبات االحت ــن مناس ــبة م كل مناس

عــى  تنطــي  باتــت معروفــة ومكشــوفة وال  ألهــداف 

املقدســيني وقــال إن األقــى املبــارك ومــع أي مــس يتعــرض 

لــه املســجد مــن مثــل هــذه االقتحامــات االســتيطانية 

االســتفزازية.

واإلســامية  الوطنيــة  القــوى  املرجعيــات  وطالبــت 

والفصائــل باســتنفار عنارصهــا للوقــوف صفــاً واحــداً دفاعــاً 

ــارك. ــى املب ــجد األق ــدس واملس ــن الق ع

ووفــق دعــوات املســتوطنني ومــا يســمى بـــ »اتحــاد 

منظــامت الهيــكل« املزعــوم ويصــادف اليــوم األحــد موعــد 

»صــوم متــوز«، وهــو مقدمــة لذكــرى مــا يســمى بـــ »خراب 

الهيــكل« املوعــوم والتاســع مــن آب وفــق التقويــم العــري 

القمــري. 

وتســتغل جامعــات الهيــكل يــوم الســابع عــرش مــن متــوز 

ــداع برامــج  ــد املســجد األقــى وابت ــوم الصــوم( يف تهوي )ي

تهويديــة تنفذهــا الجامعــات املتطرفــة، ومنهــا تكثيــف 

االقتحامــات املركزيــة والرامــج اإلرشــادية، كــام يتــم تنظيــم 

مســرة تهويديــة كبــرة حــول أســوار القــدس القدميــة.60 

الرئيس: لن نستلم األموال منقوصة مهام عانينا وإصالح 
القضاء ليؤدي واجبه كسلطة مستقلة

قــال الرئيــس محمــود عبــاس إن القضــاء يجــب أن يبقــى 

ــت  ــي مت ــات الت ــر اإلصاح ــل أن تثم ــك نأم ــتقاً، لذل مس

ــازة،  ــه املقدســة املمت يف القضــاء ليعــود إىل وضعــه ومكانت

ليســتطيع أن يقــوم بواجبــه عــى الوجــه األكمــل يف خدمــة 

املواطنــني كســلطة مســتقلة.

ــة لحركــة  ــة املركزي ــك يف مســتهل اجتــامع اللجن جــاء ذل

فتــح، الــذي عقــد أمــس يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه.

ويف الشــق الســيايس، قــال الرئيــس، »إن الحفريــات التــي 

ــى  ــة يف منته ــة هــي قضي ــدس املحتل ــة الق تجــرى يف مدين

الخطــورة، ونحــن يجــب أن ال نســمح لإرسائيليــني أن 

ــة«. ــطني األبدي ــة فلس ــث يف عاصم ــذا العب ــتمروا يف ه يس

ــة مهمــة،  ــد أن ألفــت النظــر إىل قضي ــا أري وأضــاف: هن

وهــي قضيــة صفقــة العــر واملنامــة واألمــوال، هــذه 

ــا اآلن، مل  ــا يف الســابق، هــو موقفن األمــور كــام هــو موقفن

يتغــر، مبعنــى نحــن لــن نقبــل بصفقــة العــر ولــن نقبــل 

ــل أن  ــن نقب ــركا، ول ــا أم ــت به ــي قام ــة الت ــة املنام بورش

نســتلم األمــوال منقوصــة مهــام عانينــا، ألنــه إذا قبلنــا فهــذا 

ــة الشــهداء  ــا، قضي ــازل عــن أقــدس قضايان ــا نتن ــاه أنن معن

والجرحــى واألرسى.

ــد  ــس التأكي ــف املصالحــة، جــدد الرئي ــق مبل ــام يتعل وفي

ــاق  ــود اتف ــذ بن ــطينية لتنفي ــادة الفلس ــة القي ــى جاهزي ع

ــني  ــقاء املري ــة األش ــرة برعاي ــع يف القاه ــذي وق 2017 ال

الوحــدة  تأخــر، إلنهــاء االنقســام وتحقيــق  دون  فــوراً 

ــة، الــذي نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا اآلن ملواجهــة  الوطني

ــطينية. ــة الفلس ــة بالقضي ــر املحدق ــات واملخاط كل التحدي

ــة  ــس بأهمي ويف الشــأن الفتحــاوي الداخــي، أشــاد الرئي

مواصلــة املجلــس الثــوري لحركــة فتــح اجتامعاتــه ملواكبــة 

مختلــف التطــورات الجاريــة عــى األرض الفلســطينية، 

القضايــا  مــن  وعــدد  السياســية  األوضــاع  ومناقشــة 

الداخليــة، واألوضــاع الداخليــة لحركــة فتــح، باعتبــار حركــة 

ــه. ــي وحاميت ــرشوع الوطن ــة امل ــح صاحب فت

الرئيــس: نحــن  الدوليــة، قــال  وبخصــوص العاقــات 

ــا تعــرتف بدولــة  خرجنــا مــن األمــم املتحــدة بـــ 138 صوت

فلســطني، عندنــا 140 دولــة اآلن تعــرتف بنــا، باإلضافــة إىل 

مجموعــة +77 الصــني التــي كانــت 134 دولــة أصبحت اآلن 

ــة، ونتمنــى أن نســلم األمانــة إىل األمــم املتحــدة،  135 دول
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ــة. ــه إىل 140 دول والعــدد ســيصل إن شــاء الل

وتابــع الرئيــس قائــاً: ال نريــد أيــة صدامــات أو تصعيــد 

ــن  ــى كل م ــة ع ــوت الفرص ــد أن نف ــني، ونري ــع اللبناني م

ــقائنا يف  ــني أش ــا وب ــازة بينن ــة املمت ــرب العاق ــد أن يخ يري

ــني األخ  ــث ب ــذا الحدي ــاس كان ه ــذا األس ــى ه ــان، وع لبن

ــة  ــادة اللبناني ــني القي ــان، وب ــادة يف لبن عــزام األحمــد والقي
ــة.61 ــذه السياس ــى ه ــتمر ع وسنس

االثنني 2019/7/22

إضافة ملف هدم البيوت يف القدس واألرايض 
الفلسطينية اىل الجنائية الدولية

ــد اشــتية خــال الجلســة  ــوزراء محم ــس ال  اســتنكر رئي

ــة رام  ــني، يف مدين ــوم االثن ــوزراء، الي ــس ال ــبوعية ملجل األس

اللــه، جرميــة الحــرب التــي ارتكبتهــا دولــة االحتــال بحــق 

أبنــاء شــعبنا يف واد الحمــص مبدينــة القــدس املحتلــة، 

ــاً املجتمــع الــدويل واملؤسســات الدوليــة والحقوقيــة  مطالب

بالتصــدي للتهجــر القــرسي الــذي ينفــذ بدعــم مطلــق مــن 

اإلدارة األمركيــة.

وأكــد رئيــس الــوزراء أن عمليــات هــدم املبــاين الســكينة 

يف واد الحمــص تشــكل انتهــاكا للقانــون الــدويل واإلنســاين، 

مشــراً إىل أن معظــم املبــاين التــي هدمــت واملهــددة بالهدم 

ــال  ــة »أ« و »ب«، وأن االحت ــق املصنف ــن املناط ــع ضم تق

بهــذا االعتــداء ألغــى تصنيفــات املناطــق.

لــن نتعامــل مــع هــذه  وقــال: »مــن جانبنــا أيضــاً 

التقســيامت اإلرسائيليــة ملناطقنــا الفلســطينية بعــد أن 

فــرض االحتــال واقعــاً مخالفــاً للقانــون الــدويل واالتفاقيــات 

املوقعــة بشــكل أحــادي«.

ــوزراء عــى أن الرئيــس محمــود عبــاس  وشــدد رئيــس ال

ــداء  ــة هــذا االعت ــة بإضاف ــر الخارجي ــه لوزي أصــدر تعليامت

اإلجرامــي إىل ملــف محكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي 

ــة يف  ــطني إىل املحكم ــة فلس ــه دول ــت ب ــد تقدم ــت ق كان

العــام املــايض. 

واســتنكر رئيــس الــوزراء تريحــات مســؤويل االدارة 

االمركيــة األخــرة والخطــرة التــي تُنكــر واقــع وظلــم 

االحتــال عــى شــعبنا، معتــرا أن مــن ينكــر االحتــال ويــرر 

لــه فهــو رشيــك لــه، ومــن يــرى أن األرض الفلســطينية 

ليســت محتلــة بــل متنــازع عليهــا وأن االســتيطان رشعــي، 

ــال  ــة بشــاعة االحت ــب الضمــر عــن رؤي هــو إنســان مغي

العســكري ورسقــة األرايض واملصــادر الطبيعيــة وانتهــاك 

ــان. ــوق اإلنس حق

وأكــد أن هــذه التريحــات االســتفزازية ومــا ســبقها 

تعكــس دعــم االدارة األمركيــة الحاليــة بشــكل كامــل 

لحكومــة ارسائيــل اليمينيــة واعطائهــا الغطــاء الســيايس 

لاســتمرار يف سياســتها االســتيطانية وانتهاكاتهــا لاتفاقيــات 

ــدويل. ــون ال ــة والقان املوقع

وشــدد مجلــس الــوزراء عــى أن الحكومــة تقــف بشــكل 

ــة  ــاين املهدم ــاب املب ــاه أصح ــؤولياتها تج ــد مس ــل عن كام

وتدعوهــم للبقــاء والثبــات يف أراضيهــم وســتقدم لهــم كل 

ــات الصمــود. متطلب

يف ســياق آخــر، أدان رئيــس الــوزراء االعتــداء الــذي 

ــه  ــة يف طولكــرم، مشــراً إىل أن ــه الكــوادر الطبي تعرضــت ل

أصــدر تعليامتــه للمؤسســة األمنيــة بتوفــر الحاميــة الكاملة 

ــطينية  ــفيات يف األرايض الفلس ــة للمستش ــة والدامئ والفوري

ــن عــى  ــة بحــق املعتدي ــة اإلجــراءات القانوني واتخــاذ كاف

ــفيات. املستش

وقــال »إن االعتــداءات عــى املستشــفيات الحكوميــة 

أمــر خطــر وغريــب وبعيــد عــن ثقافــة شــعبنا، ونأمــل أال 

يتكــرر ولــن نســمح بتكــراره«، مشــراً أن هــذه االعتــداءات 

ــة  ــن التبعي ــكاك ع ــة لانف ــه الحكوم ــل توج ــاءت يف ظ ج

ــة. ــفيات اإلرسائيلي للمستش

ــاس  ــس محمــود عب ــوزراء إصــدار الرئي ــس ال ــن مجل ومثّ

»قــراراً بقانــون« إلصــاح الجهــاز القضــايئ بتعديــل قانــون 

الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 وتشــكيل مجلــس 

قضــاء أعــى انتقــايل يعمــل عــى تنفيــذ اإلصاحــات ليبقــى 

القضــاء مســتقاً لخدمــة مصالــح النــاس.

وحيّــا الخطــوة التــي قامــت بهــا بلديــة مدينة »شــيفيلد« 

ــة فلســطني ورفــع علمهــا عــى  ــة باالعــرتاف بدول الريطاني

القامئــني عــى حملــة أصدقــاء  البلديــة، شــاكراً  مبنــى 

ــى  ــيفيلد« ع ــة »ش ــامل يف مدين ــزب الع ــن ح ــطني م فلس

ــرتاف. ــن أجــل هــذا االع جهودهــم م

ودعــا رئيــس الــوزراء الحكومــة الريطانيــة والحكومــات 

ــة وكل حكومــات العــامل، إىل اتخــاذ خطــوات مــن  األوروبي

أجــل إنقــاذ حــل الدولتــني بشــكل واضــح وملمــوس عوًضــا 

ــن  ــزاء م ــض أج ــم بع ــل بض ــوم إرسائي ــار لتق ــن االنتظ ع

ــة. ــة الغربي الضف

وقــرر املجلــس دعــم خطــة العنقــود الزراعــي يف قلقيليــة 
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بقيمــة 4 مليــون دوالر لهــذا العــام 2019 لتطبيــق مفهــوم 

التنميــة الشــاملة بالعناقيــد، كــام صــادق عــى دفــع أجــور 

نقــل وتقديــم إعفــاءات جمركيــة ألجهــزة ومعــدات طبيــة 

لدعــم املستشــفيات والعيــادات الطبيــة يف املناطــق النائيــة 

وكذلــك ملستشــفى العيــون.

وصــادق املجلــس عــى تأســيس مركــز التميــز الحكومــي 

يف فلســطني لرفــع جــودة الخدمــات الحكوميــة وفــق معاير 

ــل  ــة العم ــي وبيئ ــتوى األداء الحكوم ــني مس ــة وتحس عاملي

املؤسســية، كــام قــرر إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة صنــدوق 

اإلقــراض لطلبــة التعليــم العــايل62.

كوشرن وغرينبالت يزوران املنطقة األسبوع املقبل 
ملتابعة نتائج ورشة عمل املنامة وبحث قضايا تتعلق 

بالسالم

أفــادت مصــادر يف واشــنطن مســاء أمــس، أن صهــر 

الرئيــس دونالــد ترامــب، ومستشــاره األول ملــا يســمى 

جاريــد  القــرن«  »صفقــة  أو  األمركيــة  الســام  بخطــة 

كوشــر، ومبعــوث ترامــب للمفاوضــات الدوليــة، جيســون 

غرينبــات، ومبعــوث الرئيــس األمــريك ملواجهــة إيــران، 

برايــن هــوك، ونائبــه آيف بركويتــز ســيقومون بجولــة يف 

ــة  ــألردن، اململك ــارة ل ــل تشــمل زي ــة األســبوع املقب املنطق

العربيــة الســعودية، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

ــج ورشــة عمــل« اإلزدهــار  ــة نتائ ــل »ملتابع قطــر، وإرسائي

نحــو الســام« الــذي انعقــدت يف العاصمــة البحرينيــة 

ــا  ــث قضاي ــايض، وبح ــران امل ــي 25 و26 حزي ــة يوم املنام

أخــرى تتعلــق بعمليــة الســام«.

جديــر بالذكــر أنــه عــى الرغــم مــن مــرور قرابــة شــهر 

عــى انتهــاء ورشــة البحريــن التــي »أنجــزت تعهــدات مببلــغ 

ــة ومســتثمرين  ــة الري ــدول العربي ــن ال ــار دوالر م 50 ملي

االقتصــاد  دوليــني عــى مــدار عــرش ســنوات إلنعــاش 

ــاين واألردين واملــري« بحســب مصــادر  الفلســطيني واللبن

ــث  ــاذا( حي ــد مب ــن تعه ــه مل يكشــف عــن )م اإلدارة، إال أن

ــد. ــزال دون تحدي ــدات ال ي ــغ التعه مبل

ونــوه املصــدر إىل أن أحــد العنــارص الرئيســية التــي 

يســعى كوشــنر للرتويــج لهــا خــال جولتــه األســبوع املقبــل 

ــل  ــوم بتموي ــدد الجنســيات يق ــدوق متع هــو »إنشــاء صن

ــال  ــن خ ــطيني م ــاد الفلس ــز االقتص ــة تعزي ــة خط ومراقب

مشــاريع يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إىل جانــب دعــم 
ــان«.63 ــر ولبن األردن، وم

الصفدي يحذر من تبعات اإلجراءات اإلرسائيلية ويشدد 
عىل أهمية توفري الدعم لـ »األنروا«

أكــد وزيــر الخارجيــة األردين، أميــن الصفــدي، خــال 

ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــة الجمعي ــع رئيس ــه م مباحثات

ــامن أن الســام  ــا غاريســيس يف ع ــدا إسبينوس ــا فرنان ماري

الشــامل طريقــة تلبيــة جميــع حقــوق الشــعب الفلســطيني 

ويف مقدمهــا حقــه يف الحريــة والدولــة وعاصمتهــا القــدس 

عــى خطــوط 4 حزيــران 1967 وفــق قــرارات الرشعيــة 

ــة. ــام العربي ــادرة الس ــة ومب الدولي

ــذر  ــات ح ــب املباحث ــة عق ــة األردني ــان للخارجي ويف بي

الصفــدي مــن تبعــات اإلجــراءات اإلرسائيليــة األحاديــة 

التــي تقــوض فــرص التوصــل للســام الشــامل والعــادل 

الــذي تســتحقه املنطقــة وتحتاجــه رشطــاً إلطــاق طاقــات 

ــة. ــة االقتصادي ــق التنمي ــعوبها وتحقي ش

وبحــث الصفــدي ورئيســه الجمعيــة العامــة املســتجدات 

ــة  ــات يف املنطق ــل األزم ــة لح ــود املبذول ــة والجه اإلقليمي

ــا. ومعالجــة تبعاته

ــة  ــة بالقضي ــورات املرتبط ــى التط ــات ع ــزت املباحث ورك

الجهــود  شــل  الــذي  الجمــود  وخطــورة  الفلســطينية 

الســلمية وتحــدي توفــر الداعــم الــازم لوكالــة األمــم 

املتحــدة لتشــغيل وإغاثــة الاجئــني )األنــروا(.

وتناولــت املباحثــات أيضــاً األزمــة الســورية وأزمــة اللجوء 

املتولــدة منهــا إضافــة إىل األوضــاع يف اليمــن وليبيــا الحــرب 

ــى اإلرهاب. ع

وأكــد الصفــدي أهميــة دور األمــم املتحــدة وتفعيــل 

ــال إن  ــراف. وق ــدد األط ــدويل متع ــايس ال ــل الدبلوم العم

يف تقويــة دور األمــم املتحــدة ومؤسســاتها تعظيــم لقــدرة 

السياســية  التحديــات  تجــاوز  عــى  الــدويل  املجتمــع 

ــة  ــن واالســتقرار والتنمي ــق األم ــة وتحقي ــة والتنموي واألمني
االقتصاديــة.64

»العليا« اإلرسائيلية تعطي الضوء األخرض لـهدم 16 بناية 
تضم نحو 100 شقة سكنية يف حي واد الحمص

رفضــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، أمــس، التامســاً 

ــي  ــازل ح ــة ملن ــدم الجامعي ــرارات اله ــد ق ــب بتجمي يطال

ــدة صــور باهــر جنــوب رشقــي القــدس  واد الحمــص يف بل

ــد ردت،  ــت ق ــد أن كان ــة بع ــرة الثاني ــك للم ــة، وذل املحتل

بدايــة الشــهر الجــاري، التــامس لجنــة حــي وادي الحمــص 

ــدم. ــارات اله ــاء إخط إللغ
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يــأيت ذلــك فيــام أعلنــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني 

الفلســطينية، أنهــا تواصــل بــذل الجهــود مــع الجنائيــة 

الدوليــة، لــإرساع يف إجــراء تحقيــق رســمي بهــدم االحتــال 

للمنــازل الفلســطينية.

وبرفــض االلتــامس الــذي قدمــه األهــايل، أعطــت محكمــة 

ــهدم 16  ــال لـ ــلطات االحت ــر لس ــوء األخ ــال الض االحت

ــة  ــة، بحج ــكنية يف املنطق ــقة س ــو 100 ش ــم نح ــة تض بناي

قربهــا مــن جــدار الضــم والفصــل العنــري وأنهــا »تشــكل 

خطــراً أمنيــاً«.

ــت  ــال اقتحم ــود االحت ــن جن ــرة م ــوات كب ــر أن ق يذك

ــاح أمــس، وفرضــت حصــاراً عســكرياً  الحــي املقــديس، صب

ــدم  ــة اله ــرشوع بعملي ــة لل ــه كخطــوة متقدم مشــدداً علي

وتهجــر نحــو 500 مواطــن مــن منازلهــم ومنطقــة ســكنهم.

ــت أهــايل حــي واد  ــد أمهل ــال ق ــت ســلطات االحت وكان

ــذ  ــن متــوز الجــاري، لتنفي ــخ الـــ18 م ــى تاري الحمــص، حت

قــرارات هــدم منازلهــم، )نحــو 100 شــقة ســكنية(، والتــي 

ــا مؤخــراً. ــة العلي ــة اإلرسائيلي ــا املحكم ــت عليه صادق

الحمــص تقدمــوا عــام 2003،  يذكــر أن أهــايل وادي 

بالتــامس ضــد مســار الجــدار الــذي ميــر وســط قريــة 

صــور باهــر، ووقــع الحــي يف الجانــب الــذي يســيطر عليــه 

االحتــال اإلرسائيــي مــن الجــدار، لكنــه بقــي خــارج نفــوذ 
ــال.65 ــة االحت بلدي

تحذيرات من خطورة مستشفى شامل غزة امليداين 
فصائل: إقامته تأيت ضمن نتائج ورشة املنامة

ــه  ــوم ب ــا تق ــورة م ــن خط ــة م ــل مختلف ــّذرت فصائ ح

لبنــاء  مــع إرسائيــل وقطــر  بالتعــاون  األمركيــة  اإلدارة 

مستشــفى ميــداين شــامل غــزة ال يخضــع إلرشاف وزارة 

معهــا. التنســيق  الفلســطينية، ودون  الصحــة 

أعــامل  إن  الفصائــل:  هــذه  مــن  مســؤولون  وقــال 

ــة  ــة املنام ــات ورش ــن مخرج ــأيت ضم ــفى ت ــة املستش إقام

االقتصاديــة، التــي عقــدت يف املنامــة قبــل أســابيع، داعيــة 

إىل التنبــه مــن محاولــة تحويــل القضيــة الفلســطينية مــن 

قضيــة سياســية وطنيــة لشــعب يــرزح تحــت االحتــال إىل 

ــانية. ــة إنس قضي

وأعربــوا عــن قلقهــم مــام يجــري التخطيــط لــه، مؤكديــن 

أن هنــاك العــرشات مــن األســئلة التــي يجــب اإلجابــة عنهــا.

ويؤكــد محمــود الــزق، ســكرتر جبهــة النضــال الشــعبي 

يف قطــاع غــزة، أن مــرشوع إقامــة املستشــفى يــأيت ضمــن 

رزمــة مشــاريع حصــة غــزة التــي نتجــت عــن مؤمتــر 

ــة  ــق صناعي ــاث مناط ــة ث ــمل إقام ــي تش ــن، والت البحري

ــاء، إضافــة إىل إدخــال العــامل  ومــرشوع خــط 161 للكهرب

ــل. ــل يف إرسائي للعم

وقــال الــزق، لـ«األيــام«: إن املستشــفى ســيكون خاضعــاً 

ــم أن  ــارشة، رغ ــة املب ــة اإلرسائيلي ــة واملهني ــيطرة األمني للس

ــى أراض فلســطينية دون وجــود أدىن  ــام ع املستشــفى مق

ــطينية. ــة الفلس ــع وزارة الصح ــيق م تنس

ال  اإلرسائيليــة،  اإلعــام  تنــرشه وســائل  عــام  وبعيــداً 

ــفى  ــن املستش ــة ع ــات تفصيلي ــل أي معلوم ــك الفصائ متل

وأقســامه، ومــن يتحكــم بــه، والتخصصــات التــي سيشــملها 
ــه.66 ــل في ــة العم وآلي

الثالثاء 2019/7/23

تقرير: 16بؤرة استيطانية جديدة منذ العام   
2017

قــال تقريــر إرسائيــي، إنــه منــذ العــام 2017 أقيــم 

ــؤرة اســتيطانية  ــة 16 ب ــة املحتل ــة الغربي عــى أرايض الضف

جديــدة.

البــؤر  هــذه  أن  اآلن«،  »ســام  لحركــة  تقريــر  وبــني 

االســتيطانية منتــرشة يف كافــة أنحــاء الضفــة الغربيــة، مــن 

جنــويب جبــال الخليــل وحتــى األغــوار الشــاملية، ويف الكتــل 

االســتيطانية »غــوش عتصيــون« بــني بيــت لحــم والخليــل، 

و«ماطــي بنيامــني« مــن القــدس حتــى مســتوطنة »أرئيــل«.

وأشــار إىل أن البــؤر االســتيطانية الجديــدة متنوعــة يف 

ــى  ــا ع ــت إقامته ــكني، ومت ــي والس ــني الزراع ــا، ب طبيعته

أراض، مبوجــب قوانــني االحتــال.

البــؤر  هــذه  تثبيــت  يجــري  أنــه  التقريــر  وأوضــح 

االســتيطانية التــي تحظــى بحاميــة ســلطات االحتــال، 

ــا  ــام تتجاهله ــوف، بين ــكل مكش ــا بش ــط فيه ــي تنش والت

ــق  ــري تطبي ــا يج ــادرا م ــة«، ون ــمى »اإلدارة املدني ــا تس م

القانــون اإلرسائيــي بشــأنها، إال بشــكل محــدود جــدا.

وأشــار إىل أن البنــاء عــى األرايض التــي يعترهــا االحتــال 

»أريض دولــة« يتــم بــدون »تخطيــط بنــاء مدينــة«. ورغــم 

أنــه صــدر قــرار بهــدم بعضهــا، إال أنــه مل ينفــذ، وذلــك ألن 

ــة« ميكــن ترخيصــه  ــوين عــى »أرايض دول ــر القان ــاء غ البن

بأثــر تراجعــي.

ــم 31  ــام 2012 أقي ــذ الع ــه من ــام اآلن« إن ــت »س وقال
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ــدة . ــتيطانية جدي ــؤرة اس ب

ــؤر  ــة هــذه الب ــإن غالبي وحســب صحيفــة »هآرتــس«، ف

االســتيطانية هــي مــزارع من أنــواع مختلفــة، بضمنهــا تربية 

األغنــام، مثــل البــؤرة االســتيطانية »مزرعــة شــبتاي« جنــوب 

جبــال الخليــل، أمــا املزرعــة االســتيطانية التــي يطلــق عليهــا 

ــط  ــي« يف وس ــتوطنة »عي ــرب مس ــان« ق ــعول همعي »مش

ــاال  ــا ق ــتوطنني فيه ــن املس ــني م ــإن اثن ــة، ف ــة الغربي الضف

ــال  ــني ت ــان ب ــة، ويتنق ــان بالزراع ــام يعم ــة إنه للصحيف

الضفــة.

اســتيطانية زراعيــة أخــرى قــرب  بــؤرة  وأشــارت إىل 

ــة إىل أن مــن  ــويب الضفــة، الفت مســتوطنة »نغوهــوت« جن

يديرهــا يبــدو أنــه »يتمتــع بعاقــات وثيقــة مــع ســلطات 

ــون. القان

ــكل  ــل بش ــتوطنات تتدخ ــلطات يف املس ــت إن الس وقال

مبــارش يف تطويــر جــزء مــن هــذه البــؤر االســتيطانية 

ــي  ــتيطانية الت ــؤرة االس ــال الب ــبيل املث ــى س ــدة. وع الجدي

أقيمــت مــكان القاعــدة العســكرية املهجــورة »محانيــه 

جــدي« يف األغــوار67.

جرمية تطهري عرقي: االحتالل يهدم عرشة مباٍن يف وادي 
الحمص

ــي  ــان يف ح ــرشة مب ــس، ع ــال، أم ــوات االحت ــت ق هدم

وادي الحمــص ببلــدة صــور باهــر، جنــوب القــدس املحتلــة، 

بينهــا مبنــى مــن تســعة طوابــق، مســتخدمة اآلليــات 

الثقيلــة واملتفجــرات، ورشدت قاطنيهــا بعــد أن اعتــدت 

ــل الصــوت ورش  عليهــم بالــرب وإطــاق الرصــاص وقناب

الغــاز مــا أدى إىل إصابــة عــرشة مواطنــني بجــروح، منفــذة 

أكــر عمليــة هــدم جامعــي يف القــدس، بحجــة قــرب 

ــري. ــع العن ــم والتوس ــدار الض ــن ج ــات م البناي

وحولــت قــوات االحتــال الحــي قبــل عمليــة الهــدم 

ــة العســكرية ودفعــت بنحــو  ــا يشــبه الثكن ــا إىل م وخاله

900 عنــر مــن أفــراد رشطتهــا وجنودهــا إىل املنطقــة، إىل 

ــدوزرات«. ــكرية و«البل ــات العس ــرشات اآللي ــب ع جان

املنطقــة،  عــى  محكــامً  عســكرياً  حصــاراً  وفرضــت 

ــائل  ــطينية ووس ــخصيات الفلس ــن الش ــد م ــت العدي ومنع

اإلعــام مــن الوصــول إىل منطقــة الهــدم طــوال يــوم أمــس.

واحتجــزت محافــظ القــدس عدنــان غيــث عــى مدخــل 

بلــدة صــور باهــر جنــوب رشقــي القــدس املحتلــة، ومنعتــه 

مــن الوصــول إىل وادي الحمــص.

ــة رغــم إغــاق املنطقــة يف وجــه  وأكــدت مصــادر محلي

الصحافيــني أن قــوات االحتــال هدمــت 10 مبــاٍن مبــا فيهــا 

مبنــى مــن تســعة طوابــق باســتخدام املتفجــرات.

وأصيــب عــرشة مواطنــني مــن حــي واد الحمــص باعتــداء 

قــوات االحتــال عليهــم بالــرب وبرشــهم بالغــاز الحــارق 

عــى الوجــه خــال عمليــات الهــدم املتواصلــة يف املنطقــة، 

ــامة  ــة س ــة وغازي ــة حارق ــل صوتي ــاق قناب ــة إىل إط إضاف
ورصــاص مطاطــي عليهــم إلبعادهــم عــن املنطقــة.68

األربعاء 2019/7/24

تواصل ردود الفعل العربية والدولية املنددة بجرمية 
هدم االحتالل منازل املواطنني يف واد الحمص

تواصلــت أمــس، ردود الفعــل العربيــة والدوليــة املنــددة 

بجرميــة هــدم 11 بنايــة تضــم أكــر مــن 77 شــقة ســكنية 

واد  يف  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  ارتكبتهــا  والتــي 

ــة،  ــدس املحتل ــر يف الق ــور باه ــدة ص ــة لبل ــص التابع الحم

وتقــع معظمهــا يف املناطــق املصنفــة »أ« التابعــة للســيادة 

ــل. ــطينية بالكام الفلس

فقــد أدانــت حكومــات فرنســا وأملانيــا وإســبانيا واململكــة 

املتحــدة، هــدم إرسائيــل ممتلــكات فلســطينية يف منطقــة 

واد الحمــص، جنــوب رشقــي القــدس.

ــا  ــس، »يقلقن ــرتك، أم ــان مش ــدول يف بي ــذه ال ــت ه وقال

ــكات  ــة يف هــدم ممتل دامئــا اســتمرار الســلطات ٍ اإلرسائيلي

ــف  ــة مخال ــكات يف أراض محتل فلســطينية، إن هــدم ممتل

للقانــون اإلنســاين الــدويل ولقــرارات مجلــس األمــن الــدويل، 

فهــذه العمليــات التــي تســبب معاناة الشــعب الفلســطيني 

يف غنــى عنهــا، وتــر بعمليــة الســام«.

ــات  ــت عملي ــدا، كان ــة تحدي ــذه الحال ــت، »يف ه وأضاف

الهــدم فاحشــة بشــكل خــاص، حيــث إن عــددا مــن املنــازل 

ــة  ــني )أ( و)ب(، وهــي مناطــق تحــت والي ــع يف املنطقت يق

الســلطة الفلســطينية تبعــا التفاقيــات أوســلو، وبالتــايل 

ــذه  ــدم ه ــات اله ــات. عملي ــذه االتفاقي ــاكا له ــكل انته تش

حــل  مبــارش  بشــكل  تقــوض  خطــرة  ســابقة  تشــكل 

الدولتــني«.

قيــام  الروســية  الخارجيــة  دانــت وزارة  ويف موســكو، 

ســلطات االحتــال بعمليــات الهــدم، واعترتــه »إجــراء 

ينتهــك القانــون الــدويل ويقــوض آفــاق التســوية عــى 
أســاس حــل الدولتــني«.69
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الخميس 2019/7/25

غرينبالت: اإلجامع الدويل ال ميكن أن يحل النزاع 
اإلرسائييل – الفلسطيني

ترامــب إىل  الرئيــس األمــريك دونالــد  أبلــغ مبعــوث 

الــرشق األوســط جيســون غرينبــات مجلــس األمــن الــدويل 

بــأن »اإلجــامع الــدويل« ال ميكــن أن يحــل النــزاع اإلرسائيــي 

ــزاع  ــريف الن ــني ط ــارشة ب ــات املب ــطيني، وأن املحادث الفلس

هــي الســبيل الوحيــد لذلــك، تريحــات غرينبــات الــذي 

يعمــل مــع مستشــار البيــت األبيــض جاريــد كوشــر عــى 

ــر مــن الجــدل،  ــارت الكث خطــة ســام للــرشق األوســط أث

وضــع يف كامــه هــذا الواليــات املتحــدة يف موقــف متعــارض 

مــع أعضــاء آخريــن يف »إجــامع دويل« حــول مــن هــو عــى 

ــازل  صوابومــن هــو عــى خطــا، وحــول مــن يجــب أن يتن

عــن هــذا الــيء ومــن يتنــازل عــن ذاك«. وأضــاف »ســام 

ــر إصــدار مراســيم  ــه ع ــم التوصــل إلي ــامللن يت ــم وش دائ

قويــة  قــرارات  عــر  أو  الــدويل  القانــون  إىل  باالســتناد 

ــن غامضــة«.  ــة لك الصياغ

الواليــات  كلمــة  يلقــي  كان  الــذي  غرينبــات  وقــال 

ــطيني  ــراع الفلس ــن ال ــهرية ع ــة الش ــدة يف الجلس املتح

اإلرسائيــي إن الذيــن يواصلــون الدعــو إىل توافــق دويل 

يف اآلراء بشــأن هــذا الــراع ال يفعلــون شــيئاً لتشــجيع 

ــم  ــات وتقدي ــة املفاوض ــوس إىل طاول ــى الجل ــراف ع األط

التســويات الصعبــة الروريــة للســام«.

وأضــاف »يف الواقــع، يفعلــون العكــس – الســامح للنــاس 

باالختبــاء وراء الكلــامت التــي ال تعنــي شــيئاً، اإلجــامع 

الــدويل يف كثــر مــن األحيــان ليــس أكــر مــن قنــاع للتقاعس 

عــن العمــل«.

وانتهــز غرينبــات الفرصــة ليوجــه انتقــادات الذعــة 

لألمــم املتحــدة بالقــول »دعونــا ال ننــى ذلــك اليــوم الــذي 

مل تســتطع فيــه األمــم املتحــدة حتــى إيجــاد طريــق لبنــاء 

أن »حــامس« هــي منظمــة  إجــامع دويل وراء حقيقــة 

ــاً.  ــاً دولي ــس قانون ــدويل لي ــامع ال ــاف »اإلج ــة. وأض إرهابي

لذلــك دعونــا نتوقــف عــن »خــداع« أنفســنا. لــو كان هنــاك 

إجــامع دويل مــادي قــادر عــى حــل النــزاع اإلرسائيــي 

الفلســطيني، لــكان قــد فعــل ذلــك منــذ عقــود، ولكنــه مل 

ــل«.70  يفع

أمريكا متنع صدور بيان من مجلس األمن يدين عمليات 

الهدم اإلرسائيلية للمباين يف القدس املحتلة

الكويــت  مــن  محاولــة  املتحــدة  الواليــات  منعــت 

وإندونيســيا وجنــوب أفريقيــا الســتصدار بيــان مــن مجلــس 

األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ينــدد بهــدم إرسائيــل منــازل 

فلســطينيني يف »واد الحمــص« ببلــدة صــور باهــر بالقــدس 

ــة. املحتل

الــدول  التــي طرحــت عــى  البيــان  وتعــر مســودة 

األعضــاء يف مجلــس األمــن وعددهــا 15، عــن القلــق البالــغ، 

وتحــذر مــن أن عمليــة الهــدم »تقــوض بقــاء حــل الدولتــني 

ــم«. ــادل ودائ ــاق )التوصــل إىل( ســام ع وآف

أمــس  قولهــم،  دبلوماســيني  عــن  »رويــرتز«  ونقلــت 

األربعــاء، إن الواليــات املتحــدة أبلغــت رشكاءهــا يف املجلس 

بأنهــا ال ميكنهــا تأييــد نــص البيــان، وأنــه تــم طــرح مســودة 

ــات املتحــدة  ــن الوالي ــرات لك ــاث فق ــن ث ــدل م ــان مع بي
ــا ال توافــق عــى النــص.71 قالــت مجــددا إنه

تواصل اإلدانات لهدم إرسائيل منازل واد الحمص

تواصلــت أمــس بيانــات إدنــة جرائــم االحتــال اإلرسائيــي 

ضــد املواطنــني الفلســطينيني يف واد الحمــص بصــور باهــر 

محليــاً وعربيــاً وأوروبيــاً. ففــي عــامن دانــت لجنة فلســطني 

يف مجلــس األعيــان األردين، جرائــم االحتــال اإلرسائيــي ضــد 

املواطنــني الفلســطينيني يف واد الحمــص بصــور باهــر. 

جــاء ذلــك خــال اجتــامع اللجنــة أمــس، برئاســة العــني 

حيــان القرالــة، الــذي قــال إن االجتــامع جــاء لبحــث آخــر 

التطــورات التــي تشــهدها الســاحة الفلســطينية، خصوصــاً 

ــازل املرخصــة.  االعتــداءات اليوميــة، وهــدم املن

وأكــد القرالــة، أن األردن بقيــادة امللــك عبــد اللــه الثــاين 

ــة  ــة والدولي ــكل الســبل ويف كافــة املحافــل العربي يدعــم ب

القضيــة الفلســطينية، مبــا يضمــن حــق الفلســطينيني وفــق 
حــل الدولتــني بحســب القــرارات الرشعيــة الدوليــة.72

الرئيس يتباحث مع امللك عبد الله الثاين األردن يؤكد 
رفضه لالستيطان وهدم املنازل

مــع  أمــس،  عبــاس،  محمــود  الرئيــس  اجتمــع 

العاهــل األردين امللــك عبــد اللــه الثــاين بــن الحســني، 

 يف قر الحسينية يف العاصمة األردنية عامن. 

ــتجدات  ــر املس ــى آخ ــل األردين، ع ــس، العاه ــع الرئي وأطل

عــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، خاصــة االعتــداءات 
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اإلرسائيليــة املســتمرة بحــق شــعبنا وأرضــه ومقدســاته، 

والتــي كان آخرهــا هــدم عــرشات الشــقق الســكنية يف واد 

ــة  ــة يف أراٍض خاضع ــر، الواقع ــدة صــور باه الحمــص يف بل

ــة. ــطينية الكامل ــيطرة الفلس للس

امللــك  بقيــادة  األردن  مبواقــف  الرئيــس،  وأشــاد 

شــعبنا  تجــاه  الحســني،  بــن  الثــاين  اللــه  عبــد 

 الفلسطيني وقضيته ومطالبه العادلة. 

ــرة  ــات الكب ــبل التصــدي للتحدي ــامن يف س وتباحــث الزعي

الجانــب  قبــل  مــن  املســتويات  كافــة  عــى  املســتمرة 

ــق بحجــز األمــوال الفلســطينية،  اإلرسائيــي ســواء مــا يتعل

أو اســتمرار النشــاطات االســتيطانية املدمــرة، وانتهــاًء بهــدم 

ــص. ــواد الحم ــني، ب ــوت املواطن بي

تلفزيــون  ملراســل  تريحــات  يف  الرئيــس  وأوضــح 

العاهــل  مــع  اللقــاء  أن  »وفــا«،  ووكالــة  فلســطني 

األردين يــأيت يف إطــار العاقــات األخويــة بــني البلديــن 

الشــقيقني، والتواصــل والتنســيق املشــرتك، خاصــة يف ظــل 

ــطينية،  ــة الفلس ــا القضي ــر به ــي مت ــة الت ــروف الصعب الظ

ــن  ــا م ــا حوله ــدس وم ــة الق ــهده مدين ــا تش ــدا م وتحدي

ــن  ــا م ــازل وغره ــدم املن ــق به ــة تتعل ــداءات إرسائيلي اعت

 املامرســات التــي تطــال األمــاك اإلســامية واملســيحية.

لــه  الــذي دعــا  الفلســطينية  القيــادة  اجتــامع  وحــول 

اليــوم الخميــس، قــال الرئيــس إن أهــم ملــف عــى طاولــة 

االجتــامع هــو هــدم منــازل املواطنــني يف منطقــة »أ«، 

ــذه أول  ــن ه ــق »أ« أو »ج«، لك ــدم يف مناط ــر اله »ال نغف

مــرة يتــم الهــدم بهــذه املنطقــة، وهــو مــا نعتــره منتهــى 
الوقاحــة والعــدوان عــى الحقــوق الفلســطينية«.73

الجمعة 2019/7/26

الرئيس: قررنا وقف العمل باالتفاق املوقعة مع إرسائيل 
وتشكيل لجنة للتنفيذ

قــال الرئيــس محمــود عبــاس، إن القيــادة قــررت وقــف 

العمــل باالتفاقيــات املوقعــة مــع الجانــب اإلرسائيــي، 

وتشــكيل لجنــة لتنفيــذ ذلــك، عمــاً بقــرار املجلــس املركزي. 

وأضــاف الرئيــس عقــب اجتــامع القيــادة الــذي عقــد، مســاء 

أمــس، يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه، »لــن نرضــخ 

لإمــاءات وفــرض األمــر الواقع عــى األرض بالقوة الغاشــمة 

وتحديــداً بالقــدس، وكل مــا تقــوم بــه دولــة االحتــال غــر 

رشعــي وباطــل«. وتابــع الرئيــس: »أيدينــا كانــت ومــا زالــت 

ممــدودة للســام العــادل والشــامل والدائــم، لكــن هــذا ال 

يعنــي أننــا نقبــل بالوضــع القائــم أو االستســام إلجــراءات 

االحتــال، ولــن نستســلم ولــن نتعايــش مــع االحتــال، كــام 

ــدس  ــطني والق ــرن«، ففلس ــة الق ــع »صفق ــاوق م ــن نتس ل

ليســتا للبيــع واملقايضــة، وليســتا صفقــة عقاريــة يف رشكــة 

عقــارات«. وشــدد عــى أنــه »ال ســام وال أمــن وال اســتقرار 

يف منطقتنــا والعــامل دون أن ينعــم شــعبنا بحقوقــه كاملــة، 

ومهــام طــال الزمــان أو قــر ســيندحر االحتــال البغيــض 

وستســتقل دولتنــا العتيــدة«.74 

بتسيلم: الجيش يعرتف بقتل املتظاهرين عىل حدود 
غزة عبثا

مئــات  أن  »بتســيلم«  اإلنســان  حقــوق  مركــز  أكــد 

سياســة  جــراء  وآالف جرحــوا  استشــهدوا  الفلســطينيني 

إطــاق النــار التــي يتبعهــا جييــش االحتــال اإلرسائيــي يف 

اســتهداف املتظاهريــن املشــاركني بـ»مســرات العودة« عى 

حــدود قطــاع غــزة املحــارص، وأن هــذه السياســة مخالفــة 

أن  ذنــب ودون  أبريــاء دون  بقتــل  وتســببت  للقانــون 

ــر. ــال أي خط ــش االحت ــى جي ــكلوا ع يش

وقــال »بتســيلم« يف تقريــر لــه أمــس أن تعليــامت إطــاق 

النــار التــي يطبقهــا جيــش االحتــال غــر قانونيــة وتتعــارض 

ــر  ــي وتعت ــون اإلرسائي ــع القان ــى م ــدويل وحت ــون ال والقان

ــا  ــدل العلي ــة الع ــة محكم ــت مبصادق ــي حظي جرميــة، والت

ــة. اإلرسائيلي

وأكــد التقريــر: »اآلن تعــرتق جهــات رســمية يف إرسائيــل 

ــذه  ــوا يف ه ــن قتل ــاك م ــداً أن هن ــم جي ــت تعل ــا كان أنه

املظاهــرات دون أي مــرر حتــى مــن وجهــة نظــر الدولــة. 

ــل  ــامت ب ــر التعلي ــه تغي ــف نفس ــد كل ــك ال أح ــم ذل رغ

واصــل الجيــش العمــل بطريقــة التجربــة والخطــأ وكأن 

الفلســطينيني ليســوا بــرشاً حقيقيــني يقتلهــم الرصــاص 

ــرش  ــاً، ب ــدث فع ــا ح ــو م ــراح – وه ــم بج ــي ويصيبه الح

ــد. ــم إىل األب ــاة أرسه ــم وحي ــرت حياته تدم

ووفــق التقريــر: »يــوم اإلثنــني املــايض )19. 7. 22 ( تبــني 

أن الجهــات الرســمية اإلرسائيليــة كانــت طــوال الوقــت 

تــدرك جيــداً وجــود فجــوة بــني تريحــات املســؤولني 

والواقــع. وكشــفت كرميــا منشــه مراســلة »حدشــوت كان« 

أن الجيــش قــرر اآلن تغيــر تعليــامت إطــاق النــار الصــادرة 

للقناصــة«. بعــد أن تبــني أن التصويــب عــى الجــزء األســفل 

مــن الجســم وفــوق الركبــة، ســبب املــوت يف معظــم 
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ــامت  ــه مل يكــن هــذا هــو القصــد، التعلي ــان رغــم أن األحي

ــوا إىل مــا تحــت  ــود مــن اآلن فصاعــداً هــي أن يصوب للجن

ــل لهــم إىل الكاحــل«.75  ــاً قي ــة كمــاذ أخــر والحق الركب

السبت 2019/7/27

االحتالل يقمع اعتصاماً حاشداً عىل جانبي سياج الفصل 
يف واد الحمص

أصيــب عــرشات املواطنــني باالختنــاق بالغــاز املســيل 

ــداً  ــاً حاش ــال اعتصام ــع االحت ــب قم ــس، عق ــوع، أم للدم

ــي ســياج وجــدار  ــازل عــى جانب رفضــاً لسياســة هــدم املن

الفصــل العنــري الــذي يخــرتق حــي واد الحمــص ببلــدة 

ــية. ــر املقدس صــور باه

أم  الحمــص،  واد  مــن حــي  الشــاميل  الجانــب  ففــي 

املعتصمــني يف صــاة الجمعــة مفتــي القــدس والديــار 

ــز  ــث رك ــني، حي ــد حس ــيخ محم ــطينية الش ــود الفلس صم

عــى خطبــة الجمعــة عــى رضورة تعزيــز صمود املقدســيني 

منازلهــم  املهــددة  وكذلــك  منازلهــم  هدمــت  الذيــن 

ــلطات  ــه س ــوم ب ــا تق ــني إن م ــيخ حس ــال الش ــدم. وق باله

ــني  ــق املواطن ــي بح ــر عرق ــة تطه ــة وعملي ــال جرمي االحت

الفلســطينيني، لتفريــغ القــدس مــن أهلهــا، مؤكــداً أن هــذه 

ــن املرابطــني  ــع املقدســيني الصامدي ــح م ــن تفل السياســة ل

املتمســكني بأرضهــم ومنازلهــم ومقدســاتهم«.

وأضــاف املفتــي: »إن املقدســيني رغــم كل هــذه الجرائــم 

ــم  ــكني بحقه ــيبقون متمس ــم س ــق به ــذي لح ــرر ال وال

ــى  ــة ع ــطينيني كاف ــني الفلس ــاً املواطن ــاتهم، داعي ومقدس

التعــاون والتــآزر والتكافــل والتضامــن يف الدفــاع عــن 

أرضيهــم ومنازلهــم«.

ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــالة واضح ــول: »إن الرس ــع يق وتاب

الفلســطيني  الشــعب  أن  االعتصــام  وهــذا  الصلــوات 

العنريــة  السياســة  بهــذه  يســلموا  لــن  واملقدســيني 

ويرفضــون اإلجــراءات ورســالة للعــامل بــأرسه الصامــت 

واملتفــرج عــى مــا يقوم بــه االحتــال يف األرض الفلســطينية 

ــه بالحفــاظ عــى  ــاء الشــعب يف نضال ليتحــرك ويســاند أبن

حقوقــه القانونيــة«.76 

شهيد وعرشات اإلصابات جراء قمع االحتالل مسريات 
سلمية رشق القطاع ويف كفر قدوم

استشــهد شــاب وأصيــب عــرشات املواطنــني برصــاص 

ــات  ــا فعالي ــر قمعه ــس، إث ــي أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ق

الحــدود رشقــي قطــاع غــزة، ويف  ســليمة عــى طــول 

ــة، يف حــني اقتحــم مســتوطنون  كفــر قــدوم رشقــي قلقيلي

املنطقــة الرشقيــة مــن بلــدة رابــا قــرب جنــني، كــام واصــل 

جيــش االحتــال اعتقاالتــه مــن أنحــاء مختلفــة يف الضفــة، 

فقــد استشــهد الشــاب عبــد اللــه القــرا، 23 عامــاً، برصــاص 

قــوات االحتــال رشق خــان يونــس، كــام أصيــب 58 مواطنــاً 

ــف باملطــاط، جــراء قمــع  بالرصــاص الحــي واملعــدين املغل

ــي  ــلمية الت ــبوعية الس ــرات األس ــي املس ــال اإلرسائي االحت

ــام الجمعــة مــن كل أســبوع يف قطــاع غــزة.77  ــام أي تق

الرئيس: القيادة قررت وقف العمل باالتفاقات املوقعة 
مع الجانب اإلرسائييل

قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن القيــادة قــررت وقــف 

العمــل باالتفاقيــات املوقعــة مــع الجانــب اإلرسائيــي، 

وتشــكيل لجنــة لتنفيــذ ذلــك، عمــاً بقــرار املجلــس املركزي.

وأكــد الرئيــس، عقــب اجتــامع القيــادة الــذي عقــد، 

مســاء أمــس، يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه: »لــن 

نرضــخ لإمــاءات وفــرض األمــر الواقــع عــى األرض بالقــوة 

ــة  ــه دول ــوم ب ــا تق ــدس، وكل م ــداً يف الق ــمة وتحدي الغاش

ــل«. ــي وباط ــر رشع ــال غ االحت

وتابــع الرئيــس: »أيدينــا كانــت ومــا زالــت ممــدودة 

ــي  ــذا ال يعن ــن ه ــم، لك ــامل والدائ ــادل والش ــام الع للس

إلجــراءات  االستســام  أو  القائــم  بالوضــع  نقبــل  أننــا 

االحتــال، ولــن نستســلم ولــن نتعايــش مــع االحتــال، كــام 

ــدس  ــطني والق ــرن«، ففلس ــة الق ــع »صفق ــاوق م ــن نتس ل

ليســتا للبيــع واملقايضــة، وليســتا صفقــة عقاريــة يف رشكــة 

عقــارات«.

وشــدد عــى أنــه »ال ســام وال أمــن وال اســتقرار يف 

ــة،  ــه كامل ــعبنا بحقوق ــم ش ــامل دون أن ينع ــا والع منطقتن

ومهــام طــال الزمــان أو قــر ســيندحر االحتــال البغيــض 

وستســتقل دولتنــا العتيــدة«.

ــني  ــذ ثاث ــى من ــذي انته ــد ال ــس: »األبرتهاي ــال الرئي وق

ــا مرعيــاً مــن أمــركا، عــر  عامــاً مــن كل العــامل ال يــزال هّن

ــري«. ــل العن ــة الفص ــرض سياس ف

وأعــرب عــن شــكره لــكل دول العــامل الصديقــة والشــقيقة 

التــي تقــف إىل جانــب الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 

العادلــة يف املحافــل الدوليــة، لكــن نريــد خطــوات عمليــة 

ــو ملــرة واحــدة. ــة عــى األرض ول ــذ القــرارات األممي وتنفي

وقــال: مهــام طــال الزمــن أو قــر، فســوف يندحــر هــذا 
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االحتــال البغيــض عــن أرضنــا وســوف تســتقل دولتنــا 

ــتقرار يف  ــن وال اس ــام وال أم ــا س ــه. ف ــإذن الل ــدة ب العتي

ــطيني  ــعب الفلس ــال الش ــامل دون أن ين ــا وكل الع منطقتن

ــة. ــه الكامل حقوق

ــا مل  ــد مــرة أخــرى أنن ــد التأكي ــا نعي ــاً: إنن واســتطرد قائ

ــة  ــطني ومنظم ــة فلس ــم دول ــث باس ــداً بالحدي ــوض أح نف

ــعبنا  ــد لش ــي والوحي ــل الرشع ــطينية املمث ــر الفلس التحري

ــة  ــك، األم ــا رشي ــس لّن ــد لي ــي والوحي ــطيني، الرشع الفلس

العربيــة إخوتنــا وأصحــاب مصلحــة يف القضية الفلســطينية، 

ــرار األول. ــا نحــن أصحــاب الق لكنن

اتفــاق  لتطبيــق  حــان  قــد  األوان  أن  الرئيــس  وأكــد 

القاهــرة 2017 الــذي ترعــاه الشــقيقة مــر، وال نريــد 

العــودة إىل مأســاة اجتــامع موســكو عندمــا رفضــت حــامس 

االعــرتاف مبنظمــة التحريــر الفلســطينية وتســاوقت يف ذلــك 

ــدي ممــدودة للمصالحــة  ــاً: »ي ــركا، قائ ــل وأم ــع إرسائي م
ــة«.78 ــر جدي ــون أك وآن األوان أن نك

56 مصاباً بينهم نساء وأطفال يف مواجهات واسعة رشق 

القطاع

أصيــب 56 مواطنــاً بالرصــاص وقنابــل غــاز مبــارشة، 

والعــرشات بشــظايا وحــاالت اختنــاق شــديد، يف تظاهــرات 

قــرب  اندلعــت  عنيفــة،  مواجهــات  تخللتهــا  واســعة 

مخيــامت العــودة الخمســة رشق قطــاع غــزة مســاء أمــس، 

يف الجمعــة 68 مــن مســرات العــودة، والتــي أطلــق عليهــا 

ــان«. ــي لبن ــة الجئ »جمع

واتســمت تظاهــرات األمــس مبشــاركة واســعة فيهــا، 

حيــث خــاض الشــبان مواجهــات عنيفــة، تخللتهــا محــاوالت 

ــرة  ــال ألول م ــوات االحت ــام اســتعانت ق ــص للســياج، ك ق

بوليســية يف محاولــة  وبــكاب  املســتعربني  مــن  بقــوة 

العتقــال املتظاهريــن.

ــال اســتخدام الرصــاص الحــي  ــف قناصــة االحت كــام كث

ــب  ــس، إذ أصي واملتفجــر، خاصــة رشق محافظــة خــان يون

شــبان بصــورة بالغــة.

ــدرة الناطــق باســم  ــور أرشف الق ــد الدكت ــه أك ــن جهت م

وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أن عــدد املصابــني الذيــن 

وصلــوا املستشــفيات الحكوميــة حتــى ســاعات مســاء 

ــي،  ــاص الح ــم 38 بالرص ــا، منه ــل إىل 56 مصاب ــس، وص أم

منهــم 22 طفــا، وثــاث ســيدات، كــام تم اســتهداف ســيارة 

إســعاف بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، مــا تســبب يف 

ــا. ــة فيه ــة بالغ ــوع أرضار مادي وق

وأوضــح أن هنــاك عــرشات املصابــني باالختنــاق الشــديد، 

نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا يف النقــاط 

الطبيــة امليدانيــة.

يف حــني أكــدت مصــادر طبيــة يف مستشــفى غــزة األورويب 

إصابــات خطــرة  يعانــون  كانــوا  ثاثــة شــبان  إخضــاع 

ــم79. ــاذ حياته ــل إنق ــن أج ــة، م ــات جراحي لعملي

األحد 2019/7/28

مواجهات يف سبسطية واعتداءات واقتالع أشجار زيتون 
يف ياسوف

تــم أمــس تشــييع جثــامن الشــهيد أحمــد القــرا إىل 

ــة  ــات مناطــق مختلف ــواه األخــر يف حــني جــرت مواجه مث

ــى  ــم ع ــتوطنون اعتداءاته ــل املس ــام واص ــة، في ــن الضف م

االحتــال  قــوات  اعتقلــت  بينــام  وأراضيهــم  املواطنــني 

ــبان. ــن الش ــد م العدي

ــس  ــان يون ــة خ ــرة مبحافظ ــر غف ــيعت جامه ــد ش فق

ــذي  ــرا ال ــامن الشــهيد الشــاب الق ــزة جث ــوب قطــاع غ جن

ــال يف البطــن  استشــهد فجــر أمــس برصــاص قــوات االحت

ــس. ــان يون رشق خ

تطالــب  بعبــارات غاضبــة  املشــيعني  مئــات  وهتــف 

ــال، ورضورة االســتمرار  ــم االحت ــرد عــى جرائ املقاومــة بال

ــا.80  ــق أهدافه ــى تحقي ــودة حت ــرات الع مبس

اإلعالن عن تشكيل القامئة املشرتكة بعد االتفاق عىل 
اآلليات

قــررت األحــزاب العربيــة يف الداخــل، إعــادة تشــكيل 

القامئــة العربيــة املشــرتكة لخــوض االنتخابــات اإلرسائيليــة 

ــل.  ــول املقب ــن أيل يف الســابع عــرش م

ــات  ــي ملركب ــر الصحف ــارصة املؤمت ــة الن ــدت يف مدين وعق

الســاعة وإرادة  القامئــة املشــرتكة تحــت عنــوان »أمــر 

الشــعب«، يف فنــدق رمــادا، بحضــور الجبهــة، والحركــة 

اإلســامية، والعربيــة للتغيــر، وســط غيــاب التجمــع، وحر 

كل مــن النائــب أميــن عــودة رئيــس القامئــة، ورئيــس حــزب 

الجبهــة الدميقراطيــة، ومــن ثــم أحمــد الطيبــي مــن العربية 

ــة املوحــدة. ــاس مــن القامئــة العربي للتغــر، ومنصــور عب

وانطلــق املؤمتــر الصحفــي بكلمــة عضــو الكنيســت 

أميــن عــودة الــذي قــال: »إىل كافــة أهلنــا نبرشكــم بــوالدة 
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القامئــة املشــرتكة، مــن جديــد حــدث إخفــاق قبــل أربعــة 

ــا  ــت لن ــا وأعطي ــعبنا وأحزابن ــاءة لش ــه إس ــدث ب ــهر ح أش

فرصــة ثانيــة، ومــن الجرميــة ان ال نتهزهــا ونحقــق الوحــدة 

الوطنيــة بإقامــة القامئــة املشــرتكةن كان يجــب قبل 3 أشــهر 

ــا  ــا وطنيتن ــة الوفــاق وكن ــم مــع لجن ــا مل يت أن نقيمهــا ومن

تغلبــت عــى كل يشء بحيــث لــن تكــون القامئــة املشــرتكة 

ــة وأن  ــية خاص ــألة سياس ــي مس ــة ه ــألة تقني ــت مس ليس

وحدتنــا ليســت اندماجيــة وهــي رشاكــة وطنيــة دفاعية«.81 

العاهل األردين: يجب إنهاء الرصاع وفق حل الدولتني 

وإقامة الدولة الفلسطينية

شــدد العاهــل األردين امللــك عبــد اللــه الثاين، عــى رضورة 

إنهــاء الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي، اســتناداً إىل حــل 

ــة فلســطينية مســتقلة عــى حــدود  الدولتــني، وإقامــة دول

ــة. ــران 1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقي الرابــع مــن حزي

جــاء ذلــك خــال لقــاء جمــع امللــك عبــد اللــه ومحمــد 

بــن زيــاد ويل عهــد أبوظبــي، أمــس، يف العاصمــة اإلماراتيــة، 

يف إطــار زيــارة غــر محــددة املــدة بدأهــا األول.

يف ســياق آخــر، بحــث العاهــل األردين مــع ويل عهــد 

أبوظبــي محمــد بــن زايــد، التطــورات الراهنــة يف املنطقــة، 

ومســاعي التوصــل إىل حلــول سياســية لألزمــات فيهــا، 

ــي األردين. ــواين املل ــدره الدي ــايف أص ــان صح ــب بي بحس

وقــال البيــان: »إن املباحثــات بــني الجانبــني تناولــت 

ــا«. ــاء به ــة االرتق ــن وكيفي ــني البلدي ــة ب ــات الثنائي العاق

وجــرى التأكيــد خــال اللقــاء عــى إدامــة التنســيق 

ــا  ــف القضاي ــال مختل ــارات حي ــني األردن واإلم ــاور ب والتش

ــدم  ــام ويخ ــق مصالحه ــا يحق ــرتك، ومب ــامم املش ذات االهت
ــة.82 ــا األمــة العربي قضاي

عرعرة: االعتداء عىل تظاهــرة رافضــة لهدم املنازل 

العربية واعتقال شابني

املســيل  والغــاز  بالخيالــة  أمــس،  الرشطــة،  اعتــدت 

عرعــرة  قريــة  مفــرق  يف  املتظاهريــن  عــى  للدمــوع، 

ــة. ــازل العربي ــة هــدم املن ــوا عــى سياس ــي، احتج الرئي

كــام علــم أن الرشطــة اعتقلــت شــابني مــن املتظاهريــن. 

وجــاءت هــذه التظاهــرة بدعــوة مــن اللجــان الشــعبية يف 

ــزاب  ــة واألح ــة املتابع ــاركة لجن ــارة، ومبش ــة وادي ع منطق

السياســية بعــد اجتــامع أقيــم يف املجلــس البلــدي عرعــرة، 

األربعــاء املــايض، بعــد هــدم بيــت عائلــة إبراهيــم مــرزوق 

يف القريــة.

وكانــت قــوات كبــرة مــن الرشطــة اقتحمــت بيــت عائلــة 

ــدم  ــات اله ــة جراف ــاء، برفق ــر األربع ــرزوق فج ــم م إبراهي

لهــدم بيــت العائلــة.

وخــال عمليــة الهــدم تــم االعتــداء عــى أفــراد العائلــة 

ــن  ــفر ع ــا أس ــوع، م ــيلة للدم ــة ومس ــل صوتي ــاء قناب وإلق

ــن. ــال 3 آخري ــة شــاب واعتق إصاب

وهتــف املتظاهــرون بشــعارات منــّددة بسياســة الهــدم، 

مطالبــني مــن الشــارع العــريب الوحــدة للتصــدي لهــذه 

ــط للتهجــر. ــا ضمــن مخطّ ــي وصفوهــا بأنه السياســة، الت

ــا، »نعــم  ــب عليه ــات كت ــا، الفت ــع املتظاهــرون، أيّض ورف

للبنــاء ال للهــدم« »التخطيــط الهيــكي اإلرسائيــي هــو 
ــانية«.83 ــدم اإلنس ــو ه ــت ه ــدم البي ــي« و»ه ــر عرق تطه

لجنة تنفيذ قرار وقف االتفاقيات مع إرسائيل تجتمع 
خالل ساعات

تعقــد اللجنــة املكلفــة بتنفيــذ آليــا قــرار القيــادة بوقــف 

العمــل بكافة االتفاقيات املوقعة مع إرسائيل خال ســاعات. 

ــر أحمــد  ــة التنفيذيــة ملنظمــة التحري وقــال عضــو اللجن

ــني  ــن اللجنت ــاء م ــن أعض ــون م ــة تتك ــدالين، إن اللجن مج

فتــح،  لحركــة  واملركزيــة  التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة 

والحكومــة، وســتضع آليــات عمــل ملموســة بســقف زمنــي 

محــدد ألننــا يف بداية مرحلة جديدة تتطلب إجراءات جدية. 

وقــال مجــدالين إن اللجنة ذات طبيعــة اختصاصية وكل يف 

مجالــه، وســيكون عليــه عــبء تنفيذ هــذا القــرار والحكومة 

ســيكون عليهــا عــبء أكــر يف تنفيــذ الجــزء األهــم مــن هذا 

القــرار وهــو مــا يتعلــق يف البعــد االقتصادي. 

وشــدد مجدلنــي عــى أن القــرار الــذي اتخذتــه القيــادة 

ــاء عليــه يف وضــع  يؤســس ملرحلــة جديــدة ويجــب البن

اســرتاتيجات عمــل لفــك االرتبــاط التدريجــي مــع االحتــال، 

مضيفــاً: إننــا يف مرحلــة جديــدة تتطلــب منــا ايضــاً وحــدة 

املوقــف والصــف الوطنــي مــا يعنــي أنهــاء االنقســام. 

وتواصلــت أمــس بيانــات الرتحيــب بقــرار القيــادة وأكــد 

نائــب رئيــس حركــة فتــح محمــول العالــول، أن قــرار 

القيــادة يشــمل كافــة االتفاقيــات املوقعــة مــع إرسائيــل وال 

ــا شــيئاً.  يســتثنى منه

وأضــاف العالــول يف تريحــات إلذاعــة صــوت فلســطني. 

إننــا ذاهبــون باتجــاه تنفيــذ هــذا القــرار وســيتم البنــاء عى 

ــف  ــق بوق ــبق وتتعل ــام س ــذت في ــي اخ ــر الت ــة التقاي كاف
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ــراً إىل ان  ــال، مش ــع االحت ــة م ــات املوقع ــل االتفاقي العم

ــة  ــادة واضح ــرارات القي ــذ ق ــة بتنفي ــة املكلف ــام اللجن مه

متامــاً وهــي وضــع آليــات لتنفيــذ مــا تــم إقــراراه.84 

خطة إرسائيلية لتحفيز الدول عىل نقل سفاراتها للقدس 
املحتلة

قالــت صحيفــة »يرسائيــل هيــوم«، أمــس: إن وزيــر 

ــر  ــس، يح ــل كات ــال يرسائي ــة االحت ــة يف حكوم الخارجي

لخطــة حكوميــة تهــدف إىل تحفيــز الــدول عــى نقــل 

ــى  ــاً ع ــا قريب ــة، لعرضه ــدس املحتل ــا للق ــفارات باده س

الحكومــة للمصادقــة عليهــا.

وذكــرت الصحيفــة أن خطــة كاتــس، ســتقرتح رصــد مبلــغ 

50 مليــون شــيكل كــرزم مســاعدات للــدول التــي ســتنقل 

ســفاراتها إىل القــدس.

ــول  ــتجرى يف أيل ــي س ــت الت ــات الكنيس ــبب انتخاب وبس

املقبــل، فــإن امليزانيــة املقرتحــة تتطــرق إىل امليزانيــة العامــة 

للدولــة بالعــام 2020، ولكــن إذا لــزم األمــر، وفقــاً لاقــرتاح، 

يحــق لكاتــس تحويــل املــوارد املاليــة لهــذا الغــرض يف ســنة 

امليزانيــة الحاليــة85.

االثنني 2019/7/29

خطة إرسائيلية لتحفيز الدول عىل نقل سفاراتها للقدس 
املحتلة

قالــت صحيفــة »يرسائيــل هيــوم«، أمــس: إن وزيــر 

ــر  ــس، يح ــل كات ــال يرسائي ــة االحت ــة يف حكوم الخارجي

لخطــة حكوميــة تهــدف إىل تحفيــز الــدول عــى نقــل 

ــى  ــاً ع ــا قريب ــة، لعرضه ــدس املحتل ــا للق ــفارات باده س

الحكومــة للمصادقــة عليهــا.

وذكــرت الصحيفــة أن خطــة كاتــس، ســتقرتح رصــد مبلــغ 

50 مليــون شــيكل كــرزم مســاعدات للــدول التــي ســتنقل 

ســفاراتها إىل القــدس.

ــول  ــتجرى يف أيل ــي س ــت الت ــات الكنيس ــبب انتخاب وبس

املقبــل، فــإن امليزانيــة املقرتحــة تتطــرق إىل امليزانيــة العامــة 

للدولــة بالعــام 2020، ولكــن إذا لــزم األمــر، وفقــاً لاقــرتاح، 

يحــق لكاتــس تحويــل املــوارد املاليــة لهــذا الغــرض يف ســنة 
امليزانيــة الحاليــة.86

االحتالل يدمر جزءاً من املرشوع السياحي يف موقع 
سبسطية األثري

ــن  ــس، م ــي أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــام واصل في

اســتهدافها لقريــة العيســوية قــرب القــدس، واعتقلــت 

عــدداً مــن املواطنــني مــن أنحــاء مختلفــة يف الضفــة، 

وكذلــك رشق رفــح، دمــرت قــوات االحتــال جــزءاً مــن 

ــدة سبســطية  مــرشوع ســيايس، قــرب املوقــع األثــري يف بل

شــامل نابلــس، وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم، 

إن قــوات االحتــال اقتحمــت البلــدة للمــرة الثالثــة خــال 

24 ســاعة، ودمــرت جــزءاً مــن مــرشوع ســياحي، يهــدف إىل 

ــذي  ــري، ال ــدر قــرب املوقــع األث إعــادة تأهيــل ســاحة البي
ــة »ب«.87 ــق مصنف ــع يف مناط يق

ساندرز: إذا انتخبت رئيساً سأعيد التفيك يف استخدام 
األموال املنقوصة إلرسائيل

قــال الســناتور بــرين ســاندرز املرشــح للرئاســة األمركيــة 

عــن الحــزب الدميقراطــي، أنــه يف حــال انتخــب رئيســاً 

ــل  ــة إلرسائي ــوال املنقول فســيعيد التفكــر يف اســتخدام األم

ــن  ــا م ــط عليه ــدف الضغ ــك به ــة، وذل ــاعدات أمني كمس

أجــل تغيــر ســلوكها تجــاه الفلســطينيني. ونقلــت صحيفــة 

ــه،  ــاندرز قول ــن س ــس، ع ــادرة أم ــة الص ــس اإلرسائيلي هآرت

ــات  ــل احتياج ــم بتفضي ــن أن يت ــام ال ميك ــال الس إن إح

إرسائيــل عــى باقــي دول املنطقــة، مؤكــداً عــى رضورة أن 

ــرتام.  ــتحق االح ــة تس ــطينيون معامل ــى الفلس يتلق

وأشــار أنــه عــاش يف إرسائيــل وهــو يهــودي وأنــه ليــس 

معاديــاً إلرسائيــل، مؤكــداً عــى حــق اإلرسائيليــني العيــش يف 

ســام واســتقال وأمــن. 

ــش يف الســنوات األخــرة تحــت  ــل تعي ــر أن إرسائي واعت

ــرة  ــادة حكومــة متطرفــة ذات توجهــات عنريــة كث قي

ــات اإلدارة  ــراً إىل أن سياس ــو. مش ــني نتنياه ــة بنيام برئاس

األمريكيــة الحاليــة مؤيــدة إلرسائيــل فقــط، ولكــن الحقيقــة 

ــا  ــة بأكمله ــع املنطق ــف م ــاك تعاط ــون هن ــب أن يك يج

ــدول.88  ــع ال ــع جمي ــل م والعم

الثالثاء 2019/7/30

االحتالل يعتقل 8 مواطنني من الخليل وجنني

اعتقلــت قــّوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، 

مثانيــة مواطنــني مــن محافظتــي الخليــل وجنــني.

وبــنّي نــادي األســر، أن قــوات االحتــال اعتقلــت أربعــة 

مواطنــني مــن محافظــة الخليــل، وهــم: رزق محمــد برهــان 

الجعــري، وزيــاد البكــري، ومحمــد عــامد الطيطــي، ولــؤي 

العمــور.
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كــام اعتقلــت تلــك القــوات أربعــة آخريــن مــن محافظــة 

جنــني، وهــم: فــارس رحــال، ومحمــد الهنــدي، وراتــب 
ــايل، وحســان جــرار.89 الب

هيئة األرسى: استدعاء طفل يف الثالثة من عمره 

للتحقيق منوذج صارخ إلجرام االحتالل بحق الطفولة

اســتهجنت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، مســاء اليوم 

االثنــني، قيــام ســلطات االحتــال بتســليم اســتدعاء تحقيــق 

للطفــل املقــديس القارص محمد ربيع عليان )3 ســنوات( من 

بلــدة العيســوية يف القــدس املحتلــة، بحجــة »القــاء حجــارة 

ــدة. ــا البل ــال خــال اقتحامه ــوات االحت ــة لق باتجــاه مركب

وكانــت قــوات االحتــال اقتحمــت البلــدة اليــوم، وقامــت 

مباحقــة الطفــل عليــان وخــال ذلــك تواجــدت عائلتــه يف 

املــكان وطالبتهــا الرشطــة بإحضــاره يــوم غــد للتحقيــق يف 

مركــز الرشطــة، وســلمتها االســتدعاء.

ــو بكــر، اقــدام  ــواء قــدري أب ــة الل واســتنكر رئيــس الهيئ

ســلطات االحتــال عــى اســتدعاء الطفــل عليــان وهــو بعمر 

الثــاث ســنوات، مؤكــدا أن االحتــال يرتكــب جرائــم علنيــة 

الفلســطينية  الطفولــة  القارصيــن، وأن  بحــق  وواضحــة 

تتعــرض للخطــر الشــديد والدائــم يف ظــل صمــت املجتمــع 

ــون  ــعورة للقان ــة املس ــاكات االرسائيلي ــاه االنته ــدويل تج ال

ــة. ــة حقــوق الطفــل العاملي ــدويل، والتفاقي ال

وأكــد أن ســلطات االحتــال صعــّدت مــن اســتهدافها 

للقــدس واملقدســيني خــال الســنوات القليلــة املاضيــة، 

ولوحــظ أن هنــاك هجمــة منظمة بحــق األطفال املقدســيني 

بشــكل خــاص، وتصاعــدت حمــات االعتقــال للمقدســيني، 

بهــدف تشــويه مســتقبل األطفــال، وتدمــر واقــع الشــباب 
ــطيني.90 الفلس

القدس: رشطة االحتالل تستدعي طفالً )3 سنوات( من 

العيسوية للتحقيق

ســلّمت رشطــة االحتــال، عــر امــس، اســتدعاء للتحقيق 

ــن  ــنوات(، م ــان )3 س ــع علي ــد ربي ــديس محم ــل املق للطف

بلــدة العيســوية يف القــدس املحتلــة.

ــة يف  ــة املتابع ــو لجن ــص عض ــو الحم ــد أب ــح محم وأوض

الطفــل  االحتــال ســلمت  أن رشطــة  العيســوية  بلــدة 

محمــد، اســتدعاء للتحقيــق معــه يــوم غــٍد )اليــوم(، بحجــة 

ــا  ــال اقتحامه ــوات خ ــة للق ــاه مركب ــارة باتج ــاء حج »إلق

ــًة  ــل مدعي ــة الطف ــوات مباحق ــث قامــت الق ــدة«، حي البل

أنــه قــام بإلقــاء حجــر وألحــق األرضار باملركبــة، وخــال ذلك 

ــاره  ــة بإحض ــا الرشط ــكان وطالبته ــه يف امل ــدت عائلت تواج

يــوم غــد للتحقيــق يف مركــز الرشطــة، وســلمتها االســتدعاء.

واســتهجن أبــو الحمــص اســتدعاء الطفــل للتحقيــق، 

االحتــال،  حكومــة  افــاس  عــى  ذلــك  »يــدل  وقــال: 

ــة والشــبان  ــم ماحقتهــم كــام الفتي ــال العيســوية يت فأطف

وحتــى النســاء، فكيــف ســيتم التحقيــق مــع طفــل«؟ 

وأوضــح أبــو الحمــص أن مــا يجــري يف البلــدة هــو عقــاب 

جامعــي ومحاولــة لرتكيــع أهــايل البلــدة، والتــي تشــهد منــذ 

شــهرين اقتحامــات يوميــة، وتنكيــا بالســكان، واعتــداء 

ــر  ــة إىل تحري ــق عــى التجــار، إضاف عــى األهــايل، والتضيي

أصحــاب  عــى  رضائــب  وفــرض  للمركبــات  مخالفــات 

ــى  ــة وع ــاالت يومي ــات اعتق ــن حم ــك ع ــات، ناهي املح

ــكن. ــكان الس ــن م ــادات ع ــاعة وابع ــدار الس م

ــت  ــال اعتقل ــة االحت ــص اىل أن رشط ــو الحم ــت أب ولف

ــد  ــاً( بع ــان )16 عام ــد علي ــم محم ــاة نغ ــس الفت ــر ام فج

اقتحــام منزلهــا يف العيســوية، وبعــد ســاعات مــن التحقيــق 

وعرضهــا عــى املحكمــة قــررت اإلفــراج عنهــا بــرشط 
ــام.91 ــدة 5 أي ــزيل مل ــس املن الحب

قناة عربية: نتنياهو يدعم خطة للبناء الفلسطيني يف 

املنطقة )C( مقابل البناء يف املستوطنات

ــني،  ــي كوه ــة جي ــاة »كان« العري ــلة قن ــفت مراس كش

مســاء أمــس، أن رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو 

.)C( دعــم خطــة يف الكابينــت للبناء الفلســطيني يف املنطقة

وقالــت القنــاة العريــة، إن نتنياهــو يدعــم خطــة يف 

املنطقــة )C( مبــوازاة  الفلســطيني يف  للبنــاء  الكابينــت 

املوافقــة عــى البنــاء يف املســتوطنات، ســيتم الرتويــج لهــذه 

الخطــوة فقــط بقــرار يكــون مبوافقــة جميــع الــوزراء، وحتى 

ــألة92. ــذه املس ــأن ه ــاق بش ــل إىل اتف ــم التوص اآلن مل يت

بؤر استيطانية جديدة يف األغوار الشاملية

بــدأت تــرز عــى ســفح جبــل يطــل عــى مناطــق واســعة 

ــتيطانية  ــؤرة اس ــح ب ــس، مام ــاملية، أم ــوار الش ــن األغ م

ــؤر االســتيطانية  ــدة يف املــكان لتضــاف إىل سلســلة الب جدي

التــي أقامهــا مســتوطنون خــال الســنوات األخــرة يف 

مناطــق متفرقــة مــن األغــوار، وتغلــق آالف الدومنــات مــن 

ــني. ــا الرشعي ــه أصحابه األرايض بوج

ــؤرة االســتيطانية وفقــا للناشــط  ــاء الب ــدأت أعــامل بن وب
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الحقوقــي عــارف دراغمــة، قبــل نحــو شــهرين بإقامــة بيــت 

متنقــل »كرفــان« مــن قبــل مســتوطن واحــد، قبــل أن تقــوم 

ســلطات االحتــال اإلرسائيــي بشــق طريــق اســتيطانية إىل 

ــة، وبعدهــا  ــدول باملرمال ــو القن ــك املوقــع يف منطقــة أب ذل

أضــاف املســتوطنون عــددا مــن »الكرفانــات« وأقامــوا 

ــن  ــعة م ــاحات واس ــك مس ــوا بذل ــياجا ليغلق ــا وس معرش

ــا. ــن املراعــي الخــراء بوجــه أصحابه ــا م األرايض معظمه

وبــني دراغمــة، أن هــذه املنطقــة تقــع بجانــب الطريــق 

ــاوف  ــاك مخ ــطها، وهن ــوار ووس ــامل األغ ــني ش ــة ب الواصل

ــاء  ــال االنته ــا يف ح ــى أصحابه ــة ع ــح محرم ــن أن تصب م

ــول  ــا تتح ــان م ــي رسع ــتيطانية الت ــؤرة االس ــاء الب ــن بن م

ــال  ــتولوا خ ــتوطنني اس ــرا إىل أن املس ــتوطنة، مش إىل مس

الســنوات املاضيــة بهــذا النمــط، عــى مــا يقــارب مــن 37 

ــاملية. ــوار الش ــن األغ ــددة م ــق متع ــم يف مناط ــف دون أل

وأشــار، إىل أن ذات املســتوطن الــذي رشع بإقامــة البــؤرة 

االســتيطانية الجديــدة، واحــد من بــني مجموعة مســتوطنني 

اســتولوا يف وقــت ســابق عى مســاحات واســعة مــن األرايض 

يف خربــة »الســويدة« القريبــة مــن املنطقة التي شــقت فيها 

ــق االســتيطانية غــرب مســتوطنة  ــال الطري جرافــات االحت
ــح.93 ــوادي املال ــدول« ب ــو القن ــة »أب »مســكيوت« يف منطق

األربعاء 2019/7/31

إصابات إثر اقتحام مقام يوسف رشق نابلس وهدم 
منشآت وخيام يف النبي صموئيل واألغوار

فيــام داهمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي أمــس، مكتبــني 

لهيئــة تســوية األرايض وامليــاه يف قريتــي رأس وكــور قضــاء 

النبــي صموئيــل  قريــة  منشــأة يف  طولكــرم، وهدمــت 

الشــاملية،  األغــوار  يف  وخيامــاً  القــدس،  غــرب  شــامل 

ــة  ــة املتآخم ــال التجاري ــاب املح ــن أصح ــدداً م ــت ع وأبلغ

لحاجــز قلنديــا العســكري بأنهــا تعتــزم قريبــا تنفيــذ أوامــر 

الهــدم التــي ســلمتها لهــم قبــل شــهر. فيــام أصيــب أربعــة 

مواطنــني، بالرصــاص الحــي، وآخــرون باالختنــاق بالغــاز 

ــال،  ــوات االحت ــع ق ــات م املســيل للدمــوع، خــال مواجه

ــف« رشق  ــام يوس ــتوطنني »مق ــات املس ــام مئ ــب اقتح عق

ــات  ــأن مواجه ــة، ب ــة وأمني ــادر طبي ــادت مص ــس. وأف نابل

اندلعــت قبيــل اقتحــام مئــات املســتوطنني للمقــام فجــراً، 

ــي يف  ــاص الح ــني بالرص ــة مواطن ــة أربع ــا أدى إىل إصاب م

رفيديــا  ملستشــفى  نقلهــم  وجــرى  الســفلية،  األطــراف 

ــني  ــدة مواطن ــب ع ــام أصي ــاج، في ــي الع ــي لتلق الحكوم

الغــاز املســيل للدمــوع  باالختنــاق، جــراء استنشــاقهم 

ــل  ــال قناب ــوات االحت ــب إطــاق ق ــات، عق خــال املواجه

الغــاز املســيل للدمــوع، وجــرى إســعافهم ميدانيــا، وذكــرت 

مصــادر إرسائيليــة، أن 1300 مســتوطناً اقتحمــوا املقــام 

فجــراً، بحراســة مشــددة مــن جيــش االحتــال اإلرسائيــي، 

مــن جهــة ثانيــة، أقــدم قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، 

عــى إزالــة أســاك شــائكة وهدمــت جدرانــا اســتنادية 

حجريــة للمواطــن إيــاد الجعبــة، يف قريــة النبــي صموئيــل 
ــة.94 ــدس املحتل ــرب الق ــامل غ ش

أكرث من 20 أسرياً يرشعون بإرضاب إسنادي مع املرضبني

 قــال نــادي األســر أن أكــر مــن )20( أســراً يف معتقــات 

االحتــال رشعوا أمس، بإرضاب إســنادي مــع األرسى اإلداريني 

عــن الطعــام، وغالبيتهــم يقبعــون يف معتقــل »النقــب 

الصحــراوي« وهــم مــن الهيئــة التنظيميــة للبجهة الشــعبية.

ــاء  ــاإلرضاب ج ــرار األرسى ب ــر أن ق ــادي األس ــح ن وأوض

ــة األرسى املربــني، مشــراً  بعــد فشــل الحــوار حــول قضي

ــردود  ــاً ب ــاً ســيكون مرهون ــم ســيكون مرهون إىل أن إرضابه

الجهــات املختصــة لــدى االحتــال حــول مصــر األرسى 

املربــني وإنهــاء اعتقالهــم اإلداري. 

وهــذا ويواصــل عــرشة أرسى إرضابهــم عــن الطعــام، 

ــن  ــد م ــر واح ــم اإلداري، وأس ــد اعتقاله ــعة ض ــم تس منه

ــه. واألرسى هــم:  بينهــم يطالــب بحقــه يف توفــر العــاج ل

محمــد أبــو عكــر، ومصطفــى الحســنات. وحذيفــة حلبيــة 

وهــم مربــون منــذ )30( ويقبعــون يف عــززل معتقــل 

ــلطان  ــام، وس ــد غن ــى أحم ــاوة ع ــة«، ع ــان الرمل »نيتس

خلــوف، وحمــزة عــواد، ومنــر العبــد، وحســان عــواد، 

عاطــف  وجــدي  األســر  إىل  إضافــة  عــي،  وإســامعيل 

العــواودة مــن بلــدة دورا قضــاء الخليــل، والــذي رشع 

ــاري،  ــوز الج ــق 29 مت ــس املواف ــوم أم ــذ ي يف اإلرضاب، من

احتجاجــاً عــى مامطلــة إدارة معتقــات االحتــال بتقديــم 

ــه.95  ــازم ل ــاج ال الع

رفض فلسطيني ملقرتح نتنياهو البناء يف مناطق »ج« 

مقابل دفع مخططات لبناء 6000 وحدة استيطانية

ــؤون  ــر للش ــي املصغ ــوزاري اإلرسائي ــس ال ــادق املجل ص

األمنيــة والسياســية »الكابينــت« عى الســامح للفلســطينيني 

ببنــاء 715 وحــدة ســكنية يف املنطقــة املصنفــة »ج« يف 
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ــة. ــة الغربي الضف

ــأيت عشــية وصــول  ــي ت ووافــق عــى هــذه الخطــوة، الت

إىل  كوشــنر  جاريــد  األمــريك  الرئيــس  مســاعدي  كبــر 

املنطقــة، أعضــاء »الكابينــت« باإلجــامع مبــن يف ذلــك 

املســتوطنني. ممثلــو 

ــد  ــو وع ــني نتنياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال وكان رئي

أعضــاء »الكابينــت« بدفــع رسيــع ملخطــط بنــاء 6000 

ــة. وحــدة اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربي

وأفــادت وســائل إعــام إرسائيليــة بــأن كوشــنر طلــب من 

ــاع  ــة إلقن نتنياهــو املصادقــة عــى هــذا املخطــط يف محاول

الــدول العربيــة التــي يزورهــا بأنــه »ميكــن للفلســطينيني أن 

يجنــوا أيضــا مــن مثــار صفقــة القــرن«.

وبهــذا الصــدد، أعلنــت الســلطة الفلســطينية، أمــس، 

رفضهــم مقــرتح نتنياهــو الــذي يقــي بالســامح لهــم 

بالبنــاء يف املناطــق املصنفــة )ج( يف الضفــة الغربيــة مقابــل 

ــق. ــك املناط ــتيطاين يف تل ــع االس التوس

ــزام  ــر ع ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــال عضــو اللجن وق

ــرتح  ــمية، إن »مق ــطني( الرس ــوت فلس ــة )ص ــد إلذاع األحم

ــة  ــطينية ورشعن ــألرايض الفلس ــة ل ــة قرصن ــو محاول نتنياه

ــي«. ــتيطان اإلرسائي االس

وأكــد األحمــد »حــق الفلســطيني الطبيعــي يف البنــاء 

عــى أرض وطنــه يف كافــة املناطــق مبــا فيهــا املصنفــة )ج( 

ــاء فيهــا بحجــة الســيطرة األمنيــة  لكــن إرسائيــل متنــع البن

واإلداريــة عليهــا وهــو مــا يرفضــه القانــون الــدويل باعتبارها 

ــة«. أرايض محتل

اإلنســان  ضــد  »جرميــة  املذكــور  املقــرتح  أن  واعتــر 

ــا  ــة«، داعي ــة الدولي ــرارات الرشعي ــه وق ــطيني وأرض الفلس

ــة«  ــاليب »الخبيث ــذه األس ــل ه ــدي إىل مث إىل رضورة التص
فلســطينيا وعربيــا ودوليــا.96

القدس: رشطة االحتالل تطارد طفال العتقاله من 

العيسوية وتستدعي والده

طــاردت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، الطفــل 

قيــس فــراس عبيــد )6 ســنوات( مــن العيســوية يف القــدس 

املحتلــة، العتقالــه، ومتكــن مــن الهــروب ملنزلــه حيــث حــال 

ــك. ــه دون ذل جــده ووالدت

ــال  ــود االحت ــل، إن جن ــد الطف ــد، وال ــراس عبي ــال ف وق

طــاردت قيــس يف الشــارع يف محاولــة العتقالــه، بحجــة 

ــا. ــدث بتات ــذي مل يح ــر ال ــم، األم ــر عليه ــي حج رم

ــر  ــوة عص ــرتى عب ــارة واش ــس كان يف الح ــاف، »قي وأض

كرتــون صغــرة وبعــد أن رشبهــا ألقــى بهــا عــى الرصيــف، 

ــه يلقــي حجــارة  ــود يف املــكان اعتقــدوا أن ــاك جن وكان هن

ــأ  ــت واختب ــا إىل البي ــه وهــرب مرسع ــوا علي ــم فهجم عليه

ــر«. تحــت الرسي

وتابــع، »دخــل الجيــش املنــزل وكانــت زوجتــي موجــودة 

ووالــدي كذلــك، وحــاال دون اعتقــال قيــس، وأخــذوا هويــة 

زوجتــي ومــن خالهــا كتبــوا اســتدعاء باســمي ورقــم 

هويتــي للحضــور، اليــوم األربعــاء، الســاعة الثامنــة صباحــا، 
ــن«.97 ــق يف شــارع صــاح الدي ــز التحقي إىل مرك

الخميس 2019/8/1

الرئاسة والحكومة: لنا الحق يف البناء عىل أراضينا دون 
ترخيص من أحد

أكــدت الرئاســة الفلســطينية والحكومــة حــق شــعبنا يف 

البنــاء عــى كامــل أراضيــه دون ترخيــص مــن أحــد وهــذا 

الحــق غــر قابــل للمقايضــة مــع االســتيطان يف حــني أكــدت 

ــة  ــا الحكوم ــي طرحته ــة الت ــام اآلن أن الخط ــة الس منظم

اإلرسائيليــة هدفهــا تعزيــز ضــم منطقــة »ج« إلرسائيــل.

ــو  ــل أب ــة نبي ــم الرئاس ــمي باس ــق الرس ــال الناط ــد ق فق

ردينــة، إن كل االســيتطان اإلرسائيــي عــى أرايض دولــة 

ــزوال  ــزوال ب ــة غــر رشعــي، ومصــره إىل ال فلســطني املحتل

االحتــال. وأضــاف يف معــرض رده عــى قــرار الحكومــة 

اإلرسائيليــة إعطــاء ترخيــص لبنــاء 700 وحــدة ســكنية 

للفلســطينيني و6000 وحــدة اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة، 

أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني البنــاء عــى كامــل 

ــن  ــص م ــة لرتخي ــام 1967 دون الحاج ــة ع ــه املحتل أراضي

ــاء أي حجــر اســتيطاين  ــة لبن ــة رشعي ــن نعطــي أي أحــد، ول

ــطينية.  ــا الفلس ــى أرضن ع

ــا  ــي كفلته ــا الت ــض حقوقن ــن نقاي ــة، ل ــو ردين ــع أب وتاب

قــرارات الرشعيــة الدوليــة، والتــي نصــت جميعهــا، وخاصــة 

القــرار األممــي رقــم )2334( بعــدم رشعيــة االســتيطان عــى 

أرايض دولــة فلســطني، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة. 

وختــم الناطــق الرســمي تريحــه بالقول، ســيبقى شــعبنا 

ــن يقبــل املســاومة  الفلســطيني صامــداص عــى أرضــه، ول

ــا القــدس ومقدســاتها،  ــة، ويف مقدمته ــه الوطني عــى ثوابت

ــه  ــل تراب ــى كام ــتقلة ع ــطينية املس ــه الفلس ــة دولت وإقام
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الوطنــي. 

ــتية،  ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ــياق ق ــذا الس ويف ه

إن البنــاء يف األرايض املصنفــة »ج« حــق للفلســطينيني غــر 

قابــل للمقايضــة مــع االســتيطان أو املســاواة فيــام بينهــام.98 

حملة اعتقاالت تطال أرسى محررين يف الضفة

حملــة  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  شــنت 

اعقتــاالت واســعة طالــت 14 مواطنــاً بينهــم أرسى محــررون 

مــن الضفــة. ففــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــال، أمــني 

ــارس  ــدة العيســوية رشق القــدس ي ــح« يف بل رس حركــة »فت

ــت  ــم أطلق ــته ث ــه وفتش ــت منزل ــد أن دهم ــش، بع دروي

رساحــه بكفالــة ماليــة. يذكــر أن ســلطات االحتــال، متــارس 

ــويةن  ــايل يف العيس ــق األه ــي بح ــاب الجامع ــة العق سياس

وتحريــر  واالعتقــاالت  اليوميــة  باالقتحامــات  واملتمثلــة 

املضايقــات  مــن  وغرهــا  املنشــآت  وهــدم  املخالفــات 

اليوميــة، وذلــك يف أعقــاب مواجهــات اندلعــت مطلــع 

ــرر  ــر املح ــهاد األس ــن استش ــفرت ع ــاري، وأس ــهر الج الش

ــال.  ــران االحت ــاً( بن ــد )20 عام ــمر عبي ــد س محم

ويف طولكــرم، اعتقلت قوات االحتال، أربعة شــبان، عقب 

مداهمــة منــازل ذويهــم، وتفتيشــها. ويف الخليــل، اعتقلــت 

ــت  ــس، اعتقل ــني. ويف نابل ــة مواطن ــال، أربع ــوات االحت ق

قــوات االحتــال، خمســة مواطنــني، بينهــم أرسى محــررون. 

كــام اقتحمــت قــوات االحتــال قريــة بيــت دجــن رشقــاً، 

ــه، ويف  ــه وتفيش ــزل ذوي ــم من ــب ده ــاباً عق ــت ش واعتقل

ــازل أرسى  ــال، عــدداً مــن من ــني، دهمــت قــوات االحت جن

محرريــن يف بلــديت الســيلة الحارثيــة واليامــون غــرب جنــني، 

وفتشــتها، دون أن يبلــغ عــن اعتقــاالت.99 

الرئاسة: من حق شعبنا البناء عىل كامل أراضيه املحتلة 

العام 67 دون الحاجة لرتخيص من أحد

قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، 

ــطني  ــة فلس ــى أرايض دول ــي ع ــتيطان اإلرسائي إن كل االس

املحتلــة غــر رشعــي، ومصــره إىل الــزوال بــزوال االحتــال.

وأضــاف يف معــرض رده عــى قــرار الحكومــة اإلرسائيليــة 

ــاء 700 وحــدة ســكنية للفلســطينيني  ــص لبن بإعطــاء ترخي

و6000 وحــدة اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة، إن مــن حــق 

ــة  ــه املحتل ــل أراضي ــى كام ــاء ع ــطيني البن ــعب الفلس الش

ولــن  أحــد،  مــن  لرتخيــص  الحاجــة  دون   1967 العــام 

ــا  ــى أرضن ــتيطاين ع ــر اس ــاء أي حج ــة لبن نعطــي أي رشعي

ــطينية. الفلس

ــا  ــي كفلته ــا الت ــض حقوقن ــن نقاي ــة، ل ــو ردين ــع أب وتاب

قــرارات الرشعيــة الدوليــة، والتــي نصــت جميعهــا، وخاصــة 

القــرار األممــي رقــم )2334( بعــدم رشعيــة االســتيطان عــى 

أرايض دولــة فلســطني، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة.

وأضــاف، ســيبقى شــعبنا الفلســطيني صامــدا عــى أرضــه، 

ولــن يقبــل املســاومة عــى ثوابتــه الوطنيــة، ويف مقدمتهــا 

القــدس ومقدســاتها، وإقامــة دولتــه الفلســطينية املســتقلة 

عــى كامــل ترابــه الوطنــي.

ــطيني  ــود الفلس ــة الصم ــة، أن معرك ــو ردين ــد أب ــام أك ك

ــتمرة. ــت مس ــا زال ــرات م ــدي للمؤام والتص

جــاء ذلــك خــال اللقــاء الــذي نظمتــه اللجنــة الحركيــة 

ــو  ــر أب ــع الوزي ــس، م ــة، أم ــات الحكومي ــوزارات والهيئ لل

ردينــة، يف مركــز املؤمتــرات بــوزارة اإلعــام يف رام اللــه، 

ــلامن  ــا س ــدى فرنس ــطني ل ــفر فلس ــاركة س ــور ومش بحض

ــوزارات،  ــن وكاء ال ــدد م ــة، وع ــة رس اللجن ــريف، وأمان اله

ونــواب رؤســاء الهيئــات، وأمنــاء رس املكاتــب الفرعيــة 

للــوزارات والهيئــات الحكوميــة.

ــور،  ــادة للحض ــس والقي ــات الرئي ــة تحي ــو ردين ــل أب ونق

ورحــب بالســفر الهــريف ودعــاه إىل تقديــم مداخلتــه، 

ــة يف  ــة دور اللجــان الحركي ــا الهــريف أهمي ــاول فيه ــي تن الت

الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، مســتعرضا بشــكل عــام 
ــة.100 ــاحة األوروبي ــى الس ــيايس ع ــع الس الوض

الجمعة 2019/8/2

استشهاد شاب وإصابة ضابط إرسائييل وجنديني يف 
اشتباك قرب حدود غزة

استشــهد الشــاب هــاين أبــو صــاح )23 عامــاً( فجــر 

ــة،  ــوة إرسائيلي ــع ق ــار م ــادل إطــاق الن ــد أن تب ــس، بع أم

وإصابــة ثاثــة عســكريني إرسائيليــني بينهــم ضابــط بجــروح 

متوســطة، والجنديــني بجــروح طفيفــة داخــل حــدود مجمع 

مســتوطنات »اشــكول« إىل الــرشق مــن خــان يونــس جنوب 

ــال نقطــة رصــد  ــوات االحت ــت ق ــام قصف ــزة، في ــاع غ قط

للمقاومــة رشق خــان يونــس، واعتقلــت شــابني عــى حــدود 

ــة إىل  ــكرية إرسائيلي ــوة عس ــت ق ــني تعرض ــاع، يف ح القط

عمليــة إطــاق نــار بالقــرب مــن قريــة برقــة شــامل رام اللــه 

ــي،  ــال متحــدث عســكري إرسائي ــات. وق ــوع إصاب دون وق

إن أبــو صــاح كان مســلحاً وتســلل إىل داخــل الحــدود، 
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ــة  ــة ثاث ــا أدى إلصب ــكرية، م ــوة عس ــاه ق ــار تج ــح الن وفت

جنــود بجــروح متفاوتــة، ونقلــوا إىل مستشــفى ســوروكا عــر 

طائــرة مروحيــة لتلقــي العــاج. 

ــة،  ــل يدوي ــو صــاح كان يحمــل ســاحاً وقناب وادعــى أب

ألقــى إحداهــا تجــاه القــوة التــي واجهتــه وهــي مــن لــواء 

جــوالين. مشــراً إىل أن قــوة أخــرى وصلــت املــكان ونجحــت 

بالقضــاء عليــه بعــد فشــل القــوة األوىل بالتعامــل معــه. 

ــاح  ــو ص ــاب أب ــة، أن الش ــاة 13 العري ــرت قن ــام ذك في

أصــاب جنديــاً يف رأســه، إال أن خــوذة الجنــدي منعتــه مــن 

إصابــة خطــرة، وأنــه أصــاب بجــروح طفيفــة، مشــرة إىل أن 

الضابــط املصــاب يعمــل قائــد فصيــل يف »جــوالين«. 

وأفــاد مراســل »القــدس« بغــزة، أن قــوات االحتــال 

ــد  ــس بع ــان يون ــة رشق خ ــد للمقاوم ــة رص ــت نقط قصف

ســامع طلقــات ناريــة عــى الحــدود، وألقــت العــرشات مــن 

ــة. ــة الحدودي ــك املنطق ــارة يف تل ــل اإلن قناب

ووصفــت »يديعــوت أحرونونــت«، الحــدث بأنــه خطــر، 

وأن هنــاك إخفاقــاً تشــغيلياً لــدى قوات الجيشــن مشــراً إىل 

أن الســؤال املطــروح حــول كيفيــة تســلل الشــاب املســلح 
ومفاجأتــه للجنــود بإطــاق النــار عليهــم.101

»التنفيذية« تؤكد رضورة التزام الدول العربية مببادرة 
السالم العربية

أكــدت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

أهميــة ورضورة التــزام جميــع الــدول العربيــة مببــادرة 

الســام العربيــة كــام قررتهــا القمــة العربيــة التــي انعقــدت 

يف بــروت عــام 2002، وتوقــف كافــة أشــكال التطبيــع مــع 

دولــة االحتــال. 

ــاء  ــدر، مس ــذي ص ــة ال ــة التنفيذي ــان اللجن ــاء يف بي وج

اليــوم الخميــس، يف ختــام اجتامعهــا، »توقفــت اللجنــة 

ــا جــرارد كوشــنر  ــوم به ــي يق ــارة الت ــام الزي ــة أم التنفيذي

مجــدداً  للرتويــج  املنطقــة  إىل  أمــريك  وفــد  رأس  عــى 

ــطيني  ــراع الفلس ــل ال ــوي لح ــريك التصف ــرشوع األم للم

اإلرسائيــي املعــروف بـ»صفقــة القــرن« مــن بوابــة الســام 

االقتصــادي، الــذي قدمــه كوشــنر يف ورشــة املنامــة نهايــة 

ــايض«. ــران امل حزي

وأكــدت أن الشــعب الفلســطيني وهــو يخــوض معــارك 

الدفــاع عــن املصالــح والحقــوق الوطنيــة الثابتة غــر القابلة 

للتــرف تحــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

ــن  ــر ع ــمه واملع ــق باس ــد والناط ــي والوحي ــة الرشع ممثل

آمالــه وطموحاتــه مل يفــوض أحــداً التحــدث باســمه أو 

العــرب يف  املســؤولني  عنــه، وطالبــت  نيابــة  التفــاوض 

الــدول التــي تشــملها زيــارة الوفــد األمــريك الحــدث بلغــة 

واضحــة وهــي رفــض مــا يســمى »صفقــة القــرن« األمركيــة 

تفاصيلهــا  وجميــع  واالقتصاديــة  السياســية  بجوانبهــا 

ــة  ــاً يف األصــل واألســاس لتصفي باعتبارهــا مرشوعــاً إرسائيلي

ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــوق الش ــطينية وحق ــة الفلس القضي

خــال اختزالهــا إىل مجــرد حكــم إداري ذايت تحــت ســلطة 

االحتــال االســتعامري اإلرسائيــي يف الضفــة الغربيــة أو 

ــزة.  ــاع غ ــل يف قط ــيايس هزي ــان س كي

ــذي اتخــذه  ــرار ال ــام الق ــة أم ــة التنفيذي وتوقفــت اللجن

ــوزاري اإلرسائيــي املصغــر )الكابنيــت( اســتناداً  املجلــس ال

والــذي  نتنياهــو  بنيامــني  الــوزراء  رئيــس  القرتاحــات 

يقــي ببنــاء 6 آالف شــقة ســكنية يف املنطقــة املصنفــة يف 

االتفاقيــات املوقعــة بــني الجانبــني الفلســطيني واإلرسائيــي 

االســتيطاين،  االســتعامر  توســيع  إطــار  يف  )ج(،  مبنطقــة 

وحــذرت مــن األخطــار الجســيمة املرتتبــة عــى ذلــك ومــن 

أخطــار البــدء ببنــاء خطــوات ميدانيــة عــى طريــق الضــم 

معظــم مناطــق الضفــة الفلســطينية يف إطــار تطبيــق 

صفقــة القــرن األمركيــة، قبيــل بــدء جــرارد كوشــنر والوفــد 

ــة.102  ــدة يف املنطق ــه الجدي ــق جولت املراف

»التنفيذية« تطالب الدول العربية برفض »صفقة القرن« 
ووقف التطبيع مع االحتالل

أكــدت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

أهميــة ورضورة التــزام جميــع الــدول العربيــة مببــادرة 

الســام العربيــة كــام قررتهــا القمــة العربيــة التــي انعقــدت 

ــع  ــع م ــكال التطبي ــف أش ــام 2002، وتوق ــروت يف الع يف ب

ــة االحتــال. دول

ــاء  ــدر، مس ــذي ص ــة ال ــة التنفيذي ــان اللجن ــاء يف بي وج

أمــس، يف ختــام اجتامعهــا: »توقفــت اللجنــة التنفيذيــة 

أمــام الزيــارة التــي يقــوم بهــا جاريــد كوشــر عــى رأس وفد 

ــريك  ــرشوع األم ــدداً للم ــج مج ــة للرتوي ــريك إىل املنطق أم

ــي املعــروف  ــراع الفلســطيني اإلرسائي التصفــوي لحــل ال

ــذي  ــادي، ال ــام االقتص ــة الس ــن بواب ــرن« م ــة الق بـ»صفق

ــايض«. ــران امل ــة حزي ــة نهاي ــة املنام ــه كوشــر يف ورش قدم

وأكــدت أن الشــعب الفلســطيني وهــو يخــوض معــارك 

الدفــاع عــن املصالــح والحقــوق الوطنيــة الثابتة غــر القابلة 

للتــرف تحــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
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ــن  ــر ع ــمه واملع ــق باس ــد والناط ــي والوحي ــه الرشع ممثل

آمالــه وطموحاتــه مل يفــوض أحــداً التحــدث باســمه أو 

العــرب يف  املســؤولني  عنــه، وطالبــت  نيابــة  التفــاوض 

الــدول التــي تشــملها زيــارة الوفــد األمــريك الحديــث بلغــة 

واضحــة وهــي رفــض مــا يســمى »صفقــة القــرن« األمركيــة 

تفاصيلهــا  وجميــع  واالقتصاديــة  السياســية  بجوانبهــا 

ــة  ــاً يف األصــل واألســاس لتصفي باعتبارهــا مرشوعــاً إرسائيلي

ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــوق الش ــطينية وحق ــة الفلس القضي

خــال اختزالهــا إىل مجــرد حكــم إداري ذايت تحــت ســلطة 

االحتــال االســتعامري اإلرسائيــي يف الضفــة الغربيــة أو 

ــزة. ــل يف قطــاع غ ــيايس هزي ــان س كي

ــذي اتخــذه  ــرار ال ــام الق ــة أم ــة التنفيذي وتوقفــت اللجن

ــوزاري اإلرسائيــي املصغــر )الكابنيــت( اســتناداً  املجلــس ال

ــذي يقــي  ــوزراء بنيامــني نتنياهــو ال ــس ال القرتاحــات رئي

يف  املصنفــة  املنطقــة  يف  ســكنية  شــقة  آالف   6 ببنــاء 

االتفاقيــات املوقعــة بــني الجانبــني الفلســطيني واإلرسائيــي 

االســتيطاين،  االســتعامر  توســيع  إطــار  يف  )ج(،  مبنطقــة 

وحــذرت مــن األخطــار الجســيمة املرتتبــة عــى ذلــك ومــن 

ــق ضــم  ــة عــى طري ــاء خطــوات ميداني ــدء ببن أخطــار الب

معظــم مناطــق الضفــة الفلســطينية يف إطــار تطبيــق 

صفقــة القــرن األمركيــة، قبيــل بــدء جاريــد كوشــر والوفــد 
ــة.103 ــدة يف املنطق ــه الجدي ــق جولت املراف

السبت 2019/8/3

عرشات اإلصابات برصاص اإلحتالل بالضفة والقطاع

الحــي  بالرصــاص  املواطنــني  عــرشات  أصيــب  فيــام 

ــوات  ــداء ق ــوع، جــراء اعت ــاز املســيل للدم ــاق بالغ واالختن

االحتــال اإلرسائيــي عــى املشــاركني الســلميني رشقــي قطاع 

غــزة ويف كفــر قــدوم شــامل الضفــة، أمــس، اقتحــم مئــات 

ــة  ــة إســامية يف قري ــة وأثري ــات تاريخي املســتوطنني، مقام

عورتــا جنــويب رشق نابلــس وأدوا فيها طقوســاً تلمودية. فقد 

أعلنــت وزارة الصحــة يف قطاع غزة عــن إصابة 49 مواطناص 

ــان،  ــي وصحفي ــاص الح ــم 24 بالرص ــة بينه ــراح مختلف بج

بقمــع قــوات االحتــال املشــاركني بفعاليــات الجمعــة 

ــزة.  ــاع غ ــار رشق قط ــرس الحص ــودة وك ــرة الع الـــ69 ملس

ــني  ــن املواطن ــدد م ــة ع ــة بإصاب ــادر محلي ــادت مص وأف

بينهــم صحفيــان وطفــان بالرصــاص الحــي واملطاطــي 

باعتــداء قــوات االحتــال عــى املتظاهريــن الســلميني 

القطــاع.  جنــويب  خزاعــة  وبلــدة  غــزة  مدينــة  رشقــي 

والصحفيــان املصابــان هــام حاتــم مصــور وكالــة »شــينخوا« 

ــس،  ــان يون ــي خ ــني رشق ــي بالقدم ــار مطاط ــة بعي الصيني

والصحفــي أســامة الكحلــوت بعيــار نــاري بالقــدس اليــرسى 

ــزة. ــاع غ ــط قط ــج وس ــم الري رشق مخي

وبــدأ آالف املتظاهريــن بعــد صــاة عــر الجمعــة 

ــاع  ــات قط ــي محافظ ــودة رشق ــامت الع ــد إىل مخي بالتواف

غــزة الخميــس، للمشــاركة يف الجمعــة الـــ 69 مــن فعاليــات 

مســرة العــودة الكــرى وكــرس الحصــار. وأفــادت املصــادر 

املتظاهريــن  أن  القطــاع  الخمــس رشقــي  املخيــامت  يف 

ــاء مــن أداء صــاة  ــوا بالوصــول بعــد اإلنته الســلميني رشع

العــر، فيــام ســبقهم عــدد مــن الشــبان الذيــن توافــدوا إىل 

املخيــامت يف أوقــات مبكــرة. ولبّــى املتظاهــرون الســلميون 

للمشــاركة  للمســرات  العليــا  القياديــة  الهيئــة  دعــوة 

ــزرة واد  ــوان »مج ــل عن ــي تحم ــدة الت ــة الجدي يف الجمع

الذيــن  الفلســطينيني  مــع  للتضامــن  الحمــص«، وذلــك 

ــي واد  ــم يف ح ــم وبيوته ــال منازله ــوات االحت ــت ق هدم

ــة.104  ــدس املحتل ــة الق ــص مبدين الحم

إرسائيل تدفع قدماً بناء 2430 وحدة استيطانية

نقلــت صحيفــة »جروزاليــم بوســت« عــن حركــة »حركــة 

الســام اآلن« أمــس، أنــه مــن املقــرر أن تقــوم اإلدارة املدنية 

هــذا األســبوع بالدفــع قدمــاً بخطــط بنــاء مــا ال يقــل عــن 

ــى  ــة ع ــة الرشعي ــاء صف ــتيطانية، وإضف ــدة اس 2430 وح

أربــع بــؤر اســتيطانية عشــوائية.

وتشــمل قامئــة الخطــط التــي ســتدفع قدمــاً للقيــام ببنــاء 

االســتيطاين: 354 وحــدة يف مســوطنة نيــي، 246 وحــدة يف 

ــفار،  ــتوطنة أس ــدة يف مس ــل، 215 وح ــت إي ــتوطنة بي مس

207 وحــدة يف مســتوطنة براشــا، 194 وحــدة يف مســتوطنة 

جــاين مــودان، 168 وحــدة يف مســتوطنة تاملــون، 132 وحدة 

يف مســتوطنة كفــار أدوميــم، 98 وحــدة يف مســتوطنة 

معاليــه عامــوس، 96 وحــدة يف مســتوطنة كريــات نتافيــم، 

94 وحــدة يف مســتوطنة بيــت هاجــاي، 94 وحــدة يف 

مســتوطنة ميشــوال، 80 وحــدة يف مســتوطنة ياكــر، 70 

مســتوطنة  يف  وحــدة   66 شــيام،  مســتوطنة  يف  وحــدة 

أفــرات، 61 وحــدة يف مســتوطنة ألــون شــفوت، 51 وحــدة 

ــل، 27 وحــدة  يف مســتوطنة شــيلو، 29 يف مســتوطنة أوتني

يف مســتوطنة مســكيوت، 19 وحــدة يف مســتوطنة بدوئيــل 
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و18 وحــدة يف مســتوطنة معاليــه أدوميــم و11 وحــدة 

ــوائية  ــتيطانية العش ــؤر االس ــا الب ــاف. أم ــتوطنة عن يف مس

التــي ســيتم، إضفــاء الرشعيــة عليهــا فهــي: إيبــي هاناحــل، 

وغيفعــات ســلعيت، وهــارويئ، وهايفــري، وبــروش، وعقبت 

ــط  ــام اآلن«، »أن الخط ــة الس ــن »حرك ــران م ــت أف هاجي

توضــح أن سياســة الحكومــة اإلرسائيليــة تتمثــل يف القضــاء 

عــى أي فرصــة للســام، ناهيكــم عــن املــي قدمــاً بعمليــة 

ضــم الضفــة«. وأضافــت أن اســتمرار االســتيطان يقــي عى 

أي فرصــة لحــل الدولتــني للنــزاع اإلرسائيــي الفلســطيني.105 

االحتالل يعّد خطة لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة 
وإعادة بناء 4 مستوطنات يف الضفة والقدس

لجنــة  بــأن  العريــة،  »معاريــف«  صحيفــة  أفــادت 

التخطيــط والبنــاء التابعــة لــإدارة املدنيــة ملســتوطنات 

الضفــة، ســتعقد جلســتها الثانيــة خــال هــذا العــام، يومــي 

االثنــني والثاثــاء املقبلــني.

عــى  للمصادقــة  ســتهدف  الجلســة  إن  وأضافــت: 

ــدة يف  ــتيطانية جدي ــدة اس ــوايل 2430 وح ــاء ح ــٍط لبن خط

الغربيــة. الضفــة  مســتوطنات 

عــى  الوحــدات  توزيــع  إن  الصحيفــة:  وتابعــت 

املســتوطنات كالتــايل: 354 وحــدة اســتيطانية يف مســتوطنة 

»نيــي«، 346  وحــدة يف »بيــت إيــل«، 215 وحــدة يف 

ــركا«، 194 وحــدة يف »جــاين  »أســفر«، 207 وحــدات يف »ب

موديعــني«، 168 وحــدة يف »تلمــون«، 132 وحــدة يف »كفــار 

أدوميــم«، 98 وحــدة يف »معاليــه عامــوس«، 96 وحــدة 

ــاي«، 94  ــت حج ــدة يف »بي ــم«، 94 وح ــات نطافي يف »كري

ــدة يف  ــر«، 70 وح ــدة يف »يك ــوال«، 80 وح ــدة يف »مخ وح

»شــيمع«، 66 وحــدة يف »أفــرات«، 61 وحــدة يف »ألــون 

شــفوت«، 51 وحــدة يف »شــيلو«، 29 وحــدة يف »عتنيئيــل«، 

19 وحــدة يف »فدوئيــل«، 18 وحــدة يف »معاليــه أدوميــم«، 

ــاف«. ــدة يف »عين 11 وح

ونقــل موقــع الصحيفــة عــن منظمــة »الســام اآلن«، 

ــم إخــاء  ــاء 4 مســتوطنات ت ــادة بن ــه ســتتم إع القــول: إن

ــك. ــن ذل ــل ع ــح تفاصي ــا، دون أن توض بعضه

ــوم«،  ــل هي ــة »يرسائي ــرتوين لصحيف ــع اإللك ــال املوق وق

مســاء أمــس: إن هــذا األمــر يــأيت يف أعقــاب مصادقــة 

املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر للشــؤون األمنيــة 

والسياســية )الكابينيــت( عــى مخطــط لبنــاء 6000 وحــدة 

اســتيطانية إرسائيليــة جديــدة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، 

ــبوع  ــن األس ــابق م ــت س ــك، يف وق ــادق كذل ــل، ص باملقاب

املــايض، عــى الســامح للفلســطينيني ببنــاء 715 وحــدة 
ســكنية يف املناطــق املصنفــة )ج( بالضفــة.106

األحد 2019/8/4

ألول مرة .. السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص 

بناء مبناطق )ج(

ــا  ــس، عزمه ــرة، أم ــت الســلطة الفلســطينية ألول م أعلن

ــيطرة  ــة لس ــق )ج( الخاضع ــاء يف مناط ــص بن ــح تراخي من

ــة. ــة الغربي ــاً يف الضف ــاً وإداري ــل أمني إرسائي

وأكــد وزيــر الحكــم املحــي، مجــدي صالــح، البــدء 

بتنفيــذ مخططــات هيكليــة تنظيميــة يف كافــة املناطــق 

بغــض النظــر عــن التصنيفــات اإلرسائيليــة التــي تعتــر 

مناطــق )يس( مســتباحة لهــا.

وأوضــح صالــح يف حديــث إلذاعــة فلســطني، إن »الحكــم 

املحــي« ســتمنح الرخــص يف كافــة املناطــق بحســب النمــو 

الســكاين.

ــذ  ــه لتنفي ــدى موافقت ــاد األورويب أب ــار إىل أن االتح وأش

مشــاريع تنمويــة يف مناطــق »ج«، ولكــن إجــراءات االحتال 

ــح  ــدويل ال مين ــون ال ــداً أن القان تحــول دون تنفيذهــا، مؤك

األرايض  البنــاء يف  لتنظيــم  قانونيــة  أي صفــة  االحتــال 

التنظيــم  الفلســطينية وأن هــذا يقتــر عــى مجلــس 

ــطيني. ــى الفلس األع

بــني  املرحــي  للســام  أوســلو  اتفــاق  وبحســب 

ــة  ــإن الضف ــام 1993، ف ــع ع ــل، املوق الفلســطينيني وإرسائي

ــاً  ــع أمني ــق، األوىل )أ( وتخض ــاث مناط ــم لث ــة تقس الغربي

وإداريــاً للســيطرة الفلســطينية، واملنطقــة )ب( تخضــع 

فيــام  فلســطينية،  وإداريــة  إرسائيليــة  أمنيــة  لســيطرة 

املنطقــة )ج(، وتشــكل نحــو 60 باملئــة مــن الضفــة الغربيــة، 
فتخضــع لســيطرة إرسائيــل أمنيــاً وإداريــاً.107

االثنني 2019/8/5

مجلس الوزراء: سنقوم بكل ما يعزز وجودنا عىل كامل 

أرضنا ومنع تجاوزات االحتالل فيها

قرر تثبيت وتوظيف 2845معلام ومعلمة

اعتمد نحو 2900 منحة داخلية وخارجية للطلبة 
املتفوقني يف الثانوية العامة

شــعبنا  أبنــاء  اشــتية  محمــد  الــوزراء  رئيــس  هنــأ 
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العربيــة  واألمتــني  والشــتات  الوطــن  يف  الفلســطيني، 

واإلســامية مبناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك، وبهــذه 

املناســبة قــرر املجلــس تعطيــل الدوائــر الحكوميــة اعتبــاراً 

مــن صبــاح يــوم الســبت املقبــل املوافــق 2019/08/10 

وحتــى مســاء يــوم الخميــس املوافــق 2019/08/15.

ــبوعية  ــة األس ــتهل الجلس ــوزراء يف مس ــس ال ــار رئي وأش

ملجلــس الــوزراء، التــي عقدهــا اليــوم االثنــني، يف مدينــة رام 

اللــه، إىل أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي مــا زالــت تهاجــم 

وتعتــدي يوميــاً عــى مدننــا وقرانــا يف مختلــف املناطــق )أ(، 

و)ب(، و)ج(، مؤكــداً أن إرسائيــل تتعامــل اليــوم مــع هــذه 

املناطــق والتصنيفــات عــى أنهــا مناطــق )ج(، وقــال: »بنــاًء 

عليــه نــدرس التعامــل مــع كافــة املناطــق الفلســطينية عــى 

ــز  ــن لتعزي ــو ممك ــا ه ــكل م ــنقوم ب ــق )أ( وس ــا مناط أنه

وجودنــا عــى كامــل أرضنــا ومنــع تجــاوزات االحتــال 

فيهــا«.

وعــر رئيــس الــوزراء عــن رفضــه لتريحــات اإلدارة 

األمركيــة حــول التعامــل مــع الخطــة األمركيــة لحــل 

الدولتــني، والحديــث عــن حكــم ذايت لضــامن أمــن إرسائيــل، 

ــذه  ــض ه ــطينية ترف ــادة الفلس ــس، والقي ــال: »إن الرئي وق

لديــه  الفلســطيني  الشــعب  أن  مؤكــداً  التريحــات«، 

حقــوق يناضــل مــن أجلهــا ويُجمــع كل العــامل عليهــا، 

ــُك أحــد  ــة، وال ميل ــرارات الدولي ــات والق ــا االتفاقي وتؤكده

ــة  ــه السياســية بإقام ــان شــعبنا مــن حقوق ــام كان حرم مه

دولتــه املســتقلة«.

ــوزراء اإلشــادة مبكرمــة  ويف ســياق آخــر، جــدد رئيــس ال

خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز 

ألهــايل الشــهداء واألرسى بــأداء مناســك الحــج لهــذا العــام، 

مؤكــداً االنســجام والتواصــل والتنســيق الدائــم مــع اململكــة 

ــعودي  ــف الس ــك باملوق ــيداً كذل ــعودية، مش ــة الس العربي

الداعــم للقضيــة الفلســطينية.

وأكــد أن العــام الــدرايس ســيكون يف موعــده، مــع دراســة 

كيفيــة املســاعدة يف رفــع املعانــاة عــن املعلمــني بالتنســيق 

مــع اتحــاد املعلمــني.

وجــدد رئيــس الــوزراء تقديــره العــايل للــكادر العســكري 

ــني يف قطــاع الصحــة  ــي واملــدين مــن معلمــني وعامل واألمن

ــى  ــة ع ــلطة الوطني ــني يف الس ــع العامل ــات وجمي والخدم

اإلرسائيــي  العــدوان  مواجهــة  يف  وصرهــم  صمودهــم 

املــايل، مؤكــداً أن الحكومــة أرســلت رســائل لســلطة النقــد 

والجامعــات ورشكات االتصــاالت أكــدت فيهــا عــى رضورة 

أن تتشــارك كل الجهــات يف تحمــل جــزء مــن عــبء األزمــة 

ــى  ــة ع ــة اإلرسائيلي ــراء القرصن ــا ج ــة علين ــة املفروض املالي

الدفعــات واألقســاط  مــن  نســباً  تتقــاىض  أموالنــا، وأن 

ــام. ــي القطــاع الع ــا يــرف ملوظف ــع م تتناســب م

ــل  ــارة الداخ ــيقومون بزي ــن س ــني الذي ــاب باملواطن وأه

خــال فــرتة العيــد أن ال يجعلــوا مــن هــذه املناســبة فرصــة 

للتســوق مــن األســواق اإلرسائيليــة، بــل تكــون مشــرتياتهم 

ــا الوطنــي، مشــراً  مــن األســواق الفلســطينية دعــامً ملنتجن

ــكل  ــة بالتعامــل ب ــه لألجهــزة األمني ــه أصــدر تعليامت إىل أن

حــزم مــع تجــار البضائــع الفاســدة ومهــريب املخــدرات 

ــم. ــات بحقه ــاع أقــى العقوب وإيق

وقــرر املجلــس تقديــم 200 منحــة دراســية )منحــة 

مجلــس الــوزراء( للطلبــة املتفوقــني يف الثانويــة العامــة 

ــن  ــر م ــد أك ــام اعتم ــاج، ك ــوق واالحتي ــر التف ــق معاي وف

يف  املتفوقــني  للطلبــة  وخارجيــة  داخليــة  منحــة   2900

الثانويــة العامــة، منهــا مــا يزيــد عــن 1000 منحــة خارجيــة 

ــة. كامل

ــم ممــن  ــت 1145 معلمــة ومعل ــس تثبي ــر املجل ــام أق ك

العقــود، وتوظيــف 1700 معلمــة  بنــد  يعملــون عــى 

ومعلــام جديــدا، و159 موظفــا عــى بنــد املياومــة.

ــص  ــة لرتخي ــة مالي ــس آلي ــد املجل ويف ســياق آخــر، اعتم

املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة املتعــرة، مبــا يضمــن 

ــة  ــرتددات العامل اســتمرارها يف العمــل واملحافظــة عــى ال

ــة غــر املرخصــة  يف فلســطني، وطالــب املؤسســات اإلعامي

ــة. ــا القانوني ــب أوضاعه بتصوي

كــام صــادق عــى رشاء دفاتــر جــوازات الســفر مبواصفــات 

ــرر  ــك ق ــني. وكذل ــراءات الســفر للمواطن ــة تســهل إج عالي
املجلــس إعــادة تشــكيل مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه.108

الثالثاء 2019/8/6

فصل صوريف والجعبة ببوابة حديدية ضخمة

أصيــب عــدد مــن املواطنــني باالختنــاق يف عوريــف 

جنــوب نابلــس بعــد إطــاق قــوات االحتــال قنابــل الغــاز 

ــتوطنني  ــوم املس ــاب هج ــم يف أعق ــوع عليه ــيل للدم املس

عــى منــازل بالبلــدة، يف حــني فصلــت قــوات االحتــال أمس 

ــة  ــة ضخم ــة حديدي ــة ببواب ــف والجعب ــي صوري ــني قريت ب

وأحدثــت تخريبــاً كبــراً يف منــازل املواطنــني يف تقــوع، 
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ــام  ــري أم ــع األث ــت املوق ــطية وأغلق ــت سبس ــام اقتحم ك

ــال مراكــب  ــة االحت ــني، ويف القطــاع طــاردت بحري املواطن

الصياديــن واعتقلــت صيــاداً بعــد إطــاق النــار عــى مركبــه. 

الســواتر  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  اســتبدلت  فقــد 

الرتابيــة التــي تفصــل بــني قريتــي الجبعــة إىل أقــى الغــرب 

ــامل  ــى الش ــف إىل أق ــم وصوري ــت لح ــة بي ــن محافظ م

مــن محافظــة الخليــل ببوابــة حديديــة ضخمــة ومثبتــة يف 

األرض.109 

إدارة »عوفر« تنقل 20 أسرياً إىل الزنازين واألرسى 
يغلقون األقسام ومستمرون باإلرضاب

قــال نــادي األســر، أمــس، إن قــوات القمــع التابعــة 

إلدارة معتقــات االحتــال أحدثــت تدمــراً كبــراً يف قســمي 

ــا  ــام نفذته ــة اقتح ــد عملي ــر، بع ــل عوف )20/19( يف معتق

يــوم أمــس األول مســتهدفة القيــادات التنظيميــة لــألرسى. 

األشــبال )األرسى دون  االقتحــام قســم  وطالــت عمليــة 

ــم  ــن، ث ــم للزنازي ــد بعضهــم ونقله ــاً(، وجــرى تقيي 18 عام

ــاً. ــم الحق إعادته

ــل  ــل بنق ــد قامــت إدارة املعتق ــادي األســر فق ــاً لن ووفق

نحــو )20( أســراً إىل الزنازيــن مــن القســم )20(، فيــام 

ــوب.  ــات الجن ــوع« ومعتق ــل »جلب ــت أرسى إىل معتق نقل

وأشــار إىل أن األرسى أعــادوا الوجبــات التــي تقدمهــا 

اإلدارة، وأغلقــوا األقســام وهــم مســتمرون يف إرضاب حتــى 

ــجون اإلرسائيليــة، أن  ــت إدارة الس ــول. زعم ــل لحل التوص

عمليــات القمــع التــي تقــوم بهــا ضــد االرسى الفلســطينيني 

يف ســجن عوفــر هدفهــا الكشــف عــن هواتــف نقالــة تــم 

تهريبهــا لداخــل الســج. مدعيــة أنهــم يهربونها عــر األطفال 

الســجون  داخــل  ببيعهــا  ويقومــون  الزيــارات،  خــال 

ــواكل.110  ــن الش ــرشات اآلالف م بع

االحتالل مينع إقامة حفيل تأبني لـ د. صبحي غوشة 
وأحمد عديلة

ــة  ــن إقام ــس م ــر أم ــة ع ــلطات اإلرسائيلي ــت الس منع

ــة يف  ــد عديل ــة وأحم ــي غوش ــور صبح ــني للدكت ــي تأب حف

ــدس.  الق

فقــد اقتحمــت املخابــرات اإلرسائيليــة مركــز يابــوس 

الثقــايف حيــث كان مــن املفــرتض إقامــة حفــل تأبــني البــن 

ــن  ــاركني م ــراج املش ــت بإخ ــة وقام ــي غوش ــدس صبح الق

الفقيــد إىل خــارج  شــخصيات دينيــة ووطنيــة وعائلــة 

القاعــة واعتــدت عــى بعــض منهــم وقامــت مبصــادرة 

هويــات آخريــن.

ــة  ــيخ عكرم ــا الش ــامية العلي ــة اإلس ــس الهيئ ــال رئي وق

صــري، يف مؤمتــر صحفــي عقــد خــارج مركــز يابــوس: »أتينــا 

ــم رجــل مــن رجــال القــدس، وقامــة شــامخة  ــوم لتكري الي

يف املدينــة، املرحــوم الدكتــور صبحــي غوشــة ومل نقــم بــأي 

عمــل يخــل باألمــن، وغنــام أردنــا أن نكــرم اإلنســان، الــذي 

قــدم خدمــات للمدينــة، ونحــن نؤكــد عــى موقفنــا بتكريــم 

رجاالتنــا«.111 

متطرفون يهود يطالبون باقتحام األقىص يوم »األضحى« 
االحتالل يقتحم سبسطية ويفصل بني قريتي صوريف 

والجبعة

اليمينيــة  الهيــكل«  ألجــل  »طــاب  وّجهــت جامعــة 

املتطرفــة، رســالة إىل رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني 

باقتحــام  لليهــود  بالســامح  فيهــا  طالبــت  نتنياهــو، 

األقــى خــال عيــد األضحــى، وذلــك لتوافقــه يــوم األحــد 

2019/8/11 مــع مــا يســمى ذكــرى »خــراب الهيكل التاســع 

مــن آب« العــري.

الرســالة رشطــان اشــرتطتهام جامعــة  وجــاء يف آخــر 

ــد  ــم التعه ــى نتنياهــو: »أن يت ــكل« ع »طــاب ألجــل الهي

والنــرش بصــورة علنيــة أنــه ســيتم الســامح لليهــود بدخــول 

األقــى يــوم األحــد، حتــى وإن كان يــوم عيــد للمســلمني، 

وأن تتــم زيــادة أوقــات الزيــارات، حتى تشــمل كل ســاعات 

ــواب،  ــى األب ــع ع ــط املتوق ــة الضغ ــر نتيج ــاح والظه الصب

ــوم حــار«. ــام يف ي ــة الصي وخصوصــا مــع صعوب

ويعتــر مــا يســمى ذكــرى »خــراب الهيــكل« مــن األيــام 

ــاوز  ــى، ويتج ــة لألق ــات جامعي ــا اقتحام ــذ فيه ــي تنف الت

ــتوطن،  ــف مس ــوم أل ــذا الي ــنويا يف ه ــني س ــدد املقتحم ع

وعــادة يتــم إغــاق بــاب املغاربــة - حيــث يتــم مــن خالــه 

اقتحــام األقــى كل يــوم باســتثناء أيــام الجمعــة والســبت - 

ــدي الفطــر واألضحــى. يف عي

دعــوات  خطــورة  مــن  دينيــة  شــخصيات  وحــذرت 

جامعــات الهيــكل املزعــوم مــن تنفيــذ اقتحامــات األقــى 

ــرة  ــابقة خط ــه س ــلمني، واعترت ــر للمس ــد األك ــوم العي ي

ــدا. ج

مــن جهــة ثانيــة، ذكــر تقريــر أعــده مركــز القــدس 

أعــداد  أن  والفلســطيني،  اإلرسائيــي  الشــأن  لدراســات 

املســتوطنني الذيــن اقتحمــوا املســجد األقــى، خــال شــهر 



www.prc.ps   آب 2019

53

متــوز املنــرم، وصــل 2500 مســتوطن وفــق رصــده.

وأوضــح املركــز أن مــن بــني مــن قــاد االقتحامــات وزيــر 

اريئيــل،  أوري  املتطــرف  االحتــال  الزراعــة يف حكومــة 

وعنــارص يف جيــش االحتــال بلباســهم العســكري، ومــا 

ــوم. ــكل املزع ــاب الهي ــمون ط يس

وأشــار املركــز اىل أن عــدد املســتوطنني املقتحمــني لألقــى 

ــكل املزعــوم،  ــة لـــ40 مــن طــاب الهي ــغ 2345، باإلضاف بل

و115 موظفــا مــن حكومــة االحتــال بينهــم املتطــرف 

ــك. ــودا غلي يه

ــات  ــن جامع ــوات م ــايض دع ــوز امل ــهر مت ــهد ش ــام ش ك

منضويــة يف إطــار مــا يُعــرف بـ»اتحــاد منظــامت الهيــكل« 

للمشــاركة  املســتوطنني،  وجمهــور  أنصارهــا  املزعــوم 

الواســعة يف اقتحــام األقــى، تزامنــا مــع مناســبات تلموديــة 
تهويديــة.112

األربعاء 2019/8/7

االحتالل يصادق عىل بناء 2604 وحدات استيطانية يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة 

أفــادت حركــة »الســام اآلن« ومصــادر إرسائيليــة أخــرى 

أمــس أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي صادقــت رســمياً عى 

خطــط بنــاء أكــر مــن 2600 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة، هــي األحــداث يف سلســلة خطــط 

تســارعت وترتهــا منــذ تــويل الرئيــس األمــريك، دونالــد 

ــام اآلن  ــت الس ــض. وقال ــت األبي ــلطة يف البي ــب، الس ترام

ــوزارة  ــة ل ــط التابع ــة التخطي ــس إن »لجن ــا أم ــان له يف بي

األمــن اإلرسائيليــة صادقــت أثنــاء اجتامعهــا خــال اليومــني 

املاضيــني عــى 23.4 وحــدات ســكنية متــر يف مراحــل 

مختلفــة مــن إجــراءات املوافقــة«. وكانــت الســام اآلن 

ــاً  ــال ســيدفع قدم ــايض أن االحت ــة امل ــوم الجمع ــت ي أعلن

ــل  ــك قب ــتيطانية، وذل ــدات اس ــاء 23.4 وح ــات بن مخطط

ــى هــذه املخططــات.113  ــة رســمياً ع املصادق

فشل الحوار يف معتقل »عوفر« و6 أرسى يرشعون 
باإلرضاب عن الطعام

أفــاد نــادي األســر، مســاء أمــس، بــأن الحــوار بــني األرسى 

وإدارة معتقــل »عوفــر« فشــل، فيــام رشع 6 أرسى باإلرضاب 

املفتــوح عــن الطعــام رداً عــى عمليــة قمعهــم ونقلهــم مــن 

ــز  ــودة، ومعت ــامة ع ــة، وأس ــد خطب ــم: محم ــجن، وه الس

حامــد، وثائــر حاميــل، ورامــي هيفــا، وشــادي شــايدة.

ولفــت نــادي األســر يف بيــان صــدر عنــه، إىل أن األوضــاع 

ــر  ــن التوت ــة م ــهد حال ــزال تش ــا ت ــر« م ــل »عوف يف معتق

ــني األرسى وإدارة  ــد فشــل جلســات الحــوار ب الشــديد، بع

املعتقــل، حيــث رفضــت اإلدارة مطالــب األرسى حــول 

القمــع.  نتجــت عــن عمليــة  التــي  القضايــا األساســية 

ــة  ــل عملي ــه قب ــت علي ــام كان ــادة األوضــاع ك ــل بإع وتتمث

القمــع، وإنهــاء عــزل مجموعــة مــن األرسى، وإعــادة األرسى 

ــفياً. ــم تعس ــم ونقله ــرى قمعه ــذي ج ال

ــر  ــة ع ــم لإجــراءات االنتقامي ويواصــل األرسى مواجهته

إرجــاع وجبــات الطعــام وإغــاق األقســام، بحيــث توقفــت 

ــك  ــل ذل ــة، ومقاب ــة االعتقالي ــاة« اليومي ــر »الحي كل مظاه

تواصــل اإلدارة كجــزء مــن إجراءاتهــا القمعيــة إغــاق 

ــلة. ــا واملغس الكنتين

ــن آب  ــع م ــوم الراب ــذت ي ــع نف ــوات قم ــار إىل أن ق يش

الجــاري اقتحامــاً لغــرف األرسى يف قســمي )20( و)19( 

اللذيــن يضــامن األرسى األطفــال، وألقــت قنابــل الغــاز 

ــم  ــة منه ــت مجموع ــرب ونقل ــى األرسى بال ــدت ع واعت

ــرى.  ــات أخ ــا إىل معتق ــرى نقله ــة ج ــزل، ومجموع للع

وحــذر نــادي األســر مــن خطــورة مــا يجــري يف معتقــل 

وهــي  األرسى،  عــى  الهجمــة  تصاعــد  مــع  »عوفــر«، 

املواجهــة الثانيــة األشــد منــذ ســنوات داخــل املعتقــل، 

حيــث شــهد مواجهــات عنيفــة أصيــب فيهــا عــرشات 

األرسى مطلــع العــام الجــاري، مبينــاً أن مــا زاد مــن خطــورة 

مــا يجــري هــو عمليــات االقتحــام التــي متــت لقســم األرسى 

األطفــال مــن قبــل وحــدات »املتســادا«، وهــو مــا مل يحــدث 

سابقاً.

مــن جانبهــا، أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحررين، بأن 

ــات  ــن العقوب ــة م ــر« فرضــت مجموع ــل »عوف إدارة معتق

ــة القمــع  التعســفية بحــق عــدد مــن األرسى، عقــب عملي
والتنكيــل التــي تعــرض لهــا املعتقلــون األحــد املــايض.114

محكمة إرسائيلية تفرض مليون و600 ألف شيكل غرامة 
عىل أهايل العراقيب

فرضــت املحكمــة املركزيــة يف بــر الســبع غرامــة قدرهــا 

ــة العراقيــب،  مليــون و600 ألــف شــيكل عــى أهــايل قريب

مســلوبة االعــرتاف يف منطقــة النقــب، والتــي هدمتهــا 

ــايض.  ــني امل ــس، اإلثن ــرة 149 أم ــة للم ــلطات اإلرسائيلي الس

ــه املحكمــة، أمــس، فقــد قبــل  وبهــذا القــرار الــذي أصدرت

ــو  ــرة أب ــد عش ــلطات ض ــف الس ــي موق ــاء اإلرسائي القض
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ــة،  ــا يف مســاكن متواضع ــى أرضه ــش ع ــي تعي ــم الت مديغ

وتحرمهــا الســلطات مــن كافــة مقومــات الحيــاة األساســية 

وتعمــل بــكل قواهــا القتــاع أهــايل العراقيــب وتهجرهــم 

ــرض  ــم ف ــه ت ــة فإن ــرار املحكم ــاً لق ــم. ووفق ــد أرضه وتهوي

هــذا املبلــغ الكبــر عــى أهــايل العراقيــب مقابــل تكاليــف 

ــم  ــد »اقتحامه ــرات، بع ــدة م ــا ع ــاكن وإخائه ــدم مس ه

أرايض جمهــور مبلكيــة الدولــة« يف العراقيــب. وليســت 

ــة  ــة املركزي ــا املحكم ــرض فيه ــي تف ــرة األوىل الت ــذه امل ه

يف بــر الســبع مثــل هــذه الغرامــات الباهظــة عــى أهــايل 

العراقيــب، فقــد ســبق وأن فرضــت بنــاء عــى طلــب 

اإلدعــاء العــام اإلرسائيــي غرامــات ماليــة تقــدر مبئــات 

آالف الشــواقل عــى الشــيخ صيــاح الطــوري وآخريــن مــن 

العراقيــب، ووجهــت الســلطات اإلرسائيليــة للشــيخ الطــوري 

ــة  ــدم إخــاء قري ــة وع ــى أراٍض للدول ــتياء ع ــة »االس تهم
ــام 115.1999 ــذ الع ــب« من العراقي

وزير األمن الداخيل اإلرسائييل يجدد إغالق 26 مؤسسة 
يف القدس

ــاد أردان  ــي جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــدر وزي أص

بحظــر  الجديــدة  التعســفية  القــرارات  مــن  مجموعــة 

ــة  ــطينية وكاف ــة الفلس ــلطة الوطني ــاط لس ــا أي نش موجبه

مدينــة  يف  واإلســامية  الوطنيــة  والحــركات  التنظيــامت 

القــدس املحتلــة.

ــل  ــن قب ــواء م ــطيني س ــاط فلس ــر أردان أن أي نش واعت

الســلطة أو فصائــل العمــل الوطنــي واإلســامي »عمــاً 

إرهابيــاً«، يقــع منظمــة والقائــم بــه تحــت طائلــة مــا 

ــاب«. ــع اإلره ــون »من ــمى قان يس

أو  ثقافيــة  نشــاطات  أي  »أن  القــرار  نــص  يف  وجــاء 

سياســية للمنظــامت الفلســطينية، أو الســلطة الفلســطينية، 

مبحيــط مدينــة القــدس يعتــر مساســاً بالســيادة والقانــون 

ــره.116  ــق تعب ــي«، وف اإلرسائي

وزير إرسائييل: أي نشاط للسلطة والفصائل بالقدس يعد 
»عمالً إرهابياً«

ــاد أردان  ــي جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــدر وزي أص

ــا  ــة مــن بينه مجموعــة مــن القــرارات التعســفية واملتطرف

حظــر أي نشــاطات للســلطة الفلســطينية وكافــة التنظيامت 

والحــركات الوطنيــة واإلســامية يف مدينــة القــدس املحتلــة.

واعتــر أردان أي نشــاط فلســطيني رســمي أو مــن فصائل 

العمــل الوطنــي واإلســامي »عمــا إرهابيــا«، يوقــع منظمــه 

والقائــم عليــه تحــت طائلــة قانــون )منــع اإلرهــاب(.

أو  ثقافيــة  نشــاطات  أي  »إن  القــرار  نــص  يف  وجــاء 

سياســية للمنظــامت الفلســطينية، أو الســلطة الفلســطينية، 

ــون  ــيادة والقان ــا بالس ــر مس ــدس يعت ــة الق ــط مدين مبحي
اإلرسائيــي«.117

سبعة من شهداء مسريات العودة ُقتلوا جراء إصابتهم 
بقنابل غاز مسيل للدموع

ــان يف  ــوق اإلنس ــي لحق ــات اإلرسائي ــز املعلوم ــال مرك ق

األرايض املحتلــة »بتســيلم«، إن مــا ال يقــل عــن 7 مــن 

شــهداء »مســرات العــودة« البالــغ عددهم 200 استشــهدوا 

ــت أجســادهم. ــاز أصاب ــل غ جــراء قناب

الشــؤون  تنســيق  مكتــب  معطيــات  أن  إىل  وأشــار 

اإلنســانية يف هيئــة األمــم املتحــدة تفيــد بــأن هنــاك أكــر 

مــن 1600 جريــح جــراء إصابــات كهــذه.

ــذه  ــاز به ــل الغ ــاق قناب ــيلم« إىل إن »إط ــت »بتس ولف

ــا  ــي تطبّقه ــار الت ــاق الن ــة إط ــن سياس ــزء م ــة ج الطريق

إرسائيــل منــذ أكــر مــن ســنة قــرب الرشيــط الحــدودي«، 

ــن  ــاق م ــون واألخ ــة للقان ــة مخالف ــذه السياس ــال، »ه وق

ــكلون  ــزل ال يش ــخاص ع ــث إنهــا تســمح بإصابــة أش حي

ــد«.118  ــى أح ــرا ع خط

الخميس 2019/8/8

اقتحام منزل شهيد يف العيسوية وحي بقلقيلية وتدمري 
خط مياه واالستيالء عىل شبكة ري يف األغوار

حملــة  اإلرسائيليــة  االحتــال  قــوات  واصلــت  فيــام 

اعتقاالتهــا يف انحــاء متفرقــة مــن الضفــة مبــا فيهــا القــدس، 

أمــس، اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل ذوي الشــهيد 

محمــد ســمر عبيــد، يف قريــة العيســوية، كــام دمــرت 

ســلطات االحتــال خطــأ ناقــاً للميــاه واســتولت عــى 

شــبكة ري يف األغــوار الشــاملية.

فقــد اقتحمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، 

منــزل ذوي والشــهيد محمــد ســمر عبيــد، يف العيســوية. 

وأفــاد والــد الشــهيد، أن قــوات االحتــال دهمــت املنــزل 

وفتشــته يف محاولــة العتقــال نجلــه أحمــد )20 عامــاً( الــذي 

ــت  ــياق، اعتقل ــام. يف الس ــت االقتح ــداً وق ــن متواج مل يك

ــقاء  ــم أش ــة، بينه ــن الضف ــاً م ــال 15 مواطن ــوات االحت ق

وفتيــة.
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ــس  ــر أم ــة فج ــة قلقيلي ــال مدين ــش االحت ــم جي واقتح

ــر صغــرة  ــرة تصوي ــات عســكرية واســتخدم طائ بعــدة آلي

ــم. ــود يف مهمته ــاعدة الجن ملس

تفتيــش  الجنــود بعمليــة  وأكــد شــهود عيــان قيــام 

ــزل  ــم اعتقــال شــقيقني بعــد اقتحــام املن واســعة، حيــث ت

محتوياتــه.119  وتخريــب 

9-2019/8/17 عطلة عيد األضحى

األحد 2019/8/18

استهداف مجموعة شبان عىل الحدود مع القطاع 
وتضارب األنباء حول عددهم ومصريهم

أمــس،  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  قصفــت 

ــت  ــدة بي ــامل بل ــطينيني ش ــبان الفلس ــن الش ــة م مجموع

ــش  ــم الجي ــق باس ــال الناط ــزة. وق ــاع غ ــامل قط ــا ش الهي

اإلرسائيــي، إنــه تــم رصــد مجموعــة مســلحة اقرتبــت مــن 

ــم،  ــة تجاهه ــار مــن دباب ــم إطــاق الن ــي، وت الســياج األمن

ثــم تــم قصفهــم باملروحيــة دون أن يحــدد مصرهــم. 

وبحســب عــدد مــن مراســي القنــوات العريــة، فــإن 

ــوات  ــل ق ــن قب ــم م ــم رصده ــلحني وت ــوا مس ــبان كان الش

لــواء جــوالين قبــل أن يتــم قصفهــم وقتــل وإصابــة بعضهــم. 

ــاك  ــزة، إن هن ــن غ ــطينية م ــادر فلس ــادت مص ــني أف يف ح

شــهيداً عــى األقــل يف صفــوف الشــبان. لكــن مصــادر طبيــة 

رســمية مل تؤكــد ذلــك ومل يصل للمستشــفيات أي شــهداء أو 

جرحــى. وتزامــن ذلــك مــع إطــاق قنابــل مضيئــة يف أجــواء 

ــت  ــت حلق ــاع. يف وق ــاملية للقط ــة الش ــق الحدودي املناط

ــاع.120  ــامء القط ــة يف س ــة وحربي ــرات مروحي ــه طائ في

الرشطة اإلرسائيلية تعتدي عىل أهايل قرية الرتابني 
بالنقب

أمــس، يف قريــة  اندلعــت مواجهــات عنيفــة، مســاء 

الرتابــني بالنقــب، بــني األهــايل وبــني الرشطــة التــي اقتحمت 

ــات  ــإن املواجه ــرب 48«، ف ــادر »ع ــب مص ــة. وبحس القري

بــدأت بعــد حملــة تفتيشــات اســتفزازية قامــت بهــا 

ــبان،  ــال 10 ش ــا باعتق ــت بعده ــة، وقام ــة يف القري الرشط

مــن بينهــم فتــى قــارص، وأدت املواجهــات إىل إصابــة عــدد 

مــن األهــايل جــراء اعتــداءات الرشطــة. ومل تعــرف أســباب 

ــة.  ــنتها الرشط ــي ش ــية الت ــة التفتيش الحمل

يذكــر أن الســلطات اإلرسائيليــة تواصــل مخططهــا هــدم 

بالنقــب،  األعــرتاف  العربيــة مســلوبة  القــوى  عــرشات 

وترشيــد ســكانها، ســعياً منهــا ملصــادرة أراضيهــم التــي 

تقــدر مســاحتها مبئــات آالف الدومنــات، وذلــك ضمــن 

مخطــط تهويــد النقــب، وتواصــل هــدم مســاكن العراقيــب 

يف الوقــت الــذي تواصــل الســلطات اإلرسائيليــة بنــاء 4 

ــب.121  ــدة بالنق ــتيطانية جدي ــدات اس بل

4 شهداء يف قصف جوي ومدفعي شامل بيت الهيا 

وسلسلة غارات عىل أهداف بالقطاع دون إصابات

ــة أنهــا قصفــت تجمعــاً للشــبان  قالــت مصــادر إرسائيلي

ــا يف  ــت الهي ــدة بي ــامل بل ــل ش ــوا التســلل إىل إرسائي حاول

ســاعة متأخــرة مــن مســاء أمــس.

فلســطينيني  شــبان  أربعــة  أن  املصــادر،  وأضافــت 

ــياق حــادث  ــع يف س ــذي وق استشــهدوا جــراء القصــف. ال

أمنــي عنــد الســياج الحــدودي شــامالً.

ومل تؤكد مصادر فلسطينية النبأ.

مــن جهتــه، أعلن الجيــش اإلرسائيــي أن قواته اســتهدفت 

الليلــة املاضيــة »عــدداً مــن املســلحني الفلســطينيني« عــى 

ــلل إىل  ــم التس ــدى محاولته ــزة ل ــاع غ ــامل قط ــراف ش أط

الســياج الفاصــل مــع إرسائيــل.

وقــال الجيــش يف بيــان للناطــق باســمه أفيخــاي أدرعــي 

وهــم  بهــم  املشــتبه  مــن  عــددا  »رصــدت  قواتــه  إن 

مســلحون بالقــرب مــن الســياج األمنــي شــامل قطــاع غــزة« 

ــار«  ــم الن ــة أطلقــت باتجاهه ــة ودباب ــة حربي وأن »مروحي

ــتهدفني. ــر املس ــأن مص ــة بش ــل إضافي دون تفاصي

ــك  ــل ذل ــت قبي ــة تحدث ــام إرسائيلي ــائل إع ــت وس وكان

عــن أن قــوة مــن الجيــش أحبطــت عمليــة تســلل جامعــي 

ملجموعــة مــن الفلســطينيني شــامل قطــاع غــزة.

وأوضحــت نقــاً عــن مصــادر يف جيــش االحتــال، إنــه تــم 

ــدودي  ــياج الح ــن الس ــون م ــخاص يقرتب ــة أش ــد خمس رص

ــم إطــاق  ــه ت بينهــم شــخص واحــد مســلح، مشــرة إىل أن

ــة أي منهــم. ــار نحوهــم دون أن تشــر إىل إصاب الن

والحقــت قــوات االحتــال الشــبان الذيــن غــادروا منطقــة 

ــة صاروخــاً  ــرة مروحي ــل، حيــث أطلقــت طائ الســياج بقلي

باتجاههــم، مــا أســفر عــن استشــهاد أربعــة منهــم.

ونــرش موقــع )حدشــوت بتاخــون ســدي( العــري: يجــري 

التعامــل مــع محاولــة تســلل مــن شــامل قطــاع غــزة، تــم 

ــني  ــل، ال توجــد خســائر ب ــة 4 فلســطينيني عــى األق تصفي

القــوات.122 
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دعوات يهودية القتحام األقىص اليوم رداً عىل عملية 

الطعن يف باب السلسلة

ــود  ــوات لليه ــوم دع ــكل« املزع ــات الهي ــت »جامع وجه

والجمعيــات االســتيطانية القتحــام املســجد األقــى املبــارك 

ــة طعــن أحــد  ــك رداً عــى عملي ــوم األحــد، وذل ــاح الي صب

أفــراد الرشطــة اإلرسائيليــة يف بــاب السلســلة والتي أســفرت 

عــن استشــهاد طفــل وإصابــة الثــاين بجــروح خطــرة، حيــث 

مــا زال يعالــج يف وضــع حــرج يف مستشــفى »شــعري 

ــة. ــدس الغربي ــدق« بالق تصي

ووزعــت الجمعيــات االســتيطانية ومنظــامت الهيــكل 

املزعــوم منشــوراً عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي 

دعــت فيــه الرشطــة اإلرسائيليــة إىل مواصلــة عملهــا وتوفــر 

ــذي شــنته  ــك الهجــوم ال ــرار ذل ــة للمقتحمــني، وتك الحامي

ــارك. ــى املب ــد األضح ــام عي ــني يف أول أي ــى املصل ع

وعممــت الجامعــات دعــوات عــر شــبكات التواصــل 

ــوك«  ــى »فيس ــا ع ــى صفحاته ــورات ع ــي ومنش االجتامع

ــب  ــتوطنني وطال ــورة للمس ــت ص ــس أب« »تضمن و»الوات

املعاهــد الدينيــة املتطرفــة وهــم يتوجهــون بالصــاة نحــو 

قبــة الصخــرة مقابــل بــاب ســوق القطانــني غــرب املســجد 

للجمهــور  الدعــوات  وجهــت  حيــث  املبــارك،  األقــى 

األقــى وإقامــة  للمســجد  اليهــودي القتحــام جامعــي 

ــكل«. ــل الهي ــه »جب ــت أن ــام زعم ــة، في ــوات تلمودي صل

ويذكــر أن قــوات االحتــال املتواجــدة يف بــاب السلســلة 

قامــت بتصفيــة وقتــل الفتــى الفلســطيني نســيم أبــو رومي 

وأصيــب طفــل آخــر بجــراح حرجــة مــن مســافة قريبــة، يف 

الوقــت الــذي كان باســتطاعة أفــراد قــوات االحتــال إلقــاء 

القبــض عليهــام دون إمطارهــم بوابــل مــن الرصــاص123.

االثنني 2019/8/19

مواصلة اقتحام مصىل باب الرحمة وإخراج محتوياته 
141 مستوطناً بقيادة غليك ودان إيلز يقتحمون املسجد

الســفر  أمــس  األدنيــة،  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 

ــة  ــاكات اإلرسائيلي ــة االنته ــى خلفي ــامن ع ــي يف ع اإلرسائي

األخــرة يف املســجد األقــى املبــارك، وأبلغتــه طلبهــا الوقــف 

الفــوري للمامرســات العبثيــة االســتفزازية اإلرسائيليــة يف 

ــكل  ــراع وتش ــج ال ــي تؤج ــف والت ــديس الرشي ــرم الق الح

ــدويل. وأوضــح الناطــق الرســمي  ــون ال ــاً واضحــاً للقان خرق

للــوزارة الســفر ســفيان القضــاة أن أمــني عــام الــوزارة 

الســفر زيــد اللــوزي أبلــغ الســفر اإلرسائيــي رســالة حازمــة 

لنقلهــا فــوراً لحكومتــه تتضمــن املطالبــة بالوقــف الفــوري 

لانتهــاكات اإلرسائيليــة ولجميــع املحــاوالت اإلرسائيليــة 

ــم يف  ــوين القائ ــي والقان ــع التاريخ ــر الوض ــتهدفة تغي املس

ــف. ــرم الرشي الح

وأكــد القضــاة أنــه تــم إعــام الســفر اإلرسائيــي بإدانــة 

اململكــة لتريحــات وزيــر األمــن الداخــي اإلرسائيــي 

املبــارك  القائــم يف املســجد األقــى  الوضــع  بخصــوص 

ــد عــى أن  ــم التأكيي ــه، كــام ت ــود في والســامح بصــاة اليه

املســجد األقــى املبــارك بكامــل مســاحته البالغــة 144 
ــط.124 ــلمني فق ــاة للمس ــادة وص ــكان عب ــو م ــاً ه دومن

مجزرة بيت الهيا: انتشال جثامني ثالثة شهداء وإصابة 

واحدة بحالة الخطر نتيجة قصف االحتالل

انتشــلت الطواقــم الطبيــة، صبــاح أمــس، جثامــني ثاثــة 

ــوي  ــف ج ــوا لقص ــوا تعرض ــداً، كان ــاً واح ــهداء وجريح ش

ــة. ــل املاضي ــة قب ــي الليل ــي إرسائي ومدفع

ــة  ــهاد ثاث ــزة استش ــاع غ ــة يف قط ــدت وزارة الصح وأك

شــبان ووجــود جريــح وصفــت جروحــه بأنهــا بالغــة 

ــت  ــع يف بي ــذي وق ــي ال ــف اإلرسائي ــراء القص ــرة ج وخط

ــا. الهي

والشــهداء هــم: محمــود عــادل الواليــدة )24 عامــاً(، 

محمــد فريــد أبــو نامــوس )27 عامــاً(، ومحمــد ســمر 

الرتامــي )26 عامــاً(.

ووصلــت جثامــني الشــهداء إىل املستشــفى اإلندونيــي يف 

جباليــا، فيــام وصفــت املصــادر الطبيــة يف املستشــفى حالــة 

املصــاب بأنهــا خطــرة وبالغــة.

وقالــت مصــادر مــن جمعيــة الهــال األحمــر، لـ»األيــام«: 

إن قــوات االحتــال ســمحت بعــد مــرور نحو ســت ســاعات 

مــن املامطلــة، لســيارات اإلســعاف بالوصــول إىل مــكان 

ــاة  ــت ملق ــهداء كان ــني الش ــرة إىل أن جثام ــداء، مش االعت

ــة  ــزف طيل ــي ين ــذي بق ــح ال ــام كان الجري ــى األرض، في ع

ــراء  ــا ج ــرض له ــة تع ــروح بالغ ــن ج ــن م ــدة ي ــذه امل ه

إصابتــه ببعــض الشــظايا يف مــكان يبعــد أمتــاراً قليلــة عــن 

ــة. ــهداء الثاث الش

وأوضحــت املصــادر نفســها أنهــا ســارعت بنقــل الجريــح 

إىل املستشــفى فيــام نقلــت الجثامــني واحــداً تلــو اآلخــر إىل 

ــار القصــف الجــوي واملدفعــي  املستشــفى، موضحــة أن آث
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كانــت واضحــة يف املــكان الــذي يبعــد مئــات األمتــار عــن 

الســياج الحــدودي.

مــن جانبهــا، قالــت مصــادر إرسائيليــة عــر وســائل 

ــي اســتهدفت خمســة  ــش اإلرسائي ــوات الجي اإلعــام: إن ق

شــبان بطائــرة مروحيــة وقذيفــة مدفعيــة بعــد محاولتهــم 

التســلل إىل داخــل إرسائيــل.

ــه  ــم خال ــر، ت ــي كب ــدث أمن ــرى ح ــا ج ــت أن م وزعم

إبعــاد الشــبان الذيــن كانــوا مســلحني عــر إطــاق قذيفــة 

مدفعيــة، وهــو مــا تحقــق عندمــا تراجــع الشــبان الخمســة 

لعــرشات أمتــار، إال أنهــم توقفــوا وعندهــا تــم اســتهدافهم 

بصــاروخ مــن طائــرة مروحيــة تســببت مبقتــل ثاثــة منهــم 

وإصابــة رابــع، فيــام متكــن الخامــس مــن الهــرب ومغــادرة 

املــكان عــى عجــل125.

الثالثاء 2019/8/20

15 من كبار موظفي البيت األبيض يشاركون يف 
اقتحامات املستوطنني للمسجد األقىص

عشــية الذكــرى الـــ 50 إلحــراق املســجد األقــى املبــارك 

التــي تصــادف غــداً األربعــاء، اقتحــم املســجد األقــى 15 

ــارص  ــي مــع عن ــض األمري ــت األبي ــار موظفــي البي مــن كب

مســتوطناً،   132 ضمــن  األوىل،  للمــرة  املخابــرات  مــن 

ــجد  ــى املس ــداءات ع ــم االعت ــد حج ــل تصاع ــك يف ظ وذل

واملحــاوالت املســتمرة لتقســيمه زمانيــاً ومكانيــاً، وأطلقــت 

أمــس مؤسســات داعمــة لقضيــة القــدس واملســجد األقــى 

ــا رغــم  ــوان »حــي فين ــة تحــت عن ــارك وفلســطني حمل املب

الحريــق – 50 عامــاً« بهــدف تحويــل الذكــرى إىل حدث ذي 

ــل  ــارك كفاع ــى املب ــد املســجد األق ــية، وتأكي ــة سياس دالل

ــة.  ــاع عــن القــدس املحتل ــم الجهــود للدف مركــزي وتنظي

واســتعرضت املؤسســات محطــات التهويــد واالعتــداءات 

التــي مــر بهــا املســجد األقــى خــال 50 عامــاً، مــن مجــزرة 

األقــى األوىل يف العــام 1982، ومجــزرة األقــى الثانيــة يف 

العــام 1990ـ ومجــزرة األقــى الثالثــة يف العــام 2000، 

ــة وقطــاع غــزة مــن  ــة الغربي ــع الفلســطينيني يف الضف ومن

الصــاة باألقــى منــذ ذلــك التاريــخ، وتقييــد وصولهــم 

إليــه. والتحــول اإلرسائيــي الرســمي يف التعامــل مع املســجد 

األقــى نظــراً لتصاعــد نفــوذ جامعــات الهيــكل املزعــوم يف 

دوائــر صنــع القــرار اإلرسائيــي. 

الشــعبية  الحاميــة  أطــواق  املؤسســات  واســتعرضت 

لألقــى، ومــن هبــات شــعبية وانتفاضــات كان عنوانهــا 

وانتفاضــة  النفــق 1996،  كهبــة  املســجد،  عــن  الدفــاع 

األقــى 2000، وانتفاضــة القــدس 2015، وهبتــي بــاب 

األســباط وبــاب الرحمــة، والجهــود الشــعبية التــي صانــت 
الحــق العــريب اإلســامي يف املســجد األقــى.126

»يديعوت«: تقرير رسي فلسطيني يتوقع تفجر األوضاع 
يف الضفة الغربية

ــة أن  ــوت« اإلرسائيلي ــوت أحرون ــة »يديع ــرت صحيف ذك

ــة  ــة االقتصادي ــة واألزم ــة الدولي ــيايس والعزل ــود الس الجم

ــطيني  ــيايس الفلس ــتوى الس ــط املس ــق فق ــة ال تقل العميق

ــه بــل واملســتوى األمنــي أيضــاً، وقالــت أن ذلــك  يف رام الل

يتضــح مــن تقريــر اســتخباري رسي فلســطيني، يحــذر 

مــن تصعيــد يف األوضــاع األمنيــة يف الضفــة الغربيــة ومــن 

موجــة عنــف تزعــزع االســتقرار يف حــال اســتمرار األزمتــني 

السياســية واالقتصاديــة.127 

األربعاء 2019/8/21

الهيئة اإلسالمية واألوقاف: الخطر يشتد

تصــادف اليــوم الذكــرى الخمســون لحريــق املســجد 

املتطــرف  أقــدم   1969 آب   21 ففــي  املبــارك.  األقــى 

ــس روهــان، عــى إشــعال  ــكل دني األســرتايل الجنســية، ماي

النــران باملصــى القبــي باملســجد، وشــب الحريــق بالجنــاح 

ــجد،  ــة للمس ــة الجنوبي ــع يف الجه ــى الواق ــي للمص الرشق

والتهــم كامــل محتويــات الجنــاح، مبــا يف ذلــك منــر صــاح 
الديــن األيــويب التاريخــي، كــام هــدد قبــة املصــى األثــري.128

مستوطنون يستولون عىل 150 دومناً من أرايض قرى 
شامل رام الله

فيــام أصيــب عــدد مــن الشــبان بالرصــاص املطاطــي 

ــتوطنني  ــات املس ــام مئ ــم القتح ــب تصديه ــاق عق واالختن

اعتــدى  أمــس،  فجــر  نابلــس  رشقــي  يوســف«  »قــر 

مســتوطنون مســاء أمــس، عــى مزارعــني وأراضيهــم يف 

ــه، ووضعــوا أســاكاً  ــا شــامل رام الل ــي أم صفــا وجيبي قريت

ــاً. ــاحتها بـــ 150 دومن ــدر مس ــى أراٍض تق ــائكة ع ش

وقــال رئيــس مجلس قــروي إم صفا مروان، إن مســتوطنني 

مــن مســتوطنة »حلميــش« القريبــة اعتــدوا عــى مزارعــني 

قــرب قريــة أم صفــا، وأطلقــوا أبقارهــم يف أرايض املواطنــني 

مــن أجــل تدمــر املزروعــات.

ــة  ــا حديدي ــاح أن املســتوطنون وضعــوا زواي وأوضــح صب
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وأســاكاً شــائكة حــول منطقــة تتجــاوز مســاحتها 150 

دومنــاً متهيــداً للســيطرة عليهــا، مشــراً إىل أن هــذه املنطقــة 

.»B«و »C« ــني ــع يف املنطقت تق

وكان عــدد مــن املواطنــني أصيبــوا بالرصــاص املعــدين 

ــاز املســيل  ــاق جــراء الغ ــف باملطــاط، وحــاالت اختن املغل

للدمــوع، عقــب اقتحــام قــوات االحتــال مئات املســتوطنني 

»قــر يوســف« رشقــي نابلــس فجــر أمــس.

ــات املســتوطنني اقتحمــوا  ــة، إن مئ ــت مصــادر أمني وقال

»قــر يوســف« وســط حاميــة جيــش االحتــال، األمــر الــذي 

أدى إىل انــدالع مواجهــات يف املنطقــة، أصيــب خالهــا عــدد 

مــن املواطنــني بالرصــاص املطاطــي واالختنــاق جــراء الغــاز 

املســيل للدمــوع.

ــاء  ــي، مس ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــك، اعتقل إىل ذل

ــة. ــر الكرام ــى مع ــني، ع ــة جن ــن مدين ــة م ــس، مواطن أم

وأفــاد نــادي األســر، بــأن قــوات االحتــال اعتقلــت 

ــاء عودتهــا  ــد الغنــي اللبــدي، أثن ــة أحمــد عب املواطنــة هب

مــن األردن.

وكانــت قــوات االحتــال قــد اعتقلــت فجــر أمــس، ثاثــة 

شــبان مــن مدينــة جنــني ومخيمهــا. 

وذكــر نــادي األســر ومصــادر محليــة أن قــوات االحتــال 

اعتقلــت الشــابني حســن حامــد الخطيــب، وحســان ســعيد 

ــزيل  ــة من ــني ومداهم ــة جن ــا مدني ــد اقتحامه ــص بع هصي

ــد أبــو صبيــح  ذويهــام، فيــام اعتقلــت الشــاب محمــد خال

مــن مخيــم جنــني بعــد مداهمــة منــزل ذويــه.

كــام أعتقلــت قــوات االحتــال ســتة مواطنــني مــن بلــدة 

بيــت كاحــل شــامل غــرب الخليــل. وأفــادت مصــادر أمنيــة 

ــت  ــدة بي ــن بل ــت م ــال اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــة ب ومحلي

ــى الزهــور،  ــرة، وأحمــد عي ــح عصاف ــة صال كاحــل: معاوي

الزهــور،  ســعيد  ويوســف  عطاونــة،  كامــل  ومحمــود 

ــد،  ــم: محم ــرة، وه ــارف عصاف ــم ع ــر قاس ــقيقي األس وش
ــم.129 ــش منازله ــب تفتي ــد، عق وأحم

ردود فعل منددة باملخطط اإلرسائييل لرتحيل مواطنني 
من قطاع غزة إىل عدة دول

ــاك يف  ــا يح ــتنكرة مل ــددة واملس ــل املن ــت ردود الفع توال

ــل  ــفري« لرتحي ــط »ترانس ــن مخط ــة ع ــر اإلرسائيلي الدوائ

مواطنــني فلســطينيني مــن قطــاع غــزة إىل دول أخــرى 

بالعــامل، معتــرة أن مــا يقــوم بــه االحتــال هــو تكــرار خطر 

لنكبــة العــام 1948، ويســتدعي صحــوة دوليــة لرفــض 

ــة  ــا، ورسع ــا وادانته ــتجابة له ــدم االس ــوات وع ــك الدع تل

ــاء  ــزة وإنه ــاع غ ــن قط ــار ع ــع الحص ــدويل لرف ــرك ال التح

ــال  ــوات االحت ــاً ق ــا يومي ــي ترتكبه ــعة الت ــم البش الجرائ

ــن  ــعفني واملقعدي ــيوخ واملس ــال والش ــاء واألطف ــد النس ض

واملنشــآت، واســتهداف مقومــات حيــاة الغزيــني والتضييــق 

ــات  ــع عملي ــع وأبش ــرة، يف أوس ــم إىل الهج ــم لدفعه عليه

تهجــر قــرسي ممنهجــة تــرشف عليهــا الحكومــة اإلرسائيليــة 

ــة. ــا املختلف وأذرعه

ــر، ان  ــي كب ــؤول إرسائي ــح ملس ــد تري ــك بع ــأيت ذل وي

إرسائيــل »اقرتحــت عــى عــدة دول اســتيعاب فلســطينيني 

يرغبــون يف الهجــرة طوعــاً، مــن قطــاع غــزة مــن دون 

رجعــة، واســتعداد إرسائيــل لتمويــل هــذا الرتحيل والســامح 

ــارات  ــد املط ــن أح ــواً م ــفر ج ــزة بالس ــطينيني يف غ للفلس

ــب«. 130  ــة يف النق اإلرسائيلي

الخميس 2019/8/22

عساف: هناك زحف استيطاين إرسائييل يف منطقة األغوار 
يهدف لفرض واقع جديد

قــال مســؤول فلســطيني أمس، إن هنــاك زحفاً اســتيطانياً 

ــات  ــى التجمع ــق ع ــدف إىل التضيي ــوار يه ــة األغ يف منطق

الســكانية يف تلــك املنطقــة وخلــق واقــع جديــد فيهــا.

ــدار  ــة الج ــة مقاوم ــس هيئ ــاف رئي ــد عس ــاف ولي وأض

يف  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  التابعــة  واالســتيطان 

ــرة  ــهر األخ ــل يف األش ــدأت إرسائي ــرتز »ب ــع روي ــة م مقابل

بنــرش بــؤر اســتيطانية جديــدة يف عمــل اســتباقي ملحاولــة 

ــة«. ــة الغربي ــن الضف ــزاء م ــم أج ض

وأوضــح عســاف »األشــهر الثاثــة األخــرة شــهدت إقامــة 

أكــر مــن ســبع بــؤر اســتيطانية«.

وميكــن مشــاهدة إحــدى هــذه البــؤر يف منطقــة الخــان 

ــة  ــل يف الجه ــفح جب ــى س ــى ع ــم مبن ــث أقي ــر، حي األحم

ــل عــدة  ــؤرة اســتيطانية أخــرى أقيمــت قب ــة مــن ب املقابل

أشــهر عــى جبــل يفصــل بينهــام شــارع يربــط مدينــة 
ــا.131 ــدس بأريح الق

جرافات االحتالل اإلرسائييل تهدم منزلني يف بيت حنينا 
وخزان مياه رشق طوباس

هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة االحتــال منزلــني يف بيت 

حنينــا وخــزان ميــاه رشق طوبــاس، يف حــني وزعت ســلطات 

االحتــال إخطــارات هــدم لعــرشات املنشــآت الفلســطينية 
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يف محيــط مخيــم قلنديــا، فيــام رشع االحتــال بإجــراء 

أعــامل مســاحة وتخطيــط داخــل املوقــع األثــري بسبســطية 

املســتوطنني،  عــرشات  قبــل  مــن  اقتحامــه  اعقــاب  يف 

واعتقــل شــاباً مــن بديــا بالقــرب مــن مفــرتق جيــت رشق 

مدينــة قلقيليــة بزعــم تنفيــذ عمليــة طعــن. إىل ذلــك، 

ــة يف  ــارات عدائي اعطــب مســتوطنون ســيارات وخطــوا عب

ــة  ــة الجبع ــة يف أرايض قري ــجاراً حرجي ــوا أش ــلفيت وزع س

جنــوب غــرب بيــت لحــم. ففــي حــي العقبــة ببيــت حنينــا 

شــامل القــدس املحتلــة، هدمــت جرافــات بلديــة االحتــال 

اإلرسائيــي أمــس، منزلــني يعــودان للمقــديس إبراهيــم 

ــرب  ــة بال ــى العائل ــداء ع ــد االعت ــه، بع ــي ووالدت الرجب
ــل.132 ــرح والتنكي امل

دعوات إىل إعالن القدس مدينة منكوبة وتوفري حامية 
دولية ملقدساتها ومواطنيها

التــي  والتريحــات  املواقــف  أمــس،  توالــت  فيــام 

ــل  ــارك قب ــى املب ــجد األق ــراق املس ــة إح ــتذكرت جرمي اس

ــان  ــث إىل إع ــان غي ــدس عدن ــظ الق ــا محاف ــاً، دع 50 عام

ــة  ــة دولي ــر حامي ــة وتوف ــة منكوب ــة مدين العاصمــة املحتل

ملقدســاتها ومواطنيهــا، وذلــك بفعــل اإلجــراءات اإلرسائيليــة 

التعســفية بحــق املدينــة ومقدســاتها وســكانها، محمــا 

ــؤولية  ــو مس ــني نتنياه ــة بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم رئي

تفجــر األوضــاع يف املدينــة املقدســة والســاحة الفلســطينية 

ــه  ــة أغراض ــل خدم ــن أج ــا م ــامية برمته ــة واإلس والعربي

ــة. االنتخابي

ــي اقرتفهــا األســرتايل الجنســية  وأكــد غيــث يف ذكــرى الت

– مايــكل دينيــس يف 21 مــن آب مــن العــام 1969 والــذي 

أشــغل النــار متعمــداً يف الجنــاح الرشقــي للمســجد األقــى 

املبــارك قبلــة األوىل للمســلمني، حيــث آتــت النــرات عــى 

كامــل محتويــات الجنــاح مبــا يف ذلــك منــره التاريخــي 

املعــرف مبنــر صــاح الديــن، كــام هــدد الحريــق قبــة 

أن  الخالصــة،  الفضــة  املصنوعــة مــن  األثريــة  املســجد 

مدينــة القــدس تعيــش أســوأ الظــروف واالســتهداف املبــارش 

والتحديــات آخــذة يف االتســاع وحصــار املدينــة وأهلهــا 

املرابطــني وجميــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني الذيــن أخذوا 

عــى عاتقهــم التصــدي بصدورهــم العاريــة ومواجهــة 

ــن  ــاع ع ــة، والدف ــة التلمودي ــتيطانية والنزع ــة االس الغطرس

مســجدهم ورفــض كافــة الدعــوات التــي دأبــت املنظــامت 

ــكان  ــذا امل ــام ه ــا القتح ــى إطاقه ــة ع ــة املتطرف التلمودي

املرتبــط بعقيــدة ووجــدان أكــر مــن مليــار عــريب ومســلم، 

مــا يؤكــد عــى حقهــم غــر القابــل للتــرف بكافــة 

املقدســات اإلســامية واملســيحية يف مدينــة القــدس وكافــة 

ــه  ــذي تلزم ــال وال ــة لاحت ــطينية الخاضع ــق الفلس املناط

ــا  ــة له ــة املطلوب ــر الحامي ــة توف ــة الدولي ــرارات الرشعي ق

ــا.133  ــادة فيه ــة العب ــى حري ــق ع ــدم التضيي وع

الجمعة 2019/8/23

قمع وقفة أمام معتقل »عوفر« وإرضاب يف العيزرية 
وأبو ديس تضامناً مع األرسى

وفقــة  أمــس  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  قمعــت 

ــرب  ــوب غ ــر« جن ــل »عوف ــة معتق ــت قبال ــة نظم تضامني

ــم  ــام ع ــه، بين ــل ب ــد التنكي ــاباً بع ــت ش ــه، واعتقل رام الل

اإلرضاب بلــديت أبــو ديــس والعيزريــة رشق القــدس تضامنــاً 

مــع األرسى املربــني عــن الطعــام، فيــام ســاد هــدوء حــذر 

قطــاع غــزة بعــد غــارات جويــة طالــت عــدداً مــن املواقــع 

فجــر أمــس. فقــد نظــم مجلــس الطلبــة يف جامعــة برزيــت 

ــة  ــني عــن الطعــام قبال ــة مــع األرسى املرب ــة تضامني وقف

ــة  ــا وقري ــدة بيتوني ــى أرايض بل ــام ع ــر املق ــل عوف معتق

ــال.134  ــجون االحت ــرة يف س ــة األس ــامً للحرك ــات، دع راف

حزب شكيد يعرض مخططات إلقامة 113 ألف وحدة 
شامل الضفة

عرضــت إيليــت شــكيد، رئيســة حــزب »ميينــة« املتطــرف 

ــت، بتســال ســموتريتش والحاخــام  ــايل بين ــا نفت ورشكاؤه

آيف برتــس أمــس األول خــال مؤمتــر صحفــي مخطــط 

ــى  ــيعملون ع ــم س ــوا بأنه ــاق وقال ــع النط ــتيطان واس اس

ــن  ــه. ويتضم ــة علي ــة القادم ــة اإلرسائيلي ــة الحكوم مصادق

املخطــط إقامــة 113 وحــدة ســكنية اســتيطانية غــرب 

ــتيعاب  ــوام الس ــة أع ــال خمس ــة خ ــة الغربي ــامل الضف ش

ــتوطن. ــون مس ــف ملي ــوايل نص ح

وذكــرت صحيفــة »هآرتــس« بأنــه وفقــاً للمعطيــات 

التــي عرضوهــا فــإن ســعر الوحــدة الســكنية يف إطــار هــذا 

ــغ  ــام يبل ــيكل في ــف ش ــوايل 950 أل ــيكون ح ــط س املخط

معــدل ســعر الوحــدة املامثلــة يف منطقــة غــوش دان حــوايل 

ــط  ــينفذ املخط ــروه س ــا ذك ــاً مل ــيكل. ووفق ــون ش 1.7 ملي

خــال خمســة أعــوام بحيــث تقــام 22 ألــف وحــدة ســنوياً، 

ويتجاهــل هــذا املخطــط الهــدف الــذي حــدده الحكومــة 

اإلرسائيليــة واملتمثــل بإقامــة 60 ألــف وحــدة ســنوياً. 
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ويشــار إىل أن الحكومــات األخــرة مل تتمكــن مــن تحقيــق 

هــذا الهــدف.

ــن  ــي: »الحــل بســيط م ــر الصحف ــال شــكيد يف املؤمت وق

أجــل تخفيــض األســعار يتوجــب زيــادة العــرض، غــوش دان 
مكتــظ مثــل غــزة واألســعار فيــه مثــل نيويــورك«.135

السبت 2019/8/24

أكرث من 150 إصابة برصاص االحتالل يف الضفة والقطاع

الحــي  بالرصــاص  مواطنــاً   150 مــن  أكــر  أصيــب 

واملطاطــي واالختنــاق، أمــس، عقــب قمــع قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي فعاليــات ســلميةيف الضفــة ورشقــي قطــاع غــزة، 

فقــد أصيــب عــدد مــن املواطنــني باعتــداء قــوات االحتــال 

عــى املتظاهريــن الســلميني خــال مشــاركتهم يف فعاليــات 

الجمعــة الـــ 71 مــن مســيرسة العــودة وكرسا لحصــار رشقي 

قطــاع غــزة، تحــت مســمى »لبيــك يــا أقــى«.

وأفــاد وزارة الصحــة بإصابــة 122 مواطنــاً منهــم 50 

بالرصــاص الحــي وثاثــة مســعفني، باعتــداء قــوات االحتــال 

عــى املتظاهريــن قبالــة مخيــامت العــودة الخمســة رشقــي 

محافظــات القطــاع.

وأوضحــت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال اســتهدفت 

املتظاهريــن بقنابــل الغــاز والرصــاص الحــي واملعــدين 

ــوم. ــات الي ــدء فعالي ــور ب ــب باملطــاط ف املغل

وأشــارت إىل أن عــرشات املتظاهريــن أصيبــوا باالختنــاق 

جــراء إطــاق قــوات االحتــال قنابــل الغــاز بشــكل كثيــف 

تجاههــم. 

ــة، اعتقــل جيــش االحتــال عقــب صــاة  مــن جهــة ثاني

ــب  ــد نص ــاباً بع ــاً وش ــدوم، طف ــر ق ــة كف ــة يف قري الجمع

ــبوعية.  ــرة األس ــاركني يف املس ــني للمش كم

ــن  ــتية، م ــر اش ــور جعف ــا املص ــور التقطه ــرت ص وأظه

ــال للطفــل  ــود االحت ــاء الفرنســية، اعتقــال جن ــة األنب وكال

ــوف. ــه الخ ــدا علي ــذي ب ال

ــال اعتقــل غســان ســامي  ــان أن االحت ــاد شــهود عي وأف

عســاف مــن قريــة كفــر القــف، وإيهــاب عــوين شــتيوي مــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة، مشــرين إىل أن عمليــة االعتقال 

متــت عقــب انطــاق املســرة األســبوعية مــن مســاجد قريــة 

كفــر قــدوم باتجــاه مدخــل القريــة املغلــق.

يف الســياق، أصيــب عــرشات املواطنــني باالختنــاق عقــب 

اقتحــام قــوات االحتــال اإلرسائيــي بلــدة سبســطية شــامل 

محافظــة نابلــس، أمــس. 

ــوات  ــازم أن ق ــد ع ــطية محم ــة سبس ــس بلدي ــال رئي وق

ــل  ــار وقناب ــاق الن ــط إط ــدة وس ــت البل ــال اقتحم االحت

النــدالع  أدى  الــذي  األمــر  للدمــوع،  املســيل  الغــاز 

مواجهــات، تنــج عنهــا إصابــة عــرشات املواطنــني باالختنــاق 

نتيجــة استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، كــام اســتهدفت 

ــاز.136  ــل الغ ــني بقناب ــازل املواطن ــال من ــوات االحت ق

األحد 2019/8/25

إصابة عرشات املواطنني خالل مواجهات يف سبسطية 

وإجبار مقديس عىل هدم منزله

خــال  اختنــاق  بحــاالت  املواطنــني  عــرشات  أصيــب 

مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــال بلــدة سبســطية 

يف محافظــة نابلــس، بالتزامــن مــع دهمهــا عــدة محافظــات 

بالضفــة، اعتقلــت خالهــا أربعــة مواطنــني، واســتدعت 

مديــر عــام دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس، وأجــرت 

ــه يف ســلوان. ــاً عــى هــدم منزل مواطن

فقــد أصيــب عــرشات املواطنــني بحــاالت اختنــاق؛ جــراء 

إطــاق قــوات االحتــال قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع خال 

مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــال بلــدة سبســطية 

شــامل مدينــة نابلــس.

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية، محمــد عــازم: إن قــوات 

االحتــال اقتحمــت البلــدة لليــوم الثــاين عــى التــوايل، 

ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــي والغ ــاص الح ــاق الرص ــط إط وس

األمــر الــذي أدى إىل إصابــة عــرشات املواطنــني باالختنــاق، 

ــاز. ــل الغ ــازل بقناب ــتهداف املن ــد اس ــة بع خاص

ــن  ــال املواط ــلطات االحت ــرت س ــرى، أج ــة أخ ــن جه م

محمــد العبــايس عــى هــدم منزلــه ذاتيــاً، يف حــي واد قــدوم 

مــن بلــدة ســلوان بالقــدس املحتلــة.

وقــال صاحــب املنــزل محمــد العبــايس: إنــه رشع بعمليــة 

هــدم منزلــه ذاتيــاً، بعــد تســلمه أمــراً إجباريــاً مــن بلديــة 

االحتــال، وإال ســتهدمه جرافــات االحتــال«.

يف ســياق آخــر، اســتدعت مخابــرات االحتــال مديــر عــام 

دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس، عــزام الخطيــب.

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســامية بالقــدس، يف تريــح 

لهــا، بــأن مخابــرات االحتــال اســتدعت مديــر عــام األوقاف 

الخطيــب،  عــزام  األقــى،  املســجد  اإلســامية وشــؤون 

ــق. للتحقي
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وحققــت مخابــرات االحتــال اإلرسائيــي لعــدة ســاعات 

مــع مديــر عــام دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس، 

ــب. ــزام الخطي ــيخ ع الش

وقــال املحامــي خلــدون نجــم، الــذي رافــق الشــيخ 

 3 ملــدة  حققــت  اإلرسائيليــة  املخابــرات  إن  الخطيــب: 

ــد  ــامية بع ــاف اإلس ــرة األوق ــام دائ ــر ع ــع مدي ــاعات م س
للتحقيــق.137 اســتدعائه 

تعزيزات عسكرية إرسائيلية عىل طرقات الضفة الغربية 
تحسباً من عمليات جديدة

أصيــب عــرشات املواطنــني أمــس، بحــاالت اختنــاق جــراء 

ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــال لقناب ــوات االحت ــاق ق إط

خــال مواجهــات، أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــال لبلــدة 

ــلطات  ــرت س ــام أج ــس، في ــة نابل ــامل مدين ــطية ش سبس

االحتــال املواطــن محمــد العبــايس عــى هــدم منزلــه ذاتيــاً 

ــة،  ــدس املحتل ــلوان بالق ــدة س ــن بل ــدوم م ــي واد ق يف ح

بينــام نكلــت قــوات االحتــال مبواطــن مــن ســريس عــى 

ــى  ــكرية ع ــا العس ــن تعزيزاته ــت م ــرتة، وكثف ــز زع حاج
طرقــات الضفــة تحســباً مــن عمليــات مناهضــة جديــدة.138

االثنني 2019/8/26

إدانة فلسطينية واسعة لقرار الخارجية األمريكية شطب 

فلسطني من قامئة دول املنطقة

ــة األمركيــة عــى شــطب األرايض  أقدمــت وزارة الخارجي

الفلســطينية مــن قامئــة الــدول يف املنطقــة، مــا أدى إىل 

ــعة. ــطينية واس ــة فلس إدان

وظهــرت يف قامئــة الــدول 21 دولــة عربيــة، فيــام غابــت 

فلســطني كليــاً، مبــا يف ذلــك املصطلحــات التــي اســتخدمتها 

اإلدارة األمركيــة يف الســابق مثــل »األرايض الفلســطينية« 

و»الســلطة الفلســطينية«. وباملقابــل فــإن قامئــة الــدول 

ــل. ــة إرسائي شــملت دول

ــت وزارة  ــد أن كان ــة بع وجــاءت هــذه الخطــوة األمركي

الخارجيــة أوقفــت اســتخدام مصطلــح »األرايض املحتلة«، يف 

إشــارة إىل الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة وقطــاع غــزة.

وبعــد أن كانــت وزارة الخارجيــة األمركيــة تســتخدم 

تعبــر الضفــة الغربيــة وغــزة دون اســتخدام مصطلــح 

»املحتلــة«، فإنهــا شــطبت الفلســطينيني بالكامــل.

وفجــرت الخطــوة األمركيــة إدانــة وردود فعل فلســطينية 

غاضبة.

ــة  ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــات، أم ــب عريق ــال د. صائ وق

ملنظمــة التحريــر الفلســطينية: »شــطب فلســطني )الســلطة 

أو األرايض( مــن قامئــة وزارة الخارجيــة األمركيــة، ليــس لــه 

ــة. ــة األمركي ــح الوطني عاقــة باملصال

القــرار يهــدف إىل دعــم مخططــات مجلــس املســتوطنات 

يلغــى  ال  الحقيقــة،  رؤيــة  عــدم  تقــرر  أن  اإلرسائيــي. 

وجودهــا«.

بــدوره، قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة، نبيــل أبــو 

ــطب  ــى ش ــة ع ــة األمركي ــدام وزارة الخارجي ــة: إن إق ردين

ــع  ــأيت تســاوقاً م ــا ي ــة إمن ــن قامئــة دول املنطق فلســطني م

أفــكار اليمــني اإلرسائيــي املتطــرف وانحــداراً غــر مســبوق 

ــة. ــة األمركي يف السياســة الخارجي

وأشــار أبــو ردينــة إىل أن الخطــوة األمركيــة تــأيت يف ســياق 

مسلســل املحــاوالت اليائســة لشــطب القضيــة الفلســطينية 

ــدءاً بوقــف اســتخدام »األرايض  والشــعب الفلســطيني، ب

الفلســطينية«، ومــروراً بوقــف اســتخدام مصطلــح »األرايض 

ــة  ــة«، وصــوالً إىل هــذه الخطــوة املســتهجنة واملدان املحتل
واملرفوضــة.139

وزير املواصالت اإلرسائييل يدعو إىل حل السلطة وفرض 
السيادة عىل الضفة

ــي  ــر املواصــات اإلرسائي دعــا بتســال ســموتريتش، وزي

املتطــرف وعضــو املجلــس الــوزاري املصغــر للشــؤون األمنية 

ــة العــني  والسياســة »ميينــة« أمــس األول ويف أعقــاب عملي

إىل حــل الســلطة الفلســطينية وإعــادة نصــب الحواجــز يف 

شــوارع الضفــة الغربيــة. 

ــه:  ــموتريتش قول ــن س ــف« ع ــة »معاري ــت صحيف ونقل

ــاع  ــدود قط ــران وبح ــه بإي ــغل في ــذي ننش ــت ال »يف الوق

ــا  ــودا والســامرة، وعلين ــات أســبوعياً يف يه غــزة تقــع عملي

ــك«.  ــاف ذل إيق

ــة  ــس الحكوم ــو رئي ــني نتنياه ــموتريتش بنيام ــا س ودع

ــم  ــطينية ويعتره ــلطة الفلس ــن الس ــم م ــامت الدع املنظ

جمهورهــم أبطــاالً. ويدخلــون الســجون ويعيشــون بظروف 

ــدة«. جي

وأضــاف ســموتريتش: »يجــب حــل الســلطة الفلســطينية 

املحرضــة عــى اإلرهــاب، يتوجــب تصفيــة آمالهــم والعــودة 

لتحمــل املســؤولية عــن يهــودا والســامرة وفــرض الســيادة 

ــي  ــة الت ــات اللجن ــي توصي ــب تبن ــا. يج ــة عليه اإلرسائيلي

شــكلها جلعــاد آردان )وزيــر األمــن الداخــي( وتشــديد 
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الظــروف االعتقاليــة لرجــال املنظــامت. كــام يجــب إعــادة 

إن طابــع  الفــور،  والســامرة عــى  يهــودا  إىل  الحواجــز 

ــا«.140  ــا واحــداً من ــرب ال يســاوي قتي معيشــة الع

االستيالء عىل مساحات واسعة من أرايض سلفيت 
وقلقيلية لبناء وحدات استيطانية

اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، عــى مســاحات 

واســعة مــن أرايض قريــة ديــر اســتيا غــرب ســلفيت، وقريــة 

كفــر القــف رشق قلقيليــة. لبنــاء وحــدات اســتيطانية.

وذكــر رئيــس بلديــة ديــر اســتيا، ســعيد زيــدان أن 

ــاء 120 وحــدة اســتيطانية يف  ــررت بن ــال ق ســلطات االحت

ــة ألرايض  ــة التابع ــة حفن ــع خل ــم »19« يف موق ــوض رق ح

ديــر اســتيا، وحــوض رقــم »4« مــن موقــع قطايــن الغــارة 

ــاب األرايض  ــت أصح ــف، وأمهل ــر الق ــة كف ــن أرايض قري م

ــاً. ــدة 60 يوم ــرتاض مل ــرتة اع ــا ف ــتويل عليه املس

لخزينــة  يتبــع  بعضهــا  األرايض  أن  زيــدان،  وأضــاف 

الدولــة، وبعضهــا ملكيــات خاصــة تعــود لـــ 17 مزارعــاً مــن 

القريتــني، مبينــاً أن االحتــال يســعى لتحويــل األرايض مــن 

أحــراش ومحميــة طبيعيــة لصالــح بنــاء وحــدات اســتيطانية 
ــومرون«.141 ــرين ش ــتوطنة »ك يف مس

األرسى األطفال يف »الدامون«: قوات »النحشون« تعتدي 
علينا بالرضب خالل نقلنا للمحاكم والسجون

ــوم األحــد،  ــن، الي ــة شــؤون األرسى واملحرري ــادت هيئ أف

ــغ  ــال القابعــني يف ســجن الدامــون والبال ــأن األرسى األطف ب

عددهــم 45 طفــا دون ســن الـــ18، وجميعهــم مقدســيون، 

أدلــوا بشــهادات قاســية تفيــد بتعرضهــم للــرب والتنكيــل 

عــى أيــدي قوات »النحشــون«، خــال نقلهم بـ»البوســطة«.

وبينــت الهيئــة، يف بيــان لهــا، أن االطفــال أكدوا بشــهادات 

متشــابهة تعرضهــم للــرب املــرح مــن قبــل أفــراد هــذه 

الوحــدة، خــال نقلهــم مــن وإىل املحاكــم أو خــال نقلهــم 

يتــم  الدامــون، حيــث  مــن ســجون أخــرى إىل ســجن 

االعتــداء عليهــم باللكــم والــرب عــى كافــة أنحــاء الجســد 

بـ»البســاطر«، إضافــة لتعرضهــم لإهانــة والســب والشــتم 

خــال تواجدهــم يف ســيارة »البوســطة« أو غــرف االنتظــار 

يف املحاكــم.

وأوضــح أحــد األرسى البالغــني املرشفــني عــى األرسى 

ــاد،  ــون، أن هــذه الظاهــرة آخــذة باالزدي األشــبال يف الدام

حيــث تظهــر عامــات الــرب والتنكيــل عــى وجــوه 

وأجســاد األرسى القارصيــن حــال دخولهــم األقســام، مضيفــا 

ــجون دون  ــة إلدارة الس ــكاوى فوري ــم ش ــري تقدي ــه يج أن

ــة. ــة ردود أو متابع ــي أي تلق

بيانهــا، إىل أن »النحشــون« هــي  الهيئــة، يف  ولفتــت 

ــزا وتضــم  ــا ممي ــدي زي وحــدات قمــع وبطــش خاصــة ترت

داخلهــا عســكريني ذوي أجســام قويــة وخــرات عاليــة، 

ســبق لهــم أن خدمــوا يف وحــدات حربيــة مختلفــة داخــل 

ــال. ــش االحت جي

وأوضحــت أن مهــام هــذه الوحــدة هــي نقــل األرسى مــن 

ســجن آلخــر، ومــن الســجن إىل املحاكــم، باإلضافــة إىل نقــل 

ــة أن إدارة  األرسى املــرىض، والســيطرة عــى الســجون، مبين

الســجون تهــدف مــن خــال هــذه الوحــدة إىل قمــع األرسى 

وإجبارهــم عــى تنفيــذ أوامرهــا.

وأشــارت إىل أن هــذه الوحــدة تجــر األرسى عــى التعــري 

بحجــة التفتيــش، وتقتحــم غرفهــم وأقســامهم وتعيــث 

ــكاب  ــا بارت ــمها دامئ ــط اس ــم، وارتب ــكل به ــادا وتن ــا فس به
ــات.142 ــل املعتق ــق األرسى داخ ــم بح الجرائ

االحتالل يستويل عىل مساحات واسعة من أرايض 
سلفيت وقلقيلية لبناء وحدات استيطانية

اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، عــى مســاحات 

واســعه مــن أرايض قريــة ديراســتيا غــرب ســلفيت، وقريــة 

كفــر القــف رشق قلقيليــة، لبنــاء وحــدات اســتيطانية.

 وذكــر رئيــس بلديــة ديراســتيا ســعيد زيــدان لـ»وفــا«، أن 

ــاء 120 وحــدة اســتيطانية يف  ــررت بن ــال ق ســلطات االحت

ــة ألرايض  ــة التابع ــة حفن ــع خل ــم »19« يف موق ــوض رق ح

ــارة  ــن الغ ــع قطاي ــن موق ــم »4« م ــوض رق ــتيا، وح ديراس

ــاب األرايض  ــت أصح ــف، وأمهل ــر الق ــة كف ــن أرايض قري م

ــا. ــا فــرتة اعــرتاض ملــدة 60 يوم املســتوىل عليه

لخزينــة  يتبــع  بعضهــا  األرايض  ان  زيــدان،  وأضــاف 

الدولــة، وبعضهــا ملكيــات خاصــة تعــود لـــ17 مزارعــا مــن 

القريتــني، مبينــا أن االحتــال يســعى لتحويــل األرايض مــن 

أحــراش ومحميــة طبيعيــة لصالــح بنــاء وحــدات اســتيطانية 
ــومرون«.143 ــرين ش ــتوطنة »ك يف مس

الثالثاء 2019/8/27

املتطرف »غليك« يقود عرشت املستوطنني يف اقتحام 
األقىص

ــرشات  ــك ع ــودا غلي ــرف يه ــت املتط ــو الكنيس ــاد عض ق
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ــجد  ــام املس ــس يف اقتح ــاح أم ــني صب ــتوطنني املتطرف املس

ــة بحراســة مشــددة مــن رشطــة  ــاب املغارب األقــى مــن ب

االحتــال اإلرسائيــي الخاصــة. وقالــت دائــرة األوقــاف 

اإلســامية بالقــدس املحتلــة إن 70 مســتوطناً يتقدمهــم 

ــجد  ــوا املس ــاً اقتحم ــاً يهودي ــك« و30 طالب ــرف »غلي املتط

األقــى، ونظمــوا جــوالت اســتفزازية يف باحاتــه وتلقــوا 
ــوم.144 ــكل« املزع ــن »الهي ــات ع رشوح

طائرات االحتالل تقصف موقعاً شامل القطاع وتقليص 
كمية الوقود لـ»كهرباء غزة« إىل النصف

جويــة،  غــارات  إرسائيليــة  حربيــة  طائــرات  شــنت 

مســتهدفة موقعــاً للمقاومــة شــامل قطــاع غــزة، يف ســاعة 

ــس. ــر أم ــن فج ــرة م مبك

وقالــت مصــادر متطابقــة إن طائــرات اســتطاع أطلقــت 

يف البدايــة صواريــخ »تحذيريــة«، قبــل أن تغــر الطائــرات 

املقاتلــة عــى املوقــع مرتــني متتاليتــني.

وأكــدت املصــادر أن الطائــرات أطلقــت أربعــة صواريــخ 

كبــرة تجــاه موقــع التدريــب الــذي يســمى محليــاً »موقــع 

ــرة، دون  ــة كب حطــني«، مــا تســبب يف حــدوث أرضار مادي

ــل  ــي قب ــع أخ ــراً ألن املوق ــات يف األرواح، نظ ــوع إصاب وق
ســاعتني مــن قصفــه.145

نتنياهو يأمر بإقامة 300 وحدة سكنية يف مستوطنة 
»دوليف«

وجــه بنيامــني نتنياهــو رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة 

أمــس تعليــامت إىل مديــر عــام كتبــه بعــرض مخططــات يف 

ــاء 300 وحــدة  ــاء القــادم لبن ــم والبن ــة التنظي اجتــامع لجن

ســكنية جديــدة يف حــي جديــد مبســتوطنة دوليــف شــامل 

ــه.  غــرب رام الل

ونقلــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أمــس عــن 

أعداءنــا  ونــرب  جذورنــا  »ســنعمق  قولــه:  نتنياهــو 
االســتيطان«.146 وتطويــر  تعزيــز  يف  وسنســتمر 

ترامب: الفلسطينيون معنيون بالحصول عىل املساعدات 
األمريكية

ــه  ــد ترامــب يف ســياق تناول ــس األمــريك دونال ــال الرئي ق

ــريك  ــام األم ــرشوع الس ــف مب ــا يوص ــرن« وم ــة الق »صفق

ــدول  ــة ال ــس يف قم ــه أم ــال حديث ــط خ ــرشق األوس يف ال

الصناعيــة الســبع بباريــس بــأن الطرفــني )الفلســطيني 

واإلرسائيــي( معنيــان بالصفقــة التــي رمبــا تنرش يف األســابيع 

القادمــة. وأضــاف ترامــب : »أعتقــد بــأن الفلســطينيني 

معنيــون بالعــودة لتلقــي التمويــل األمــريك والتوقيــع عــى 

ــة  ــة بصفق ــل أيضــاً معني ــأن إرسائي ــد ب ــام أعتق ــة ك الصفق

ــام«.147  الس

كرينبول يؤكد استمرار »األونروا« بتنفيذ التزاماتها يف 
قطاع غزة 

ــني  ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــام لوكال ــوض الع ــد املف أك

املنظمــة  أن  كرينبــول،  بيــر  »األونــروا«  الفلســطينيني 

ــا  ــزة، مطالب ــا يف قطــاع غ ــذ التزاماته ــة تواصــل تنفي الدولي

بانتظــار نتائــج التحقيقــات املتعلقــة باتهامات ســوء اإلدارة.

وقــال كرينبــول يف مؤمتــر صحفــي عقــد يف قطــاع غــزة، 

الخدمــات  تقديــم  األونــروا  الثاثــاء، »ســتواصل  اليــوم 

والدفــاع عــن الاجئــني رغــم األزمــة املاليــة املســتمرة بعــد 

أن قطعــت اإلدارة األمركيــة دعمهــا«.

وأضــاف »النــاس يف غــزة محرومــون مــن حقــوق أساســية 

إىل جانــب الفقــر والبطالــة وعــدم الحــق يف الحركــة، هنــاك 

عائــات ال تســتطيع أخــذ أقاربهــا للعــاج يف الخــارج«، الفتــا 

ــال واســتمرار  ــل ســببه الحصــار واالحت ــدان األم إىل أن فق

هــذه املعانــاة أمــر غــر مســبوق.

وتطــرق كرينبــول إىل األزمــة التــي تعصــف باألونــروا 

ــع لألمــم املتحــدة  ــات التاب بعدمــا كشــف مكتــب األخاقي

الشــهر املنــرم ســوء إدارة مــن قبــل مســؤولني عــى أعــى 

ــة. ــة الدولي ــتويات يف الوكال املس

وقــال »نحــن منتبهــون متامــا للبيئــة السياســية املعقــدة 

ــا،  ــث عنه ــم الحدي ــي ت ــاءات الت ــوع االدع ــة مبوض املحيط

ونؤكــد أننا نتعــاون مع التحقيــق ونطالب بانتظــار نتائجه«.

واســتنكر املفــوض العــام الهجــوم الشــخيص الــذي تعــرض 

لــه والطريقــة التــي وجهــت فيهــا االتهامــات.

وقــال »عندمــا تنهــي لجنــة تقــيص الحقائــق عملهــا 

ــة  ــاه إىل البيئ ــع االنتب ــا م ــزام بنتائجه ــى االلت ــنعمل ع س
املحيطــة«.148 السياســية 

كاليفورنيا: الحزب الدميقراطي يتبنى قرارات لصالح 
فلسطني

متكــن ناشــطون فلســطينيون ومدافعــون عــن الحــق 

الفلســطيني مــن اقنــاع الهيئــة العامــة للحــزب الدميقراطــي 

األمــريك خــال مؤمترهــا يف واليــة كاليفورنيــا األمركيــة مــن 

تبنــي قــرارات لصالــح القضيــة الفلســطينية كانــت قــد 



www.prc.ps آب 2019

64

ــايض. ــران امل ــت يف حزي طرح

ــاف إدارة  ــزب: إيق ــا الح ــي تبناه ــرارات الت ــق الق وتتعل

ــا  ــامل مب ــة بالع ــات متطرف ــاء تحالف ــة بن ــن مواصل ترمــب م

فيهــا حكومــة نتنياهــو اليمينيــة، والدعــوة إىل إيقــاف 

أي إجــراءات تــر بعمليــة الســام، ومنهــا: نقــل الســفارة 

ــي  ــة الت ــة األمركي ــة إىل القــدس، وإغــاق القنصلي األمريكي

ــاف  ــطني، وإيق ــدى فلس ــة ل ــفارة امريكي ــة س ــت مبثاب كان

متويــل األونــروا، وإيقــاف املســاعدات األمركية للمؤسســات 

الصحيــة واالجتامعيــة يف األرايض الفلســطينية، والتــي مل تعد 

بعدهــا الواليــات املتحــدة وســطيا نزيهــاً للســام بــل عــى 

ــني. ــرف يف كا الطرف ــع للتط ــس تدف العك

ــا،  ــام لكاليفورين ــر الع ــب يف املؤمت ــو املنتخ ــال العض وق

الحــزب  يف  األمركيــة  العربيــة  الكتلــة  رئيــس  نائــب 

الدميقراطــي يســار دحبــور لـ»وفــا«، إنــه تــم توجيــه دعــوة 

ترمــب  إلدارة  معارضتــه  ملواصلــة  الدميقراطــي  للحــزب 

ــاق ســام  ــى الوصــول إىل اتف ــم موقــف الحــزب حت وتدعي

قائــم عــى أســاس حــل الدولتــني واملســاواة واألمــن وحقوق 

ــع. ــان للجمي اإلنس

وأضــاف دحبــور، تــم دعــوة الحــزب للطلــب مــن أعضــاء 

الحكومــة الدميقراطيــني بأذرعهــا الترشيعيــة والتنفيذيــة 

إدارة  إجــراءات  كافــة  النظــر يف  يعيــدوا  أن  والقضائيــة 

ترمــب ويوقفــوا العمــل بهــا قانونيــا قــدر املســتطاع، وذلــك 

لدفــع الرامــج والسياســات بشــكل فعــال لدفــع اإلرسائيليني 

أهــداف  إىل  للوصــول  بنــاء،  حــوار  إىل  والفلســطينيني 

مــن شــأنها تحســني األوضــاع االجتامعيــة واالقتصــادي 

للفلســطينيني.

دعــم  تبنــت  العامــة  الهيئــة  أن  دحبــور  أكــد  كــام 

قانون »HR2407« إلقــراره مــن قبــل الكونغــرس، الــذي 

ــطينيني  ــال الفلس ــان لألطف ــوق اإلنس ــم حق ــو إىل دع يدع

القاطنــني تحــت االحتــال العســكري اإلرسائيــي.

وقــال »مــا تحقــق عــر الجهــود الحثيثــة التــي اســتمرت 

أشــهر يدلــل عــى أن الغالبيــة العظمــى مــن قاعــدة الحــزب 

الدميقراطــي داعمــة لفلســطني وجهــود الســام، ال ســيام يف 

ــه ال  ــام قيادت ــزب، بين ــدة الح ــر قاع ــي تعت ــا الت كاليفورني

تــزال تقليديــة يف مواقفهــا مــن الــراع العــريب- اإلرسائيــي، 

لتحســني  تتعــرض لضغوطــات شــديدة   باتــت  ولكنهــا 
ــة الفلســطينية.149 ــا تجــاه القضي مواقفه

األربعاء 2019/8/28

أخذ قياسات 3 منازل يف بيت كاحل لهدمها 
ومستوطنون يعتدون عىل منازل غرب سلفيت

فيــام قصفــت املدفعيــة اإلرسائيليــة موقعــاً وســط القطاع 

بعــد ســقوط قذيفــة »هــاون« يف إحــدى مســتوطنات 

»الغــاف«، أمــس، أخــذت قــوات االحتــال قياســات 3 

منــازل يف بيــت كاحــل قــرب الخليــل متهيــداً لهدمهــا 

بذريعــة أنهــا تعــود ألرس منفــذي عمليــة بيــت فجــار، بينــام 

اعتــدى مســتوطنون عــى منــازل املواطنــني يف قريــة رافــات 

ــا يف  ــال اعتقاالته ــوات االحت ــت ق ــلفيت، ووصل ــرب س غ

ــت  ــدادة يف بي ــة ح ــدات ورش ــى مع ــتولت ع ــة واس الضف

لقيــا جنــوب غــرب رام اللــه. فقــد اقتحمــت نحــو 30 

آليــة عســكرية إرسائيليــة، فجــر أمــس، بلــدة بيــت كاحــل 

شــامل غــرب الخليــل، وأخــذ الجنــود قياســات ثاثــة منــازل 

وصورهــا مــن الداخــل والخــارج، وفتشــوا عــدداً آخــر، 

ــرات.  ــة املخاب ــاً ملراجع ــاً باغ ــلموا مواطن وس

ــال  ــوات االحت ــأن ق ــة، ب ــة ومحلي ــادت مصــادر أمني وأف

داهمــت منــزيل األســرين أحمــد عــارف العصافــرة، ومؤمــن 

الزهــور،  عطيــة  جــده  ومنــزل  الزهــور  عطيــة  ســعيد 

ــاتها.  ــذ قياس ــاكنيها ألخ ــت س وأخرج

ويتهــم االحتــال األخويــن العصافــرة بأنهــام يقفــان خلف 

عمليــة بيــت فجــار مســتوطنة »مجــدال عــوز« والتــي أدت 

ملقتــل جنــدي إرسائيــي طعناً يف الســابع من الشــهر الجاري. 

ومتهيــد هــذه الخطــوة، إىل عمليــة هــدم منــزل املنفذيــن، 

يف خطــوة اعتــادت قــوات االحتــال اإلرسائيــي عليهــا لهــدم 

ــا  ــام تصفه ــردع«، في ــات بحجــة »ال ــذي العملي ــازل منف من
جهــات حقوقيــة ودوليــة بأنهــا سياســة عقــاب جامعــي.150

غزة: ثالثة شهداء يف انفجارين استهدفا حاجزين للرشطة 

نفذهام انتحاريان من »داعش«

استشــهد ثاثــة عنــارص مــن الرشطــة يف قطــاع غــزة، 

هجومــني  يف  مــارة،  بينهــم  آخــرون،  مثانيــة  وأصيــب 

انتحاريــني، نفذهــام عنــران مــن جامعــات متشــددة 

ــة  ــن للرشط ــتهدفا حاجزي ــش«، واس ــم »داع ــة لتنظي تابع

يف منطقتــني مختلفتــني غــرب مدينــة غــزة، خــال ســاعات 

ــوم. ــر الي ــس وفج ــة أم ليل

واســتهدف االنفجــار الــذي نفــذه االنتحــاري األول نقطــة 

ــوى  ــل اله ــة مفــرتق »الدحــدوح«، بحــي ت للرشطــة مبنطق
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غــرب مدينــة غــزة، مــا أســفر عــن ســقوط شــهيدين مــن 

ــاً(، وســامة  ــي )32 عام ــاد الغراب الرشطــة، وهــام عــاء زي

ماجــد النديــم )32 عامــاً(. وبعــد وقــت قصــر، وقــع 

ــني  ــيخ عجل ــة الش ــان يف منطق ــاري ث ــذه انتح ــار، نف انفج

عــى شــاطئ البحــر جنــوب غــريب مدينــة غــزة، مــا أســفر 

عــن وقــوع شــهيد واحــد عــى األقــل مــن الرشطــة وعــدد 

ــات الخطــرة. ــن اإلصاب م

وقالــت مصــادر محليــة وأمنيــة: يف البدايــة، وقــع انفجــار 

ــة  ــرور دراج ــع م ــن م ــة بالتزام ــة للرشط ــرب نقط ــر ق كب

ناريــة، مــا تســبب باستشــهاد رشطيــني عــى الفــور، حيــث 
نقــا إىل مستشــفى الشــفاء، برفقــة ثاثــة مــن املصابــني.151

مسريات يف عدة مدن تطالب االحتالل باإلفراج عن 
جثامني الشهداء املحتجزة

تضامنيــة  ووقفــات  باعتصامــات  مشــاركون  طالــب 

ومســرات جــرت يف مــدن نابلــس ورام اللــه والخليــل، 

أمــس، ملناســبة اليــوم الوطنــي الســرتداد جثامــني الشــهداء، 

الــذي صــادف أمــس، باإلفــراج عــن جثامــني الشــهداء التــي 

ــر  ــمى »مقاب ــا تس ــات ويف م ــال يف الثاج ــا االحت يحتجزه

ــام«. األرق

وشــارك يف فعاليــات اليــوم الوطنــي املئــات مــن املواطنني، 

ــم  ــزة جثامينه ــهداء املحتج ــات الش ــن عائ ــدد م ــم ع بينه

لــدى االحتــال، وممثلــون عــن مؤسســات رســمية وشــعبية.

والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات  املشــاركون  ودعــا 

ــال  واإلنســانية إىل التدخــل العاجــل والضغــط عــى االحت

ــدى  مــن أجــل اإلفــراج عــن جثامــني الشــهداء املحتجــزة ل

ســلطات االحتــال152.

الخميس 2019/8/29

االحتالل يقصف نقطة رصد للمقاومة يف غزة

اســتهدفت طائــرة ارسائيليــة مســرة، مســاء أمــس، نقطــة 

رصــد تابعــة للمقاومــة يف منطقــة بيــت الهيــا شــامل قطــاع 

ــم  ــني. وزع ــوف املواطن ــات يف صف ــوع إصاب ــزة دون وق غ

املتحــدث باســم جيــش االحتــال أن الغــارة جــاءت رداً 

عــى إطــاق قذيفــة مــن قطــاع غــزة صــوب مســتوطنات 

الغــاف، إىل ذلــك، أصيــب عــرشات املواطنــني بالغاز املســيل 

للدمــوع أمــس، خــال اقتحــام قــوات االحتــال بلــدة بيــت 

أمــر ومدينــة الخليــل، كــام أقتحمــت بيتونيــا وعــني عريــك 

ــلمت  ــلوان وس ــدة س ــوة يف بل ــات وادي حل ــز معلوم ومرك

ــني  ــه، يف ح ــق مع ــتدعاء، للتحقي ــام اس ــواد صي ــره ج مدي

جــرف االحتــال طريقــاً زراعيــة يف قريــة الطــرة غــرب رام 

اللــه، وشــن حملــة اعتقــاالت ومداهــامت يف الضفــة، فيــام 

اقتحــم مســتوطنون منطقــة املســعودية األثريــة شــامل 
ــة نابلــس.153 مدين

اقتحامات يف سلوان وبيتونيا، وتنفيذ اعتقاالت وتجريف 

طريق زراعية يف قرية غرب رام الله

ــش  ــم وتفتي ــة ده ــس، حمل ــال، أم ــوات االحت ــّنت ق ش

ملنــازل املواطنــني، يف الضفــة والقــدس اعتقلــت خالهــا، 11 

مواطنــاً، واقتحمــت مركــز معلومــات وادي حلــوة يف بلــدة 

ســلوان جنــوب املســجد األقــى، وبلــدة بيتونيــا واســتولت 

عــى تســجيات كامــرات، فيــام جرفــت طريقــا زراعيــة يف 

 منطقة العني التابعة لقرية الطرة غرب رام الله. 

أمــس،  االحتــال،  قــوات  اقتحمــت  القــدس  ففــي 

ســلوان  بلــدة  يف  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز 

مديــره  وســلمت  املبــارك،  األقــى  املســجد  جنــوب 

 جواد صيام استدعاًء للتحقيق معه. 

ــال دهمــت املركــز وســلمته  ــام إن قــوات االحت ــال صي وق

اســتدعاء للتحقيــق معــه الثاثــاء املقبــل يف بلديــة االحتــال 

مبدينــة القــدس املحتلــة؛ بحجــة »البنــاء غر املرخــص لغرفة 

 من األخشاب«، علامً أن البناء قائم منذ العام 2009. 

وأشــار إىل أن اقتحــام املركــز يــأيت يف ســياق التضييــق عــى 

ــداث  ــة ألح ــه الحثيث ــة متابعت ــك بحج ــام، وذل ــة اإلع حري

 مدينة القدس عامة، وبلدة العيسوية خاصة. 

ــس،  ــكرية، أم ــزات عس ــال بتعزي ــوات االحت ــت ق واقتحم

ــدة  ــرشت يف ع ــه، وانت ــة رام الل ــرب مدين ــا غ ــدة بيتوني بل

 شوارع، خاصة يف محيط محطة محروقات »الخواجا«. 

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مواجهــات دارت بــني الشــبان 

وجنــود االحتــال، الذيــن اســتولوا عــى تســجيات كامــرات 

املراقبة يف محطة املحروقات. 

ــس،  ــال، أم ــوات االحت ــت ق ــل جرف ــد متص ــى صعي وع

ــرة  ــة الط ــة لقري ــني التابع ــة الع ــة يف منطق ــا زراعي طريق

ــه. ــرب رام الل غ

ــد إن  ــر محم ــد الجاب ــروي عب ــس الق ــس املجل ــال رئي وق

آليــات االحتــال جرفــت الطريــق التــي أعــاد املجلــس 

ــني إىل  ــل املواطن ــهيل تنق ــام، لتس ــو الع ــل نح ــا قب تأهيله

أراضيهــم، والطلبــة أثنــاء توجههــم إىل مدرســتهم، موضحــاً 
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ــع وصــول  ــن املــكان منطقــة مغلقــة، ومن ــال أعل أن االحت
ــا.154 ــني إليه املواطن

الجمعة 2019/8/30

الرئيس يتباحث ومريكل: واشنطن خالفت الرشعية 

الدولية واستبدلتها بإجراءات ال تحقق السالم واألمن

قــال الرئيــس محمــود عبــاس: إن اإلدارة األمركيــة ال 

تســاعد يف تحقيــق الســام واألمــن يف منطقتنــا.

املستشــارة  مــع  مشــرتك  مؤمتــر صحــايف  وأضــاف يف 

ــات  ــد محادث ــي عق ــني، الت ــركل، يف برل ــال م ــة أنج األملاني

ــة رفعــت ملفــات القــدس  معهــا، أمــس: إن اإلدارة األمركي

طاولــة  عــن  واألمــن  واالســتيطان  والحــدود  والاجئــني 

واســتبدلتها  الدوليــة،  الرشعيــة  وخالفــت  املفاوضــات، 

بإجــراءات متناقضــة مــع املرجعيــات التــي أقرهــا املجتمــع 

ــأرسه. ــدويل ب ال

وجــدد الرئيــس مطالبتــه بــأن تكــون املفاوضــات برعايــة 

دوليــة كاملــة، وفــق مــا اقرتحــه يف مجلــس األمــن الــدويل.

ودعــا »جميــع الــدول األوروبيــة التــي تؤمــن بحــل 

الدولتــني واعرتفــت بإرسائيــل ومل تعــرتف بعــد بدولــة 

فلســطني، أن تقــوم بذلــك، ألن ذلــك ســيعطي األمــل ويــريس 

قواعــد العــدل، ويدعــم حــق الشــعوب يف تقريــر مصرهــا، 

ــذي هــو أطــول احتــال يف  وإنهــاء االحتــال اإلرسائيــي، ال

ــارص«. ــخ املع التاري

وأكــد الرئيــس: االعــرتاف بدولــة فلســطني ال يتناقــض أبــداً 

ــع املفاوضات. م

الرئيــس:  قــال  الداخليــة،  املصالحــة  صعيــد  وعــى 

وتحقيــق  وشــعبنا  أرضنــا  لوحــدة  ســعينا  »ســنواصل 

ــة«. ــرة ونزيه ــة ح ــات عام ــاب االنتخاب ــة، والذه املصالح

وشــدد عــى أهميــة الــدور »الــذي تلعبــه أملانيــا يف دعــم 

الســام واالســتقرار يف الــرشق األوســط، خاصــة يف متســكها 

أســاس  الدوليــة، كطريــق  والرشعيــة  الــدويل  بالقانــون 

ــني عــى  ــق حــل الدولت ــق الســام وف ــود تحقي لنجــاح جه

حــدود 1967، وهــو الطريــق الــذي نؤمــن بــه، ومســتعدون 

ــة املفاوضــات عــى أساســه«. ــوس عــى طاول للجل

ومثــن »جهــود املستشــارة مــركل ورؤيتهــا مــن أجــل خلق 

ــة،  ــول األحادي ــن الحل ــداً ع ــوازن بعي ــي وت ــاون جامع تع

يــؤدي إىل مزيــد مــن االســتقرار والســلم العامليــني«.

لبنــاء  تقدمــه  الــذي  »الدعــم  عــى  أملانيــا  وشــكر 

مؤسســاتنا الوطنيــة، ومســاندة عمــل وكالــة »األونــروا« 

لتمكينهــا مــن تقديــم الخدمــات التعليميــة، والصحيــة، 

لاجئــني الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف مخيــامت اللجــوء 
ســواء داخــل فلســطني أو خارجهــا«.155

السبت 2019/8/31

600  مستوطن يقتحمون مقامات إسالمية يف »كفل 
حارس«

ــل  ــدة كف ــس، بل ــر أم ــتوطن، فج ــو 600 مس ــم نح اقتح

حــارس شــامل ســلفيت، وأدوا طقوســا تلموديــة يف منطقــة 

ــل  ــن قب ــّددة م ــة مش ــة أمني ــة، بحامي ــات التاريخي املقام

ــال. ــوات االحت ق

املســتوطنني  أن  البلــدة،  يف  محليــة  مصــادر  وذكــرت 

ــن  ــرة م ــوات كب ــار ق ــب انتش ــارس عق ــل ح ــوا كف اقتحم

جيــش االحتــال يف أحيائهــا واعتــاء أســطح عــدد مــن 

منازلهــا وإغــاق مداخلهــا ونصــب حواجــز عســكرية.

ومنعــت قــوات االحتــال، املواطنــني مــن التحــرك يف 

املنطقــة، بحجــة تأمــني اقتحــام املســتوطنني؛ الذيــن وصلــوا 

بعــدة حافــات لـــكفل حــارس، ألداء طقــوس تلموديــة يف 3 

ــدة. ــة بالبل مقامــات ديني

وأفــادت املصــادر بــأن جيــش االحتــال أّمــن اقتحــام 600 

مســتوطن لقريــة كفل حــارس قضــاء ســلفيت ألداء صلوات.

يذكــر أن املســتوطنني يعمــدون عــادة إىل اقتحام مســاجد 

ــا،  ــة فيه ــوس ديني ــة طق ــامية لتأدي ــة إس ــات ديني ومقام

واســتفزاز مشــاعر املواطنني وإثارة الشــغب فيها، يف محاولة 

لتريــر فــرض ســيطرة إرسائيليــة كاملــة عــى تلــك املواقــع.

ويقــوم املســتوطنون بشــكل متكــرر باقتحــام بلــدة »كفل 

حــارس«؛ بذريعــة وجــود قبــور يهوديــة فيهــا، يف حــني أنهــا 
مقامــات إســامية صوفيــة تاريخيــة.156

األحد 2019/9/1

أطفال القدس بني مطاردتني: االعتقاالت ومناهج 
التدريس اإلرسائيلية

إرسائيل تعتقل 500-800 طفل مقديس سنوياً ما 
يضاهي عدد األطفال املعتقلني يف الضفة كلها

75% من سكان القدس الفلسطينيني تحت خط الفقر 

ويفتقرون ألماكن عمل مناسبة

األطفــال  ضــد  موجهــة  إرسائيليــة  سياســة  تهــدف 
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املقدســيني إىل اإلهانــة والتخويــف والحرمــان مــن حقوقهــم 

األساســية، وفقــام تفيــد معلومــات مؤسســة الضمــر لرعايــة 

األســر الخاصــة باعتقــال األطفــال الفلســطينيني يف القــدس 

ــة.  املحتل

ــا مــن  ــم إم ــال يت ــال األطف وتشــر املؤسســة إىل أن اعتق

ــارع  ــن الش ــاح أو م ــن الصب ــاعات األوىل م ــازل يف الس املن

ــق  ــز تحقي ــون إىل مرك ــم ينقل ــر، ث ــد الظه ــا بع ــرتة م يف ف

ــدأ  املســكوبية، أو إىل مركــز للرشطــة يف القــدس، حيــث تب

جلســات التحقيــق دون أن يكــون الوالــدان عــى علــم 

مبــكان وجــود طفلهــام، ويف بعــض األحيــان، ال يتــم إعامهام 

ــال. باالعتق

ــر أو  ــق دون وجــود ويل أم كــام تجــرى جلســات التحقي

ــوات  ــدي ق ــة أي ــال تحــت رحم ــرتك األطف ــث ي محــام، حي

ــق  ــد تســتمر جلســات التحقي ــل، وق ــال بشــكل كام االحت

لإســاءة  الطفــل  خالهــا  يتعــرض  أن  ميكــن  لســاعات، 

ــة  ــني الدولي ــارش للقوان ــاك مب الجســدية والنفســية، يف انته

القانونيــة مــا بعــد  واملحليــة، كــام تفتقــر اإلجــراءات 

التوقيــع عــى اعــرتاف إىل الضامنــات الجوهريــة التــي توفــر 

ــال. ــة لألطف الحامي

»األحــداث  قانــون  تطبيــق  كان   ،2015 عــام  وقبــل 

ــد  ــامىش، إىل ح ــطينيني يت ــال الفلس ــى ألطف ــي« ع اإلرسائي

كبــر مــع القانــون الــدويل، وكثــراً مــا يطلــق رساح األطفــال 

ــي  ــارة دون تلق ــاء الحج ــة إلق ــم بتهم ــم اعتقاله ــن يت الذي

ــو  ــام ه ــال، ك ــن األطف ــؤول ع ــط املس ــن الضاب ــر م تقري

منصــوص عليــه يف املــادة 10 )أ( مــن قانــون األحــداث، وقــد 

ــد  ــن أول 2015، فق تغــر هــذا بشــكل جــذري بعــد ترشي

ــح مــن املمكــن احتجــاز األطفــال يف الســجن النتظــار  أصب

ــني،  ــك الح ــذ ذل ــاً. ومن ــاً تقريب ــدة 20-25 يومي ــر مل التقري

حكــم عــى غالبيــة األطفــال الفلســطينيني بالســجن أو 

الحبــس املنــزيل أو الخدمــة املجتمعيــة ملثــل هــذه الجرائــم. 

ويكشــف تقريــر املؤسســة أن الصدمــة التــي قــد يتعــرض 

لهــا الطفــل بســبب اقتحــام بيتــه يف منتصــف الليــل، 

ــة،  ــاط الرشط ــل ضب ــن قب ــراخ م ــداء وال ــرض لاعت والتع

تلحــق آثــاراً ســلبية وضــارة باألطفــال عــى صعيــد الصحــة 

النفســية والتنميــة وغرهــا، حيــث أفــاد 48% مــن األطفــال 

الذيــن متــت زيارتهــم بعــد اإلفــراج لغــرض إعــداد التقريــر 

أنهــم تركــوا املدرســة، أو عانــوا مــن تدهــور كبــر يف أدائهــم 

املــدريس، كــام عــر معظــم األطفــال عــن مشــاعر االرتبــاك 

ــاء املقابــات.  واإلحبــاط والقلــق والخــوف أثن

املحاميــة نرسيــن عليــان تابعــت مــن خــال عملهــا 

ــادة  ــن والعي ــوق املواط ــة حق ــي يف جمعي ــداين والبحث املي

القانونيــة التابعــة للجامعــة العريــة، قضايــا اعتقــال أطفــال 

ــل  ــن قب ــة م ــراءات العقابي ــديد اإلج ــألة تش ــدس ومس الق

ــن  ــر م ــارض، يف كث ــث تتع ــة، بحي ــة العام ــة والنياب الرشط

ــول.  ــام تق ــون، ك ــر القان ــع جوه ــان، م األحي

وحــول االنتهــاكات اإلرسائيليــة ضــد ســكان القــدس 

املحتلــة عمومــاً واألطفــال بشــكل خــاص، كان هــذا اللقــاء 

مــع مديــرة العيــادة القانونيــة متعــددة الثقافــات التابعــة 

ــان. ــن علي ــة نرسي ــة، املحامي ــة العري للجامع

القــدس  لســكان  االســتثنائية  الوضعيــة   :48 عــرب 

الفلســطينيني جعلتهــم األكــر عرضــة النتهــاكات االحتــال 

واألقــل حاميــة مــن إجراءاتــه التعســفية؟

عليــان: وضــع القــدس وســكانها هــو خــاص ألننــا نتحــدث 

ــن  ــدث ع ــني، ونتح ــن مواطن ــني( ال ع ــكان )مقيم ــن س ع

ســكان ليــس لهــم أي متثيــل يف أيــة مؤسســة سياســية داخل 

إرسائيــل، إضافــة إىل أن الحديــث يــدور عــن منطقــة هــي 

ــل  ــن إرسائي ــدويل، ولك ــون ال ــال مبوجــب القان تحــت احت

ضمتهــا ضمــن »القــدس كعاصمــة« وهكــذا أصبــح القانــون 

اإلرسائيــي ســارياً عــى الفلســطينيني يف القــدس. 

لكــن عــى مدار الســنني من عــام 1967 وحتى اليــوم، كان 

هنــاك رفــض واســع وشــامل من قبــل الســكان الفلســطينيني 

ــع  ــل، ومــع توقي لهــذه الخطــوات التــي قامــت بهــا إرسائي

ــر  ــل بحــدوث تغي ــاق أوســلو داعــب الفلســطينيني أم اتف

يف وضعيتهــم يف القــدس. ولكــن بعــد فشــل أوســلو، ازداد 

ــل  ــوءاً، ألن إرسائي ــطينيني س ــدس الفلس ــكان الق ــع س وض

تريــد أن تثبــت للعــامل ولشــعبها بــأن القــدس موحــدة عــى 

جميــع أطرافهــا، فأصبــح هنــاك تعامــل مــع املســاحة ومــع 

األرض أكــر منــه مــع الســكان الفلســطينيني وحقوقهــم 

وااللتزامــات مــن قبــل الســلطات الرســمية تجاههــم. 

ــر مــن التضــارب بــني  ــج الكث هــذا الوضــع الســيايس أنت

ــني  ــدس وب ــه يف الق ــطيني لنفس ــعب الفلس ــد الش ــا يري م

مخططــات الحكومــة اإلرسائيليــة ملســتقبل املدينــة، والــي 

ــع  ــي م ــكاك اليوم ــو االحت ــرة ه ــنوات األخ ــارز يف الس الب

الرشطــة املتواجــدة بوفــرة يف جميــع األحيــاء الفلســطينية، 

بعــض منهــا بشــكل يومــي. 

وعــى ســبيل املثــال تعــاين العيســاوية منــذ 80 يومــاً مــن 
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حالــة اســتنفار رشطــي كبــر يتخللــه اعتقــاالت ومداهــامت 

وتحريــر مخالفــات وأوامــر هــدم بيــوت، وكل ذلــك يجــري 

ــؤدي  ــه ت ــن كرت ــي، ولك ــون اإلرسائي ــب القان ــاً، مبوج طبع

إىل اســتنفار مــن قبــل الفلســطينيني وإىل مواجهــات بينهــم 

وبــني الرشطــة. 

عــرب 48: يف ظــل هــذا الوضــع، يتعــرض ســكان القــدس 

اإلنســانية  لحقوقهــم  يوميــة  النتهــاكات  الفلســطينيون 

ــاالت؟ ــف املج ــة يف مختل والقانوني

عليــان: عنيــت أنــه حتــى لــو كانــت اإلجــراءات قانونيــة 

ــون  ــة القان ــديد قبض ــإن تش ــي، ف ــون اإلرسائي ــق القان وف

عــى مجموعــة ســكانية بعينهــا يعتــر اســتهداف وقــد 

يحــول حياتهــا إىل جحيــم، ناهيــك عــن أن هــذه اإلجــراءات 

ــا،  ــل ضمنه ــي تعم ــة الت ــني اإلرسائيلي ــى القوان ــرق حت تخ

ــر  ــم بشــكل عشــوايئ ومغاي ــاً، تت ــال، مث ــاالت األطف فاعتق

لجميــع القوانــني، حيــث تتــم مداهمــة البيــوت مــن قبــل 

مجموعــات كبــرة مــن الجنــود يف ســاعات الفجــر وترتافــق 

ــام  ــوة، ك ــب واســتخدام الق ــع الرتهي ــاالت م ــة االعتق عملي

ــه يف  ــب عيني ــل وعص ــل املعتق ــدي الطف ــد أي ــري تقيي يج

بعــض األحيــان. وال تقتــر االنتهــاكات عــى هــذا الجانــب 

الرتبيــة  مجــال  ففــي  القطاعــات،  جميــع  تشــمل  بــل 

والتعليــم، يعتــر الفلســطينيون يف القــدس حالــة اســتثنائية 

ــث  ــي الخــط األخــر، حي ــى جانب ــا ع ــبيه له ال يوجــد ش

ــة  ــم مــن نقــض بـــ2000 غرف ــة والتعلي ــاز الرتبي يعــاين جه

صفيــة، وقــد تــم يف عــام 2001 تقديــم التــامس بهــذا 

ــدرت  ــي أص ــة، الت ــا اإلرسائيلي ــة العلي ــوص للمحكم الخص

قــراراً يلــزم البلديــة ووزارة الرتبيــة والتعليــم ببنــاء الغــرف 

التعليميــة الناقصــة، معتــرة حــق التعليــم هــو حــق أســاس 

ــدس. ــطينيني يف الق ــى الفلس ــحب ع ينس

ــرار  ــذا الق ــق ه ــم تطبي ــع مل يت ــى أرض الواق ــن ع ولك

ــيكل  ــون ش ــن 450 ملي ــوم خطــة م ــاك الي ــره، وهن بحذاف

ــاء  ــغ ال يذهــب لبن ــدس، لكــن نصــف املبل ــم يف الق للتعلي

إىل  اإلرسائيــي  املنهــاج  إلدخــال  بــل  تعليميــة،  غــرف 

املــدارس الفلســطينية، مبعنــى الــرف عــى توفــر حوافــز 

ــر  ــرض متري ــدارس لغ ــة لألهــايل والطــاب وامل ــة مغري مالي

ــاً  ــاؤه فعلي ــيتم بن ــا س ــي أن م ــا يعن ــي، م ــاج اإلرسائي املنه

ــي. ــو الطبيع ــة النم ــكاد حاج ــد بال سيس

عــرب 48: طبعــاً، فــرض املنهــاج اإلرسائيــي أهــم لاحتال 

مــن توفــر الغــرف الدراســية ذاتها؟

ــل يف  ــص الهائ ــذا النق ــن ه ــدث ع ــا نتح ــان: عندم  علي

الغــرف التعليميــة، نتحــدث عــن اكتظــاظ يف الصفــوف 

يصــل يف بعضهــا حــد جلــوس ثاثــة طــاب عــى درج واحــد 

وعــن أدراج ملتصقــة ببعــض، وعــن مــدارس يف بيــوت 

ــة،  ــوف تعليمي ــت إىل صف ــوم تحول ــرف ن ــن غ ــكنية وع س

وكل ذلــك يؤثــر عــى نوعيــة الرتبيــة والتعليــم، ويــؤدي إىل 

ــن الطــاب  ــث أن 32% م ــى، حي ــرسب هــي األع نســبة ت

ال ينهــون الصــف الثــاين عــرش، ونســبة كبــرة مــن الباقــني 

ال يســتطيعون الحصــول عــى تحصيــل يؤهلهــم اســتكامل 

ــي. ــم الجامع تعليمه

هنــا، تدخــل املنافســة مــع املــدارس الخاصــة التــي حصــل 

قســم كبــر منهــا عــى اعــرتاف الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة 

كمــدارس معــرتف بهــا يف إطــار »التعليــم املعــرتف بــه غــر 

الرســمي« ولكنهــا تجبــي رســول تعليــم مرتفعــة جــداً مــن 

األهايل. 

عرب 48: تقصدين مدارس خاصة فلسطينية؟

عليــان: نعــم، أقصــد مــدارس عــى غــرار الفريــر والورديــة 

وغرهــا، والتــي كانــت تعتــر رمــوزاً فلســطينية يف الســابق، 

وأصبحــت، بســبب الوضــع يف القــدس، تعيــش عــى دعــم 

وزارة الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة. 

ــم  ــرشوط بتعلي ــر م ــم غ ــذا الدع ــن ه ــرب 48: ولك ع

املنهــاج اإلرسائيــي؟

عليــان: ال، املنهــاج اإلرسائيــي قضيــة ثانيــة، الحصــول عى 

الدعــم يف إطــار التعليــم املعــرتف بــه غــر الرســمي مرشوط 

ــل عــى  ــون باملقاب ــم املــواد األساســية، ويحصل فقــط بتعلي

75% دعــم عــى كل طالــب.

ــدارس  ــا 41% يف م ــدرس فيه ــة، ي ــدارس، الخاص ــك امل تل

خاصــة ال تنضــوي يف إطــار التعليــم املعــرتف بــه غــر 

الرســمي، وال تحصــل عــى ميزانيــات مــن الرتبيــة والتعليــم 

ــم  ــدارس تعلي ــط يف م ــدرس 6% فق ــني ي ــة، يف ح اإلرسائيلي

ــي.  ــاج اإلرسائي املنه

أيضــاً، هنــاك معانــاة  الســكن،  عــرب 48: يف قضايــا 

رهيبــة وحــاالت هــدم بيــوت متكــررة يف مختلــف األحيــاء 

املقدســية؟

عليــان: باملجمــل يصعــب عــى الفلســطيني الــذي يســكن 

يف القــدس الحصــول عــى ترخيــص بنــاء، ســوى يف مناطــق 

مينــة ال يتجــاوز عــدد أصابــع اليــد، والســبب األســايس لذلك 

هــو عــدم إعــداد مخططــات هيكليــة إلحيــاء القــدس 
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ــي  ــك وه ــؤول عــن ذل الرشقيــة مــن قبــل الطــرف املس

بلديــة االحتــال، ولذلــك، حتــى عندمــا يريــد أحدهــم 

تقديــم طلــب ترخيــص للبلديــة تقــول لــه ال يوجــد عنــدي 

ــول  ــتطيع أن أق ــك ال أس ــة، ولذل ــكي للمنطق ــط هي مخط

ــادة،  ــاء عي ــن ســأقتطع مســاحة لبن ــن ســيمر شــارع وأي أي

ــاء.  ــص بن ــك ترخي ــتطيع أن أعطي ــك ال اس ولذل

وملــا كانــت أرايض القــدس الرشقيــة مبعظمهــا أرايض 

ــكان  ــا امل ــك األرض ولديه ــاس متل ــة أن الن ــة، فالنتيج خاص

املخصــص للبنــاء ولكــن البلديــة ال متنحهــا الرتخيــص الــازم 

لذلــك، فتضطــر للبنــاء بــدون ترخيــص ألن هنــاك ســرورة 

حيــاة، ومــن هنــا تبــدأ املعانــاة، فــإن بنيــت بــدون ترخيــص 

ــا  ــاء، م ــرت بن ــل م ــة تصــل إىل 700 شــيكل لكن ــع غرام تدف

ــة  ــرت، ســتدفع غرام ــت مبســاحة 100 م ــك إذا بني ــي أن يعن

ــف شــيكل. بقيمــة 70 أل

واألمــر ال يتوقــف عنــد دفــع الغرامــة، بل تدخــل يف إجراء 

قضــايئ قــد يطــول لســنوات، ولكــن يف النهايــة إذا مل تنجــح 

ــتطيع،  ــن تس ــك ل ــن أن ــب الظ ــص، وأغل ــتصدار ترخي باس

ــه  ــا إذا مل تهدم ــكن، عنده ــذا املس ــدم ه ــر به ــيصدر أم س

ــف  ــع تكالي ــتضطر لدف ــك س ــة بذل ــت البلدي ــدك وقام بي

ــني 50 -120 ألــف شــيكل.157  ــرتاوح ب ــي ت الهــدم، والت

االحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 76 معتقال 
خالل آب املنرصم

قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم األحــد، إن 

ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أصــدرت أوامــر اعتقــال إداري 

)جديــد وتجديــد( بحــق 76 أســرا، وذلــك ملــدد تــرتاوح مــا 

بــني )شــهرين إىل ســتة أشــهر( قابلــة للتجديــد عــدة مــرات، 
وذلــك خــال شــهر آب املنــرم.158

االثنني 2019/9/2

نتنياهو يجّدد تعهده بضم جميع املستوطنات إلـى 
إرسائيل: إنهـا جـزء مـن »األرض التـوراتيـة«

جــّدد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، أمــس، 

ــة؛  ــة املحتل ــة الغربي ــتوطنات يف الضف ــم املس ــده بض تعه

االنتخابــات  قبــل  اليمينيــة  قاعدتــه  لدعــم  يف مســعى 

ــاري. ــول الج ــررة يف 17 أيل ــرة واملق ــة املبك الترشيعي

وقــال أمــام جمهــوره يف مســتوطنة »إلكانــا« بالضفــة 

جميــع  عــى  اليهوديــة  الســيادة  »ســنطبق  الغربيــة: 

املجتمعــات بعــون اللــه، كجــزء مــن أرض إرسائيــل التوراتيــة 

ــل«. ــة إرسائي ــن دول ــزء م وكج

وكان نتنياهــو قــد تعهــد بالوعــد ذاتــه قبــل االنتخابــات 

الترشيعيــة الســابقة يف نيســان املــايض، لكنــه مل يتمكــن مــن 

ــات  ــاب إىل انتخاب ــار الذه ــي واخت ــاف حكوم ــكيل ائت تش

مبكــرة.

مــن جانبــه، رد أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 

ــات  ــى تريح ــات ع ــب عريق ــطينية صائ ــر الفلس التحري

نتنياهــو بدعــوة املجتمــع الــدويل إىل التحــرك.

تويــرت:  عــر حســابه عــى موقــع  وكتــب عريقــات، 

»لهــؤالء الذيــن يبــدون اهتاممــاً بعــد اإلعــان عــن عطاءات 

اســتيطانية إرسائيليــة عليهــم اآلن مواجهــة الحقيقــة: رئيــس 

وزراء ســلطة االحتــال يعلــن رســمياً أنــه ســوف يقــوم 

ــة«. ــم أراٍض فلســطينية محتل بض

وأضــاف عريقــات: »كفــى حصانــة وحاميــة، هنــاك 

مســؤولية دوليــة لفــرض عقوبــات عــى إرسائيــل بعــد 

عقــود مــن الجرائــم املخطــط لهــا«.

مــن جانبــه، قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل 

أبــو ردينــة، تعقيبــاً عــى إعــان نتنياهــو: يف هــذه األوقــات 

ــة  ــا اإلدارة األمركي ــاول فيه ــي تح ــمة الت ــرة والحاس الخط

ومخالــف  فعــال  وغــر  فضفــاض  ســيايس  نهــج  خلــق 

الحكومــة  فــإن  الدوليــة،  وللرشعيــة  الــدويل  للقانــون 

ــر  ــذي ال يعت ــج ال ــذا النه ــاع ه ــتمر يف اتب ــة تس اإلرسائيلي

حــاً، وذلــك عــن طريــق تكــرار دعواتهــا لضــم املســتوطنات 

غــر الرشعيــة يف األرض املحتلــة. وأضــاف: هــذا األمــر يعتــر 

اســتمراراً ملحــاوالت خلــق أمــر واقــع مرفــوض لن يــؤدي إىل 

ــتقرار159. ــن أو اس ــام أو أم أي س

السلطات اإلرسائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة الـ157 
وتصادر خيام السكان

ــوآف« التابعــة  ــة ووحــدة »ي هدمــت الرشطــة اإلرسائيلي

ملــا يســمى »ســلطة تطويــر النقــب«، اليــوم االثنــني، قريــة 

العراقيــب، غــر املعــرتف بها، للمــرة 157، وصــادرت خيامها.

واعتــاد األهــايل خــال األشــهر املاضيــة عنــد تنفيــذ 

عمليــة الهــدم عــى جــر وحــدة »يــوآف« الخيــام ومعــدات 

وممتلــكات الســكان بســيارات الدفــع الرباعــي التابعــة لهــا.

ــب  ــة العراقي ــة ســكان قري وتاحــق الســلطات اإلرسائيلي

بشــكل يومــي، حيــث اعتقلــت يف األســبوع املــايض الحاجــة 

ــاح  ــيخ صي ــت الش ــة، واعتقل ــدم القري ــال ه أم أرشف خ

الطــوري ونجلــه عزيــز، كــام اســتدعت العديــد مــن األطفال 
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والفتيــة للتحقيــق.

ويف ســياق التضييــق عــى ســكان العراقيــب، فرضــت 

ــل عــدة  ــر الســبع، قب ــة يف ب مــا تســمى باملحكمــة املركزي

أيــام، غرامــة قدرهــا مليــون و600 ألــف شــيقل عــى أهــايل 

القريــة، مقابــل تكاليــف هــدم املســاكن وإخائهــا، وبحجــة 
اقتحــام أهــايل القريــة لـــ»أرايض جمهــور مبلكية الدولــة«.160

»وفا« ترصد التحريض والعنرصية يف وسائل اإلعالم 
اإلرسائيلية

ــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«،  رصــدت وكال

ــة، يف  ــام اإلرسائيلي ــائل اإلع ــة يف وســ ــض والعنري التحري

ــني 2019/8/25 – 2019/8/31. ــا ب ــرتة م الف

وتقــدم »وفــا« يف تقريرهــا الـــ)114(، رصــدا وتوثيقــا 

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

الفلســطيني  عى املجتمــع  وعنريــة  تحريضــا  تحمــل 

ــاص. ــكل خ ــطينيي الـــ1948 بش ــى فلس ــام وع ــكل ع بش

ــع« عــى  ــة »همودي ــال تحريــي عــى صحيف وجــاء مق

ــم نصــب  ــة لرفضه ــة واليســارية اإلرسائيلي األحــزاب العربي

كامــرات مراقبــة يف صناديــق االقــرتاع، وقــال الكاتــب: 

»عندمــا نكتشــف ان املعارضــني األساســيني لنصــب كامــرات 

ــزاب  ــرب وأح ــم الع ــرتاع ه ــق االق ــل صنادي ــة بداخ مراقب

ــرار رئيــس  ــة فرحتهــم العارمــة بعــد ق ــد رؤي اليســار، وعن

لجنــة االنتخابــات حــول منــع نصــب كامــرات مراقبــة، فمن 

الواضــح ان هــذه األحــزاب هــي مــن يقــرتف التزييفــات. ال 

ســبب يــرر الخــوف مــن الكامــرات يف صناديــق االقــرتاع، 

إال فقــط ألولئــك الذيــن يقومــون بأعــامل تزييــف. كــام أن 

الســارق يهــاب الرشطــة، هكــذا يهــاب املزيفــون كامــرات 

املراقبــة، والتــي هــي بالنســبة لهــم أخطــر مــن الرشطــة«.

ــون  ــبب لك ــو الس ــا ه ــؤال، م ــرح الس ــاف: »اذا ط وأض

العــرب واألحــزاب اليســارية هــي الجهــات التــي متيــل أكــر 

للتزييــف؟ الجــواب هــو، ان لهــذه األحــزاب أماكــن اقــرتاع 

منفصلــة عــن ســائر املجتمــع اإلرسائيــي، وبالتــايل يتيــح لهم 

هــذا الواقــع التزييــف بعيــدا عــن كل عــني مراقبــة خارجية. 

يســكن العــرب يف بلــدات ال يقطنهــا اليهــود، وبالتــايل مــن 

الســهل أن يزيّفــون يف هــذه البلــدات، خصوصــا يف القــرى 

واملــدن حيــث تســيطر عليهــا العائليــة »والحمولــة« وهــم 

مــن يقــوم بالتزييــف دون ان يقــدر عــريب واحــد ان مينــع 

هــذا. لليســار اإلرسائيــي، أيضــا، أماكــن عيــش مغلقــة 

ومنفصلــة وهــي »الكيبوتســات«، حيــث أن جميــع ســكان 

»الكيبوتــس« يتشــاطرون نفــس الرؤيــة السياســية«.

ــبب  ــاه، س ــا أع ــي ذكرناه ــات الت ــك الجه ــع: »لتل ويتاب

كاٍف لاعــرتاض عــى نصــب كامــرات املراقبــة والتــي ميكنهــا 

ــا ان  ــة. ميكنن ــة« املغلق أن تكشــف األفعــال »داخــل العائل

ــت يف  ــي أحدث ــات الت ــم التزييف ــدى وحج ــن م ــم ع نتعل

ــة واليســار  املــايض مــن خــال ردود فعــل األحــزاب العربي

األفعــال،  ردود  ضــوء  عــى  املراقبــة.  كامــرات  لنصــب 

ــة  ــل، نصــب كامــرات مراقب ــر مــن قب ــر، أك يســتحوذ األم

لعلهــا تقــدر أن متنــع أكــر قــدر ممكــن مــن التزييفــات«.

الصحفي يــورام اتنجــر، حــرض يف مقــال نرشتــه صحيفــة 

»يرسائيــل هيــوم«، عــى التعليــم الفلســطيني، وقــال: 

ــو  ــل كل يشء، خريج ــم، قب ــطينيون ه ــون الفلس »اإلرهابي

واملــدارس  الحضانــات،  يف  الفلســطيني  التعليــم  جهــاز 

التحريــر  منظمــة  الجهــاز  هــذا  تحكــم  واملســاجد. 

الفلســطينية التــي تقــوم بصقــل رأي املجتمــع الفلســطيني. 

تُلبــس الســلطة الفلســطينية هــذه املبــادئ واألفعــال، 

ــودودة لــي توهــم إرسائيــل  ــات اللطيفــة وال ــاع الخطاب قن

ــى  ــة ع ــن، الرتبي ــش. ولك ــام والتعاي ــريب بالس ــامل الغ والع

الكراهيــة مــن جهــة، والتعايــش بســام مــن جهــة أخــرى، 

ــي ان  ــذي يّدع ــج ال ــأ بالنه ــران الخط ــان يظه ــام نقيض ه

ــراع.  ــل ال ــن ح ــزء م ــو ج ــطينية ه ــة الفلس ــام الدول قي

ــة برتســيخ  ــه الرتبي ــي متلي ــدور الت ــج ال يتجاهــل هــذا النه

الســامية  معــاداة  إرسائيــل،  كــره  واإلرهــاب،  العنــف 

ــني  ــني اإلرسائيلي ــش بســام ب ــرب. رشط التعاي ــاداة الغ ومع

ــا«. ــن جذوره ــة م ــزع الكراهي ــو ن ــطينيني ه والفلس

بــردو  الــداد  بروفيســور  بحــث  »يظهــر  وأضــاف: 

التعليــم  الــذي يبحــث جهــاز  العريــة،  مــن الجامعــة 

ــق  ــا يتعل ــكل م ــدة ب ــرة التطــرّف املتصاع الفلســطيني، وت

بتبجيــل اإلرهــاب، التضحيــة بحيــاة اإلنســان ألجــل اإلســام 

ــل  ــا تبجي ــث أيض ــف الباح ــل. يص ــود إرسائي ــض وج وتقوي

دالل املُغــريب، والتــي اشــرتكت بعمليــة شــارع »طريــق 

ــدالل  ــرى الســلطة الفلســطينية ب ــام 1978. ت الشــاطئ« ع

ــمها،  ــى أس ــدارس ع ــق م ــن وتطل ــزا للمنتحري ــريب رم املغ

ــن«. ــائية وميادي ــز نس ــبابية، مراك ــز ش مراك
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ــى  ــب ع ــو كت ــني نتنياه ــال بنيام ــة االحت ــس حكوم رئي

»فيســبوك«، »طلبــت إقامــة حــي جديــد يحــوي عــى 300 

ــا ونــرب  ــف«. ســنعّمق جذورن ــت يف مســتوطنة »دول بي

ــز االســتيطان«. ــر وتعزي ــا. نســتمر بتطوي أعداءن

يف  حــرض  ســموتريتش  بتســلئيل  املواصــات  وزيــر 

مــن  اللــه  حــزب  الجنــوب،  »فيســبوك«، »صواريــخ يف 

ــدل  ــة الع ــامرة، ومحكم ــودا والس ــاب يف يه ــامل، إره الش

ــك  العليــا تصــّوب نحــو العــدو الخاطــئ. جهــاز قضــاء متلبّ

ــة  ــي املهم ــذه ه ــذري. ه ــب ج ــاج إىل إعــادة ترتي ويحت

ــا  ــة القادمــة. امنحون ــدورة الرملاني األكــر إلحاحــا خــال ال

ــا«. ــد غرن ــذا أح ــل ه ــن يفع ــك. ل ــل ذل ــوة لنفع الق

نــرشت اإلذاعــة والبــث التلفزيــوين اإلرسائيــي »كان«، 

ــة  ــان، يتحــدث عــن رشعن ــت يوحن ــي نوري ــرا للصحف تقري

ــرى  ــر والق ــة كوب ــام قري ــه اقتح ــي لنفس ــش اإلرسائي الجي

ــد  ــات ض ــذي العملي ــث وراء »منف ــا، يف البح ــة به املحيط

ــلة. ــر املراس ــد تعب ــى ح ــتوطنني«، ع املس

ــع  ــي تدف ــع الت ــة إىل الذرائ ــرق املذيع يف التقريــر، تتط

الجيــش إىل القيــام بذلك، مؤكدة أّن ســكان القرية »ميجدون 

منفــذي العمليــات« من خــال صور ورســومات »جرافيتي«.

املراســلة، تســتمع إىل روايــة أهــل البلــدة، إال أنــه ومــن 

خــال حديثهــا تجدهــا تقــف إىل صــف الجيــش اإلرسائيــي 

معللــة ملــاذا ال ينعــم الســكان بالراحــة يف كوبــر، وملــاذا يتــم 

اعتقــال الشــبان ومــا إىل ذلــك.

بعــد الضجــة التــي أثارهــا مقــدم الرامــج اإلرسائيــي 

يــارون لنــدن، حــول وصــف العــرب بالوحــوش، وبعــد 

الضغــط عليــه لتقديــم االعتــذار مــن خــال برنامجــه، عــاد 

ــوش،  ــرَب وح ــد أن الع ــه ليؤك ــج ذات ــه بالرنام إىل ادعاءات

ــاد، دون أي  ــم ووجودهــم يف الب ــددون حضارته ــم يه وأنه

ــاء  ــال اللق ــف خ ــذا الوص ــى ه ــودة ع ــه يف الع ــردد من ت
ــذاره.161 ــاء اعت ــادف مس ــذي ص ــه، ال مع

الثالثاء 2019/9/3

اعـتـداء وتنكيل باألرسى فـي سجـن جلبـوع و200 من 
أرسى »رميون« يرشعون بإرضاب

ــمي 5  ــة قس ــع الخاص ــدات القم ــس، وح ــت، أم اقتحم

ــت بهــم  ــدت عــى األرسى ونكل ــوع واعت و1 يف ســجن جلب

وخربــت ممتلكاتهــم بشــكل همجــي اســتفزازي، يف الوقــت 

ــر مــن 200 أســر يف ســجن »رميــون«  ــه أك ــذي رشع في ال

بــاإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام، وحــذرت منظمــة التحريــر 

ــع  ــورة الوض ــن خط ــن، م ــؤون األرسى واملحرري ــة ش وهيئ

ديــاك وبســام  أبــو  لألســرين ســامي  الحــرج  الصحــي 

ــة. ــهادهام يف أي لحظ ــة استش ــائح، واحتاملي الس

وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان، أن 

األرسى تفاجــؤوا يف ســاعات الفجــر األوىل باقتحــام وحــدات 

ــجن،  ــامم« للس ــادا« و»درور« و»الي ــة »متس ــع الخاص القم

ــت  ــث دخل ــمي 5 و1، حي ــرف األرسى يف قس ــداً لغ وتحدي

ــة،  ــف والهمجي ــكال العن ــت كل أش ــرة ومارس ــداد كب بأع

مشــرة إىل أن االقتحــام مل يحــدث بهــذا الشــكل منــذ 

ســنوات.

ــوده  ــج ويق ــام ممنه ــذا االقتح ــة أن »ه ــفت الهيئ وكش

املدعــو شــارون، وهــو ضابــط متطــرف كلــف مؤخــراً قيــادة 

منطقــة الشــامل يف إدارة ســجون االحتــال، ويعمــل يف ذات 

االتجــاه الــذي يعمــل عليــه املتطرفــان بينــت واردان، حيــث 

يتعامــل مــع األرسى بحقــد وعنريــة، ودامئــاً يتطــاول 

ــم وعــى الشــعب الفلســطيني«. عليه

ــة  ــراءات العقابي ــن اإلج ــة م ــاك جمل ــت إن »هن وأضاف

ــدد  ــم إغــاق ع ــث ت فرضــت عــى األرسى يف الســجن، حي

ــزة  ــات وكل األجه ــراوح والباط ــادرة امل ــرف، ومص ــن الغ م

ــة  ــة والتمويني ــواد الغذائي ــاء امل ــم إلق ــام ت ــة، ك الكهربائي

ــض«162. ــا ببع ــى األرض وخلطه ع

هدم مسجد ومنزل قيد اإلنشاء يف الخليل وتجريف 
أراض ببيت جاال

مســجداً  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  هدمــت  فيــام 

ومنــزالً قيــد اإلنشــاء يف الخليــل، أمــس، اندلعــت مواجهــات 

يف شــوارع بيــت لحــم ألقــى خالهــا جنــود االحتــال قنابــل 

ــت  ــث أصيب ــى الشــبان حي ــة ع ــارات املطاطي ــاز والعي الغ

ــف أراض  ــس بتجري ــام مســتوطنون أم ــدة بحجــر، وق مجن

زراعيــة يف بيــت جــاال، بينــام تواصلــت حملــة االعتقــاالت 

اليوميــة يف عــدد مــن املحافظــات تركــزت عــى أرسى 
ــن.163 محرري

مخطط لطريق استيطاين رشق قلقيلية يبتلع 1000 دونم

ــن  ــتيطانياً يتضم ــاً اس ــال مخطط ــلطات االحت ــرت س أق

بلــدة  أرايض  يف  كــم   2 بطــول  اســيتطاين  شــارع  شــق 

مســتوطنة  لصالــح  قلقيليــة  كــم رشق   15 جنيصافــوط 

االحتــال  ســلطات  املجــاورة.  واملســتوطنات  عامنويــل 
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أبلغــت الجانــب الفلســطيني بهــذا املخطــط الــذي ســيطارد 

1000 دونــم ويقتلــع عــرشات االشــجار مــن الزيتــون ومينــع 

لبلــدة  بــني األرايض. رئيــس املجلــس املحــي  التواصــل 

جينصافــوط عيــد عيــد قــال: املخطــط مرعــب وهــذا 

الطريــق الــذي هــو اســتكامل ملخطــط ســابق ســيقطع عــى 

ــط  ــل رب ــيكون عام ــم وس ــع أراضيه ــل م ــني التواص املزارع

للمســتوطنات القامئــة عــى حســاب تواصــل الفلســطينيني 

ــم.164  ــع أراضيه م

االتحاد األورويب: عمليات الهدم يف املناطق املصنفة )ج( 
تهدد قابلية حل الدولتني 

قــال االتحــاد األورويب إن عمليــات الهــدم يف املناطــق 

االســتيطاين  والبنــاء  الغربيــة،  بالضفــة  )ج(  املصنفــة 

اإلرسائيــي يشــكل تهديــدا لقابليــة حــل الدولتــني وتقويضــا 

ــم. ــام دائ ــال بس لآلم

وأضــاف االتحــاد األورويب يف بيــان صــدر عــن ممثلــه 

ــة يف القــدس ورام  ــات األوروبي ــع رؤســاء البعث ــاق م باالتف

اللــه، اليــوم الثاثــاء، أن سياســة االســتيطان اإلرسائيليــة 

تعتــر غــر قانونيــة مبوجــب القانــون الــدويل، كغرهــا مــن 

اإلجــراءات املتخــذة يف هــذا الســياق مثــل عمليــات الرتحيل 

ــازل. ــدم ومصــادرة املن القــرسي، والطــرد، واله

ــان: »يتوقــع االتحــاد األورويب مــن الســلطات  ــع البي وتاب

اإلرسائيليــة احــرتام التزاماتهــا كقــوة احتــال وفــق القانــون 

الــدويل«.

وشــدد البيــان عــى أنــه كــرر معارضتــه الدامئــة القويــة 

املتخــذة  واإلجــراءات  اإلرسائيليــة  االســتيطان  لسياســة 

ــدم.  ــاء واله ــات اإلخ ــك عملي ــا يف ذل ــياق، مب ــذا الس يف ه

وإن اســتمرار هــذه السياســة يقــّوض إمكانيــة تحقيــق 

حــل الدولتــني والســام الدائــم، كــام يهــدد بشــكل خطــر 
ــني.165 ــتقبلية للدولت ــة مس ــدس عاصم ــون الق ــة ك إمكاني

خطر املوت يتهدد األسريين السائح وأبو دياك يف أي 
لحظة 

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم الثاثــاء، 

بــأن خطــر املــوت يتهــدد األســرين املريضــني بســام الســائح 

وســامي أبــو ديــاك يف أي لحظــة.

ــدري  ــن ق ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــس هيئ ــال رئي وق

ــة  ــت حال ــا زال ــا«: م ــو بكــر يف اتصــال هاتفــي مــع »وف أب

الســائح وابــو ديــاك حرجــة جــدا، وال تحســن عــى وضعهــام 

الصحــي.

وأضــاف: ســأطالب اليــوم ممثلــني عــن الصليــب األحمــر 

ــا  ــام، وايفادن ــى صحته ــان ع ــل االطمئن ــن أج ــام م بزيارته

ــذي  ــيء ال ــوت البط ــام وامل ــول معاناته ــر ح ــل أك بتفاصي
ــام.166 ــة بحقه ــجون اإلرسائيلي ــة الس ــه مصلح متارس

األربعاء 2019/9/4

جيش االحتالل يعزز انتشاره يف الخليل قبيل زيارة 
نتنياهو إىل البلدة القدمية اليوم

إجراءاتهــا  مــن  أمــس،  االحتــال،  قــوات  عــززت 

ــام  ــل، في ــة الخلي ــن مدين ــة م ــدة القدمي العســكرية يف البل

نصــب مســتوطنون خيمــة كبــرة يف تــل الرميــدة باملدينــة، 

ــال بنيامــني نتنياهــو  ــارة رئيــس حكومــة االحت ــًدا لزي متهي

االســتفزازية الداعمــة لغــاة املســتوطنني، اليــوم، يف ســياق 

حملتــه النتخابــات »الكنيســت«.

ــت  ــال دفع ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف

بوحــدة خاصــة إىل املنطقــة التــي مــن املفــرتض أن يزورهــا 

نتنياهــو وفتشــت العديــد مــن املنــازل والشــوارع واملداخل، 

ــط املســجد اإلبراهيمــي وحــي  ــا يف محي ــززت إجراءاته وع

ــدة وشــارع الشــهداء وحــي الســامية وحــي واد  ــل الرمي ت

الحصــني وحــي الــراس.

ولفتــت إىل أن ســلطات االحتــال أبلغــت ســكان حــي تــل 

ــة  ــا بإجــراءات تضييقي ــة ومحيطه ــدة القدمي ــدة والبل الرمي

ــام  ــي أم ــرم اإلبراهيم ــاق الح ــا إغ ــارة، ومنه ــدا للزي متهي

ــارة«. ــا مــع »الزي املصلــني وحظــر التجــول تزامن

وأشــارت إىل أن نشــطاء يف املدينــة دعــوا إىل اســتقبال 

الســوداء يف  الرايــات  الزيــارة االســتفزازية برفــع  هــذه 

محيــط املنــازل الواقعــة قــرب الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف.

ــاول  ــو يح ــي أن نتنياه ــأن اإلرسائي ــون بالش ورأى مختص

ــاة اليمــني املتطــرف  ــة غ ــارة مغازل ــن خــال هــذه الزي م

الذيــن يقطنــون يف الجيــوب االســتيطانية يف البلــدة القدميــة 

بالخليــل، الســتاملتهم للتصويــت لحزبــه ولصالــح معســكر 

اليمــني املتطــرف يف انتخابــات الكنيســت املقــررة يف الســابع 

عــرش مــن الشــهر الجــاري.

مــن جهتهــا، حــذرت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني مــن 

مخاطــر ونتائــج زيــارة نتنياهــو لقلــب مدينــة الخليــل 

املحتلــة.

وأضافــت الــوزارة يف بيــان، إن نتنياهــو يقــوم بهــذه 
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الزيــارة يف أوج معركتــه االنتخابيــة يف محاولــة الســتاملة 

األصــوات مــن اليمــني واليمــني املتطــرف لصالحــه.

اليمــني  إطــار مخططــات  الزيــارة يف  تــأيت  وتابعــت، 

الحاكــم يف إرسائيــل لتهويــد البلــدة القدميــة يف الخليــل 

ــوق  ــادرة س ــف، ومص ــي الرشي ــرم اإلبراهيم ــا الح ــا فيه مب

املستشــار  أن  خاصــة  للمســتوطنني،  ومنحــه  الجملــة 

ــف  ــراً بوق ــدر أم ــد أص ــال كان ق ــة االحت ــايئ لحكوم القض

ســيطرة بلديــة الخليــل عــى الســوق.

فيــام حــذرت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف بيــان، 

ــاس  ــر ومس ــد خط ــو تصعي ــارة نتنياه ــن أن زي ــس، م أم

ــة ســتكون  ــة لحــرب ديني مبشــاعر املســلمني، وجــر املنطق

لهــا عواقــب كبــرة، وتذكــر بزيــارة ارئيــل شــارون للقــدس 

ــى. ــي أشــعلت انتفاضــة األق ــام 2000 والت الع

وأعضــاء  وزراء  مبطالبــة  األوقــاف  وزارة  ونــددت 

ــف  ــاس« وتحال ــود« و»ش ــزاب »الليك ــن أح ــت« م »كنيس

ــوق  ــع الس ــودي يف مجم ــي يه ــاء ح ــامح ببن ــني بالس اليم
اليهــودي يف الخليــل، وفــوق منــازل البلــدة القدميــة.167

نتنياهو يقتحم الحرم اإلبراهيمي

اقتحــم رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو، مســاء 

اليــوم األربعــاء، الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف،  يف ظــل 

ــال يف  ــوات االحت ــا ق إجــراءات عســكرية مشــددة، فرضته

ــل. ــدة القدميــة بالخلي البل

ويشــكل اقتحــام نتنياهو للحرم إعانــا رصيحا وواضحا عن 

رعايتــه ملخططــات املســتوطنني ودعم جرامئهم بحق شــعبنا.

وقــال نتنياهــو، يف كلمــة لــه، »نحن لســنا غربــاء يف مدينة 

الخليــل وســنبقى فيهــا إىل األبــد«، و»فخــور بــأن حكومتــي 

كانــت أول مــن وضعــت برنامــج الحــي اليهــودي يف املدينــة 

لبنــاء عــرشات الوحــدات الســكنية الجديــدة«.

وســبق اقتحــام نتنياهــو للحــرم اإلبراهيمــي، اقتحــام 

رئيــس دولــة االحتــال رؤوبــني ريفلــني للحــرم يف ظــل 

إجــراءات عســكرية مشــددة.

ورافــق نتنياهــو يف االقتحــام، قــادة املســتوطنني وأعضــاء 

كنيســت، فيــام صدحــت التكبــرات يف كافــة أرجــاء الخليــل 

ــذا  ــدا به ــاجد، تندي ــوت واملس ــرات الص ــر مك ــة ع القدمي

االقتحــام.

وكانــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي أغلقــت منــذ ســاعات 

ــة  ــدة القدميــة مــن مدين ــة يف البل ــاح، املحــال التجاري الصب

ــام  ــدا القتح ــا؛ متهي ــدارس فيه ــة امل ــت كاف ــل، وأخل الخلي

ــني الحــرم اإلبراهيمــي. نتنياهــو وريفل

كــام منــع جنــود االحتــال، الطواقــم الصحفيــة مــن 

تغطيــة اقتحــام الحــرم اإلبراهيمــي، وأعاقــوا عملهــا.

ــام  ــرية القتح ــات الخط ــن التداعي ــذر م ــة يح ــو ردين أب

الحرم 

وحــذر الناطــق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، 

مــن »التداعيــات الخطــرة لهــذا االقتحــام الــذي يقــوم بــه 

نتنياهــو لكســب أصــوات اليمــني املتطــرف اإلرسائيــي، 

ــة يف  ــدة القدمي ــد البل ــال لتهوي ــات االحت ــن مخطط وضم

ــف. ــي الرشي ــرم اإلبراهيم ــا الح ــا فيه ــل، مب الخلي

وحمــل أبــو ردينــة، يف بيــان صحفــي، »حكومــة االحتــال 

مســؤولية هــذا التصعيــد الخطــر، الــذي يهــدف لجــر 

ــا  ــة ال ميكــن ألحــد تحمــل نتائجه ــة إىل حــرب ديني املنطق

ــا«. وعواقبه

األوقــاف: تدنيــس نتنياهــو للمســجد اإلبراهيمــي حــرب 

واضحــة عــىل الشــعب الفلســطيني ومقدســاته

أكــدت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة أن تدنيــس 

الخليــل  ملدينــة  اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة  رئيــس 

ــن  ــة أعل ــرب واضح ــو إال ح ــا ه ــي م ــجد اإلبراهيم واملس

فيهــا نتنياهــو عداءه الســافر للوجــود الفلســطيني يف مدينة 

الخليــل واملســجد اإلبراهيمــي، هــذا املســجد اإلســامي 

الخالــص والوقــف املؤبــد عــى املســلمني حتــى يــرث اللــه 

ــا. ــن عليه األرض وم

وقالــت وزارة األوقــاف يف بيــان لهــا مســاء اليــوم األربعــاء 

ــل  ــة الخلي ــس مدين ــو يدن ــو وه ــه نتنياه ــن عن ــا أعل إن م

ــة  ــاء يف مدين ــوا غرب ــم ليس ــي، »بأنه ــجدها االبراهيم ومس

الخليــل وســيبقون فيهــا إىل األبــد«، هــو خاطــئ ويعــارض 

منطــق التاريــخ ومــا تاريخهــم إال أســطورة ســتبقى يف 

ــد.  ــي او عرب ــام بق ــال إىل زوال مه ــخ، واالحت ــب التاري كت

ــف  ــدس الرشي ــا الق ــطني وعاصمته ــة فلس ــة أن دول مضيف

ومبســجديها األقــى واإلبراهيمــي ســتكون حقيقــة واقعــة 

ــا  ــي قيادتن ــة ووع ــا بهم ــي يضعونه ــل الت ــم كل العراقي رغ

السياســية الحكيمــة وعــى رأســها الرئيــس محمــود عبــاس.

ووجهــت وزارة األوقــاف التحيــة ألهــايل الخليــل وموظفي 

ــل واملؤسســات الرســمية والشــعبية  ــاف الخلي ــة اوق مديري

الذيــن رابطــوا يف املســجد اإلبراهيمــي متحديــن إجــراءات 

االحتــال.
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عــرشاوي تديــن اقتحــام نتنياهــو ملدينــة الخليــل وتصفــه 

ــتفزازي بالعمل االس

وصفــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر حنــان 

عــرشاوي اقتحــام رئيــس وزراء دولــة االحتــال بنيامــني 

مدينــة  ريفلــني،  يرؤبــني  اإلرسائيــل  والرئيــس  نتنياهــو 

ــتفزازية  ــوة االس ــا بالخط ــي فيه ــرم االبراهيم ــل والح الخلي

ــة  ــو االنتخابي ــة نتنياه ــياق حمل ــأيت يف س ــة، وت والاقانوني

القامئــة عــى اغتصــاب حقــوق الشــعب الفلســطيني ورسقة 

ــايف  ــي والثق ــاري والتاريخ ــه الحض ــه وارث ــه ومقدرات هويت

ــي. والدين

وقالــت يف بيــان صــدر عنهــا، مســاء اليــوم األربعــاء: 

ــال  ــيخ االحت ــى ترس ــم ع ــه القائ ــو نهج ــل نتنياه »يواص

العســكري االســتيطاين االســتعامري وإثــارة النعــرات الدينيــة 

وتقديــم الحصانــة والدعــم املطلــق للمســتوطنني املتطرفــني 

ألغــراض أيديولوجيــة توســعية وانتخابيــة انتهازيــة وبهــدف 

ــة  ــة اإلرسائيلي ــت الرواي ــي وتثبي ــاب اإلرسائي ــض اإلره تبيي

املزيفــة بــأن البلــدة القدميــة مــن الخليــل والســوق القدميــة 

ملكيــة لليهــود«.

ــي والتهجــر القــرسي  ــر العرق ــة التطه ــت إىل عملي ولفت

التــي  املمنهجــة  الحــرب  وجرائــم  العنــري  والفصــل 

تتعــرض لهــا مدينــة الخليــل عــى وجــه الخصــوص وذلــك 

بشــكل يومــي ومتصاعــد، عــر الهجــوم املتكــرر عــى 

املواطنــني والتنكيــل بهــم واســتكامل إفــراغ البلــدة القدميــة 

بداخلهــا  االســتيطان  وتصعيــد  األصليــني  ســكانها  مــن 

ــات  ــى الطرق ــة ع ــز اإللكرتوني ــيجة والحواج ــييد األس وتش

املؤديــة إليهــا، فضــا عــن قيامهــا بعمليــات إعــدام ميدانيــة 

بحــق ســّكانها، والتعــدي عــى حرمــة العبــادة فيهــا ومنــع 

املواطنــني مــن الوصــول إىل الحــرم اإلبراهيمــي الــذي قامت 

بتقســيمه بعــد املجــزرة التــي اقرتفهــا مســتوطن متطــرف 

بحــق مصلــني عــزل يف العــام 1994، وطــرد الشــهود الدوليني 

ــع  ــن املجتم ــا ع ــة وإخفائه ــويه الحقيق ــدف تش ــا به منه

الــدويل وحاميــة دولــة االحتــال مــن املحاســبة واملســاءلة.

ترتكبهــا  التــي  الجرائــم  أن هــذه  عــرشاوي  وأكــدت 

بتواطــؤ  ودعــم  تــأيت  األعــزل  شــعبنا  بحــق  إرسائيــل 

ــا  ــى عاتقه ــذت ع ــي أخ ــة الت ــن اإلدارة األمركي ــق  م مطل

متكــني نتنياهــو واملســتوطنني املتطرفــني وتعزيــز ســلطتهم 

ــة  ــى أن مدين ــة الشــعبوية، مشــددة ع ــة العنري االحالي

الخليــل املنكوبــة باالســتيطان ســتبقى صامدة يف وجــه 

الــدويل  املجتمــع  مطالبــة  املمنهجــة،  الهجمــة  هــذه 

وبخاصــة محكمــة الجنايــات الدوليــة عــدم االســتمرار بــدور 

املتفــرج واتخــاذ خطــوات فعليــة ملســاءلة إرسائيــل وإنــزال 

ــا. العقوبــات عليه

رأفــت: اقتحــام نتنياهــو للخليــل يهــدف لدعــم إجراءاتــه 

ــتيطانية التوسعية االس

اســتنكر عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر، نائــب 

ــدا«  ــطيني »ف ــي الفلس ــاد الدميقراط ــة لاتح ــة العام األمين

ــح رأفــت اقتحــام رئيــس حكومــة اليمــني املتطــرف يف  صال

إرسائيــل نتنياهــو الحــرم اإلبراهيمــي والبلــدة القدميــة مــن 

مدينــة الخليــل.

ــط  ــأيت فق ــام ال ي ــذا االقتح ــه، أن ه ــح ل ــر يف تري واعت

ــه لكســب أصــوات  ــة، ومحاوالت ــه االنتخابي يف ســياق حملت

املســتوطنني املتطرفــني بــل لرتويــج االكاذيــب، ومتهيــدا 

لضــم املدينــة إىل مــا يســمى بــ»الســيادة اإلرسائيليــة« عــى 

ــوالن  ــة والج ــة املحتل ــدس الرشقي ــدث يف الق ــا ح ــرار م غ

ــل. ــريب الســوي املحت الع

ــة  ــن مدين ــه م ــال كلمت ــو خ ــر نتنياه ــال: »إن تفاخ وق

الخليــل بــأن حكومتــه صادقــت عــى خطــة الحــي اليهــودي 

يف املدينــة، وأن االحتــال باقــي يف املدينــة إىل األبــد لــن يغر 

مــن الواقــع ومــن حــق الفلســطينيني بأرضهــم وصمودهــم 

ــه هــو وكل  عليهــا حتــى انهــاء االحتــال العســكري ورحيل

مســتوطنيه ومســتوطناته االســتعامرية عــن مدينــة الخليــل 

وباقــي املــدن الفلســطينية املحتلــة«.

غــر  االمركيــة  اإلدارة  دعــم  أن  عــى  رأفــت  وشــدد 

ــر  ــف بشــكل كب ــي كث ــال اإلرسائي ــة االحت املســبوق لدول

مــن إجراءاتهــا ومامرســاتها االجراميــة بحــق الشــعب العريب 

الفلســطيني، وشــجعها عــى مواصلــة انتهــاك القانــون 

الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة التــي اقــرت بحــق 
الشــعب الفلســطيني يف تجســيد دولتــه وتقريــر مصــره.168

الخميس 2019/9/5

نتنياهو يقتحم الحرم اإلبراهيمي وسط استنفار: لسنا 
غرباء يف الخليل وسنبقى فيها إىل األبد

ــو،  ــني نتنياه ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــم رئي اقتح

برفقــة عــدد مــن الــوزراء يف حكومتــه، الحــرم اإلبراهيمــي، 

ــس  ــام الرئي ــب اقتح ــك عق ــس، وذل ــل أم ــة الخلي يف مدين

اســتنفار  حالــة  ظــل  يف  ريفلــني،  رؤوفــني  اإلرسائيــي، 
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ــال  ــوات االحت ــا ق ــددة، فرضته ــكرية مش ــراءات عس وإج

يف البلــدة القدميــة بالخليــل، وحالــة مــن التأهــب بــني 

ــني واســتنكار شــديد مــن املســؤولني الفلســطينيني. املواطن

وادعــى نتنياهــو يف خطــاب ألقــاه مبناســبة الذكــرى الـــ90 

ــا  ــل فيه ــي قت ــداث 1929« الت ــل »أح ــميه إرسائي ــا تس مل

يهــود يف الخليــل خــال »ثــورة الــراق«، فيــام أحاطتــه 

ــن أجــل  ــل م ــا إىل الخلي ــة: »جئن ــة املصفح الســتائر العازل

ــر. ــن الن ــر ع ــا للتعب ــد جئن ــرة، لق ــع الذاك التوحــد م

ــنبقى  ــل وس ــة الخلي ــاء يف مدين ــنا غرب ــن لس ــال: نح وق

ــن  ــت أول م ــي كان ــأن حكومت ــور ب ــد، و»فخ ــا إىل األب فيه

وضعــت برنامــج الحــي اليهــودي يف املدينــة لبنــاء عــرشات 

ــدة«. ــكنية الجدي ــدات الس الوح

وأضــاف يف إشــارة إىل الثــوار الفلســطينيني خــال أحــداث 

»ثــورة الــراق«: »كانــوا عــى يقــني أنهــم اقتلعونــا مــن هــذا 

املــكان مــرة واحــدة وإىل األبــد، لقــد ارتكبــوا خطــأ مريــراً«.

وكان الرئيــس اإلرسائيــي، رؤوفــني ريفلــني اقتحــم الحــرم 

اإلبراهيمــي قبــل ســاعات مــن قيــام نتنياهــو، بخطــوة 

ــة. مامثل

وزعــم ريفلــني أن »الخليــل ليس عائقــا أمام الســام، األمر 

ــا. واليهــود  ــا. األمــل مــن نصيبن ــا ومعلــق برغبتن مــرتوك لن

عــادوا إىل أرض آبائهــم«، مضيفــا إنــه عــى »إرسائيــل بنــاء 

أحيــاء )اســتيطانية( جديــدة« يف املنطقــة.

فيــام قــال رئيــس الكنيســت اإلرسائيــي، يــويل أدلشــتاين، 

ــيادة  ــرض الس ــل: نف ــة الخلي ــا يف مدين ــة ألقاه ــاء كلم أثن

اإلرسائيليــة عــى الخليــل وســنجعلها مــن املــدن املهمــة يف 

ــل. إرسائي

وأضــاف أدلشــتاين: بعــد مــرور تســعني عامــا عــى 

أحــداث 1929، علينــا القــول بصــوت واضــح: حــان الوقــت 

ــف. ــل وأن يتضاع ــودي يف الخلي ــي اليه ــع الح ــأن يتس ب

ــرا  ــارة الحــرم اإلبراهيمــي أم ــح زي حــان الوقــت أن تصب

االقتحــام  عمليــة  والقــت  والراحــة.  الســهولة  غايــة  يف 
االســتفزازية ردود فعــل فلســطينية غاضبــة ومنــددة.169

ريفلني ونتنياهو يقتحامن الحرم اإلبراهيمي

أقــدم رئيــس حكومــة االحتــال اإلرسائيــي، بنيامــني 

نتنياهــو، برفقــة عــدد مــن الــوزراء يف حكومتــه، عــى 

ــل  ــة الخلي ــف، يف مدين ــي الرشي ــرم اإلبراهيم ــام الح اقتح

املحتلــة، وذلــك عقــب اقتحــام الرئيــس اإلرسائيــي، رؤوفــن 

ريفلــني، يف ظــل إجــراءات عســكرية مشــددة، فرضتهــا 

ــة مــن  ــل، وحال ــدة القدميــة بالخلي ــال يف البل ــوات االحت ق

الغضــب والتأهــب بــني الفلســطينيني. وادعــى نتنياهــو يف 

خطــاب ألقــاه مبناســبة الذكــرى الـــ 90 ملــا تســميه إرسائيــل 

»أحــداث 1929« التــي قتــل فيهــا يهــود يف الخليــل خــال 

»ثــورة الــراق«، فيــام أحاطتــه الســتائر العازلــة املصفحــة: 

ــد  ــرة، لق ــع الذاك ــن أجــل التوحــد م ــل م ــا إىل الخلي »جئن
ــر«.170 ــن الن ــر ع ــا للتعب جئن

»أريج«: أوامر عسكرية إرسائيلية جديدة ترض بالبيئة

ــج« الضــوء عــى  ــة »أري ســلط معهــد األبحــاث التطبيقي

ــطينية  ــوارد الفلس ــى امل ــيطرة ع ــي للس ــات إرسائي مخطط

مــن خال اســتغال امليــاه العادمــة ومعالجتها االســتخدامية 

لألغــراض الزراعيــة، مشــراً إىل أنــه يف الســادس مــن نيســان 

ــراً  ــي أم ــال اإلرسائي ــش االحت ــرش جي ــام 2019، ن ــن ع م

عســكرياً بشــأن الصاحيــات الخاصــة بقوانــني امليــاه )يهــودا 

والســامرة( )رقــم 92( 1967 تحــت اســم »وضــع خــط 

الــرف الصحــي كــدرون/ مقطــع مــار ســابا – هورقانيــا«، 

موضحــاً أن ذلــك يســتهدف تغيــر املســار الطبيعــي لخــط 

ــاه العادمــة.  ــار للمي واد الن

واشــار تقــرر »أريــج« إىل أنــه ومنــذ احتــال الضفــة 

الغربيــة عــام 1967، عملــت إرسائيــل عــى إهامل املشــاريع 

التطويريــة لقطــاع الــرف الصحــي يف األرايض الفلســطيني 

ــطينية  ــلطة الفلس ــن أن الس ــم م ــج. وبالرغ ــكل ممنه بش

ــاه  ــة باملي ــرتاتيجيات خاص ــات واس ــع مخطط ــت بوض قام

العادمــة ومعالجتهــا إال أنهــا اصطدمــت بالرفــض اإلرسائيي، 

حيــث عمــدت إرسائيــل عــى تعليــق وإعاقــة تنفيــذ 

املشــاريع املتعلقــة بامليــاه والــرف الصحــي يف األرايض 

الفلســطينية.171 

القدس: مطالبات بدعم وتجديد تفويض والية عمل 
»األونروا«

طالبــت القــوى الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين يف 

ــد  ــم وتجدي ــدة بدع ــم املتح ــة، األم ــدس املحتل ــة الق مدين

تفويــض واليــة عمــل وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني 

ــذي  ــة، وال ــنوات مقبل ــاث س ــروا«، لث ــطينيني »األون الفلس

ــل  ــة قب ــة العام ــه يف الجمعي ــت علي ــع التصوي ــن املتوق م

ــاري. ــام الج ــة الع نهاي

جــاء ذلــك خــال اعتصــام نظمتــه القــوى والفصائــل أمــام 
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مقــر »األونــروا«، مبدينــة القــدس املحتلــة، اليــوم الخميــس، 

مبشــاركة محافــظ القــدس عدنــان غيــث.

وقــال غيــث لـ»وفــا«، إن حــق العــودة ال ميكن أن يســقط 

ــل  ــاول إرسائي ــي تح ــة الت ــاريع العبثي ــادم، وكل املش بالتق

متريرهــا بدعــم مــن الواليــات املتحــدة األمركيــة مــن أجــل 

تقويــض صاحيــات »األونــروا«، لــن تحجــب حقيقــة وجــود 

شــعب فلســطيني هجــر مــن أرضــه وارتكبت بحقــه مجازر.

ــن نســمح تحــت أي  وأضــاف أن حــق العــودة ثابــت ول

ظــرف مــن الظــروف باالنقضــاض عليــه، كــام أننــا ال ميكــن 

ــت تجــاه  ــا ثاب ــول، كــام أن موقفن ــرىض بأنصــاف الحل أن ن
ــني.172 الاجئ

األسري حذيفة حلبية يعلق إرضابه عن الطعام بعد 67 
يوما

ــو  ــدة أب ــن بل ــة م ــة حلبي ــديس حذيف ــر املق ــق األس عل

ديــس، اليــوم الخميــس، إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام الذي 

ــلطات  ــتجابة س ــد اس ــوايل، بع ــى الت ــا( ع ــتمر )67 يوم اس

ــه. ــال ملطلب االحت

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء 

ــني محامــي  ــاق ب ــم االتف ــه ت ــا«، إن ــو بكــر لـ»وف ــدري أب ق

الهيئــة ومصلحــة إدارة الســجون، عــى تحديــد ســقف 

ــة. ــر حلبي ــن األس ــراج ع ــي لاف زمن

وقالــت الجبهــة الشــعبية يف بيــان صــدر عنهــا، إن األســر 

حلبيــة خــاض عــى مــدار أكــر مــن شــهر ونصــف ملحمــة 

ــال  ــة االعتق ــا لسياس ــام رفض ــن الطع ــوح ع اإلرضاب املفت

اإلداري، وهــو يــدرك جيــدا أن هــذه املعركــة قاســية وطويلة 

ومحفوفــة بــاآلالم واملعانــاة والعذابــات والحــرب النفســية 

ــه مصلحــة الســجون ومخابراتهــا، خاصــة  التــي تشــنها علي

ــة  ــراض مرضي ــة وأع ــة صعب ــروف صحي ــن ظ ــاين م ــه يع أن

خطــرة نتجــت عــن تعرضــه إلصابــات خطــرة قبل ســنوات.

ليوجــه  اإلرضاب  »خــاض  حلبيــة  األســر  أن  وتابعــت 

رســائل ومعــه كوكبــة مــن األرسى اإلداريــني أن الحريــة 

قادمــة ال محالــة، وأن كل إجــراءات االحتــال ســتتحطم 
عــى صخــرة الصمــود«.173

الجمعة 2019/9/6

العرشات يؤدون »الجمعة« بخيمة االعتصام يف أبو ديس 
إسنادا لألرسى

أدى عــرشات املواطنــني وذوو األرسى، صــاة الجمعــة، يف 

خيمــة االعتصــام ببلــدة أبــو ديــس رشق القــدس املحتلــة، 

إســنادا لــألرسى يف ســجون االحتــال، خاصــة املربــني عــن 

الطعــام احتجاجــا عــى اعتقالهــم اإلداري.

داخــل  املشــاركون  اعتصــم  الصــاة،  انتهــاء  وعقــب 

الخيمــة التــي أقيمــت يف البلــدة، إســنادا لــألرسى، رافعــني 

ــعارات  ــات والش ــن الهتاف ــني، ومرددي ــور األرسى املرب ص

املناديــة بحريتهــم، واملطالبــة بتدخــل املؤسســات الحقوقية 

ــم. ــاذ حياته ــانية إلنق واإلنس

وطالــب خلــف عــي شــقيق األســر إســامعيل )30 عامــا( 

مــن بلــدة أبــو ديــس واملــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ45 

بالتحــرك  واملحليــة  الدوليــة  املؤسســات  التــوايل،  عــى 

العاجــل إلنقــاذ حيــاة شــقيقة، داعيــا أبناء شــعبنا للمشــاركة 

يف الفعاليــات املســاندة لــألرسى والتواجــد الدائــم يف خيمــة 

االعتصــام.

وأضــاف أن شــقيقه اســامعيل الــذي اعتقــل عــدة مــرات 

منــذ العــام 2005، بوضــع صحــي صعــب، ويعــاين مــن إعاقة 

يف جســده نتيجــة لتعرضــه اللتــواء يف قفصــه الصــدري منــذ 

أن كان عمــره 11 عامــا.

ــن  ــا( م ــة )28 عام ــة حلبي ــران حذيف ــار إىل أن األس يش

بلــدة ابــو ديــس وفــادي يوســف الحــروب )31 عامــا( مــن 

ــام  ــا إرضابه ــل، علق ــة الخلي ــامت يف محافظ ــر س ــدة دي بل

املفتــوح عــن الطعــام والــذي اســتمر )67( يومــا و)25( يوما 

عــى التــوايل، وذلــك بعــد اســتجابة إدارة ســجون االحتــال 

ملطالبهــام، بينــام يواصــل 6 أرسى آخريــن إرضابهــم املفتوح، 
رفضــا العتقالهــم اإلداري.174

السبت 2019/9/7

 6 أرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام يف ظروف صحية 
صعبة

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم الســبت 

ــام يف  ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــون إرضابه ــأن 6 أرسى يواصل ب

ظــروف صحيــة صعبــة.

وذكــر الناطــق باســم الهيئــة حســن عبــد ربــه، أن األســر 

أحمــد غنــام )42 عامــاً( مــن بلــدة دورا مبحافظــة الخليــل 

يواصــل إرضابــه عــن الطعــام لليــوم 56 عــى التــوايل، فيــام 

ــاً  ــام إداري ــدرت حك ــي اص ــال اإلرسائي ــلطات االحت أن س

بحقــه ملــدة شــهرين ونصــف، حيــث كان مــن املفــرتض أن 

ينتهــي األمــر اإلداري الســابق يــوم أمــس الجمعــة.
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وأضــاف، أن 5 أرسى آخريــن يواصلــون اإلرضاب عــن 

الطعــام وهــم: األســر ســلطان خلــوف )38 عامــاً( املــرب 

ــوم  ــاً( للي ــدع )31 عام ــارص الج ــر ن ــاً، واألس ــذ 52 يوم من

32 عــى التــويل، وهــام مــن بلــدة برقــني مبحافظــة جنــني، 

ــس  ــو دي ــدة أب ــن بل ــاً( م واألســر إســامعيل عــي )30 عام

 46( قعــدان  طــارق  واألســر   ،46 لليــوم  القــدس  رشق 

عامــاً( مــن محافظــة جنــني مــرب منــذ 39 يومــا،ً واألســر 

ثائــر حمــدان )30 عامــاً( مــن بلــدة بيــت ســرا غــرب رام 

ــوايل. ــى الت ــوم 27 ع ــه  للي الل

ــف  ــدم يف مل ــل أي تق ــه، إىل أن مل يحص ــد رب ــار عب وأش

األرسى املربــني، الذيــن يعانــون مــن ظــروف صحيــة 

صعبــة، حيــث يوجــد قســم منهــم يف املستشــفيات، وقســم 

ــرادي. ــزل االنف ــن بالع ــر محتجزي آخ

عــن  إرضابــه  علــق  حلبيــة  األســر حذيفة  أن  يذكــر 

الطعــام الــذي اســتمر 67 يومــاً يــوم الخميــس املــايض بعــد 

ــام  ــل، في ــون أول املقب ــه يف كان ــراج عن ــي باإلف ــاق يق اتف

علــق األســر فــادي الحــروب إرضابــه األربعــاء املــايض 

والــذي اســتمر 23 يومــاً، بعــد أن رضخــت ســلطات االحتال 
ــه اإلداري.175 ــقف اعتقال ــد س ــه بتحدي ملطلب

األحد 2019/9/8

االحتالل يبدأ توسيع شارع األنفاق لربط القدس 
مبستوطنات »غوش عتصيون«

أعلنــت وزارة املواصــات وبلديــة االحتــال بالقــدس أنهــا 

ســتقوم بتنفيــذ توســيع شــارع 60 )شــارع األنفــاق جنــويب 

القــدس( مــن خــال رشكــة موريــا اإلرسائيليــة.

ووفــق اليافطــة التــي وضعــت بالقــرب مــن مــكان تنفيــذ 

ــني  ــة نفق ــمل إقام ــة ستش ــامل الجاري ــإن األع ــغال ف األش

إضافــة إىل مســار للمواصــات العامــة عــى أن ينتهــي 

العمــل يف كانــون أول 2022.

وقــد بــدأت جرافــات إرسائيليــة قبــل أيــام بأعــامل 

ــن  ــق األول م ــل النف ــة قب ــف يف املنطق ــعة والتجري التوس

جهــة القــدس تزامنــا مــع أعــامل أخــرى مــن الجهــة املقابلــة 

ــؤدي إىل  ــق امل ــل النف ــكري وقب ــق العس ــز النف ــد حاج بع

ــدس. الق

وقالــت رشكــة موريــا عــى موقعهــا أن شــارع النفــق 

يعــاين مــن أزمــة مروريــة طــوال اليــوم وتحديــدا يف الصباح، 

حيــث يســلكه مســتوطنون قادمــون مــن مســتوطنات 

»غــوش عتصيــون« باتجــاه القــدس ويف املســاء مــن املســار 

املســتوطنني  يخــدم   60 شــارع  أن  إىل  مشــرة  املقابــل، 

مــن مســتوطنات »غــوش عتصيــون« و»بيتــار عيليــت« 

و»افــرات« و»كريــات أربــع« يف الخليــل و»تســور هداســا«.

ــدد  ــادة يف ع ــاك زي ــا أن هن ــه مب ــة إىل أن وأشــارت الرشك

ــارع  ــى الش ــر ع ــي تس ــات الت ــدد املركب ــإن ع ــكان ف الس

يوميــا يف تزايــد وال يوجــد ســوى هــذا الشــارع، ما يســتدعي 

إلقامــة نفقــني لتســهيل الحركــة املروريــة يف الشــارع وإنهــاء 
األزمــة املروريــة الخانقــة.176

وقفة تضامنية مع »األونروا« يف القدس تطالب بتجديد 
والية عملها للسنوات الثالث القادمة

ومؤسســات  الوطنيــة  والفعاليــات  القــوى  نظمــت 

املجتمــع املــدين يف املدينــة املقدســة ومخيــم شــعفاط أمــس 

ــة أمــام مقرهــا  ــة الغــوث الدولي ــة مــع وكال وقفــة تضامني

ــراح. ــيخ ج ــس يف الش الرئي

غيــث  عدنــان  القــدس  محافــظ  الوقفــة  يف  وشــارك 

ــارك  ــى املب ــجد األق ــب املس ــامء خطي ــة العل ــس هيئ ورئي

الشــيخ عكرمــة صــري واألب عطــا اللــه حنــا والشــيخ عبــد 

ــو  ــة« وعــادل أب ــة »القــدس عربي ــه علقــم منســق حمل الل

زنيــد نائــب أمــني رس حركــة »فتــح« اقليــم القــدس وعــوض 

ــادي  ــم والقي ــف املقدســات يف اإلقلي الســامية مســؤول مل

ــس  ــي رئي ــيخ ع ــود الش ــاب ومحم ــدي ذي ــة حم يف الحرك

اللجنــة الشــعبية للخدمــات يف مخيــم شــعفاط وعــدد 

كبــر مــن ممثــي القــوى والفعاليــات ومؤسســات املجتمــع 

ــة. ــة يف املدين ــدين املختلف امل

ونــدد املشــاركون ومؤسســات املجتمــع التــي مثلــت 

ــة  ــة الرشس ــن بالهجم ــني يف الوط ــامت الاجئ ــع مخي جمي

التــي تتعــرض لهــا وكالــة الغــوث مــن قبــل اإلدارة األمريكية 

والهادفــة إىل تصفيــة وإنهــاء عملهــا يف القــدس عــى وجــه 

ــني.  ــة الاجئ ــف قضي ــاء مل الخصــوص وإنه

ــة ومؤسســات املجتمــع املــدين،  ــت القــوى الوطني وطالب

األمــم املتحــدة بدعــم وتجديــد تفويــض واليــة عمــل 

ــع  ــن املتوق ــذي م ــة، وال ــاث ســنوات املقبل ــروا« للث »األون

ــام  ــة الع ــل نهاي ــة قب ــة العام ــه يف الجمعي ــت علي التصوي

ــاري.  الج

وقــال املحافــظ غيــث، إن حــق العــودة ال ميكــن أن 

يســقط بالتقــادم، وكل املشــاريع العبثيــة التــي تحــاول 

إرسائيــل متريرهــا بدعــم مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
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مــن أجــل تقويــض صاحيــة »األونــروا«، لــن تحجــب حقيقة 

وجــود شــعب فلســطيني هجــر مــن أرضــه وارتكبــت بحقــه 

مجــازر.

وأضــاف أن حــق العــودة ثابــت ولــن نســمح تحــت 

أيظــرف مــن الظــروف باالنقضــاض عليــه، كــام أننــا ال ميكــن 

ــت تجــاه  ــا ثاب ــول، كــام أن موقفن ــرىض بأنصــاف الحل أن ن

ــني. الاجئ

بــدوره قــال الشــيخ عكرمــة صــري أن حــق العــودة 

لاجئــني إىل ديارهــم التــي هجــروا منهــا هــو حــق مقــدس 

ــة، مشــدداً عــى  ــق واألعــراف الدولي مكفــول يف كل املواثي

ــعب  ــة الش ــى نكب ــي ع ــاهد الح ــي الش ــروا« ه أن »األون

الفلســطيني ولذلــك تريــد الواليــات املتحــدة األمركيــة 

ــني. ــة الاجئ ــاء قضي ــا إلنه ــل تصفيته وإرسائي

ــا أن هــذه الوقفــة  ــه حن ــال األب عطــا الل ــه ق مــن جانب

تشــكل رســالة إىل العــامل الحــر بــأن الشــعب الفلســطيني لن 

يتنــازل عــن حقــه يف العــودة وتقريــر املصــر وإقامــة دولتــه 

املســتقلة وعاصمتهــا القــدس مهــام قســت عليــه الظــروف 

ــراك  ــى أن الح ــدداً ع ــرات، مش ــم املؤام ــغ حج ــام بل ومه

ــروا«  ــع »األون ــن م ــن أجــل تضام الفلســطيني ســيواصل م

ــائها وإىل  ــذ إنش ــا من ــرة ضده ــر مؤام ــرض ألك ــي تتع الت

اليــوم. 

اللــه علقــم يف كلمتــه:  إىل ذلــك قــال الشــيخ عبــد 

»جئنــا هنــا لنقــول باســم الاجــئ املقــديس بشــكل خــاص 

ــل  ــن أج ــوث وم ــة الغ ــم لوكال ــة... نع ــطيني عام والفلس

ــوح  ــا املمن ــة عمله ــد والي ــيايس لتجدي ــم الس ــة الدع مبارك

ــد عــى  ــدويل 302 لثــاث ســنوات جــدد وللتأكي بالقــرار ال

البالــغ  الوكالــة  املــايل يف ميزانيــة  العجــز  أهميــة ســد 

ــة  ــا املقدم ــتمرارية خدماته ــامن اس ــون دوالر لض 150 ملي
لاجئــني.177

 شهيدا منذ عام 1967: استشهاد األسري املريض بسام 
السايح 221 

ــوم  ــاء الي ــن، مس ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ أعلن

األحــد، استشــهاد األســر املريــض بســام أمــني محمــد 

ــفى  ــس، يف مستش ــة نابل ــن محافظ ــا( م ــايح )47 عام الس

»أســاف هروفيــه« اإلرسائيــي.

اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  أن  الهيئــة،  وأوضحــت 

ــان  ــاب برسط ــو مص ــايح يف 2015/10/8، وه ــت الس اعتقل

العظــام منــذ عــام 2011، وبرسطــان الــدم منــذ عــام 

2013، ويتعــرض منــذ ذلــك الوقــت لسياســة القتــل الطبــي 

املتعمــد واملمنهــج مــن قبــل إدارة الســجون .

يذكــر أن نحــو )700( أســر يعانــون أوضاعــاً صحيــة 

صعبــة، منهــم مــا يقــارب )160( أســرا بحاجــة إىل متابعــة 

طبيــة حثيثــة، علــامً أن جــزءا مــن األرسى املــرىض وغالبيتهم 

ــة  ــة، قــد أُغلقــت ملفاتهــم الطبي مــن ذوي األحــكام العالي

بذريعــة عــدم وجــود عــاج لهــم.

وباستشــهاد األســر الســايح، يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة 

الوطنيــة األســرة لـــ)221( شــهيدا ارتقــوا منــذ عــام 1967.

االحتــال،  ســلطات  األرسى،  شــؤون  هيئــة  وحّملــت 

املســؤولية كاملــة عــن هــذه الجرائــم العنريــة بحــق 

أبنــاء شــعبنا كالتعذيــب الجســدي والنفــي واالهــامل 

الطبــي لــألرسى وغرهــا مــن االنتهــاكات بحقهــم، ودعــت 

إىل فتــح تحقيــق بهــذه االنتهــاكات.

ــان  ــب اإلع ــه وعق ــة أن ــدت الهيئ ــه، أك ويف الســياق ذات

ــف  ــب يف مختل ــم الغض ــايح ع ــر الس ــهاد االس ــن استش ع

ســجون االحتــال، وطــرق األرسى أبــواب املعتقــات وعلــت 

يســتلموا  لــن  أنهــم  اإلدارة  بالتكبر، وأبلغــوا  أصواتهــم 

وجبــات الطعــام اليــوم وغــدا، معلنــني حالــة الحداد، فيــام 

ــل. ــكل كام ــام بش ــاق األقس ــات بإغ ردت إدارة املعتق

وزيرة الصحة: إرسائيل أعدمت األسري السايح ببطء

ــال  ــة االحت ــة جرمي ــي الكيل ــة م ــرة الصح ــت وزي وأدان

اإلرسائيــي باملامطلــة وإهــامل عــاج األســر الشــهيد بســام 

الســايح، قائلــة إن هــذه الجرميــة تســببت يف إعــدام األســر 

ــطء. الســايح بب

ــهيد  ــوم، أن الش ــاء الي ــي، مس ــان صحف ــت، يف بي وأضاف

الســايح كان يعــاين مــن رسطــان العظــام منــذ عــام 2011، 

ويف عــام 2013 أُصيــب برسطــان الــدم، وتفاقــم وضعــه 

نتيجــة لظــروف االعتقــال والتحقيــق  بشــكل ملحــوظ 

القاســية التــي تعــرض لهــا منــذ عــام 2015، وخــال هــذه 

املــدة أبقــت إدارة معتقــات االحتــال عــى احتجــازه يف مــا 

تســمى معتقــل »عيــادة الرملــة« التــي يطلــق عليهــا األرسى 

ــلخ«. »املس

وقالــت إن األســر الســايح ويف حــال اســتمرار جرميــة 

اإلهــامل الطبــي بحــق األرسى، فإنــه لــن يكون األخــر، الفتة 

إىل أن املعطيــات الرســمية تشــر إىل وجــود نحــو 700 أســر 

يعانــون مــن أمــراض مختلفــة، منهــم 160 أســرا مصابــون 

بأمــراض مزمنــة بحاجــة إىل متابعــة صحيــة حثيثــة.
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ــامت  ــدويل واملنظ ــع ال ــة املجتم ــرة الكيل ــت الوزي وطالب

الدوليــة واإلنســانية بكــرس صمتهــا والعمــل بجديــة لحاميــة 

عــى  إرسائيــل  وإجبــار  منهــم،  املــرىض  خاصــة  األرسى 

ــاين. ــدويل اإلنس ــون ال ــزام بالقان االلت

وقدمــت تعازيهــا ألبنــاء شــعبنا عمومــا، ولعائلــة الشــهيد، 

ــه الصــر  ــم ذوي ــه وأن يله ــه أن يتغمــده برحمت ســائلة الل

والســلوان.

الحركــة األســرية: اإلهــامل الطبــي جرميــة ممنهجــة ميارســها 

االحتــالل بحــق األرسى الســتهداف حياتهــم

ســجونه  وإدارة  االحتــال  األســرة،  الحركــة  وحملــت 

املســؤولية الكاملــة واملبــارشة عــن استشــهاد الســايح نتيجــة 

اإلهــامل الطبــي بحقــه ومامرســة سياســة القتــل البطــيء.

ــادي األســر،  ــا أورده ن ــا، بحســب م ــان له ــت، يف بي وقال

إن اإلهــامل الطبــي جرميــة منظمــة ممنهجــة متارســها دولــة 

ــم  ــتهداف حياته ــطينيني الس ــق األرسى الفلس ــال بح االحت

وقتلهــم، مضيفــة أن القافلــة ســتطول إن مل يتــم لجــم 

ــدويل. ــون ال ــه القان ــص علي ــه مبــا ن ــال وإلزام االحت

وأوضحــت أن االحتــال مــا زال يتعمــد الجرميــة وميتهــن 

القيــم اإلنســانية ويتجــاوز كل كرامــة لألعــراف البرشيــة من 

خــال احتجــاز جثامــني األرسى الشــهداء، مطالبــة  الجهــات 

ــل  ــر العم ــب األحم ــة الصلي ــة ومنظم ــمية  والحقوقي الرس

ــن  ــامن الســايح ليدف ــال لتســليم جث بالضغــط عــى االحت

بكرامــة بــني أهلــه وذويــه وتســليم جثامــني باقــي إخوانــه 

الشــهداء.

األمــم  تطالــب  باملنظمــة  االنســان  حقــوق  دائــرة 

بالجرميــة دوليــة  تحقيــق  لجنــة  املتحدة بتشــكيل 

بدورهــا، طالبــت دائــرة حقــوق االنســان واملجتمــع 

املــدين يف منظمــة التحريــر، هيئــة األمــم املتحــدة بتشــكيل 

لجنــة تحقيــق دوليــة يف جرميــة إعــدام األســر املريــض 

ــايح. ــام الس بس

وقالــت الدائــرة يف بيــان لهــا، مســاء اليــوم االحــد، 

ــد  ــوف عن ــون بالوق ــه مطالب ــدويل وهيئات ــع ال »إن املجتم

ــذه  ــة ه ــي بإدان ــي تق ــم، والت ــة إليه ــؤوليات املوكل املس

ــا  ــا وبغره ــن تســببوا به ــني الذي ــة املجرم ــة ومعاقب الجرمي

ويف مقدمتهــم نتنياهــو واملتطــرف جلعــاد اردان، املســؤول 

ــة  ــها مصلح ــي متارس ــاكات الت ــداءات واالنته ــن كل االعت ع

الســجون بحــق األرسى«.

ونوهــت اىل أن هنــاك 160 أســرا مــن بــني األرسى املــرىض 

يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وخطــرة، مــن بينهــا الرسطــان 

نتيجــة  البطــيء  القتــل  لسياســة  يتعرضــون  والقلــب، 

ــة التــي تجريهــا مصلحــة  لإهــامل الطبــي وتجــارب األدوي

الــذي  األمــر  األرسى،  عــى هــؤالء  اإلرهابيــة  الســجون 

يتطلــب التحــرك الــدويل الفــوري مبــا يف ذلــك محكمــة 

الجنايــات، لتوفــر الحاميــة الدوليــة لــألرسى وإخضــاع قــادة 

ــة. ــة الدولي ــون والعدال ــه للقان ــال ومجرمي االحت

فــارس: نتنياهــو املســؤول املبــارش عــن جرميــة استشــهاد 

األســري الســايح

وحّمــل رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس، رئيــس 

حكومــة االحتــال نتنياهــو املســؤولية املبــارشة عــن جرميــة 

ــايح. ــر الس ــهاد األس استش

وقــال فــارس، يف بيــان صحفــي، إن كافــة اإلجــراءات التــي 

نفذتهــا حكومــة »نتنياهــو« خــال الســنوات املاضيــة، عــر 

فــرض أو ترشيــع قوانــني الهــدف منهــا االنتقــام مــن األرسى 

وقتلهــم، هــي الطريــق التــي ســاهمت يف استشــهاد األســر 

الســايح، ورفاقــه الذيــن ارتقــوا قبلــه.

ــول  ــو األرسى كأداة للحص ــتخدم نتنياه ــد اس ــع: لق وتاب

عــى أصــوات أعــى يف االنتخابــات، وهــذه ترجمــة ملعنــى 

»الدميقراطيــة« التــي سيامرســها نتنياهــو، إنهــا »دميقراطية« 

تنفــذ عــى دم وعذابــات األرسى.

االحتــال  قــادة  ومحاكمــة  محاســبة  رضورة  وأكــد 

ــونها بحــق  ــي ميارس ــة الت ــة املنظم ــى الجرمي ــي ع اإلرسائي

أرسانــا، بفعــل جملــة مــن اإلجــراءات الوحشــية والتنكيليــة، 

ومنهــا اإلهــامل الطبــي املتعمــد، الــذي ينــدرج تحتــه 
عــرشات اإلجــراءات بهــدف قتــل األســر املريــض.178

مرضب منذ 33 يوما: األسري الجدع يواجه أوضاعاً صحية 
صعبة

قالــت هيئــة شــؤون األرسى، اليــوم األحــد، إن األســر 

نــارص زيــدان محمــد الجــدع )31 عامــاً( مــن بلــدة برقــني 

يف جنني، يواجــه أوضاعــاً صحيــة صعبــة، بعــد 33 يومــا مــن 

ــه اإلداري. ــه املفتــوح عــن الطعــام، رفضــا العتقال إرضاب

وأوضحــت الهيئــة يف بيــان صحفــي اليــوم األحــد، أن 

األســر الجــدع والقابــع يف عــزل معتقــل »نيتســان الرملــة«،  

يشــتي مــن دوخــة مســتمرة وتعــرض لإغــامء عــدة 

مــرات، ويُصــاب بحالــة تقيــؤ متواصلــة للعصــارات الصفــراء 

ــدة. ــودة يف املع املوج
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ــة  ــاً داخــل زنزان ــع حالي ــت ان األســر الجــدع يقب وأضاف

تفتقــر إىل أدىن مقومــات الحيــاة، ومراقبــة بثــاث كامــرات، 

عيــادة  ويقاطــع  الطبيــة  الفحوصــات  اجــراء  ويرفــض 

ــل. املعتق

ــاث  ــل ث ــابق اعتق ــر س ــدع أس ــر الج ــأن األس ــر ب يذك

وأصــدرت  لــه،  األول  اإلداري  االعتقــال  وهــذا  مــرات، 

ــتة  ــدة س ــه مل ــال إداري بحق ــر اعتق ــال أم ــلطات االحت س

ــوز  ــن مت ــع م ــه يف الراب ــخ اعتقال ــذ تاري ــك من ــهر، وذل أش

2019، ورشع بــإرضاب مفتــوح عــن الطعــام وهــو مبعتقــل 

»عوفــر«، وفــور إعانــه اإلرضاب جــرى زجــه بالزنازيــن ملدة 

ــة«. ــزل »نيتســان الرمل ــه إىل ع ــم نقل ــا، ومؤخــرا ت 21 يوم

وإىل جانــب األســر الجــدع، يواصــل خمســة أرسى معركــة 

ــة احتجاجــا عــى اعتقالهــم االداري، وهــم:  األمعــاء الخاوي

أحمــد غنــام )42 عامــا( مــن مدينــة دورا يف محافظــة 

الخليــل ويخــوض إرضابــه منــذ )57 يومــا(، وســلطان خلوف 

ــني ومــرب  ــني يف محافظــة جن ــدة برق ــن بل ــا( م )38 عام

ــدة  ــن بل ــا( م ــي )30 عام ــامعيل ع ــا(، وإس ــذ )53 يوم من

ــا(،  ــذ )47 يوم ــه من ــس يف القــدس ويخــوض إرضاب ــو دي أب

وطــارق قعــدان )46 عامــا( مــن محافظــة جنــني، ومــرب 

منــذ )40 يومــا(، وثائــر حمــدان )30 عامــا( مــن بلــدة بيــت 

ــه لليــوم 28 عــى التــوايل179. ســرا ويواصــل إرضاب

االثنني 2019/9/9

االحتالل يستويل عىل 100 دونم من قرى جنوب نابلس 
وترمسعيا

اســتولت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، عــى نحــو 

ــوب  ــود جن ــوت وجال ــي قري ــن أرايض قريت ــم م 100 دون

ــه. ــة رام الل ــة ملحافظ ــعيا التابع ــس، وترمس نابل

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــامل الضفة، غســان 

دغلــس: إن قــوات االحتــال ســلمت أهــايل قريــوت وجالود 

قــراراً باالســتياء عــى نحــو 100 دونــم مــن أرايض القريتــني، 

إضافــة إىل بلــدة ترمســعيا شــامل رام اللــه، بهــدف توســعة 

أعــامل البنــاء يف مســتوطنة »شــيلو«.

ــام  ــق عليه ــني يطل ــع يف منطقت ــاف: »إن األرايض تق وأض

تــني العــني ورأس مويــس حــوض رقــم )1( مــن أرايض 

قريــوت، وحــوض رقــم )12( مــن أرايض جالــود جنــوب 

نابلــس، فيــام قــررت االســتياء عــى أراض مــن حــوض رقــم 

)10(، وحــوض رقــم )3( منطقــة شــعب املــري مــن أرايض 

ــعيا. ترمس

وأشــارت تقاريــر إىل أن حمــات رئيــس حكومــة االحتــال 

االســتيطان، خــال  لدعــم  تصاعــدت  نتنياهــو  بنيامــني 

األســبوع املــايض؛ يف محاولــة منــه لكســب املزيــد مــن 

أصــوات املســتوطنني يف االنتخابــات اإلرسائيليــة املزمــع 
عقدهــا يف 17 مــن أيلــول الجــاري.180

استشهاد األسري بسام السايح نتيجة اإلهامل الطبي

ــايح يف  ــد الس ــني محم ــام أم ــر بس ــس األس ــهد أم استش

ــجون  ــل يف س ــي، واملعتق ــه اإلرسائي ــاف هروفي ــفى أس مش

االحتــال منــذ تاريــخ 2015/10/8، حيــث تعــرض لسياســة 

القتــل الطبــي املتعمــد واملمنهــج مــن قبــل إدارة الســجون 

ــن،  ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ ــة. وأوضح اإلرسائيلي

ــان يف  ــرض الرسط ــن م ــاىن م ــايح ع ــر الس ــس، أن األس أم

الــدم والعظــم، وتراكــم للــامء يف رئتيــه، فضــا عــن معاناتــه 

ــب  ــات القل ــل عض ــف يف عم ــد وضع ــم الكب ــت تضخ من

وصلــت إىل نســبة 15%، أدت إىل نقصــان حــاد يف وزنــه 

وخلــل يف عمــل أعضائــه الحيويــة إىل أن فــارق الحيــاة. 

ــع  ــه وباستشــهاد األســر الســايح، يرتف ــة أن ــت الهيئ وأضاف

ــهيد  ــرة لـــ )221(، ش ــة األس ــة الوطني ــهداء الحرك ــدد ش ع

ارتقــوا منــذ العــام 1967، أكــر مــن ثلثهــم بســبب سياســة 
ــات.181 ــل املعتق ــد داخ ــي املتعم ــل( الطب ــامل )القت اإله

األرسى يعيدون وجبات الطعام للمطالبة بتسليم جثامن 
الشهيد السايح

اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون  كافــة  يف  األرسى  أعــاد 

ــى  ــط ع ــة، للضغ ــام املقدم ــات الطع ــني، وجب ــوم االثن الي

إدارة الســجون لتســليم جثــامن األســر بســام الســايح )46 

ــوم أمــس يف  ــذي استشــهد ي ــة نابلــس، ال عامــا( مــن مدين

مستشــفى »أســاف هاروفيــه« اإلرسائيــي، بســبب اإلهــامل 

ــه. ــد بحق ــي املتعم الطب

ــدري  ــن ق ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــس هيئ ــاد رئي وأف

أبــو بكــر لـ»وفــا«: بــأن الهيئــة ســتقوم اليــوم برفــع دعــوى 

ــه. ــة بتســليم جثامن ــة؛ للمطالب ــا اإلرسائيلي للمحكمــة العلي

بــدوره، قــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األرسى 

ــت  ــجون أعلن ــه، إن ادارة الس ــد رب ــن عب ــن حس واملحرري

ــى  ــا ع ــت منع ــام، وفرض ــة األقس ــاق كاف ــتنفار وإغ االس

خــروج األرسى للفــورة، كــام أحــرت تعزيــزات مــن قــوات 

ــذ  ــدأوا من ــن ب ــل األرسى الذي ــن ردة فع ــبا م ــع تحس القم
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ــت  ــهاده، متثل ــى استش ــة ردا ع ــوات احتجاجي ــس بخط أم

ــات  ــاع وجب ــر، وإرج ــرف والتكب ــواب الغ ــى أب ــرق ع بالط
الطعــام، وإعــان الحــداد يف الســجون ملــدة ثاثــة أيــام.182

الثالثاء 2019/9/10

اعتصامات ومسريات ومواجهات مع قوات االحتالل 
تنديداً بجرمية اإلهامل الطبي بحق الشهيد األسري السايح

أصيــب مواطنــان بجــروح أحدهــام جروحــه خطــرة 

والعــرشات باالختنــاق خــال مواجهــات اندلعــت يف مدينــة 

البــرة، أمــس، يف ســياق الفعاليــات التــي انطلقــت يف 

العديــد مــن املحافظــات تنديــداً بجرميــة اإلهــامل الطبــي 

ــايح. ــام الس ــر بس ــهاد األس ــي أدت إىل استش ــد الت املتعم

نظمــت،  ومســرات  اعتصامــات  يف  مشــاركون  ونــدد 

أمــس، يف عــدة مــدن بالضفــة وغــزة بجرميــة قتــل األســر 

بســام الســايح )46 عامــاً( نتيجــة اإلهــامل الطبــي املتعمــد.

ورفــع املشــاركون يف الفعاليــات األعــام الفلســطينية 

ــة  ــات املناوئ ــايح ورددوا الهتاف ــر الشــهيد الس وصــور األس

لاحتــال، والداعمــة لصمــود األرسى.

عنيفــة  مواجهــات  أن  إىل  محليــة  مصــادر  وأشــارت 

عــى  االحتــال،  الشــبان وجنــود  بــني  أمــس  اندلعــت 

ــرة، احتجاجــا عــى استشــهاد  ــة الب املدخــل الشــاميل ملدين

األســر بســام الســائح.

ولفتــت إىل أن شــاباً أصيــب بجــروح خطــرة إىل جانــب 

صحــايف خــال املواجهــات إىل جانــب إصابــة العــرشات 

ــاق. باالختن

وأفــادت وزارة الصحــة، يف بيــان مقتضــب، بــأن املصــاب 

أدخــل غرفــة العمليــات يف مجمــع فلســطني الطبــي مبدينــة 

رام اللــه، وحالتــه خطــرة جــراء إصابتــه بالرصــاص الحــي يف 
الصــدر والبطــن.183

العليا اإلرسائيلية تحيل للجيش صالحية استمرار احتجاز 
جثامني الشهداء

بعــد أربعــة عــرش شــهراً وعشــية االنتخابــات اإلرسائيليــة 

أيــدت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة موقــف املســتويني 

الســيايس والعســكري، أمــس وأصــدرت قــراراً يؤيــد احتجــاز 

ــت يف  ــكل مؤق ــطينيني بش ــهداء الفلس ــني الش ــن جثام ودف

ــاوض مــع  ــة، لغــرض التف ــام العســكرية املغلق ــر األرق مقاب

ــث أو  ــا جث ــي لديه ــطينية الت ــل الفلس ــركات والفصائ الح

ــال. ــش االحت ــود مــن جي جن

وقــال محامــي هيئــة شــؤون األرسى محمــد محمــود 

ــة  ــد جلس ــرار بع ــذا الق ــدور ه ــت ص ــدس( أن توقي لـ)الق

ــى  ــة ع ــد أن للمحكم ــهراً يؤك ــذ 14 ش 2018/7/13. أي من

غــر عادتهــا ويف قــرار يعــد اســتهتاراً بكرامــة امليــت وشــعور 

وكرامــة ذويــه يف أحــد الحقــوق األساســية يف دفــن الجثــامن 

ــه ال يوجــد  ــداً أن ــة. مؤك ــة مناســبة وبحــب الرشيع بطريق

انتقــام أصعــب مــن هــذا االنتقــام.

ــة  ولفــت إىل أن املحكمــة عقــدت جلســة بتشــكيل لجن

ــث  ــك. حي ــى ذل ــامع ع ــم اإلج ــاة وت ــن 7 قض ــعة م موس

كانــت ذات املحكمــة يف عــام 2017 رفضــت العمــل بهــذا 

ــني  ــتخدام جثام ــوة إىل اس ــذه الخط ــدف ه ــون. وته القان

الشــهداء ضمــن أي مفاوضــات إلمتــام صفقــة تبــادل أرسى. 

ووصــف القــرار بأنــه ظــامل ويتنــاىف مــع كل القوانــني 

واألعــراف الدوليــة وقــال املحامــي محمــود أن القــرار يتنــاىف 

مــع القــرار الــذي أصــدره ثاثــة حــكام مــن القضــاة الذيــن 

كانــوا يف الجلســة الســابقة، واملســتغرب أن رئيســة املحكمــة 

ــراراً  ــت ق ــف أعط ــام وني ــل ع ــا، فقب ــا وموقفه ــرت رأيه غ

ــد العســكري دفــن  ــذي يخــول القائ ــاً لهــذا القــرار ال منافي

جثامــني الشــهداء يف مقــرة األرقــام العســكرية وعــدم 

ــم. ــليمهم لذويه تس

ــن  ــا ع ــان العلي ــت إلع ــذا التوقي ــار ه ــاف أن اختي وأض

ــن  ــة ونح ــية إرسائيلي ــدة سياس ــة ألجن ــو خدم ــا، ه قراره

عــى أبــواب املعركــة االنتخابيــة اإلرسائيليــة التــي يتنافــس 

فيهــا اليمــني واليمــني املتطــرف يف 17 مــن الشــهر الجــاري، 

ــر للشــكوك. ــرار مث ــرش الق ــت ن فتوقي

وأوضــح أن القضــاة خضعــوا لضغــوط اليمــني، واحــد 

القضــاة الذيــن أيــدوا هــذا القــرار يســكن يف التجمــع 

كنــرج،  القــايض  وهــو  عتصيــون«  »غــوش  االســتيطاين 

معــروف مبواقفــه، مشــراً إىل ان هــذا القــرار املجحــف 

ــايئ  ــرار نه ــه فالق ــن عمل ــا ميك ــد م ــاين ال يوج ــر االنس وغ

باستســام لقــرار الجيــش واملســتوى الســيايس.

عــى  يــرسي  القــرار  أن  محمــود  املحامــي  وأوضــح 

ــني  ــي جثام ــتئناف وه ــأنها االس ــدم بش ــي ق ــني الت الجثام

ــم شــهيدان مــن  ــة مــن بينه ــة الغربي 9 شــهداء مــن الضف

مدينــة القــدس املحتلــة، مصبــاح أبــو صبيــح وفــادي قنــر، 

مؤكــداً أن هــذه الجثامــني معتقلــة منــذ مــا يزيــد عــن ثاث 

ســنوات يف ثاجــة معهــد الطــب والترشيــح يف أبــو كبر رشق 

ــد العســكري  ــح يجــوز للقائ ــرار أصب ــا، وبعــد هــذا الق ياف
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ــة أيضــاً.  ــام العســكرية املغلق ــر األرق ــا يف مقاب دفنه

وذكــر املحامــي محمــد محمــود أن املــادة 333 التــي 

تجيــز احتجــاز الجثامــني مــن مخلفــات قانون الطــوارئ يسء 

الســمعة والتطبيــق، وهــو مــن قوانــني االنتــداب الريطــاين 

ومــا قبلــه، الســتخدامها كورقــة للتفــاوض مــع التنظيــامت 

والفصائــل الفلســطينية التــي تحتجــز إرسائيليــني أحيــاء أو 

أمــوات. 

وأعــرب عــن أملــه أن يــؤدي ذلــك إىل إبــرام صفقــة تبادل 

تفــرج عــن عــدد مــن األرسى والشــهداء. مضيفــاً: هــذا 

القــرار يهــدف للضغــط عــى الفلســطينيني عــر اســتخدام 

ــزاز.  قضيــة جثامــني الشــهداء كورقــة ابت

وبحســب القــرار يســمح أن تتــم هــذه الخطــوة بأمــر من 

القائــد العســكري مبــارشة. مشــرة إىل أن قانــون الطــوارئ 

الخــاص بالدفــاع يســمح بذلــك.184 

أكرث من 100 مستوطن يقتحمون باحات األقىص

اقتحــم عــرشات املســتوطنني، اليــوم الثاثــاء، باحــات 

ــة. ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك م ــى املب ــجد األق املس

ــتوطنا  ــأن 118 مس ــا«، ب ــة لـ»وف ــادر محلي ــادت مص وأف

اقتحمــوا باحــات املســجد األقــى وســط حراســة مشــددة 

مــن رشطــة االحتــال اإلرسائيــي، ونفــذوا جوالت اســتفزازية 
قبــل أن يخرجــوا مــن جهــة بــاب السلســلة.185

تفاصيل مؤملة يرويها أرسى »جلبوع« حول اقتحام 
املعتقل األسبوع املايض

نقلــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف تقريــر صــدر 

ــذي  ــي ال ــام الوح ــل االقتح ــاء، تفاصي ــوم الثاث ــا، الي عنه

ــوع« األســبوع املــايض. ــه معتقــل »جلب تعــرض ل

ووفقــا إلفــادات األرسى، شــهد املعتقــل األســبوع املنــرم 

حالــة مــن التوتــر والغليــان، وذلــك عقــب اقتحــام وحــدات 

القمــع الخاصــة لغــرف وأقســام األرسى بذريعــة إجــراء 

تفتيشــات، وتــم االعتــداء عليهــم والتنكيــل بهــم، وتخريــب 

ممتلكاتهــم بشــكل همجــي واســتفزازي.

وكشــف تقريــر الهيئــة عــن إصابــة خمســة أرسى خــال 

االقتحــام وهــم: األســر يوســف نــزال الــذي أصيــب بجــروح 

بليغــة بعــد إطــاق الــكاب البوليســية عليــه، واألســر عمــر 

ــو  ــاد أب ــزوين، وجه ــد ع ــامة، وأحم ــني س ــدب، وتحس جن

زهــرة.

ــن األرسى  ــة أن بعــد هــذه الهجمــة أعل وأوضحــت الهيئ

ــة االســتنفار والغضــب وبــدأوا بالطــرق عــى األبــواب،  حال

ورشعــت إدارة الســجن بفــرض جملــة مــن االجــراءات 

ــرف،  ــن الغ ــدد م ــاق ع ــم إغ ــث ت ــم، حي ــة بحقه العقابي

ومصــادرة املــراوح والباطــات وكل األجهــزة الكهربائيــة، 

ــى األرض  ــة ع ــة والتمويني ــواد الغذائي ــاء امل ــم الق ــام ت ك

ــض. ــا البع ــا ببعضه وخلطه

وأضافــت ان الوضــع مــا زال متوتــرا يف املعتقــل، واألرسى 

ــذي نجــم عــن االقتحــام، كــام أن  يشــتكون مــن الدمــار ال

اإلدارة مــا زالــت مــرة عــى إبقــاء أجهــزة التشــويش 

ــني الحركــة األســرة وإدارة  بالرغــم مــن االتفــاق املســبق ب

الســجن عــى ازالتهــا، وهــي ســبب رئيــي لهــذا التوتــر يف 

ــم. الســجن بشــكل دائ

كجــزء  تــأيت  األحــداث  هــذه  أن  إىل  الهيئــة  ولفتــت 

ــات  ــها إدارة معتق ــة متارس ــة وواضح ــة ممنهج ــن سياس م

ــرض  ــني وف ــى األرسى واملعتقل ــق ع ــل التضيي ــال أج االحت

عقوبــات عليهــم وحرمانهــم من أبســط حقوقهم اإلنســانية، 

مــا يشــكل خرقــا واضحــا لكافــة القوانــني واملعايــر الدوليــة، 

األرسى  بحــق  التعســفية  االحتــال  مامرســات  ويفضــح 
ــال.186 ــجون االحت ــل س ــطينيني داخ ــني الفلس واملعتقل

األربعاء 2019/9/11

الرئيس: االتفاقات مع إرسائيل ستنتهي حال فرض 
سيادتها عىل أي جزء من األرض الفلسطينية

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس، أن جميــع االتفاقــات 

ــن  ــا م ــب عليه ــا ترت ــي وم ــب اإلرسائي ــع الجان ــة م املوقع

التزامــات تكــون قــد انتهــت، إذا نفــذ الجانــب اإلرسائيــي 

فــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى غــور األردن وشــامل البحــر 

ــام  ــة الع ــت وأي جــزء مــن األرايض الفلســطينية املحتل املي

.1967

جــاء ذلــك رداً عــى إعــان رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، 

بنيامــني نتنياهــو، مســاء أمــس، أنه ســيقوم ببســط الســيادة 

اإلرسائيليــة عــى غــور األردن وشــامل البحــر امليــت وعــدد 

مــن املســتوطنات حــال فــوزه باالنتخابــات اإلرسائيليــة.

وشــدد الرئيــس عــى أنــه مــن حقنــا الدفــاع عــن حقوقنــا 

ــت  ــام كان ــة مه ــة كاف ــائل املتاح ــا بالوس ــق أهدافن وتحقي

النتائــج، حيــث أن قــرارات نتنياهــو تتناقــض مــع قــرارات 

الرشعيــة الدوليــة والقانــون الــدويل.

ــان  ــو، بإع ــد نتنياه ــس، تعه ــن أم ــابق م ــت س ويف وق
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ــة عــى منطقــة األغــوار وشــامل البحــر  الســيادة اإلرسائيلي

ــة  ــكيل الحكوم ــه تش ــه وتكليف ــم انتخاب ــا ت ــت، إذا م املي

املقبلــة، مشــدداً عــى أن ذلــك ســيتم بتنســيق كامــل مــع 
ــب.187 إدارة الرئيــس األمــريك، دونالــد ترام

نتنياهو يتعهد بضم الغور وشامل البحر امليت والسيادة 
عىل املستوطنات إذا فاز باالنتخابات

ــو،  ــني نتنياه ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــد رئي تعه

ــة  ــى منطق ــة ع ــيادة اإلرسائيلي ــان الس ــس، بإع ــاء أم مس

األغــور وشــامل البحــر امليــت، إذا مــا تــم انتخابــه وشــكل 

ــك ســيتم بتنســيق  ــة، مشــدداً عــى أن ذل ــة املقبل الحكوم

ترامــب،  دونالــد  األمريــي،  الرئيــس  إدارة  مــع  كامــل 

وأضــاف نتنياهــو يف مؤمتــر صحفــي أن »ذلــك يتطلــب 

تكليفــي مبهمــة تشــكيل الحكومــة والتوصــل الئتــاف 

حكومــي يلتــزم بهــذه املبــادئ »ضــم الضفــة«، باإلضافــة إىل 
اســتعدادات عســكرية وأمنيــة«.188

126 مستوطناً بقيادة »غليك« يقتحمون األقىص 
واستدعاء حارس وسيدتني للتحقيق 

يف ظــل إجــراءات أمنيــة مشــددة قــاد الحاخــام املتطــرف 

يف  املســتوطنني  عــرشات  أمــس،  صبــاح  غليــك  يهــودا 

االقتحامــات املتاحقــة للمســجد األقــى املبــارك مــن بــاب 

املغاربــة بحراســة مشــددة مــن قبــل رشطــة االحتــال 

والقــوات الخاصــة، فيــام اســتدعت القــوات اإلرسائيليــة 

حارســاً وأبعــدت مرابطتــني عــن املســجد األقــى ونفــذت 

ــة. ــدة القدمي ــاالت يف البل ــة اعتق حمل

املتطرفــني صلــوات  املســتوطنني  وأدى إىل عــدد مــن 

باتجــاه مســجد قبــة الصخــرة املرشفــة وبالقــرب مــن 

ــي مل  ــة الت ــة الرشط ــك وبحامي ــور غلي ــة بحض ــاب الرحم ب

تحــرك ســاكناً بــل منعــت الحــراس مــن التدخــل وهددتهــم 

باالعتقــال واإلبعــاد.189 

الخميس 2019/9/12

الرئيس يشكر دول العامل التي رفضت ترصيحات نتنياهو 
حول ضم أجزاء من الضفة

ــره  ــكره وتقدي ــن ش ــاس، ع ــود عب ــس محم ــرب الرئي أع

العــايل ملواقــف دول العــامل التــي رفضــت تريحــات رئيــس 

حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو حــول نيتــه ضــم أجــزاء 

ــة  ــن أرض الدول ــزء م ــي ج ــي ه ــة الت ــة الغربي ــن الضف م

ــطينية. الفلس

ــون  وأكــد الرئيــس أن هــذه املواقــف تنســجم مــع القان

الــدويل، والرشعيــة الدوليــة، وقــرارات األمــم املتحــدة، 

ومبــادرة الســام العربيــة، وهــذه املواقــف تعــر عــن 

موقــف املجتمــع الــدويل الحقيقــي الــذي يؤكــد أن ال 

اســتقرار يف الــرشق األوســط والعــامل إال بإيجــاد حــل عــادل 

وشــامل للقضيــة الفلســطينية، ونيــل الشــعب الفلســطيني 

املســتقلة  دولتــه  بإقامــة  كاملــة،  املرشوعــة  حقوقــه 

ــة الاجئــني وفــق  ــة، وحــل قضي ــا القــدس الرشقي بعاصمته
الرشعيــة الدوليــة.190

قصف يطال عدة مواقع شامل ورشق القطاع

ــدة  ــس ع ــي أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــام قصف في

ســلطات  هدمــت  غــزة.  قطــاع  ورشق  شــامل  مواقــع 

االحتــال عــدة بنايــات ومنشــآت يف العيزريــة ومســافر يطا، 

ــني واعتقــل آخــرون خــال  كــام أصيــب عــدد مــن املواطن

ــارت  ــد أغ ــة، فق ــن الضف ــة م ــاء مختلف ــات يف أنح اقتحام

طائــرة حربيــة إرسائيليــة، الليلــة املاضيــة، عــى موقــع 

عســقان التابــع لكتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة 

ــارات  ــببت بانفج ــي تس ــخ الت ــن الصواري ــدد م ــامس بع ح

كبــرة شــامل بلــدة بيــت الهيــا شــامل قطــاع غــزة، وردت 

املقاومــة بإطــاق نــار مــن مضــادات أرضيــة »ســاح ثقيــل« 

ــارات  ــل صف ــدو لتفعي ــام يب ــا تســبب في ــرة، م تجــاه الطائ

الشــاملية  للحــدود  املجــاورة  الكيبوتســات  يف  اإلنــذار 
ــزة.191 ــاع غ ــة لقط الغربي

انتهاء جلسة الحوار واألرسى ميهلون اإلدارة 24 ساعة 
عىل مطالبهم

ــدة  ــات، م ــون إدارة املعتق ــل رمي ــل األرسى يف معتق أمه

)24( ســاعة للــرد عــى مطالبهــم املتمثلــة بـ تفعيــل الهاتف 

ــويش،  ــزة التش ــة أجه ــام، وإزال ــة أي ــدة خمس ــي مل العموم

وإعــادة املربــني الذيــن جــرى نقلهــم مــن ســجن رميــون 

ــف  ــة إىل وق إىل ســجن نفحــة وعددهــم )23( أســراً إضاف

حمــات التفتيــش.

ــة  ــد جلس ــاء بع ــرار األرسى ج ــر إن ق ــادي األس ــال ن وق

عقــدت أمــس مــع اإلدارة يف معتقــل رميــون، مشــدداً 

ــا  ــة، ومنه ــم النضالي عــى أن األرسى مســتمرون يف خطواته

اإلرضاب عــن الطعــام.

وأكــد نــادي األســر أن )23( أســراً يواصلــون اإلرضاب عــن 

الطعــام منــذ يــوم أمــس األول منهــم خمســة أوقفــوا رشب 



www.prc.ps أيلول 2019

84

املــاء يف خطــوة نضاليــة حاســمة، بعــد عمليــة قمــع نفذتهــا 

ــم  ــم ونقله ــت بقمعه ــث قام ــم، حي ــل بحقه إدارة املعتق

ــك  ــة، وذل ــل نفح ــون إىل معتق ــل رمي ــن معتق ــفياً م تعس

ــى  ــام، رداً ع ــن الطع ــوح ع ــم اإلرضاب املفت ــب إعانه عق

تنصــل اإلدارة مــن اتفــاق ســابق جــرى مــع األرسى، تضمــن 

ــب. ذات املطال

ولفــت نــادي األســر إىل أنــه ومــن الواضــح أن األوضــاع 

تتجــه نحــو التصعيــد، خاصــة أن األرسى أبلغــوا اإلدارة انهــم 

بصــدد بلــورة مجموعــة مــن الخطــوات النضاليــة مــن أجــل 

حســم املواجهــة الحاصلــة حــول أجهــزة التشــويش.

وكان مئــات مــن األرسى يف شــهر نيســان املــايض، نفــذوا 

خطــوات نضاليــة اســتمرت أليــام، وانتهــت بعد اتفــاق جرى 

بينهــم وبــني إدارة املعتقــات، تضمــن تلبيــة مجموعــة مــن 

مطالبهــم، أبرزهــا التوقــف عــن نصــب أجهــزة التشــويش، 
والبــدء برتكيــب وتفعيــل اســتخدام الهواتــف العموميــة.192

فلسطينيو األغوار لنتنياهو: »لن تكرس إرادتنا أبداً«

قــال فلســطينيون يحرثــون األرض يف غــور األردن الخصــب 

الســنني يف  أمــس إن جذورهــم راســخة منــذ عــرشات 

املنطقــة الواقعــة بالضفــة الغربيــة التــي يعتــزم رئيــس 

ــأال  ــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو ضمهــا وتعهــدوا ب ال

ــدا. ــا أب ــوا عنه يتخل

ــة  ــش يف قري ــزارع يعي ــو م ــدي وه ــن العبي ــال حس وق

الجفتلــك: »نقــول لنتنياهــو ولــكل مــن يتبعــه، لــن تكــرسوا 

إرادة الفلســطينيني، لــن تكــرسوا إرادتنــا أبــدا أبــدا أبــدا«.

آبائنــا  أرض  »هــذه  عامــا(:   55( العبيــدي  وأضــاف 

التكلفــة«. كانــت  مهــام  بهــا  سنتمســك  وأجدادنــا. 

إىل  األردن  صحــراء  يف  جبــال  سلســلة  خلفيــة  وعــى 

الــرشق، كان املزارعــون الفلســطينيون يعتنــون مبحاصيلهــم 
ويخشــون عــى مســتقبلهم.193

نادي األسري: األرسى يقررون تنفيذ خطوات نضالية 
جديدة

الــرشوع  عــن  االحتــال  معتقــات  يف  األرسى  أعلــن 

ــا انضــامم )120( أســرا إىل  ــدة منه ــة جدي بخطــوات نضالي

ــس، يف  ــوم الخمي ــام مســاء الي ــن الطع ــوح ع اإلرضاب املفت

حــال اســتمرت إدارة املعتقــات عــى موقفهــا املتعنــت 

ــم. ــة مطالبه ــض لتلبي والراف

اليــوم  عنــه،  صــدر  بيــان  يف  األســر  نــادي  وأوضــح 

ــل  ــام وح ــاق األقس ــا إغ ــرروا أيض ــس، أن األرسى ق الخمي

التنظيــم يف بدايــة األســبوع املقبــل.

ويواصــل )23( أســرا إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام 

منــذ يومــني، ملواجهــة تنصــل إدارة معتقــات االحتــال مــن 

ــويش،  ــزة التش ــة أجه ــأن إزال ــق بش ــاق املتعل ــذ االتف تنفي

ــة. ــف العمومي ــتخدام الهوات ــل اس وتفعي

وأشــار نــادي األســر إىل أن إمكانيــة حــدوث حلــول 

خــال الســاعات املقبلــة ضعيفــة، وذلــك اســتنادا إىل قــراءة 

ــا مــن إجــراءات  ــة مــن اإلدارة، ومــا يرافقه املواقــف املعلن

ــني. ــق األرسى املرب ــة بح ــة وقمعي تنكيلي

وكان األرسى يــوم أمــس أمهلــوا إدارة الســجون مــدة 24 

ســاعة للــرد عــى جملــة مــن مطالبهــم املتمثلــة بـــ: تفعيــل 

الهاتــف العمومــي ملــدة خمســة أيــام، وإزالــة أجهــزة 

ــن  ــم م ــرى نقله ــن ج ــني الذي ــادة املرب ــويش، وإع التش

ســجن »رميــون« إىل ســجن »نفحــة« وعددهــم )23( أســرا، 

ــش. ــف حمــات التفتي ــة إىل وق إضاف

يشــار إىل أن اتفاقــا كان تــم يف شــهر نيســان املــايض بــني 

األرسى وإدارة معتقــات االحتــال، وذلــك بعــد أن نفــذ 

ــام،  ــتمرت ألي ــة اس ــوات النضالي ــن الخط ــلة م األرسى سلس

وتضمــن االتفــاق يف حينهــا تلبيــة مجموعــة مــن مطالبهــم، 

ــدء  ــويش، والب ــزة التش ــب أجه ــن نص ــف ع ــا التوق أبرزه

ــة.194  برتكيــب وتفعيــل اســتخدام الهواتــف العمومي

الجمعة 2019/9/13

تجريف مئات الدومنات وهدم 5 آبار يف األغوار 
الشاملية إخطار باالستيالء عىل أراٍض لتوسيع مستوطنة 

»يتسهار«

ــون،  ــجرة زيت ــس، 300 ش ــال، أم ــوات االحت ــت ق اقتلع

ــات الدومنــات  ــاه وجرفــت مئ ــار لجمــع املي وهدمــت 5 آب

األغــوار  يف  منهــم  عــدداً  واحتجــزت  الرعــاة  والحقــت 

الشــاملية، وأخطــرت باالســتياء عــى أراض جديــدة لتوســيع 

مســتوطنة »يتســهار« مبحافظــة نابلــس، وأغلقــت منــزال يف 

البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل، بالتزامــن مــع اقتحامها 

ــا  ــه واعتقاله ــة رام الل ــة مبدين ــة الدميقراطي ــب الجبه مكت

عــرشة مواطنــني بينهــم ســيدة يف عــدة محافظــات بالضفــة.

ــال 300  ــوات االحت ــت ق ــاملية اقتلع ــوار الش ــي األغ فف

شــجرة زيتــون، وهدمــت 5 آبــار وجرفــت مئــات الدومنــات 

ــار  ــك يف إط ــون، وذل ــي طم ــش« رشق ــة »أم الكبي يف منطق
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سلســلة اعتــداءات بــدأت تتصاعــد بعــد إعــان رئيــس 

الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو عزمــه ضــم األغــوار يف 

ــة. ــات املقبل ــوزه يف االنتخاب حــال ف

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس 

ــال  ــوات االحت ــأن ق ــز بشــارات، ب ــوار الشــاملية معت واألغ

دهمــت منطقــة »أم الكبيــش«، واقتلعــت نحــو 300 شــجرة 

زيتــون، وهدمــت خمــس آبــار لجمــع امليــاه، بعــد أن 

ــة. ــكرية مغلق ــة عس ــك املنطق ــت تل أعلن

وأشــار بشــارات، إىل أن عمليــة االقتاع والهدم اســتهدفت 

أشــجاراً وآبــاراً تعــود للمواطنــني رشــيد مصطفــى بنــي 

عــودة، ومرشــد رشــيد بنــي عــودة، وحســني مصطفــى بنــي 

ــف  ــد اللطي ــودة، وعب ــي ع ــى بن ــني مصطف ــودة، وحس ع

ــد بشــارات. محم

وبحســب رئيــس مجلــس قــروي عاطــوف عبــد اللــه 

ــة عســكرية  ــا آلي ــال ترافقه بشــارات، فــإن جرافــات االحت

ــرب عاطــوف  ــة غ ــش« الواقع ــة »أم الكبي اقتحمــت منطق

لألشــجار  واســعة  واقتــاع  تدمــر  بعمليــات  ورشعــت 

واملزروعــات يف املنطقــة دون ســابق إنــذار.

ــن  ــواء رك ــاملية الل ــوار الش ــاس واألغ ــظ طوب ودان محاف

يونــس العــايص، الهجمــة اإلرسائيليــة املســعورة واملمنهجــة 

ــا  ــي خلفته ــر الت ــار التدم ــده آث ــال تفق ــوار، خ ــى األغ ع
ــة.195 ــال يف املنطق ــات االحت جراف

السبت 2019/9/14

االتحاد األورويب يؤكد: لن نعرتف بأّي تغيريات عىل 
حدود ما قبل العام 1967

ــرات  ــأي تغي ــرتف ب ــن يع ــه ل ــاد األورويب أن ــد االتح أك

ــدس،  ــك الق ــا يف ذل ــام 1967 مب ــل الع ــا قب ــدود م ــى ح ع

ــراً إىل أن  ــان، مش ــا الطرف ــق عليه ــي يتف ــك الت ــاف تل بخ

وزراء الخارجيــة األوروبيــني أكــدوا عــى ذلــك يف أكــر مــن 

ــبة. مناس

ــه  ــن مكتب ــدر ع ــح ص ــاد األورويب، يف تري ــال االتح وق

بالقــدس، أمــس: »إن سياســة بنــاء املســتوطنات وتوســيعها، 

مبــا يف ذلــك بالقــدس الرشقيــة، غــر قانونية مبوجــب القانون 

الــدويل، واســتمرارها واإلجــراءات املتخــذة يف هــذا الســياق، 

تقــوض حــل الدولتــني واحتــامالت الســام الدائــم«.

ــأيت املوقــف األورويب رداً عــى إعــان رئيــس حكومــة  وي

االحتــال بنيامــني نتنياهــو أنه ســيفرض الســيادة اإلرسائيلية 

ــت، يف حــال  عــى منطقــة غــور األردن وشــامل البحــر املي
إعــادة انتخابــه.196

مسؤولون إرسائيليون أجربوا نتنياهو عىل الرتاجع عن 
قرار ضم الضفة مؤقتا

كان رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، بنيامــني نتنياهــو، قــد 

ــوم  ــده ي ــذي عق ــرر اإلعــان، خــال املؤمتــر الصحفــي ال ق

الثاثــاء املــايض، عــن ضــم الضفــة الغربيــة إلرسائيــل، ولذلك 

ــك  ــة للصحافيــني، يف ظهــرة ذل صــدرت باغــات مــن مكتب

ــاعة  ــد الس ــي« عن ــح »دراماتي ــيديل بتري ــه س ــوم، بأن الي

ــر  ــي تأخ ــر الصحف ــن انعقــاد املؤمت ــاء. لك الخامســة مس

ــذه  ــال ه ــه خ ــني أن ــاً، ليتب ــاعة تقريب ــف الس ــاعة ونص س

املــدة جــرى نقــاش صاخــب بــني نتنياهــو وقــادة األجهــزة 

األمنيــة، الذيــن حــذروا نتنياهــو مــن اإلعــان عــن خطــوة 

كهــذه، مــا دفــع األخــر إىل الرتاجــع عــن قــراره، واإلعــان 

ــاز يف  ــرار بضــم غــور األردن يف حــال ف ــه اتخــاذ ق عــن نيت

االنتخابــات وشــكل الحكومــة املقبلــة، حســبام ذكــرت 

ــس. ــف« أم ــة »معاري صحيف

وقالــت الصحيفــة إن املحادثــة التــي أجراهــا نتنياهــو مع 

ــش  ــس أركان الجي ــامن، ورئي ــاداف أرغ ــاباك، ن ــس الش رئي

اإلرسائيــي، أفيــف كوخــايف، ورئيــس مجلــس األمــن القومي، 

مئــر بــن شــبات، مــن أجــل اطاعهــم عــى قــراره باإلعــان 

عــن ضــم الضفــة، كانــت محادثــة صعبــة، تضمنــت رصاخــاً، 

مــن جانــب نتنياهــو باألســاس، بعــد أن أملــح قــادة األجهــزة 

األمنيــة بــأن إعانــاً كهــذا ينطــوي عــى عــدم مســؤولية، ألن 

مــن شــأنه أن يقــود إىل مخاطــر كبــرة. وكان مــن موقــف 

الشــاباك والجيــش، لكــن موقــف بــن شــبات غــر معــروف 

حتــى اآلن.

ــة،  ــك موقــف املستشــار القضــايئ للحكوم يضــاف إىل ذل

تنفيــذ  توجــد صعوبــات يف  بأنــه  مندلبليــت،  أفيحــاي 

خطــوة كهــذه مــن جانــب حكومــة انتقاليــة، مل تحــظ بثقــة 

الجمهــور. وحســب الصحيفــة، فــإن نتنياهــو اتصــل بقــادة 

ــي  ــد األص ــن املوع ــق م ــرش دقائ ــل ع ــة قب ــزة األمني األجه

ــة اســتمرت ســاعة  للمؤمتــر الصحفــي، لكــن هــذه املحادث

ونصــف الســاعة، تخللهــا رصاخ نتنياهــو، لكــن »قــادة 

ــتخدموا  ــو واس ــادات لنتنياه ــوا انتق ــة وجه ــزة األمني األجه

ــة«. ــديدة للغاي ــارات ش عب

ــاً  ــن أن إعان ــو م ــة نتنياه ــزة األمني ــادة األجه ــذر ق وح

كهــذا، الــذي يشــكل نهايــة سياســية وأمنيــة، للعاقــات مــع 
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ــة،  ــداوالت عميق ــد م ــذه بع ــي تنفي ــطينيني، »ينبغ الفلس

عمــل جامعــي واســترشاف األرضار املحتملــة إىل جانــب 

النجاعــة« من خطــوة كهــذه، وطرحوا ســيناريوهات األرضار 

املحتملــة مــن ضــم فــوري لغــور األردن إىل إرسائيــل، عشــية 

ــل.  ــريك كام ــم أم ــن دون دع ــات، م االنتخاب

كذلــك تحــدث قــادة األجهــزة األمنيــة عــن الوضــع 

الحســاس مللــك األردن، عبــد اللــه الثــاين، وطرحــوا احتــامل 

ــن شــأنها تشــكل خطــراً عــى  ــذه م ــاده أن خطــوة كه مف
عرشــه، وأن تقود إىل اتفاقية الســام بني إرسائيل واألردن.197

األحد 2019/9/15

89  موقعاً بالضفة عرضة لالستيطان

قــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــامل الضفــة غســان 

دغلــس، أن هنــاك 89 موقعــاً تعــد األكــر عرضــة لاســتيطان 

وفــق تصنيفــات منظمــة األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون 

اإلنســانية )اوتشــا( يتوجــب تســليط الضــوء عليهــا، مشــددا 

عــى أهميــة وضعهــا ضمــن مناطــق اســرتاتيجية مــن خــال 

إطــاق مشــاريع قريبــة منهــا.

ودعــا دغلــس يف حديــث إلذاعــة فلســطني، كل املجالــس 

القرويــة أن تحــذو حــذو مجلــس قــروي مادمــا الــذي شــجع 

ــد  ــق )ج( وتعه ــمى مناط ــام يس ــاء في ــة للبن ــايل القري أه
بتوصيــل املــاء والكهربــاء مجانــاً.198

خيمة اعتصام عىل جبل املنطار رشق السواحرة ملواجهة 
اعتداءات املستوطنني

أقــام أهــايل بلــدة الســواحرة جنــوب رشق مدينــة القــدس 

ــل  ــوم األحــد، خيمــة اعتصــام عــى جب ــة، مســاء الي املحتل

املنطــار يف باديــة القــدس، ملواجهــة اعتــداءات املســتوطنني 

الذيــن وضعــوا معــدات لاســتياء عــى األرض بهــدف إقامة 

بــؤرة اســتيطانية جديــدة.

وتعــرف املنطقــة باســم »الدبــة« وتعــود ملكيــة األرايض 

ــقرات،  ــا: الش ــة، منه ــواحرة املختلف ــائر الس ــا إىل عش فيه

ــرة. ــص، والجعاف ــة، والجعابي والرساوخ

وكان مســتوطنون مســلحون اقتحمــوا املنطقــة فجــر 

اليــوم ووضعــوا فيهــا »كرفانــات«، ومظــات، وأنابيــب ميــاه، 
ــا.199 ــدا لاســتياء عليه متهي

»املركز العريب لحقوق اإلنسان« يدين ترصيحات نتنياهو 
بشأن ضم األغوار وأراض من الضفة

أدان رئيــس مركــز الجــرس العــريب لحقــوق اإلنســان أمجــد 

ــس  ــن رئي ــرا ع ــدر مؤخ ــا ص ــارات م ــد العب ــموط، بأش ش

وزراء دولــة االحتــايل اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو بخصوص 

تطلعــه لضــم غــور األردن وشــامل البحــر امليــت وأراض مــن 

الضفــة الغربيــة.

وأكــد شــموط يف تريحــات صحفيــة اليــوم األحــد، 

بالقاهــرة أن هــذه التريحــات تشــكل اعتــداء صارخــا 

ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولي ــع املعاي ــى جمي ــافرا ع وس

مــا  وهــو  الدوليــني،  والســلم  االمــن  متطلبــات  وعــى 

يتعــارض مــع القانــون الــدويل العــام، ولذلــك فــإن واجــب 

كل املنظــامت الدوليــة املعنيــة خاصــة مجلــس االمــن 

ــة  ــة العربي ــان والجامع ــوق اإلنس ــي لحق ــس العامل واملجل

ــوح  ــذا الجن ــف ه ــع لوق ــل والرسي ــا الفاع ــام بدوره القي

واألطــامع واألحــام التــي ترافــق نتنياهــو.

ــاك مســؤولية كبــرة تقــع عــى املجتمــع  وأضــاف ان هن

ــة  ــكار الهدام ــذه األف ــل ه ــدي ملث ــل التص ــن أج ــدويل م ال

ــلمني  ــرب واملس ــاعر الع ــج مش ــأنها أن تؤج ــن ش ــي م الت

ــط  ــرشق األوس ــة ال ــف يف منطق ــة العن ــا دوام ــد أيض وتزي

والعــامل، مؤكــدا أننــا ننظــر لهــذه التريحــات الامســؤولة 

ببالــغ القلــق، حيــث ان ســلطة االحتــال اإلرسائيــي تتامدى 

ــادرة  ــدة الص ــة العدي ــرارات الدولي ــل الق ــا يف تجاه تاريخي

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش بح

ومثــن شــموط دعــوة اململكــة العربيــة الســعودية لعقــد 

اجتــامع عاجــل لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون االســامي 

ــه  ــا عــن أمل ــات تريحــات نتنياهــو، معرب ملناقشــة تداعي

ــذ  ــة بخطــوات لتنفي ــدول العربي ــام جامعــة ال يف رسعــة قي

مــا ورد يف بيــان وزراء الخارجيــة العــرب الطــارئ الــذي 

ــوم 10 ســبتمر الجــاري يف هــذا الشــأن، كــام دعــا  عقــد ي

مؤسســات املجتمــع املــدين إىل القيــام مبســؤولياتها، باعتبــار 

أن هــذه الحقــوق غــر قابلــة للتــرف وغــر قابلــة للتنــازل 

وتنســجم مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق االنســان والقانــون 

ــة  ــراءات اإلرسائيلي ــدي لإج ــا للتص ــام بواجبه ــدويل للقي ال

ــة200 . اإلحالي

االثنني 2019/9/16

حكومة نتنياهو »تعرتف« مبستوطنة عشوائية خالل 
اجتامعهـا فـي األغوار عشيـة االنتخابات

أعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهو، 

ــة  ــوائية يف الضف ــتوطنة عش ــة مبس ــرتاف الحكوم ــس، اع أم
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ــة،  ــات العام ــن االنتخاب ــني م ــل يوم ــة، قب ــة املحتل الغربي

ــد  ــس حش ــي غانت ــه بين ــو وخصم ــل نتنياه ــني واص يف ح

ــة. ــة االنتخابي ــن الحمل ــوم األخــر م ــن يف الي املؤيدي

وقــال مكتــب نتنياهــو، إن الحكومــة وافقــت خــال 

جلســتها األســبوعية التــي عقــدت يف غــور األردن عــى 

»تحويــل املســتوطنة العشــوائية )ميفــوت يريحــو( يف غــور 

األردن إىل مســتوطنة رســمية«.

وكشــف نتنياهــو النقــاب عــن أن الخطــة األمركيــة 

ــل  ــم إرسائي ــن ض ــرن« تتضم ــة الق ــم »صفق ــة باس املعروف

للكتــل االســتيطانية وخارجهــا باإلضافــة إىل مناطــق أخــرى 

ــة. ــة الغربي يف الضف

ــو  ــا نتنياه ــف فيه ــي يكش ــرة األوىل الت ــي امل ــذه ه وه

ــة. ــرن« األمركي ــة الق ــود »صفق ــد بن ــن أح ــا ع علن

وقــال نتنياهــو، إن تعهــده ال يشــمل مدنا فلســطينية مثل 

ــة. ــاألرايض اإلرسائيلي ــا ب ــا فعلي ــي ســيتم تطويقه أريحــا الت

وأشــار نتنياهــو يف مســتهل جلســة لحكومتــه عقدهــا يف 

ــام األخــرة، نحــن بصــدد  ــل، »خــال األي غــور األردن املحت

طــرح ثــاث طبقــات خاصــة بأمننــا القومــي والتــي تعــّد يف 
غايــة األهميــة لضــامن مســتقبل إرسائيــل«.201

ترسيب أراض خاصة يف األردن لصالح جمعيات 
وشخصيات إرسائيلية رسمية

كشــف خبــر فلســطيني النقــاب عــن عمليــات ترسيــب 

األردن  الخاصــة يف  الفلســطينية  األرايض  مــن  مســاحات 

لصالــح جمعيــات ورشكات وشــخصيات إرسائيلية اســتيطانية 

رســمية، عــر محامــني مؤكــداً خطــورة هــذه العمليــات يف 

ظــل الهجمــة االســتيطانية يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، مبــا 

ــه األردن. في

الوفــد  عضــو  واألرايض،  االســتيطان  خبــر  وقــال 

الفلســطيني املفــاوض ســابقاً خليــل التفكجــي لـ)القــدس( 

أن عمليــات البيــع تتــم مــن األردن عــر محامــني مــن 

الداخــل والخــارج، وهــذه العمليــات تحتــاج إىل اجتامعــات 

ــطينية  ــني الفلس ــني الحكومت ــة ب ــة ومعمق ــاءات رسيع ولق

ــن األرايض الفلســطينية  ــد م ــب املزي ــع ترسي ــة ملن واألردني

ــك املشــاريع، مشــراً إىل قــدرة الســلطات عــى  ــة تل وعرقل

ذلــك كــام حــدث يف قضيــة ترسيــب 20 ألــف دونــم مــن 

أرايض الســلط حيــث متكنــت الحكومــة األردنيــة مــن 

ــن  ــف ع ــد الكش ــني بع ــن اإلرسائيلي ــادة رشاء األرايض م إع

ــة. ــذه الصفق ه

ــداً،  ــاً جدي ــاً إرسائيلي ــاك توجه ــي أن هن ــح التفكج وأوض

وهــو العمــل العلنــي املكشــوف لــرشاء األرايض الفلســطينية 

مبــارشة مــن قبــل إرسائيليــني يتجولــون يف دول الجــوار 

لــرشاء أرايض يف الضفــة املحتلــة والداخــل الفلســطيني ويف 

القــدس الغربيــة، عــر محامــني وبالتــايل يصبــح األمــر تجارياً 

الحاجــة لســامرسة ورشكات وهميــة يف  دون  واقتصاديــاً 

ــني شــكلية. ــكا أو جــزر ذات قوان أمري

وقــال التفكجــي أن العمليــة مشــابهة لتلــك الفــرتة التــي 

كانــت قبــل نكســة عــام 1967 حيــث كانــت هنــاك أمــاك 

تــدار وفــق نظــام حــارس »أمــاك العــدو« لــدى الحكومــة 

ــع  ــال بوض ــة االحت ــت حكوم ــد 1967 قام ــة، وبع األردني

ــد  ــيناريو يعي ــارات يف س ــاك والعق ــذه األم ــى ه ــا ع يده

نفســه اليــوم، حتــى أن الجانــب اإلرسائيــي يطالــب بــأراض 

يف حــوران جنــوب ســوريا«. وأضــاف التفكجــي أن الحكومــة 

عــى  الــرشاء  عمليــات  توقــف  أن  تســتطيع  األردنيــة 

أراضيهــا، والتنســيق بــني الحكومتــني الفلســطينية واألردنيــة 

ــة  مهــم جــداً اآلن، كــام يجــب أن يكــون يف الضفــة الغربي

ــع األرايض. ــة بي ــون صــارم بخصــوص قضي قان

ــال اســتطاع عــام 1980 مــن خــال  ولفــت إىل أن االحت

ــع  ــة م ــدود مفتوح ــت الح ــا كان ــني عندم ــض اإلرسائيلي بع
ــة.202 ــازل واألريض يف القــدس الغربي ــان، رشاء بعــض املن لبن

ترشيح جثامن األسري الشهيد السايح بحضور طبيب 
فلسطيني اليوم

قالت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إنه ســيتم ترشيح 

جثــامن الشــهيد بســام أمــني محمــد الســايح، اليــوم االثنــني، 

ــب  ــد الط ــراً،  يف معه ــرش ظه ــة ع ــاعة الثاني ــام الس يف مت

العــديل أبــو كبــر، بحضــور الطبيــب الرشعــي الفلســطيني 

واملنتــدب مــن وزارة العــدل الدكتــور أرشف القــايض.

ــد  ــان، أن األســر الســايح كان ق ــة، يف بي وأوضحــت الهيئ

استشــهد بتاريــخ الثامــن مــن أيلــول الجــاري يف مستشــفى 

»أســاف هروفيــه« اإلرسائيي، بعــد أن مورســت بحقــه 

جرميــة طبيــة ممنهجــة ومتعمدة مــن قبــل إدارة الســجون 

اإلرسائيليــة، حيــث كان يعــاين مــن مــرض الرسطــان يف الــدم 

ــه  ــه، فضــا عــن معانات ــامء عــى رئتي ــم لل والعظــم، وتراك

ــب  ــد وضعــف يف عمــل عضــات القل ــن تضخــم يف الكب م

ــه  ــاد يف وزن ــان ح ــبة 15 %، أدت اىل نقص ــت إىل نس وصل

وخلــل يف عمــل أعضائــه الحيويــة اىل أن فــارق الحيــاة.  

وأضافــت، أن األســر الســايح  كان قــد ُحــرم منــذ اعتقالــه 
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يف العــام 2015 مــن الرعايــة الصحيــة الازمــة، وتــم إهــامل 

وضعــه الصحــي بشــكل صــارخ للقانــون، عــدا عــن احتجــازه 

بظــروف ال تتناســب إطاقــا مــع حالتــه املرضيــة.

عــدد  ارتفــع  الســايح،  األســر  أنه وباستشــهاد  يذكــر 

ــوا  ــة األســرة لـــ)221( شــهيدا ارتق ــة الوطني شــهداء الحرك

منــذ العــام 1967، أكــر مــن ثلثهــم بســبب سياســة اإلهامل 
ــات.203 ــل املعتق ــد داخ ــي املتعم ــل( الطب )القت

االحتالل يعتقل 19 مواطنا من الضفة

ــوم اإلثنــني، 19  اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، الي

مواطنــا مــن الضفــة الغربيــة.

ففــي الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــال، ســبعة مواطنــني 

خــال عمليــات دهــم وتفتيــش نفذتهــا يف مواقــع مختلفــة 

مــن املحافظــة، بينهــم أمــني رس حركــة »فتــح« مبخيــم 

الفــوار، ونائــب رئيــس مجلــس بلــدي بيــت كاحــل ونجلــه.

ــوات  ــأن ق ــا« ب ــة لــ«وف ــة ومحلي ــادر أمني ــادت مص وأف

االحتــال اعتقلــت مــن مخيــم الفــوار جنــوب الخليــل 

ــازرة،  ــامي جن ــرر س ــر املح ــح« األس ــة »فت ــني رس حرك أم

ــت الشــاب  ــم العــروب شــامل املحافظــة اعتقل ــن مخي وم

ــة  ــام اىل جه ــا( واقتادته ــل )30 عام ــو س ــامل أب ــد ج محم

ــة. ــر معلوم غ

ــت  ــل، اعتقل ــرب الخلي ــت كاحــل شــامل غ ــدة بي ويف بل

قــوات االحتــال 4 مواطنــني بينهــم أب ونجلــه، خــال 

املنــازل،  مــن  عــددا  عمليــات دهــم وتفتيــش طالــت 

واملعتقلــون هــم: نائــب رئيــس البلديــة بســام عطيــة 

الزهــور )48 عامــا(، وابنــه أمــر )29 عاما(، وعمــر محمــود 

محمــود  ومنتــر  عامــا(    23( عصافــرة  الهــادي  عبــد 

اســامعيل ابريــوش.

احمــد  املواطن محمــد  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 

ــدة بيــت  ــه وفتشــته يف بل العامــة، بعــد أن داهمــت منزل

ــل. ــامل الخلي ــر ش أم

يف  العســكرية  حواجزهــا  االحتــال  قــوات  ونصبــت 

ــاء مبدينــة الخليــل، وعــى مداخــل بلــديت ســعر  عــدة احي

املركبــات وتفتيشــها  إيقــاف  وحلحــول، وعملــت عــى 

والتدقيــق يف بطاقــات املواطنــني، مــا تســبب يف إعاقــة 

مرورهــم، كــام فتشــت عــدة منــازل يف املدينــة عــرف مــن 

ــل. ــريب الجم ــد، وح ــو حدي ــني أب ــني حس ــا، تحس أصحابه

اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  قلقيليــة  ويف 

وعــامر  عامــا(،   35( مــرداوي  غالــب  ســامر  املواطنــني 

دويــكات مــن بلــدة حبلــة جنــوب  املدينــة، بعــد أن 

وفتشــته. منزلــه  داهمــت 

ويف ســلفيت، اعتقلــت قــوات االحتــال، الشــاب محمــود 

ــلفيت،  ــامل س ــارس ش ــل ح ــدة كف ــن بل ــرؤوف، م ــد ال عب

ــه وفتشــته. بعــد أن داهمــت منزل

ويف بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــال، ســامي حســن 

طقاطقــة )25 عامــا(، من بلدة بيت فجــار جنوب بيت لحم.

ــد  ــابني يزي ــوات االحتال، الش ــت ق ــرم، اعتقل ويف طولك

عصــام ملحــم )22 عامــا(، ومعتــز عــامد باونــة )28 عامــا(، 

مــن بلــدة عنبتــا رشق املدينــة بعــد أن داهمــت منزليهــام.

ــني،  ــال أربعــة مواطن ــت قــوات االحت ــس، اعتقل ويف نابل

وهــم: مهنــد ســامة، ومحمــد مســعود دويــكات، وحســام 

الغنمــة، وأحمــد نبهــان صقــر.

ــي  ــني ع ــال املواطن ــوات االحت ــت ق ــه، اعتقل ويف رام الل
ــي.204 ــايف التميم ــوب، وص عرق

الثالثاء 2019/9/17

اإلرسائيليون يفاضلون اليوم بني نتنياهو وغانتس 
وليربمان ينتظر أن يلعب دور »صانع امللوك«

نتنياهــو  بنيامــني  اإلرسائيــي  الــوزراء  رئيــس  ســعى 

وخصمــه الرئيــس بينــي غانتــس أمــس إىل حشــد املؤيديــن 

عشــية االنتخابــات مــع املراهنــة عــى املســتقبل الســيايس 

ــه. ــدة يف منصب ــول م ــى أط ــذي ق ــوزراء ال ــس ال لرئي

االنتخابــات التــي ســتجرى اليــوم هــي الثانيــة يف إرسائيــل 

خــال خمســة أشــهر، بعــد فشــل رئيــس الــوزراء يف تشــكيل 

ــه  ــر يف حيات ــة األك ــون الهزمي ــا تك ــي ورمب ــاف حكوم ائت

السياســية.

وتشــر اســتطاعات الــرأي إىل اشــتداد املنافســة بــني 

ــدور  ــابق أفيغ ــش الس ــر الجي ــح وزي ــد يصب ــحني، وق املرش

ليرمــان العلــامين الــذي دخــل املعــرتك االنتخــايب كمنافــس 

ــة  ــل طبيعي ــل إرسائي ــه »لجع ــوك يف حملت ــا للمل ــه صانع ل

ــة  ــزاب اليهودي ــر األح ــك تأث ــتهدفاً بذل ــد«، مس ــن جدي م
األرثوذكســية املتشــددة يف إرسائيــل.205

يوم قبل االنتخابات: نتنياهو يتعهد بضم مستوطنات 
الخليل

ــو،  ــني نتنياه ــة، بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــدد رئي ج

تريحاتــه بشــأن فــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى مناطــق 
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بالضفــة الغربيــة املحتلــة، وأوضــح أنــه ســيعمل بعــد 

الخليــل  مســتوطنات  ضــم  عــى  الكنيســت  انتخابــات 

للســيادة اإلرسائيليــة.

وردت تريحــات نتنياهــو، أمــس، يف حديــث إلذاعــة 

الجيــش تعهــد مــن خالــه بضــم مســتوطنة »كريــات 

ــدة القدميــة يف  ــع« والحــي اليهــودي االســتيطاين يف البل أرب

الخليــل إىل الســيادة اإلرسائيليــة.

ــه يف  ــن عن ــا أعل ــع م ــو م ــات نتنياه ــجم تريح وتنس

األســبوع املــايض وتوجهــه بعــد االنتخابــات، إىل فــرض 

الســيادة اإلرسائيليــة عــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة 

ومنطقــة األغــوار وشــامل البحــر امليــت، وذلــك قبيــل 
اإلعــان عــن تفاصيــل »صفقــة القــرن«.206

الحكومة تعقد جلستها األسبوعية يف األغوار وتطلق 
خطة لتعزيز صمود املواطنني فيها

أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، يف مســتهل االجتــامع 

ــل  ــة فصاي ــد يف قري ــذي عق ــوزراء، ال ــس ال األســبوعي ملجل

باألغــوار، أمــس، أن »األغــوار جــزء ال يتجــزأ مــن الجغرافيــا 

ــا باطــل، واملســتوطنون  ــث عــن ضمه الفلســطينية والحدي

غــر رشعيــني«.

وجــدد اشــتية »التأكيــد عــى التــزام الحكومــة بتعليــامت 

الرئيــس محمــود عبــاس، واملتمثلــة بالعمــل مــن أجــل 

ــون  ــل أن تك ــن أج ــا وم ــى أرضن ــا ع ــود أهلن ــز صم تعزي

منطقــة األغــوار الفلســطينية، حديقــة خضــار وفواكــه 

ــايض«. ــه يف امل ــت علي ــام كان ــطني ك فلس

وقــال اشــتية: »وجودنــا هنــا اليــوم جــزء مــن الرتتيبــات 

املســبقة للحكومــة، وســتكون لنــا أيضــا اجتامعــات ملجلــس 

الــوزراء يف محافظــات أخــرى، واليــوم موجــودون لنؤكــد أن 

الفلســطيني ولــد ليكــون عــى هــذه األرض«.

ــو  ــطينية 1622 كيل ــوار الفلس ــاحة األغ ــاف إن »مس وأض

مــرتا مربعــا، وتشــكل 28% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 

والحديــث عــن ضــم األغــوار كام باطــل، الفلســطيني هنــا 

ــر  ــني وغ ــر رشعي ــا غ ــتوطنون هن ــتوطن، واملس ــل املس قب

قانونيــني، والحديــث عــن ضــم األغــوار باطــل ومــدان مــن 
ــة«.207 ــة لكســب أصــوات انتخابي كل األطــراف ومحاول

الهدمي: إقامة بؤرة استيطانية عىل جبل املنطار يأيت يف 
إطار تغول االحتالل باستباحة القدس

ــة  ــي، إن إقام ــادي الهدم ــدس ف ــؤون الق ــر ش ــال وزي ق

بــؤرة اســتيطانية جديــدة عــى جبــل املنطــار يف باديــة 

القــدس رشق بلــدة الســواحرة الرشقيــة، يــأيت يف إطــار 

التغــول االحتــايل باســتباحة مدينــة القــدس.

جــاء ذلــك خــال زيــارة تفقدية قــام بهــا الوزيــر الهدمي، 

ــواحرة،  ــة الس ــام يف بري ــة االعتص ــاء، إىل خيم ــوم الثاث الي

التقــى خالهــا فعاليــات وطنيــة وعشــائرية ومحامــني.

االنحيــاز  يســتغل  اإلرسائيــي  االحتــال  إن  وأضــاف: 

ــاع  ــتيطان، وأن ارتف ــة االس ــدم رشعي ــدا ع ــريك له، مؤك األم

وتــرة األعــامل االســتيطانية اإلرسائيليــة لــن تنــال مــن 

عزميــة وتصميــم شــعبنا وقيادتــه عــى التصــدي لــكل 

سياســتها  فــرض  إىل  الراميــة  اإلرسائيليــة  املخططــات 

والعدوانيــة. العنريــة 

وكان مســتوطنون مســلحون اقتحمــوا املنطقــة فجــر 

ومظــات،  »كرفانــات«،  فيهــا  ووضعــوا  املــايض  األحــد 

وأنابيــب ميــاه، متهيــدا لاســتياء عليهــا، فيــام أقــام أهــايل 

بلــدة الســواحرة أمــس خيمــة اعتصــام يف املــكان، ملواجهــة 
اعتــداءات املســتوطنني.208

األربعاء 2019/9/18

ال نتائج حاسمة يف االنتخابات الترشيعية اإلرسائيلية 
تقدم القامئة العربية املشرتكة وليربمان »بيضة القبان«

يف  األصــوات  فــرز  عمليــات  اليــوم،  فجــر  تواصلــت 

االنتخابــات الترشيعيــة اإلرسائيليــة التــي جــرت، أمــس، 

ــار  ــا الرســمية نه ــن عــن نتائجه ــرر أن يعل ــي مــن املق والت

ــوم. الي

وأظهــرت اســتطاعات للــرأي التــي أجرتهــا محطــات 

تلفزيونيــة إرسائيليــة ونــرشت بعــد إقفــال صناديــق االقــرتاع 

مســاء أمــس، يف إرسائيــل أن رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهو 

ومنافســه الرئيــي الجــرال بينــي غانتــس حصــا عــى نتائج 

متقاربــة جــداً يف االنتخابــات العامــة، يف تكــرار للســيناريو 

الــذي حصــل يف االنتخابــات األخــرة قبــل خمســة أشــهر.

وبحســب النتائــج األوليــة، تقــدم حــزب »أزرق ـ أبيــض« 

برئاســة بينــي غانتــس، بفــارق ضئيــل عــى حــزب »الليكود« 

برئاســة بنيامــني نتنياهــو، يف حــني حصلــت القامئــة العربيــة 

املشــرتكة عــى مــا يــرتاوح بــني 11 إىل 15 مقعــداً.

ــض«  ــل »أزرق ـ أبي ــة، حص ــاة »12« العري ــة قن ويف عين

عــى 32 مقعــداً، مقابــل 32 لحــزب »الليكــود« و13 مقعــداً 

للمشــرتكة، و9 مقاعــد لحــزب »شــاس«، و9 مقاعــد لحــزب 
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ــوراة«،  ــدوت هت ــد لحــزب »يه ــا«، و7 مقاع ــل بيتن »إرسائي

وحــزب ميينــا 7 مقاعــد، واملعســكر الدميقراطــي 5 مقاعــد، 

و»العمــل - غيــرش« 6 مقاعــد.

أمــا عينــة قنــاة »13« العريــة، فجــاءت النتائــج كالتــايل: 

»أزرق ـ أبيــض« 32 مقعــدا، »الليكود« 30 مقعداً، املشــرتكة 

15 مقعــداً، »شــاس« 9 مقاعــد، »إرسائيــل بيتنــا« 8 مقاعــد، 

»يهــدوت هتــوراة« 8 مقاعــد، »ميينــا« 6 مقاعــد، املعســكر 

الدميقراطــي 6 مقاعــد، »العمــل - غيــرش« 6 مقاعــد.

وأظهــرت عينــة قنــاة »كان« حصــول »أزرق ـ أبيــض« 

ــل 13  عــى 32 مقعــداً و»الليكــود« عــى 31 مقعــداً، مقاب

مقعــداً للمشــرتكة، و»شــاس« 9 مقاعــد، و»إرسائيــل بيتنــا« 

9 مقاعــد، »يهــدوت هتــوراة« 8 مقاعــد، »ميينــا« 7 مقاعــد، 

املعســكر الدميقراطــي 5 مقاعــد، »العمــل - غيــرش« 6 

مقاعــد. ووفقــا لعينــات القنــوات الثــاث، مل يتجــاوز حــزب 

ــة »عوتســام يهوديــت« نســبة الحســم. القــوة اليهودي

وبنــاء عــى النتائــج الســابقة، غــر النهائيــة، فــإن متثيــل 

انتخابــات نيســان  العربيــة املشــرتكة زاد عــى  القامئــة 

ــي  ــا« اليمين ــل بيتن ــل حــزب »إرسائي ــام زاد متثي ــايض، ك امل

ــان. ــدور ليرم ــة افيغ ــرف بزعام املتط

وإذا جــاءت النتائــج الرســمية متقاربــة مــع النتائــج 

الحاليــة، لــن تتمكــن أي كتلــة مــن تشــكيل الحكومــة، 

ــن  ــد ليتمك ــث ســيكون نتنياهــو بحاجــة إىل 4-7 مقاع حي

مــن تشــكيل حكومــة، وبالتــايل يــرى املراقبــون أن »ليرمان« 
ــز.209 ــو الفائ ــرف ه املتط

نتنياهو خرس وغانتس مل يفز ومفتاح تشكيل الحكومة 
بيد ليربمان

يتضــح مــن نتائــج العينــات التــي نرشتهــا قنــوات التلفــزة 

اإلرسائيليــة لانتخابــات العامــة التــي جــرت أمــس، تفــوق 

حــزب »أزرق – أبيــض« بزعامــة بنــي غانتــس عــى حــزب 

الليكــود بزعامــة بنيامــني نتنياهــو حيــث حصــل األول 

عــى العينــات الثــاث مــا بــني 33-34 مقعــداً فيــام حصــل 

القامئــة  حصلــت  بينــام  مقعــداً   32-13 عــى  الليكــود 

ــداً.  ــني 11-13 مقع ــا ب ــاث م ــات الث ــرتكة يف العين املش

ويتضــح مــن عينــات لصناديــق االقــرتاع نرشتهــا صحيفــة 

»معاريــف أحرونــوت« فقــد تســاوى الحزبــان بـــ 32 مقعداً 

لــكل منهــام.

وحصــل حــزب افيغــدور ليرمــان، وزيــر األمــن الســابق، 

»إرسائيــل بيتنــا« مبوجــب العينــات الثــاث عــى 10-8 

مقاعــد، فيــام مل يجتــز حــزب »عوتســامه – يهوديــت« 

الحســم. كــام حصــل حــزب »ميينــا«  املتطــرف نســبة 

برئاســة أييلــت شــاكيد عــى 6-8 مقاعــد. وحصــل كل مــن 

ــى 6-5  ــرش« ع ــل – جي ــي« و»العم ــكر الدميقراط »املعس

ــا شــاس ويهــدوت  مقاعــد لــكل منهــام، بينــام حصــل حزب

هتــوراه املتدينــان عــى 7-8 مقاعــد. ويتضــح أن مجموعــة 

كتــل اليمــني حصلــت عــى 54-57 مقعــداً فيــام كتــل 

»الوســط – اليســار« حصلــت عــى 58 مقعــداً ويقــى 

ــج  ــر أن نتائ ــان، يذك ــد ليرم ــة بي ــكيل الحكوم ــاح تش مفت

أوليــة ســتظهر فجــر اليــوم فيــام النتائــج النهائيــة الرســمية 

ــاء  ــس إحص ــدا الخمي ــيبدأ غ ــام. وس ــدة أي ــد ع ــن بع تعل

ــي.  ــش اإلرسائي ــود الجي ــوات جن أص

وقــال محللــون إرسائيليــون أنــه بنــاء عــى نتائــج العينات 

فقــد خــرس نتنياهــو لكــن غانتــس مل يفــز بســبب صعوبــة 

تشــكيل ائتــاف حكومــي يحظــى بـــ)61( مقعــداً مــن 

ــون إىل أن  ــل املحلل ــت. وميي ــداً يف الكنيس ــل 120 مقع أص

هــذه النتائــج تشــر إىل أن الســيناريو األرجــح هــو تشــكيل 

حكومــة وحــدة بــني الليكــود وأزرق – أبيــض وحــزب 

ــا«.210  ــل بين ــان »إرسائي ليرم

أمريكا تضغط عىل أملانيا وإيرلندا لرفض مقاطعة 
املستوطنات

مكثفــة  ضغوطــات  أمركيــون  دبلوماســيني  مــارس 

منــذ العــام املــايض عــى املرشعــني واملســؤولني األملــان 

بهــدف  برلــني،  األملانيــة،  العاصمــة  يف  واإليرلنديــني 

معارضــة وإلغــاء »مشــاريع قــرارات« ملقاطعــة إرسائيــل أو 

املســتوطنات اليهوديــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة بحســب 

تقريــر قدمتــه وزارة الخارجيــة األمركية للكونغــرس األمريك 

األســبوع املــايض.

ــذي كشــفته  ــة املذكــور ال ــر وزارة الخارجي ويفصــل تقري

ــس األول،  ــوم أم ــة« ي ــة األمركي ــراف اليهودي »وكالــة تلغ

األمركيــون  الدبلوماســيون  أتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 

االســتثامرات  وســحب  املقاطعــة  حركــة  ملعارضــة 
والعقوبــات.211

مريكل: أملانيا ال توافق عىل إعالن نتنياهو ضم غور 
األردن

قالــت املستشــارة األملانيــة انغيــا مــركل، إن بادهــا 

ــي  ــال اإلرسائي ــس وزراء االحت ــان رئي ــى إع ــق ع ال تواف
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إىل  األردن  غــور  منطقــة  ضــم  نيتــه  نتنياهــو  بنيامــني 

اإلرسائيليــة. الســيادة 

وقالــت يف مؤمتــر صحفــي مــع العاهــل األردين امللــك 

عبــد اللــه الثــاين إن »الحكومــة األملانيــة تدعــم حــا ســلميا 

ــني، الضــم  ــى حــل الدولت ــا مبعن ــه دولي ــاوض علي ــم التف يت

يــر دامئــا بحــل الســام، إنــه ال يســاعد، وبالتــايل نحــن ال 

ــة »رويــرتز«. ــه«، وفــق مــا نقلــت وكال نوافــق علي

وكان نتنياهــو أعلــن يف العــارش مــن أيلــول/ ســبتمر 

الجــاري، أنــه ســيفرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى غــور 

األردن وشــامل البحــر امليــت واملســتوطنات يف حــال نجاحــه 

باالنتخابــات.

بــدوره، حــذر العاهــل األردين مــن تداعيــات هــذا اإلعان 

الـ»كارثية«.

وقــال »إن خطــوة كهــذه ســيكون لهــا أثــر مبــارش عــى 

العاقــات بــني األردن وإرسائيــل، وإنهــا »لــن توفــر الظــروف 

املناســبة إلعــادة الفلســطينيني واإلرسائيليــني إىل طاولــة 
ــات«.212 املفاوض

97  مستوطنا وعنرصا من مخابرات االحتالل يقتحمون 
»األقىص«

ــات  ــاء، باح ــوم األربع ــتوطنني، الي ــرشات املس ــم ع اقتح

املســجد األقــى املبــارك مــن جهــة بــاب املغاربــة بحراســة 

ــي. ــال اإلرسائي مشــددة مــن رشطــة االحت

ــة يف  ــدس املحتل ــامية بالق ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ وقال

بيــان لهــا، إن 64 مســتوطًنا و33 عنــًرا مــن مخابــرات 

ــه  ــوا يف باحات ــى وتجول ــجد األق ــوا املس ــال، اقتحم االحت

ــة. ــوس تلمودي ــاوالت ألداء طق ــط مح وس

ــام  ــل أي ــكل« املزعــوم دعــت قب ــت »جامعــات الهي وكان

بشــكل  واقتحامــه  املبــارك  األقــى  املســجد  الســتباحة 

مكثــف خــال موســم األعيــاد اليهوديــة الــذي يبــدأ نهايــة 
ــل.213 ــهر املقب ــى الش ــتمر حت ــاري ويس ــهر الج الش

الخميس 2019/9/19

إرسائيل املنقسمة تبحث عن حكومة »وحدة وطنية« 
مع تاليش فرص احتفاظ نتنياهو برئاسة الوزراء

نتنياهــو  بنيامــني  اإلرسائيــي  الــوزراء  رئيــس  يجــد 

ومنافســه الرئيــس بينــي غانتــس نفســيهام غــداة االنتخابات 

ــائل  ــا وس ــام نرشته ــد أرق ــدودة، بع ــق مس ــة يف طري العام

إعــام إرسائيليــة اســتنادا إىل مصــادر يف لجنــة االنتخابــات، 

تشــر إىل أنهــام تعــادال يف املقاعــد التــي حصدهــا كل مــن 

ــدة. ــة جدي ــد مســألة تشــكيل حكوم ــا يعق ــام، م تحالفيه

ــت وســائل اإلعــام إن حــزب الليكــود حصــل عــى  وقال

ــى 32  ــض« ع ــطي »أزرق أبي ــف الوس ــداً والتحال 31 مقع

مقعــداً مــن أصــل 120 مقعــدا وذلــك بعــد فــرز 95 يف املئــة 

مــن األصــوات.

ــج صــورة واضحــة حــول مــن ســيكلف  وال تعطــي النتائ

ــزز  ــا يع ــس م ــو أم غانت ــدة، نتنياه ــة جدي ــكيل حكوم تش

فرضيــة القيــام مبفاوضــات لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية.

ــإن هــذا ســيمثل  ــج ف ــى النتائ ــر ع وإذا مل يطــرأ أي تغ

نكســة لنتنياهــو الــذي كان يأمــل أن يشــكل ائتافــا ميينيــاً 

مامثــا ًالئتافــه الحــايل ألنــه يواجــه احتــامل اتهامــات 
ــة.214 ــابيع املقبل ــاد يف األس بالفس

شهيد برصاص االحتالل عىل حاجز قلنديا

أعلنــت وزارة الصحــة استشــهاد مواطنــة برصــاص جنــود 

ــه  ــا أعلن ــق م ــا العســكري وف ــال عــى حاجــز قلندي االحت

ــايل  ــن أه ــرشات م ــب الع ــام أصي ــي، بين ــش اإلرسائي الجي

بلــدة عــزون باالختنــاق جــراء إطــاق قــوات االحتــال 

قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة عليهــم يف 

أعقــاب اقتحامهــا البلــدة، فيــام وزعــت ســلطات االحتــال 

إخطــارات هــدم ملنشــآت يف العيســوية، وخيمــة االعتصــام 

يف  األساســية  الباديــة  ومدرســة  وبرطعــة  الســواحرة  يف 

وهدمــت  الخليــل،  غــرب  جنــوب  الرماضــني  منطقــة 

منشــأتني زراعيتــني، يف قريــة عاطــوف وجرفــت مســاحات 

واســعة مــن األرايض الزراعيــة يف قريــة حجــة رشق قلقيليــة، 

ــت  ــة رشق بي ــة التاريخي ــس الري ــرق الفريدي ــت ط وأغلق

ــني. ــون يف بروق ــجرة زيت ــو 100 ش ــت نح ــم، وقطع لح

فقــد أعلــن أمــس استشــهاد مواطنــة بعــد أن أطلــق 

ــا شــامل  ــد حاجــز قلندي ــا، عن ــار عليه ــال الن ــود االحت جن

ــة. ــدس املحتل الق

وأظهــر فيديــو انتــرش عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي، 

قيــام عنــارص مــن رشطــة االحتــال بإطــاق النــار مــن 

ــر  ــكل أي خط ــي مل تش ــة الت ــى املواطن ــة ع ــافة قريب مس

عليهــم. وأشــار شــهود عيــان، إىل أن املواطنــة أصيبــت 

ــت  ــزف لوق ــال تن ــوات االحت ــا ق ــارش، وتركته ــكل مب بش

ــه تــم إطــاق  طويــل، قبــل أن يتــم اعتقالهــا، موضحــني أن

ــاة  ــص للمش ــلك املخص ــت املس ــد أن ضل ــا بع ــار عليه الن
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ــة، قامــت  ــار عــى املواطن عــى الحاجــز، وبعــد إطــاق الن

عنــارص مــن رشطــة االحتــال باالعتــداء عــى املواطنــني يف 

املــكان، ورشــهم بغــاز الفلفــل، ومنــع العــامل مــن الدخــول، 

ــني.  ــز باالتجاه ــاق الحاج وإغ

ــاق  ــزون باالختن ــدة ع ــايل بل ــن أه ــرشات م ــب الع أصي

جــراء إطــاق قــوات االحتــال قنابــل الصــوت والغــاز 

املســيل للدمــوع بكثافــة عليهــم يف أعقــاب اقتحامهــا 
البلــدة بعــدة دوريــات ومتركزهــا يف حــارة الصفحــة.215

12 مقعداً يبدأ بإجراء اتصاالت مع الكتل الربملانية

أعلــن مســاء أمــس، بعــد فــرز 95% مــن عــدد األصــوات 

يف االنتخابــات العامــة اإلرسائيليــة التــي جــرت أمــس األول، 

غانتــس،  بنــي  بزعامــة  أبيــض«  »أزرق  حــزب  حصــول 

ــود«،  ــزب »الليك ــداً لح ــل 32 مقع ــداً، مقاب ــى 33 مقع ع

فيــام حصلــت القامئــة العربيــة املشــرتكة عــى 12 مقعــداً، 

ــل  ــد لـ»إرسائي ــة »شــاس« و8 مقاع ــد لحرك ــل 9 مقاع مقاب

ــر األمــن اإلرسائيــي  ــا« برئاســة أفيغــدور ليرمــان، وزي بيتن

ــي  ــوراه« الدين ــام حصــل حــزب »يهــدوت هت الســابق، بين

عــى 8 مقاعــد، وحــزب »إىل اليمــني« 7 مقاعــد، و»العمــل – 

جيــرش« 7 مقاعــد، و»املعســكر الدميقراطــي« 5 مقاعــد.216 

البنك الدويل يشري لرتاجع محركات النمو واشتداد أزمة 
السيولة يف مناطق السلطة

قــال البنــك الــدويل إن الســلطة الفلســطينية تواجــه 

فجــوة متويليــة قــد تتجــاوز 1.8 مليــار دوالر خــال العــام 

ــة وعــدم  ــات املعون ــاض تدفق الجــاري 2019 بســبب انخف

التوصــل إىل اتفــاق بشــأن تحويــل أمــوال الرائــب ورســوم 

االســتراد )أمــوال املقاصــة( التــي تجمعهــا إرسائيل لحســاب 

الســلطة الفلســطينية.

ــك  ــم للبن ــل املقي ــر واملمث ــانكار، املدي ــان ش ــال كانث وق

ــه: »إن  ــان ل ــة وقطــاع غــزة يف بي ــة الغربي ــدويل يف الضف ال

التوقعــات لــألرايض الفلســطينية تبعــث عــى القلــق، حيــث 

إن محــركات النمــو آخــذة يف الرتاجــع، وأزمــة الســيولة 

ــطينية  ــلطة الفلس ــدرة الس ــى ق ــر ع ــدأت تؤث ــديدة ب الش

عــى ســداد مســتحقات موظفــي الخدمــة املدنيــة وتقديــم 

الخدمــات العامــة. فــإذا مــا اتخــذت اإلجــراءات الصحيحــة، 

وبالتعــاون بــني األطــراف املعنيــة، مــن املمكــن عكــس 

مســار هــذا الوضــع والتخفيــف مــن معانــاة الشــعب 

املســتويات  وتحســني  االقتصــاد  ودعــم  الفلســطيني 

املعيشــية للمواطنــني«.217

االحتالل يخطر بوقف العمل يف منشآت سكنية وحظائر 
أغنام يف األغوار الشاملية

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــرت ق أخط

بوقــف العمــل يف منشــآت ســكنية، وحظائــر أغنــام، ألحــد 

ــوار الشــاملية. ــر باألغ ــرأس األحم ــة ال ــني يف منطق املواطن

وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس معتــز 

بشــارات إن قــوات االحتــال داهمــت املنطقــة، وأخطــرت 

بوقــف العمــل يف خمــس منشــآت ســكنية، وحظائــر أغنــام، 

للمواطــن عايــد عيــى دعيــس، حتــى الثالــث مــن الشــهر 
املقبــل.218

الجمعة 2019/9/20

غرينبالت يبحث يف إرسائيل موعد نرش »صفقة القرن«

وصــل املبعــوث الخــاص للرئيــس األمــريك إىل الــرشق 

ــراً، إىل  ــتقال مؤخ ــذي اس ــات، ال ــون غرينب ــط، جيس األوس

إرسائيــل أمــس حيــث ســيلتقي مــع  رئيــس الحكومــة، 

بنــي  أبيــض«،  نتنياهــو، ورئيــس كتلــة »أزرق  بنيامــني 

غانتــس، مــن أجــل التباحــث معهــا حــول »صفقــة القــرن«.

وتشــر التقديــرات إىل ن غرينبات ســيبحث يف ما إذا كان 

التوقيــت الحــايل، بعــد انتخابــات الكنيســت وقبــل تشــكيل 

حكومــة يف إرسائيــل، مامئــاً لنــرش خطــة الرئيــس األمــريك، 

دونالــد ترامــب. وحســب وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة، فــإن 

اإلدارة األمركيــة تــدرس نــرش الخطــة قبــل تشــكيل حكومــة 

ــة  ــات االئتافي ــى املفاوض ــر ع ــل التأث ــن أج ــة م إرسائيلي

وضــامن موافقــة مــن أجــل نرشهــا.

وكان غرينبــات أعلــن عــن اســتقالته، قبــل اســبوعني 

كمبعــوث خــاص. لكــن مصــادر يف اإلدارة األمركيــة قالــت 

إن غرينبــات ســيواصل مرافقــة »صفقــة القــرن« يف الفــرتة 

ــا. ــة إىل حــني إعانه املقبل

وتــم تعيــني آيف بركوفيتــش، وهــو مســاعد جاريــد كوشــر، 

مستشــار وصهــر ترامب، خلفــا لغرينبــات.219 

عساف يعلن عن بدء االعتصام املفتوح يف منطقة 
املنطار رفضاً إلقامة البؤرة االستيطانية

ــد  ــة الجــدار واالســتيطان ولي ــة مقاوم ــس هيئ ــن رئي أعل

ــوح، يف  ــدء االعتصــام املفت ــة، عــن ب ــوم الجمع عســاف، الي

خيمــة االعتصــام يف منطقــة املنطــار يف باديــة القــدس، رفضاً 

ــة. ــؤرة االســتيطانية يف املنطق ــة الب إلقام
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جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي أعقــب صــاة الجمعة 

اليــوم، التــي شــارك فيهــا عــرشات املواطنــني رغــم منعهــم 

مــن الدخــول اىل املنطقــة.

وقــال عســاف، »إن هــذه البــؤرة االســتيطانية، تــأيت ضمن 

ــا ســلطات  ــي تعمــل عليه ــؤر االســتيطانية الت مسلســل الب

ــة،  ــة الغربي ــن أجــل تقســيم الضف ــة م ــال اإلرسائيلي االحت

ــتوطنني  ــل املس ــال يف متوي ــلطات االحت ــا إىل دور س منوه

للســيطرة عــى االرايض يف الوقــت الــذي ال تســتطيع يف 

ــا  ــتوطنات تجنب ــاء مس ــن بن ــان ع ــال اإلع ــة االحت حكوم

ــية«. ــيات سياس لحساس

ــة أقامــت  ــه خــال الشــهور التســعة املاضي واشــار إىل أن

ــتيطانية،  ــؤر اس ــع ب ــتوطنوها تس ــال ومس ــة االحت حكوم

اثنتــني يف شــامل طوبــاس ورشقهــا، واثنتــني يف يعبــد وأخــرى 

ــرى يف  ــه، واخ ــرام الل ــك ب ــر مال ــن كف ــني ســامية م يف ع

جيبيــا غــرب رام اللــه واخــرى يف تقــوع، وأخــرا  يف منطقــة 

ــؤرة املنطــار يف القــدس. املخــرور ببيــت لحــم وب

ــظ القــدس عبــد اللــه  ــب محاف ــن جهتــه شــدد نائ م

صيــام، عــى أن دولــة االحتــال تســعى إلقامــة جــدار 

مــن املســتوطنات يحيــط بالقــدس لعزلهــا عــن باقــي 

ــك بالخطــوة االخطــر  ــرا ذل املحافظــات الفلســطينية، معت

لفصــل القــدس والــذي يتمثــل بالبــؤر االســتيطانية لتغيــر 

ــدس. ــة الق ــه وهوي وج

واضــاف، »متثــل هــذه البــؤرة االســتيطانية شــكا يــراد بــه 

ــدء  ــا ب ــة الفلســطينية، مــن خــال م ــاة البادي منافســة حي

بــه املســتوطنون مــن بنــاء بركســات، مــن أجــل ليــس فقــط 

ــي  ــطينية الت ــاة الفلس ــة الحي ــة طبيع ــل منافس ــكن ب الس

أساســها الرشيحــة البدويــة، يف مســعى احتــايل يــرب 

ــة الفلســطينية. جــذور الهوي

خيمــة  باســم  اإلعامــي  الناطــق  أكــد  ناحيتــه  مــن 

التضامــن عضــو بلديــة الســواحرة يونــس جعفــر، أن امتــداد 

أرايض الســواحرة تبــدأ مــن جبــل املكــر، وتنتهــي يف ســاحل 

ــمه  ــه، ال تقس ــداد بلدت ــون امت ــا ان يك ــت، آم ــر املي البح

ــتيطانية. ــؤر االس ــتوطنات والب املس

وحــر املؤمتــر الــذي دعــت لــه هيئــة مقاومــة الجــدار 

واالســتيطان ومحافظــة القــدس وحركــة »فتــح« ولجــان 

ــة، كل  ــواحرة الرشقي ــدة الس ــايل بل ــعبية وأه ــة الش املقاوم

ــرة،  ــه األت ــد اإلل ــواء عب ــوزراء الل ــس ال ــار رئي ــن: مستش م

ورئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية ماجــد الحلــو ونشــطاء 

ــم  ــو اقلي ــدس، وعض ــعبية يف الق ــة الش ــان املقاوم ــن لج م

ــر. ــارص جعف ــح يف القــدس ن ــة فت حرك

وكان جنــود االحتــال اإلرسائيــي، قــد أغلقــوا صبــاح 

ــن  ــام، م ــة االعتص ــة إىل خيم ــرق املؤدي ــع الط ــوم، جمي الي

أجــل محاولــة منــع املواطنــني القادمــني ألداء صــاة الجمعــة 

ــرق  ــلوك ط ــى س ــني ع ــر املواطن ــا أج ــا، م ــام فيه واالعتص
ــة.220 ــول اىل املنطق ــدام للوص ــى األق ــيا ع ــرة مش وع

السبت 2019/9/21

إصابات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل يف بلدة 
العيزرية

الجمعــة،  اليــوم  مســاء  املواطنــني  أصيب عــرشات 

بحــاالت اختنــاق، خــال مواجهــات مــع االحتــال يف بلــدة 

املحتلــة. القــدس  العيزرية رشقــي 

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفا« بــأن املواجهــات اندلعت 

ــو  ــامن الشــهيد نســيم أب ــدة جث ــايل البل ــتام اه ــب اس عق

رومــي بعــد احتجــازه لــدى االحتــال ألكــر مــن شــهر.

ــاز  ــل الغ ــت قناب ــال اطلق ــوات االحت ــارت إىل أن ق وأش

املســيل للدمــوع باتجــاه املواطنــني واملنــازل الســكنية خــال 
املواجهــات، مــا أدى إىل إصابــة العــرشات باالختنــاق.221

األحد 2019/9/22

كشف النقاب عن إقامة 6 بؤر استيطانية جديدة عىل 
أرايض املواطنني يف محافظة الخليل

كشــف مركــز أبحــاث األرايض التابــع لجمعيــة الدراســات 

ــني  ــني املاضي ــن أن العام ــه ع ــي ل ــر بحث ــة يف تقري العربي

شــهدا قيــام املســتوطنني بإنشــاء ســت بــؤر اســتيطانية 

جديــدة عــى أرايض املصــادرة يف محافظــة الخليــل، مشــراً 

أن البدايــات كانــت يف شــاحنة للتحــول فيــام بعــد إىل منازل 

مــزودة بــكل مقومــات الحيــاة مــن بنــى تحتيــة كاملــة.

فمــن خــال املتابعــة امليدانيــة لفريــق البحــث امليــداين 

يف مركــز أبحــاث األرايض، لوحــظ قيــام املســتوطنني بإقامــة 

ــتعمرات  ــن مس ــار م ــات األمت ــد مئ ــى بع ــؤر ع ــذه الب ه

كــرى مقامــة منــذ ســنوات ســابقة، كــام لوحــظ أن البــؤر 

ــة  ــة الغربي ــراف املحافظ ــى أط ــت ع ــد أقيم ــدة ق الجدي

والجنوبيــة والرشقيــة، وتحديــداً عــى أرايض بلــدات )دورا، 

ــة، ســعر(. ــا، الســموع، الظاهري ــم، يط ــي نعي بن

وقــد بــدأ املســتعمرون بإقامــة معظــم هــذه البــؤر مــن 

ــني  ــة أو اثنت ــة وإســكان عائل ــب شــاحنات مغلق خــال جل
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مــن املســتعمرين املتدينــني فيهــا، ويتــم اختيــار الشــاحنات 

موقــع  إىل  ونقلهــا  تحريكهــا  ولرسعــة  فيهــا  للســكن 

ــة  ــاحنة واإلقام ــع الش ــم وض ــث يت ــارئ، حي ــتهدف ط مس

ــم إيقــاف هــذه الشــاحنة  فيهــا ملــدة مــن الزمــن، كــام يت

عــى إحــدى التــال القريبــة مــن مســتعمرة قامئــة، وخــارج 

ــة يف  املخطــط الهيــكي لهــا، ومــا إن تقــوم الســلطة املحلي

املســتعمرة بتزويــد الشــاحنة بالخدمــات، حتــى تقــوم أرسة 

ــاء  ــات« أو بن ــزة »كرفان ــاين جاه ــب مب ــتعمرين بجل املس

مســاكن مــن ألــواح الصفيــح املعــزول، لتصبــح هــذه البــؤرة 

شــيئاً فشــيئاً أمــراٌ واقعــاً عــى األرض.

ــم  ــؤر االســتعامرية، رغ ــإن هــذه الب ــر ف وحســب التقري

صغــر حجمهــا، تهــدف إىل فــرض الســيطرة عــى مســاحات 

شاســعة مــن أرايض املواطنــني، حيــث لوحــظ بــأن القانطــني 

يف هــذه البــؤر ميلكــون قطعــان مــوايش، ويقومــون برعيهــا 

يف أرايض املواطنــني، بينــام مينعــون الرعــاة الفلســطينيني 

ــم حــول  مــن الوصــول إىل مســاحات شاســعة مــن أراضيه

البــؤرة، كــام يقومــون بزراعــة مســاحات مــن األرايض 

املســتوىل عليهــا حــول البــؤرة، وتوفــر قــوات االحتــال 
ــؤر.222 ــذه الب ــة له ــة األمني الحامي

غزة: القوى متهل حركتي »فتح« و«حامس« أسبوعاً 
لتسليم ردودها عىل مبادرتها للوحدة

قالــت القــوى والفصائــل الثامنيــة التــي طرحــت مبــادرة 

ــردود  ــتام ال ــبوع الس ــذا األس ــتنتظر ه ــا س ــة إنه للمصالح

ــادرة مــن حركتــي فتــح وحــامس. عــى املب

ــة  ــو اللجنــة املركزي ــار عض ــارص الف وأشــار املهنــدس ن

ــن  ــر م ــر أك ــن تنتظ ــامين ل ــوى الث ــعب أن الق ــزب الش لح

ــا  ــردود بعــد أن وعــدت حركت أســبوع مــن أجــل اســتام ال

فتــح وحــامس بدراســة املبــادرة والــرد عليهــا. معربــاً 

عــن أملــه يف أن تســتلم الفصائــل ردوداً إيجابيــة ليتــم 

العمــل الجــاد مــن أجــل إنهــاء االنقســام وتوحيــد الســاحة 

الفلســطينية. 

ــوى  ــذه الق ــام« إىل أن ه ــث لـ»األي ــار يف حدي ــوه الف ون

والفصائــل اجتمعــت أمــس، يف مدينــة غــزة وناقشــت 

ــي ســيتم  ــات الت ــج عمــل مقرتحــاً لألنشــطة والفعالي برنام

تنفيذهــا عــى األرض يف حــال مل تقــدم الحركتــان ردوداً 

إيجابيــة، مشــراً إىل أن القــوى شــكلت »لجنــة مركــزة 

لــإرشاف عــى الفعاليــات واألنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا 

ــع املحافظــات الفلســطينية  خــال الفــرتة القادمــة يف جمي

ــم  ــع دع ــد أوس ــتات لحش ــق الش ــن ويف مناط ــل الوط داخ

ــادرة.223  ــذه املب ــري له جامه

الحكومة تبارش يف تصميم العنقود الصناعي ملحافظة 
الخليل

تــرأس محافــظ الخليــل جريــن البكــري، ووزيــر االقتصــاد 

ــوم األحــد، يف مقــر محافظــة  ــد العســيي، الي ــي خال الوطن

الخليــل، فريــق العمــل املتخصــص يف تصميــم الخطــة 

ــة. ــي يف املحافظ ــود الصناع ــة للعنق التنفيذي

إحــداث  إىل  نتطلــع  إننــا  البكــري  قــال  كلمتــه،  ويف 

تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة يف محافظــة الخليــل بحيــث 

ــة  ــاد الزراعي ــار االبع ــني االعتب ــذ بع ــمولية، وتأخ ــون ش تك

والصناعيــة والســياحية، األمــر الــذي يتطلــب تضافــر جهــود 

ــة  ــع اســرتاتيجية الحكوم ــا ينســجم م ــرشكاء، ومب ــع ال جمي

ــد. ــة بالعناقي ــداث التنمي ــى اح ــة ع ــطينية القامئ الفلس

وأشــار البكــري، اىل ان الخطــة االســرتاتيجية ملحافظــة 

ــتكون  ــل وس ــهر املقب ــا الش ــيتم اطاقه ــل 2030م س الخلي

وثيقــة مهمــة تســاعد الفريــق يف تصميــم الخطــة التنفيذيــة 

ــل. ــة الخلي ــي يف محافظ ــود الصناع ــة العنق لخط

مــن جانبــه، قــال وزيــر االقتصــاد الوطنــي خالد العســيي، 

إن الخطــة التنفيذيــة ســتكون جاهــزة يف غضــون األســابيع 

املقبلــة بالرشاكــة مــع محافظــة الخليــل وكافــة الفعاليــات 

االقتصاديــة يف املحافظــة، مؤكــدا شــمولية هــذه الخطــة يف 

ــي  ــات، والت ــق األولوي ــة وف ــات االقتصادي ــف القطاع مختل

مــن شــأنها احــداث نقلــة نوعيــة يف تنميــة القطاعــات 

ــة. اإلنتاجي

ــن  ــق متك ــة طري ــة خارط ــة مبثاب ــيي الخط ــر العس واعت

الحكومــة الفلســطينية مــن تنفيــذ العنقــود الصناعــي 

وفــق إطــار زمنــي محــدد وموازنــة ماليــة، تجــري بلورتهــا 

بعــد سلســلة مــن املشــاورات واملباحثــات واللقــاءات التــي 

عقدهــا مــع مختلــف مكونــات فئــات املجتمــع، والزيــارات 

امليدانيــة التــي عــى اثرهــا تــم اســتخاص املعطيــات التــي 

مــن شــأنها تســاعد يف وضــع السياســات عــى قاعــدة 

ــرار. ــة الق ــة يف صناع الرشاك

ــة  ــة يف تنمي واســتعرض العســيي، االســرتاتيجية الحكومي

اقتصاديــة بالعناقيــد، والرؤيــة املتبعــة يف توســيع القاعــدة 

ــتقطاب  ــة املتجــددة، واس ــى الطاق ــامد ع ــة واالعت االنتاجي

ــة  ــق الصناعي ــل املناط ــة وتأهي ــة وأجنبي ــتثامرات محلي اس

الحاليــة وتأســيس أخــرى، عــاوة عــى املــي قدمــاً يف 
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ــال. ــة االحت ــاد دول ــن اقتص ــي ع ــكاك التدريج االنف

الخليــل  محافظتــي  الفلســطينية  الحكومــة  وأعلنــت 

ونابلــس عنقوديــن صناعيــني ســتمنحهام كل مــا يلــزم 

إلنعــاش الصناعــة فيهــام، ويجــري التحضــر إلطــاق مرشوع 

منطقــة ترقوميــا الصناعيــة متعــددة التخصصــات عــى 

مســاحة 1542 دومنــا .

وتحتــل محافظــة الخليــل املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد 

املنشــآت العاملــة يف الضفــة الغربيــة بنســبة 21.9%، أغلبها 

ذات طابــع خــاص ووطنــي ومنشــأة فرديــة، بعــدد 23.716 

ــة  ــة يف الضف ــآت العامل ــدد املنش ــاميل ع ــن إج ــأة م منش

الغربيــة البالغــة )108.488(، تليهــا محافظــة نابلــس بنســبة 

15.8% بواقــع 17.113 منشــأة.

وأبــرز العســيي خــال جلســة فريــق العمــل التــي 

عقــدت مبقــر محافظــة الخليــل، القــرارات االســرتاتيجية 

ــار تجمــع  التــي اتخذهــا الحكومــة الفلســطينية منهــا اعتب

جمــرورة الصناعــي غــرب مدينــة الخليــل منطقــة صناعيــة 

خاصــة تقــدر حجــم االســتثامرات فيهــا مبئــات املايــني 

مــن الــدوالرات، ويعمــل فيهــا مــا يقــارب 2500 عامــل يف 

الصناعــات الباســتيكية واملفروشــات والنايلــون والورقيــات 

ــا. ــد وغره ــمنت والحدي واإلس

ــتثامرية  ــذة االس ــطينية الناف ــة الفلس ــدت الحكوم واعتم

املوحــدة للهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة والتــي يتــم مــن 

خالهــا تقديــم الخدمــات املتكاملــة لرجــال األعــامل إلمتــام 

عملهــم بيــرٍس وســهولة، باإلضافــة إىل قــرار بشــأن مــرشوع 

النــار وفــق املخططــات املعتمــدة،  شــّق طريــق وادي 

وجامعــة متخصصــة يف املجــال املهنــي، وافتتــاح مختــرات 

الفحــص واملعايــرة، واعتبــار األول مــن نوفمــر يومــا وطنيــا 

للمنتــج الوطنــي.

الهيــكل  الفــرا،  احمــد  اليونيــدو  ممثــل  واســتعرض 

التنظيمــي للتكتــل الصناعــي، والركائــز األساســية التــي 

ــا  ــى إثره ــي وع ــل الصناع ــم التكت ــا يف تصمي ــد عليه يعتم

تتــم بلــورة التدخــات القطاعيــة املطلوبــة عــى الصعيديــن 

ــي املحــدد، ووضــع  األفقــي والعمــودي وفــق اإلطــار الزمن

الحلــول العمليــة ملعالجــة التحديــات التــي تعيــق التنميــة.

ــة  ــة تنمي وأكــد املشــاركون أن الفرصــة متاحــة يف إمكاني

ــداث  ــة يف اح ــرتاتيجية الحكوم ــر اس ــي ع ــاد الوطن االقتص

اقتصــاد  التدريجــي عــن  بالعناقيــد، واالنفــكاك  تنميــة 

ــود  ــر جه ــب تضاف ــذي يتطل ــر ال ــي، األم ــال اإلرسائي االحت

ــة. ــات املطلوب ــات والتدخ ــد األولوي ــرشكاء لتحدي ــة ال كاف

ومــن الجديــر بالذكــر، أن مجموعــة مــن رجــال األعــامل 

ــة قابضــة  ــو 2019 رشك ــل اسســوا يف ماي يف محافظــة الخلي

بــرأس مــال مئــة مليــون دوالر يف مدينــة الخليــل، لاســتثامر 
يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة اإلنتاجيــة.224

لدعمها »BDS«: سحب جائزة »نيليل ساكس« األدبية 
من روائية بريطانية

ألغــت مدينــة دورمتونــد األملانيــة، قــرارا بتســليم جائــزة 

ــل  ــن أص ــة م ــة الريطاني ــة للروائي ــاكس« األدبي ــي س »نيل

باكســتاين كاميــا شــمي، لدعمهــا حركــة مقاطعــة إرسائيــل 

.»BDS«

ــا  ــي تنظمه ــزة، الت ــمي بالجائ ــوز ش ــن ف ــد أُعل وكان ق

ومتولهــا مدينــة دورمتونــد يــوم 10 ســبتمر/ أيلــول الجــاري، 

قبــل أن يصــدر منظمــو الجائــزة بيانــا قالــوا فيــه إن »هيئــة 

املحلفــني نقضــت قرارهــا بتكريــم شــمي، وإن جائــزة 

ــز  ــن تســلم ألي مؤلــف وســيتم اإلعــان عــن الفائ 2019 ل

ــام 2021«. ــايل ع الت

ــان صحفــي،  ــة شــمي، يف بي ــت األديب ــا، أدان مــن جهته

القــرار وقالــت »إنهــا شــعرت بالحــزن بســبب خضــوع 

ــي  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــة املحلفــني للضغــوط، وإن رئي هيئ

بنيامــني نتنياهــو أعلــن خــال االنتخابــات اإلرسائيليــة عــن 

خطــط لضــم مــا يبلــغ ثلــث الضفــة الغربيــة إىل إرسائيــل 

ــدويل«. ــون ال مبــا يتعــارض مــع القان

ووصفــت شــمي خضــوع هيئــة املحلفــني األملانيــة 

للضغــط وســحب جائــزة مــن كاتبــة متــارس حريــة ضمرهــا 

أن  وأضافــت  للغايــة.  املحــزن  باألمــر  التعبــر  وحريــة 

ــان  ــا يف البي ــض إدراج بيانه ــد رف ــة دورمتون ــس مدين »مجل

ــن  ــت م ــد أن طلب ــس بع ــيصدره املجل ــذي س ــي ال الصحف

ــك«. ــس ذل املجل

مــن جانبهــا، أعربــت الرئيســة التنفيذيــة ملــؤرش الرقابــة، 

جــودي غينســرغ، عــن قلقهــا بســبب ســحب الجائــزة مــن 

شــمي، وقالــت: »مــن املقلــق للغايــة تجريــد شــمي مــن 

التكريــم »بســبب آرائهــا الشــخصية«.

وأضافــت: »نــرى بشــكل متزايــد فــرض رقابــة عــى 

كتــاب الخيــال بســبب آرائهــم السياســية، كــام يجــري إلغــاء 

ــك. لكــن النتيجــة ســتكون عكــس  ــب نتيجــة لذل ــرش كت ن

ــق  ــه، وهــو التضيي ــزة إىل تحقيق ــو الجائ ــا يســعى منظم م

عــى األصــوات وبالتــايل تقليــل فــرص تعزيــز التفاهــم بــني 
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ــاس«. الن

ــت  ــويف، وصف ــداف س ــة أه ــة املري ــة واألديب الروائي

ســحب الجائــزة مــن شــمي بأنــه »تعبــر عــن كارثــة 

جديــدة، عــى نطــاق دويل«.

وقالــت: »مــا نحتــاج إىل ماحظتــه هــو أنه حتــى يف أملانيا 

ــذا فاألمــر مــرتوك بالفعــل  ــزال هنــاك رصاع مســتمر. ل ال ي

ــيقف  ــا إذا كان س ــار م ــة أن تخت ــكل منظم ــرد ول ــكل ف ل

إىل جانــب حريــة الــرأي والتعبــر أو إىل جانــب الرقابــة 

السياســية الرجعيــة. إن محاولــة إغــاق النقــاش حــول 

قضيــة الحقــوق السياســية وحقــوق اإلنســان الفلســطيني، 

وهــي قضيــة يتبناهــا الكثــرون، لــن تنجــح بــكل بســاطة«.

ــاري  ــول الج ــبتمر/ أيل ــزة يف 6 س ــازت بالجائ ــمي، ف ش

بعــد تصويــت هيئــة تحكيــم تضــم مثانيــة أعضــاء لصالــح 

ــا 16530 دوالرا،  ــغ قيمته ــي تبل ــزة الت ــا عــى الجائ حصوله

ــة  ــة اليهودي ــزة اســم الشــاعرة األملاني ــل هــذه الجائ وتحم

األدب.  نوبــل يف  الحائــزة عــى جائــزة  نيلــي ســاكس، 

والجائــزة متنحهــا مدينــة دورمتونــد األملانيــة للكتــاب الذيــن 

يروجــون لقيــم »التســامح واملصالحــة« وتحســني العاقــات 

ــات. ــني املجتمع ــة ب الثقافي

وكان الرملــان األملــاين أقــر يف مايــو/ أيــار املنــرم اقرتاحــا 

يديــن حركــة مقاطعــة إرسائيــل ويعترهــا معاديــة للســامية 

ــة  ــت تســتخدمها النازي ومســتخدمة ألمنــاط وأســاليب كان

خــال الهولوكوســت. فيــام انتقــد 60 أكادمييــا يهوديــا 

ــه  ــوح إن ــاب مفت ــوا يف خط ــرتاح وقال ــذا االق ــا ه وإرسائيلي

جــزء مــن اتجــاه يســعى إىل »وصــم مؤيــدي حقــوق 
ــامية«.225 ــاداة الس ــطينية مبع ــان الفلس اإلنس

االثنني 2019/9/23

سلطات االحتالل تنفذ تهديدها وتقطع الكهرباء عن 
مناطق واسعة يف بيت لحم ورام الله وتستثني أريحا

قطعــت الرشكــة القطريــة اإلرسائيليــة الكهربــاء ملــدة 

ســاعتني، أمــس، عــن مناطــق تابعــة المتيــاز رشكــة كهربــاء 

ــو  ــت نح ــه، طال ــم ورام الل ــت لح ــدس يف بي ــة الق محافظ

ــة  ــاء محافظ ــة كهرب ــت رشك ــام أعلن ــرتك، في ــف مش 25 أل

ــوم،  ــاء، الي ــة ســتقطع الكهرب ــة اإلرسائيلي ــدس أن الرشك الق

ــدر أن  ــه وأريحــا، يق عــن مناطــق أخــرى يف شــامل رام الل

تطــال نحــو 16 ألــف مشــرتك )6 آالف يف أريحــا و10 آالف 

ــه(. يف رام الل

الرشكــة  وأبلغــت  عــادت  اإلرسائيليــة  الرشكــة  لكــن 

الفلســطينية، مســاء أمــس، بقرارهــا اســتثناء محافظــة 

ــاء، بحســب رئيــس مجلــس إدارة  أريحــا مــن قطــع الكهرب

رشكــة كهربــاء محافظــة القــدس هشــام العمــري.

وقــال العمــري، لـ»األيــام«: »خافــاً لبــاغ ســابق، عــادت 

ــا  ــوم )أمــس(، بأنه ــا، مســاء الي ــة وأبلغتن الرشكــة اإلرسائيلي

لــن تقطــع الكهربــاء عــن مناطــق يف أريحــا ألســباب خاصــة 

بهــا مل تفصــح عنهــا، مــع تأكيــد القطــع عــن باقــي املناطــق 

املرمجــة شــامل رام اللــه«.

وبنــاء عــى إخطــارات الرشكــة اإلرسائيليــة، سيســتمر 

ــاء  ــة كهرب ــاز رشك ــق امتي ــاء يف مناط ــار الكهرب ــني التي تقن

القــدس حتــى 15 ترشيــن األول املقبــل.

وتتــذرع الرشكــة اإلرسائيليــة برتاكــم الديــون عــى رشكــة 

كهربــاء محافظــة القــدس، لكــن رئيــس ســلطة الطاقــة 

ظافــر ملحــم قــال: إن قطــع الكهربــاء جــاء رغــم ترتيبــات 

مكتوبــة بــني الطرفــني بخصــوص الديــون، مؤكــداً أن الرشكــة 

مليــون   474 املاضيــني  الشــهرين  يف  تلقــت  اإلرسائيليــة 

شــيكل مــن هــذه الديــون، إضافــة إىل تجميــد 636 مليــون 
ــاق ســابق.226 شــيكل مبوجــب اتف

القامئة العربية املشرتكة تويص بتكليف غانتس

ريفلــني مشــاوراته  اإلرسائيــي رؤوفــني  الرئيــس  بــدأ 

ــد  ــة، عن ــكيل الحكوم ــف بتش ــول التكلي ــزاب ح ــع األح م

الســاعة الخامســة مــن مســاء أمــس، مجتمعــاً مــع وفــود 

الليكــود و»كاحــول الفــان« والقامئــة املشــرتكة وحــزيب شــاس 

ــو«. ــل بيتين و»يرسائي

ويتوقــع أن يــويص حــزب شــاس بتكليــف نتنياهو حســبام 

ــن حــزب  ــي، وأعل ــه درع ــس هــذا الحــزب، أريي ــن رئي أعل

ــن  ــه ســيمتنع ع ــان، أن ــدور ليرم ــو«، أفيغ ــل بيتين »يرسائي

ــه  ــق ليرمــان تريحات ــة بتكليــف أي مرشــح. وأطل التوصي

نــواب  واصفــا  العــرب  للمواطنــني  املعاديــة  العنريــة 

ــداء«. ــم »أع املشــرتكة بأنه

ويتوقــع أن تــويص كتلــة »العمــل غيــرش« بتكليــف 

ــة،  ــي هــذه الكتل ــع رئي ــس، م ــى، أم ــذي التق ــس، ال غانت

عمــر برتــس وأرويل ليفــي أيبكاســتس، لبحــث القضايــا.227 

الثالثاء 2019/9/24

قوات االحتالل تعتقل 15 مواطنا من الضفة

ــة،  ــة املاضي ــي، الليل ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل
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ــن  ــم م ــة، غالبيته ــن الضف ــا م ــاء، 15 مواطن ــوم الثاث والي

ــم. ــت لح ــل وبي ــي الخلي محافظت

ــم  ــرى اعتقاله ــني ج ــر، أن 9 مواطن ــادي األس ــح ن وأوض

مــن عــدة بلــدات يف محافظــة الخليــل وهــم: فيصــل 

محمــد النجــار، ورامــي عــي النجــار، وأحمــد محمــد 

النجــار، وســعود ابــو يوســف، ومحمــود عبــد الرحمــن 

النجــار، ومحمــد جريــل النجــار، وغالــب محمــد قرعيــش، 

وجميعهــم مــن بلــدة يطــا، وتامــر عــارف قباجــه مــن بلــدة 

ترقوميــا، ويــارس الربــراوي )27 عامــا( مــن بلــدة حلحــول.

ــت  ــة بي ــن محافظ ــة أرسى م ــال ألربع ــرى اعتق ــام ج في

ــاد،  ــر عي ــاد عم ــان، وجه ــازن رقب ــد م ــم: أحم ــم، وه لح

ــة. ــد هادي ــي، ومحم ــاد الهرمي ــر عي وعم

يُضــاف إىل املعتقلــني املواطــن عمــر عبــد الرحمــن عــوض 

مــن محافظــة ســلفيت، وحــارث ســامل محمــد شــلش مــن 
بلــدة شــقبا مبحافظــة رام اللــه والبــرة.228

األربعاء 2019/9/25

تظاهرة إسنادا للحركة الوطنية األسرية أمام سجن 
مجيدو

تظاهــر عــرشات النشــطاء، مســاء اليــوم األربعــاء، أمــام 

ــا  ــن يخوضــون إرضاب ــألرسى الذي ــدو، إســنادا ل ســجن مجي

مفتوحــا عــن الطعــام منــذ عــدة أيام، احتجاجــا عــى 

ــم. ــذ مطالبه ــن تنفي ــال م ــجون االحت ــلطات س ــل س تنص

ــوح  ــطينيا اإلرضاب املفت ــرا فلس ــو 140 أس ــل نح ويواص

ــل  ــبوعني رفضا لتنص ــن أس ــد ع ــا يزي ــذ م ــام من ــن الطع ع

إدارة الســجون مــن االتفــاق الــذي أبــرم مــع األرسى عقــب 

معركــة األمعــاء الخاويــة التــي خاضوهــا يف نيســان املــايض.

األســرة  الوطنيــة  الحركــة  بــني  التفاهــامت  ونصــت 

ومصلحــة ســجون االحتــال اإلرسائيــي حينهــا، عــى إزالــة 

أجهــزة التشــويش التــي تــم تثبيتهــا يف أقســام معينــة 

ــبب لهــم بأوجــاع حــادة يف  ــجون، والتي تتس داخــل الس

الــرأس وقــد تــؤدي األشــعة الناجمــة عنهــا إىل اإلصابــة 

مبــرض الرسطــان.

ــوة  ــة لدع ــدو تلبي ــجن مجي ــام س ــرة أم ــاءت التظاه وج

ــا. ــة العلي ــة املتابع ــن لجن ــة ع ــات املنبثق ــة الحري لجن

باإلجــراءات  املنــّددة  الافتــات  املتظاهــرون  ورفــع 

ــة  ــا الشــعارات: »الحري التعســفية ضــد األرسى، خــط عليه

ألرسى الحريــة«، »اإلهــامل الطبــي مــوت بطــيء لــألرسى«، 

التفتيــش  إلنهــاء  »نعــم  اإلداريــة«،  لاعتقــاالت  »ال 
واملامرســات القمعيــة ضــد أرسانــا«.229

عرشات املستوطنني بينهم رئيس الشاباك السابق 
يقتحمون األقىص

اقتحــم عــرشات املســتوطنني بينهــم رئيــس جهاز الشــاباك 

املســجد  باحــات  األربعــاء،  اليــوم  ديخــرت،  آيف  الســابق 

ــال. ــل رشطــة االحت ــن قب ــى، بحراســه مشــددة م األق

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن ديخــرت واملســتوطنني 

نفــذوا جــوالت اســتفزازية داخــل باحــات املســجد األقــى، 

ــة. ــاب املغارب ــر ب ــوه ع ــد أن اقتحم بع

وحــذرت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة مــن خطــورة 

اقتحــام آيف ديخــرت وعــرشات املســتوطنني ســاحات املســجد 

األقــى وتنفيــذ جــوالت اســتفزازية فيــه.

وطالــب وكيــل وزارة األوقــاف حســام أبــو الــرب العــرب 

واملســلمني بالتحــرك إلنقــاذ القــدس واملقدســات قائــاً: 

ــة  ــار الحقيقي ــن األخط ــذر م ــا نح ــا زلن ــا وم ــد حذرن »لق

العــرب  املحدقــة باملســجد األقــى، مــا يوجــب عــى 

ــدس  ــة الق ــوا قضي ــات أن يضع ــعوبًا وحكوم ــلمني ش واملس
واملســجد األقــى عــى رأس ســلّم أولوياتهــم«.230

الخميس 2019/9/26

مجدالين: الرئيس سيعلن يف خطابه اليوم اعتزامه الدعوة 
إىل إجراء انتخابات ترشيعية 

رصح مســؤولون فلســطينيون أمــس إن الرئيــس محمــود 

عبــاس ســيلقي خطابــا مهــام أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم 

ــه إىل  ــد عودت ــيدعو بع ــه س ــه أن ــن في ــوم يعل املتحــدة الي

ــة. ــات ترشيعي انتخاب

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 

ــس  ــرس إن »الرئي ــس ب ــد مجــدالين لفران الفلســطينية أحم

عبــاس ســيعلن أمــام الجمعيــة العامــة أنــه بعــد عودتــه إىل 

فلســطني ســيدعو النتخابــات برملانيــة، وســيحدد موعدهــا 

ــا«. ــرات له ــدء بالتحض ــع الب م

ــاد  ــيؤكد رضورة انعق ــس س ــدالين إن »الرئي ــاف مج وأض

مؤمتــر دويل للســام لحــل القضيــة الفلســطينية برعايــة 

ســيطالب  كــام  أمركيــة،  رعايــة  تحــت  وليــس  دوليــة 

ــة  ــر حامي ــرارا بتوف ــدة ق ــم املتح ــذ األم ــرورة أن تأخ ب

دوليــة للشــعب الفلســطيني لحاميتــه مــن جرائــم االحتــال 

واالســتيطان«.
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ــة  ــة ملنظم ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــد أم ــه أك ــن جهت م

ــم  ــاس إىل األم ــق عب ــذي يراف ــات ال ــب عريق ــر صائ التحري

املتحــدة يف حديــث إىل اإلذاعــة الفلســطينية أمــس أن 

ــع  ــه م ــرتاتيجية يف لقاءات ــة اس ــق خط ــل وف ــاس يعم »عب

ــة  ــة العام ــات الجمعي ــش اجتامع ــى هام ــامل ع ــادة الع ق
لألمــم املتحــدة يف نيويــورك«.231

االحتالل يواصل التصعيد: اعتقاالت وإصابات وعمليات 
هدم واقتحامات يف القدس والضفة

ــن  ــون م ــزال يتك ــس، من ــال أم ــات االحت ــت جراف هدم

طابقــني يف منطقــة الهجــرة جنــوب مدينــة الخليــل بحجــة 

ــص. ــدم الرتخي ع

ــه  ــن، أن منزل ــر دودي ــمر من ــزل س ــب املن ــح صاح وأوض

مكــون مــن طابقــني ويقــع عــى مســاحة 520 مــرتاً مربعاً يف 

منطقــة الهجــرة عــى املدخــل الجنــويب الغريب لبلــدة دورا يف 

املنطقــة املصنفــة »ج«، مبينــا أن االحتــال كان قــد أخطــر 

بوقــف البنــاء، وتــم االســتئناف أمــام محكمــة إرسائيليــة، ومل 

يصــدر قــرار بالهــدم.

كــام هدمــت جرافــات االحتــال أمــس، غرفــة زراعيــة يف 

منطقــة ســهل البقعــة رشق مدينــة الخليــل.

وقــال املواطــن عطــا جابــر: إن قــوات االحتــال هدمــت 

الزراعيــة يف  األدوات  لتخزيــن  غرفــة زراعيــة تســتعمل 

منطقــة ســهل البقعــة تعــود ملكيتهــا إىل املــزارع نــادر أبــو 

ــر. عــودة جاب

ويف رشق القــدس، هدمــت جرافــات االحتــال أمــس، 

خيمــة التضامــن التــي نصبهــا أهــايل بلــدة الســواحرة 

ونشــطاء ضــد الجــدار واالســتيطان، احتجاجــا عــى إقامــة 
ــا.232 ــار رشق ــل املنط ــى جب ــدة ع ــتيطانية جدي ــؤرة اس ب

إدارة املعتقالت تخضع ملطالب األرسى والتنفيذ يبدأ من 
اليوم

أفــاد هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أن اتفاقــا تــم بــني 

قيــادات الحركــة األســرة واســتخبارات الســجون اإلرسائيليــة 

مســاء أمــس، تعهــدت فيــه إدارة الســجون بتنفيــذ مجموعة 

مــن مطالــب األرسى املربــني ضد أجهزة التشــويش منذ 15 

يومــا، عــى أن يبــدأ التطبيــق الفعــي صباح اليــوم الخميس.

وقالــت الهيئــة، أن االتفــاق يقــي بإعــادة كافــة األرسى 

املربــني إىل الســجون التــي أخرجوهــا منهــا، واملبــارش 

ــى  ــر ع ــي تؤث ــويش الت ــزة التش ــض أجه ــة وتخفي مبعالج

صحــة األرسى وعــى تــرددات الراديــو والتلفزيــون، والبــدء 

برتكيــب وتشــغيل أجهــزة الهواتــف العموميــة 5 أيــام 

ــل. ــد املقب ــن األح ــبوعياً م أس

ــامح ألرسى  ــاق، الس ــود االتف ــني بن ــن ب ــت، أن م وأضاف

غــزة باالنتقــال لســجن النقــب، ورفــع كافــة العقوبــات عــن 

املربــني منــذ 15 يومــاً، والذيــن تــم نقلهــم مــن ســجون 

ــزل  ــة وع ــجن نفح ــا إىل س ــب وغره ــل النق ــون وإيش رمي

ســلمون وغرهــا.

ــوم،  ــم الي ــيواصلون إرضابه ــة، أن األرسى س ــت الهيئ وبين

لضــامن التــزام إدارة الســجون بتنفيــذ بنــود االتفــاق وعــى 
رأســها تخفيــض وإزالــة أجهــزة التشــويش.233

الرئيس اإلرسائييل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة 
الجديدة خالل 21 يوماً

ــني، مســاء أمــس،  ــني رفل ــي، روف ــس اإلرسائي ــف الرئي كل

ــوزراء ورئيــس حــزب الليكــود، بنيامــني نتنياهــو،  رئيــس ال

ــاً  ــال 21 يوم ــدة خ ــة الجدي ــة اإلرسائيلي ــكيل الحكوم بتش

ــد  ــات، بع ــن التوصي ــدد م ــه عــى أعــى ع بذريعــة حصول

فشــل لقاءيــن ثاثيــني أمــس وأمــس األول، بينــه وبــني 

نتنياهــو وبنــي غانتــس، رئيــس حــزب »أزرق أبيــض« 

ــدة. ــة وح ــكيل حكوم لتش

ــدد  ــارب يف ع ــن التق ــم م ــى الرغ ــه ع ــني أن ــال ريفل وق

ــا كل مرشــح، )55 لنتنياهــو،  ــي حصــل عليه ــات الت التوصي

و54 لغانتــس(، غــر أن 10 نــواب مــن الذيــن أوصلــوا 

بغانتــس، يف إشــارة إىل نــواب القامئــة املشــرتكة، أعلنــوا 

أنهــم لــن يشــاركوا بحكومــة تحــت رئاســته، مــا يرجــح كفــة 

ــو. نتنياه

وكان طاقــام املفاوضــات عــن حــزيب الليكــود و»أزرق 

أبيــض« قــد فشــا يف التوصــل إىل اتفــاق بشــأن إقامــة 

ــى  ــق ع ــذي واف ــود ال ــد أن أرص الليك ــدة بع ــة وح حكوم

ــاوب عــى رئاســة الحكومــة عــى أن يتســللم نتنياهــو  التن

ــى  ــى أع ــاز ع ــس ح ــم أن غانت ــة أوالً، رغ ــة الحكوم رئاس

لحــزب   32 مقابــل  مقعــداً(   33( املقاعــد  مــن  عــدد 
الليكود.234

الجمعة 2019/9/27

الرئيس: لن نرضخ لالحتالل مهام كانت الظروف ولن 
نقبل باحتكار دولة واحدة لرعاية عملية السالم

أكــد الرئيــس محمــود عبــاس، أن االحتــال ال ميكــن 
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ــد، وأن  ــتقرار ألح ــن واالس ــق األم ــام أو يحق ــأيت بالس أن ي

مســؤولية حاميــة الســام والقانــون الــدويل تقــع عــى 

ــدة. ــم املتح ــق األم عات

وجــدد الرئيــس يف كلمتــه أمــام الــدورة الرابعة والســبعني 

للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف نيويــورك، أمــس، رفضــه 

ــه ضــم  ــني نتنياهــو نيت ــل بنيام ــس وزراء إرسائي إعــان رئي

غــور األردن وشــامل البحــر امليــت واملســتوطنات للســيادة 

اإلرسائيليــة، و«أنــه يف حــال أقدمــت أي حكومــة إرسائيليــة 

ــا  ــة وم ــات املوقع ــع االتفاق ــإن جمي ــك، ف ــذ ذل ــى تنفي ع

ترتــب عليهــا مــن التزامــات ســتكون منتهيــة«.

وقــال: إن االقتطاعــات اإلرسائيليــة مــن أموالنــا واالســتياء 

عــى جــزء منهــا زاد مــن معانــاة شــعبنا، إال أننــا لــن نرضــخ 

لاحتــال مهــام كانــت الظــروف ومهــام زادت املعانــاة، 

ــكل الوســائل املتاحــة، وعــى رأســها  ــال ب وســنقاوم االحت

املقاومــة الشــعبية الســلمية.

وأكــد: مــن حقنــا الدفــاع عــن حقوقنــا بالوســائل املتاحــة، 

ــة  ــني بالرشعي ــنبقى ملتزم ــا س ــج، وأنن ــت النتائ ــام كان مه

الدوليــة ومحاربــة اإلرهــاب، وســتبقى أيدينــا ممــدودة مــن 

أجــل تحقيــق الســام.

وقــال الرئيــس: إن القانــون الــدويل الــذي قبلنــاه ومتســكنا 

ــه، أصبحــا يف خطــر شــديد  ــه، والســام الــذي نســعى إلي ب

بســبب السياســات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا إرسائيــل يف 

أرضنــا املحتلــة، وبســبب تنكرهــا لاتفاقــات املوقعــة معهــا 

منــذ اتفــاق أوســلو عــام 1993 وإىل اآلن، مشــدداً عــى أن 

مســؤولية حاميــة الســام والقانــون الــدويل تقــع عــى عاتق 
األمــم املتحــدة.235

االحتالل يستويل عىل 1500 دونم من أرايض دورا

ــا  ــي مداهامته ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــام واصل في

واعتقاالتهــا يف مختلــف أنحــاء الضفــة، أمــس، اســتولت 

أرايض دورا  مــن  دونــم  عــى 1500  االحتــال  ســلطات 

جنــوب الخليــل.

فقــد اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، عــى نحــو 

1500 دونــم مــن أرايض دورا جنــوب الخليــل، وذلــك بعــد 

تفعيــل قــرار لهــا صــادر منــذ عــام 1987 يقــي باالســتياء 

ــاك  ــا »أم ــة أنه ــن أرايض دورا، بحج ــع م ــة قط ــى ثاث ع

دولــة«.

ــة بالســكان  ــتياء مأهول ــرار االس ــي شــملها ق األرايض الت

ومقامــة عليهــا مئــات املنشــآت الســكنية والزراعيــة، وأخرى 

مزروعــة بأشــجار الزيتــون، واللوزيــات، وتقــع ضمــن حدود 

بلديــة دورا.

الجــدار  هيئــة  يف  القانونيــة  الدائــرة  عضــو  وقــال 

واالســتيطان املحامــي صــاح شــالدة، إنــه يف العــام املذكــور 

ــع الحــدب  ــة يف موق ــة أمــاك دول ــع عــى وثيق ــم التوقي ت

ــكري،  ــر عس ــب أم ــن أرايض دورا مبوج ــم 8( م ــوض )رق ح

ويف الواحــد والثاثــني مــن متــوز املــايض اســتكملت ســلطات 

االحتــال فحــص الحــدود وتعديلهــا، كــام جــاء بالخريطــة 

ــكري.236  ــر العس ــة لألم ــة املرفق املبين

الكنيسة األنجليكانية يف جنوب افريقيا تصوت لدعم 
مقاطعة إرسائيل

قــررت أعــى هيئة لصنــع القــرار يف الكنيســة األنجليكانية 

لجنــوب إفريقيا )ACSA( باإلجــامع، دعــم حملــة مقاطعــة 

ــات  ــرض العقوب ــا وف ــتثامرات منه ــحب االس ــل وس إرسائي

عليهــا حتــى تنهــي احتالهــا العســكري لفلســطني.

الكنــي  املجمــع  يف  جوهانســرغ  يف  القــرار  وصــدر 

للكنيســة الــذي يعقــد كل ثاث ســنوات، وميثــل املجتمعات 

وليســوتو  وناميبيــا  إفريقيــا  جنــوب  يف  األنجليكانيــة 

وســانت  وأنغــوال  وموزمبيــق  )ســوازياند(  وإســواتيني 

هيلينــا.

وجــاء يف القــرار أن »الوضــع يف األرايض املقدســة يتطلــب 

ــام  ــه الس ــيح علي ــون املس ــيحية، ك ــة املس ــامم الكنيس اهت

ولــد ونشــأ وصلــب فيهــا«.

ــني الدولــة القوميــة  كــام حــذر القــرار مــن الخلــط ب

الحاليــة إلرسائيــل، وألهميــة التمييــز بــني األيديولوجيــة 

السياســية للصهيونيــة والديــن اليهــودي.

وأدان القــرار »معــاداة الســامية« و»اإلســاموفوبيا«، وأقــر 

ــا  ــوب افريقي ــني الفصــل العنــري يف جن بوجــود تشــابه ب

ومــا يحــدث يف فلســطني املحتلــة، وأنــه »يف بعــض النواحــي 

ميكــن وصــف الوضــع هنــاك بأنــه أســوأ مــن الفصــل 

إفريقيــني  »الجنــوب  أن  إىل  القــرار  وأشــار  العنــري«. 

جانــب  إىل  الوقــوف  يف  خاصــة  مســؤولية  يتحملــون 

ــرون  ــا اآلخ ــف به ــي وق ــة الت ــس الطريق ــن بنف املضطهدي

يف املجتمــع الــدويل مــع الشــعب الجنــوب افريقــي خــال 

ــض«. ــري البغي ــل العن ــة الفص حقب

ــوب  ــة جن ــدى جمهوري ــطني ل ــة فلس ــفر دول ــال س وق

ــطينيون  ــد الفلس ــاطة يري ــاين »ببس ــم الدج ــا هاش افريقي
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تحقيــق الســام والحريــة والعدالــة والكرامــة، وهــذا القــرار 

خطــوة مهمــة يف الضغــط عــى إرسائيــل لامتثــال للقانــون 

ــة فلســطني«. ــوين لدول ــا غــر القان ــاء احتاله ــدويل وإنه ال

قــرار  لتبنــي  األخــرى  والجامعــات  الطوائــف  ودعــا 

األنجليكانيــة. الكنيســة 

ــه  ــو »إن ــا بات ــا لوق ــكاين يف ناميبي ــال األســقف األنجلي وق

الوقــت املناســب، لقــد حــان الوقــت إلنهــاء االحتــال 

ولتحريــر الفلســطينيني«، موضحــا أن القــرار كان »اســتمرارا 

لدعــم الكنيســة األنجليكانيــة الطويــل لنضــال الشــعب 
الفلســطيني يف ســبيل الحريــة«.237

السبت 2019/9/28

إصابات خالل قمع االحتالل املشاركني بصالة »الجمعة« 
يف بلدة السواحرة الرشقية

أصيــب عــرشات املواطنــني بحــاالت اختنــاق، نتيجــة قمــع 

قــوات االحتــال اإلرسائيــي املشــاركني بصــاة الجمعــة، 

أمــس، يف بريــة بلــدة الســواحرة الرشقيــة، ضمــن فعاليــات 

االعتصــام ضــد البــؤرة االســتيطانية املقامــة عــى أرايض 

ــل املنطــار رشق  ــل جب ــة« مقاب ــة »الدب ــني يف منطق املواطن

ــة. ــة القــدس املحتل مدين

وأطلــق جنــود االحتــال الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة 

صــوب املشــاركني، مــا أدى إىل إصابــة العــرشات منهــم 

ــاق. باالختن

ــر  ــر: إن أك ــس جعف ــواحرة يون ــة الس ــو بلدي ــال عض وق

ــي  ــا مفت ــي أّمه ــة الت ــاة الجمع ــن أدوا ص ــن 100 مواط م

القــدس والديــار الفلســطينية الشــيخ محمــد حســني يف 

ــام. ــع االعتص موق

وأضــاف: إن مســرة ســلمية انطلقــت عقــب الصــاة يف 

ــام  ــا األع ــاركون فيه ــع املش ــة، رف ــواحرة الرشقي ــة الس بري

الفلســطينية، ورددوا هتافــات منــددة باالســتيطان، وبإقامــة 
ــدة.238 ــدة عــى أرايض البل ــؤرة االســتيطانية الجدي الب

األحد 2019/9/29

االحتالل يعتدي عىل فعالية سلمية شامل البحر امليت 
جامهري غفرية تشيع جثامين شهيدي رفح وبالطة

ــطاء  ــه نش ــام نظم ــى اعتص ــال ع ــش االحت ــدى جي اعت

فلســطينيون وأجانــب، أمــس، يف األغــوار، بالقــرب مــن 

البحــر امليــت، شــامل الضفــة الغربيــة، تنديــداً بتريحــات 

ــة  ــني نتنياهــو بضــم منطق ــال بنيام ــة االحت ــس حكوم رئي

ــت. ــر املي ــامل البح ــوار وش األغ

ــة  ــه هيئ ــذي دعــت ل ــع املشــاركون يف االعتصــام، ال ورف

الفلســطينية  الســلطة  يف  واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة 

ــات  ــطينية والفت ــام الفلس ــعبية، األع ــة الش ــان املقاوم ولج

كتبــت باإلنجليزيــة تؤكــد عــى أن املنطقــة أرض فلســطينية 

ــددة بتريحــات  ــال واملن ــة لاحت ــات املناوئ ورددوا الهتاف

ــة. نتنياهــو حــول ضــم املنطق

وقــال منســق اللجــان الشــعبية صــاح الخواجــا، إن 

ــداء  ــام باالعت ــطاء وق ــع النش ــم تجم ــال داه ــش االحت جي

عليهــم وإخائهــم مــن املنطقــة.

وأضــاف إن االعتصــام جــاء للتأكيــد عــى رفــض سياســة 

األغــوار  لضــم  الهادفــة  االحتــال  وحكومــة  نتنياهــو 

الفلســطينية، مطالبــاً الفلســطينيني بالتواجــد الفعــي عــى 

ــة  ــار إىل أن سياس ــال، وأش ــات االحت ــض مخطط األرض لرف

الحفــاظ عــى األرض الفلســطينية بحاجــة لخطــوات عمليــة 

ــة سياســة الضــم والتوســع االســتيطانية. مــن أجــل مواجه

ــر  ــي لتذك ــوار ه ــة يف األغ ــا أن الفعالي ــح الخواج وأوض

ــة  ــع سياس ــه ومن ــى قرارات ــاظ ع ــدويل بالحف ــع ال املجتم

ــذا  ــد ه ــة تأبي ــف سياس الضــم والتوســع االســتعامري ووق

االســتعامر، خاصــة باعتبــار أن األرض هــي أرض محتلــة 

ــدويل. ــون ال ــق القان وف

ويف الســياق ذاتــه، قــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــال 

انتــرشت منــذ ســاعات الصبــاح وأعلنــت املنطقــة عســكرية 

مغلقــة ملنــع التواجــد الفلســطيني فيهــا239.

االحتالل يزعم اعتقال »خلية« نفذت عملـيـة )دوليـب( 
وقـتـلت مستوطنـة

زعمــت وســائل إعــام إرسائيليــة، مســاء أمــس، أنــه تــم 

اعتقــال »الخليــة« التــي نفــذت عمليــة »دوليــب« قــرب رام 

اللــه.

ــرش  ــامح بن ــم الس ــه ت ــة، إن ــاة 13( العري ــت )القن وقال

تفاصيــل عمليــة االعتقــال، التــي نفذهــا بشــكل مشــرتك كل 

مــن جهــاز )الشــاباك( والجيــش اإلرسائيــي والرشطــة.

ــاباك(  ــني )الش ــرتكة ب ــة مش ــاة: »يف عملي ــت القن وأضاف

والجيــش اإلرسائيــي والرشطــة اإلرسائيليــة، تــم اعتقــال 

قُتلــت  حيــث  )دوليــب(،  يف  التفجــر  عمليــة  منفــذي 

والدهــا وشــقيقها  وأصيــب  رينــا شــنرب،  اإلرسائيليــة، 

ــن ســكان  ــة م ــارص الخلي ــاة: إن عن بجــروح. وتابعــت القن

رام اللــه، مــن نشــطاء الجبهــة الشــعبية.
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ــة هــم،  ــذي العملي ــإن منف ــة، ف ــق مصــادر إرسائيلي ووف

ســامر مينــا ســليم عرابيــد )44 عامــاً( مــن ســكان رام اللــه، 

وقاســم عبــد الكريــم راجــح شــبي )25 عامــاً(، ويــزن 

حســني حســني مغــامس )25 عامــاً( ونــزار ســامي يوســف 
ــت.240 ــكان برزي ــن س ــاً(، م ــد )21 عام أوالد محم

فرض إغالق شامل عىل الضفة والقطاع، مواجهات يف أبو 
ديش وقمع مسرية سلمية بالغور

الشــهيدين  نابلــس ورفــح جثــامين  شــيعت جامهــر 

محمــد فــوزي عــدوي وســاهر عثــامن، بينــام فــرض الجيــش 

اإلرسائيــي عنــد منتصــف الليــل إغاقــاً شــاماً عــى كافــة 

ــدة«  ــة الجدي ــنة العري ــبة »الس ــطينية مبناس األرايض الفلس

ــاء – األربعــاء املقبــل. وقــررت  وحتــى منتصــف ليــل الثاث

رشطــة االحتــال نــرش 4000 مــن عنارصهــا مبدينــة القــدس 

ــنة  ــد رأس الس ــة بعي ــاالت اليهودي ــني االحتف ــة لتأم املحتل
ــة.241 ــدة القدمي ــد اآلالف إىل البل ــة وتواف العري

»األونروا« تحصل عىل تعهدات مالية هامة خالل 
اجتامعات الجمعية العامة

ــة »األونــروا« يف قطــاع غــزة  أعلــن املتحــدث باســم وكال

ــا  ــت عليه ــدة حصل ــات جدي ــنة أن ترع ــو حس ــان أب عدن

ــام  ــه األردن والســويد واألمــني الع ــامع قادت ــة يف اجت الوكال

لألمــم املتحــدة غوتــرس عــى هامــش اجتامعــات الجمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة أمــس. 

ــك  ــم تل ــي: أن أه ــح صحف ــنة يف تري ــو حس ــال أب وق

ــي  ــة الســعودية الت ــة العربي ــن اململك ــات جــاءت م الترع

ترعــت بخمســني مليــون دوالر لســد العجــز الحــايل منوهــا 

إىل أن دوال أخــرى تعهــدت بدعــم ميزانيــة األونــروا وعــى 

ــدا  ــا وإيرلن ــان واالتحــاد األورويب وتركي رأســها فرنســا والياب

ــاً  ــابيع أيض ــل أس ــررت قب ــارات ق ــة اإلم ــا إىل أن دول منوه

ــروا. ــون دوالر لألون ــني ملي ــرع بخمس الت

ــذي  ــر ال ــد الكب ــاً التأيي ــح أيض ــن الواض ــع: »كان م وتاب

ــرشات  ــن ع ــا م ــد تفويضه ــروا لتجدي ــه األون ــت علي حصل

ــى  ــدوا ع ــن أك ــة الذي ــة العام ــاء يف الجمعي ــدول األعض ال

أهميــة دورهــا وحيويــة تجديــد تفويضهــا.242 

مسرية مساندة لألرسى يف رام الله

ــي  ــني وذوي األرسى وممث ــن املواطن ــرشات م ــارك الع ش

الفعاليــات الوطنيــة والشــعبية مبدينــة رام اللــه، مســاء 

لــألرسى يف ســجون  األحــد، يف مســرة مســاندة  اليــوم 

االحتــال اإلرسائيــي، خاصــًة األرسى املربــني عــن الطعــام، 

ــوات  ــه ق ــذي اعتقلت ــا( ال ــد )44 عام واألســر ســامر العربي

االحتــال األربعــاء املــايض، وتعــرض لتعذيــب جســدي أثنــاء 

التحقيــق، نقــل إثــره إىل املستشــفى يف وضــع صحــي خطــر.

ــة،  ــط املدين ــارة وس ــدان املن ــن مي ــرة م ــت املس وانطلق

فيهــا  املشــاركون  حمــل  الرئيســية،  الشــوارع  وجابــت 

صــورا لــألرسى، ورددوا الشــعارات املســاندة لهــم، مطالبــني 

ــال  ــى االحت ــط ع ــة بالضغ ــة والدولي ــات الحقوقي املؤسس

ــوري. ــكل ف ــاة األرسى بش ــاذ حي إلنق

ــي  ــال اإلرسائي ــات االحت ــتة أرسى يف معتق ــر أن س يذك

يواصلــون إرضابهــم عــن الطعــام رفضــا العتقالهــم اإلداري، 

ــام  ــن الطع ــرب ع ــو م ــام وه ــد غن ــر أحم ــم األس أقدمه
ــاً.243 ــذ 78 يوم من

االثنني 2019/9/30

نداءات للتدخل إلنقاذ األسري سامر العربيد بعد نقله إىل 
مستشفى هداسا نتيجة التعذيب

صــدرت، أمــس، عــدة نــداءات ومطالبــات بالتدخــل 

ــاً(،  ــد )44 عام ــامر العربي ــر س ــاة األس ــاذ حي ــل إلنق العاج

الــذي نقــل إىل مستشــفى »هداســا« يف وضــع صحــي 

ــه يف  ــرض ل ــذي تع ــي ال ــب الوح ــة التعذي ــر، نتيج خط

ــام  ــايض، ك ــاء امل ــذ األربع ــكوبية« من ــق »املس ــز تحقي مرك

أكــدت مؤسســة الضمــر لرعايــة األســر وحقــوق اإلنســان.

بإجــراء تحقيــق فــوري يف  وطالبــت املؤسســة أيضــاً 

ظــروف »تعذيــب ســامر ومحاســبة املســؤولني، كــام طالبــت 

الصليــب األحمــر بانتــداب لجنــة طبيــة للتحقيــق يف ظروف 

ــب«. التعذي

وأشــارت املؤسســة، يف بيانهــا، إىل أن جميــع املتهمــني 

بتنفيــذ عمليــة »عــني بوبــني« يف منطقــة قريــة ديــر إبزيــع 

منعــوا مــن لقــاء محاميهــم منــذ لحظــة اعتقالهــم وحتــى 

اليــوم.

ــد  ــق جميعهــم يف محــارض جلســات متدي وأضافــت: »وث

التوقيــف أنهــم تعرضــوا للتعذيــب الجســدي العنيــف 

والتعذيــب النفــي، خاصــة مــن خــال اعتقــال أفــراد مــن 

ــم«. ــط عليه ــم للضغ عائاته

ــاباك«  ــاز »الش ــإن جه ــس«، ف ــة »هآرت ــب صحيف وبحس

حصــل عــى »تريــح« مــن املحكمــة، يُتيــح اســتخدام 

أســاليب تحقيــق »اســتثنائية«، تعــرض عــى إثــره العربيــد 
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للــرب والتعذيب الشــديدين، ونقل ملستشــفى »هداســا«، 

ــة شــديدة الخطــورة. بالقــدس بحال

وناشــدت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة املنظــامت الدوليــة 

ــب األحمــر واملجتمــع  ــة للصلي ــة الدولي ــة واللجن والحقوقي

الــدويل، التدخــل لحاميــة األرسى مــن القتــل داخــل ســجون 

االحتــال.

وأضافــت: إن املعلومــات التــي تــرد مــن داخــل الســجون 

خطــرة للغايــة، وتفيــد بتعــرض األســر العربيــد للتعذيــب 

الشــديد، مــا أدى لدخولــه يف حالــة صحيــة حرجــة.

ــن  ــات م ــن معلوم ــه م ــت علي ــا حصل وأشــارت إىل أن م

ــد  ــر العربي ــي لألس ــع الصح ــول الوض ــر ح ــة الضم مؤسس

تفيــد بتحويلــه، يــوم الجمعــة املــايض، مــن مركــز تحقيــق 

املســكوبية إىل مستشــفى هداســا-جبل الزيتــون بوضــع 

ــة إىل  ــوي، إضاف ــل كل ــه بفش ــت إصابت ــث تبين ــرج، حي ح

إصابــات وكدمــات يف أنحــاء متفرقــة مــن جســده، وكســور 

يف أضــاع صــدره، نتيجــة التعذيــب الشــديد الــذي تعــرض 
ــه.244 ل

»الشاباك« حصل عىل ترصيح الستخدام أساليب قاسية 
يف التحقيق مع األسري سامر عربيد.. وحالته حرجة 

منــذ تنفيــذ عمليــة اســتهدفت مجموعــة من املســتوطنني 

يف منطقــة يقصدهــا املســتوطنون للتنــزه يف منطقــة تدعــى 

عــني بوبــني غــرب رام اللــه، وذلــك عــن طريــق زرع عبــوة 

وإصابــة  مقتــل مســتوطنة،  إىل  انفجارهــا  أدى  ناســفة، 

والدهــا وشــقيقها بجــراح حســب مصــادر إرسائيليــة، وذلــك 

يف الثالــث والعرشيــن مــن آب املايض، مل تتوقــف االعتقاالت 

بصفــوف الجبهــة الشــعبية التــي طالــت العــرشات منهــم، 

ومــن بينهــم عــدد مــن الســيدات والفتيــات.

وتعــرض نحــو 15 شــاباً وفتــاة عــى األقــل، إىل التحقيــق 

الــذي يطلــق عليــه اإلرسائيليــون »بالعســكري«، إذ يحصــل 

املحققــون عــى إذن قضــايئ وهمــي، بالــرب الشــديد 

وعــى رأســهم األســر ســامر مينــا عربيــد )44 ســنة( الــذي 

ــدة  ــه مل ــرج عن ــد أن أف ــاء، بع ــل مجــدداً فجــر األربع اعتق

أســبوعني، ويف االعتقــال األخــر تعــرض للــرب، اضطــر 

املحققــون لنقلــه إىل مستشــفى هداســا نهــار الجمعــة، 

ومســاء الســبت متكــن املحامــي محمــود حســان مــن 

مؤسســة الضمــر مــن زيارتــه يف املستشــفى، بعــد الحصــول 

عــى أذن رســمي مــن الســلطات، وقــال املحامــي حســان أن 

ــة.245  ــد خطــر جناي وضــع عربي

أرئيل وغليك يقودان اقتحام 291 مستوطناً لألقىص، 
واملرجعيات الدينية تستنكر وتحذر

تقــدم وزيــر الزراعــة اإلرسائيــي »أوري أرئيــل« والحاخــام 

ــة  ــة املتطرف ــك« املجموعــات اليميني املتطــرف »يهــودا غلي

واملســتوطنني يف اقتحامــات املســجد األقــى املبــارك أمــس، 

وقــدم األخــر رشوحــات بصــوت عــال عــن »الهيــكل 

املزعــوم«، هــذا يف وقــت الذي اجتمــع فيه مجلــس األوقاف 

والشــؤون واملقدســات اإلســامية، والهيئــة اإلســامية العليــا، 

ودار اإلفتــاء ودائــرة قــايض القضــاة ودائــرة أوقــاف القــدس 

وشــؤون املســجد األقــى املبــارك ونــددت فيــه باالنتهــاكات 

اإلرسائيليــة مبناســبة األعيــاد اليهوديــة.

املســجد  اســتباحة  اإلرسائيليــة  األوقــاف  وأكــدت 

ــة املســجد  ــاك حرم ــاً وانته ــر مــن 291 متطرف األقــى بأك

باملحــارضات وأداء الصلــوات أمــام وبحاميــة أفــراد الرشطــة 

والقــوات الخاصــة املدججــة بالســاح التــي انتــرشت بكثافة 

ــى.246  ــل األق داخ

 7 أرسى يواصلون إرضابهم املفتوح عن الطعام رفضا 
العتقالهم اإلداري

ــي  ــال اإلرسائي ــات االحت ــبعة أرسى يف معتق ــل س يواص

ــم اإلداري،  ــام رفضــا العتقاله ــن الطع ــوح ع ــم املفت إرضابه

مــن بينهــم األســرة هبــة اللبــدي، وأقدمهــم األســر أحمــد 

ــام املــرب عــن الطعــام منــذ 79 يومــاً. غن

ــان،  ــن، يف بي ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ وأوضح

ــني هــم: األســر إســامعيل  ــني، أن األرسى املرب ــوم االثن الي

عــي )30 عامــا( مــن بلــدة أبــو ديــس يف القــدس، واملــرب 

منــذ 69 يومــا، واملعتقــل منــذ شــهر شــباط/ فرايــر 2019، 

اىل جانــب األســر طــارق قعــدان )46 عامــا( مــن محافظــة 

جنــني، هــو أســر ســابق قــى مــا مجموعــه يف معتقــات 

ــال إداري، وهــو  ــني أحــكام واعتق ــا ب ــا م ــال 11 عام االحت

مــرب عــن الطعــام منــذ 62 يومــا.

ــا( مــن  ــدي )29 عام ــت اىل أن األســر مصعــب الهن ولفت

بلــدة تــل يف محافظــة نابلــس جــرى اعتقالــه يف الرابــع مــن 

ــرات  ــدة م ــل ع ــهر، اعتق ــتة أش ــدة س ــاري، مل ــهر الج الش

ــة، وبلــغ مجمــوع  ســابقا مــن بينهــا عــدة اعتقــاالت إداري

ــال  ــر اعتق ــه 24 أم ــادرة بحق ــال اإلداري الص ــر االعتق أوام

ــام. ــذ 7 أي ــام من ــن الطع إداري، وهــو مــرب ع

كــام التحــق بــاإلرضاب منــذ 12 يومــا األســر منــر باســل 

صوافطــة )36 عامــا( مــن ســكان طوبــاس، والــذي كان قــد 
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اعتقــل بتاريــخ 2019/3/29، وأصــدرت محكمــة االحتال يف  

»عوفــر« بحقــه بعــد أيــام أمــرا إداريــا مدتــه ســتة أشــهر، 

ــنوات يف  ــه 4 س ــا مجموع ــى م ــابق ق ــر س ــه أس ــام أن عل

األرس.

فيــام يواصــل األســر أحمــد زهــران )42 عامــا( مــن بلــدة 

ديــر أبــو مشــعل يف محافظــة رام اللــه إرضابــه عــن الطعــام 

منــذ 7 أيــام ضــد االعتقــال اإلداري، وهــو أســر ســابق قــى 

مــا مجموعــه يف معتقــات االحتــال 15 عامــا، وهــو متــزوج 

ولــه أربعــة أبنــاء، علــام أنــه معتقــل منــذ شــهر آذار/ مــارس 

2019، وقــد خــاض هــذا العــام إرضابــا عــن الطعــام اســتمر 

ملــدة 39 يومــا وانتهــى بوعــد باإلفــراج عنــه، إال أن ســلطات 

االحتــال أصــدرت أمــر اعتقــال إداري جديــد بحقــه وعليــه 

ــك يكــون هــذا اإلرضاب  ــه عــن الطعــام، وبذل ــن إرضاب أعل

هــو اإلرضاب الثــاين الــذي يخوضــه خــال هــذا العــام.

كــام بينــت الهيئــة، أن األســرة هبــه اللبــدي )24 عامــاً( 

وتحمــل الجنســية األردنيــة بجانــب الجنســية الفلســطينية، 

اعتقلــت أثنــاء توجههــا لزيــارة عائلتهــا يف محافظــة جنــني 

ــت إىل  ــرس، وحول ــور الج ــاء عب ــا أثن ــرى اعتقاله ــث ج حي

التحقيــق حيــث اســتمر ملــدة 25 يومــا يف ظــروف قاســية 

وصعبــة، وانتهــى بتحويلهــا إىل االعتقــال اإلداري، وعــى 
ــام.247 ــذ 7 أي ــك أعلنــت إرضابهــا عــن الطعــام من ذل

الثالثاء 2019/10/1

34  عاما عىل غارة حامم الشط

الســاعة العــارشة صباحــا، الثاثــاء، األول مــن ترشيــن 

الحربيــة  الطائــرات  مــن  رسب   ،1985 األول/أكتوبــر 

ــرات(  ــاين طائ ــني ســت ومث ــدرت ب ــي )قُ ــال اإلرسائي لاحت

تُغــر عــى املربــع األمنــي يف ضاحيــة حــامم الشــط، جنــوب 

العاصمــة التونســية، ُمخلفــة وراءهــا 50 شــهيدا فلســطينيا 

و18 شــهيدا تونســيا و100 جريــح، وخســائر ماديــة قُــدرت 

بـــ8.5 مليــون دوالر.

ــة:  ــة للمنظم ــار التابع ــن املق ــد م ــاك العدي ــت هن كان

مكتــب الرئيــس الراحــل الشــهيد يــارس عرفــات، وبيتــه 

ــي  ــكرية الت ــايس، واإلدارة العس ــرس الرئ ــر الح ــاص، مق الخ

تحتفــظ بأرشــيف مقاتــي الثــورة الفلســطينية، واإلدارة 

ــني يف  ــامر واملوظف ــو ع ــي أب ــوت مرافق ــض بي ــة، وبع املالي

مؤسســات املنظمــة، جميعهــا ُســويت بــاألرض خــال أقــل 

مــن عــرش دقائــق، مســتهدفة بشــكل رئيــي الرئيــس 

الراحــل يــارس عرفــات، والــذي نجــا بعــد مغادرتــه املــكان 

قبــل القصــف بنصــف ســاعة، وقالــت روايــة أخــرى: وصــل 

أبــو عــامر إىل مطــار تونــس - قرطــاج يف العاصمــة تونــس، 

وافــدا مــن املغــرب، يف ليلــة املجــزرة. كان يف اســتقباله 

وزيــٌر تونــّي وعــدد مــن كــوادر منظمــة التحريــر، رصــدت 

عنــارص املوســاد موكبــه يتحــرك نحــو مقــر قيــادة املنظمــة 

يف حــامم الشــّط. وإىل جانبــه جلــس حكــم بلعــاوي يف 

الســيارة، وهــو الســفر الفلســطيني يف تونــس آنــذاك، 

ــة  ــر إقام ــره يف مق ــا ينتظ ــا هام ــا عربي ــأن ضيف ــره ب وأخ

العاصمــة  شــامل  النســيم  مــرىس  ضاحيــة  يف  الســفر، 

تونــس. فــورا، أمــر أبــو عــامر ســائقه بالخــروج عــن رسب 

ــرىس النســيم،  ــو م ــاً نح ــزواء ميين ــل، واالن الســيارات الطوي

بينــام واصــل املوكــب طريقــه العــادّي نحــو حــامم الشــّط. 

ــر  ــئ. يف مق ــر املفاج ــذا التغي ــاد له ــاء املوس ــه عم مل ينتب

إقامــة حكــم بلعــاوي، اجتمــع عرفــات مــع ضيفــه العــريّب 

وتواصــل اللقــاء حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل، فقــرر يف 

ــاك. ــت هن ــه املبي أعقاب

أبــو عــامر خــرج بعــد الغــارة مبــارشة ومــن فــوق الدمــار، 

أعلــن للعــامل عــر وكاالت األنبــاء واالذاعــات والتلفــزة أنــه 

حــي يــرزق. وذلــك يف الوقــت الــذي كان فيــه ضبــاط 

مخابــرات االحتــال وقــادة األجهــزة األمنيــة فرحــون مبقتلــه 

وعــدد كبــر مــن قــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

يف عمليــة القصــف التــي أطلــق عليهــا اســم »الســاق 

ــطينية  ــة الفلس ــي للمقاوم ــس األمن ــن الح ــبية«، لك الخش

ــك الســاق. كــرس تل

ويف شــهادة مديــر مكتــب »وكالــة األنبــاء الفلســطينية - 

ــة يقــول:  ــك املرحل وفــا« يف تونــس طاهــر الشــيخ عــى تل

عامــوس  بقيــادة  اإلرسائيــي  الجــو  ســاح  ضبــاط  كان 

البيــدوت، يرافقهــم عنــارص املوســاد بقيــادة ناحــوم أدموين، 

يســتعدون لاحتفــال باملجــزرة، حتــى ظهــر لهــم أبــو عــامر 

ــه املدمــر،  فجــأة متصــدراً الشاشــات، واقفــا عــى ُركام بيت

ــرد القــايس. ــل بال متوعــدا إرسائي

ــادة الفلســطينية  ــال عــر جواسيســه أن القي ــم االحت عل

ــي  ــا األمن ــم يف مربعه ــر ومه ــامع كب ــع اجت ــد م عــى موع

صبــاح  مــن  والنصــف  التاســعة  عنــد  الشــط  بحــامم 

الثاثــاء األول مــن أكتوبــر 1985، فأعــد عدتــه للهجــوم 

ــه  ــرسه يف احتال ــتطع ك ــا مل يس ــرس م ــامع وك ــى االجت ع

ومحارصتــه لبــروت طيلــة 88 يومــا يف صيــف عــام 1982.
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دعــت القيــادة ضباطهــا وقادتهــا يف الجزائــر وتونــس 

واليمــن لالتحــاق باالجتــامع، ويف صبــاح يــوم االجتــامع كان 

يــارس عرفــات يتمــى عــى شــاطئ البحــر، وعنــد الســاعة 

التاســعة أبلغــه مديــر مكتبــه العســكري بتأجيــل االجتــامع 

ألن عــددا مــن كبــار الضبــاط مل يتمكنــوا مــن الوصــول 

ــم  ــا حت ــة م ــات الجوي ــوزات الرح ــبب حج ــس بس إىل تون

ــامع للمســاء. ــل االجت تأجي

ــن  ــة املنشــورة مؤخــرا م ــر اإلخباري ــن التقاري يف عــدد م

قبــل شــبكات إعاميــة تونســية وعربيــة، بــدا واضحــا 

اختفــاء آثــار القصــف اإلرسائيــي عــى حــامم الشــط، رغــم 

ــة.  ــا عــى الجرميــة اإلرسائيلي ــه شــاهدا حي ــات بإبقائ مطالب

ومل يتبــق مــن املــكان ســوى مقــرة الشــهداء وســاحة 

ــرى. ــهداء والذك ــال الش ــا متث ــب فيه ينتص

ــور  ــة، والص ــارات الهمجي ــك الغ ــل تل ــدرة تفاصي ــم ن رغ

اآلتيــة منهــا، وقلــة مــن كتبــوا عنهــا وعــن أســامء مــن رحلوا 

فيهــا شــهداء، إال أنهــا أكــر محاولــة احتاليــة الغتيــال قــادة 

ــدة  ــون الوحي ــا تك ــامر، ورمب ــو ع ــهم أب ــى رأس ــورة وع الث

ــان التــي يحــاول فيهــا االحتــال القضــاء  خــارج حــدود لبن

عــى قــادة فلســطينيني بالقصــف بالطائــرات الحربيــة.

يف حــامم الشــط التصــق اللحــم باللحــم، وتداخلــت 

األعضــاء الجســدية للشــهداء الفلســطينيني والتونســيني، 

وعــرف مــن الشــهداء الفلســطينيني، الذيــن دفنــوا يف مقــرة 

ــد  ــد أحم ــم، ومحم ــز إبراهي ــد العزي ــهداء فلســطني: عب ش

حجــازي، وعزيــز صالــح زعينــي، وفيصــل محمــود رشيــدي، 

ومحمــد محمــود عــواد، ونجيــب مــوىس، ومنــرة الحــري، 

وزيــاد نعســاين، وعــي أبــو خــرا، ومحمــد شــهاب، ومحمد 

ســعيد العيســاوي، وصالــح عــوض، ويوســف الدايــة، وهدى 

شــعان، ونبيــل قشــعم، وأحمــد عيــد هــال، وجهــاد 

مقــاري، ومحمــود موعــد، ومحمــود املــدين، وعبــد النــارص 

صليبــي، وحامــد أبــو حمــص، وأحمــد عمــر عــوض جابــر، 

ومجــدي شــفيق األنصــاري، وســعد محمــد بــدوي، وفــؤاد 

ــع،  ــورج مريب ــول، وج ــد الغ ــح، ومحم ــو الفت ــى أب مصطف

وعــى جوهــر، وعبــد الحليــم جــرار، ومعتصم عبــد اللطيف 

هــواري، ونعيــم يوســف عــازم، وعبــد الكريــم عــارف عبــد 

الخالــق، وجميــل أبــو النــور، وبســام ســليم حــرور، وخــر 

داود الطــراوي، ومحمــد عبــد اللــه أبــو عيــاش، وخالــد أبــو 

الغــول، وخالــد أبــو الغــول، وعرفــات شــاهني، وطــه عبيــد، 

وتيســر الشــهايب، وســمر إســامعيل، وعــي أزمــوز، وريــاض 

طــه، ومحمــود ضاهــر، وســامي البعــاج، وعــي عيــى 
ــل.248 ــو وائ الخطيــب، وفــادي أب

األربعاء 2019/10/2

مبعوثة االتحاد األورويب للسالم: نريد لالحتالل أن ينتهي 
واألغوار منطقة مهمة لدولة فلسطني املستقبلية

جولة أوروبية يف األغوار

جــددت مبعوثــة االتحــاد األورويب لعمليــة الســام يف 

ــاه  ــاد تج ــزام االتح ــتال، الت ــوزانا تريس ــط س ــرشق األوس ال

رؤيــة دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة تعيــش 

جنبــاً إىل جنــب مــع دولــة إرسائيــل يف ســام وأمــن، مؤكــدًة 

وجــوب إيجــاد ســام دائــم عــر املفاوضــات بــني الطرفــني، 

قامئــة عــى حــل الدولتــني ووفقــاً لحــدود الرابــع مــن 

ــام 1967. ــران ع حزي

جــاء ذلك خــال مؤمتــر صحفــي عقدتــه، اليــوم األربعــاء، 

يف مدرســة عــني شــبي الثانويــة رشق نابلــس، يف ختــام جولة 

ضمــت رؤســاء بعثــات دول االتحــاد األورويب يف القــدس 

ورام اللــه ملنطقــة األغــوار.

ــل  ــطني وإرسائي ــة: »أزور فلس ــة األوروبي ــت املبعوث وقال

املســؤولني  مــن  العديــد  والتقــي  أســابيع،   6 إىل   5 كل 

الفلســطينيني واإلرسائيليــني، ولكــن األهــم أن التقــي بالنــاس 

الذيــن يعيشــون هنــا، وأنــا اليــوم محظوظــة بزيــارة منطقــة 

ــة )ج(. ــوار املصنف األغ

الضفــة  مــن   %60 تشــّكل  )ج(  »منطقــة  وأضافــت: 

ــة  ــن الضف ــّكل 30% م ــور األردن تش ــة غ ــة، ومنطق الغربي

الغربيــة، وهــذه املنطقــة مهمــة وحيويــة لدولــة فلســطينية 

مســتقبلية قابلــة للحيــاة، ملــا متلكــه مــن فــرص اقتصاديــة 

ــة«. ــياحة والطاق ــة والس يف الزراع

ــى  ــاع ع ــن األوض ــا، ولك ــاح هن ــت: »كل يشء مت وتابع

ــاً«. ــك متام ــس ذل ــاهدناه عك ــا ش ــا مل األرض وفق

وشــملت الجولــة زيــارة خربــة الحديديــة وتجمعــات 

ــد  ــت تريســتال: إن الوف ــوار الشــاملية، وقال ــة يف األغ بدوي

هــذه  يف  الســكان  يواجههــا  التــي  للصعوبــات  اســتمع 

وصعوبــة  املتكــرر  منشــآتهم  هــدم  جــراء  التجمعــات 

ــية، مشــرًة  ــات األساس ــاه والخدم ــادر املي الوصــول إىل مص

تطويــر  يف  املســاعدة  يحــاول  األورويب  االتحــاد  أن  إىل 

ــن خــال  ــا م ــز وجــود الســكان فيه ــة وتعزي ــذه املنطق ه

والتنمويــة. اإلنســانية  املســاعدات 
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ويف تعقيبهــا عــى تريحــات رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي 

ــن  ــزاء م ــوار وأج ــم األغ ــه ض ــول نيت ــو ح ــني نتنياه بنيام

الضفــة، قالــت تريســتال، »إن موقــف االتحــاد األورويب 

ــال أن  ــد لاحت ــة، ونري ــر رشعي ــتوطنات غ ــروف، املس مع

ينتهــي، وأن يعيــش الفلســطينيني بكرامــة يف كافــة األرايض 

ــة وقطــاع غــزة، وأن يقــرروا  الفلســطينية يف الضفــة الغربي

ــم«. مصره

وجــرى خــال الجولــة اإلعــان عــن إطــاق مــرشوع 

إضافــة غــرف صفيــة يف مدرســة عــني شــبي الثانويــة، 

وتأهيــل طريــق داخــي يف القريــة، ضمــن برنامــج تطويــر 

املناطــق »ج«، بتمويــل مــن االتحــاد األورويب والوكالــة 

الفرنســية للتنميــة، وتنفيــذ صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات املحليــة.249

األغوار: جولة لوفد أممي وعدد من سفراء وقناصل 
باالتحاد األورويب لخربة الحديدية

نفــذ عــدد مــن الســفراء، والقناصــل يف االتحــاد األورويب، 

الــرشق  يف  الســام  لعمليــة  األورويب  االتحــاد  ومبعــوث 

ــانية يف  ــؤون اإلنس ــل الش ــتل، وممث ــوزانا تريس ــط س األوس

األمــم املتحــدة ميشــيل شيشــك، وممثلــون عــن مؤسســات 

عاملــة يف املنطقــة، اليــوم األربعــاء، جولــة تفقديــة ملنطقــة 

ــاملية. ــوار الش ــة باألغ الحديدي

وضــم الوفــد 22 ســفرا وقنصــا يف االتحــاد األورويب، 

باإلضافــة ملبعــوث االتحــاد األورويب لعمليــة الســام، وممثل 

ــم املتحــدة. الشــؤون اإلنســانية يف األم

يونــس  الشــاملية  واألغــوار  طوبــاس  محافــظ  وقــال 

العــايص، خــال كلمتــه أمــام الوفــد، إن وجــود هــذا الوفــد 

ــرار  ــامل أح ــا زال يف الع ــه م ــد أن ــة يؤك ــة الحديدي يف منطق

يدعمــون الشــعب الفلســطيني.

ــذي  ــد ال ــو الوحي ــطيني ه ــعب الفلس ــاف: إن الش وأض

ــد  ــه مل يفق ــم هــذا فإن ــه رغ ــدا أن مل يأخــذ اســتقاله، مؤك

ــة. ــه املحتل ــودة ألرض ــل يف الع األم

وأدىل مواطنــون يف الخربــة بشــهادات حيــة ملــا يتعرضــون 

لــه مــن مضايقــات يوميــة مــن قبــل قــوات االحتــال، 

ــة  ــاة اليومي ــك املعان ــد لتل ــتمع الوف ــتوطنني. كام اس واملس

ــة. ــني يف املنطق للمواطن

ــرر،  ــكل متك ــة بش ــتهدف املنطق ــال يس ــر أن االحت يذك

مــن هــدم للخيــام، واســتياء عليهــا، ومطــاردة الرعــاة فيهــا.

ــو  ــني نتنياه ــال بنيام ــة االحت ــس وزراء حكوم وكان رئي

وعــد، قبــل نحــو ثاثــة أســابيع، بضــم األغــوار الفلســطينية 

باالنتخابــات  فــوزه  حــال  يف  اإلرسائيليــة  للســيطرة 

اإلرسائيليــة، وبعــد ذلــك عقــد اجتــامع حكومــة االحتــال يف 

ــني  ــوة عــى أرايض املواطن إحــدى املســتوطنات املقامــة عن
الفلســطينيني يف األغــوار.250

مستوطنون يعتدون عىل ثالثة أطفال أشقاء يف تل 
الرميدة بالخليل

اعتــدت مجموعــة مــن املســتوطنني بالــرب عــى ثاثــة 

أطفــال أشــقاء أمــام منزلهــم قــرب مســتوطنة »رمــات 

يشــاي« املقامــة عــى ارايض املواطنــني يف تــل الرميــدة 

ــل. ــط الخلي وس

وأكــد شــهود عيــان أن مجموعــة مــن املســتوطنني اعتــدوا 

ــو عيشــة  ــاء تيســر أب ــة مــن أبن بالــرب املــرح عــى ثاث

والذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 11 و13 عامــا.

يذكــر أن منــزل ابــو عيشــة يقــع داخــل ســياج مســتوطنة 

ــة  ــة العائل ــم مضايق ــدة، وتت ــل الرمي ــاي« يف ت ــات يش »رم

واالعتــداء عــى أفردهــا بشــكل مســتمر، لدفعهــم للرحيــل 

ــح املســتوطنني. عــن منزلهــم لصال

الخميس 2019/10/3

فنان لبناين يحرم من جائزة أوروبية بسبب دعمه 
”BDS“لـ

ــان  ــان الفن ــة حرم ــن األملاني ــة آخ ــلطات مدين ــررت س ق

ــة  ــس« األدبي ــي زاك ــزة »ني ــن جائ ــد م ــد رع ــاين ولي اللبن

بقيمــة 9900 دوالر، التــي كان مــن املقــرر أن يتســلمها، 

.»BDS« « بســبب دعمــه لحركــة مقاطعــة إرسائيــل

ــد للحصــول  ــارت رع ــة اخت ــة آخــن األملاني ــت مدين وكان

عــى هــذه الجائــزة عــن مرشوعــه »أطلــس غــروب«، الــذي 

يتنــاول تاريــخ الحــرب األهليــة يف لبنــان واســتمر مــن عــام 

ــى 2004. 1989 حت

اللبنانيــة«، فــإن رئيــس  وبحســب جريــدة »األخبــار 

ــه:  ــال في ــا ق ــدر بيان ــب، أص ــيل فيلي ــن، مارس ــة آخ بلدي

بالجائــزة هــو  الفائــز  أن  نفــرتض  بحثنــا،  إىل  “اســتنادا 

مــن مؤيدي BDS وشــارك يف مختلــف تدابــر املقاطعــة 

إلرسائيــل”. الثقافيــة 

ــم  ــة ت ــأى بنفســه عــن الحرك ــا رفــض رعــد أن ين وعندم

ــه. ــزة من ســحب الجائ

ــن  ــني املعارصي ــني اللبناني ــم الفنان ــد أه ــد، أح ــد رع ولي
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ــال  ــن خ ــث م ــان الحدي ــخ لبن ــع تاري ــوا م ــن تعاط الذي

إعــادة النظــر باألشــكال والقوالــب التــي تســاعده يف كتابــة 

ــره. ــخ وتصوي ــذا التاري ه

وكانــت مدينــة دورمتونــد األملانيــة، ألغــت قــرارا بتســليم 

ــة مــن  ــة الريطاني ــة للروائي ــي ســاكس« األدبي ــزة »نيل جائ

ــة  ــة مقاطع ــا حرك ــا شــمي، لدعمه أصــل باكســتاين كامي

.»BDS« ــل إرسائي

الرملــان األملــاين أقــر يف مايــو/ أيــار املنــرم اقرتاحــا 

يديــن حركــة مقاطعــة إرسائيــل ويعترهــا معاديــة للســامية 

ــة  ــت تســتخدمها النازي ومســتخدمة ألمنــاط وأســاليب كان

خــال الهولوكوســت. فيــام انتقــد 60 أكادمييــا يهوديــا 

ــه  ــوح إن ــاب مفت ــوا يف خط ــرتاح وقال ــذا االق ــا ه وإرسائيلي

جــزء مــن اتجــاه يســعى إىل »وصم مؤيــدي حقوق اإلنســان 
الفلســطينية مبعــاداة الســامية«.251

الصانع: السلطات اإلرسائيلية تعمل عىل تعزيز الجرمية 
داخل أرايض 48

قــال عضــو قيــادة لجنــة املتابعــة العليــا للجامهــر 

ــل  ــة تعم ــلطات اإلرسائيلي ــع، إن الس ــب الصان ــة طل العربي

عــى تعزيــز الجرميــة يف املجتمــع العــريب داخــل أرايض 

ــم  ــد يف الجرائ ــر للتصعي ــوء األخ ــح الض ــام 1948، ومتن ع

وتتعامــل بازدواجيــة واضحــة، مؤكــدا أنــه ســيتم نقــل 

اإلرسائيليــة. الشــوارع  إىل  االرضاب 

وأضــاف الصانــع يف حديثــه لرنامــج »ملــف اليــوم« عــر 

تلفزيــون فلســطني، ان لجنــة املتابعــة يف أرايض عــام 48 

ــف  ــم العن ــى جرائ ــا ع ــامل احتجاج ــت االرضاب الش أعلن

التصعيــد يف  بــأن هــذا  إدراك عميــق  فهنــاك  والقتــل، 

ــر النســيج  ــدف تدم ــة به ــة معني ــن جه ــم صــدر م الجرائ

الداخــل  الفلســطيني يف  املجتمــع  االجتامعــي وإدخــال 

ــان  ــدم االطمئن ــتقرار وع ــدم االس ــراع وع ــن ال ــة م بدوام

ــوس  ــروري دق ناق ــن ال ــذا كان م ــام، له ــخيص والع الش

ــت الســاح  ــات منظمــة حول الخطــر، فنحــن نواجــه عصاب

إىل مصــدر رزق وترتكــب الجرائــم يف وضــح النهــار«.

ــى  ــر ع ــن تقت ــة ل ــوات االحتجاجي ــار إىل أن الخط وأش

االرضاب الشــامل فقــط، بــل هنــاك سلســلة تصاعديــة مــن 

الخطــوات.

وتســاءل: ملــاذا عندمــا تكــون الضحيــة شــخص غــر 

عــريب يتــم كشــف النقــاب عــن الجرميــة خــال فــرتة زمنيــة 

ــم  ــا يت ــة شــخصا عربي ــا تكــون الضحي ــام عندم قصــرة، بين

اغــاق امللــف وتعليقــه ضــد مجهــول؟ وعندمــا تكــون 

القضيــة مرتبطــة بغــر العــرب يتــم التعامــل معهــا كقضيــة 

أمنيــة واســتخدام كل االمكانيــات للوصــول ملنفــذ الجرميــة، 

ولكــن يف حــني كانــت متعلقــة بعــريب يتــم التعامــل معهــا 

ــدودة”. ــات مح ــتخدام امكاني ــة واس كجنائي

كــام تســاءل ملــاذا الجرميــة داخــل أرايض عــام 48 ثاثــة 

أضعــاف الجرميــة يف الضفــة الغربيــة وهــو نفــس املجتمــع 

ــيايس،  ــو س ــبب ه ــة فالس ــات والثقاف ــة التوجه ــن ناحي م

فمــن يتحكــم هنــا أجهــزة أمنيــة فلســطينية، يف حــني متنــح 

ــم يف املجتمــع  ــة الضــوء األخــر للجرائ الرشطــة اإلرسائيلي

الفلســطيني بالداخــل.

ــة  ــة االفتتاحي ــرتكة الجلس ــة املش ــة القامئ ــول مقاطع وح

ــؤ  ــال تواط ــا حي ــن غضبه ــرا ع ــة تعب ــت اإلرسائيلي للكنيس

هــذه  قــال:  القتــل،  جرائــم  مــع  اإلرسائيليــة  الرشطــة 

الخطــوة تنســجم مــع التوجــه العــام، والغضــب الشــعبي، 

فــكل األبحــاث أكــدت أن ظاهــرة الجرميــة بــدأت بالتصاعــد 

بشــكل ملحــوظ يف أعقــاب هبــة القــدس واألقــى، عندمــا 

ــل  ــن ردة الفع ــل م ــة يف إرسائي ــلطة الحاكم ــأت الس تفاج

ــة  الفلســطينية، فهــي اعتقــدت عــى مــدار األعــوام املاضي

أنهــا اســتطاعت خلــق مجتمــع أليــف مدجــن، لكنهــا 

ــامء  ــى االنت ــد ع ــة والتأكي ــل الجامعي ــردة الفع ــأت ب تفاج

النســيج  تفكيــك  قــرار  وجــاء  الفلســطيني،  الوطنــي 

االجتامعــي ورضب الجبهــة الداخليــة واشــغال املجتمــع 

ــاح،  ــريب بالس ــارع الع ــراق الش ــم اغ ــة، وت ــه اليومي بهموم

ــدى  ــا ان ل ــدرك متام ــن ن ــة ونح ــؤ الرشط ــب تواط إىل جان

ــرة«. ــة الكب ــدرات األمني ــل الق إرسائي

وأوضــح، أنــه وحســب االحصائيــات، فــإن 60% مــن 

الجرائــم تتــم يف املجتمــع العــريب الــذي يشــكل 20% مــن 

القتــل يف املجتمــع  املجتمــع اإلرسائيــي، أي أن جرائــم 

العــريب ثاثــة أضعــاف القتــل يف املجتمــع اإلرسائيــي، كــام 

أن أكــر مــن 80% مــن الجرائــم تنفــذ بســاح نــاري، وأكــر 

ــة  ــش والرشط ــدره الجي ــاح مص ــذا الس ــن ه ــن 90% م م
ــك؟252 ــرس ذل ــف نف ــني، كي اإلرسائيلي

قوة إرسائيلية خاصة تختطف ثالثة أشقاء من كوبر

ــن  ــني م ــة مواطن ــة ثاث ــة خاص ــوة إرسائيلي ــت ق اختطف

ــوم  ــر الي ــد ظه ــه، بع ــة رام الل ــامل مدين ــر، ش ــدة كوب بل

قــوة  إن  لــ»وفــا«  محليــة  مصــادر  وقالــت  الخميــس. 
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ــقاء  ــت األش ــدة واختطف ــت البل ــة اقتحم ــة خاص إرسائيلي

ــة  ــد مداهم ــويث، بع ــل الرغ ــيم وأصي ــم ونس ــة قس الثاث

منزلهــم والعبــث مبحتوياتــه.

وكانــت قــوات االحتــال اعتقلــت الشــاب عبــاد وجــدي 
الرغــويث فجــر اليــوم الخميــس، خــال اقتحامهــا البلــدة.253

“األوروبية الفلسطينية لحقوق اإلنسان« تناقش 
انتهاكات االحتالل خاصة يف القدس

ناقشــت اللجنــة األوروبيــة الفلســطينية املشــرتكة لحقوق 

اإلنســان وســيادة القانــون والحكــم الرشــيد، خــال اجتامعها 

الســنوي الخــاص يف مدينــة رام اللــه، اليــوم الخميــس، أبــرز 

االنتهــاكات اإلرسائيليــة املخالفــة للقانــون الــدويل اإلنســاين، 

ــة يف  ــراءات اإلرسائيلي ــص اإلج ــام يخ ــان، في ــوق اإلنس وحق

القــدس الرشقيــة واالنتهــاكات ضــد األرسى الفلســطينيني.

ــرة  ــادة وت ــامع إىل زي ــال االجت ــون خ ــرق املجتمع وتط

االســتيطان، وأثــر االحتــال اإلرسائيــي عــى مؤسســات 

الدولــة، وطالــب الجانــب الفلســطيني االتحــاد األورويب 

بــرورة البــدء بخطــوات جديــة للعمــل لوقــف االنتهــاكات 

ــة  ــة يف مدين ــطيني وخاص ــعبنا الفلس ــق ش ــة بح اإلرسائيلي

ــاة األرسى يف  القــدس، والتدخــل العاجــل لوضــع حــد ملعان

املعتقــات اإلرسائيليــة، وإجبــار تلــك الســلطات عــى تطبيق 

القانــون الدويل واإلنســاين واملعاهــدات الدوليــة بالخصوص.

وتــرأس االجتــامع وكيــل وزارة العــدل محمــد أبــو ســندس 

رئيــس اللجنــة مــن الجانب الفلســطيني، مبشــاركة اســتيفان 

ســامة رئيــس اللجنــة املشــرتكة مــن مكتــب رئيــس الــوزراء، 

ــة  ــن هيئ ــل ع ــوول ممث ــل ماك ــاد األورويب ني ــن االتح وم

العمــل الخارجــي لاتحــاد األورويب، إضافــة إىل ممثلــني عــن 

االتحــاد األورويب.

وضمــت اللجنــة عــن الجانــب الفلســطيني كا مــن 

الداخليــة، ومجلــس  وزارة الخارجيــة واملغرتبــني، ووزارة 

القضــاء األعــى، والنيابــة العامــة، وهيئــة مقاومــة الجــدار 

واالســتيطان، وهيئــة شــؤون األرسى، والهيئــة املســتقلة 

لحقــوق اإلنســان، ولجنــة االنتخابــات املركزيــة، ووزارة 

ــاد،  ــة الفس ــة مكافح ــي، وهيئ ــس الترشيع ــام، واملجل اإلع

ووحــدة القــدس يف ديــوان الرئاســة.

لحقــوق  الفلســطينية  األوروبيــة  اللجنــة  وتطرقــت 

اإلنســان وســيادة القانــون والحكــم الرشــيد، إىل العديــد من 

ــي متــس حقــوق اإلنســان يف فلســطني، ومتــت  ــا الت القضاي

االشــارة مــن الجانــب األورويب أن تقدمــا قــد أحــرز يف عــدة 

ــيد، إال  ــم الرش ــان والحك ــوق اإلنس ــة بحق ــع متعلق مواضي

أنــه يجــب األخــذ بعــني االعتبــار بعــض القضايــا التــي متــس 

املواطــن الفلســطيني فيــام يتعلــق بالتعذيــب، ورضورة 

ــف. ــن العن ــة األرسة م ــون حامي ــرار مســودة قان إق

وتــم التطــرق إىل نقاشــات حــول إنشــاء اآلليــة الوطنيــة 

للوقايــة مــن التعذيــب، وأكــد الجانــب الفلســطيني أنــه يتم 

العمــل عــى إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة لآلليــة الوطنيــة، 

ــة  ــات الدولي ــة فلســطني باالتفاقي ــزام دول انســجاما مــع الت

ــب  ــة مناهضــة التعذي ــا، خاصــة اتفاقي ــي وقعــت عليه الت

وبروتوكولهــا االختيــاري.

ورحــب ممثلــو االتحــاد األورويب بإنجــازات لجنــة مواءمــة 

الترشيعــات مــع االتفاقيــات الدوليــة وخطــة عملهــا، كــام 

رحــب مبســودة قانــون ذوي اإلعاقــة، مؤكديــن رضورة 

إقــراره بأقــرب وقــت.

وأكــد الجانــب األورويب رضورة االلتــزام مببــدأ فصــل 

الســلطات، فيــام يتعلــق بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 

وااللتــزام بالقانــون األســايس الفلســطيني، معريــن عــن 

ــاء  ــس القض ــة مبجل ــراءات املتعلق ــي االج ــأن تف ــم ب آمله

املواطنــني  ثقــة  وزيــادة  تحقيــق  إىل  االنتقــايل  األعــى 

بالعدالــة واســتقال القضــاء.

األورويب  االتحــاد  مــن  الفلســطيني  الجانــب  وطالــب 

ــوق  ــس حق ــابع يف مجل ــد الس ــاء البن ــى إبق ــاعدة ع املس

اإلنســان، حيــث أبــدى االتحــاد األورويب انفتاحــه والتواصــل 
ــع.254 ــذه املواضي ــة ه ــف ملناقش ــفرائه يف جني ــع س م

الجمعة 2019/10/4

مؤسسة طاهر االندونيسية تتربع بـ350 ألف دوالر 
لدعم »األونروا”

ــاهمة أوىل  ــية، مس ــر اإلندونيس ــة طاه ــت مؤسس  قدم

مببلــغ 5 مليــار روبيــة إندونيســية )350،000 دوالر أمــريك( 

إىل وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطني 

ــروا(. يف الــرشق األدىن »األون

ــإن  ــوم الجمعــة، ف ــة الي ــان صــادر عــن الوكال ــا لبي ووفق

ــروا«  ــر »األون ــم يف مق ــل أقي ــال حف ــاء خ ــرع ج ــذا الت ه

ــامل  ــل األع ــدم رج ــث ق ــامن، حي ــة ع ــة األردني يف العاصم

اإلندونيــي الروفيســور داتــو رسي طاهــر، مســاهمته 

لنائــب املفــوض العــام باإلنابــة كريســتيان ســوندرز بحضــور 

ــميانتو. ــدي راش ــطني أن ــيا يف األردن وفلس ــفر إندونيس س
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وأكــد طاهــر دعمــه لاجئــي فلســطني، وقال »إنني أشــعر 

باالمتنــان وعائلتــي، للمشــاركة يف هــذا الجهــد املذهــل 

والدعــم الــذي تقدمــه األونــروا لاجئــني الفلســطينيني 

مــن  اإلنســانية  أعاملهــا  عاليــا جميــع  تقديــرا  ونقــدر 

ــم«. أجله

بــدوره، قــال ســوندرز إن »األونــروا ممتنــة للغايــة لهــذا 

التــرع الســخي وااللتــزام القــوي تجــاه العنايــة بصحــة 

ــة القامئــة  ــة القوي ــي فلســطني، وتعــد الرشاك ــم الجئ وتعلي

بــني األونــروا وحكومــة إندونيســيا ومنظــامت مثل مؤسســة 
ــة«.255 ــذ الناجــح ألعــامل الوكال ــة للتنفي طاهــر رضوري

السبت 2019/10/5

إصابة 20 مواطنا بالغاز واحرتاق منزل خالل مواجهات 
يف عزون بقلقيلية

أصيــب عــدد مــن املواطنــني مســاء اليــوم الســبت، بينهــم 

أطفــال ونســاء، باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، خــال 

مواجهــات اندلعــت مــع جيــش االحتــال اإلرسائيــي وســط 

بلــدة عــزون رشق قلقيليــة.

إن  اســتنادا ملصــادر طبيــة ومحليــة،  وقــال مراســلنا 

عــدد املصابــني بالغــاز تجــاوز الـــ20 مصابــا وجــرى تقديــم 

االســعافات الطبيــة الازمــة لهــم، الفتــا إىل أن منــزال مملــوكا 

للمواطــن محمــد مطــر )50 عامــا(، تعــرض لحريــق نتيجــة 

ــه. ــارشة بداخل ــل الغــاز مب ــال قناب ــود االحت القــاء جن

وأضــاف أن طواقــم الدفــاع املــدين متكنــت مــن الوصــول 

إىل املنــزل، املكــون مــن طابقــني، والســيطرة عــى الحريــق 

الــذي اندلــع يف الطابــق الثــاين، والــذي أىت عــى جــزء مــن 

محتويــات املنــزل.

وقفة إسناد وتضامن مع األسري العربيد يف جنني

ــوم  ــني، مســاء الي ــن يف جن ــارك نشــطاء وأرسى محرري ش

الســبت، أمــام  دوار الســينام يف جنــني، يف وقفــة إســناد 

وتضامــن مــع األســر ســامر العربيــد )44 عامــا( الــذي يرقــد 

ــر،  ــي خط ــع صح ــني كارم، يف وض ــا ع ــفى هداس يف مستش

ــال. ــب وحــي يف ســجون االحت ــر تعرضــه لتعذي إث

ورفــع املشــاركون األعــام الفلســطينية وصــور األســر 

العربيــد، وشــعارات ويافطــات منــددة بسياســة التعذيــب 

التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــال بحقــه وبحــق كافــة 

األرسى.

املجتمــع  رددوهــا،  هتافــات  يف  املشــاركون  وطالــب 

الــدويل والصليــب األحمــر وكافــة املؤسســات اإلنســانية 

والحقوقيــة التدخــل إلنقــاذ حياتــه، وببــذل مزيــد مــن 

الحــراك الشــعبي والتضامــن معــه،  مؤكديــن أن مــا يجــري 

بحــق األرسى داخــل ســجون االحتــال انتهــاك لــكل القيــم 

ــانية. ــراف اإلنس واألع

وتتهــم ســلطات االحتــال األســر العربيــد بقيــادة خليــة 

ملقاومــة االحتــال وتنفيــذ عمليــة »عــني بوبــني« غــرب رام 
اللــه الشــهر املــايض.256

األحد 2019/10/6

أدباء وعلامء إرسائيليون يقدمون التامسا ضد قانون 
القومية العنرصي

قــدم مجموعــة مــن 40 فائزا بـ»جائــزة إرسائيل«، التامســا 

إىل املحكمــة العليــا، اليــوم األحــد، ضــد »قانــون القوميــة« 

العنــري، الــذي ســنته الكنيســت كقانــون أســاس، أي 

ــو 2018. ــون دســتوري، يف متوز/يولي قان

وفنانــني  به أدبــاء  تقــدم  الــذي  االلتــامس  ويطالــب 

»حقــوق  تــريس  تعديــات  بإدخــال  وعلــامء،  وباحثــني 

األقليــات«، أي املواطنــني العــرب، يف البــاد، حســبام ذكــرت 

صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«.

ــات  ــمل مجموع ــن دون ش ــه »م ــامس أن ــاء يف االلت وج

ــة  ــل كدول ــة إرسائي ــة دول ــف هوي ــار تعري ــات يف إط األقلي

قوميــة للشــعب اليهــودي، ويف إطــار ذلــك القانــون أســاس، 

ــة ليــس دســتوريا«. ــون القومي ــإن قان ف

ــز  ــن الحي ــة« يقــيص العــرب م ــون القومي ــر أن »قان يذك

للشــعب  قوميــة  كـ«دولــة  إرسائيــل  ويعــرف  العــام، 

اليهــودي« وأنــه حــق تقريــر املصــر يف البــاد هــو لليهــود 

ــمية. ــة رس ــة كلغ ــة العربي ــة اللغ ــي مكان ــط، ويلغ فق

وقُدمــت التامســات عديــد ضــد هــذا القانــون العنــري، 

ــن  ــامس الفائزي ــب الت ــة، ويطال ــزال االلتامســات عالق وال ت

بـ«جائــزة إرسائيــل« إضافــة جملــة يف بدايــة نــص القانــون، 

وإىل جانــب »دولــة إرسائيــل هــي الدولــة القوميــة للشــعب 

اليهــودي« يكتــب أنهــا »دولــة جميــع األقليــات التــي 

تعيــش فيهــا أيضــا«.

وقــال الباحــث يف معهــد وايزمــان، نائــب رئيــس أكادمييــة 

ــد  ــل مل تع ــل: إن إرسائي ــد هرئي ــور دافي ــوم، الروفيس العل

دولــة دميقراطيــة بعــد ســن هــذا القانــون. »مبــدأ املســاواة 

ــه  ــط ألن ــا فق ــس مقدس ــة لي ــي الدول ــع مواطن ــني جمي ب
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ــه حجــر أســاس يف  ــه، وإمنــا ألن ــون ب يوجــد أشــخاص يؤمن

ــة. الدميقراطي

وقــال امللتمســون إن: »إرسائيــل هــي دولــة الشــعب 

اليهــودي مــن الناحيــة القوميــة، لكــن مــن الناحيــة املدنيــة 

ــدروز  ــرب وال ــا الع ــة مواطنيه ــا دول ــي أيض ــة ه والقانوني

والبــدو وآخريــن. وأكــر مــن مليــوين مواطنــي الدولــة 

ــودي:  ــعب اليه ــة للش ــة القومي ــا« يف الدول ــوا »ضيوف ليس

ــة تعــود لهــم، وهــم ينتمــون لهــا«. وأضافــوا  وهــذه الدول

ــزات الشــعب  ــاظ عــى مي ــة الحف ــون القومي أن »عــى قان

اليهــودي يف دولتــه، ولكــن أن يتقبــل أيضــا يف إطــار قانــون 
ــر أيضــا«.257 ــن اآلخ ــذا املواط ــاس ه األس

قوات االحتالل تقتحم مستشفى املطلع بالقدس والصحة 
تستنكر

الرئيس يف مستهل اجتامع القيادة: مرصون متاما عىل 
إجراء االنتخابات وموقفنا من رواتب الشهداء واألرسى 

ثابت ولن يتغري

- ضــم إرسائيــل لألغــوار والبحــر امليــت وغريهــا ســيغري كل 

يشء وســيلغي االتفاقيــات بيننــا

- تقدم بالشكر للموظفني الذين تحملوا وعانوا الكثري

ــام  ــني لدعمه ــان األوروبي ــاد والربمل ــة لالتح ــه التحي - وج

ــروا لألون

قــال رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس، إننا مــرون 

ــة وقطــاع  ــة الغربي ــات يف الضف ــا عــى إجــراء االنتخاب متام

غــزة والقــدس.

وأضــاف ســيادته يف مســتهل اجتــامع القيــادة، مســاء 

اليــوم األحــد، أنــه تــم تشــكيل لجنتــني مــن تنفيذيــة 

املنظمــة ومركزيــة فتــح ملتابعــة ملــف االنتخابات مــع 

الجهــات املعنيــة.

أيــة عمليــة ضــم  التأكيــد عــى أن  وجــدد ســيادته 

إرسائيليــة لألغوار والبحــر امليــت وغرهــا مــن املناطــق 

الفلســطينية، ســيغر كل يشء و«ســنعتر أن كل اتفــاق بيننــا 

وبــني إرسائيــل الٍغ«.

الفلســطيني  املوقــف  عــى  التأكيــد  ســيادته  وأعــاد 

واألرسى،  الشــهداء  رواتــب  مبوضــوع  املتعلــق  الواضــح 

وقــال:« إن موقفنــا مــن موضــوع الشــهداء واألرسى ثابــت، 

ولــن يتغــر، ولــن نرتاجــع عنــه، ولــن نقبــل بــأي حــال مــن 

ــة« ــة مالي ــة عاق ــم أي ــا وبينه ــون بينن ــوال أن يك األح

ــني  ــكر للموظف ــه بالش ــرض كلمت ــس يف مع ــدم الرئي وتق

جميعــا، الذيــن تحملــوا هــذه الفــرتة الطويلــة وعانــوا 

الكثــر جــراء الخصــم يف الرواتــب، وقــال ».. الشــكر إلخواننا 

ــة  ــرتة الطويل ــذه الف ــا ه ــن تحملون ــا الذي ــني جميع املوظف

ســبعة أشــهر وعانــوا الكثــر، وأقصــد كل مــن يقبــض مــن 

الدولــة وكل مــن عــاىن، وإن شــاء اللــه معاناتهــم تبــدأ 

تخــف هــذه األيــام، ونشــكرهم عــى تحملهــم وعــى 

موقفهــم الثابــت والهــادئ، مل أســمع شــكوى واحــدة مــن 

أي جهــة خصــم عليهــا الراتــب أو أخــذ مــن الراتــب مبلغ أو 

ــزول  مل يســتلم كل الراتــب، ألن ســبب الخصــم أو ســبب ن

الرواتــب، هــو ســبب وطنــي يتعلــق بالشــهداء واألرسى 

ــى..« والجرح

والرملــان  األورويب  التحية لاتحــاد  ســيادته  ووجــه 

ــروا، وقــال:  ــذي أخــذ موقفــا مؤخــرا حــول األون األورويب ال

»كنــا نخــى أن تتغلــب القــوى الرافضــة للدفــع لألونــروا، 

ــو االتحــاد األورويب  ــت الشــعب األورويب ومندوب ولكــن أثب

ــوا  ــروا وتابع ــوال األون ــض ألم ــوا أي تخفي ــم ورفض أصالته

ــم«. دعمه

وفيام يي نص كلمة سيادته:

إخواننا األعزاء

لحركــة  املركزيــة  اللجنتــان  أيــام  قبــل  اجتمعــت 

ــتجدات  ــة املس ــر ملناقش ــة التحري ــة ملنظم ــح  والتنفيذي فت

ــث  ــم الحدي ــطينية، وت ــاحة الفلس ــى الس ــت ع ــي وقع الت

عــن هــذه املســتجدات وتــم االتفــاق عــى كثــر مــن 

ــرة  ــع م ــذه املواضي ــنبحث ه ــا س ــد أنن ــا، واآلن نؤك القضاي

أخــرى يف هــذا االجتــامع القيــادي، ليطلــع الجميــع عــى مــا 

ــه. ــاق علي ــم االتف ــا ت ــه أو م ــث عن ــم الحدي ت

ــررت  ــات وق ــوة لانتخاب ــن دع ــا ع ــة تحدثن ــن بداي نح

ــب  ــوع يج ــذا املوض ــة أن ه ــة والتنفيذي ــان املركزي اللجنت

ــني مــن  ــا عــى تشــكيل لجنت ــة، واتفقن ــه للنهاي أن نســر ب

ــذا  ــا ه ــان لتتابع ــة تجتمع ــن املركزي ــرى م ــة وأخ التنفيذي

املوضــوع مــع الجهــات املعنيــة ســواء مــع لجنــة االنتخابات 

والجهــات األخــرى مثــل حــامس وكذلــك مــع الجهــات 

األخــرى، ومــع الجهــات اإلرسائيليــة ألننــا نعــرف أن هنــاك 

ــات،  ــة حــول االنتخاب ــة اإلرسائيلي بعــض املواقــف االعرتاضي

ــة  ــة الغربي ــات يف الضف ونحــن مــرون أن تجــري االنتخاب

وقطــاع غــزة والقــدس، هــذا املوضــوع األول الذي سنناقشــه 
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بعــد قليــل.

واملوضــوع الثــاين أننــا ناقشــنا البيــان الــذي أصــدره 

نتنياهــو قبــل االنتخابــات وتحــدث عــن ضــم األغــوار 

والبحــر امليــت وغرهــا مــن املناطــق الفلســطينية، وقلنــا إن 

موقفنــا مــن هــذه ســواء كان نتنياهــو هــو رئيــس للــوزراء 

أو غــره ســيغر كل يشء وســنعتر أن كل اتفــاق بيننــا وبــني 

إرسائيــل الٍغ، كل االتفاقــات، وبالتــايل نحــن ننتظــر وســرى 

ــه املســتقبل. مــا ســيأيت ب

هنــاك قضيــة أخــرى وهــي أننــا طرحنــا منــذ فــرتة طويلــة 

عــى اإلرسائيليــني لجــان فنيــة مــن أجــل أن تبحــث القضايــا 

ــا  ــة بينن ــة املعلق ــا املالي ــة القضاي ــة، وخاص ــة املعلق املالي

وبينهــم، ســواء اتفــاق باريــس أو غــره مــن االتفاقيــات التي 

يف نتيجتهــا أمــوال، ومؤخــرا وافقــت الحكومــة اإلرسائيليــة 

أن تكــون هنــاك لجنــة فنيــة أو لجنــة مــن الفنيــني ملناقشــة 

ــم  ــا وبينه ــايل بينن ــر م ــث كل أم ــث يبح ــر، بحي ــذا االم ه

مــن البدايــة وليــس مــن اآلن، وإمنــا بإثــر رجعــي، وكذلــك 

هنــاك موافقــة مبدئيــة عــى العــودة التفــاق باريــس 

ومناقشــة هــذا االتفــاق، وقالــوا إذا وافقــت حكومــة فرنســا، 

ــع،  ــا مين ــا م ــس لديه ــا لي ــة فرنس ــرف أن حكوم ــن نع ونح

واليــوم بــدأت اللجــان الفنيــة تبحــث هــذه القضايــا املاليــة 

ــم  ــا منه ــن أخذن ــاق نح ــذا االتف ــى ه ــاء ع ــا، وبن جميعه

ــر  ــدر بأك ــذي ويق ــم وال ــد عنده ــال املجم ــن امل ــغ م مبل

مــن ملياريــن ونصــف، أخذنــا مليــار ونصــف كدفعــة أوىل 

عــى هــذه األمــوال، ولكــن يجــب أن نعــرف أن موقفنــا مــن 

موضــوع الشــهداء واألرسى ثابــت ولــن يتغــر، ولــن نرتاجــع 

ــل  ــن نقب ــة نحــن ل ــه وإذا اســتمرت السياســة اإلرسائيلي عن

بــأي حــال مــن األحــوال أن يكــون بيننــا وبينهــم أيــة عاقــة 

ماليــة يف هــذا املوضــوع.

وأنــا هنــا أريــد أن اشــر إىل نقطتــني فقــط، النقطــة األوىل 

ــن  ــا الذي ــني جميع ــم الشــكر إلخواننــا املوظف هــي تقدي

تحملونــا هــذه الفــرتة الطويلــة ســبع أشــهر، وعانــوا الكثــر، 

ــن  ــة وكل م ــن الدول ــض م ــن يقب ــد كل م ــني أقص املوظف

عــاىن، وإن شــاء اللــه معاناتهــم تبــدأ تخــف إن شــاء اللــه 

يف هــذه األيــام، ونشــكرهم عــى تحملهــم وعــى موقفهــم 

الثابــت والهــادئ، مل أســمع شــكوى واحــدة مــن أي جهــة 

ــغ، أو مل  ــب مبل ــن الرات ــذ م ــب أو أخ ــا الرات ــم عليه خص

ــة الن هــذا ســبب الخصــم أو  ــب، الحقيق يســتلم كل الرات

ســبب نــزول الرواتــب هــو ســبب وطنــي يتعلــق بالشــهداء 

واألرسى والجرحــى، وبنــاء عليــه املواطنــون جميعــا التزمــوا 

الهــدوء والصمــت والقبــول باألمــر بالواقــع فهــذا يســتحق 

ــر واالحــرتام. التقدي

ــة لاتحــاد األورويب والرملــان األورويب  أخــرا نوجــه التحي

ــا نتوقــع أو  ــا مؤخــرا حــول األونــروا، كن الــذي أخــذ موقفن

ــروا  ــع األون ــة لدف ــوى الرافض ــب الق ــى أن تتغل ــا نخ كن

ولكــن أثبــت الشــعب األورويب وأثبــت مندوبو االتحــاد 

األورويب أصالتهــم ورفضــوا أي تخفيــض ألمــوال االونــروا 
ــا.258 ــم جميع ــكرا لك ــم، ش ــوا دعمه وتابع

35 عاماً عىل اعتقال األسري محمد الطوس

قــال نــادي األســر، إن األســر محمــد الطــوس دخــل عامــه 

ــدم  ــث أق ــي، هــو ثال ــال اإلرسائي ــات االحت )35( يف معتق

األرسى يف معتقــات االحتــال، واعتقــل عــام 1985 وُحكــم 

عليــه يف حينــه بالّســجن مــدى الحيــاة.

وأوضــح نــادي األســر يف بيــان لــه، اليــوم األحد، أن األســر 

الطــوس )64 عامــاً(، هــو وهــو مــن محافظــة الخليــل مــن 

األرسى القدامــى املعتقلــني بشــكل متواصــل منــذ قبــل 

ــم  ــراً، أقدمه ــم )26( أس ــلو، وعدده ــة أوس ــع اتفاقي توقي

ــم يونــس، وماهــر يونــس. األســرين كري

وخــال ســنوات اعتقالــه فقــَد الطــوس زوجته عــام 2015 

ــم  ــام، وتفاق ــدة ع ــتمرت مل ــة اس ــت بغيبوب ــد أن دخل بع

وضعهــا الصحــي بعــد أن رفضــت ســلطات االحتــال اإلفراج 

عنــه يف آذار عــام 2014، ضمــن مــا ُعرفــت بالدفعــة الرابعــة 

وكان عــدد األرسى القدامــى يف حينــه )30( أســراً.

وقــال األســر الطــوس يف رســالة لــه: “لســُت نادمــاً عى ما 

قدمتــه مــن تضحيــة كبــرة فــداًء للوطــن وأنا عى ثقــة أنني 

ســأخرج مــن الّســجن ســواًء أســراً محــرراً أم أســراً شــهيداً.”

وتحــدث عــن أبنائــه وأحفــاده، فعندمــا اعتقــل كان ابنــه 

شــادي يبلــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات، وابنتــه فــداء ســنة 

ونصــف، وابنــه األصغــر ثائــر ولــد وهــو مطــارد ومل يتمكــن 

ــارات الّســجن،  ــه إال بعــد أن كــر مــن خــال زي مــن رؤيت

وتحــرم ســلطات االحتــال اليــوم أحفــاده وعددهــم مثانيــة 
مــن زيارتــه عــى اعتبــار أنهــم مــن الدرجــة الثانيــة.259

 االحتالل يخطر بهدم منزل عائلة أبو حميد مبخيم 
األمعري للمرة الخامسة

أعلنــت عائلــة أبــو حميــد، التي تقطــن يف مخيــم األمعري 

ــال  ــش االحت ــد، أن جي ــوم األح ــاء الي ــرة، مس ــة الب مبدين
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أخرهــم بنيتــه هــدم منزلهــم مطلــع األســبوع املقبــل.

وقالــت لطفيــة ناجــي أبــو حميــد »أم نــارص« يف تريــح 

لــ»وفــا«، إن أحــد ضبــاط االحتــال اتصــل بهــا هاتفيــا، وقرأ 

لهــا قــرارا يقــي بهــدم منــزل عائلتهــا الــذي جــرى هدمــه 

نهايــة العــام املــايض بتفجــره.

وأضافــت الحاجــة »أم نــارص« أن ضابــط االحتــال طلــب 

ــا  ــدم، لكنه ــرار اله ــد ق ــبوع ض ــال أس ــرتاض خ ــا االع منه

أكــدت أن العائلــة لــن تقــوم باالعــرتاض أمــام محاكــم 

ــة. ــال الصوري االحت

وأوضحــت أنــه يجــري حاليــا إعــادة تشــييد املنــزل بعــد 

تفجــره، وهــم اآلن يف الطابــق الثالــث مــن البنــاء، وال يــزال 

املنــزل قيــد اإلنشــاء، وأن الهــدم يــأيت بحجــة أنــه أقيــم عــى 

ــزل  ــوق أي من ــاء ف ــع البن ــال من أراض مصــادرة، وأن االحت

يجــري هدمــه ملــدة خمــس ســنوات.

ــارص«  ــد »أم ن ــو حمي ــة أب ــة لطفي ــار إىل أن الحاج ويش

هــي أم لخمســة أرسى محكومــني بالســجن لعــدة مؤبــدات 

جميعــا، وهــي أم لشــهيد أيضــا، وقــد هــدم االحتــال 

ــرات. ــس م ــابق خم ــا يف الس منزله

اقتحمــت قــوة مــن جنــود ورشطــة ومخابــرات االحتــال 

اإلرسائيــي، مســاء اليــوم األحــد، مستشــفى املطلــع يف حــي 

جبــل الزيتــون »الطــور« بالقــدس املحتلــة.

وقــال مراســلنا، إن قــوات االحتــال اقتحمــت املستشــفى 

ــكاب البوليســية، وانتــرشت داخــل بعــض غــرف  برفقــة ال

ــذت  ــرىض ونف ــت امل ــفى، وأرهب ــان باملستش ــم الرسط قس

ــن ســاح. ــش بحجــة البحــث ع ــات تفتي عملي

ــي  ــة د.م ــرة الصح ــتنكرت وزي ــت واس ــياق، أدان ويف الس

املطلــع  ملستشــفى  االحتــال  قــوات  اقتحــام  الكيلــة، 

)أوغســتا فكتوريــا( يف القــدس.

وقالــت، إن مسلســل االعتــداءات عــى مستشــفيات 

القــدس متواصــل من قبــل االحتــال اإلرسائيــي، وأن اقتحام 

ــل  ــية يدل ــكاب البوليس ــلحة وال ــع باألس ــفى املطل مستش

ــال  ــوات االحت ــه ق ــذي تتعامــل ب عــى مــدى االســتهتار ال

مــع أبنــاء شــعبنا ومرضانــا ومؤسســاتنا الصحيــة، حيــث مل 

تجــد إرسائيــل مــن يردعهــا عــى املســتوى الــدويل، لذلــك 

فهــي توغــل كل يــوم بانتهاكاتهــا وإجرامهــا الــذي طــال كل 

مــا هــو فلســطيني.

السياســية  القيــادة  وقــوف  الصحــة  وزيــرة  وأكــدت 

والحكومــة الفلســطينية الدائــم مــع مستشــفيات القــدس، 

والتي هي إحدى القاع  الفلســطينية يف عاصمتنا املحتلة.260

االثنني 2019/10/7

ستة أرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام رفضا العتقالهم 
اإلداري

االحتــال اإلرسائيــي،  يواصــل ســتة أرسى يف ســجون 

إرضابهــم عــن الطعــام، رفضــا العتقالهــم اإلداري، وأقدمهــم 

ــاً. ــذ 86 يوم ــرب من ــام  امل ــد غن ــر أحم األس

وحســب بيــان لهيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، فــاألرسى 

ــدة دورا  ــن بل ــا( م ــام )42 عام ــد غن ــون هم: أحم املرب

ــامعيل  ــا، وإس ــذ 86 يوم ــرب من ــل، م ــة الخلي يف محافظ

عــي )30 عامــاً( مــن بلــدة أبــو ديــس يف محافظــة القــدس، 

ــن  ــا( م ــدان )46 عام ــارق قع ــا، وط ــذ 76 يوم ــرب من م

ــران  ــد زه ــا، وأحم ــذ 69 يوم ــرب من ــني، م ــة جن محافظ

مــرب عــن الطعــام منــذ 16 يومــا، ومصعــب الهنــدي )29 

عامــا( مــن بلــدة تــل يف محافظــة نابلــس، مــرب منــذ 14 

ــد  ــدة يعب ــن بل ــاً( م ــدي )24 عام ــة اللب ــرة هب يوما. واألس

ــة  ــة والفلســطينية، مرب بجنــني وتحمــل الجنســية األردني

منــذ 14 يومــاً.

كــام أفــادت الهيئــة يف اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، بأنــه ال 

يوجــد تفاصيــل جديــدة حــول صحــة األســر ســامر العربيــد 

)44 عامــا( مــن رام اللــه، واملعتقــل منــذ 25 أيلــول املــايض، 

املحتلــة،  القــدس  يف  »هداســا«  مستشــفى  يف  وميكــث 

ــه  ــق وحــي، تســبّب بتدهــور حالت بعــد أن خضــع لتحقي
الصحيــة بشــكل خطــر.261

الثالثاء 2019/10/8

قوات االحتالل تعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم سيدة

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي الليلــة املاضيــة 

وفجــر اليــوم الثاثــاء، 17 مواطنــاً مــن الضفــة بينهــم 

شــقيقان وأب ونجلــه، وســيدة، رافــق ذلــك اعتــداءات عــى 

املواطنــني وتخريــب للمنــازل.

وبــني نــادي األســر يف بيــان صحفــي، أن أربعــة مواطنــني 

جــرى اعتقالهــم مــن محافظــة الخليــل وهــم: عــز الديــن 

نــارص الزيــن، وشــقيقه يحيــى، ومحمــد عطيــة بنــات 

ــه جــامل. ونجل

فيــام جــرى اعتقــال خمســة مواطنــني مــن مخيــم باطــة 

وهــم: محمــد لطفــي مرشــود، ومحمــد محمــود مرشــود، 

ومحمــد ميمــون عنــاب، ومنــر أبــو مصطفــى وزوجتــه 
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ــى. ــو مصطف ــن أب ــد حس رشوق محم

ومــن بلــدة ســلواد شــامل رشق رام اللــه، اعتقــل االحتال 

ــني وهــم: محمــود عــوض حامــد، ومصطفــى  ــة مواطن ثاث

عبــد الــرؤوف حامــد، ومحمــد صالــح دار صالــح.

ــن  ــة م ــو خليف ــه أب ــح جمع ــني الجري ــاف إىل املعتقل يُض

مخيــم جنــني وهــو أســر ســابق، ويعــاين مــن بــرت يف ســاقه 

اليمنــى جــرّاء إصابــة تعــرض لهــا يف انتفاضــة األقــى.

يُشــار إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت مســاء أمــس 

الشــاب مجــدي نــروخ )25 عامــاً(، وهــو مــن الخليــل أثنــاء 

تواجــده يف القــدس للعــاج، حيــث خضــع نــروخ لعمليــة 

مواطنــني  إىل  إضافــة  مؤخــراً،  الــكى  لزراعــة  جراحيــة 

ــح صاحــات،  ــت لحــم وهــام حســن شــوكة، وصال ــن بي م
ومواطــن آخــر مــن جنــني وهــو حســام محمــد أبــو بكــر.262

وزير زراعة االحتالل واملتطرف »غليك« يقودان مئات 
املستوطنني يف اقتحام األقىص 

ــوم  ــاح الي ــني، صب ــتوطنني املتطرف ــرشات املس ــتباح ع اس

الثاثــاء، باحــات املســجد األقــى املبــارك، مــن جهــة بــاب 

املغاربــة، ملناســبة عيــد »الغفــران« اليهــودي، كــام اعتــدت 

قــوات االحتــال عــى عــدد مــن املرابطــني واملرابطــات 

ــاب الرحمــة قــرب ب

وقــال مراســلنا، إن وزيــر الزارعــة اإلرسائيــي »يــوري 

ارئيــل« واملتطــرف يهــودا غليــك قــادا اقتحــام لألقــى برفقة 

مئــات املســتوطنني، حيــث قدمــوا رشوحــات تلموديــة عــن 

»الهيــكل«، وبلــغ عددهــم أكــر مــن 300 مســتوطن.

وكان قــد اقتحــم آالف املســتوطنني، الليلــة، باحــة حائــط 

ــراق يف الجــدار الغــريب للمســجد األقــى، ألداء طقــوس  ال

وشــعائر تلموديــه ملناســبة عيــد »الغفــران« اليهــودي، 

وذلــك وســط إجــراءات مشــددة قيــدت حريــة تنقــل 
املقدســيني.263

آالف املستوطنني يقتحمون باحة الرباق ألداء طقوس 
تلمودية

اقتحــم آالف املســتوطنني، الليلــة، باحــة حائــط الــراق يف 

ــعائر  ــوس وش ــى، ألداء طق ــجد األق ــريب للمس ــدار الغ الج

تلموديــة ملناســبة عيــد »الغفــران« اليهــودي، وذلــك وســط 

إجــراءات مشــددة قيــدت حريــة تنقــل املقدســيني.

ــني إىل 100,000  ــدد املقتحم ــل ع ــع أن يص ــن املتوق وم

ــل. ــات إرسائي ــار حاخام ــة كب ــتوطن، برئاس مس

اليهوديــة،  األعيــاد  خــال  القــدس  مدينــة  وتشــهد 

ــا  ــه، وإغاق ــى ومحيط ــجد االق ــعة للمس ــات واس اقتحام

الشــوارع والطرقــات يف البلــدة القدميــة، وتكثيفــا للتواجــد 

العســكري يف الطــرق املؤديــة إىل حائــط الــراق ومحيطــه، 
ــيني.264 ــة املقدس ــة حرك ــد ومراقب ــب رص إىل جان

األربعاء 2019/10/9

إطالق الحملة الوطنية لقطف مثار الزيتون يف املناطق 
املهددة

ــد  ــتيطان ولي ــدار واالس ــؤون الج ــة ش ــس هيئ ــن رئي أعل

عســاف، اليــوم األربعــاء، إطــاق الحملــة الوطنيــة لقطــف 

الزيتــون يف 15 مــن الشــهر الجــاري بـــ45 موقعــا يف مناطــق 

»ج« الواقعــة مبحــاذاة بوابــات جــدار الضــم والتوســع 

العنــري، واملحيطــة باملســتوطنات واملهــددة باالســتياء، أو 

ــداءات املســتوطنني. ــي تتعــرض العت الت

وأضــاف خــال مؤمتــر صحفــي عقــد يف مقــر وزارة االعام 

ــة  ــتنطلق يف قري ــة األوىل س ــه، ان: »الفعالي ــة رام الل مبدين

ــى أرايض  ــام ع ــدار املق ــات الج ــى بواب ــة ع ــارة الواقع جب

ــة هــذا العــام مبشــاركة  ــز الحمل محافظــة طولكــرم، وتتمي

الــرشكاء الرســميني واألهليــني، وســتقدم املســاعدات لـــ200 

مــزارع«.

وأشــار عســاف، إىل أن الحملــة تهــدف إىل توفــر الحاميــة 

ــاعدتهم  ــددة، ومس ــاخنة وامله ــق الس ــني يف املناط للمزارع

بعمليــة القطــف.

وتابــع: »الحملــة منقســمة إىل مرشوعــني، األول هــو 

مــن خــال الفعاليــات املركزيــة لقطــف الزيتــون يف كل 

املحافظــات، والثــاين إطــاق حمــات متفرقــة تعتمــد عــى 

النشــطاء ومنظــامت املجتمــع املــدين واملتضامنــني املحليــني 

ــب«. واألجان

ولفــت عســاف إىل أن الحملــة ســتكون أوســع مــن 

ســابقاتها مــن حيــث الجهــد املبــذول، ألن إحصائيــات 

قطــاع  عــى  االعتــداءات  عمليــات  أن  تؤكــد  الهيئــة 

الزيتــون واملزارعــني ترتاجــع كلــام زادت الحمــات الشــعبية 

والتطوعيــة وكانــت أكــر قــوة وانتشــارا.

وأوضــح أن هنــاك برامــج خاصــة للمزارعــني الواقعــة 

أراضيهــم داخــل املســتوطنات، حيــث يتــم تقديم املســاعدة 

ــادي، ألن ســلطات  ــل أجــر م ــم مــن خــال عــامل مقاب له

ــاوز  ــة ال تتج ــدة زمني ــم م ــدد له ــي تح ــال اإلرسائي االحت
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يومــني إلنهــاء قطــف الزيتــون حتــى يضيقــوا عليهــم، وهــي 

غــر كافيــة.

ــا  ــت أنه ــم أعلن ــة والتعلي ــاف: إن وزارة الرتبي ــال عس وق

ستســمح لطلبــة املــدارس مســاعدة ذويهــم يف قطــف 

الزيتــون، حيــث ســيكون دوام املــدارس أيــام الخميــس 

ــة  ــى الحص ــاري حت ــهر الج ــن الش ــخ 17 و24 و31 م بتاري

ــط. ــة فق الثاني

مــن جانبــه، قــال منســق مجلــس املنظــامت األهــي 

ــف  ــة لقط ــة الوطني ــارك يف الحمل ــش، يش ــو جي ــد أب منج

الزيتــون الــوزارات ومؤسســات املجتمــع املدين، واملؤسســات 

ــاون  ــال التع ــن خ ــم، م ــكل منظ ــبابية بش ــة والش الزراعي

ــا. ــام بينه والتنســيق في

زيــت  مــن  تعتــاش  أرسة  ألــف   100 »أن  إىل  وأشــار 

الزيتــون، ومــن املتوقــع أن يصــل دخلهــا هــذا العــام نحــو 

ــن«. ــف ط ــاج 25 أل ــم إنت ــال ت ــيقل، يف ح ــون ش 600 ملي

وأوضــح أبــو جيــش أن 150 متضامنــا أجنبيــا سيشــاركون 

يف الحملــة، وســيعملون عــى توثيــق اعتــداءات جيــش 

ــني. ــى املزارع ــتوطنني ع ــال واملس االحت

ــا،  ــاعات يومي ــدة 7 س ــا مل ــا تطوعي ــاك عم ــد أن هن وأك

لهــم  توفــر  املناطــق،  كل  املتطوعــني يف  آالف  مبشــاركة 

هيئــة الجــدار واالســتيطان املســتلزمات واألدوات التــي 
يحتاجونهــا.265

األسري عامد كميل من قباطية يدخل عامه الـ 22 يف 
سجون االحتالل

ــر  ــأن األس ــمور، ب ــر س ــر منت ــادي األس ــر ن ــاد مدي أف

عــامد راشــد كميــل مــن بلــدة قباطيــة جنــوب جنــني، 

ــال  ــوم األربعــاء، عامــه الـــ 22 يف ســجون االحت دخــل، الي

ــاة. ــدى الحي ــجن م ــوم بالس ــو محك ــي، وه اإلرسائي

ــة  ــرض لحمل ــه تع ــا«، أن ــل لـ»وف ــر ذوو األســر كمي وذك

قمــع منظمــة متواصلــة ومتعمــدة من قبــل إدارة الســجون، 

إضافــة إىل منــع أرستــه مــن الزيــارة  لفــرتات طويلــة  وحــرم 

مــن وداع والــده الــذي تــويف وهــو يف األرس266.

جريح يف زيتا وإحراق أشجار يف بورين واعتقال مسن 
بالخليل

عرشات املستوطنني يستبيحون املسجدين األقىص 
واإلبراهيمي

أصيــب شــاب، أمــس، برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيي 

ــا  ــة زيت ــة العســكرية املقامــة بالقــرب مــن قري عــى البواب

شــامل طولكــرم.

وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــال أطلقــت النــار 

ــن  ــا( م ــة )25 عام ــل كتان ــام خلي ــد الس ــاب عب ــى الش ع

قريــة نزلــة عيــى شــامل طولكــرم، أثنــاء محاولتــه الدخــول 

إىل أرايض العــام 1948، وأصابتــه بالســاق، واحتجزتــه يف 

ــل أن  ــتجوابه، قب ــني الس ــريب جن ــوب غ ــة جن ــز برطع حاج

ــطيني. ــكري الفلس ــاط العس ــلمه االرتب يتس

إن  جنــني،  األحمــر يف  الهــال  إســعاف  مديــر  وقــال 

املصــاب كتانــة تــم نقلــه إىل املستشــفى الحكومــي يف 

العــاج. لتلقــي  طولكــرم، 

ــى  ــاعة ع ــال 24 س ــة خ ــة الثاني ــذه اإلصاب ــر أن ه يذك

ــب الشــاب أحمــد مصطفــى  ــث أصي حاجــز عســكري، حي

توفيــق صعابنــة مــن قريــة فحمــة جنــوب جنــني برصــاص 

ــة العســكري. ــرب حاجــز برطع ــال ق االحت

ــن  ــس، املس ــال، أم ــوات االحت ــت ق ــل، اعتقل ويف الخلي

ــوى. ــرش اله ــي ف ــن ح ــر م ــدران جاب ب

وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة، إن قــوات االحتــال 

ــة  ــد مداهم ــا بع ــر (72( عام ــدران جاب ــن ب ــت املس اعتقل

منزلــه يف حــي فــرش الهــوى مبدينــة الخليــل، واقتادتــه 

ــه. ــة رام الل ــرب مدين ــام غ ــر«، املق ــكر »عوف ملعس

وجابــر أســر محــرر أمــى مــا يزيــد عــى عــرش ســنوات 

يف ســجون االحتــال.

ويف القــدس، اقتحــم مئــات املســتوطنني املتطرفــني، أمس، 

املســجد األقــى وســط تضييقــات رشطيــة إرسائيليــة عــى 

املصلــني املســلمني.

ــدس، إن 267  ــامية يف الق ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ وقال

ــاح  ــاحات الصب ــى يف س ــجد األق ــوا املس ــتوطنا اقتحم مس

و41 مســتوطنا يف ســاعات بعــد صــاة الظهــر وســط حراســة 

ــة مشــددة. إرسائيلي

وكان مــن بــني املقتحمــني وزيــر الزراعــة اإلرسائيــي أوري 

ــود«  ــزب »الليك ــن ح ــابق ع ــت الس ــو الكنيس ــل وعض ارئي

وعــراب االقتحامــات يهــودا غليــك.

وكانــت جامعــات متطرفــة دعــت إىل اقتحامــات واســعة 

للمســجد ملناســبة يــوم الغفــران اليهــودي الــذي بــدأ مســاء 

أمــس، وينتهــي مســاء اليــوم.

وأشــارت دائــرة األوقــاف اإلســامية إىل أن قــوات االحتال 

اإلرسائيــي مارســت العديــد مــن املضايقــات عــى املصلــني 
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ــني  ــش املصل ــني وتفتي ــات املصل ــاز هوي ــك احتج ــا يف ذل مب

أثنــاء دخولهــم إىل املســجد فضــا عــن إبعــاد املصلــني عــن 

ــا  ــي ميــر منه ــة الت ــدا املنطق ــاب الرحمــة وتحدي ــة ب منطق

املســتوطنون.

وشــهدت باحــات املســجد األقــى تواجــدا كثيفــا لقــوات 

االحتال.

ــني  ــق الصحافيت ــال للتحقي ــوات االحت ــتدعت ق ــام اس ك

ــس. ــندس عوي ــة وس ــو غزال ميســاء أب

مــن جهــة ثانيــة، شــددت قــوات االحتــال مســاء أمــس، 

ــي  ــرم اإلبراهيم ــط الح ــفية يف محي ــا التعس ــن إجراءاته م

ــة  ــل، وعــى الطــرق املحاذي ــة الخلي ــف وســط مدين الرشي

ملســتوطنة »كريــات أربــع« املقامــة عــى أرايض املواطنــني 

يف املدينــة، عقــب إغاقهــا الحــرم وطــرد املوظفــني واملصلــني 

مــن داخلــه، بحجــة تأمــني احتفــاالت املســتوطنني مبــا 

ــران«. ــد الغف يســمى »عي

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

املعــروف بـ«بيــت عينــون«، وأقامــت حاجــزا عــى مدخــل 

ســعر شــامل رشقــي املحافظــة، وأوقفــت املركبــات ودققــت 

ــا. ــات ركابه يف بطاق

مــن جهتــه، قــال وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 

حســام أبــو الــرب، إن قــوات االحتــال رشعــت بطــرد 

ــي  ــرم اإلبراهيم ــل الح ــن داخ ــوزارة، املتواجدي ــي ال موظف

متهيــدا الســتباحته، وإتاحتــه أمــام املســتوطنني للعبــث فيــه 
ــة.267 تحــت حجــج واهي

الخميس 2019/10/10

أقدمهم مرضب منذ 89 يوما: ستة أرسى يواصلون 
إرضابهم عن الطعام

االحتــال اإلرسائيــي،  يواصــل ســتة أرسى يف ســجون 

إرضابهــم عــن الطعــام، رفضــا العتقالهــم اإلداري، وأقدمهــم 

ــا. ــذ 89 يوم ــرب من ــام  امل ــد غن ــر أحم األس

وحســب هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، فــاألرسى 

ــدة دورا  ــن بل ــا( م ــام )42 عام ــد غن ــم: أحم ــون ه املرب

يف محافظــة الخليــل، منــذ 89 يومــا، وإســامعيل عــي )30 

عامــا( مــن بلــدة أبــو ديــس يف محافظــة القــدس، مــرب 

ــا( مــن محافظــة  ــا، وطــارق قعــدان )46 عام ــذ 79 يوم من

جنــني، مــرب منــذ 72 يومــا، وأحمــد زهــران مــرب 

عــن الطعــام منــذ 19 يومــا، ومصعــب الهنــدي )29 عامــا( 

مــن بلــدة تــل يف محافظــة نابلــس، مــرب منــذ 17 

يومــا،  واألســرة هبــة اللبــدي )24 عامــا( مــن بلــدة يعبــد 

ــة  ــة والفلســطينية، مرب بجنــني وتحمــل الجنســية األردني
ــا.268 ــذ 17 يوم من

الجمعة 2019/10/11

مناقصة إرسائيلية إلقامة منشأة الستخالص الطاقة من 
النفايات عىل أرض الضفة

نــرشت وزارة املاليــة وحاميــة البيئــة اإلرسائيليــة، املرحلــة 

األوىل مــن مناقصــة إلقامــة أول منشــأة الســتخاص الطاقــة 

مــن النفايــات عــى أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة، والتــي 

ــه  ــتوطنة »معالي ــرب مس ــي ق ــال اإلرسائي ــيقيمها االحت س

أدوميــم« املقامــة عنــوة عــى أرايض املواطنــني رشق مدينــة 

القــدس املحتلــة.

وقالــت وســائل إعــام إرسائيليــة، إنــه وبحســب املخطــط 

فــإن املنشــأة ســوف تســتوعب النفايــات، بهــدف اســتخاص 

الطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق حرقهــا يف عمليــة تســمى بـــ 

»الرتميد«.

وأشــارت إىل أن نــرش هــذه املناقصــة جــاء مــن قبــل 

لجنــة وزاريــة تعنــى باملنشــآت املعالجــة للنفايــات برئاســة 

»نحميــا كينــد«، كخطــوة أوىل قبــل النــرش عــن أخــرى 

ــأة. ــة املنش ــل وإقام ــط ومتوي ــة، لتخطي دولي

وبحســب تقريــر نرشتــه صحيفــة »هآرتــس«، فــإن متويــل 

ــتثمرين،  ــة ومس ــني الحكوم ــاون ب ــيكون بالتع ــأة س املنش

ــيقل. ــار ش ــو ملي ــدة بنح ــأة الجدي ــدر تكلفة املنش وتق

ــي  ــال اإلرسائي ــت لاحت ــي وجه ــادات الت ــم االنتق ورغ

ــة، ملعالجــة  ــة املحتل ــة الغربي بشــأن اســتغال أرايض الضف

النفايــات بشــكل مخالــف للقانــون الــدويل، إال أن الحكومــة 

اإلرسائيليــة تواصــل الدفــع مبثــل هــذه املخططــات يف 

ــة. املنطق

ومــن املرجــح أن يتــم بــدء العمــل يف املنشــأة بعــد ســتة 

أعــوام، وســيخصص جــزء منهــا لوســائل منــع تلــوث الهــواء، 

كــام ســتتضمن قســام للتصنيــف الــذي ســيفصل بــني 

ــن  ــى م ــا تبق ــام م ــة للحــرق، بين ــات املامئ ــات النفاي مركب

النفايــات فســيتم تدويرهــا إن أمكــن، أو ترســل إىل املكــب.

يشــار إىل أن االحتــال أقــام يف منطقــة األغــوار أكــر موقع 

ملعالجــة ميــاه الــرف الصحــي، بالقــرب منــه املوقــع األكــر 

ملعالجــة النفايــات العضويــة التــي تــم فصلهــا يف البلــدات 
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واملــدن، ويضــاف إىل ذلــك منشــآت ملعالجــة النفايــات 
الطبيــة واإللكرتونيــة واإلطــارات.269

رام الله: االحتالل يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل 
الصحي ويعيث فيه خرابا

اقتحــم العــرشات مــن جنــود االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم 

العمــل  العامــة ملؤسســة لجــان  الجمعــة، مقــر اإلدارة 

ــك  ــرة، وذل ــة الب ــا مبدين ــطح مرحب ــة س ــي، يف منطق الصح

ــة. ــه الخارجي ــم أبواب ــد تحطي بع

وأفــاد شــهود عيــان، بأن جنــود االحتــال حطمــوا األبواب 

واألقفــال باملطــارق الثقيلــة قبــل الدخــول للمكاتــب داخــل 

ويلقــوا  باملؤسســة  داخليــة  املبنى، ويحطموا مكاتــب 

مبلفــات عــى األرض.

واســتنكرت مؤسســة لجــان العمــل الصحــي يف بيــان 

وصــل »وفــا«، اقتحــام مقرهــا الرئيــس والعبــث مبحتوياتــه 

وتعريــض حيــاة ســكان املبنــى الــذي يقــع املقــر فيــه 

ــكان  ــهدها امل ــي ش ــات الت ــد املواجه ــيام بع ــر وال س للخط

مــع الشــبان، وقيــام جنــود االحتــال باســتخدام قنابــل 

ــام. ــاز الس الغ

ودعــت العمــل الصحــي املؤسســات الحقوقيــة والصحيــة 

ــال  ــات االحت ــح مامرس ــة لفض ــة والدولي ــة املحلي واإلعامي

بحــق الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته املختلفــة.

وقالــت لجــان العمــل الصحــي: إن تخريــب واقتحــام 

القانــون  لنصــوص  واضحــة ورصيحــة  مخالفــة  مقرهــا 

الــدويل، واالتفاقــات الدوليــة التــي تكفــل حامية املؤسســات 

ــال. ــت االحت ــة تح الصحي

املؤسســات  ضــد  اإلرسائيليــة  الحملــة  إن  وأضافــت: 

األهليــة الفلســطينية، والتــي ســبقها اقتحــام ملشــافيها 

ــن  ــة، ل ــة الغربي ــن الضف ــة م ــاء مختلف ــا يف أرج وعياداته

يثنيهــا عــن مواصلــة تقديــم خدماتهــا الصحيــة واإلنســانية 

ــن  ــون م ــن يعان ــطينيني الذي ــني الفلس ــة للمواطن والتنموي

سياســات االحتــال وحصــاره ومــن اعتــداءات مســتوطنيه، 

مطالبــة بتوفــر الحاميــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني 
ومؤسســاته.270

السبت 2019/10/12

الناطق باسم الحكومة: نرفض التهديدات اإلرسائيلية 
ونؤكد متسكنا بحقنا يف تنويع مصادر استريادنا

ناطقهــا  عــن  صــادر  تريــح  يف  الحكومــة  رفضــت 

الرســمي ابراهيــم ملحــم، مســاء اليــوم الســبت، التهديــدات 

ــى  ــترتتب ع ــي س ــة« الت ــب الوخيم ــة بـ»العواق اإلرسائيلي

ــة،  ــن الســوق اإلرسائيلي ــف اســتراد العجــول م قرارهــا وق

الزراعيــة  املُنتجــات  إدخــال  بوقــف  بالتلويــح  وذلــك 

ــتمراراً  ــا اس ــة، واعترته ــواق اإلرسائيلي ــطينية إىل األس الفلس

لسياســة الضــم واالســتيطان والتهويــد التــي يعتنقهــا قــادة 

ــرف. ــي املتط ــني اإلرسائي اليم

ــا  ــكها بحقه ــح، »متّس ــا للتري ــة، طبق ــدت الحكوم وأك

ــه اتفــاق  يف تنويــع مصــادر اســترادها، وفــق مــا نــص علي

إلحــال  ســعيها  ســتواصل  وأنهــا  االقتصــادي،  باريــس 

البضائــع واملُنتجــات العربيــة محــل املُنتجــات اإلرسائيليــة، 

مثلــام تؤكــد اســتمرارها يف رشاء الخدمــة الطبيــة مــن 

ــك  ــن تل ــاً ع ــر واألردن بدي ــة يف م ــفيات العربي املستش

املقدمــة مــن املستشــفيات اإلرسائيليــة«.

ــدات  وقــال الناطــق الرســمي: » تابعت الحكومــة التهدي

ــى  ــترتتب ع ــي س ــة« الت ــب الوخيم ــة بـ«العواق اإلرسائيلي

ــة،  ــن الســوق اإلرسائيلي ــف اســتراد العجــول م قرارهــا وق

الزراعيــة  املُنتجــات  إدخــال  بوقــف  بالتلويــح  وذلــك 

تلــك  عــى  رداً  اإلرسائيليــة،  األســواق  إىل  الفلســطينية 

االســرتاتيجية  الرؤيــة  إطــار  يف  تنــدرج  التــي  الخطــوة 

ــة  ــت الحكوم ــال. وتابع ــن االحت ــي ع ــكاك التدريج لانف

العجــول  مربــو  نظمهــا  التــي  الشــاحنات  مظاهــرة 

عــى  بالضغــط  مطالبــني  أمــس  إرسائيــل  يف  واملــوايش 

الحكومــة الفلســطينية للرتاجــع عــن قرارهــا نظــراً ملــا 

ترتــب عــى تلــك الخطــوة مــن خســائر اقتصاديــة فادحــة 

أصابــت هــذا القطــاع الحيــوي يف إرسائيــل. مثلــام تابعــت 

الحكومــة قبــل ذلــك احتجــاج إدارة مستشــفى هداســا 

ــفيات  ــة إىل املستش ــات الطبي ــف التحوي ــا وق ــى قراره ع
اإلرسائيلية...”271

األحد 2019/10/13

األردن: مامرسات االحتالل يف »األقىص« تجر املنطقة إىل 
رصاع ديني

ــامية  ــات اإلس ــؤون واملقدس ــاف والش ــر األوق ــد وزي أك

األردين عبــد النــارص أبــو البصــل، رفــض بــاده املطلــق ملــا 

ورد مــن تريحــات وزيــر األمــن الداخــي وبعــض مســؤويل 

ــارك. ســلطات االحتــال املتعلقــة باملســجد االقــى املب

واعتــر الوزيــر أبــو البصــل يف بيــان صحفــي اليــوم األحــد، 
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هــذه التريحــات بغــر املســؤولة واملســتفزة ملشــاعر 

املســلمني يف العــامل، محــذرا مــن جــر املنطقــة إىل رصاعــات 

ــة  ــل املنطق ــد أن تص ــا وال نري ــي وال نريده ــة ال تنته ديني

إليهــا، وهــذا هــو لســان حــال املســلمني قاطبــة يف العــامل .

وأكــد أن األوقــاف األردنيــة تتابــع اعتــداء الســلطة القامئة 

ــا  ــبه م ــات أش ــذي ب ــى، وال ــى املســجد األق ــال ع باالحت

يكــون بثكنــة عســكرية، مؤكــدا أن مــا تســعى إليــه ســلطة 

ــم  ــر الوضــع التاريخــي القائ ــن محــاوالت تغي ــال م االحت

وفــرض تقســيم الزمــان واملــكان يف الحــرم القــديس الرشيــف 

هــو اعتــداء عــى الزمــان واملــكان الخــاص باملســلمني 

ــم. وحدهــم يف هــذه البقعــة املباركــة بنــص القــرآن الكري

ــّر  ــتطيع أن تغ ــن تس ــال ل ــوى االحت ــى أن ق ــدد ع وش

مــن الوضــع القائــم فيــه، فســنن اللــه تعــاىل يف ذلــك عــر 

ــال إىل زوال. ــد أن االحت ــان تؤك األزم

ــر األردين، إن املســلمني ال ينســون لحظــة ان  وقــال الوزي

ــو مــرسى  ــم فه ــدس له ــارك حــق مق ــى املب املســجد االق

رســولنا صــى اللــه عليــه وســلم وأحــد أقــدس ثاثة مســاجد 

للمســلمني وأن قدســية معراج الرســول صى الله عليه وسلم 

ال يقــل قدســية عــن مهبــط الوحــي وأن حاميتــه فريضة 272.

قرار االنفكاك االقتصادي يؤجج االحتجاجات يف وجه 
نتنياهو

أثــار قــرار الحكومــة منــع اســتراد العجــول مــن إرسائيــل 

مؤخــرا، ضجــة يف الشــارع الفلســطيني بــني مؤيــد ومعارض، 

والجــدوى االقتصاديــة منــه، يف ظــل األزمــة االقتصاديــة 

واملاليــة الناجمــة عــن احتجــاز إرسائيــل عائــدات الرائــب 

الفلســطينية »املقاصــة«.

واســتند املؤيــدون للقــرار يف رأيهــم إىل أنــه يــأيت يف 

إطــار خطــة الحكومــة لانفــكاك االقتصــادي عــن االحتــال 

اإلرسائيــي، واســتراد اللحــوم وغرهــا مــن املنتجــات لتحــل 

ــاج  ــز االنت ــال، وتعزي ــاج االحت ــن انت ــو م ــا ه ــل كل م مح

ــارج. ــن الخ ــارشة م ــتراده مب ــر اس ــي، وان مل يتوف املح

املعارضــون للقــرار أشــاروا إىل أنــه غــر مجــد ولــن يكــون 

لــه أي أثــر اقتصــادي، وإمنــا قــد يكــون ذريعــة للتجــار لرفــع 

أســعار اللحــوم عــى حســاب املســتهلكني.

وبحســب بروتوكــول باريــس االقتصــادي، كان يســمح 

ــم  ــن القوائ ــار ضم ــن األبق ــي رأس م ــتراد ألف ــة باس بداي

املوحــدة  الجمركيــة  التعرفــة  مــن  املســتثناة  الســلعية 

ــا  ــن الكوت ــا إىل )4( آالف رأس، لك ــم رفعه ــل، ت ــع إرسائي م

أصبحــت مفتوحــة، مبــا ميكــن مــن اســتراد األعــداد التــي 

تحتاجهــا الســوق الفلســطينية.

وقــال مديــر دائــرة التســويق يف وزارة الزراعــة طــارق أبــو 

لــن لـ»وفــا«، »يتــم اســتراد نحــو 120 ألــف رأس عجــل من 

إرسائيــل ســنويا، 10% منهــا مــن انتــاج املــزارع اإلرسائيليــة، 

والباقــي تســتورده إرسائيــل مــن الخــارج، ويتــم بيعــه 

للفلســطينيني، وهــذا كلــه ميثــل نحــو 60% مــن اســتهاك 

الســوق الفلســطينية مــن لحــوم العجــل، بينــام تــأيت بقيــة 

الكميــة عــن طريــق اســتراد اللحــوم املجمــدة مــن الخــارج 

وكذلــك مــن اإلنتــاج املحــي«.

لحــوم  طــن  ألــف   12 اســتراد  يتــم  أنــه  وأضــاف 

عجل مجمدة مــن الخــارج، ومــن 3000 إىل 4000 طــن 

الفلســطينية. املــزارع  مــن 

ــر يف  ــن 15 تاج ــر م ــد أك ــه يوج ــن إىل أن ــو ل ــار أب وأش

الضفــة وغــزة يحملــون تصاريــح اســتراد املــوايش، والطريــق 

مفتوحــة ألي شــخص بحصولــه عى تريــح االســتراد، مبينا 

أن عمليــة االســتراد فقــط تكــون مــن خــال إرسائيــل، 

ــة. ــع إدخــال اللحــوم عــر الحــدود األردني ومين

وأكــد أن العجــول املوجــودة اآلن يف الســوق الفلســطينية، 

ــى  ــا ع ــل حالي ــام نعم ــدة، ك ــهر عدي ــوق ألش ــي الس تغط

توفــر عجــول لتأمــني الســوق عــام 2020، مبينــا أن دفعــة 

مــن العجــول وصلــت املينــاء يف إرسائيــل ويجــري تحويلهــا 

إىل الســوق الفلســطينية.

وقــال: العــام املقبــل ســتكون كميــة العجــول يف الســوق 

ــل القــرار األخــر،  ــل قب أضعــاف مــا كان يصــل مــن إرسائي

موضحــا أن التجــار أنهــوا تخليــص عــدة شــحنات مــن 

ــت  ــي كان ــدول، الت ــي ال ــا، وه ــا وهنغاري ــال وفرنس الرتغ

إرسائيــل عــادة تســتورد منهــا العجــول التــي توردهــا 

للســوق الفلســطينية، يف الوقــت الــذي مننــع فيــه مــن 

ــة. ــدول العربي ــن ال ــوايش م ــول أو امل ــتراد العج اس

ــن أن أســعار العجــول كــام  ــو ل وحــول األســعار، أكــد أب

هــي عليــه، ووزارة االقتصــاد تقــوم بعملهــا يف جــوالت 

ــيقل  ــو 55 ش ــعر ه ــقف الس ــوق، وس ــى الس ــش ع التفتي

ــه بـــ50  ــات تبيع ــن املح ــد م ــام أن العدي ــرام، في للكيلوغ

ــط. ــيقل فق ش

ــن األول الجــاري، خــرج أصحــاب  ويف التاســع مــن ترشي

ــني، يف تظاهــرة يف  ــزارع العجــول واملســتوردين اإلرسائيلي م

ــال  ــة االحت ــس حكوم ــزل رئي ــرب من ــة، ق ــدس املحتل الق
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بنيامــني نتنياهــو والكنيســت، احتجاجــا عــى قــرار الحكومة 

ــل، وهــو  الفلســطينية بوقــف اســرتاد العجــول مــن إرسائي

مــا يرجــح كفــة مؤيــدي القــرار.

املــوايش  مــزارع  أصحــاب  مــن  كبــر  عــدد  وشــارك 

والعجــول واألغنــام يف املظاهــرة، أمــام منــزل نتنياهــو، 

رد  وجــود  عــدم  عــى  إرسائيــل  يف  املزارعــون  واحتــج 

إرسائيــي عــى املقاطعــة االقتصاديــة الفلســطينية عــى 

اإلرسائيليــة. املنتوجــات 

ــر  ــى تأث ــل ع ــر دلي ــل، أك ــرة يف إرسائي ــر املظاه وتعت

القــرار الفلســطيني بوقــف اســتراد العجــول، عــى التجــار 

ــل. ــوايش يف إرسائي ــزارع امل ــاب م وأصح

وقــال رئيــس جمعيــة مزارعــي تربيــة العجــول واملــوايش 

يف إرسائيــل دورون بيدتــس إن الســبب الحقيقــي للتظاهــر 

أمــام منــزل نتنياهــو اتخــاذ تدابــر من أجــل الغــاء املقاطعة 

الزراعيــة  املنتوجــات  عــى  الفلســطينية  االقتصاديــة 

اإلرسائيليــة، ألنهــا أرضت مبئــات املزارعــني، والخســائر تقــدر 

بـــ80 مليــون شــيقل شــهريا نتيجــة املقاطعــة الفلســطينية 

ــة. ــار اإلرسائيلي لألبق

ــطينيني،  ــار الفلس ــص التج ــحب تراخي ــرتح دورون س واق

الذيــن بحوزتهــم تصاريــح اســتراد، النهــم يــرون بالزراعــة 

ــوال  ــم بالتج ــامح له ــدم الس ــا، وع ــة ومنتوجاته اإلرسائيلي

ــة. ــئ اإلرسائيلي ــرور يف املوان وامل

كــام هــددت إرسائيــل، الحكومــة الفلســطينية مبــا وصفته 

»عواقــب وخيمــة« إذا اســتمرت يف مقاطعــة اســتراد األبقار 

واملــوايش منهــا، تتمثــل يف وقــف إدخــال املنتجــات الزراعيــة 

الفلســطينية لألســواق اإلرسائيلية.

وكانــت الحكومــة اتخذت ســابقا قــرارا بوقــف التحويات 

الطبيــة إىل املستشــفيات اإلرسائيليــة، والبحــث عــن بدائــل 

محليــة أو عربيــة، القــى مؤخــرا ردة فعــل ايجابية، بتنشــيط 

املستشــفيات الفلســطينية ودعمهــا بشــكل كبر.

كــام انعكــس هــذا القــرار عــى املستشــفيات اإلرسائيليــة، 

ــام« اإلرسائيــي،  حيــث دعــا مؤخــرا مديــر مستشــفى »رمب

كونهــا  إرسائيــل،  إىل  الطبيــة  التحويــات  اســتئناف  إىل 

تســببت بأزمــة ماليــة عصفــت بهــا، إضافــة إىل مستشــفى 

ــدس. ــا يف الق هداس

ــا  ــام، عندم ــدة أي ــل ع ــدت قب ــرار تأك ــذا الق ــة ه صوابي

التقــى رئيــس هيئــة الشــؤون املدينــة الوزيــر حســني 

الشــيخ، مــع وزيــر املاليــة اإلرسائيــي موشــيه كحلــون، 

ــة إىل  ــات الطبي ــاد يف التحوي ــود فســـ ــرتف بوج ــذي اع ال

املســـــتشفيات اإلرسائيليــة.

وقــال الناطــق الرســمي باســم وزارة الصحــة أســامة 

النجــار إن التحويــات الطبيــة إىل املستشــفيات اإلرسائيليــة 

كالنــت تُكلــف خزينــة الدولــة نحــو 100 مليــون دوالر 

ســنويا، وبعــد قــرار وقــف التحويــات الطبيــة، تــم خفــض 

ــن النصــف. ــر م ــغ ألك املبل

إىل  تحويلهــا  يتــم  كان  التــي  الحــاالت  أن  وأضــاف 

املستشــفيات اإلرسائيليــة تعالــج جــزء منهــا يف املستشــفيات 

الفلســطينية، ومــا ال يوجــد عــاج لــه يتــم تحويلــه إىل 

ــم  ــاق معه ــم االتف ــد أن ت ــر، بع ــفيات األردن وم مستش

ــة. ــفيات اإلرسائيلي ــن املستش ــل م ــة أق ــك، بتكلف ــى ذل ع

ــر  ــل سيشــهد انخفاضــا أك ــام املقب ــار أن الع ــد النج وأك

ــة مــع العــام الجــاري  ــة مقارن ــات الطبي ــورة التحوي يف فات

ــام. ــح الع ــه ســيكون للصال واملــايض، وهــذا كل

ــأيت  ــال ال ي ــن االحت ــادي ع ــكاك االقتص ــة، االنف يف النهاي

بيــوم وليلــة، وميكــن ان يكــون لــه مثــن باهــظ، كــام 

يحتــاج إىل منــح مزيــد مــن الثقــة للحكومــة، لتنفيــذ 

الخطــة التــي أعلنــت عنهــا، تنفيــذا لقــرارات اتخذتهــا 

القيــادة الفلســطينية يف أكــر مــن مناســبة، وهــي االنفــكاك 

االقتصــادي عــن االحتــال.

وكانــت الحكومــة أقــرت يف جلســتها بتاريــخ 2019/9/9، 

وقــف اســتراد العجــول مــن إرسائيــل يف إطــار خطتهــا 

ــاح  ــاج املحــي، واالنفت ــز اإلنت لانفــكاك االقتصــادي، وتعزي
ــة.273 ــة والعاملي ــواق العربي ــن األس ــتراد م واالس

اإلعالن عن بناء 251 وحدة استيطانية واالستيالء عىل 
عرشات الدومنات يف بيت لحم

ــوم األحــد، عــن  ــت ســلطات االحتال اإلرسائيي، الي أعلن

ــتيطانية، ومصــادرة  ــكنية اس ــاء 251 وحــدة س ــا بن اعتزامه

عــرشات الدومنــات مــن أرايض محافظــة بيــت لحــم.

وقــال مديــر هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف بيــت 

ــط  ــس التخطي ــا يســمى »مجل ــة، إن م لحــم حســن بريجي

والبنــاء ومجلــس مســتوطنات عصيــون« أقــر مخططــا 

لبنــاء 251 وحــدة اســتيطانية، منهــا 146 يف مجمــع »غــوش 

عصيــون« االســتيطاين جنــوب بيــت لحــم، و105 وحــدات يف 

مســتوطنة »كفــار الــداد« رشقــا.

ويف السياق، اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي عــى 

مســاحات واســعة مــن أرايض بلــدة نحالني غرب بيــت لحم، 
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لصالــح توســيع مســتوطنة »ألــون شــفوت« عــى حســابها.

وأشــار بريجيــة إىل أن قــرار االســتياء طــال عــرشات 

الدومنــات مــن أرايض الحــوض الطبيعــي رقــم )4( التابعــة 

ــدة داخــل  ــاء وحــدات اســتيطانية جدي ــدة، لغــرض بن للبل
ــورة.274 ــتوطنة املذك املس

قوات االحتالل تعتقل 12 مواطنا من القدس

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، فجــر اليــوم األحــد، 

12 مواطنــا مــن مدينــة القــدس املحتلــة.

وقالــت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، إن قــوات االحتــال 

اعتقلــت املواطــن املقــديس وحيــد شــبانة عقــب مداهمــة 

ــة. ــدس املحتل ــون، بالق ــل الزيت ــي جب ــه يف ح منزل

وأضافــت أن قــوات االحتــال داهمــت أيضــا عــددا مــن 

منــازل املواطنــني يف بلــدة العيســوية يف القــدس، واعتقلــت 

ــا(،  ــرد )19 عام ــن زم ــم حس ــم: حات ــا، ه ــا منه 11 مواطن

ــم  ــد مصطفــى، وندي ــا(، وخال ــد )23 عام ــاء أميــن عبي وضي

الصفــدي، وخالــد وليــد عبيــد، ومحمــد مــروان عبيــد، 

ومحمــد درويــش، آدم شــفيق عبيــد، وفــراس الزغــر، وعــي 
ــد.275 ــزة عبي ــدان، ومعتصــم حم ــد حم محم

االحتالل يغلق املعابر مع األرايض الفلسطينية 

مداهمة مناطق يف الخليل واملستوطنون يعتدون عىل 
قاطفي الزيتون

أعلنــت ســلطة االحتــال عــن إغــاق املعابــر مــع الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة ليومــني بــدءا مــن صبــاح اليــوم 

األحــد بســبب عيــد »العــرش« اليهــودي، يف حــني داهمــت 

ــدى  ــام اعت ــة، بين ــق يف الضف ــدة مناط ــال ع ــوات االحت ق

ــاق  ــتمر اإلغ ــون. وسيس ــي الزيت ــى قاطف ــتوطنون ع مس

حتــى مســاء يــوم االثنــني، عــى أن يعــاد فتــح املعابــر 

ــة  ــانية الطارئ ــاالت اإلنس ــامح للح ــع الس ــاء. م ــوم الثاث ي

ــب التنســيق الخــاص  ــا مــن مكت ــة عليه ــم املوافق ــي يت الت

باالرتبــاط بالتحــرك عــر تلــك املعابــر مــن وإىل األرايض 

الفلســطينية. كــام زعمــت مصــادر إرسائيليــة، مســاء أمــس، 

ــل  ــن قب ــار م ــاق ن ــت إلط ــتوطنني تعرض ــيارة للمس أن س

مســلحني فلســطينيني قــرب بــؤرة »حفــات جلعــاد« القريبة 

مــن نابلــس دون إصابــات. وبحســب موقــع القنــاة العريــة 

ــار  ــغ عــن إطــاق الن ــإن أحــد املســتوطنني أبل الســابعة، ف

باتجاهــه مــن قبــل مســلحني فلســطينيني كانــوا عــى مــن 

دراجــة ناريــة. فيــام قــال الجيــش اإلرسائيــي إنــه يتحقــق 

ــاغ.276 مــن الب

الحكومة ترفض التهديدات اإلرسائيلية وتتمسك بحقها 
يف تنويع مصادر استريادها 

ــب  ــة بـ»العواق ــدات اإلرسائيلي ــة التهدي ــت الحكوم تابع

الوخيمــة« التــي ســترتتب عــى قرارهــا، وقــف اســتراد 

العجــول مــن الســوق اإلرسائيليــة، وذلــك بالتلويــح بوقــف 

األســواق  إىل  الفلســطينية  الزراعيــة  املنتجــات  إدخــال 

اإلرسائيليــة، رداً عــى تلــك الخطــوة التــي تنــدرج يف إطــار 

ــال.  ــن االحت ــكاك التدريجــي ع ــة االســرتاتيجية لانف الرؤي

وتابعــت الحكومــة مظاهــرة الشــاحنات التــي نظمهــا مربــو 

ــط  ــني بالضغ ــس، مطالب ــل أم ــوايش يف إرسائي ــول وامل العج

عــى الحكومــة الفلســطينية للرتاجــع عــن قرارهــا نظــرا ملــا 

ترتــب عــى تلــك الخطــوة مــن خســائر اقتصاديــة فادحــة 

أصابــت هــذا القطــاع الحيــوي يف إرسائيــل. مثلــام تابعــت 

الحكومــة قبــل ذلــك احتجــاج إدارة مستشــفى هداســا 

ــفيات  ــة إىل املستش ــات الطبي ــف التحوي ــا وق ــى قراره ع

ــة. اإلرسائيلي

وتعترهــا  التهديــدات،  تلــك  ترفــض  إذ  الحكومــة  إن 

اســتمرارا لسياســة الضــم واالســتيطان والتهويــد، التــي 

ــد  ــا تؤك ــرف، فإنه ــي املتط ــني اإلرسائي ــادة اليم ــا ق يعتنقه

متســكها بحقهــا يف تنويــع مصــادر اســترادها، وفــق مــا نــص 

ــا ســتواصل ســعيها  ــس االقتصــادي، وأنه ــاق باري ــه اتف علي

إلحــال البضائــع واملنتجــات العربيــة محــل املنتجــات 

الخدمــة  يف رشاء  اســتمرارها  تؤكــد  مثلــام  اإلرسائيليــة، 

الطبيــة مــن املستشــفيات العربيــة يف مــر واألردن، بديــا 

ــة. ــفيات اإلرسائيلي ــن املستش ــة م ــك املقدم ــن تل ع

وقــد هــددت إرسائيــل الســلطة الفلســطينية، بوقــف 

ــواقها ردا  ــة الفلســطينية إىل أس ــات الزراعي إدخــال املنتج
عــى قــرار الســلطة وقــف اســتراد األبقــار واملوايش منهــا.277

االثنني 2019/10/14

6  أرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام رفضا العتقالهم 
اإلداري بينهم األسرية اللبدي

يواصــل ســتة أرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي 

ــوح عــن الطعــام، رفضــاً العتقالهــم اإلداري،  إرضابهــم املفت

بينهــم األســرة هبــه اللبــدي، وأقدمهــم األســر أحمــد غنــام 

املــرب عــن الطعــام منــذ 93 يومــا.

ــني، إن  ــوم االثن ــدر الي ــان، ص ــر يف بي ــادي األس ــال ن وق
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أوضاعــا صحيــة خطــرة يواجههــا األرسى املربون، ال ســيام 

األرسى غنــام، وإســامعيل عــي املــرب منــذ 83 يومــا، 

وطــارق قعــدان املــرب منــذ 76 يومــا، حيــث تحتجزهــم 

إدارة معتقــات االحتــال منــذ عــدة أســابيع يف عــزل 

ــة وقاهــرة. ــة«، يف ظــروف صعب ــل »نيتســان – الرمل معتق

آخــرون  أرسى  ثاثــة  يواصــل  جانبهــم  إىل  وأضــاف: 

إرضابهــم عــن الطعــام، وهــم: األســر أحمــد زهــران املرب 

منــذ )23( يومــاً، واألســر مصعــب الهنــدي منــذ )21( يومــاً 

وهــام يقبعــان يف معتقــل »النقــب الصحــراوي«، واألســرة 

هبــة اللبــدي املربــة عــن الطعــام منــذ )21( يومــاً، وذلــك 

ــق  ــب جســدي ونفــي يف التحقي ــد أن تعرضــت لتعذي بع

قبــل تحويلهــا إىل االعتقــال اإلداري، وتقبــع اليــوم يف زنازيــن 

معتقــل »الجلمــة«.

وأوضــح، أن األســرين غنــام وعــي ســتُعقد لهــام جلســات 

يف محكمــة االحتــال العليــا خــال الشــهر الجــاري، كذلــك 

ســتُعقد جلســات لألســر الهنــدي واألســرة اللبــدي يف 

ــم العســكرية. املحاك

 ويرافــق إرضاب األرسى جملــة مــن اإلجــراءات االنتقامية 

ــم  ــذ إعانه ــم من ــال بحقه ــات االحت ــا إدارة معتق فرضته

وســلبهم  إرادتهــم،  لكــرس  محاولــة  وذلــك يف  اإلرضاب، 

إنســانيتهم، منهــا: حرمــان عائاتهــم مــن زيارتهــم، وعرقلــة 

زيــارات املحامــني لهــم، ونقلهــم املتكــرر إلنهاكهــم جســدياً، 

واحتجازهــم يف زنازيــن ال تصلــح للعيــش اآلدمــي، عــدا عــن 

ــم  ــجانون بحقه ــا الّس ــي ينفذه ــة الت ــراءات االنتقامي اإلج

عــى مــدار الســاعة، كالتفتيــش املتكــرر ليــاً.

ــة  ــة يف تلبي ــال تتعمــد املامطل ــال، إن ســلطات االحت وق

ــة إلنهاكهــم جســدياً والتســبب  ــك يف محاول مطالبهــم، وذل

مــن  يعانــون  فجميعهــم  خطــرة،  بأمــراض  بإصابتهــم 

تراجــع واضــح وخطــر يف أوضاعهــم الصحيــة، ويعــاين 

غالبيــة األرسى املربــني مــن أوجــاع شــديدة يف كافــة 

أنحــاء الجســد، وانخفــاض حــاد يف الــوزن، وهــزال وضعــف 

شــديدين، كــام أن جميعهــم يخرجــون لزيــارة املحامــي 

بواســطة كــراٍس متحركــة، ومنهــم مــن يعــاين منــذ أســابيع 

ــدم. ــروج لل ــا خ ــدة يصاحبه ــارة املع ــؤ لعص ــن تقي م

وأكــد  أن اســتمرار قضيــة اإلرضابــات ضــد االعتقــال 

ــال  ــة االعتق ــة لسياس ــة طبيعي ــو إال مواجه ــا ه اإلداري، م

اإلداري املمنهجــة التــي تهــدف ســلطات االحتــال مــن 

خالهــا رسقــة أعــامر املئــات مــن األرسى، ومســتقبلهم، 

الســيايس  دورهــم  وتقويــض  عائاتهــم،  ومســتقبل 

واالجتامعــي، وبعضهــم تجــاوزت مجمــوع ســنوات اعتقالــه 

ــنوات. ــرش س ــن ع ــر م ــل ألك ــر متواص ــكل غ اإلداري بش

ــال  ــات االحت ــني يف معتق ــدد األرسى اإلداري ــر أن ع يذك

ــة  ــرات، وخمس ــاث أس ــم ث ــرا، بينه ــو 450 أس ــل نح وص

قارصيــن عــى األقــل278.

االحتالل يعتزم بناء 251 وحدة استيطانية واالستيالء 
عىل عرشات الدومنات يف بيت لحم 

عــن  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أعلنــت 

ــتيطانية، ومصــادرة  ــكنية اس ــاء 251 وحــدة س ــا بن اعتزامه

عــرشات الدومنــات مــن أرايض محافظــة بيــت لحــم.

وقــال مديــر هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف بيــت 

ــط  ــس التخطي ــا يســمى »مجل ــة، إن م لحــم حســن بريجي

والبنــاء ومجلــس مســتوطنات عصيــون أقــر مخططــاً لبنــاء 

اســتيطانية، منهــا 146 يف مجمــع »غــوش  251 وحــدة 

عصيــون« االســتيطاين جنــوب بيــت لحــم، و105 وحــدة يف 

ــاً. ــداد« رشق ــار ال مســتوطنة »كف

ويف الســياق، اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي عــى 

مســاحات واســعة مــن أرايض بلــدة نحالني غرب بيــت لحم، 

لصالــح توســيع مســتوطنة »ألــون شــفوت« عــى حســابها.

وأشــار بريجيــة إىل أن قــرار االســتياء طــال عــرشات 

الدومنــات مــن أرايض الحــوض الطبيعــي رقــم )4( التابعــة 

للبلــدة، لغــرض  بنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة داخــل 
ــورة.279 ــتوطنة املذك املس

االحتالل يعتقل مدير األمن الوقايئ يف القدس وخمسة 
شبان آخرين من ساحات األقىص

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم االثنــني، 

ــد  ــة العمي ــدس املحتل ــايئ يف الق ــن الوق ــاز األم ــر جه مدي

ســعيد عطــاري وخمســة شــبان آخريــن مــن باحــات 

املســجد األقــى املبــارك.

ــادوا  ــان أن عنــارص رشطــة االحتــال اقت وأكــد شــهود عي
ــة.280 ــق يف املدين ــز التحقي ــني الســتة إىل أحــد مراك املعتقل

تحت تهديد السالح.. مستوطن يهاجم قاطفي الزيتون 
يف أرايض شوفة بطولكرم

هاجــم مســتوطن بتهديــد الســاح، اليــوم االثنــني، قاطفي 

الزيتــون يف قريــة شــوفة جنــوب رشق طولكرم.

ــاع عــن األرايض يف  ــال أحــد الناشــطني يف مجــال الدف وق
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شــوفة املزارع تحســني حامد لـ»وفــا«، إن أحــد مســتوطني 

»افنــي حيفتــس« الجامثــة عــى أرايض القريــة اقتحــم 

مــكان تواجــد املزارعــني محمــود محمــد عبــد الكريــم 

ــت  ــم تح ــون، ومنعه ــم للزيت ــاء قطفه ــه أثن درويب وإخوان

تهديــد الســاح والــكاب البوليســية مــن مواصلــة عملهــم 
وطردهــم مــن األرض.281

لجنة االنتخابات تجتمع مبمثيل الفصائل واألحزاب يف 
الضفة

عقــدت لجنــة االنتخابــات املركزيــة، أمــس، اجتامعــاً مــع 

ممثــي الفصائــل واألحــزاب السياســية يف مقرهــا العــام 

ــرة. ــة الب مبدين

ــة، املجتمعــني  ــس اللجن ــارص رئي ــا ن ــور حن ــع الدكت وأطل

عــى فحــوى لقائــه مــع الرئيــس محمــود عبــاس، املتضمــن 

ــا  ــة تتبعه ــة ترشيعي ــات عام ــس إلجــراء انتخاب توجــه الرئي

مبواصلــة  اللجنــة  رئيــس  وتكليفــه  رئاســية،  انتخابــات 

ــي. ــل الوطن ــل العم ــي فصائ ــع ممث ــاءات م اللق

وقــال نــارص: إن هــذه االجتامعــات مــع الفصائــل تــأيت يف 

إطــار دور اللجنــة بتهيئــة البيئــة املواتيــة وتعزيــز مشــاركة 

االنتخابــات،  يف  السياســية  واألحــزاب  الفصائــل  جميــع 

واالســتامع ملواقفهــم وتوجهاتهــم فيــام يتعلــق بهــا، وهــي 

ــع  ــة يف جمي ــة الدميقراطي ــاح العملي ــة إلنج ــوات مهم خط

األرايض الفلســطينية، ولضــامن أوســع مشــاركة فيهــا، مؤكــداً 

جاهزيــة اللجنة مــن الناحية الفنية إلجراء هــذه االنتخابات.

مــن جهتهــم، أكــد الحضــور أن االنتخابــات حــق دســتوري 

النظــام  لتجديــد  انتخابــات مســتحقة  للمواطــن وأنهــا 

ــك عــى رضورة تكثيــف الجهــود املشــرتكة  الســيايس، وكذل

ــا. ــوب إلنجاحه ــق املطل ــاد التواف ــا وإيج لضــامن إجرائه

ــني عــن  ــات ممثل ــة االنتخاب ومــن املقــرر أن تلتقــي لجن

مؤسســات املجتمــع املــدين خــال األســبوع الجــاري، يتبعهــا 

إجــراء الرتتيبــات الازمــة لتوجــه وفــد مــن لجنــة االنتخابات 

برئاســة حنــا نــارص إىل قطــاع غــزة يف وقــت الحــق، لعقــد 

اجتامعــات مامثلــة مــع قــادة الفصائــل يف القطــاع لنفــس 

الغــرض282.

الثالثاء 2019/10/15

مرزوق الغانم: االحتالل اإلرسائييل يستقوي بصمت 
املجتمع الدويل

الصمت هنا ليس حيادا والسكوت هنا ليس توازنا

أكــد رئيــس مجلــس األمــة الكويتــي مــرزوق عــي الغانــم 

أن االحتــال اإلرسائيــي يســتقوي بصمــت املجتمــع الــدويل 

إزاء جرامئــه، مشــددا عــى أن »الصمــت الــدويل هنــا ليــس 

حيــادا أو توازنــا”.

جــاء ذلــك يف كلمــة للغانــم، اليــوم االثنــني، أمــام الجمعية 

العامــة ملؤمتــر االتحــاد الرملــاين الــدويل الـــ141، املنعقــد يف 

العاصمــة الربيــة بلغــراد تحــت عنــوان )دور الرملانــات يف 

تعزيــز القانــون الــدويل واملســاهمة يف التعــاون اإلقليمــي( 

بحســب بيــان لشــبكة )الدســتور( اإلخباريــة.

وقــال الغانــم إن الصمــت الــدويل يفاقــم اليــأس ويقتــل 

الشــعب  خاصــة  املنطقــة،  لشــعوب  بالنســبة  األمــل 

ــؤدي إىل انفجــار بــرشي ال  الفلســطيني، وهــذا ميكــن أن ي

أحــد يف العــامل محصــن مــن آثــاره وتداعياتــه.

ــال الصــارخ والواضــح  ــن يكمــن املث ــم: أي وتســاءل الغان

ــدويل؟ بحيــث يكــون هــذا االنتهــاك  ــون ال يف انتهــاك القان

ــا مســتمرا ومتواصــا ممنهجــا ومنظــام. ــا ومزمن قدمي

وأضــاف أنــه متأكــد مــن أن الجميــع هنــا ومــن مختلــف 

املجموعــات الجيوسياســية ســترق يف ذهنــه للوهلــة األوىل 

مأســاة الشــعب الفلســطيني واالحتــال اإلرسائيــي الغاشــم، 

ــر  ــه األك ــوادة، وألن ــا ه ــل ب ــه املتواص ــدم وألن ــه األق ألن

خرقــا لــكل قانــون دويل ولــكل اتفاقيــة عامليــة ولــكل رشعــة 

دينيــة أو وضعيــة.

وذكــر أن أكــر مــا يبعــث عــى الحــزن واألىس والشــعور 

بالذنــب والعــار اإلنســاين هــو أن هــذا املثــال النتهــاك 

القانــون الــدويل بــدءا مــن عنوانــه العريــض وهــو االحتــال 

انتهــاء  واالســتيطان  والتهجــر  القتــل  بعناويــن  مــرورا 

ــة  ــى ثقاف ــات ع ــر واالفتئ ــجر والحج ــر الش ــن تدم بعناوي

األرض ورائحتهــا التاريخيــة وحقيقتهــا الجغرافيــة، هــو 

ــل بصمــت دويل مريــب. انتهــاك مســتمر ومتواصــل ويقاب

وبــني الغانــم أنــه إذا كان هنــاك مــن يدعــي بأنــه ال 

ــجعه  ــه وال يش ــه يف خطوات ــال وال يجاري ــع االحت ــف م يق

عــى اســتمراء القمــع والغطرســة فأقــول لــه إن االحتــال ال 

يتحــرك بوحــي مــن دول قليلــة تدعمــه وتســانده فقــط، بل 

بدافــع معرفتــه ويقينــه أن اآلخريــن صامتــون وعاجــزون وال 

يتحركــون.

ــكوت  ــادا والس ــس حي ــا لي ــت هن ــى أن الصم ــدد ع وش

ــا، بــل هــو تفويــض عــى بيــاض الحتــال  ــا ليــس توازن هن

ــاه. ــل مبقتض ــت ويعم ــذا الصم ــتقوي به يس
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ــاتنا  ــن مناقش ــروا يف عناوي ــط انظ ــم: »فق ــاءل الغان وتس

العامــة طيلــة الســنوات املاضيــة، مــا هــو القاســم املشــرتك 

ــل، نتحــدث  ــرز إرسائي ــة فت ــا؟ نتحــدث عــن العنري بينه

عــن الاجئــني فيكــون مثالنــا الحــي إرسائيــل، نتحــدث عــن 

ــل شــاهدنا األول،  انتهــاك حقــوق األطفــال، فتكــون إرسائي

نتناقــش عــن ظلــم األقليــات، فــإذا بإرسائيــل مــادة دراســية 

لهــذا املوضــوع”.

وتابــع: »هــل هــي صدفــة أن يكــون هــذا االحتــال مثــاال 

ــاين  ــاد الرمل ــه االتح ــادي ب ــا ين ــض كل م ــا يناق ــا وعملي حي

الــدويل”.

وقــال: »هــا نحــن اليــوم نناقــش موضــوع القانــون الدويل 

وتعزيــزه فــإذا بنــا أمــام االحتــال الوحيــد يف العــامل الــذي 

ــادئ  ــدة ومب ــم املتح ــرارات األم ــن ق ــر م ــه أك ــرى نفس ي

ــر  ــه أك ــدرت بحق ــذي ص ــال ال ــة، االحت ــة الدولي الرشعي

ــاجبة”. ــتنكرة والش ــة واملس ــة املدين ــرارات الدولي الق

ــذي تجمــع كل  ــد ال ــال الوحي ــام االحت ــا أم وأردف: »إنن

منظــامت حقــوق اإلنســان وكل نشــطاء الســام وكل انصــار 

البيئــة وكل املبرشيــن بالتعايــش عــى أنــه املثــال الصــارخ يف 

انتهــاك حقــوق اإلنســان”.

وأضــاف الغانــم: »هنــاك إجــامع شــعبي وأهــي يف أمــركا 

الاتينيــة البعيــدة، ويف آســيا، وأوروبــا، وأفريقيــا، عــى رفض 

ــع كل هــذا نحــن عاجــزون  ــال، وم مامرســات هــذا االحت

عــن التحــرك، والنتيجــة كانــت اســتمرار االحتــال يف صلفــه 

وتحديــه وال مباالتــه بــكل العــامل.

ــرار  ــال الق ــر وظ ــا إىل املؤمت ــني جئن ــل عام ــع: »قب وتاب

األحــادي باعتبــار القــدس عاصمــة لاحتــال ماثلــة أمامنــا 

ومل نفعــل شــيئا، ويف املؤمتــر املــايض أتينــا عــى وقــع قــرار 

ــل  ــة ومل نفع ــة الجــوالن املحتل ــال بضــم هضب ــذا االحت ه

شــيئا، واليــوم نحــر هــذا املؤمتــر وللتــو رئيــس وزراء 

ــور األردن”. ــم غ ــه بض ــن نيت ــن ع ــال يعل االحت

وقــال الغانــم: »مــاذا بعــد؟ هــل ســيلتزم املجتمــع الــدويل 

وخاصــة الرملــاين منــه الصمــت املطبــق؟ ومــا هــي الرســالة 

التــي نريــد إيصالهــا إىل الفلســطينيني بهــذا الصمــت؟

ــم  ــذا أنت ــم ه ــول: »بصمتك ــه بالق ــم كلمت ــم الغان واختت

للعزلــة،  وتســوقون  اإلحبــاط،  وترعــون  اليــأس  تربــون 

وتراكمــون الغضــب، وتقتلــون األمــل، وتشــجعون

اإلرهــاب وهــذه كلهــا مشــاعر وعواطــف تدخــل كمــواد 

أوليــة يف صناعــة انفجــار بــرشي لــه تأثــر القنبلــة النوويــة، 

ــامل  ــار، فالع ــأرسه دوي االنفج ــامل ب ــمع الع ــوين سيس صدق
ــا، ال أحــد”«.283 ــزرع وال أحــد محصــن هن ــا ي ــي م يجن

مستوطنون يهاجمون موظفي زراعة ومينعون املزارعني 
من قطف الزيتون

ــم  ــة أم املراج ــن خرب ــة م ــس، مواطن ــاء أم ــب مس أصي

اعتــداء  بعــد  نابلــس  جنــوب  دومــا  لقريــة  التابعــة 

ــات  ــال مواجه ــاب خ ــب ش ــام أصي ــا، ك ــتوطنني عليه املس

مــع قــوات االحتــال قــرب حاجــز مخيــم شــعفاط، إىل 

ــازل  ذلــك داهمــت قــوات االحتــال فجــر أمــس، عــدة من

ــة  ــت خرب ــام اقتحم ــطية، ك ــدة سبس ــا بل ــب اقتحامه عق

ــني  ــش، يف ح ــات تفتي ــت بعملي ــوار ورشع ــة باألغ الحديدي

أســلحتها  نــران  اإلرسائيليــة  الحربيــة  الــزوارق  فتحــت 

الرشاشــة الثقيلــة تجــاه مراكــب الصياديــن قبالــة ســواحل 

القطــاع، ويف القــدس، اســتدعت قــوات االحتــال أمــني رس 

حركــة »فتــح« يف بلــدة العيســوية يــارس درويــش للتحقيــق، 

فيــام هاجــم مســتوطنون بالحجــارة موظفــني مــن مديريــة 

زراعــة قباطيــة، قــرب بلــدة ســيلة الظهــر، ومنعوهــم مــن 

ــام هاجــم مســتوطن  ــون، بين ــع لقطــف الزيت ــد موق تحدي

مــن مســتوطنة »أفنــي حيفتــس« املقامــة عــى أرايض قريــة 

شــوفة جنــوب رشق طولكــرم بســاحه عــدداً مــن قاطفــي 
ــوفة.284 ــة ش ــون يف قري الزيت

الحكومة ترفض التهديدات اإلرسائيلية املتعلقة باالقتصاد

التهديــدات  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  رفــض 

اإلرسائيليــة املتعلقــة باقتصادنــا الوطنــي، وقــال: »مــن حقنــا 

أن نســتورد مــا نريــد وممــن نريــد، وال يحــق إلرسائيــل أن 

ــا«. ــية علين ــة والسياس ــا التجاري ــي إرادته مُت

وأشــار رئيــس الــوزراء يف مســتهل جلســة مجلــس الــوزراء 

ــس، إىل  ــه، أم ــة رام الل ــدت يف مدين ــي عق ــبوعية، الت األس

أن أزمــة االمــوال مــع الجانــب اإلرسائيــي مــا زالــت قامئــة، 

ــة«. ــا كامل وقــال: »نحــن نــر عــى اســتيفاء أموالن

وأضــاف، أنــه تــم اإليعــاز لــوزارة املاليــة بــرف دفعــات 

ماليــة منتصــف هــذا الشــهر لســداد مســتحقات املوظفــني، 

ــن،  ــت ممك ــرب وق ــا بأق ــة لرفه ــغ املتبقي ــة املبال وجدول

شــاكراً صمــود املوظفــني وصرهــم مــن مدنيــني وعســكريني.

وعــر رئيــس الــوزراء عــن شــكره لجمهوريــة مــر 

العربيــة، ولرئيــس الــوزراء املهنــدس مصطفــى مدبــويل 

ــد  ــتقبال الوف ــاوة اس ــى حف ــني ع ــوزراء املري ــع ال ولجمي
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ــق  ــارة وتحقي ــاح الزي ــته وإنج ــطيني برئاس ــوزاري الفلس ال
أهدافهــا. 285

األربعاء 2019/10/16

الخميس 2019/10/17

قمة الرياض: امللك سلامن يؤكد للرئيس الدعم السعودي 
للشعب الفلسطيني وحقوقه

اجتمــع الرئيــس محمــود عبــاس يف العاصمــة الســعودية 

الريــاض، أمــس، مــع خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك 

ــعود. ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلامن ب س

ــره ملواقــف اململكــة  وأعــرب الرئيــس عــن شــكره وتقدي

الداعمــة للشــعب الفلســطيني عــى املســتويات كافــة، 

يف  الفلســطيني  الشــعب  جانــب  إىل  الدائــم  ووقوفهــا 

ــس  ــك املؤس ــد املل ــذ عه ــة من ــه النضالي ــف محطات مختل

ــوم. ــة الي ــعود لغاي ــز آل س ــد العزي ــوم عب املرح

وأكــد الرئيــس وقــوف الشــعب الفلســطيني وقيادتــه إىل 

جانــب اململكــة العربيــة الســعودية يف تصديهــا ووقوفهــا يف 

وجــه اإلرهــاب الــذي تتعــرض لــه.

ــف  ــني، مواق ــني الرشيف ــادم الحرم ــدد خ ــه، ج ــن جانب م

اململكــة الداعمــة للشــعب الفلســطيني وقيادتــه، وتقدميهــا 

ــه  ــاء دولت ــة يف بن ــه املرشوع ــل حقوق ــم لني كل ســبل الدع

ــدس  ــا الق ــام 1967م وعاصمته ــدود الع ــى ح ــتقلة ع املس

الرشيــف، وفــق األســس املعــرتف بهــا دوليــا، ومبــادرة 
ــة.286 ــام العربي الس

األسري سامر العربيد يستعيد وعيه و»الشاباك« 
سيستكمل التحقيق معه

ــة  ــة الجبه ــس خلي ــد، رئي ــامر العربي ــر س ــتعاد األس اس

ــه  ــتوطنة وعي ــل مس ــال بقت ــا االحت ــي اتهمه ــعبية الت الش

ــزة يف مستشــفى  ــة املرك ــاء، يف وحــدة العناي ــل، الثاث الكام

هداســا يف القــدس، وذلــك بعــد حــوايل أســبوعني مــن 

نقلــه إىل املستشــفى يف حالــة صحيــة حرجــة إثــر التحقيــق 

معــه مــن قبــل »الشــاباك«، وخضوعــه منــذ ذلــك الحــني، 

ــي. ــس االصطناع ــر والتنف للتخدي

ــال  ــد اعتق ــم متدي ــه ت ــس« بأن ــة »هآرت ــادت صحيف وأف

ســامر وهــو يف املستشــفى، ومــن املتوقــع أن يســتكمل 

ــاباك«. ــرى يف »الش ــرة أخ ــه م ــق مع التحقي

ورفضــت املحكمــة »العليــا« اإلرسائيليــة، يف األســبوع 

ــامر،  ــن س ــون ع ــن يرتافع ــني الذي ــامس املحام ــايض، الت امل

والذيــن طالبــوا بإلغــاء األمــر الــذي مينعهــم مــن مقابلتــه.

وبعــد نقــاش حــره رجــال »الشــاباك« فقــط، أشــار 

القضــاة إىل أن منــع اللقــاء هــو »مســألة حيويــة ألمــن 

ــا تتحــدث عــن  ــي عرضــت أمامن ــة«، وأن »املــواد الت الدول

ــها«. نفس

ــذ  ــدأ من ــة ب ــع املقابل وكتــب القضــاة يف قرارهــم »أن من

لحظــة االعتقــال، وبســبب الحالــة الصحيــة لعربيــد، ُســمح 

ــر  ــع للتخدي ــا كان يخض ــه عندم ــه بزيارت ــه ومحامي لزوجت

والتنفــس االصطناعــي. واآلن مبــا أنــه عــاد للتواصــل، فقــد 
تقــرر حظــر اللقــاء مــرة أخــرى«.287

الجمعة 2019/9/18

السبت 2019/9/19

األحد 2019/9/20

األغوار الشاملية: مستوطنون يرشعون بأعامل تجريف 
يف أرايض الحمة سعياً لتوسيع بؤرتهم

رشع مســتوطنون مــن مســتوطنة »ســلعيت«، أمــس، 

الحمــة  منطقــة  املواطنــني يف  تجريــف ألرايض  بأعــامل 

االســتيطانية  ســلعيت«  »جفعــات  بــؤرة  مــن  القريبــة 

والتــي أقاموهــا أواخــر العــام 2016 يف خلــة حمــد باألغــوار 

ــؤرة. ــك الب ــعة تل ــدف توس ــك به ــاملية، وذل الش

وقــال معتــز بشــارات مســؤول ملــف االســتيطان يف 

محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــاملية، إن أعــامل التجريــف 

طالــت مســاحات واســعة مــن أرايض املواطنــني، وســط 

ــى  ــة ع ــتيطانية الجامث ــؤرة االس ــيع الب ــن توس ــاوف م مخ

ــة عــني  ــريب قري ــوب غ ــدا جن ــوار تحدي ــة األغ أرايض منطق

البيضــا يف املنطقــة املعروفــة باســم خلــة حمــد املطلــة عــى 

ــتوطنون إىل  ــعى املس ــي يس ــدوي، والت ــة الب ــع الحم تجم

ــلعيت«. ــتوطنة »س ــا مبس ربطه

وبحســب مركــز أبحــاث األرايض، فــإن البــؤرة االســتيطانية 

ــتوطنة  ــن مس ــرت ع ــدى 400 م ــافة ال تتع ــى مس ــع ع تق

“ســلعيت” عــى أراض تصنــف بأنهــا أماك دولــة كام يصفها 

االحتــال اإلرسائيــي، وجــزء مــن األرايض املســتهدفة مملوكة 
ملكيــة خاصــة لفلســطينيني مــن قريــة عــني البيضــا.288

خرباء أمميون يطالبون إرسائيل بتحقيق “نزيه وفوري« 
حول تعرض العربيد للتعذيب

طالــب خــراء حقوقيــون مســتقلون إرسائيــل بالتحقيق يف 
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التقاريــر التــي تفيــد بتعذيــب الفلســطيني ســامر العربيــد 

يف ســجونها أثنــاء التحقيــق معــه بدعــوى قتــل مســتوطنة 

يف آب املــايض.

 ويف بيــان أصــدره الخــراء مــن جنيــف، أفــاد الحقوقيون« 

ــن  ــد م ــامر العربي ــال س ــر إىل اعتق ــات تش ــي معلوم بتلق

أمــام مــكان عملــه يف رام اللــه يف 25 أيلــول 2019، لاشــتباه 

بــه يف زرع عبــوة ناســفة انفجــرت قــرب مســتوطنة دوليــف 

يف الضفــة الغربيــة املحتلــة يف آب 2019، وهــو مــا أدى إىل 

مقتــل فتــاة إرسائيليــة يف 17 مــن عمرهــا وإصابــة والدهــا 

وشــقيقها بجــراح”.

وقــد أعــرب الخــراء عــن »قلــق عميــق بشــأن ادعــاءات 

بتعــرض العربيــد للتعذيــب وســوء املعاملــة خــال التحقيق 

ــه  ــايئ نزي ــق »جن ــراء تحقي ــل بإج ــوا إرسائي ــه،« وطالب مع
وفــوري.«289

نتنياهو يحذر من حكومة تستند إىل القامئة العربية

بنيامــني  املتطــرف  اإلرسائيــي  الــوزراء  رئيــس  حــذر 

نتنياهــو الجمعــة، مــن تشــكيل حكومــة إرسائيليــة تســتند 

إىل القامئــة العربيــة املشــرتكة.

ــا  ــود، وفــق م ــم حــزب الليك ــو وهــو زعي ورأى نتنياه

نقلــت عنــه اإلذاعــة اإلرسائيليــة العامــة، أن إقامــة حكومــة 

تســتند إىل القامئــة العربيــة املشــرتكة هــي خطــوة »مناهضة 

للصهيونيــة وتشــكل خطــراً عــى أمــن إرسائيــل«.

وقــال إن »قيــادة القامئــة املشــرتكة وأعضاءهــا البارزيــن 

ــاب  ــامه اإلره ــا أس ــم مل ــن دعمه ــرارا ع ــرارا وتك ــوا م أعرب

ــداءات ورفضــوا شــجب املســاس  ــي االعت ــم ملرتكب وتبجيله

»رئيــس  أن  وأضــاف  اإلرسائيليــني«.  واملدنيــني  بالجنــود 

القامئــة أميــن عــودة يعتــر نفســه جــزءا مــن النضــال 

الوطنــي الفلســطيني ضــد إرسائيــل، والجبهــة الدميقراطيــة 

للســام واملســاواة التــي يتزعمهــا عــودة نــرشت إدانــة 

شــديدة اللهجــة لــدول الخليــج والجامعــة العربيــة بســبب 
ــة«.290 ــة إرهابي ــه منظم ــزب الل ــا ح اعتباره

االثنني 2019/10/21

“الخارجية«: تقليص املنطقة »ب« تدمري ممنهج 
لالتفاقات وضم للضفة

ــلطات  ــتباحة س ــني، اس ــة واملغرتب ــت وزارة الخارجي أدان

االحتــال واملســتوطنني لــألرض الفلســطينية املحتلــة عامــة 

ــوت ومنطقــة  ــة قري ــني الفلســطينيني يف قري وأرايض املوطن

جنــوب غــرب نابلــس بشــكل خــاص.

وحــذرت الخارجيــة يف بيــان صحفــي اليــوم اإلثنــني، مــن 

ــن  ــد ع ــا يزي ــى م ــتياء ع ــد لاس ــتيطاين جدي ــط اس مخط

700 دونــم مــن أرايض قريــوت لصالــح مســتوطنة »عيليــه«.

وقالــت: »طاملــا حذرنــا مــن خطــورة املخطــط االســتيطاين 

االســتعامري الــذي يســتهدف منطقــة جنــوب غــرب نابلــس 

ومــا يرمــي إليــه مــن إقامــة تجمــع اســتيطاين ضخــم يرتبــط 

بتجمــع اســتيطاين يف محافظــة ســلفيت ويتواصــل مــع 

تجمعــات اســتيطانية يف محافظــة قلقيليــة وميتــد ويرتبــط 

بالعمــق اإلرسائيــي، يف اوســع عمليــة ســطو توســعي وضــم 

ــؤدي  ــا ي ــة، م ــة املحتل ــة الغربي ــن الضف ــعة م ــزاء واس ألج

ــة  ــول الضف ــى ط ــة ع ــق الغربي ــد املناط ــة وتهوي إىل ارسل

ــات  ــع عملي ــا م ــا، تزامن ــا ومياهه ــى عمقه ــيطرة ع والس

واســعة النطــاق تجــري يف املناطــق الرشقيــة للضفــة ممثلــة 

يف االســتهداف اليومــي ملناطــق االغــوار«.

ــريك  ــاز االم ــتغل االنحي ــال تس ــة االحت ــدت أن دول وأك

الكامــل ملخططاتها االســتعامرية التوســعية أبشــع اســتغال، 

ومتــي يف تقويــض أيــة فرصــة لتحقيــق الســام عــى أســاس 

حــل الدولتــني، وتعميــق نظــام الفصــل العنــري البغيــض 

ــل املناطــق الفلســطينية يف الضفــة إىل  يف فلســطني، وتحوي

ــط  ــرق يف محي ــض تغ ــن بع ــا ع ــة بعضه ــات معزول تجمع

اســتيطاين ضخــم.

ــو  ــال ه ــلطات االحت ــه س ــوم ب ــا تق ــارت إىل أن م وأش

ضــم فعــي للضفــة وحســم مســتقبل قضايــا الوضــع النهــايئ 

ــة  ــل القضي ــد، وتحوي ــب واح ــن جان ــوة م ــة بالق التفاوضي

ــر  ــة باألم ــة واملرشوع ــعبنا العادل ــوق ش ــطينية وحق الفلس

الواقــع مــن قضيــة سياســية إىل مشــكلة ســكان يحتاجــون 

إىل برامــج اغاثيــة ومشــاريع اقتصاديــة معيشــية، وهــو 

مــا يعــرتف بــه قــادة االحتــال يف حديثهــم املتواصــل عــن 

ــذايت املحــدود. ــم ال الحك

وعــرت الخارجيــة عــن اســتغرابها مــن اكتفــاء املجتمــع 

ــات  ــتيطان ومخطط ــكلية لاس ــة الش ــات اإلدان ــدويل بيان ال

تخــي  إن  وقالــت:  التوســعية،  االســتعامرية  االحتــال 

مســؤوليتهم  عــن  املتحــدة  واالمــم  الــدويل  املجتمــع 

السياســية والقانونيــة يفقــد النظــام العاملــي مــا تبقــى لــه 

ــة. ــن مصداقي م

وكانــت ســلطات االحتــال وزعــت خارطــة جويــة جديدة 

ــوت،  ــة »ب« يف قري ــق األرايض املصنف ــوط مناط ــني خط تب



124

www.prc.ps ترشين أول 2019

والتــي تظهــر تقليــص هذه املناطــق، خاصــة األرايض الواقعة 
شــامل غــرب قريــوت، لصالــح مســتوطنة »عيليــه«.291

الثالثاء 2019/10/22

محكمة الصلح يف رام الله تصدر قراراً بحجب عرشات 
»املواقع اإللكرتونية«

فيــام أصــدرت محكمــة صلــح رام اللــه، برئاســة القــايض 

محمــد حســني، قــراراً يقــي بحجــب 59 »موقعاً عســكرياً«، 

بنــاء عــى طلــب مــن النائــب العــام، وصفــت نقابــة 

الصحافيــني الفلســطينيني القــرار بأنــه »مجــزرة بحــق حريــة 

ــاء يف  ــطينية«. وج ــام الفلس ــائل اإلع ــر ووس ــرأي والتعب ال

قــرار املحكمــة، الصــادر بتاريــخ 2019/10/17: »بالتدقيــق 

يف هــذا الطلــب تجــد املحكمــة أن النيابــة العامــة قــد 

أسســت هــذا الطلــب ســنداً لنــص املــادة 2/39 مــن القــرار 

بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة رقم »10« لســنة 2018، 

عــى ســند مــن القــول بــأن الجهــة املســتدعى ضدهــا، قــد 

أقدمــت عــى نــرش ووضــع عبــارات وصــور ومقــاالت عــر 

ــي  ــن القوم ــد األم ــأنها تهدي ــن ش ــة م ــبكة العنكبوتي الش

ــة  ــام واآلداب العام والســلم األهــي واإلخــال بالنظــام الع

وإثــارة الــرأي العــام الفلســطيني، طالبــة بالنتيجــة حجــب 

ــة  ــر األدل ــوع، ويف ظاه ــث املوض ــن حي ــع، وم ــذا املوق ه

املقدمــة يف هــذا الطلــب فإننــا نجــد أن نــص املــادة 32/2 

مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم 

اإللكرتونيــة، قــد أجــازت حجــب عــن املواقــع اإللكرتونيــة، 

ولذلــك، وســنداً ملــا تقــدم فــإن املحكمــة تقــرر إجابــة طلب 

النائــب العــام وحجــب املواقــع اإللكرتونيــة املذكــورة أعــاه، 

ــطيني  ــريب الفلس ــعب الع ــم الش ــاً باس ــدر تدقيق ــرار ص ق
بتاريــخ 292.2019/10/17

األربعاء 2019/10/23

»أونروا«: نحو 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون عىل 
تلقي املساعدات اإلنسانية

أعلنــت وكالــة الغــوث »أونــروا« أن نحــو 80% من ســكان 

ــد  ــانية بع ــاعدات اإلنس ــى املس ــدون ع ــزة يعتم ــاع غ قط

ــامل  ــن األع ــررة م ــوالت املتك ــار والج ــن الحص ــنوات م س

ــل السياســية. ــة« والقاق ــة القتالي »العدائي

وأوضحــت »أونــروا« يف بيــان صــدر عنهــا، أمــس، أن 

مليــون الجــئ فلســطيني مــن مختلــف املناطق الفلســطينية 

ــة التــي تقدمهــا  ــة الفصلي ــة الغذائي يعتمــدون عــى املعون

ــا  ــة األساســية. وأشــارت إىل أنه ــة احتياجاتهــم الغذائي لتلبي

بــدأت مــع مؤسســة قطــر الخريــة يف تنفيــذ مــرشوع تحــت 

شــعار »أنظمــة غذائيــة إلنهــاء الجــوع يف العــامل«، لتوزيــع 

تابعــة  ألــف وجبــة لطلبــة الجئــني يف 35 مدرســة   37

ــي  ــوم العامل ــبة الي ــك مبناس ــزة وذل ــاع غ ــروا« يف قط لـ»أون
ــذاء.293 للغ

خطة إرسائيلية لفصل 28 حياً يف القدس وضمها للضفة

كشــفت نقاشــات داخليــة إرسائيليــة أمــس النقــاب عــن 

وجــود فعــي ملــا يســمى بـ)خطــة تطويــر األطــراف( والتــي 

حســب املفهــوم اإلرسائيــي التخلــص مــن األحيــاء املقدســية 

ــكل  ــي تش ــك الت ــري وتل ــل العن ــدار الفص ــة لج املحاذي

كثافــة ســكانية يف القــدس املحتلــة. 

ــي  ــام مي ــل أي ــا قب ــي كشــف عنه وتصــدرت الخطــة الت

ليفــي قائــد رشطــة القــدس الســابق مــن حــزب )أزرق 

وأبيــض( بقيــادة غانتــس وكذلــك مــن قبــل رئيــس البلديــة 

الســابق نــر بــركات، حيــث حــذر ليفــي مــن انــه مــا مل يتــم 

ــف الجــدار يف  ــة خل ــاء القــدس الرشقي إخــراج معظــم أحي

ــة القــدس املوحــدة  غضــون 20 عامــاً ســيكون رئيــس بلدي

فلســطينياً.

ــط  ــرة الخرائ ــس دائ ــتيطان ورئي ــر االس ــال خب ــدوره ق ب

يف بيــت الــرشق خليــل التفكجــي إن الخطــة موجــودة 

وجــرى تنفيــذ أجــزاء منهــا وهــي مــن أفــكار الوزيــر 

اإلرسائيــي والقيــادي الســابق »حايــم رامــون« الــذي أقــام 

حركــة شــعبية جديــدة أطلــق عليهــا اســم »إنقــاذ القــدس 

اليهوديــة« تضــم بــني أعضائهــا شــخصيات سياســية وعامــة 

يســارية وغــر يســارية مشــدداً عــى طابــع حركتــه الشــعبي 

ــان  ــاء يف بي ــدي. وج ــيايس التقلي ــم الس ــن الفه ــد ع البعي

الحركــة التأســيي »أقيمــت حركــة إنقــاذ القــدس اليهوديــة 

عــر تحقيــق اإلنفصــال عــن أرايض 28 قريــة ومدينــة 

ــام  ــرب ع ــد ح ــة بع ــدود املدين ــا لح ــم ضمه ــطينية ت فلس

ــن  ــزءاً م ــاً ج ــن يوم ــرى مل تك ــذه الق ــم أن ه 1967، ورغ

ــدس«. الق

ــذه  ــت أوىل ه ــد كان ــدس: لق ــي لـــ الق ــاف التفكج وأض

التريحــات يف العــام 2010، عندمــا رصح »يكــر ســيجف« 

والــذي كان يشــغل حينهــا منصــب »مســؤول ملــف رشقــي 

ــاً  ــدار أهداف ــاء الج ــأن لبن ــال ب ــة االحت ــدس« يف بلدي بالق

ــة.  ــاً أمني ــة، وليــس فقــط أهداف سياســية دميوغرافي
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وكانــت هــذه املــرة األوىل التــي يــرح فيهــا أحــد 

ــة بالتخلــص مــن  ــاً عــن رغب ــة االحتــال علن مســؤويل بلدي

األحيــاء املقدســية خــارج الجــدار.

ــث  ــا مكشــوف حي ــل به ــول أن الخطــة والعم ــع يق وتاب

الليكــود  الســابق عضــو  االحتــال  بلديــة  رئيــس  رصح 

ــاً عــن رغبتــه يف التخــي عــن هــذه  اليــوم نــر بــركات علن

املناطــق ألول مــرة يف العــام 2011. ففــي كانــون األول 

ــوان  ــف بعن ــة معاري ــه صحيف ــت عن ــام 2011 نقل ــن الع م

ــه  ــه بأن ــدار قول ــارج الج ــق خ ــن املناط ــي ع ــب التخ »يج

يجــب التنــازل عــن مناطــق نفــوذ البلديــة املوجــودة خــارج 

ــة القــدس  ــأن الجــدار يف منطق ــركات ب الجــدار، وأضــاف ب

يشــكل عــازالً أمنيــاً ووطنيــاً، ويجــب أن يتــم تحويلــه كذلك 

ــا  ــا، أي أن كل م ــيادة وانتهائه ــداء الس ــى ابت ــل ع إىل دلي

يقــع خــارج هــذا الجــدار، وأقــرب إىل مناطــق الضفــة، ليــش 

ضمــن نفــوذ البلديــة، وكل مــا يقــع داخــل هــذا الجــدار، أي 

أقــرب إىل مركــز املدينــة، هــو تحــت نفــوذ ســيادة البلديــة. 

وذكــر التفكجــي أنــه يف متــوز عــام 2012، التقــى »يــويس 

ــة يف  ــق الحكوم ــع منس ــدس م ــة الق ــر بلدي ــني« مدي هامي

الضفــة الغربيــة وطلــب منــه أن يتحمــل الجيــش املســؤولية 

عــن األمــور البلديــة يف األحيــاء املقدســية مــا وراء الجــدار، 

مبعنــى آخــر نقــل هــذه األرايض واألحيــاء إىل نفــوذ اإلدارة 
املدنيــة.294

الخميس 2019/10/24

تأجيل نظر قضية املواقع االلكرتونية إىل اليوم واعتصام 
احتجاجي للصحافيني أمام »املحاكم«

أجلــت محكمــة صلــح رام اللــه، إصــدار قرارهــا بخصــوص 

طلــب إلغــاء مــا ســبق وأصدرتــه بنــاء عــى طلــب النيابــة 

مــن قــرار يقــي بحظــر 59 موقعــاً إلكرتونيــاً وصفحــة عــى 

موقــع التواصــل االجتامعــي »فيســبوك«، إىل جلســة اليــوم 

)الخميــس(، وهــو الطلــب الــذي تقــدم بــه كل مــن نقابــة 

ــوان  ــان )دي ــوق اإلنس ــتقلة لحق ــة املس ــني والهيئ الصحافي

املظــامل(.

الصحافيــني  نقابــة  محامــي  فريجــات،  عــاء  وقــال 

لـ»األيــام«: اســتمعت املحكمــة اليــوم )أمــس( إىل بينــة 

النيابــة ومســوغاتها يف طلــب حظــر املواقــع، كــام اســتمعت 

ــة  ــن نقاب ــني ع ــن كممثل ــة نح ــن مرافع ــاه م ــا قدمن إىل م

الصحافيــني والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، وقــرر 

القــايض إرجــاء الحكــم إىل جلســة اليــوم )الخميــس(.

ــأن ينتــر القضــاء  ــه ب وعــاد فريجــات ليعــر عــن أماني

لحريــة الــرأي والتعبــر يف فلســطني، لكونــه الجســم الحامــي 

لهــذه الحقــوق، وأن ال توقعــات ميكــن التكهــن بهــا، فاألمــر 

رهــن بقــرار القــايض.

وكانــت نقابــة الصحافيــني نظمــت اعتصامــاً، صبــاح 

البــرة،  املحاكــم يف مدينــة  أمــام مقــر مجمــع  أمــس، 

ــرار حظــر  ــاء ق ــب إلغ ــع جلســة النظــر يف طل ــن م بالتزام

ــني،  ــن الصحافي ــدد م ــه ع ــارك في ــة، ش ــع اإللكرتوني املواق

ــث رفعــت شــعارات  ــرة، حي ــة كب ــة إعامي وحظــي بتغطي

ــة اإلعــام .. ارفعــوا  مــن بينهــا »ارفعــوا أيديكــم عــن حري

أيديكــم عــن صحافيينــا«، و»إعامنــا الوطنــي عّمــد بدمــاء 

الشــهداء والجرحــى ولــن نقبــل أن يحجــب«.

ــف  ــر بالتوق ــو بك ــارص أب ــني ن ــب الصحافي ــب نقي وطال

الفلســطيني وعــى حريــة  اإلعــام  التغــول عــى  عــن 

ــا  ــدار قراره ــح إص ــة الصل ــل محكم ــال: تأجي ــام، وق اإلع

ــة  ــرة الثاني ــة للم ــع االلكرتوني بالرجــوع عــن حجــب املواق

عــى التــوايل، جــاء نتيجــة مامطلــة مــن قبــل النيابــة العامــة 

التــي طالبــت بالتأجيــل، معربــاً عــن أملــه بــأن تكــون 

ــا295. ــدة له ــت مقي ــات وليس ــة للحري ــة حامي املحكم

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لألسري قعدان رغم 
إرضابه لليوم 85 عىل التوايل

ــال  ــي، أمــس، االعتق ــال اإلرسائي جــددت محكمــة االحت

اإلداري لألســر طــارق قعــدان املــرب عــن الطعــام لليــوم 

85 عــى التــوايل، رغــم تدهــور وضعــه الصحــي.

محكمــة  إن  قعــدان،  األســر  شــقيق  معاويــة  وقــال 

ــدة  ــارق مل ــقيقه ط ــال اإلداري لش ــت االعتق ــال ثبت االحت

ــى  ــوم 85 ع ــام للي ــن الطع ــه ع ــم إرضاب ــهر، رغ ــتة أش س

التــوايل وســط تدهــور حالتــه الصحيــة. يشــار إىل أن األســر 

ــاً  ــام احتجاج ــن الطع ــوح ع ــن اإلرضاب املفت ــدان، أعل قع

ــال  ــل االحت ــه مــن قب ــال اإلداري بحق عــى سياســة االعتق
اإلرسائيــي، وهــو مــن بلــدة عرابــة جنــوب مدينــة جنــني.296

هدم منزل عائلة شهيد يف مخيم قلنديا وإصابة شاب 
قرب حاجز برطعة العسكري

شــيع يف مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة مســاء أمس، 

جثــامن الشــهيد الفتــى عــامد خليــل شــاهني، فيــام هدمــت 

قــوات اإلرسائيــي، فجــر أمــس، منــزل عائلــة الشــهيد 
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ــة  ــت حمل ــا، وواصل ــم قلندي ــة يف مخي ــن خليف ــي حس ع

ــاص  ــت بالرص ــق وأصاب ــن املناط ــد م ــاالت يف العدي االعتق

الحــي شــاباً قــرب حاجــز برطعــة، وأطلقــت الغــاز املســيل 

للدمــوع باتجــاه املوانــني يف بلــدة بيــت أمــر قــرب الخليــل 

ــك بالتزامــن  ــون يف كفــر قــدوم، وذل ومنعــت قطــف الزيت

مــع تواصــل اعتــداءات املســتوطنني عــى املزارعــني وقاطفي 
الزيتــون ورسقــة مثارهــم.297

نلتزم برؤية حل الدولتني والقدس عاصمة »مشرتكة«

أكــدت أليســون كنــغ املتحدثة باســم الحكومــة الريطانية 

ــا  ــزام باده ــى الت ــا ع ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس يف ال

برؤيــة حــل الدولتــني وأن القــدس عاصمة مشــرتكة إلرسائيل 

وفلســطني. ورحبــت بدعــوة الرئيــس إجــراء انتخابــات عامة 

داعيــة إىل تحقيــق املصالحــة بــني الفلســطينيني وعــرت عــن 

قلــق بادهــا مــن اســتمرار النشــاط االســتيطاين يف األرايض 

ــال  ــاءت تريحاتهــا هــذه خ الفلســطينية املحتلــة. وج

مقابلــة مــع »القــدس« عــى هامــش زيارتهــا لــألرايض 

الفلســطينية. 

وقالــت »زيــاريت اســتهدفت االســتامع مــن الشــعب 

ــا  ــي يواجه ــات الت ــات والتحدي ــول الصعوب ــطيني ح الفلس

يوميــا، واملســاعدة الريطانيــة يف الحفــاظ عــى الــرتاث 

الفلســطيني، حيــث زرت جنــوب مدينــة الخليــل وشــاهدت 

لتجميــع  الشــباب  تأهيــل  يعمــل عــى  مــرشوع هــام 

التاريــخ الشــفوي لألجيــال األخــرى والحفــاظ عــى التقاليــد 

والتاريــخ الفلســطيني. 

ــد  ــو التأكي ــا ه ــن زيارته ــاين م ــدف الث ــت ان اله وأضاف

عــى املوقــف الريطــاين تجــاه حــل الدولتــني عــى أســاس 

ــني  ــرتكة للدولت ــة مش ــدس عاصم ــام 67 وأن الق ــدود ع ح

الفلســطينية واإلرسائيليــة.

ــس محمــود  ــة بدعــوة الرئي ــة الريطاني ــت املتحدث ورحب

عبــاس إلجــراء انتخابــات عامــة وقالــت نحــن نشــجع 

ــد يف املؤسســات  ــة الفلســطينية والتجدي ــز الدميقراطي تعزي

الدميقراطيــة الفلســطينية وكذلــك أهميــة تحقيــق املصالحة 

بــني الفلســطينيني، ولكــن الدميقراطيــة ال تقتــر عــى 

ــة لحقــوق  ــر الدولي ــال للمعاي ــل أيضــاً االمتث ــات ب االنتخاب

ــات  ــز املامرس ــد أن تعزي ــر، واعتق ــة التعب ــان وحري اإلنس

لانتخابــات  إضافــة  جــداً  مهمــة  أيضــاً  الدميقراطيــة 

واملصالحــة.298 

الجمعة 2019/10/25

االحتالل يهدم منزل أبو حميد للمرة الخامسة والرئيس 
يصدر قراراً بإعادة بنائه من جديـد

هدمــت قــوات االحتــال، فجــر أمــس، للمــرة الخامســة، 

منــزل عائلــة أبــو حميــد يف مخيــم األمعــري، خــال عمليــة 

ــرة،  ــد مــن املناطــق يف الب ــت العدي عســكرية واســعة طال

فيــام تعهــدت الســلطة الوطنيــة بإعــادة بنــاء املنــزل 

ــاس. ــس محمــود عب ــرار مــن الرئي ــاًء عــى ق مجــدداً، بن

ــي  ــة العســكرية الت ــإن العملي ــان، ف وحســب شــهود عي

ــاث  ــة فجــراً، ودامــت نحــو ث ــة الســاعة الثاني ــدأت قراب ب

عســكرية،  وآليــة  دوريــة   40 نحــو  مبشــاركة  ســاعات، 

تخللهــا انــدالع مواجهــات، أصيــب خالهــا 11 مواطنــاً 

باألعــرة املعدنيــة املغلفــة باملطــاط وحــاالت اختنــاق جــراء 

استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع الــذي أطلقــه جنــود 

ــد  ــام محم ــني حس ــال املواطن ــرى اعتق ــام ج ــال، بين االحت

ــق  ــامد وف ــعبان ح ــف ش ــح، ويوس ــو لف ــال أب ــر، وب خ

ــر. ــادي األس ن

وأوضحــوا أن جنــود االحتــال، اعتلــوا أســطح عــدد مــن 

ــني  ــن طابق ــون م ــد، املك ــو حمي ــزل أب ــاين املحيطــة مبن املب

ــى  ــاء ع ــييده بن ــى تش ــل ع ــم العم ــاء، كان يت ــد اإلنش قي

أوامــر الرئيــس، بعــد عمليــة الهــدم الرابعــة التــي نفذتهــا 

ــايض. ــون األول امل ــف كان ــال، منتص ــوات االحت ق

وقالــت صاحبــة املنــزل، املواطنــة الســبعينية لطيفــة أبــو 

ــزل  ــوا املن ــوا هدم ــني: إن كان ــف« لصحافي ــد »أم يوس حمي

فســنعيد بنــاءه، ومــا دام هنــاك احتــال ســنقاومه.

وأم يوســف، هــي والــدة ســتة أرسى، وشــهيد، هــم: 

ــر  ــام 2002، واألس ــهد يف الع ــم واستش ــد املنع ــهيد عب الش

ــرات  ــبع م ــد س ــجن املؤب ــوم بالس ــاً( املحك ــارص )37 عام ن

ــد  ــجن املؤب ــوم بالس ــاً( املحك ــر )35 عام ــاً، ون و50 عام

خمــس مــرات، ورشيــف )29 عامــاً( املحكــوم بالســجن 

املؤبــد أربــع مــرات، ومحمــد )24 عامــاً( املحكــوم بالســجن 

املؤبــد مرتــني و30 عامــاً، وإســام املحكــوم بالســجن املؤبــد 

ــاً. ــل إداري ــاد املعتق ــرة واحــدة، وجه مل

وأضافــت أم يوســف: الحجــارة ليســت أغــى مــن األبنــاء، 

مشــيدة يف الوقــت ذاتــه، بالرئيــس عبــاس، الــذي كان أمــر 

ــون األول  ــف كان ــدم منتص ــا ه ــزل عندم ــاء املن ــادة بن بإع

املــايض.
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ولفتــت إىل أن عمليــة الهــدم مل تكــن مســتغربة، خاصــة 

أن ضابطــاً إرسائيليــاً كان قــد هاتفها يف الســادس من الشــهر 
الحــايل، وأخرهــا بنيــة قــوات االحتــال هــدم املنــزل.299

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات 
عنرصية جنوب نابلس

أعطــب مســتوطنون اليــوم الجمعــة، إطــارات عــدد مــن 

املركبــات وخطــوا شــعارات يف بلــدة يتــام جنــوب نابلــس.

وأكــد مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة، غســان 

دغلــس، أن مســتوطنني تســللوا يف ســاعات الليــل وأعطبــوا 

ــة، يف  ــة معادي ــعارات عنري ــوا ش ــات وخط ــارات مركب إط

بلــدة يتــام300.

السبت 2019/10/26

اشتية: ماضون يف االنفكاك التدريجي عن االحتالل

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية »إننــا ماضــون يف 

االنفــكاك التدريجــي مــن العاقــة الكولونياليــة التــي فرضها 

ــي«. ــال اإلرسائي االحت

ــر  ــس يف املؤمت ــا، أم ــة ألقاه ــال كلم ــتية خ ــاف اش وأض

الشــعبي والوطنــي والــدويل للمقاومــة الشــعبية يف مخيــم 

تبــذل يف  التــي  الجهــود  أن  الفارعــة جنــوب طوبــاس، 

مجــال املقاومــة الشــعبية تدلــل أن أمامنــا خريطــة واحــدة 

مســتندة الســرتاتيجيتني، وهــام أن يبقــى االحتــال غــر 

ــه. ــاً الحتال ــع مثن ــاح، وأن يدف مرت

وأوضــح أنــه يف ظــل انســداد األفــق الســيايس يف الوقــت 

ــه  ــذي فرض ــع ال ــر الواق ــام لألم ــن االستس ــن ال ميك الراه

ــال  ــن خ ــع م ــر الواق ــذا األم ــرس ه ــب ك ــال، ويج االحت

ــال. ــن االحت ــكاك م االنف

وأشــار اشــتية إىل أن هــذا االنفــكاك لــه عــدة مســتندات 

أهمهــا: تعزيــز املنتــج الوطنــي، واالنفتــاح عــى العــامل 

ــع  ــة ورف ــات اإلرسائيلي ــن املنتج ــتغناء ع ــم االس ــث يت بحي

الــواردات مــن العــامل، حيــث ارتفعــت الــواردات مــن العــامل 

بنســبة 16% خــال ســبعة شــهور.

وأوضــح ان الحكومــة الفلســطينية أوقــت التحويــات 

تحقيــق  ســبيل  يف  اإلرسائيليــة  للمستشــفيات  الطبيــة 

االنفــكاك، مشــراً إىل أن هــذه التحويــات كلفــت الخزينــة 

الفلســطينية 531 مليــون شــيقل خــال عــامل 2018.

ــع  ــا م ــعبية تزامن ــة ش ــود تعبئ ــى رضورة وج ــدد ع وش

ــال  ــن خ ــي، م ــج الوطن ــز املنت ــة لتعزي ــات املقاطع حم

التوجــه للمــدارس وتوعيــة الطــاب.301

إرسائيل صعدت سحب هويات املقدسيني، 50 إىل 80 
ألفاً تم إلغاء إقامتهم يف املدينة بعد أوسلو

ــدس يف  ــف الق ــل مل ــي دويل إىل تفعي ــز حقوق ــا مرك دع

بالقيــام  األردن  ومطالبــة  والوطنيــة،  الدوليــة  املحاكــم 

بدورهــا املنــوط بهــا، للحفــاظ عــى املقدســات اإلســامية يف 

ظــل اســتمرار غطرســة االحتــال يف العاصمــة الفلســطينية 

املحتلــة، وأوىص املركــز بــرورة توحيد الجهود الفلســطينية 

ــة وســكانها،  لصــد هجــامت االحتــال املنظمــة ضــد املدين

والحفــاظ عــى مقدســاتها اإلســامية واملســيحية، مبينــاً 

أن وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة قــد متكنــت مــن ســحب 
ــام 2018م.302 ــية إىل الع ــة مقدس ــات 5 آالف عائل هوي

األحد 2019/10/27

األمم املتحدة: تسجيل زيادة بنسبة %40 بهدم املنازل 
يف الضفة خالل العام الحايل

ــت  ــي هدم ــاين الت ــدد املب ــدة إن ع ــم املتح ــت األم قال

حتــى اآلن مــن هــذا العــام يف مختلــف أنحــاء الضفــة 

ــرتة  ــع الف ــة م ــارب 40% باملقارن ــادة ًتق ــهد زي ــة ش الغربي

نفســها مــن العــام 2018.

 46 أجــر  اإلرسائيــي  االحتــال  إن  النقــاب  وكشــفت 

ــدس  ــة الق ــا يف مدين ــم ذاتي ــدم منازله ــى ه ــطينيا ع فلس

الرشقيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري.

وقــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم 

املتحــدة »اوتشــا« إن الســلطات اإلرسائيليــة هدمــت يف 

ــة  ــى يف املنطق ــاري 31 مبًن ــهر الج ــن الش ــف األول م النص

ــا،  ــا عــى هدمه ــة أو أجــرت أصحابه )ج( والقــدس الرشقي

بحجــة افتقارهــا إىل رخــص البنــاء التــي تصدرهــا الســلطات 

اإلرسائيليــة، مــا أدى إىل تهجــر 52 شــخصاً وإلحــاق األرضار 

آخرين. بـــ98 

ــل  ــّي جب ــوادث يف ح ــذه الح ــر ه ــت أك ــاف »وقع وأض

املكــّر بالقــدس الرشقيــة، حيــث اســتهدفت 13 مبًنــى، مــن 

بينهــا منــزل. وأفــاد ممثلــو األرس املتــررة بأنهــم مل يتلقــوا 

أوامــر أو إشــعارات مســبقة بالهــدم«.

ــطينيون  ــر فلس ــاً أج ــة أيض ــدس الرشقي ــع »ويف الق وتاب

عــى هــدم ثــاث بنايــات ســكنية بأنفســهم يف حــّي بيــت 

ــد  ــني، وق ــن الاجئ ــّت أرس م ــر س ــا أدى إىل تهج ــا، م حنين

ــي شــهدها هــذا  ــدم الت ــات اله ــع عملي ــر مــن رب ــذ أك نف
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العــام يف القــدس الرشقيــة )46 مــن أصــل 173 مبًنــى( عــى 

ــا الفلســطينيني، ويعــود الســبب الرئيــي وراء  ــد أصحابه ي
ــة«.303 ــا للبلدي ــك إىل تفــادي دفــع تكلفــة هدمه ذل

البيان الختامي لقمة »عدم االنحياز« يؤكد رضورة ايجاد 
حل عادل للقضية الفلسطينية

- أدان الدعــم الــذي تقدمــه إرسائيــل للتنظيــامت اإلرهابية 

ملسلحة ا

ــدول حركــة عــدم  ــان الختامــي للقمــة الـــ18 ل أكــد البي

ــة  ــني يف العاصم ــدار يوم ــى م ــدت ع ــي انعق ــاز، الت االنحي

األذربيجانيــة »باكــو«، مبشــاركة مســؤولني رفيعــي املســتوى 

مــن 120 دولــة، دعمــه وتضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني، 

ورضورة تكثيــف الجهــود إليجــاد حــل عــادل للقضيــة 

ــطينية. الفلس

للقضيــة  والســلمي  العــادل  الحــل  أن  عــى  وشــدد 

ــرشق األوســط  ــم للســام واالســتقرار يف ال الفلســطينية مه

والعــامل، داعيــا إرسائيــل إىل وضــع حــد النتهاكاتها الجســيمة 

ــدويل. ــون ال ــق القان بح

األرض  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــال  أدان سياســة  كــام 

الفلســطينية، وافتتــاح الواليــات املتحــدة األمركيــة ســفارتها 

ــدس. ــة الق يف مدين

وأكــدت الحركــة يف بيانهــا الختامــي عــى وجــوب تفعيــل 

دور الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وتقويــة ســلطتها 

»باعتبارهــا الهيئــة األمميــة األكــر دميقراطيــة، ومســؤولية، 

وشــموال، ومتثيــا، ومــن ضمنــه مجــال الســام واألمــن 

ــني«. الدولي

وجــّدد رؤســاء الــدول والحكومــات التزامهــم ببــذل 

الجهــود لتعزيــز تضامــن »عــدم االنحيــاز« يف محاربــة 

ــادئ  ــع مب ــيا م ــره، متاش ــكاله ومظاه ــة أش ــاب بكاف اإلره

ميثــاق األمــم املتحــدة، والقانــون الــدويل، واملعاهــدات 

الدوليــة ذات الصلــة.

ــن شــأنها  ــم مبعارضــة أي خطــوة م ــام جــددوا التزامه ك

انتهــاك وحــدة وســامة وحرمــة أرايض الجمهوريــة العربيــة 

الســورية، مؤكديــن احــرتام ســيادتها الوطنيــة، ورفــض 

ــة. ــؤونها الداخلي ــل بش التدخ

وبهــذا الصــدد، جــّددوا التأكيــد عــى دعمهــم وتضامنهــم 

ــوا  مــع ســوريا، الســتعادة الجــوالن الســوري املحتــل، وأدان

اإلعانــات األحاديــة الصــادرة عــن الرئيــس األمــريك دونالــد 

ــي،  ــال اإلرسائي ــان االحت ــا لكي ــاره تابع ــب حــول اعتب ترام

مؤكديــن أنــه إعــان تعســفي وغــر قانــوين.

االنحيــاز  قــادة دول وحكومــات حركــة عــدم  ودعــا 

جميــع الــدول إىل االمتنــاع عــن التهديــد باســتخدام القــوة، 

ــاق األمــم املتحــدة. واســتخدامها بشــكل ينســجم مــع ميث

تقدمــه  الــذي  الدعــم  الختاميــة  الوثيقــة  وأدانــت 

وكذلــك  املســلحة،  اإلرهابيــة  للتنظيــامت  »إرسائيــل« 

الجرائــم الوحشــية التــي ترتكبهــا مجموعــات إرهابيــة 
العربيــة.304 الــدول  يف  أخــرى 

قمع مسرية يف األغوار وإغالق مداخل عزون إجراءات 
مشددة وحاجز عسكري عىل مداخل قلقيلية

أصيــب خمســة شــبان واحتجــزت قــوات االحتــال طواقم 

ــم  ــة خــال قمــع مســرة ســلمية يف األغــوار، كــام ت صحفي

ــددة  ــة مش ــراءات أمني ــرض إج ــزون وف ــل ع ــاق مداخ إغ

ــي،  ــة الرشق ــل قلقيلي ــى مداخ ــكري ع ــز عس ــع حاج ووض

ــني  ــرة يف نحال ــون معم ــجرة زيت ــتوطنون 25 ش ــع مس وقط

غــرب بيــت لحــم. ويف قطــاع غــزة أصيــب ســائق صهريــج 

ــدة  ــل يف ع ــط الفاص ــى الرشي ــامل ع ــتهداف ع ــدى اس ل

ــة. ــوات اإلرسائيلي ــران الق ــق بن مناط

ففــي األغــوار أصيــب خمســة مواطنــني، أمــس، يف قمــع 

قــوات االحتــال مســرة ســلمية يف منطقــة الحمــة باألغــوار 

الشــاملية. وأطلقــت قــوات االحتــال وابــاً مــن قنابــل الغاز 

املســيل للدمــوع والصوتيــة، لتفريــق املشــاركني يف املســرة 

ــتيطان،  ــدار واالس ــة الج ــة مقاوم ــا هيئ ــت إليه ــي دع الت

ــة  ــة أربع ــن إصاب ــفر ع ــا أس ــاس، م ــح يف طوب ــة فت وحرك

مســن  إصابــة  إىل  إضافــة  اختنــاق،  بحــاالت  مواطنــني 

ــرب،  ــه بال ــال علي ــود االحت ــداء جن ــد اعت ــوض بع برض

ــاج. ــي الع ــفى لتلق ــه إىل املستش ــرى نقل وج

واحتجــزت تلــك القــوات عــدداً مــن الطواقــم الصحفيــة، 

ومنعتهــا مــن التغطيــة، كــام احتجــزت ســيارة إســعاف 

ــا. ــى مفاتيحه ــتولت ع واس

ودانــت الهيئــة العامــة لإذاعــة والتلفزيــون، اعتــداء 

قــوات االحتــال عــى الطواقــم الصحفيــة، ومــن بينهــا 

شــاهني،  أمــر  طوبــاس  فلســطني يف  تلفزيــون  مراســل 

للمســرة. تغطيتهــم  خــال  واحتجازهــم 

ــة ذات  ــة والحقوقي ــات الدولي ــة، املؤسس ــت الهيئ وطالب

العاقــة، بالقيــام بواجبهــا لحاميــة الصحفيــني الفلســطينيني 

ــا  ــدة أنه ــة، مؤك ــاكات اإلرسائيلي ــذه االنته ــد له ــع ح ووض
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ستســتمر بالقيــام بواجبها الوطني واملهني مهــام كان الثمن.

واعتــر املــرشف العــام عــى اإلعــام الرســمي الوزيــر 

أحمــد عســاف، أن االعتقــاالت واالعتــداءات املمنهجــة 

واملســتمرة بحــق الجســم الصحفــي، لــن تثنــي اإلعــام 

الوطنــي عــن القيــام بواجبــه، بفضــح جرائــم االحتــال 

ــعبنا. ــاء ش ــق أبن بح

يذكــر أن منطقــة الحمــة تتعــرض العتــداءات يوميــة مــن 

ــم  ــاة ويطردونه ــون الرع ــن يهاجم ــتوطنني الذي ــل املس قب
منهــا.305

327 شهيداً منذ إنطالق مسريات العودة

أفــاد مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان بــأن قــوات االحتال 

اإلرسائيــي قتلــت 327 فلســطينياً يف قطــاع غــزة منــذ 

ــة  انطــاق مســرات العــودة الكــرى عــى الحــدود الرشقي

للقطــاع يف 30 آذار 2018. 

ــني  ــن ب ــبت أن م ــي الس ــان صحف ــز يف بي ــح املرك وأوض

الشــهداء )15( شــهيداً تواصــل ســلطات االحتــال احتجــاز 

ــان.  ــم طف ــم، بينه جثثه

وبــني أن )214( مواطنــاً استشــهدوا خــال مشــاركتهم يف 

مســرات العــودة، مــن بينهــم )46( طفــاً، وســيدتني، و)9( 

مــن ذوي اإلعاقــة، و)4( مســعفني، وصحافيــني اثنــني.

وأشــار إىل أن )1874( فلســطينياً مــن بينهــم )4787( 

طفــاً، و)845( ســيدة أصيبــوا برصــاص االحتــال، ومــن 

بينهــم  مــن  الحــي،  بالرصــاص  أصيبــوا   )9355( بينهــم 

ســيدة. و)186(  طفــاً،   )2039(

فيــام بلــغ عــدد مــرات اســتهدات الطواقــم الطبيــة 

ــرر  ــعفاً، تك ــة )223( مس ــن إصاب ــفرت ع ــرة، أس )277( م

إصابــة )43( منهــم أكــر مــن مــرة، وعــدد مــرات اســتهداف 

الطواقــم الصحفيــة بلــغ )246( مــرة، أســفرت عــن إصابــة 
)173( صحافيــاً، تكــرر إصابــة )42( منهــم أكــر مــن مــرة.306

االثنني 2019/10/28

الحكومة تحول 25 مليون شيقل لـ »املطلّع وتؤكد 
استعدادها لجدولة باقي الديون

ــة  ــوزراء د. محمــد اشــتية إن وزارة املالي ــس ال ــن رئي أعل

حولــت مبلــغ 20 مليــون شــيقل ملستشــفى األوغســتا 

فكتوريــا – املطلــع، إضافــة إىل 5 مايــني شســقل تــم 

تحويلهــا قبــل يومــني، ملواصلــة عملــه كاملعتــاد عقــب 

إعانــه نفــاذ أدويــة الرسطــان مــن مســتودعاته.

ــع  ــس، م ــوزراء، أم ــس ال ــامع رئي ــب اجت ــك عق ــاء ذل ج

وزيــري املاليــة شــكري بشــارة، والصحــة مــي كيلــة، لبحــث 

أوضــاع مستشــفيات القــدس وآليــات دعمهــا والحفــاظ 

عليهــا، ودراســة حلــول جذريــة لألزمــات املاليــة التــي تعــاين 

منهــا.

وأطلــع املجتمعــون عــى كشــوفات وزاريت املاليــة والصحة 

التــي تســجل مســتحقات مفوتــرة ومدققــة ملستشــفى 

ــع عــى الحكومــة، تصــل إىل نحــو 43 مليــون شــيقل  املطل

بعــد دفــع املبلــغ األخــر، علــامً أن هنــاك مبالــغ أخــرى مل 

يرســل املستشــفى فواترهــا للحكومــة بعــد. 

الدفعــات  قيمــة  رفــع  إمكانيــات  االجتــامع  وبحــث 

ــفيات  ــة ملستش ــا الحكوم ــي تدفعه ــة الت ــهرية املنتظم الش

القــدس لتغطــي عــى األقــل نصــف مســتحقاتها الشــهرية، 

ــاظ  ــا، للحف ــر وتدقيقه ــل اســتام الفوات وبشــكل مبكــر قب

ــايف. ــايل للمش ــتقرار امل ــى االس ع

الــوزراء للوزيريــن بعقــد اجتامعــات  وأوعــز رئيــس 

ــا التــي  ــة ديونه ــة مــع مستشــفيات القــدس لجدول منفصل

ــود  ــدم وج ــول لع ــاد حل ــام 2013، وإيج ــا لع ــود بعضه يع

ــق. ــع والتدقي ــة الدف ــهل عملي ــر تس فوات

وطالــب املستشــفيات بإرســال فواترهــا بشــكل منتظــم 

ــرق  ــل الف ــع عم ــن لترسي ــتية الوزيري ــا اش ــهري، ودع وش

ــر. ــق يف الفوات ــام بالتدقي ــة يف وزارتيه الفني

ــم،  ــم ملح ــة، إبراهي ــم الحكوم ــق باس ــال الناط ــذا وق ه

إن الحكومــة تتمنــى عــى مستشــفى املطلــع اســتئناف 

اســتقبال مــرىض الرسطــان وعاجهــم مؤكــداً اســتعداد 

الحكومــة لجدولــة مــا تبقــى مــن ديــون عليهــا، كــام أكــد 

ــوة  ــت دع ــامع مت ــب االجت ــتية. وعق ــوزراء د. اش ــس ال رئي

مديــر مستشــفى املطلــع لعقــد اجتــامع طــارئ مــع الفــرق 

الفنيــة يف وزاريت املاليــة والصحــة الســتكامل حــل األزمــة يف 

ــفى.307  املستش

 )BDS( وزيرة خارجية السويد الجديدة: حركة املقاطعة
رشعية وليست معادية للسامية

ــدا،  ــدة آن لين ــة الســويدية الجدي ــرة الخارجي ــت وزي قال

ــة  ــة، وأن حكوم ــة رشعي ــة )BDS( حرك ــة املقاطع إن حرك

بادهــا »ال تــرى تشــابها بــني نشــاطاتها ونشــاطات معاديــة 

للســامية«.

وأضافــت آن لينــدا، يف تريحــات لهــا بالرملان الســويدي، 

»يديعــوت  صحيفــة  نرشتــه  مــا  وفــق  االثنــني،  اليــوم 
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احرنــوت« عــى موقعهــا، »أن الحكومــة الســويدية ال تدعــم 

مقاطعــة إرسائيــل، ولكنهــا تــرى أن حركــة املقاطعــة تحمــل 

تعبــرا وحقوقــا يف متثيــل مواقفهــا«.

وأشــارت إىل أن »الســويد واالتحــاد األورويب يدعــامن 

ــة  ــرق مختلف ــل بط ــي تعم ــدين الت ــع امل ــامت املجتم منظ

لتعزيــز الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف كل مــن إرسائيــل 

ــة  ــة املقاطع ــا أن »حرك ــن اعتقاده ــة ع ــطني«، معرب وفلس

ــر  ــيايس غ ــن رصاع س ــزء م ــة كج ــية مرشوع ــيلة سياس وس

عنيــف، مــن أجــل حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة، وحريــة 

ــال«. ــف االحت ــر، ووق التعب

كــام أقــرت الوزيــرة لينــدا، يف تريحاتهــا، أن بادهــا 
تدعــم املنظــامت التــي تنتقــد االحتــال اإلرسائيــي.308

مجلس الوزراء يقرر رصف 350 مليون شيقل بدل 
متأخرات للقطاع الخاص واملستشفيات

رحب ببيان قمة »عدم االنحياز« وبتويل فلسطني منصب 
نائب رئيس منظمة »األلكو”

ــن  ــد ع ــة تزي ــة بقيم ــاءات رشاء أدوي ــىل عط ــة ع -املوافق

ــيقل ــون ش 2.7 ملي

الدفــع  منظومــة  مــرشوع  عطــاء  عــىل  -املصادقــة 

الحكوميــة االلكرتونيــة 

رحــب رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية مبــا جــاء يف البيــان 

الختامــي للقمــة الـــ 18 لــدول حركــة عــدم االنحيــاز، التــي 

ــد  ــذي أك ــو«، وال ــة »باك ــة األذربيجاني ــدت يف العاصم انعق

دعمــه وتضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني، وأدان سياســة 

االحتــال اإلرسائيــي بحــق األرض الفلســطينية، وافتتــاح 

ــدس  ــة الق ــفارتها يف مدين ــة س ــدة األمركي ــات املتح الوالي

ودعــا إرسائيــل إىل وضــع حــد النتهاكاتهــا الجســيمة بحــق 

ــدويل. ــون ال القان

الــوزراء، يف مســتهل جلســة مجلــس  رئيــس  وشــدد 

الــوزراء األســبوعية التــي عقدهــا اليــوم االثنــني، يف مدينــة 

ــل  ــطيني يف املحاف ــور الفلس ــة الحض ــى أهمي ــه، ع رام الل

ــطني  ــع فلس ــن م ــة التضام ــز حال ــتمرار تحفي ــة واس الدولي

وشــعبها ومقدســاتها، والتصــدي للمشــاريع التــي تســتهدف 

الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، تحــت عناويــن 

ــانية. ــة وانس ــول اقتصادي حل

وبــارك اشــتية حصــول دولــة فلســطني عــى منصــب نائب 

رئاســة املنظمــة االستشــارية القانونيــة اآلســيوية األفريقيــة 

)األلكــو(، خــال الــدورة 58 للمنظمــة التــي ُعقــدت يف 

العاصمــة التنزانيــة دار الســام.

وقــال رئيــس الــوزراء: »إن وجودنــا يف هــذه املنظمــة لــه 

ــال ذو بعــد  ــا مــع االحت ــة كــرى، فجــزء مــن رصاعن أهمي

ــة  ــة افريقي ــم 47 دول ــي تض ــوا الت ــة األلك ــوين، ومنظم قان

وآســيوية تهــدف إىل تقديــم الخدمــة كهيئــة استشــارية 

ــل  ــون، وتعم ــال القان ــة يف مج ــاء يف املنظم ــدول األعض لل

كمنتــدى للتعــاون اآلســيوي واإلفريقــي يف املســائل القانونية 

ــرتك«. ــامم املش ذات االهت

وجــدد إدانــة اقتحامــات املســتوطنني املتكــررة للمســجد 

األقــى املبــارك، واالعتــداء عــى املصلــني، واعتــداءات 

املســتوطنني عــى املزارعــني ومنعهــم مــن الوصــول إىل 

أشــجارهم لقطــف مثارهــا، داعيــاً املجتمــع الــدويل إىل 

تحّمــل مســؤولياته لوقــف انتهــاكات االحتال ومســتوطنيه.

ــات  ويف ســياق آخــر ويف ضــوء دراســة الحكومــة لألولوي

ــررت  ــاص، ق ــاع الخ ــة للقط ــتحقات املرتتب ــديد املس يف تس

شــيقل  مليــون   350 رصف  إجــراءات  بــدء  الحكومــة 

الخــاص  القطــاع  مــن  الخدمــات  ومقدمــي  للمورديــن 

ــمل  ــات ستش ــذه الدفع ــام أن ه ــفيات. عل ــا املستش ومنه

جميــع مقدمــي الخدمــات وحســب نســب متعلقــة بحجــم 

ــم. ديونه

وقرر املجلس:

املوافقــة عــى االحــاالت القطعيــة الخاصــة بــوزارة الصحة 

ــاءات رشاء  ــة عط ــكرية واملتضمن ــة العس ــات الطبي والخدم

ــد عــن 2.7  ــة بقيمــة تزي ــواد طبي ــة ومســتهلكات وم أدوي

مليــون شــيقل.

الدفــع  منظومــة  مــرشوع  عطــاء  عــى  املصادقــة 

الحكوميــة. االلكرتونيــة 

املصادقــة عــى نظــام املهــام واالختصاصــات لــوزارة 

والتمكــني. للريــادة  الدولــة 

املصادقــة عــى عــدد مــن االتفاقيــات املوقعــة مــع 

الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني وجهــات دوليــة.

ــي واضــح  ــف وطن ــة لدراســة ووضــع تعري تشــكيل لجن

ــاد. ــدد األبع ــر املتع ــوم الفق ــاس ملفه ــل للقي وقاب

اعتــامد وزارة االقتصــاد الوطنــي ووزارة األشــغال العامــة 

واإلســكان كجهــة مختصــة بالرقابــة والتفتيــش عــى انفــاذ 

ــة الخاصــة بالخرســانة الجاهــزة  ــة اإللزامي التعليــامت الفني
ــة.309 الطري



www.prc.ps ترشين أول 2019

131

مخابرات االحتالل تستدعي محافظ القدس للتحقيق

اســتدعت مخابــرات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم االثنــني، 

محافــظ القــدس عدنــان غيــث للتحقيــق معــه.

وقــال مستشــار محافــظ القــدس نــارص عجــاج لـ«وفــا«، 

إن مخابــرات االحتــال اســتدعت غيــث عــر اتصــال هاتفــي 

طالبتــه بالحضــور إىل مركــز التحقيــق والتوقيــف املســكوبية 

يف مدينــة القــدس املحتلــة310.

الثالثاء 2019/10/29

وفد تضامني من الفنانني اإليطاليني يصل فلسطني دعام 
للسالم

ــل  ــايل ميث ــد إيط ــاء، وف ــوم الثاث ــطني الي ــل إىل فلس وص

مجموعة من الفنانني واملغنني من املشــاهر، يف حملة كروية 

تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني، ودعــام للســام العادل.

كــروي  منتخــب  ضمــن  شــخصية  الوفــد 36  ويضــم 

ــطينيني إىل  ــني الفلس ــني واملغن ــن الفنان ــره م ــيقابل نظ س

ــة  ــاراة كروي ــى، يف مب ــني القدام ــن الاعب ــدد م ــب ع جان

ســتجمهام عــى إســتاد الخــر يــوم غــد األربعــاء.

وقــال رئيــس اكادمييــة أطفــال بــا حــدود األب إبراهيــم 

ــز  ــار تعزي ــأيت يف إط ــارة ت ــذه الزي ــا«، إن ه ــس لــ»وف فلت

الشــعب  لحقــوق  ودعــام  املنطقــة  يف  الســام  مفهــوم 

الفلســطيني، الفتــا إىل أن املنتخــب اإليطــايل كان قــد تقابــل 

مــع نظــره الفلســطيني يف إيطاليــا قبــل 20 عامــا بحضــور 

ــات. ــارس عرف ــس الشــهيد ي الرئي

ــا  ــة الباب ــى قداس ــايل التق ــب اإليط ــار إىل ان املنتخ وأش

ــذي  ــاري ال ــهر الج ــن الش ــرش م ــادس ع ــيس يف الس فرنس

ــز الســام، وأيضــا  ــه لتعزي ــار توجهات ــارك الخطــوة يف إط ب

ــطيني  ــدم الفلس ــرة الق ــاد ك ــس اتح ــن رئي ــات م بتوجيه

ــوب. ــل الرج ــواء جري الل

بــدورة قــال رئيــس الوفــد اإليطــايل ســتيفانو شــميي لـــ 

»وفــا«، »نحــن نعمــل مــن أجــل الســام، واملبــاراة ســتكون 

مــن أجــل األطفــال تحــت عنــوان »أطفــال يف القلــب« حتــى 
يعيشــوا كبقيــة أطفــال العــامل.311

االحتالل يخطر بهدم ستة منازل يف كوبر شامل رام الله

اليــوم  صبــاح  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  أخطــرت 

الثاثــاء، بهــدم ســتة منــازل يف بلــدة كوبــر شــامل رام اللــه، 

ــة. ــاء وأرايض زراعي ــد االنش ــاين قي ــت مب وداهم

ــأن  ــا«، ب ــدوان لـ»وف ــر عــزت ب ــة كوب ــاد رئيــس بلدي وأف

ــة  ــة، وأربع ــا مأهول ــم إخطاره ــي ت ــازل الت ــن املن ــني م اثن

قيــد اإلنشــاء، منوهــا إىل أن عــددا مــن الجيبات العســكرية، 

ــل  ــدة خــال ســاعات الفجــر قب ــد اقتحمــت البل ــت ق كان

أن تنســحب وتبقــي قــوة عــى أطرافهــا، لتعــاود  اقتحامهــا 

ــة. ــات متشــيط يف أراض زراعي ــة، وتقــوم بعملي ثاني

وأضــاف أن عــددا مــن املواطنــني أصيبــوا باالختنــاق جــراء 

إطــاق جنــود االحتــال قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
ــدة.312 ــات اندلعــت يف البل خــال مواجه

يف أقل من 24 ساعة.. االحتالل يستدعي محافظ القدس 
للمرة الثانية

 اســتدعت مخابــرات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الثاثــاء، 

محافــظ القــدس عدنــان غيــث، لليــوم الثــاين عــى التــوايل.

وقــال مستشــار املحافــظ نــارص عجــاج لـ»وفــا«، إن 

ــث عــر اتصــال هاتفــي  ــال اســتدعت غي ــرات االحت مخاب

طالبتــه بالحضــور إىل مركــز التحقيــق والتوقيــف املســكوبية 

يف مدينــة القــدس املحتلــة، للمــرة الثانيــة يف أقــل مــن 24 

ســاعة، وذلــك يف اطــار سياســة التضييــق واملاحقــة من قبل 
ســلطات االحتال وأجهزته األمنية بحق املســؤولني هناك.313

إصابة مقديس بالرصاص بدعوى تنفيذه عملية طعن

أصيــب مســاء أمــس، شــاب بجــروح جــراء إطــاق النــار 

عليــه مــن قبــل قــوات االحتــال اإلرسائيــي، يف البلــدة 

القدميــة مبدينــة القــدس املحتلــة، وأفــاد شــهود عيــان، 

بــأن قــوات االحتــال اطلقــت النــار عــى شــاب يف البلــدة 

ــه،  القدميــة مــا أدى إىل إصابتــه بيــده، قبــل أن يتــم اعتقال

بدعــوى تنفيــذه عمليــة طعــن، فيــام هدمــت قــوات 

االحتــال جــزءاً مــن ســور مدرســة التحــدي 17، واســتولت 

ىل »كونتيــز« تســتخدمه املدرســة كمقصــف يف قريــة ظهــر 

ــوب  ــري جن ــع العن ــدار التوس ــف ج ــة خل ــح املعزول املال

ــني  ــال مزارع ــوات االحت ــتهدفت ق ــام اس ــني، بين ــرب جن غ

بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع وقنابــل الصــوت أثنــاء 

ــت  ــام اقتحم ــوت، ك ــة قري ــون يف قري ــار الزيت ــم مث قطفه

ــع. ــامل القمب ــد ج ــر أحم ــزل ذوي األس ــور من ــني وص جن

يف حــني توغلــت عــدة آليــات عســكرية إرسائيليــة يف 

أرايض املواطنــني الحدوديــة رشق بلــدة جباليــا شــامل قطــاع 

غــزة، وســط أعــامل تجريــف، إىل ذلــك، خــط مســتوطنون 

شــعارات عنريــة يف حــوارة جنــوب نابلــس، ورشــقوا 

ــارس. ــل ح ــارة يف كف ــني بالحج ــازل املواطن من
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ففــي القــدس، أغلقــت رشطــة االحتــال اإلرسائيي، مســاء 

أمــس، جميــع أبــواب القــدس القدميــة، ودفعــت بتعزيــزات 

مــن القــوات الخاصــة واملســتعربني وأفــراد الرشطــة ملحيــط 

املســجد األقــى ومنطقــة بــاب حطــة، وذلــك بعــد زعمهــا 

ــرج  ــن ب ــرب م ــن بالق ــة طع ــذ عملي ــاب تنفي ــة ش محاول
اللقلــق واالنســحاب مــن املــكان.314

األربعاء 2019/10/30

الرئيس يؤكد حرصه عىل إجراء االنتخابات العامة 
الترشيعية والرئاسية

إجــراء  الرئيــس محمــود عبــاس، حرصــه عــى  أكــد 

كل  وتوفــر  والرئاســية  الترشيعيــة  العامــة  االنتخابــات 

إلنجازهــا. الفــرص 

جــاء ذلــك خــال اســتقبال الرئيــس يف مقــر الرئاســة 

ــات  ــة االنتخاب ــس لجن ــس، رئي ــاء أم ــه، مس ــة رام الل مبدين

املركزيــة حنــا نــارص ونائبه هشــام كحيــل، وذلك بعــد إجراء 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف ــاءات مكثف ــارص لق ن

ــس  ــتية، ورئي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــاء، رئي ــر اللق وح

ــيخ،  ــني الش ــر حس ــة الوزي ــؤون املدني ــة للش ــة العام الهيئ
ــا.315 ــي مهن ــيادته ع ــوين لس ــار القان واملستش

اشتية: االحتالل يدمر حل الدولتني وعلينا التوجه 
ملعالجة القضايا السياسية يف مؤمتر دويل

- التقى وفدا من سياسيني اسرتاليني

ــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم األربعــاء،  اســتقبل رئيــس ال

يف مكتبــه مبدينــة رام اللــه، وفــدا رفيــع املســتوى مــن 

سياســيني اســرتاليني مــن الحزبــني الرئيســيني هنــاك، برئاســة 

ــوزراء األســرتايل األســبق جــون وينســتون هــوارد،  رئيــس ال

ــي. ــارك باي ــل األســرتايل يف فلســطني م وحضــور املمث

وقــال اشــتية: »إن إرسائيــل بانتهاكاتهــا املســتمرة للقانــون 

الــدويل واالتفاقــات املوقعــة تعمــل عــى تدمــر فــرص 

ــدس،  ــد الق ــال تهوي ــن خ ــطينية، م ــة الفلس ــة الدول إقام

ومصــادرة وضــم األرايض، باإلضافــة إىل التوســع االســتيطاين، 

ــا لقطــاع غــزة«. واســتمرار عزله

ــؤت  ــية مل ت ــة السياس ــوزراء أن العملي ــس ال ــح رئي وأوض

ــا، وقــد حــان الوقــت إلنشــاء وإنفــاذ  ــذ 25 عاًم مثارهــا من

أســاس جديــد ومعايــر جديــدة للعمليــة السياســية، داعيــا 

اســرتاليا كجــزء مــن املجتمــع الــدويل إىل املســاهمة بدعــم 

التوجــه لبديــل عــن املفاوضــات الثنائيــة التــي أثبتــت 

ــة. ــوام املاضي فشــلها خــال األع

ــل  ــال ح ــل إلفش ــعي إرسائي ــل س ــتية: »يف ظ ــع اش وتاب

ــد  ــدد، بعق ــايئ إىل املتع ــن الثن ــال م ــا االنتق ــني، علين الدولت

مؤمتــر دويل يضــم كل األطــراف ويركــز عــى حــل القضايــا 

السياســية، ويعتمــد عــى القانــون الــدويل وقــرارات األمــم 

املتحــدة كمرجعيــة لعمليــة سياســية يكــون لهــا إطــار 

ــدد«. ــي مح زمن

مــن جانبــه، أكــد هــوارد ع موقــف بــاده الداعــم لحــل 

الدولتــني، وحرصهــا عــى ســام عــادل وشــامل يف املنطقــة، 
تعيــش يف ظلــه كل دول الجــوار.316

مرضبة عن الطعام منذ 37 يوما: نقل األسرية اللبدي إىل 
املستشفى

ــادي األســر: إن أوضاعــاً صحيــة خطــرة يواجههــا  قــال ن

ــام، ال ســيام األســر إســامعيل  ــون عــن الطع األرسى املرب

عــي املــرب عــن الطعــام منــذ )99( يومــاً عــى التــوايل، 

كــام يواصــل األســر أحمــد زهــران إرضابــه منــذ )39( يومــاً، 

ــة  ــذ )37( يومــاً، واألســرة هب واألســر مصعــب الهنــدي من

اللبــدي املربــة منــذ )37( يومــاً.

وأضــاف نــادي األســر أن إدارة معتقــات االحتــال نقلــت 

اليــوم األربعــاء، األســرة هبــة اللبــدي )32 عامــاً(، مجــدداً 

إىل مستشــفى »بنــي تســيون« بعــد تدهــور صحــي جديــد 

طــرأ عــى وضعهــا الصحــي، بعــد أن قررت يــوم أمــس إدارة 

معتقــات االحتــال إعادتهــا إىل زنازيــن معتقــل »الجلمــة«، 

ــن وضــع صحــي خطــر، ووجــود  ــه م ــت ل ــا وصل ــم م رغ

حاجــة ماســة لبقائهــا يف املستشــفى.

ــن  ــل م ــى األق ــبوع ع ــذ أس ــدي من ــرة اللب ــاين األس وتع

ــاب  ــا بالته ــاء أدى إىل إصابته ــع امل ــديدة يف بل ــة ش صعوب

شــديد يف الحلــق، وجفــاف، عــدا عــن النقصــان املتزايــد يف 

الــوزن، إضافــة إىل تحذيــرات األطبــاء مــن إمكانيــة إصابتهــا 

ــب. مبشــاكل يف القل

يف الســياق ذاتــه، تُعقــد يــوم غــد الخميــس جلســة 

ــت  ــة تثبي ــر يف قضي ــران للنظ ــد زه ــر أحم ــة لألس محكم
اعتقالــه اإلداري األخــر ومدتــه أربعــة شــهور.317

الخميس 2019/10/31

عساف: افشال محاولة استيالء لالحتالل عىل 37 دومنا 
من أرايض سلفيت

ــر  ــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان الوزي قــال رئيــس هيئ
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وليــد عســاف، إن الهيئــة متكنــت مــن إفشــال محاولــة 

االحتــال اإلرسائيــي لاســتياء عــى أرض يف  لســلطات 

محافظــة ســلفيت.

ــا«،  ــر عســاف يف اتصــال هاتفــي مــع »وف وأوضــح الوزي

اليــوم الخميــس، ان الطواقــم القانونيــة للهيئــة متكنــت مــن 

افشــال محاولــة تزويــر واســتياء لاحتــال عــى 37 دومنــا 

يف منطقــة خلــة حســان يف بلــدة بديــا يف محافظــة ســلفيت.

وأضــاف أن هــذه القضيــة الثالثــة التــي تكســبها الهيئــة 

خــال العــام الجــاري، مشــرة إىل انهــا متكنــت من اســتعادة 

850 دومنــا يف الخمــس ســنوات األخــرة، مــن أصــل 1300 

دونــم، كان االحتــال يخطــط لبنــاء مدينــة اســتيطانية 
ــة.318 ــا يف املنطق عليه

االحتالل يعتقل أربعة مواطنني من رام الله بينهم خالدة 
جرار

ــس،  ــوم الخمي ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل

أربعــة مواطنــني خــال اقتحامهــا مدينتــي رام اللــه والبــرة 

وقريتــي كفــر نعمــة وام صفــا.

وأفــادت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، بــان قــوات االحتــال 

ــي  ــب ع ــرار، والكات ــدة ج ــابق خال ــب الس ــت: النائ اعتقل

ــه،  ــة رام الل جــرادات، بعــد ان داهمــت منزليهــام يف مدين

ــاب ورد  ــا، والش ــة أم صف ــن قري ــاح م ــامر صب ــاب ع والش
ــة.319 ــر نعم ــة كف ــن قري ــده م عب

تفاقم الخالف بني عمن وتل أبيب حول قضية األرسى 
وبخاصة اللبدي ومرعي

تصاعــد التوتــر بــني األردن وإرسائيــل أمــس حــول قضيــة 

األرسى األردنيــني يف ســجون االحتــال، بعــد اســتدعاء األردن 

لســفرها وتحذيــر وزيــر الخارجيــة أميــن الصفــدي إرسائيــل 

مــن اســتمرار اعتقــال املواطنــني األردنيــني، إضافــة إىل 

الغضــب الشــعبي يف األوســاط األردنيــة الــذي اتســع بعــد 

ــرين  ــي لألس ــع الصح ــور الوض ــول تده ــار ح ــر األخب توات

ــة اللبــدي وعبــد الرحمــن مرعــي.  هب

معتقــات  إدارة  أن  أعلــن  قــد  األســر  نــادي  وكان 

ــاً(، مجــدداً  ــدي )32 عام ــة اللب ــس هب ــت أم ــال نقل االحت

إىل مستشــفى »بنــي تســيون« بعــد تدهــور صحــي جديــد 

ــررت إدارة  ــد أن ق ــك بع ــي، وذل ــا الصح ــى وضعه ــرأ ع ط

معتقــات االحتــال إعادتهــا إىل زنازيــن معتــل »الجلمــة«، 

ــن وضــع صحــي خطــر، ووجــود  ــه م ــت ل ــا وصل ــم م رغ

ــفى.  ــا يف املستش ــة لبقائه ــة ماس حاج

ــة  ــن صعوب ــل م ــى األق ــبوع ع ــذ اس ــدي من ــاين اللب وتع

ــاب شــديد يف  ــا بالته ــاء أدى إىل إصابته ــغ امل شــديدة يف بل

ــوزن،  ــد يف ال ــان املتزاي ــن النقص ــدا ع ــاف، ع ــق، وجف الحل

يضــاف إىل ذلــك تحذيــرات األطبــاء مــن إمكانيــة إصابتهــا 

ــب. ــالك يف القل مبش

كــام رحــب نــادي األســر بقــرار وزارة الخارجيــة األردنيــة، 

اســتدعاء الســفر األردين يف تــل أبيــب، كخطــوة تعــر مــن 

خالهــا األردن ملــكاً وحكومــة وشــعباً عــن غضبهــا ورفضهــا 

ــدي،  ــرين اللب ــق األس ــذة بح ــة املتخ ــراءات اإلجرامي لإج
ومرعــي.320

»أونروا« تغري مسمى »مدير خدمات املخيم«

ــني«  ــوق الاجئ ــن حق ــاع ع ــت »الهيئــة 302 للدف رفض

رفضــاً قاطعــاً تغيــر املســمى الوظيفــي لـ»مديــر خدمــات 

ــددة  ــي« مش ــع املح ــات املجتم ــر خدم ــم« إىل مدي املخي

ــي  ــمى وظيف ــأي مس ــم ب ــم املخي ــرتان اس ــة اق ــى أهمي ع

ــات  ــم الخدم ــاص بتقدي ــي خ ــف الوظيف ــا أن التوصي طامل

ــم. ــطينيني باملخي ــني الفلس لاجئ

ــمى  ــي أن مس ــان صحف ــة 302« يف بي ــت »الهيئ وأوضح

»مديــر خدمــات املخيــم« قائــم منــذ النكبــة يف العــام 1948 

وبــدء الوكالــة بتقديــم خدماتهــا لاجئــني الفلســطينيني منــذ 
األول مــن أيــار/ مايــو 1950 حتــى اآلن.321

عقوبة جندي إرسائييل قتل فتى فلسطينياً: العمل ملدة 
ثالثني يوماً يف قاعدة عسكرية

أديــن جنــدي إرسائيــي مــن لــواء “غفعــايت”، يــوم اإلثنني، 

بارتــكاب مخالفــة »الخــروج عــن صاحيتــه لدرجــة تعريــض 

حيــاة أو صحــة للخطــر«، وذلــك يف إشــارة إىل إطاقــه النــار 

عــى الفتــى عثــامن رامــي حلــس )15 عامــاً( يف متــوز مــن 

العــام املــايض عــى حــدود قطــاع غــزة.

ــق  ــه أطل ــة بأن ــدي اعــرتف يف إطــار صفق ــني أن الجن وتب

النــار عــى الفتــى دون أن يحصــل عــى مصادقــة مــن 

ضباطــه، وخافــا لتعليــامت إطــاق النــار والتوجيهــات التــي 

تلقاهــا.

ــاك  ــه مل يكــن هن ــش أن يف حــني ادعــت مصــادر يف الجي

أدلــة تشــر إىل عاقــة ســببية بــني إطــاق النــار وبــني إصابــة 

ــت  ــد وق ــويف بع ــة، وت ــه حرج ــت إصابت ــذي كان ــى، ال الفت

قصــر.
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وحكمــت املحكمــة العســكرية الخاصــة بالقــوات الريــة، 

يف إطــار الصفقــة، عــى الجنــدي القاتــل بالعمــل مــدة 30 

ــذ،  ــف التنفي ــع وق ــس م ــكرية، والحب ــدة عس ــا يف قاع يوم

وتخفيــض رتبتــه العســكرية.

ــدي،  ــة الجن ــول هوي ــرش ح ــع الن ــم من ــه ت ــار إىل أن يش

كــام أخفــي قــرار تقدميــه للمحاكمــة واإلجــراءات القضائيــة 

ضــده وحتــى قــرار املحكمــة، إال أن القنــاة 13 اإلرسائيليــة 
كشــفت ذلــك يــوم أمــس.322

الجمعة 2019/11/1

املصادقة عىل بناء 2342 وحدة استيطانية بالضفة

ــاء 2342 وحــدة  ــة عــى بن صادقــت الحكومــة اإلرسائيلي

اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة، بحســب مــا أفــادت 

ــاط  ــد النش ــي ترص ــة الت ــام اآلن« اإلرسائيلي ــة »الس منظم

ســلمت  حــني  يف  الفلســطينية،  األرايض  يف  االســتيطاين 

ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أمــس، بلديــة يعبــد جنــوب 

ــن  ــات م ــى 409 دومن ــتياء ع ــاراً باالس ــني إخط ــرب جن غ

أرايض بلــدات يعبــد وبرطعــة وطــورة وقفــني والعرقة وزبدة 

ونزلــة زيــد وظهــر العبــد يف جنــني متهيــداً لبنــاء جــدار الضم 

عــى األرايض، بينــام أخطــرت ســلطات االحتــال باالســتياء 

عــى 3 آالف دونــم مــن أرايض رشق يطــا جنــوب الخليــل. 

إىل ذلــك، قصفــت دبابــة وطائــرات إرسائيليــة مســاء 

أمــس موقعــني لكتائــب القســام يف قســام غــزة، وجــاء ذلــك 

يف أعقــاب اعــرتاض قذيفــة صاروخيــة أطلقــت مــن القطــاع 

باتجــاه مســتوطنات »الغــاف«.

وقالــت منظمــة الســام اآلن اإلرسائيليــة إنــه تــم اتخــاذ 

قــرار بنــاء 2342 وحــدة اســتيطانية جديــدة بالضفــة يف 10 

ــتقام  ــدة س ــاكن الجدي ــن املس ــن األول، وأن 59% م ترشي

ــام«  ــاق س ــب اتف ــل مبوج ــا إرسائي ــتوطنات تخليه يف »مس

مــع الفلســطينيني. وبحســب املنظمــة فقــد متــت املوافقــة 

عــى بنــاء 8337 وحــدة ســكنية جديــدة منــذ بدايــة العــام. 

ــن %50  ــبتها م ــرتب نس ــادة تق ــل زي ــك ميث ــاف أن ذل وأض

مقارنــة مــع العــام 2018 الــذي متــت خالــه املصادقــة عــى 

بنــاء 5618 وحــدة ســكنية.

ــة: بهــذا يرتفــع متوســط  وقالــت املنظمــة غــر الحكومي

ــا يف  ــة عليه ــت املوافق ــي مت ــكنية الت ــدات الس ــدد الوح ع

ــريك  ــس األم ــاب الرئي ــت انتخ ــي تل ــاث الت ــنوات الث الس

ضعــف  أي  ســكنية،  حــدة   6989 إىل  ترامــب  دونالــد 

متوســطها يف الســنوات الثــاث الســابقة لهــا.323 

اعتقال 12 مواطناً بينهم القيادية يف الجبهة الشعبية 
خالدة جرار

ــى  ــاً ع ــي 12 مواطن ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق اعتقل

األقــل مــن الضفــة، بينهــم خالــدة جــرار. وقــال نــادي 

األســر إن أربعــة مواطنــني جــرى اعتقالهــم مــن محافظــة 

ــدة جــرار، وهــي أســرة ســابقة  ــه والبــرة هــم: خال رام الل

قضــت قرابــة الثــاث ســنوات بــني محاكــم واعتقــاالت 

إداريــة، وهــذا االعتقــال الثالــث لهــا منــذ عــام 2015، 

ــرض  ــذي تع ــرادات ال ــي ج ــابق ع ــر الس ــة إىل األس إضاف

ــام  ــوام الســبعينيات، ك ــذ أع ــرات من ــال عــرشات امل لاعتق

جــرى اعتقــال ملواطنــني آخريــن وهــام: عــامر عبــد صبــاح 

ــر  ــدة كف ــن بل ــده م ــد عب ــا، وورد محم ــدة أم صف ــن بل م

ــة. نعم

فيــام جــرى اعتقــال لثاثــة مواطنــني مــن مخيــم عايــدة 

يف محافظــة بيــت لحــم وهــم: إراز أكــرم الوعــرة، وفــادي 

ــدان. أبــو رسور، وعــاء حمي

يضــاف إىل املعتقلــني أحمــد صــري مــن كفــر قليــل قضاء 

نابلــس، وثاثــة مــن محافظــة طولكــرم وهــم: عبــد القــادر 

ــاً(،  ــاروف )18 عام ــم الخ ــد باس ــاً(، ومج ــرة )18 عام جواب

ومنتــر أحمــد أبــو هشــيم )23 عامــاً(. 

يشــار إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت مســاء أمــس 

ــدة العيســوية،  ــن بل ــاً(، م ــب )14 عام ــد كلي ــل محم الطف

ــرب. ــه بال ــداء علي ــد االعت ــك بع وذل

ــس،  ــاح أم ــن صب ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ دان

االعتقــاالت املتكــررة مــن قبــل جيــش االحتــال اإلرسائيــي 

ــب  ــو املكت ــي وعض ــس الترشيع ــابقة يف املجل ــة الس للنائب

الســيايس يف الجبهــة الشــعبية خالــدة كنعــان جــرار عقــب 

ــه.  ــة رام الل ــا يف مدين ــة منزله مداهم

ــود  ــرشات جن ــن ع ــرة م ــوة كب ــة أن ق ــت الهيئ وأوضح

ــط  ــال وس ــة اإلرس ــرار مبنطق ــزل ج ــت من ــال اقتحم االحت

مدينــة رام اللــه قرابــة الســاعة الثالثــة فجــراً، وجــرى 

اعتقالهــا بعــد أن كان قــد افــرج عنهــا خــال شــهر شــباط 

ــايض. امل

ولفتــت بــأن قــوات االحتــال كانــت قــد اعتقلــت جــرار 

قبــل ذلــك مرتــني، يف املــرة األوىل خــال عــام 2015 وأفــرج 

ــهراً،  ــدة 15 ش ــجن مل ــامً بالس ــت حك ــد أن أمض ــا بع عنه

وأعيــد اعتقالهــا مــرة أخــرى خــال عــام 2017 ونالــت 
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حريتهــا بعــد قضــاء 20 شــهراً يف االعتقــال اإلداري. واعتــرت 

الهيئــة أن إعــادة اعتقــال جــرار، مــا هــو إال إجــراء انتقامــي 

واســتهداف واضــح لكافــة رشائــح الشــعب الفلســطيني 

ــه وأطيافــه. ــكل فئات ب

ودانــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر حنــان 

عــرشاوي التصاعــد املســتمر يف االنتهــاكات اإلرسائيليــة، 

ــة املداهــامت للمحافظــات الفلســطينية  ــك حمل مبــا يف ذل

واالعتقــاالت التــي طالــت القياديــة السياســية والنائــب 

الســابق خالــدة جــرار، والكاتــب عــي جــرادات، بعــد 

ــا  ــيايس مب ــطاء الس ــه. والنش ــام يف رام الل ــة منزليه مداهم

فيهــم جــرار للمــرة الثالثــة يــأيت يف ســياق سياســة االعتقــال 

الســيايس.324 

السبت 2019/11/2

االحتالل يخطر باالستيالء عىل نحو 500 دونم من أرايض 
رشق القدس

أخطرت سلطات االحتالل اإلرسائييل، اليوم السبت، 
باالستيالء عىل نحو 500 دونم  من أرايض املواطنني يف 

بلدة حزما رشق القدس املحتلة.

وقــال رئيــس بلديــة بلــدة حزمــا مســلم أبــو حلــو 

ــدين  ــاط امل ــلمت االرتب ــال س ــلطات االحت ــا«، إن س لـ»وف

باالســتياء عــى نحــو 500 دونــم مــن األرايض  يقــي 

الواقعــة مبحــاذاة مســتوطنة »آدم« املقامــة عنــوة عــى 

ــاورة  ــدة املج ــواض البل ــن أح ــي ضم ــني، وه أرايض املواطن

لقريــة جبــع ورشق جنــوب بلــدة الــرام.

ــتوطنات،  ــع مس ــا أرب ــا يحيطه ــدة حزم ــار إىل أن بل يش

وتعتــر الرشيــان الرئيــي الرابــط بني شــامل الضفــة الغربية 

وجنوبهــا، وإحــدى البوابــات الرئيســية ملدينــة القــدس.

ــى  ــتياء ع ــال باالس ــرار االحت ــو أن ق ــو حل ــاف أب وأض

األرايض هــو فقــط مــن أجــل التمــدد االســتيطاين.

وصعــدت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي مؤخــرا سياســتها 

ــن أرايض  ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــتياء ع ــة إىل االس الرامي
ــة.325 ــة، والقــدس املحتل املواطنــني، يف الضفــة الغربي

102 عاما عىل وعد بلفور املشؤوم

تصــادف اليــوم الســبت، الثــاين مــن ترشيــن الثــاين، 

الذكــرى الـــ102 لصــدور وعــد بلفــور املشــؤوم، الــذي 

ــن  ــة وط ــود يف إقام ــق لليه ــا الح ــه بريطاني ــت مبوجب منح

قومــي لهــم يف فلســطني.

ــة الخطــوة األوىل للغــرب عــى  »وعــد بلفــور« كان مبثاب

طريــق إقامــة كيــان لليهــود عــى أرض فلســطني؛ اســتجابة 

مــع رغبــات الصهيونيــة العامليــة عــى حســاب شــعب 

ــنني. ــذ آالف الس ــذه األرض من ــذر يف ه متج

وجــاء الوعــد عــى شــكل تريــح موجــه مــن قبــل وزيــر 

خارجيــة بريطانيــا آنــذاك، آرثــر جيمــس بلفــور يف حكومــة 

ــام  ــاين ع ــن الث ــن ترشي ــاين م ــورج يف الث ــد ج ــد لوي ديفي

1917، إىل اللــورد روتشــيلد، أحــد زعــامء الحركــة الصهيونية 

ــك بعــد مفاوضــات اســتمرت ثــاث ســنوات  ــة، وذل العاملي

واليهــود  جهــة،  مــن  الريطانيــة  الحكومــة  بــني  دارت 

جهــة  مــن  العامليــة  الصهيونيــة  واملنظمــة  الريطانيــني 

ــا  ــاع بريطاني ــة إقن ــا الصهاين ــن خاله ــتطاع م ــرى، واس أخ

بقدرتهــم عــى تحقيــق أهــداف بريطانيــا، والحفــاظ عــى 

ــة. ــا يف املنطق مصالحه

وكانــت الحكومــة الريطانيــة قــد عرضــت نــص تريــح 

بلفــور عــى الرئيــس األمــريك ولســون، ووافــق عــى محتــواه 

قبــل نــرشه، ووافقــت عليــه فرنســا وإيطاليــا رســميا ســنة 

1918، ثــم تبعهــا الرئيــس األمــريك ولســون رســميا وعلنيــا 

ــنة 1920،  ــان س ــان، ويف 25 نيس ــك الياب ــنة 1919، وكذل س

ــان  ــر س ــاء يف مؤمت ــوات الحلف ــى لق ــس األع ــق املجل واف

رميــو عــى أن يعهــد إىل بريطانيــا باالنتــداب عــى فلســطني، 

ــا ورد  ــب م ــذ حس ــع التنفي ــور موض ــد بلف ــع وع وأن يوض

ــام  ــوز ع ــداب، ويف 24 مت ــك االنت ــن ص ــة م ــادة الثاني يف امل

1922 وافــق مجلــس عصبــة األمــم املتحــدة عــى مــرشوع 

ــول 1923،  ــذ يف 29 أيل ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــداب ال االنت

ــا  ــدا غربي ــور كان وع ــد بلف ــول إن وع ــا الق ــك ميكنن وبذل

ــا فحســب. وليــس بريطاني

يف املقابــل اختلفــت ردود أفعــال العــرب تجــاه التريــح 

ــاص  ــدف امتص ــب، وبه ــتنكار، والغض ــة، واالس ــني الدهش ب

ــد  ــا وع ــرب به ــل الع ــي قاب ــب الت ــخط والغض ــة الس حال

الرشيــف  إىل  رســالة  بريطانيــا  أرســلت  حيــث  بلفــور، 

حســني، بواســطة الكولونيــل باســت، تؤكــد فيهــا الحكومــة 

يف  اليهــودي  باالســتيطان  تســمح  لــن  أنهــا  الريطانيــة 

فلســطني إال بقــدر مــا يتفــق مــع مصلحــة الســكان العــرب، 

ــا يف الوقــت  ــة والسياســية، ولكنه ــني االقتصادي مــن الناحيت

ــة  نفســه أصــدرت أوامرهــا إىل اإلدارة العســكرية الريطاني

ــة  ــة اليهودي ــر اللجن ــع أوام ــطني، أن تطي ــة يف فلس الحاكم

التــي وصلــت إىل فلســطني يف ذلــك الوقــت برئاســة حاييــم 
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وايزمــن خليفــة هرتــزل، وكذلــك عملــت عــى تحويــل 

ــا  ــيا وأوروب ــن روس ــني م ــود القادم ــن اليه ــل املهاجري قواف

واملســاعدة  الحاميــة  ووفــرت  فلســطني،  إىل  الرشقيــة 

ــم. ــني له الازمت

للوعــود  يستســلم  فلــم  الفلســطيني  الشــعب  أمــا 

والقــرارات الريطانيــة والوقائــع العمليــة التــي بــدأت 

تفــرض عــى األرض مــن قبــل الحركــة الصهيونيــة وعصاباتهــا 

ــورة  ــا ث ــة، كان أوله ــورات متاحق ــاض ث ــل خ ــلحة، ب املس

الــراق عــام 1929، ثــم تلتهــا ثــورة 1936.

مــن جهتهــا، اتخــذت الحركــة الصهيونيــة العامليــة وقادتها 

ــا  ــه مطالبه ــم ب ــا لتدع ــتندا قانوني ــد مس ــذا الوع ــن ه م

املتمثلــة، يف إقامــة الدولــة اليهوديــة يف فلســطني، وتحقيــق 

ــدول  ــدى ال ــن إح ــد م ــى تعه ــول ع ــود بالحص ــم اليه حل

ــا  ــتاتهم مب ــع ش ــم، يجم ــي له ــن قوم ــة وط ــرى بإقام الك

ينســجم وتوجهــات الحركــة الصهيونيــة، بعــد انتقالهــا مــن 

مرحلــة التنظــر ألفكارهــا إىل حيــز التنفيذ يف أعقــاب املؤمتر 

الصهيــوين األول، الــذي عقــد يف مدينــة بــازل بســويرسا عــام 

1897، والــذي أقــّر الرنامــج الصهيــوين، وأكــد أن الصهيونيــة 

تكافــح مــن أجــل إنشــاء وطــن للشــعب اليهــودي يف 

فلســطني.

وتبــدو اإلشــارة إىل وعــد بلفــور يف نــص وثيقــة االســتقال 

املعلنــة مــع قيــام دولــة إرسائيــل، دليــا فصيحــا عــى أهمية 

هــذا الوعــد بالنســبة لليهــود، حيــث نقــرأ يف هــذه الوثيقــة: 

›االنبعــاث القومــي يف بلــد اعــرتف بــه وعــد بلفــور...‹.

ــك القصاصــة الصــادرة  ــن اســتغال تل ــود م ــن اليه ومتك

عــن آرثــر بلفــور املعــروف بقربــه مــن الحركــة الصهيونيــة، 

ــام  ــة ع ــة العام ــرار الجمعي ــداب، وق ــك االنت ــم ص ــن ث وم

1947، القــايض بتقســيم فلســطني ليحققــوا حلمهــم بإقامــة 

إرسائيــل يف الخامــس عــرش مــن أيــار عــام 1948، وليحظــى 

هــذا الكيــان بعضويــة األمــم املتحــدة بضغــط الــدول 

الكــرى، ولتصبــح إرسائيــل أول دولــة يف تاريــخ النظــام 

ــى  ــر، وتلق ــى أرض الغ ــأ ع ــي تنش ــي الت ــيايس العامل الس

مســاندة دوليــة جعلتهــا تغطــرس يف املنطقــة، وتتوســع 

وتبتلــع املزيــد مــن األرايض الفلســطينية والعربيــة، وتبطــش 

ــه دون  ــى أرض ــطيني ع ــعب الفلس ــن الش ــى م ــن تبق مب

ــة. رحم

تريــح بلفــور أعطــى وطنــا لليهــود وهــم ليســوا ســكان 

ــد  ــود عن ــن اليه ــطني م ــن يف فلس ــث مل يك ــطني، حي فلس

ــدد  ــل ع ــن أص ــا م ــني ألف ــوى خمس ــح س ــدور التري ص

ــوايل 12  ــدر بح ــذي كان يق ــذاك، وال ــامل حين ــود يف الع اليه

مليونــا، يف حــني كان عــدد ســكان فلســطني مــن العــرب يف 

ذلــك الوقــت يناهــز 650 ألفــا مــن املواطنــني الذيــن كانــوا، 

ومنــذ آالف الســنني يطــورون حياتهــم يف باديــة وريــف 

ومــدن هــذه األرض، ولكــن الوعــد املشــؤوم تجاهلهــم ومل 

يعــرتف لهــم إال ببعــض الحقــوق املدنيــة والدينيــة، متجاها 

ــة. ــة واإلداري ــية واالقتصادي ــم السياس حقوقه

نص وعد بلفور:

وزارة الخارجية الريطانية

2 نوفمر 1917م

عزيزي اللورد روتشيلد

ــة عــن حكومــة صاحــب  يــرسين جــدا أن أبلغكــم بالنياب

الجالــة التريــح التــايل، الــذي ينطــوي عــى العطــف 

عــى أمــاين اليهــود والصهيونيــة، وقــد عــرض عــى الــوزارة 

ــه: وأقرت

 ›إن حكومــة صاحــب الجالــة تنظــر بعــني العطــف 

إىل تأســيس وطــن قومــي للشــعب اليهــودي يف فلســطني، 

وســتبذل غايــة جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة، عى 

أن يكــون مفهومــا بشــكل واضــح أنــه لــن يــؤىت بعمــل مــن 

شــأنه أن ينتقــص الحقــوق املدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع 

بهــا الطوائــف غــر اليهوديــة املقيمــة اآلن يف فلســطني، وال 

ــه اليهــود يف  ــع ب ــذي يتمت الحقــوق أو الوضــع الســيايس ال

ــدان األخــرى‹. البل

الهيئــات  اتحــاد  أحطتــم  مــا  إذا  ممتنــا   وســأكون 

التريــح. بهــذا  علــام  الصهيونيــة 

املخلص
آرثر بلفور326

األحد 2019/11/3

قادة إرسائيل يدعون إىل التصعيد والعودة لسياسة 
االغتياالت يف قطاع غزة

قــال مصــدر ســيايس إرسائيــي، مســاء أمــس، إن الحكومــة 

ــن  ــي م ــيناريوهات الت ــع الس ــتعدة لجمي ــة مس اإلرسائيلي

املمكــن أن تنفذهــا ضــد قطــاع غــزة عقــب تجــدد إطــاق 

الصواريــخ.

ونقــل موقــع يديعــوت أحرونــوت عــن املصــدر قولــه يف 

ــي  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــب رئي ــن مكت ــه م ــمي ل ــان رس بي



www.prc.ps ترشين ثاين 2019

137

املؤقــت بنيامــني نتنياهــو: نحــن يف فــرتة حساســة ومتفجــرة 

مــن الناحيــة األمنيــة يف الشــامل والجنــوب ،،، إرسائيــل تــرى 

ــار  حــامس مســؤولة عــن كل أعــامل العــدوان وإطــاق الن

مــن غــزة.

الســيناريوهات..  وأضــاف: نحــن مســتعدون لجميــع 

ــادة وزراء  ــع ق ــة م ــة مشــاورات أمني ــو أجــرى الليل نتنياه

ــد  ــاذ مزي ــتعدادات التخ ــتجابة واالس ــز باالس ــش وأوع الجي
ــراءات.327 ــن اإلج م

االحتالل يجدد قرار االستيالء عىل 190 دومنا من أرايض 
عناتا رشق القدس

ــد،  ــوم األح ــي، الي ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــددت س  ج

اخطارهــا باالســتياء عــى نحــو 190 دومنــا مــن أرايض 

املواطنــني يف بلــدة عناتــا رشق مدينــة القــدس املحتلــة.

وقــال منســق لجنــة الدفــاع عــن األرايض يف بلــدة عناتــا 

الهيئــة  محمــد ســامة، إن ســلطات االحتــال ســلمت 

العامــة للشــؤون املدنيــة اخطــار »بوضــع اليــد« عــى 190 

دومنــا ونصــف الدونــم، مســجلة ضمــن ســجات أرايض 

ــا  ــديت حزم ــا وبل ــايل عنات ــا أله ــع ملكيته ــا تتب ــدة عنات بل

ــكرية. ــراض عس ــك ألغ ــوية، وذل والعيس

وأوضــح يف حديــث مــع »وفــا«، أن هــذا االخطــار ســاري 

املفعــول لغايــة 21-1-2022، وهــو عبــارة عــن أمــر تجديــد 

ــاء الجــدار، ومــن حــق  لقــرار صــدر عــام 2007 يقــي ببن

أصحــاب األرايض املخطــرة التوجــه للمحاكــم اإلرسائيــي 

لاعــرتاض خــال مــدة خمــس أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار.

ــة  ــع هيئ ــاون م ــا بالتع ــة عنات ــامة أن بلدي ــاف س وأض

ــتقوم  ــدس س ــة الق ــتيطان ومحافظ ــدار واالس ــة الج مقاوم

ــرار. ــذا الق ــد ه ــا ض ــع قضاي برف

وتعتــر بلــدة عناتــا إحــدى بلــدات القــدس التــي تتعــرض 

ــري  ــم العن ــل والض ــدار الفص ــة ج ــر، نتيج ــام كب الزدح

الــذي شــكل حالــة مــن التوســع العامــودي والتضييــق 

ــدة. ــي يف البل األفق

يشــار إىل أن ســلطات االحتــال اإلرسائيي صعــدت مؤخرا 

سياســتها الراميــة إىل االســتياء عــى مســاحات شاســعة مــن 
ــة.328 ــدس املحتل ــة والق ــة الغربي ــني، يف الضف أرايض املواطن

االحتالل يرشع بشق طريق استيطانية جديدة عىل 
حساب 400 دونم من أرايض شامل الخليل 

األحــد،  اليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  رشعــت 

بلــدة  يف  املوطنــني  ألرايض  واســعة  تجريــف  بعمليــات 

ــق اســتيطانية متــر  ــح طري ــل لصال ــر شــامل الخلي ــت ام بي

باملنطقــة.

وقــال الناشــط اإلعامــي محمــد عــوض لـ»وفــا«، إن 

جرافــات وآليــات ارسائيليــة،  بــارشت تحــت حاميــة جنــود 

االحتــال، بتجريــف أراٍض وحقــول املواطنــني بالقــرب مــن 

بيــت الركــة املســتوىل عليــه مــن قبــل املســتوطنني، لشــق 

ــق القــدس-  ــدة متــر مبحــاذاة طري ــق اســتيطانية جدي طري

املنطقــة  أعلــن  االحتــال  جيــش  ان  مضيفــا  الخليــل، 

عســكرية مغلقــة، ومنــع املزارعــني وأصحــاب األرايض مــن 

ــكان. ــول للم الوص

وتعــود ملكيــة األرايض الجــاري العمــل بهــا لعائلتــي 

صــايف وصليبــي، وتقــدر مســاحتها بنحــو 90 دومنــا مزروعــة 

ــة. ــات والكرم ــجار اللوزي بأش

وأوضح خبــر الخرائــط واالســتيطان عبــد الهــادي حنتــش 

لـ»وفــا«، أن الشــارع االســتيطاين الــذي بــورش بشــقه ميتــد 

عــدة كيلــو مــرتات عــى حســاب األرايض الزراعيــة الخصبــة، 

بــدءا مــن مفــرق »عصيــون« شــامل الخليــل، مــرورا ببيــت 

ــة  ــة الطبيعي ــم العــروب، وعــر املحمي ــل ملخي ــة املقاب الرك

»جبــل القــرن« الواقعــة بــني بيــت أمــر والعــروب، ومــرورا 

مبســتوطنة »كرمــي تســور« املقامــة عــى أرايض املواطنــني، 

وصــوال ملفــرق »النبــي يونــس« املدخــل الشــاميل الرشقــي 

لبلــدة حلحــول، ليســتويل عــى نحــو 400 دونــم مــن أرايض 

املواطنــني مــن بلــديت حلحــول وبيــت امــر.

واعتــر حنتــش، أن شــق الطريــق االســتيطانية الجديــدة 

شــامل الخليــل، يكــرس عمليــات الفصــل العنــري، ويهدف 
لخدمــة أغــراض اســتيطانية توســعية.329

االثنني 2019/11/4

االحتالل يرشع بشق طريق استيطانية جديدة شامل 
الخليل ويـجـدد قـرار االستيالء عـلـى 190 دونـمـاً مـن 

أراضـي عنـاتـا

جــددت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، إخطارهــا 

ــني يف  ــن أرايض املواطن ــاً م ــو 190 دومن ــى نح ــتياء ع باالس

ــة. ــة القــدس املحتل ــا رشق مدين ــدة عنات بل

وقــال منســق لجنــة الدفــاع عــن األرايض يف بلــدة عناتــا، 

الهيئــة  محمــد ســامة: إن ســلطات االحتــال ســلمت 

العامــة للشــؤون املدنيــة إخطــاراً »بوضــع اليــد« عــى 190 
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دومنــاً ونصــف الدونــم، مســجلة ضمــن ســجات أرايض 

ــا  ــديت حزم ــا وبل ــايل عنات ــا أله ــع ملكيته ــا تتب ــدة عنات بل

ــكرية. ــراض عس ــك ألغ ــوية، وذل والعيس

ــة 21- ــول لغاي ــاري املفع ــار س ــذا اإلخط ــح أن ه وأوض

1-2022، وهــو عبــارة عــن أمــر تجديــد لقــرار صــدر عــام 

ــاب األرايض  ــق أصح ــن ح ــدار، وم ــاء الج ــي ببن 2007 يق

ــال  ــرتاض خ ــة لاع ــم اإلرسائيلي ــه للمحاك ــرة التوج املخط

ــخ اإلخطــار. ــن تاري ــام م ــدة خمســة أي م

ــة  ــع هيئ ــاون م ــا بالتع ــة عنات ــامة: إن بلدي ــاف س وأض

ــتقوم  ــدس س ــة الق ــتيطان ومحافظ ــدار واالس ــة الج مقاوم

ــرار. ــا ضــد هــذا الق ــع قضاي برف

وتعتــر بلــدة عناتــا إحــدى بلــدات القــدس التــي تتعــرض 

ــري  ــم العن ــل والض ــدار الفص ــة ج ــر، نتيج ــام كب الزدح

الــذي شــكل حالــة مــن التوســع العامــودي والتضييــق 

ــدة. ــي يف البل األفق

االحتــال اإلرسائيــي صعــدت  أن ســلطات  إىل  يشــار 

مؤخــراً سياســتها الراميــة إىل االســتياء عــى مســاحات 

شاســعة مــن أرايض املواطنــني، يف الضفــة الغربيــة والقــدس 
املحتلــة.330

املجلس الوزاري اإلرسائييل لإلسكان يصادق اليوم عىل 
مرشوع القطار الهوايئ يف القدس

مــن املقــرر عــرض مــرشوع القطــار الهــوايئ فــوق جنــوب 

ــوزاري  ــس ال ــى املجل ــوم ع ــدس الي ــة يف الق ــدة القدمي البل

اإلرسائيــي لإســكان للمصادقــة عليــه وذلــك يف أعقــاب 

مصادقــة الحكومــة عــى إقامتــه يف »يــوم القــدس« املــايض. 

وميتــد مســار القطــار عــى طــول 1.4 كــم ويحيــط 

ــار  ــة القط ــن محط ــدأ م ــا ويب ــن جنوبه ــة م ــد القدمي بالبل

القدميــة قــرب بلــدة الثــوري وميــر فــوق وادي حلــوة وجبــل 

صهيونومنطقــة بــاب املغاربــة يف ســلوان قــرب حائــط الراق 

ــون.  ــل الزيت ــة عــى ســفح جب ويصــل إىل كنيســة الجثامني

مهندســني  مــن  شــديدة  معارضــة  املــرشوع  وواجــه 

تلحقهــا أعمدتــه  التــي  بيئــة بســبب األرضار  ونشــطاء 

ــة باملنظــر العــام للبلــدة القدميــة،  ــه الطويل الكبــرة وكوابل

كــام واجــه معارضــة مــن أهــايل ســلوان الذيــن متــر الكوابــل 

ــا  ــراً، منه ــامت مؤخ ــدة منظ ــكلت ع ــم. وش ــوق منازله ف

ــز العــريب  ــة، اتحــاد املهندســني، املرك ــة الطبيع ــة حامي رشك

للتنظيــم البديــل ومنظــامت أخــرى »ائتــاف الحفــاظ عــى 

ــط.331  ــذا املخط ــة ه ــة« ملحارب ــدة القدمي ــول البل ح

االحتالل يخطر باالستيالء عىل 66 دومنا من أرايض قرية 
بيت دقو

أخطــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء اليــوم 

ــة بيــت  االثنــني، باالســتياء عــى 66 دومنــا مــن أرايض قري

ــة. ــدس املحتل ــرب الق ــامل غ ــو، ش دق

وأفــاد بيــان صــادر عــن مجلــس قــروي بيــت دقــو، 

ــرارات  ــدين ق ــاط امل ــلمت االرتب ــال س ــلطات االحت ــأن س ب

ــا  ــة، هــي ذاته باالســتياء عــى 66 دومنــا مــن أرايض القري

ــري332. ــل العن ــدار الفص ــا ج ــام عليه املق

االتحاد األورويب: كل األنشطة االستيطانية غري قانونية 
وتقوض حل الدولتني ويجب انهاؤها

 جــدد االتحــاد األورويب تأكيــده عــى أن كل النشــاط 

االســتيطاين يف األرايض املحتلــة غــر قانــوين مبوجــب القانــون 

الــدويل، ويقــوض قابليــة حــل الدولتــني للحيــاة واحتــامالت 

ــرار  ــن خــال ق ــه م ــد علي ــم التأكي ــام ت ــم، ك الســام الدائ

ــن 2334. ــس األم مجل

ودعــا االتحــاد األورويب إرسائيــل إىل إنهــاء جميع األنشــطة 

االســتيطانية، متاشــيا مــع التزاماتهــا كقــوة محتلة.

وجــاء يف بيــان صــادر عــن املتحــدث باســم االتحــاد 

ــة عــن  ــال االرسائيلي األورويب، حــول إعــان ســلطات االحت

ــن أول 2019، وافقــت  ــه »يف ترشي توســيع مســتوطنات، أن

ــدة  ــن 2000 وح ــر م ــاء أك ــى بن ــة ع ــلطات اإلرسائيلي الس

ــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــر قانوني ــتوطنات غ ــكنية يف مس س

املحتلــة. موقــف االتحــاد األورويب مــن سياســة االســتيطان 

ــل  ــح ويظ ــة واض ــطينية املحتل ــة يف األرض الفلس اإلرسائيلي

ــوين مبوجــب  ــر قان ــر: كل النشــاط االســتيطاين غ دون تغي

ــاة  ــني للحي ــل الدولت ــة ح ــوض قابلي ــدويل ويق ــون ال القان

ــن  ــه م ــد علي ــم التأكي ــام ت ــم، ك ــام الدائ ــامالت الس واحت

ــن 2334.« ــس األم ــرار مجل ــال ق خ

ســلطات  موافقــة  أن  األورويب  االتحــاد  بيــان  واعتــر 

االحتال اإلرسائيليــة عــى تريــح بنــاء لتشــييد طريــق 

نفــق جديــد، يتجــاوز بيــت لحــم إىل الغــرب، والبنــاء 

ــتوطنات  ــط املس ــة، ترب ــرق منفصل ــبكة ط ــي لش التدريج

يف  الطــرق  وبشــبكة  بعضهــا  مــع  االســتيطانية  والبــؤر 

ــطينية،  ــات الفلس ــدات والتجمع ــاوز البل ــع تج ــل م إرسائي

ــة. ــة الغربي ــة الضف ــن تجزئ ــزز م يع

وشــدد االتحــاد األورويب يف بيانــه عــى أنــه ســيواصل 

دعمــه الســتئناف عمليــة هادفــة نحــو حــل الدولتــني عــن 
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ــل  ــد القاب ــق التفــاوض، وهــو الســبيل الواقعــي الوحي طري
للتطبيــق لتحقيــق الطموحــات املرشوعــة لــكا الطرفــني.333

»وفا« ترصد العنرصية والتحريض يف اإلعالم اإلرسائيلية

ــا(  ــاء واملعلومــات الفلســطينية )وف ــة األنب  رصــدت وكال

يف تقريــر لهــا، التحريــض والعنريــة ضــد الفلســطينيني يف 

وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة.

ــاب  ــا للخط ــدا وتوثيق ــم )123( رص ــر رق ــدم التقري ويق

التحريــي والعنــري يف وســائل اإلعــام اإلرسائيــي املــريئ، 

واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك مواقــع التواصــل االجتامعي 

لشــخصيّات إرسائيليــة سياســيّة واعتباريّــة، عــر جملــة 

ــة  ــي تحمــل تحريضــا وعنري ــة الت مــن املقــاالت اإلخباري

ــة ضــد الفلســطينيني، ويســتعرض مقابــات تلفزيونيــة  جليّ

ومقابــات إذاعيــة، خــال الفــرتة مــن 27 ترشيــن أول/

ــاري. ــر الج ــن ثاين/نوفم ــايض إىل 1 ترشي ــر امل اكتوب

ــي  ــة الت ــاالت اإلخباري ــن املق ــة م ــر جمل ويعــرض التقري

ــة ضــد الفلســطينيني، كــام  تحمــل تحريضــا وعنريــة جليّ

ــن  ــّورة، ضم ــر مص ــة وتقاري ــات تلفزيوني ــتعرض مقاب يس

النــرشة االخباريّــة، ومقابــات عــى الراديــو اإلرسائيــي 

ــي. ــارع اإلرسائي ــعبية يف الش ــر ش ــج األك ــن الرام ضم

ــرّض  ــاال يح ــودي«، مق ــول هيه ــع »هك ــى موق ــاء ع وج

عــى عضــو »الكنيســت« عــن القامئــة املشــرتكة أحمــد 

ــا: »نــرش  ــاء شــعبه الفلســطيني، مدعي ــي لدعمــه أبن الطيب

ــام،  ــل 10 أي ــرت، قب عضــو الرملــان أحمــد الطيبــي عــى توي

تغريــدة يحــاول مــن خالهــا إعــادة إحيــاء خطاب الشــهداء 

ــخ  ــه: »يف تاري ــال في ــام 2011. وق ــاه ع ــذي ألق ــهر ال الش

ــة  ــس قيم ــر. لي ــة الفخ ــو قم ــهيد ه ــم، الش ــم ونضاله األم

ــق،  ــد الطري ــن يعبّ ــو م ــة الشــهادة. الشــهيد ه ــو قيم تعل

ــر«. ــة والتحري ــبيل الحري ــه س ــط بدمائ ويخط

وتابــع املوقــع »مل تحمــل تغريــدة الطيبــي أي ذكــر 

ــدي الطريــق، إمنــا ادعــى انــه تحــدث فقــط عــن  عــن معبّ

الشــهداء الخاملــني، اي القتــى الذيــن ســقطوا دون ان 

يأخــذوا اي جــزء يف القتــال، ويتوجــه خطابــه ألولئــك الذيــن 

ســقطوا قتــاً ومل يقتلــوا: مجــزرة كفــر قاســم، أحــداث 

أكتوبــر 2000 ويــوم األرض«.

ويف مقــال آخــر عــى صحيفــة »يرسائيــل هيــوم« يســلط 

الضــوء عى سياســة وزيــر املواصات بتســلئيل ســموتريتش، 

الخطــرة التــي تبــدأ بفــرض الســيادة عــى الضفــة الغربيــة 

ــهر  ــرور 4 أش ــد م ــه »بع ــاء في ــات، ج ــال املواص ــن خ م

ــلئيل  ــات بتس ــر املواص ــوم وزي ــه، يق ــلّمه منصب ــى تس ع

الســيادة  لفــرض  ايديولوجيتــه  بتطبيــق  ســموتريتش 

ــامرة«. ــودا والس ــى يه ــات ع باملواص

وأوضــح: »متــت املصادقــة بشــكل نهــايئ يف اللجنــة املدنية 

ــارع  ــة ش ــدف ملضاعف ــط يه ــى مخط ــامرة ع ــودا والس ليه

األنفــاق الرابــط بــني القدس لـــغوش عتســيون، والــذي يعاين 

ــع  ــد شــارع، مطل ــدأ تعبي ــة. كــام يب ــات مروري مــن اختناق

االســبوع املقبــل، يلتــف عــن العــروب، يربــط بــني عتســيون 

والجنــوب بتكلفــة 800 مليــون شــيقل«.

ــة يف  ــوات مرتاكم ــك فج ــموتريتش »هنال ــن س ــل ع ونق

التخطيــط والتنفيــذ يف يهــودا والســامرة. انــا ال اعطــي 

تفضيــا ليهــودا والســامرة، ولــي لســت مســتعدا ان يســتمر 

التمييــز بحــق هــذه املناطــق. ســتتلقى هذه املناطــق تعاما 

ــل. نحــن  متســاويا كــام تتلقــى املناطــق األخــرى يف إرسائي

منحــي الخــط األخــر عــى صعيــد املواصــات، وهــذا وفقــا 

لرؤيتــي انــه علينــا فــرض الســيادة عــى يهــودا والســامرة. 

ــا نتحــدث عــن شــوارع وقطــارات، ولكــن  بالرغــم مــن أنن

هنالــك معنــى ســيايس لهــذه املخططــات«.

ويف خــر لـ«يديعــوت احرونــوت« حــول الحكم بالســجن، 

ــة  ــدأت الدول ــت »ب ــن، كتب وســحب جنســية أمجــد جباري

بســرورة ســحب الجنســية مــن أمجــد جباريــن، عــريب 

إرسائيــي مــن ســكان أم الفحــم، والــذي أديــن باملســاعدة 

لعمليــة قتــل رجــي الرشطــة يف عمليــة جــب الهيــكل، 

ــادرة جــدا«. ــر هــذه الخطــوة ن وتعت

هــي  الجنســيات  ســحب  سياســة  أن  الخــر  يوضــح 

حريــة فقــط ألبنــاء الشــعب الفلســطيني، إذ مل يتــم 

ــة  ــذ عملي ــام بتنفي ــودي ق ــن يه ــية أي مواط ــحب جنس س

ضــد الشــعب الفلســطيني، او حتــى ســاعد بتنفيــذ عمليــة. 

وتؤكــد هــذه السياســة عنريــة دولــة إرسائيــل تجــاه 

املجتمــع الفلســطيني، وبالرغــم مــن محــاوالت السياســيني 

تصويــر إرسائيــل عــى انهــا دولــة تعدديــة ودميقراطيــة إال 

ــك. ــس ذل ــت عك ــع يثب ــى أرض الواق ــل ع ــا يحص أن م

وعــى موقعهــا االليكــرتوين، كتبــت »يديعــوت«، عــن 

مطعــم عــريب يف النــارصة، ممنــوع أن يتكلــم العريــة.

وجــاء فيــه: »ممنــوع ان نتكلــم العرية، هذا هــو الجواب 

الــذي تلقــاه أرئيــل جينزبــورج، مــن ســكان نــوف هجليــل، 

والــذي جــاء ملطعــم عــريب يف النــارصة برفقــة عائلتــه. تفاجــأ 
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جينزبــورج عندمــا اكتشــف انــه رغــم معرفــة النــادل 

بالعريــة، إال انــه رفــض ان يجيبــه بهــا.

 4 ووجدنــا  املطعــم  إىل  »وصلنــا  جينزبــورج  وادعــى 

طــاوالت للســياح. ســألت النــادل بالعريــة اذا كان املطعــم 

معــد فقــط للســياح. أجابنــي النــادل باللغــة االنجليزيــة ان 

ــوس بالداخــل  ــكاين الجل ــه بإم ــع، وان ــّد للجمي ــم ُمع املطع

ــة  ــن املنطق ــي م ــه انن ــاري. أجبت ــا الختي ــارج وفق او بالخ

أجابنــي  لكنــه  بالعريــة،  معــي  التحــدث  وبإمكانــه 

باإلنجليزيــة ال ميكننــي التكلــم معــك بالعريــة، فهــذه 

قوانيننــا، ســألته مــن ال يســمح لــك التكلــم بالعريــة؟ 

فأجابنــي، مديــره«.

مطعــم  يف  املنتهجــة  السياســة  إىل  املقــال  ويتطــرّق 

بالنــارصة، حيــث ال يُســمح للنادلــني التكلــم بالعريــة. 

ــا ان  ــة ميكنه ــارة ضج ــوء وإث ــليط الض ــه تس ــدف من واله

النــارصة. تنتهــي مبقاطعــة املطاعــم العربيــة يف 

إن  فريدمــان  يشــاي  كتــب  ريشــون«،  »مكــور  ويف 

»الســلطة الفلســطينية متنــح املخربــني األرسى شــهادات 

انهــاء أكادمييــة مزيّفــة بحقــوق اإلنســان.

وادعــى كاتــب املقــال »شــعر أهــل شــادي أبــو شــخيدم 

يف  مؤبــدات   6 بـــ  املحكــوم  ابنهــم،  الكبــر.  بالفخــر 

ــيات  ــوع أساس ــهادة يف موض ــى ش ــي، تلق ــجن اإلرسائي الس

الدبلوماســية، وشــهادة تأهيــل مبجــال القانــون الــدويل 

وحقــوق اإلنســان، األهــل الســعداء، الذيــن تلقــوا الشــهادة 

بــدال عــن ابنهــم، التقطــوا صــورا مــع شــخصيات مخرمــة 

ــر«. ــل كب ــال حف ــطينية خ ــلطة الفلس ــن الس م

ويؤكــد هــذا املقــال أنــه بالنســبة لبعــض السياســيني 

واإلعاميــني اإلرسائيليــني فــإن األرسى الفلســطينيني هــم 

ــوق اإلنســان،  ــى خطــاب حق ــون معن ــون« ال يعرف »إرهابي

وهــذه هــي الروايــة التــي يحاولــون غســل دمــاغ الشــارع 

ــا. ــي به اإلرسائي

وزيــرة  كتبــت  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  وعــى 

ــة  ــتمر بالسياس ــف »سنس ــري ريجي ــة م ــة والرياض الثقاف

التــي يقودهــا رئيــس الحكومــة ووزيــر األمــن نتنياهــو، كل 

هجــوم عــى مواطنــي إرسائيــل ســيلقى رد فعــل. هــذا مــا 

ــة  ــع إرهابي ــش مواق ــر الجي ــة، دّم حــدث أيضــا هــذه الليل

وأجهــزة تحــت أرضيــة. كــام قلنــا يف الســابق كل االمكانيــات 

ــة«. مطروحــة عــى الطاول

اليــوم،  يحــدث  تصدقــوا، هــذا  »لــن  أيضــا  وكتبــت 

ــاذا  ــي، م ــد الطيب ــودة واحم ــن ع ــع أمي ــي م ــس يلتق غنت

ســيعرض عليهــم؟ هــل ســيكون اميــن عــودة عضــو اللجنــة 

ــد  ــن احم ــة؟ او ميك ــية واألمني ــؤون السياس ــة للش الوزاري

ــم  ــس، يعرفه ــن؟ غنت ــة واالم ــة الخارجي ــس لجن ــي رئي طيب

جيــدا. هــو جــرال الجيــش رقــم 20، وهــم يشــجعون 

ــهم  ــر أنفس ــني لتفج ــون املخرب ــا، ويزّج ــل جنودن ــى قت ع

أن  ترفــض  مبــا  أذكــرك  غنتــس،  بنــي  املواطنــني.  بــني 

تتذكره«.

»عابــر  عنوانــه  وثائقيــا  فيلــام   13 القنــاة  ونــرشت 

ــه  ــزء من ــرف«، ويف ج ــني املتط ــة وراء اليم ــوط.. جول الخط

ــة »شــبيبة  ــع أعضــاء يف منظم ــج م ــدم الرنام يتحــدث مق

التــال« اإلرهابيــة، حــول حياتهــم وعــن مشــاركته لهــم يف 

بنــاء البيــوت، بعدمــا تــم هدمهــا مــن قبــل قــوات االحتــال 

ــد. ــن جدي ــا م ــادة بنائه ــى إع ــم ع ــي، وإرصاره اإلرسائي

كــام نــرشت هيئــة البــث واإلذاعــة والتلفزيــون »مــكان« 

ــة ضــد ســكان  ــي الضــوء عــى جرميــة الكراهي ــرا يلق تقري

ــا تابًعــا لصفــد، حيــث  قريــة عقــرة التــي باتــت اليــوم حيً

ــن«  ــع الثم ــعارات »تدفي ــى ش ــة ع ــكان القري ــتيقظ س اس

عــى  تــدل  والتــي  منازلهــم،  عــى جــدران  مخطوطــة 
ــرب.334 ــن الع ــام م االنتق

االحتالل يخطر باالستيالء عىل 243 دومنا من أرايض 
صوريف شامل غرب الخليل

ــني،  ــوم االثن ــي، الي ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــرت س أخط

باالســتياء عــى 243 دومنــا مــن أرايض قريــة صوريــف 

ــل. ــرب الخلي ــامل غ ش

إن  عــدوان،  محمــد  صوريــف  بلديــة  رئيــس  وقــال 

املزارعــني عــروا صبــاح اليــوم عــى إخطــارات تقــي 

باالســتياء عــى املســاحة املذكــورة يف خلــة ابــو غنيــم، 

ــت  ــة مــن مســتوطنة »بي واملنــرة، وعــني الحــامم، القريب

عايــن« تعــود ملكيتهــا لعائلــة غنيــامت.

وأعــرب غنيــامت عــن تخوفــه مــن هــذه اإلجــراءات 

االســتيطانية التعســفية، مشــرا اىل أن البلديــة تقدمــت 

بشــكوى  بعــد احضــار كافــة االوراق الثبوتيــة لــألرض 
املزروعــة بأشــجار الزيتــون وغرهــا.335

االحتالل يخطر باالستيالء عىل 2000 دونم من أرايض 
بيت لحم

ــني،  ــوم االثن ــي، الي ــال اإلرسائي  أخطــرت ســلطات االحت
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باالســتياء عى 2000 دونــم مــن أرايض قريــة الجبعــة، 

ــت لحــم. ــرب بي ــوب غ جن

وأفــاد رئيــس املجلــس القــروي للجبعــة ذيــاب مشــاعلة 

لـــــ«وفــا«، بــأن املواطنــني عــروا صبــاح اليــوم عــى 

ــم  ــاء توجهه ــم أثن ــل أراضيه ــا داخ ــم وضعه ــارات ت إخط

الزيتــون، تتضمــن االســتياء عــى أرايض  لقطــف مثــار 

ــة  ــغ مســاحتها قراب ــون املعمرة، تبل مزروعــة بأشــجار الزيت

الخنزيــر«،  و»وادي  »الخــور«،  مناطــق  يف  دونــم   2000

ــة  ــن الجه ــري م ــل العن ــدار الفص ــاذاة  ج ــة، مبح والحيل
الغربيــة، وصــوال اىل مســتوطنة »بيــت عايــن« رشقــا.336

رام الله: االحتالل يخطر باالستيالء عىل 150 دومنا من 
أرايض بيت لقيا

باالســتياء  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات   أخطــرت 

عى  نحــو 150 دومنــا مــن أرايض بيــت لقيــا غــرب رام 

ــه. الل

وأشــارت بلديــة بيــت لقيــا، يف بيــان صحفــي، إىل أن 

االحتــال ســلم قــرارا عســكريا يقــي باالســتياء عــى نحــو 

ــا مــن  ــدة بيــت لقي 150 دومنــا مــن أرايض املواطنــني يف بل

ــدار. ــة للج ــة املحاذي ــة الجنوبي الجه

وأوضحــت أنــه فــور اســتامها للقــرار، تواصلــت مــع 

ذات  والجهــات  واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة 

ــام قطــع  االختصــاص؛ ملتابعــة املوضــوع، كــام حــددت أرق
ومالكيهــا.337 املســتهدفة،  األرايض 

االحتالل يستويل عىل 129 دومنا جنوب الخليل

اســتولت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، عــى 129 دومنــا 

مــن أرايض بلــديت الظاهريــة والســموع جنــوب الخليــل.

وأوضــح خبــر الخرائــط واالســتيطان عبــد الهــادي حنتش، 

لـ»وفــا« أن مــا يســمى »قائــد قــوات جيش االحتــال، أصدر 

ــا،  ــد« عــى 129 دومن ــتياء »وضــع الي ــرا عســكريا باالس أم

تقــع ضمــن حــدود الظاهريــة يف الحــوض رقــم 4 يف موقــع 

واد الخليــل، وضمــن حــدود الســموع يف الحــوض رقــم 6 يف 

موقــع الشــيخ عتــني خربــة عتــني.

وأشــار اىل ان الهجمــة االســتيطانية التــي طالــت آالف 

الدومنــات مــن أرايض املواطنــني يف كافــة انحــاء الضفــة 

الغربيــة بحجــة شــق طــرق وبنــاء جــدار الفصــل العنــري 

ــاء  ــني وانه ــل املواطن ــا ترحي ــتوطنات، هدفه ــيع املس وتوس
ــطينية.338 ــات الفلس ــني املحافظ ــرايف ب ــل الجغ التواص

الثالثاء 2019/11/5

إطالق رواية »خسوف بدر الدين« للروايئ األسري باسم 
خندقجي

أُطلقــت مســاء اليــوم الثاثــاء روايــة »خســوف بــدر 

ــل  ــز خلي ــروايئ األســر باســم خندقجــي، يف مرك ــن« لل الدي

الســكاكيني يف مدينــة رام اللــه.

وقــدم الــروايئ محمــود شــقر قــراءة يف تجربــة خندقجــي 

األدبيــة، وقــدم الشــاعر والناقــد عبــد الرحيــم الشــيخ 

ــا  ــاراتها، وبعده ــا ومس ــة وأحداثه ــة يف الرواي ــراءة معمق ق

تــم عــرض فيلــم فيديــو حمــل شــهادة للــروايئ الفلســطيني 

ناجــي الناجــي، والــروايئ الجزائــري واســيني األعــرج حــول 

روايــة خندقجــي، وقدمــت األمســية الشــاعرة إميــان زيــاد.

ــة  ــة مبرافق ــة غنائي ــوىس وصل ــناء م ــة س ــت الفنان وقدم

ــًة لباســم خندقجــي  ــون أدهــم خاميســة تحي ــازف القان ع

ولبقيــة األرسى.

وقــرأ شــقيقه يوســف خندقجــي نــص رســالة مــن باســم 

مــن داخــل املعتقــل إىل املحتفلــني بإطــاق روايتــه.

الروايــة صــدرت عــن دار اآلداب يف بــروت ـ لبنــان، 

ووقعــت يف 328 صفحــة مــن القطــع املتوســط.

ــس  ــن نابل ــطيني م ــاعر وروايئ فلس ــي ش ــم خندقج باس

ولــد عــام 1983، يقــي حكــامً ثاثيــاً بالســجن املؤبــد منــذ 

ــوم  ــم العل ــق بقس ــة، التح ــجون اإلرسائيلي ــنة يف الس 15 س

السياســية يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ثــم حــّول تخصصــه 

إىل الصحافــة واإلعــام. اعتقــل عــام 2004 عــى يــد قــوات 

االحتــال اإلرسائيــي وحكــم عليــه بالســجن لثاثــة مؤبــدات 

عــام 2005، لــه ديوانــا شــعر هــام: »طقــوس املــرَّة األوىل« 

الــذي متــت طباعتــه يف الــدار العربيــة للعلــوم »نــارشون«، 

ونــال إعجــاب الكثــر مــن القــرّاء، وقامــت دار النــرش 

ــن  ــاً ع ــدر أيض ــاين ص ــوان الث ــرى، الدي ــرة أخ ــه م بطباعت

الــدار العربيــة للعلــوم ـ نــارشون، وحمــل عنــوان »أنفــاس 

ــاين زاهــي  ــي اللبن ــه الشــاعر واإلعام ــة« قدم ــدة ليلي قصي

وهبــي، كــام أصــدر روايــة عــن نفــس الــدار حملــت عنــوان 
»مســك الكفايــة«، وصــدرت لــه روايــة »نرجــس العزلــة«.339

فرنسا تدين املصادقة عىل بناء وحدات استيطانية 
جديدة يف الضفة الغربية

 أدانــت فرنســا القــرارات األخــرة التــي اتخذتهــا ســلطات 

ــاء 2342  ــى بن ــة ع ــة باملوافق ــي املتمثل ــال اإلرسائي االحت
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وحــدة اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة وأعــامل 

ــت لحــم. ــن بي ــرب م ــة، بالق ــة التحتي البني

وقالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، يف بيــان لهــا، إن 

للقلــق  القــرارات هــي جــزء مــن ســياق مثــر  هــذه 

يتمثــل يف تســارع االســتعامر يف الضفــة الغربيــة والقــدس، 

وتقويــض الظــروف لســام عــادل ودائــم بــني الفلســطينيني 

واإلرسائيليــني عــى أســاس حــل الدولتــني«، داعية الســلطات 
ــاريع.340 ــذه املش ــن ه ــي ع ــة إىل التخ اإلرسائيلي

الرشطة اإلرسائيلية تعتقل 40 عامال من جنني داخل 
أرايض الـ48

 اعتقلــت الرشطــة اإلرسائيليــة، اليــوم الثاثــاء، 40 عامــا 

ــام 1948. ــن محافظــة جنني داخــل أرايض الع م

وذكــرت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، أن الرشطــة اإلرسائيليــة 

شــنت حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت أربعــني عامــا 

حيازتهــم  عــدم  بحجــة  الـــ48؛  أرايض  داخــل  يعملــون 
تصاريــح.341

»وفا«: 18 انتهاكا إرسائيليا بحق الصحفيني خالل الشهر 
املايض

ــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«،  رصــدت وكال

18 انتهــاكا إرسائيليــا بحــق الصحفيني يف األرض الفلســطينية 

خــال شــهر أكتوبــر/ ترشيــن األول املــايض.

ــاكات  ــن االنته ــهري ع ــا الش ــا«، يف تقريره ــدت »وف وأك

اإلرسائيليــة للصحفيــني، أن قــوات االحتــال ال زالــت تواصــل 

ماحقتهــا واســتهدافها للصحفيــني، وذلــك عــر إطــاق 

املســيلة  القنابــل  وإطــاق  واملعــدين،  الحــي  الرصــاص 

ــارش،  ــال املب ــرب واالعتق ــم بال ــداء عليه ــوع، واالعت للدم

املمنهجــة،  سياســتها  ضمــن  للمحاكــامت  تقدميهــم  أو 

واملخططــة، والهادفــة، ملصــادرة الحقيقــة، وتكميــم األفــواه، 

وقمــع حريــة الــرأي والتعبــر، للتغطيــة عــى جرامئهــا 

ــرأي العــام  ــا إىل ال ــع إيصاله ــني، ومن ــة بحــق املواطن اليومي

ــي. العامل

وأشــار التقريــر إىل أن عــدد املصابــني مــن الصحفيــني 

ــة،  ــارات املطاطي خــال الشــهر املذكــور جــراء إطــاق العي

وقنابــل الغــاز املســيلة للدمــوع، واالعتــداء بالــرب املــرح، 

ــا  ــات، أم ــت 10 إصاب ــرى بلغ ــداءات أخ ــة إىل اعت باإلضاف

عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز وســحب البطاقــات 

وإطــاق النــار التــي مل ينتــج عنهــا إصابــات بلغــت 6 

املعــدات  عــى  اعتــداء  حالتــا  ســجلت  فيــام  حــاالت. 

واملؤسســات الصحفيــة.

االحتــال  رشطــة  منعــت   10/1 بتاريــخ  أنــه  وبــنّي، 

الصحفيــني مــن التصويــر، حيــث قامــت بدفعهــم وإبعادهم 

ــة مــع  ــاء تغطيتهــم وقفــة تضامني بالقــوة عــن املــكان، أثن

األســر ســامر العربيــد أمــام مستشــفى هداســا يف القــدس.

ــون  ــب مصــور تلفزي ــخ 10/3 أصي ــب بتاري ــني أصي يف ح

فلســطني محمــد رايض برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط 

يف قدمــه، أطلقهــا عليــه جنــود االحتــال خــال اقتحامهــم 

حــي الطــرة مــن مدينــة رام اللــه.

وبالتاريــخ ذاتــه، منعــت قــوات االحتــال مصــور تلفزيون 

ــة النــدوة الثقافيــة يف  ــه مــن تغطي فلســطني أمــر عبــد رب

ــه؛  ــى كامرت ــتولوا ع ــة، واس ــدس املحتل ــدار بالق ــدق ال فن

كــام ســلموه اســتدعاء للتحقيــق معــه يف أحــد مراكزهــا.

هــذا وأصيــب بتاريــخ 10/6 مراســل موقــع القــدس 

االخبــاري الصحفــي معتصــم ســقف الحيــط بعيــار معــدين 

ــه  ــال تغطيت ــه خ ــال علي ــود االحت ــه جن ــن، أطلق يف البط

ــس. ــة نابل ــتوطنني رشق مدين ــات املس اقتحام

وبتاريــخ 10/8 اســتدعت رشطــة االحتــال مراســلة وكالــة 

معــا ميســاء أبــو غزالــة ومراســلة »الجزيــرة مبارش« ســندس 

ــة  ــلة يف مدين ــة القش ــز رشط ــق يف مرك ــس إىل التحقي عوي

القــدس، بعــد أن قامــوا بتصويــر اقتحــام املســتوطنني 

للمســجد األقــى عشــية عيــد الغفــران، لكــن مل يتــم 

ــد. ــة العي ــبب عطل ــام بس ــق معه التحقي

ــس عــامد  ــال 10/10 قي ــوات االحت ــت ق ــك اعتقل اىل ذل

ــا  ــو بلدن ــن رادي ــاح م ــم ص ــد الحكي ــي، ورايض عب القي

يف بيــت لحــم، خــال تغطيتهــام عمليــة هــدم منزلــني، 

أحدهــام قيــد اإلنشــاء، يف قريــة كيســان رشق بيــت لحــم.

ــة النجــاح ســامر  ــب مصــور فضائي ــخ 10/17 أصي وبتاري

جنــود  أطلقهــا  البطــن،  أســفل  معــدين  بعيــار  حبــش 

ــال  ــات االحت ــه اقتحام ــال تغطيت ــي خ ــال اإلرسائي االحت

ــة  ــة مــن مدين واملســتوطنني قــر يوســف يف الجهــة الرشقي

ــس. نابل

ــة  ــرة فاطم ــة الح ــخ 10/18 الصحفي ــت بتاري ــام أصيب ك

حســونة باالختنــاق الشــديد، أتنــاء تغطيتهــا »مســرات 

قــوات  اســتهدفت  فيــام  رفــح.  الكــرى« رشق  العــودة 

االحتــال مصــور وكالــة األناضــول الرتكيــة محمــد دحــان، 

مــا أســفر عــن تــرر كامرتــه؛ وذلــك أثنــاء تغطيتــه 
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املســرات الســلمية رشق قطــاع غــزة.

وبتاريــخ 10/24 أفرجــت ســلطات االحتــال عــن مصــّور 

الخــاروف، بعــد  وكالــة »االناضــول« الرتكيــة مصطفــى 

اعتقــال اســتمر حــوايل 9 أشــهر يف ســجن جفعــون يف مدينــة 

الرملــة، بعدمــا كانــت قــد فشــلت محــاوالت عــدة لطــرده 

إىل األردن، بحجــة أنــه »مقيــم غــر رشعــي فيها«، وفرضــت 

عليــه الحبــس املنــزيل.

وبتاريــخ 10/25 اســتهدفت قــوات االحتــال املصــّور 

الحــّر محمــود خطّــاب برصاصــة معدنيــة مغلفــة باملطــاط 

ــرات رشق  ــداث املس ــه أح ــاء تغطيت ــه، أثن ــه يف كتف أصابت

ــي  ــب الصحف ــام أصي ــزة، ك ــج وســط قطــاع غ ــم الري مخي

ــة مغلفــة باملطــاط يف فخــده  ــح برصاصــة معدني ــاد قدي اي

ــة رشق  ــة خزاع ــرات يف منطق ــه املس ــال تغطيت ــن خ األمي

ــوب القطــاع. ــس جن خــان يون

ــال  ــود االحت ــدى جن ــه اعت ــخ ذات ــياق، وبالتاري ويف الس

واملعلومــات  األنبــاء  وكالــة  مصــور  عــى  بالــرب 

الفلســطينية »وفــا« مشــهور الوحــواح، وقامــت باحتجــازه 

ملنعــه مــن تصوير املواجهــات يف منطقــة بــاب الزاويــة 

وســط مدينــة الخليــل.

بالــرب  االحتــال  رشطــة  اعتــدت   10/26 وبتاريــخ 

والدفــع عــى كّل مــن الصحفيــة نــوال حجــازي واملصّوَريــن 

فايــز أبــو رميلــة ومحمــود عليــان، الذيــن يعملــون بشــكل 

حــّر، خــال تغطيتهــم تظاهــرة يف شــارع صــاح الديــن يف 

مدينــة القــدس تُدافــع عــن حقــوق األرسى الفلســطينيّني يف 
ــة.342 الســجون اإلرسائيلي

هيئة وزارية إرسائيلية تصادق عىل القطار الكهربايئ يف 
القدس املحتلة

 صادقــت مــا تســمى »الهيئــة الوزاريــة لشــؤون الســكن« 

ــط  ــذي يرب ــوايئ« ال ــار اله ــة »القط ــى خط ــة، ع اإلرسائيلي

جبــل الزيتــون بحائــط الــراق.

صحيفــة  نرشتــه  تقريــر  بحســب  املخطــط،  وميــر 

»هآرتــس« العريــة، بــني »حديقــة الجــرس« املحاذيــة لحــي 

الطالبيــة، وموقــع يف قريــة ســلوان، حيــث تخطــط جمعيــة 

»إلعــاد« االســتيطانية لبنــاء مركــز كبــر للــزوار هنــاك. وبــني 

هاتــني املحطتــني ســيكون للقطــار الهــوايئ محطــة أخــرى يف 

ــون ــل الزيت موقــف جب

وبحســب الهيئــة الوزاريــة، التــي تضــم 9 وزراء عــى 

ــإن  ــون، ف ــيه كاحل ــي موش ــة االرسائي ــر املالي ــهم وزي رأس

ــو 3 آالف  ــل نح ــى نق ــادرا ع ــيكون ق ــوايئ س ــار اله القط

مســافر يف الســاعة يف كل اتجــاه. ويســتغرق الســفر نحــو 

ــى  ــادرة ع ــات ق ــة يف عرب ــف الدقيق ــق ونص ــة دقائ أربع

اســتيعاب 10 مســافرين.

ــدرج يف ســياق  يشــار اىل أن هذا املخطــط االســتيطاين ين

ــدة القدميــة يف  ــة للبل ــة املتواصل ــد االرسائيلي ــة التهوي عملي

ــة  ــا التاريخي ــة، واملســاس بحيزهــا وحضارته القــدس املحتل
ــة واالســامية.343 العربي

األربعاء 2019/11/6

»العليا« اإلرسائيلية تؤيد قرار طرد مسؤول يف »هيومن 
رايتس« ألنه يدعم املقاطعة

أيـّـدت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، أمــس، قــرار الحكومة 

طــرد مســؤول كبــر يف منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« 

بســبب دعمــه املفــرتض ملقاطعــة إرسائيــل.

وســعت إرسائيــل منــذ أكــر مــن عــام لطــرد مديــر مكتب 

منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« يف إرسائيــل واألرايض 

الفلســطينية عمــر شــاكر.

ــتطرد  ــت س ــرر إن كان ــة لتق ــرار اآلن للحكوم ــرتك الق وي

ــاكر أم ال. ش

ورأى عمــر شــاكر، وهــو مواطــن أمــريك، أن القــرار يندرج 

ــلوب  ــن ألس ــكات املنتقدي ــل إس ــاوالت إرسائي ــار مح يف إط

تعاطيهــا مــع الفلســطينيني ونــزع الرشعيــة عنهــم.

وكتــب شــاكر عــر حســابه عــى موقــع تويــرت بعــد 

صــدور القــرار “إذا اســتمرت األمــور عــى هــذا النحــو، 

أمامــي 20 يومــا للمغــادرة، وســتنضم إرسائيــل إىل صفــوف 

ــع وصــول مســؤويل  ــا الشــاملية ومــر يف من ــران وكوري إي

املنظمــة” للمعلومــات.

ويف حــال أقدمــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــى طــرد 

ــرد  ــا ط ــم فيه ــي يت ــرة األوىل الت ــذه امل ــتكون ه ــاكر، س ش

أحــد األجانــب الداعمــني ملقاطعــة إرسائيــل تطبيقــا لقانــون 
ــام 344.2017 ــدر الع ص

مرص تؤكد لكوشرن: إقامة دولة فلسطينية ستقود 
املنطقة إىل السالم

بحــث وزيــر الخارجيــة املــري، ســامح شــكري مــع 

ــنطن،  ــر، يف واش ــد كوش ــريك، جاري ــس األم ــار الرئي مستش

القضايــا اإلقليميــة، بينهــا القضيــة الفلســطينية وأزمــة ســد 

ــا. ــودان وأثيوبي ــر والس ــني م ــة ب النهض
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وأكــد شــكري لكوشــر ان إقامــة الدولــة الفلســطينية 

ســتقود املنطقــة إىل االســتقرار والســام.

وحســب بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة املريــة، 

أمــس، أكــد شــكري خــال اللقــاء عــى »قــوة ومتانــة 

مــر  تربــط  التــي  الراســخة  االســرتاتيجية  العاقــات 

والواليــات املتحــدة، واألهميــة التــي توليهــا مــر الســتمرار 

التنســيق والتشــاور بــني البلديــن حــول ســبل ترســيخ 

الســام واالســتقرار يف منطقــة الــرشق األوســط، ال ســيام يف 

ظــل حالــة عــدم االســتقرار واألزمــات املتعــددة التــي تعــاين 
ــة«.345 ــا املنطق منه

هدم منزل يف سلوان وإخطار بوقف بناء آخر قرب يعبد

فيــام هدمــت ســلطات االحتــال اإلرسائيي منزالً بســلوان 

ــرب  ــد ق ــر يف يعب ــاء آخ ــف بن ــرت بوق ــدس، وأخط يف الق

ــب  ــص«، أصي ــدون ترخي ــاء ب ــة »البن ــذات الذريع ــني ل جن

شــاب برصــاص قــوات االحتــال عــى بوابــة عســكرية 

جنــوب غــرب جنــني، بينــام ســجلت إصابــات باالختنــاق إثــر 

مواجهــات مــع قــوات االحتــال التــي اقتحمــت قريــة كفــر 

نعمــة غــرب رام اللــه، يف حــني رسق مســتوطنون محصــول 

900 شــجرة زيتــون جنــوب نابلــس، وأعــاق جنــود االحتــال 

وصــول متطوعــني ملســاعدة املزارعــني يف القطــاف بتــل 

الرميــدة وســط الخليــل.

فقــد هدمــت جرافــات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، منــزالً 

يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى املبــارك. وأفــادت 

ــال يف  ــة االحت ــات تابعــة لبلدي ــأن جراف ــايس، ب ــة العب عائل

مدينــة القــدس املحتلــة هدمــت منــزالً مكونــاً مــن طابــق 

ــي  ــايس يف ح ــم العب ــديس معتص ــة املق ــود لعائل ــد يع واح

ــوزة يف ســلوان، بحجــة عــدم اســتصدار الرتاخيــص  عــني الل

الازمــة للبنــاء.

وأضافــت، أن قــوات االحتــال أجــرت العائلــة عــى 

إخــاء املبنــى بالقــوة، وأعلنــت املنطقــة عســكرية مغلقــة، 

قبــل أن تبــدأ بهدمــه. يذكــر أن ســلطات االحتــال هدمــت 

يف الســابع عــرش مــن يوليــو املــايض، أربعــة محــات تجاريــة 

يف بلــدة ســلوان، تعــود ملكيتهــا للعائلــة ذاتهــا. مــن ناحيــة 

أخــرى، أخطــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء 

أمــس، مواطنــاً بوقــف البنــاء يف منزلــه، مــن خربــة مســعود 

جنــوب غــرب يعبــد مبحافظــة جنــني.

وأفــاد رئيــس مجلــس ظهــر العبــد طــارق عامرنــة، بــأن 

ــر  ــد عم ــن محم ــلم املواط ــي س ــال اإلرسائي ــش االحت جي

عامرنــة، إخطــاراً بوقــف البنــاء مبنزلــه قيــد اإلنشــاء، بحجــة 

عــدم الرتخيــص. وأضــاف عامرنــة أن جنــود االحتــال، الذين 

باملنطقــة،  اســتوىل عــى أرض  برفقتهــم مســتوطن  كان 

ــة  ــامد هرش ــن ع ــود للمواط ــر« يع ــادرة »باج ــوا مص حاول

لكنــه تعطــل، وبلغــوه بــرورة تســليمه عــى حاجــز 

ــاعة.346  ــال س ــة خ برطع

191 مستوطناً وقيادات يف الرشطة واملخابرات 
يستبيحون األقىص

ــجد  ــس، املس ــاح أم ــون، صب ــتوطنون متطرف ــم مس اقتح

األقــى املبــارك، عــى رأســهم مجموعــة مــن قيــادات رشطة 

االحتــال تحــت مــا يســمى بـ)ضيــوف الرشطــة( وعددهــم 

ــرات مــن  ــاط املخاب ــار ضب 66 عنــراً يرافقهــم 19 مــن كب

املســؤولني عــن القــدس وقراهــا وضواحيهــا.

بدورهــا، نظمــت جامعــات الهيــكل املزعــوم جــوالت 

ــى،  ــجد األق ــوا املس ــن اقتحم ــا الذي ــتفزازية لعنارصه اس

وتلقــوا رشوحــات عــن الهيــكل املزعــوم بحراســة مــن 

رشطــة االحتــال والقــوات الخاصــة املدججــة بالســاح التــي 

ــام. ــار االقتح ــول مس ــى ط ــرشت ع انت

وقالــت األوقــاف اإلســامية يف القــدس أن املســجد تعــرض 

ملوجــات مــن االقتحامــات عــى مجموعــات، يف الفــرتة 

الصباحيــة 52 مســتوطناً، كذلــك مجموعتــان مــن ما يســمى 

بـ)ضيــوف الرشطــة 36 عنــراً(، كذلــك اقتحــم املســجد 19 

ــن  ــاً م ــارشة 45 طالب ــم مب ــرات وبعده ــن املخاب ــراً م عن

ــة. الجامعــات واملعاهــد التوراتي

ــال  ــات خ ــرة االقتحام ــاع وت ــاف إىل ارتف ــت األوق ولفت

اليومــني املاضيــني خاصــة يف عــدد الســياح األجانــب، إذ 

بلــغ عددهــم يف الفــرتة الصباحيــة 2730 ســائحاً مــن بلــدان 
ــة.347 مختلف

هآرتس: وزيرة الثقافة اإلرسائيلية تحاول منع عرض فيلم 
عن معاناة شعبنا يف ترشيحا

 نــرشت صحيفــة هآرتــس العريــة، مســاء اليــوم األربعــاء، 

الثقافــة اإلرسائيليــة مــري رغيــف  لوزيــرة  تريحــات 

تطالــب فيهــا النائــب العــام اإلرسائيــي افيخــاي مندلبليــت، 

منــع عرض  فيلم  املحاميــة »ليئــا تســيمل«، الــذي تعــرض 

فيــه معانــاة الشــعب الفلســطيني تحــت االحتــال.

الــذي تعــرض فيــه  الفيلــم  وأوضحــت الصحيفــة أن 
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املحاميــة دفاعهــا عــن حقــوق الفلســطينيني، ودفاعهــا 

يــوم  عرضــه  ســيتم  االحتــال،  ســجون  األرسى يف  عــن 

ــدة  الســبت املقبــل يف مهرجــان »دكافيــف الجليــل«  يف بل

ترشــيحا الواقعة مبنطقــة الجليل األعــى يف أرايض عام 1948.

وأشــارت الصحيفــة إىل أن وزيــرة الثقافــة االرسائيليــة 

ــم، بســبب الوضــع  ــع عــرض الفيل ــات ملن ــك الصاحي ال متل

ــن  ــا م ــذي مينعه ــة ال ــة االرسائيلي ــايل للحكوم ــوين الح القان
ــة«.348 ــوالء للثقاف ــون »ال ــق قان تطبي

رام الله: توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي املياه واألرايض 
مع هولندا والبنك الدويل

وقعــت اليــوم األربعــاء، يف مكتــب رئيــس الــوزراء مبدينــة 

رام اللــه، عــدد مــن االتفاقيــات لدعــم قطاعــي امليــاه 

وتســجيل األرايض مــن هولنــدا والبنــك الــدويل، تحــت 

ــتية. ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــور رئي ــة وحض رعاي

ووقــع االتفاقيــة األوىل رئيــس مجلــس إدارة تنظيــم قطــاع 

ــة  ــدى دول ــدا ل ــل هولن ــان، وممث ــو رمض ــد اب ــاه محم املي

ــاع  ــات يف قط ــني الخدم ــار، لتحس ــان ب ــس ف ــطني كي فلس

ــة. ــاه العادم ــاه واملي املي

ــارة  ــكري بش ــة ش ــر املالي ــة وزي ــة الثاني ــع االتفاقي ووق

وممثــل البنــك الــدويل لــدى فلســطني كانثــان شــانكار، 

ــم مــرشوع تســجيل  ــن أجــل دع ــح ســلطة األرايض م لصال

فلســطني. األرايض يف 

وقــال رئيــس الــوزراء »نثمــن دعــم هولنــدا لقطــاع امليــاه 

يف فلســطني ألهميتــه، خاصــة يف ظــل رسقة ارسائيــل ملياهنا، 

ونحــرص كل الحــرص عــى كل قطــرة ميــاه يف أرضنــا«.

ــاظ  ــة للحف ــا املائي ــع عــن حقوقن وأضــاف اشــتية: »نداف

عليهــا، وتوفــر مــا يحتاجــه املواطــن الفلســطيني مــن ميــاه، 

ســواء يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، ونســعى ألن تصــل 

امليــاه لــكل بيــت فلســطيني حتــى نهايــة العــام املقبــل«.

وتابــع رئيــس الــوزراء: »نشــكر البنــك الــدويل عــى هــذه 

ــوزارات  ــع ال ــة م ــلطة األرايض وبالرشاك ــح س ــة لصال املنح

ــن  ــارا ولك ــت عق ــطني ليس ــاألرض يف فلس ــة، ف ذات العاق

هــي الوطــن، وتســجيلها يــأيت ضمــن مرشوعنــا بإقامــة 

ــام 1967«. ــدود ع ــى ح ــا ع دولتن

واســتدرك اشــتية: »نأمــل أن يتــم االنتهــاء مــن تســجيل 

كافــة األرايض يف فلســطني لتثبيــت حقــوق أصحابهــا، ومــع 

نهايــة العــام ســيتم إنهــاء تســجيل 1.2 مليــون دونــم، حيث 

يــويل الرئيــس محمــود عبــاس يــويل اهتاممــه بهــذا املرشوع، 

الرتباطــه بــاألرض وصمودنــا ومرشوعنــا الوطنــي«.349

االحتالل مينع املواطنني من دخول أراضيهم يف بورين

 منعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم األربعــاء، 

املواطنــني مــن دخــول أراضيهــم يف بوريــن جنــوب نابلــس.

وقالــت مصــادر محليــة لـ»وفــا«، إن قــوات االحتــال 

ــم  ــم حصوله ــم، رغ ــول أراضيه ــن دخ ــني م ــت املزارع منع

ــا. ــون فيه ــار الزيت ــف مث ــل قط ــن أج ــح؛ م ــى تصاري ع

وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أن املســتوطنني قــد رسقــوا 

ــاب الســنية«،  ــون يف هــذه املنطقــة املســامة »ب مثــار الزيت
ــني”.350 ــات رون ــتوطنة »جفع ــة ملس املحاذي

االحتالل يعتقل أربعة مواطنني بينهم مريض بالرسطان 
من بيت لحم

ــاء،  ــوم األربع ــي، الي ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

أربعــة شــبان، بينهــم مريــض بالرسطــان، مــن مدينــة بيــت 

جــاال، ومخيمــي عايــدة والعــزة يف محافظــة بيــت لحــم.

ــال  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ»وف ــادت مصــادر أمني وأف

اعتقلــت نــواف إســامعيل القيــي )45 عامــا(، مــن مخيــم 

العــزة شــامل بيــت لحــم، وهــو مريــض بالرسطــان، ومحمــد 

ــة  ــن حــي الجــداول يف مدين ــا( م ــش )17 عام ــادر جواري ن

بيــت جــاال، ومحمــد حمــدي املســاعيد، وأرشف الشــيخ مــن 
مخيــم عايــدة، بعــد ان داهمــت منــازل ذويهم وفتشــتها.351

الخميس 2019/11/7

وزير الزراعة: االحتالل يضع معيقات أمام مستوردي 
العجول الفلسطينيني

قــال وزيــر الزراعــة ريــاض العطــاري، أمــس، إن الحكومــة 

مل تبلــغ حتــى اللحظــة بــأي إجــراءات رســمية مــن الجانــب 

اإلرسائيــي ردا عــى قــرار وقــف اســتراد العجــول مــن 

إرسائيــل.

وأكــد العطــاري خــال لقائــه وفــداً مــن شــبكة الصحافيني 

االقتصاديــني يف مقــر الــوزارة بــرام اللــه، أمــس األربعــاء، أن 

اإلعــام اإلرسائيــي ينــرش أخبــاراً مضللــة بهــدف خلــق حالــة 

إربــاك يف الشــارع الفلســطيني.

ــليمنا  ــي بتس ــر معن ــي غ ــب اإلرسائي ــح أن الجان وأوض

ــة تعمــل عــى إعاقــة  وثيقــة تؤكــد أن الحكومــة اإلرسائيلي

إدخــال املــواد الغذائيــة للشــعب الفلســطيني مبــا يتعــارض 

مــع االتفاقيــات والسياســات الدوليــة التــي تهــدف إىل تأمني 

الغــذاء لــكل الشــعوب ومــن ضمنهــا الشــعب الفلســطيني.
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وأكــد أن قــرار وقــف اســتراد العجــول مــن إرسائيــل الذي 

اتخــذ قبــل 60 يومــا مــا زال ســاري املفعــول، مشــرا إىل أنــه 

القــرار األول الــذي اتخذتــه الحكومــة يف إطــار اســرتاتيجيتها 
باالنفــكاك تدريجيــا عــن الســوق اإلرسائيلية.352

األسري املريض أبو دياك: أريد املوت يف حضن أمي

ــد أن  ــه يري ــاك إن ــو دي ــامي أب ــض س ــر املري ــال األس ق

يكــون »يف أيامــي وســاعايت األخــرة إىل جانــب والــديت، 

وبجانــب أحبــايئ مــن أهــي، وأريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا 

يف أحضانهــا، وال أريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا مكبــل اليديــن 

ــني«. والقدم

جــاء ذلــك يف رســالة نقلتهــا محاميــة مركــز حريــات 

ابتســام عنــايت التــي زارت »عيــادة ســجن الرملــة«، والتقــت 

عــدداً مــن األرسى املــرىض، بينهــم األســر املريــض بالرسطــان 

ســامي أبــو ديــاك.

وأوضحــت املحاميــة أن األســر أبــو ديــاك »ســيعود خــال 

ــن 80  ــه م ــزل وزن ــث ن ــاموي، حي ــاج الكي ــبوعني للع أس

ــو غرامــا، ويعــاين مــن نقــص حــاد  ــو غرامــا إىل 48 كيل كيل

يف الــدم، وأنــه يشــعر بــآالم حــادة ويتنــاول املســكنات، ومل 

يتمكــن مــن إكــامل الحديــث«.

ويف لقــاء املحاميــة مــع األســر ســامر أبــو ديــاك شــقيق 

األســر ســامي، أبلغهــا أن 6 أرسى يقبعــون بشــكل دائــم يف 

»عيــادة الرملــة«، ويعانــون أوضاعــا صحيــة صعبــة، مطالبــاً 

مبتابعــة أوضاعهــم بشــكل جــدي.

وأوضــح أن شــقيقه يعــاين مــن آالم شــديدة، وال يعطــى 

ــه. دواء ســوى املســكنات، حيــث وصــل املــرض إىل ذروت

وطالــب املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة بالعمــل 

ــرة  ــاعاته األخ ــي س ــه يك مي ــاق رساح ــدي إلط ــكل ج بش

بــني أهلــه ومحبيــه.

ــور  ــر منص ــايت أن األس ــت عن ــرى، أوضح ــة أخ ــن جه م

موقــدة يعــاين أيضــاً مــن أوجــاع وآالم مســتمرة، وتــم أخــذ 

خزعــة منــه بســبب دهنيــات يف الرقبــة وســتجرى لــه 

ــا. ــدد موعده ــن مل يح ــا، لك ــة إلزالته عملي

وأشــارت إىل أن الــورم موجــود منــذ 5 ســنوات، وأنــه 
يتنــاول 12 حبــة دواء يوميــا.353

»األرسى«: األمراض نهشت أجساد املعتقلني نتيجة 
اإلهامل الطبي املتعمد

ــراض  ــن، إن األم ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــت هيئ  قال

نهشــت أجســاد املعتقلــني يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، 

نتيجــة ملــا يتعرضــون لــه مــن إهــامل طبــي متعمــد.

وأوضحــت الهيئــة يف بيــان صحفــي، اليــوم الخميــس، أن 

ــزة،  ــن قطــاع غ ــا( م ــق )41 عام ــو معالي ــراد أب ــل م املعتق

ــرض  ــه مب ــة إصابت ــي نتيج ــه الصح ــورا يف وضع ــاين تده يع

ــب  ــن يصي ــاب مزم ــو الته ــام 2009، وه ــذ ع ــرون« من »ك

ــل  ــة وإهــامل يف العــاج مــن قب األمعــاء، ويتعــرض ملامطل

إدارة املعتقــل.

وأكــدت أنــه تــم اســتئصال جــزء كبــر مــن أمعائــه، ومنــذ 

ذلــك الوقــت تقــوم إدارة معتقــات االحتــال بتحويلــه 

للمستشــفى إلجــراء فحوصــات دوريــة وتلقــي العــاج، 

ورغــم ذلــك مــا زال يشــتىك مــن آالم وحالتــه الصحيــة 

ســيئة، إىل جانــب أنــه يعــاين مــن إعاقــة يف قدمــه اليــرسى، 

ــة  ــو بحاج ــه، وه ــال اعتقال ــا خ ــرض له ــة تع ــة إصاب نتيج

لعنايــة فائقــة لوضعــه الصحــي، ويقبــع يف معتقــل النقــب 

ــراوي. الصح

ــن  ــا(، م ــش )34 عام ــد عاي ــل رائ ــارت إىل أن املعتق وأش

والقابــع يف  لحــم،  بيــت  غــرب  الدوحــة شــامل  بلــدة 

»النقــب«، يعــاين أوضاعــا صحيــة غايــة يف الســوء، ويشــتي 

مــن جرثومــة يف املعــدة، تتســبب لــه بإســهال حــاد وتقيــؤ 

دائــم، وأجريــت لــه فحوصــات طبيــة، وتــم إعطــاؤه أدويــة، 

أدت إلصابتــه مبضاعفــات، وفاقمــت مــن وضعــه الصحــي.

وذكــرت أن املعتقــل عايــش بحاجــة ماســة إىل نقلــه 

للمستشــفى، لتشــخيص وضعــه بالشــكل الصحيــح، وتلقــي 

ــب. ــاج املناس الع

ــا(  ــواهنة )45 عام ــار ش ــل بش ــة أن املعتق ــت الهيئ وبيّن

مــن بلــدة الســيلة الحارثيــة غــرب جنــني، والقابــع يف 

ــه  ــبب ل ــر« يتس ــن »البواس ــتي م ــوع« يش ــل »جلب معتق

ــراء  ــة إلج ــو بحاج ــام، وه ــن ع ــر م ــذ أك ــف دائم من بنزي

ــا. ــل بإجرائه ــل متاط ــة، لكــن إدارة املعتق عمليــة جراحي

ــن  ــا(، م ــة )24 عام ــد محاجن ــل أحم ــرت أن املعتق وذك

يافــة النــارصة داخــل أرايض 1948، يعــاين مــن فتــاق، 

وبحاجــة إلجــراء عمليــة بشــكل عاجــل لكــن إدارة معتقــل 
ــه.354 ــاج ل ــم الع ــل بتقدي ــة« متاط »نفح

مستشار نتنياهو: املستوطنات يف الضفة »تحقيق لوعد 

إلهي”!

ــس  ــب رئي ــي يف مكت ــن القوم ــار األم ــب مستش ــال نائ ق
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الحكومــة اإلرسائيليــة، رؤوفني عازر، إن االســتيطان يف الضفة 

ــوة  ــة، والدع ــكل ســكان املنطق ــة ل ــة »نعم ــة املحتل الغربي

إلخــاء املســتوطنات هــي دعــوة للتدمــر والفــوىض«، وإن 

االســتيطان يف البــاد هــو »تحقيــق لوعــد إلهــي«.

جــاءت تريحــات عــازر الــذي يعمــل مستشــاراً سياســياً، 

أيضــاً، لرئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، بنيامــني نتنياهــو، 

خــال مؤمتــر صحــايف للمســيحيني اإلنجيليــني يف مدينــة 

القــدس املحتلــة، حيــث اعتــر أن »عــودة اليهود لاســتيطان 

يف يهــودا والســامرة )الضفــة الغربية( ليســت نقمــة أو لعنة، 

وإمنــا نعمــة لجميــع ســكان املنطقــة؛ والدعــوة غــر املــررة 

إلخــاء املســتوطنات هــي دعــوة للتدمــر والفــوىض«.

ــل  وأضــاف إن »قيامــة الشــعب اليهــودي يف أرض إرسائي

ــر  ــي تعب ــة( ه ــطني التاريخي ــة إىل فلس ــارة تلمودي )يف إش
ــق الوعــد اإللهــي«.355 ــارش عــن تحقي مب

األمم املتحدة: قانون »القومية« ينتهك معاهدة دولية 
ملزمة إلرسائيل

طالبــت لجنــة األمــم املتحــدة للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة إرسائيــل بتعديــل »قانــون القوميــة« 

ــة  ــة ملزم ــدة دولي ــك معاه ــه نته ــك لكون ــه، وذل أو إلغائ

إلرسائيــل بحكــم توقيعهــا عليهــا. كــام أوصــت باعتبــار 

ــة  ــارت إىل قامئ ــمية، وأش ــة رس ــدداً لغ ــة مج ــة العربي اللغ

طويلــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ترتكبهــا الســلطات 

اإلرسائيليــة بحــق عــرب النقــب. ونــرشت لجنــة األمــم 

والثقافيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  املتحــدة 

ــي  ــل، والت ــة إلرسائي ــام املراجعــة الدوري اســتنتاجاتها يف خت

اســتمرت مــن 30 أيلــول مــن العــام 2018، حتــى 18 

ــة. ــات الختامي ــن املاحظ ــك ضم ــن األول 2019، وذل ترشي

وتتضمــن املاحظــات قامئــة توصيــات لخطــوات إرسائيلية 

مطلوبــة حتــى تفــي إرسائيــل مبــا قدمتــه مــن التزامــات يف 

املعاهــدة التــي وقعتهــا عــام 1966، وصدقــت عليهــا عــام 

.1991

ــة  ــات الختامي ــرة األوىل، يف املاحظ ــة، للم ــرت اللجن وع

ــون  ــة لقان ــة املحتمل ــن اإلســقاطات التمييزي ــا م عــن قلقه

ــامىش  ــث يت ــون بحي ــاح القان ــا بإص ــت إم ــة، وطال القومي

ــه. ــا بإلغائ ــدة، وإم ــع رشوط املعاه م

ــة  ــت املحامي ــرش هــذه املاحظــات، توجه ــاب ن ويف أعق

ميســانة مــوراين مــن مركــز »عدالــة« إىل املستشــار القضــايئ 

للحكومــة اإلرسائيليــة، أفيحــاي مندلبليــت، وطالبتــه بإعــادة 

النظــر يف موقفــه بشــأن القانــون. 

وكان مركــز »عدالــة قــد قــدم تقاريــر مشــرتكة بالتعــاون 

ــا  ــرض فيه ــب، ع ــلمي يف النق ــش الس ــدى التعاي ــع منت م

قانــون القوميــة باعتبــاره مــن املنظومــات الترشيعيــة التــي 
تــؤدي إىل مــس يف حقــوق املواطنــني العــرب يف النقــب.356

االحتالل يفرج عن األسريين هبة اللبدي وعبد الرحمن 
مرعي

عــن  أمــس،  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  أفرجــت 

ــي  ــن مرع ــد الرحم ــدي وعب ــة الب ــني هب ــرين األردني األس

وجــرى نقلهــام إىل األردن، وذلــك بعــد يومــني مــن التوصــل 

يقــي  واالحتــال  األردنيــة  الحكومــة  بــني  اتفــاق  إىل 

باإلفــراج عنهــام. 

وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أن اإلفــراج 

عــن اللبــدي ومرعــي جــاء مبوجــب اتفــاق بــني الحكومتــني 

اإلرسائيليــة واألردنيــة، تــم اإلعــان عنــه يــوم اإلثنــني املايض، 

حيــث أعلــن وزيــر الخارجيــة األردين أن »إرسائيــل تعهــدت 

بتســليم املواطنــني األردنيــني هبــة اللبــدي وعبــد الرحمــن 
مرعــي للملكــة قبــل نهايــة األســبوع الجــاري«.357

االستيالء عىل 60 دومناً من أرايض فقوعة وجلبون

مــدت ســلطات االحتــال أمــس، أمــر االســتياء عــى 60 

دومنــاً مــن أرايض قريتــي فقوعــة وجلبــون رشق جنــني، 

وهدمــت أربــع خيــام يف مســافر يطــا جنــوب الخليــل، 

وأصابــت شــاباً بالرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط قــرب 

ــن  ــني م ــت املواطن ــل، ومنع ــة الخلي ــر يف محافظ ــت أم بي

دخــول أراضيهــم يف بوريــن جنــوب نابلــس، وداهمــت خيام 

املواطنــني يف منطقــة رأس األحمــر يف األغــوار الشــاملية، 

وواصلــت االعتقــاالت واملداهــامت يف العديــد مــن املناطــق، 

وفيــام اقتحــم عــرشات املســتوطنني املوقــع األثــري يف بلــدة 

ــات عســكرية  ــت عــدة آلي ــس، توغل سبســطية شــامل نابل

ــامل  ــا ش ــة رشق جبالي ــدد يف منطق ــكل مح ــة بش إرسائيلي

قطــاع غــزة.

أمــس،  االحتــال اإلرسائيــي،  فقــد ســلمت ســلطات 

إخطــاراً بتمديــد االســتياء عــى 60 دومنــاً مــن أرايض قريتي 

ــني. ــون رشق جن ــة وجلب فقوع

ــو الــرب،  وذكــر رئيــس مجلــس قــروي جلبــون نضــال أب

أن املجلــس تســلم إخطــاراً باالســتياء عــى األرايض املقــام 

ــنوات  ــذ س ــري( من ــل العن ــدار الفص ــيك )ج ــا الش عليه
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ــى األرايض  ــتياء ع ــد االس ــم تجدي ــة، وت ــون وفقوع يف جلب

ــد  ــا يســمى بقائ ــرار مــن م ــك بق ــى 2022/12/31، وذل حت
ــي.358 ــال اإلرسائي االحت

الجمعة 2019/11/8

األردن مينع دخول اإلرسائيليني للباقورة ابتداء من األحد

قــال رئيــس املجلــس اإلقليمــي اإلرسائيــي »وادي األردن«، 

عيــدان غرينبــاوم، لصحافيــني أمــس، إن »الحكومــة األردنيــة 

أعلنــت أنــه ابتــداء مــن يــوم األحــد املقبــل، ســيمنع دخــول 

مزارعــني ارسائيليــني إىل حقولهــم يف جيــب الباقــورة«، وذلك 

ــة  ــد اتفاقي ــدم متدي ــة بع ــة األردني ــرار الحكوم ــب ق مبوج

ــني،  ــني املنطقت ــتعادة هات ــر، واس ــورة والغم ــتئجار الباق اس

ــني  ــام ب ــة س ــب اتفاقي ــل مبوج ــتأجرتهام إرسائي ــني اس اللت

الجانبــني، يف العــام 1994.

وأضــاف »غرينبــاوم »أننــا نســتعد بأســف ليــوم العــارش 

ــن  ــني ل ــان األردني ــب إع ــذي مبوج ــاين، ال ــن الث ــن ترشي م

نتمكــن بعــده مــن الدخــول إىل األرايض الزراعيــة يف جزيــرة 

الســام، مثلــام فعلنــا يف الســبعني عامــاً األخــرة الـــ 25 عامــاً 

األخــرة، تحــت الســيادة األردنيــة. ومؤســف أننــا وصلنــا إىل 

هــذا اليــوم وكان باإلمــكان منعــه، لكــن هــذا هــو الواقــع 

ونحــن نتقبلــه«. 

ــى  ــع ع ــوا وقائ ــون وفرض ــني ال يتنازل ــع أن »األردني وتاب

األرض، ويســيطرون عــى أرايض الباقــورة. وبــدءاً مــن يــوم 

ــورة، حــدود  ــب ال دخــول وال خــروج إىل الباق األحــد القري

ــس وادي األردن  ــي مجل ــوا موظف ــني أبلغ ــة. واألردني مغلق

ــك«.  بذل

ــل  ــن نق ــام م ــة أي ــل ثاث ــه »قب ــاوم إىل أن ــار غرينب وأش

ــؤول  ــع أي مس ــورة إىل األردن، مل يطل ــر والباق ــي الغم جيب

رســمي )إرسائيــل( املزارعــني واملســؤولني عن الســياحة حول 

ــون  ــوم متنزهــون إرسائيلي ــع أن يق ــادم«. ويتوق ــو ق ــا ه م

ــة األســبوع الحــايل. ــورة، يف نهاي ــارة وداع« للباق »بزي

كذلــك كتــب عضــو الكنيســت عوفــر شــيلح، مــن كتلــة 

ــيتم  ــوم األحــد س ــن ي ــدءا م ــه »ب ــس، أن ــض، أم »أزرق أبي

ــورة«.359  ــة الباق ــول إىل منطق ــن الدخ ــني م ــع اإلرسائيلي من

السبت 2019/11/9

عرشات اإلصابات يف مواجهات رشق القطاع وكفر قدوم 
مستوطنون ينفذون اعتداءات يف بلديت أم صفا وحزما

أصيــب 69 مواطنــاً بالرصــاص الحــي وقنابــل غــاز مبارشة، 

بعضهــم حالتهــم الصحيــة حرجــة، والعــرشات بحــاالت 

ــات واســعة  ــا مواجه ــاق شــديد، يف تظاهــرات تخللته اختن

وعنيفــة، شــهدتها خمــس مناطــق رشق قطــاع غــزة مســاء 

أمــس، يف الجمعــة الـــ82 مــن مســرات العــودة والتــي 

ــتمرون«. ــة »مس ــا جمع ــق عليه أطل

واتســمت تظاهــرات األمــس مبشــاركة جامهرية واســعة، 

وتصاعــد كبــر يف حــدة املواجهــات يف نقــاط التــامس، رغــم 

اســتمرار تعطيــل عمــل معظــم الوحــدات، خاصــة وحــديت 

واصلــت  فيــام  الحارقــة«.  و«البالونــات  »الكاوتشــوك«، 

قــوات االحتــال، تعمــد اســتهداف املســعفني والصحافيــني، 

مــا أســفر عــن إصابــة اثنــني منهــم. مــن جهتــه، أكــد الناطق 

باســم وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، الدكتــور أرشف القــدرة، 

ــة  ــوا املستشــفيات الحكومي ــن وصل ــني الذي أن عــدد املصاب

ــم  ــة، منه ــس، وصــل إىل 69 إصاب ــاعات مســاء أم ــى س حت

29 بالرصــاص الحــي، كــام أصيــب العــرشات باالختنــاق 

الشــديد، نتيجــة استنشــاق غــاز مســيل للدمــوع، وعولجــوا 

يف النقــاط الطبيــة امليدانيــة.

ومــن بــني املصابــني مســعف وصحــايف، إضافــة ألكــر مــن 

15 طفــاً.

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، 

حيــث وصــل مواطنــون يف حافــات ودراجــات تــوك تــوك، 

وحملــوا أعــام فلســطني، وســاروا باتجــاه الخيــام.

ومــا لبــث مئــات الشــبان أن بــدؤوا بالتقــدم مــن داخــل 

املخيمــني ناحيــة خــط التحديــد، واقرتبــوا مــن الســياج 

الفاصــل، ورشــقوا قــوات االحتــال بالحجــارة، والزجاجــات 

الفارغــة، إضافــة إللقــاء قنابــل وعبــوات صوتيــة، ومفرقعات 

وألعــاب ناريــة.

ــات رشــق الحجــارة، واصــل شــبان  ــع عملي ــن م وبالتزام

ــدف  ــل، به ــياج الفاص ــول للس ــتمرة للوص ــم املس محاوالته

قصــه وتخريبــه، فيــام رشــق شــبان جيبــات مصفحــة كانــت 

ــة مخيــامت العــودة. متوقفــة قبال

ــوع  ــاز مســيل للدم ــل غ ــال قناب ــوات االحت وأطلقــت ق

ــة  ــامت مثبت ــتخدمة راج ــن، مس ــاه املتظاهري ــة تج بكثاف

ــبب يف  ــا تس ــة، م ــادق يدوي ــة، وبن ــات مصفح ــوق جيب ف

ــت  ــا عولج ــاق، معظمه ــات باالختن ــرشات اإلصاب ــوع ع وق
ــاً.360 ميداني
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االحتالل يخطط لتهجري 300 نفر وهدم 25 منزال يف 
قلنسوة بأرايض عام 48

ــي شــامل  ــدى ســكان حــي رشق ــاة ل ــرة املعان تتســع دائ

ــأرايض  ــويب ب ــث الجن ــدى مــدن املثل ــوة اح مدينــة قلنس

عــام 1948، بعــد أن أرســلت إليهــم مــا تســمى بـ»اللجنــة 

ــتدعاء،  ــر اس ــة أوام ــاء« اإلرسائيلي ــط والبن ــة للتخطي اللوائي

متهيــدا إىل تســليمهم أوامــر هــدم لبيوتهــم، بادعــاء البنــاء 

دون ترخيــص.

وســلّمت الســلطات االرسائيليــة، يــوم الخميــس املــايض، 

نحــو 25 صاحــب بيــت أوامــر اســتدعاء متهيــدا ألمــر الهــدم، 

أي أن هنالــك 25 منــزال يف مرمــى الهــدم، ونحــو 50 عائلــة 

و300 نفــر مــن أطفــال ونســاء ومســنني يهددهــم التهجــر، 

بحســب مــا أورد موقــع عــرب 48.

وال تقتــر معانــاة الحــي، الــذي يقــع يف أكنــاف مدينــة 

قلنســوة، مــن أوامــر الهــدم واملاحقــات مــن قبل الســلطات 

االرسائيليــة، فقــد ُهمــش الحــي مــن قبــل الســلطة املحليــة 

مــن ســنني طويلــة، إذ يعــاين مــن ســوء يف البنيــة التحتيــة.

وتــزداد معانــاة الســكان خاصــة يف فصــل الشــتاء، بســبب 

ســوء البنيــة التحتيــة والشــوارع الســليمة، وانعــدام يف 

ــاه. املجــاري ومجــرى املي

القــوى  رأت  االســتدعاء،  أوامــر  إرســال  أعقــاب  ويف 

ــذه  ــوة إن ه ــة قلنس ــية يف مدين ــر السياس ــة واألط الوطني

ــدد  ــا ته ــة، إذ أنه ــر مســبوقة وخطــرة للغاي الخطــوة، »غ
حــي كامــل بالهــدم والتهجــر«.361

األحد  2019/11/10

الجيش اإلرسائييل يغلق بوابة الباقورة والغمر، واألردن 
يستعيدهام اليوم

ــول  ــة دخ ــس، بواب ــاء أم ــي، مس ــش اإلرسائي ــق الجي أغل

الباقــورة  منطقــة  يف  الزراعيــة  األرايض  إىل  اإلرسائيليــني 

ــدم  ــة بع ــة األردني ــرار الحكوم ــك مبوجــب ق ــة، وذل األردني

ــتعادتهام،  ــر، واس ــورة والغم ــتئجار الباق ــة اس ــد اتفاقي متدي

بعــد أن اســتأجرتهام إرسائيــل مبوجــب اتفاقيــة ســام بــني 

الجانبــني، يف عــام 1994.

ــة،  ــة األردني ــت الحكوم ــد أن كان ــوة بع ــاءت الخط وج

قــد أعلنــت »أنــه ابتــداء مــن اليــوم األحــد، ســيمنع دخــول 

ــورة«. ــب الباق ــم يف جي ــني إىل حقوله ــني إرسائيلي مزارع

ورفضــت عــامن تجديــد تأجــر املنطقتــني إلرسائيــل ملــدة 

25 عامــا إضافيــة، إال أن وزيــر الخارجيــة األردين، أميــن 

الصفــدي، أبلــغ رئيــس مجلــس األمــن القومــي اإلرسائيــي، 

مئــر بــن شــبات، أن الحكومــة األردنيــة ســتدفع تعويضــات 

مقابــل محاصيــل املزارعــني اإلرسائيليــني، املزروعــة يف األرض، 

وفــق مــا أورد موقــع القنــاة »13« اإلرسائيليــة.

»وادي  اإلرسائيــي  اإلقليمــي  املجلــس  رئيــس  وكان 

األردن«، عيــدان غرينبــاوم، قــد قــال، يــوم الخميــس املايض، 

لصحافيــني إن »الحكومــة األردنيــة أعلنــت أنــه ابتــداء 

ــني إىل  ــني إرسائيلي ــيمنع دخــول مزارع ــوم األحــد، س ــن ي م

حقولهــم يف جيــب الباقــورة«، مضيفــا: »إننــا نســتعد بأســف 

ــان  ــب إع ــذي مبوج ــاين، ال ــن الث ــن ترشي ــارش م ــوم الع لي

األردنيــني لــن نتمكــن بعــده مــن الدخــول إىل األرايض 

الزراعيــة يف جزيــرة الســام، مثلــام فعلنــا يف الســبعني عامــا 

ــة.  ــيادة األردني ــت الس ــرة، تح ــا األخ ــرة والـــ25 عام األخ

ومؤســف أننــا وصلنــا إىل هــذا اليــوم وكان باإلمــكان منعــه، 

ــه«. ــع ونحــن نتقبل لكــن هــذا هــو الواق

ــع عــى  ــون وفرضــوا وقائ ــني ال يتنازل ــع: إن »األردني وتاب

األرض، ويســيطرون عــى أرايض الباقــورة. وبــدءا مــن يــوم 

األحــد القريــب ال دخول وخروج إىل الباقــورة. حدود مغلقة. 

ــك«. ــون أبلغــوا موظفــي مجلــس وادي األردن بذل واألردني

يشــار إىل أن أرايض الغمــر )التــي يطلــق عليهــا االحتــال 

اإلرسائيــي “تســوفار”( هــي منطقــة حدوديــة أردنيــة 

ــة عــى مســافة 130 كيلومــرتا  تقــع ضمــن محافظــة العقب
ــا.362 منه

إرسائيل تنفي أي تقدم حقيقي يف االتصاالت مع 
»حامس« بشأن صفقة تبادل أرسى

ــي  ــة الت ــر العربي ــس، التقاري ــاء أم ــل، مس ــت إرسائي نف

تحدثــت عــن تقــدم حقيقــي يف االتصــاالت مــع حركــة 

ــود  ــت وج ــادل أرسى، ونف ــة تب ــام صفق ــأن إمت ــامس بش ح

ــات. ــذه املفاوض ــل ه ــن أج ــرة م ــي بالقاه ــد إرسائي وف

ــن  ــف األرسى واملفقودي ــق مل ــوم، منس ــارون بل ــال ي وق

ــة  ــة واقعي ــي طريق ــض تبن ــامس« ترف ــني، إن »ح اإلرسائيلي

تســمح بالتقــدم الحقيقــي إلعــادة اإلرسائيليــني املوجوديــن 

بغــزة.

ــدت  ــد أك ــة، ق ــت( الريطاني ــة )إندبندن ــت صحيف وكان

أمــس، أن هنــاك تقدمــاً باملفاوضــات بــني إرسائيــل وحركــة 
ــدة.363 ــادل أرسى جدي ــة تب حــامس، بشــأن صفق



150

www.prc.ps ترشين ثاين 2019

الكشف عن صفقات لترسيب أراض وعقارات يف القدس 
القدمية وقرى محيطة باملدينة

ــس  ــطينية أم ــة فلس ــة وحقوقي ــادر قانوني ــفت مص كش

النقــاب عــن صفقــات كبــرة يجــري العمــل عليهــا مــن قبــل 

ســامرسة ومندســني لترسيــب أراض وعقــارات يف البلــدة 

ــارات  ــدة أن العق ــدس، مؤك ــرى الق ــن ق ــدد م ــة وع القدمي

واألرايض يف مواقــع حســاس وذات قيمــة اســرتاتيجية، دفــع 

ــا.  ــدف الحصــول عليه ــة به ــغ طائل ــه مبال ــال وأعوان االحت

ــدم  ــت ع ــي فضل ــية الت ــة املقدس ــق املصــادر الحقوقي ووف

ــدور  ــاءلة، ي ــة واملس ــاً للماحق ــمها تجنب ــن اس ــف ع الكش

الحديــث عــن منــزل ضخــم يف البلــدة القدميــة ويف الطريــق 

ــة  ــات مدسوس ــت جه ــارك تغلغل ــى املب ــجد األق إىل املس

ومشــبوهة عــر وســائل مختلفــة للعائلــة والورثــة مســتغلة 
ــن.364 ــاب آخري حاجــة بعضهــم ومــرض أحدهــم وغي

إجامع فتحاوي عىل ترشيح الرئيس عباس لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة

أكــد أمنــاء رس حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني 

»فتــح« يف اجتامعهــم الطــارئ الــذي عقــد أمــس أن الرئيــس 

محمــود عبــاس هــو املرشــح الوحيــد للحركــة لخــوض 

ــة. ــات املقبل االنتخاب

وشــدد أمنــاء الــرس يف اجتامعهــم، عــى أن الرئيــس 

ــات  ــد لانتخاب ــة الوحي ــح الحرك ــو مرش ــاس ه ــود عب محم

ــى  ــا ع ــع به ــة يتمت ــور ومكان ــن حض ــه م ــا ل ــية، مل الرئاس

املســتوى الداخــي والخارجــي، مــن خــال فكــرة ومنهجــة 

ــات  ــة مواقفــه وصمــوده أمــام كل التحدي الواقعــي، وصاب

ــا. ــي تواجهن الت

ــات  ــراء االنتخاب ــا إلج ــذي دع ــس ال ــف الرئي ــوا موق ومثن

يف كل مــن القــدس بدايــة والضفــة وغــزة، وأن ال انتخابــات 

ــة فلســطني األبديــة. دون القــدس، عاصمــة دول

وتوجــه أمنــاء رس أقاليم الضفة بتحية عــز وإكبار لجامهر 

شــعبنا، عــى أمتــداد الوطــن الذيــن يلبــون نــداء الشــهداء 

نــداء يــارس عرفــات يف ذكــرى رحيله، وتحديداً يف غزة هاشــم 

واألطــر التنظيميــة فيهــا، عــى مواقفهــم الثابتــة والتزامهــم 

ــة واملــرشوع  ــاع عــن الحركــة الوطني ــل بالدف ــديئ األصي املب

والضغوطــات  األوضــاع  ظــل  يف  الفلســطيني،  الوطنــي 

واالســتهداف املمنهــج الــذي عانــوا منــه عــر ســنوات 

ــات  ــد االنتخاب ــوة لعق ــة للدع ــتجابتهم الفوري ــوال، واس ط
الرملانيــة والرئاســية عــى التــوايل وجهوزيتهــم لخوضهــا.365

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنني

أتــت النــران، مســاء اليــوم األحــد، عــى نحــو 250 شــجرة 

زيتــون، يف بلــدة كفــر راعــي، جنــوب جنــني.

ــأن طواقمــه بإســناد مــن األمــن  وأفــاد الدفــاع املــدين، ب

ــال 60  ــق ط ــامد حري ــن إخ ــوا م ــايل، متكن ــي واأله الوطن

دومنــا مزروعــة بنحــو 250 شــجرة زيتــون يف منطقتــي 
ــدة.366 ــامل البل ــكول، ش ــس وكش ــن قي باط

االحتالل مينع املزارعني من قطف الزيتون يف نابلس

األحــد،  اليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات   منعــت 

ــن  ــس، م ــرب نابل ــدة سبســطية شــامل غ ــن بل مزارعــني م

ــة  ــم الواقع ــن أراضيه ــم م ــون وطردته ــار الزيت ــف مث قط

ــى  ــة ع ــمرون« املقام ــايف ش ــتوطنة »ش ــياج مس ــارج س خ

املواطنــني. أرايض 

بــأن  لـ«وفــا«،  عــازم  محمــد  البلديــة  رئيــس  وأفــاد 

املزارعــني تفاجــأوا صبــاح اليــوم بطــرد جنــود االحتــال لهــم 

ــم، بحجــة عــدم وجــود تنســيق، مشــرا إىل أن  ــن أراضه م

االحتــال ألول مــرة يطلــب مــن املزارعــني التنســيق لقطــف 

ــياج املســتوطنة. ــون خــارج س ــار الزيت مث

وأوضــح عــازم، أن املزارعــني وجــدوا خنازيــر ميتــة يف 

ــاه الــرف الصحــي مــن  ــا مبي أراضيهــم، وتفاجــأوا بإغراقه
ــتوطنني.367 ــل املس قب

مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون رشق سلفيت 
وجنوب نابلس

اليــوم األحــد، 60 شــجرة   قطــع مســتوطنون، فجــر 

زيتــون مــن أرايض قريتي ياســوف رشق ســلفيت، والســاوية 

ــس. ــوب نابل جن

ــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان  وق

دغلــس، لـ»وفــا«، إن مســتوطني »رحاليــم« قطعــوا 60 

شــجرة زيتــون يف منطقــة حرايــق ريــان غــرب قريــة 

ــو راس،  ــه أب ــد الل ــن: عب ــكل م ــا ل الســاوية، تعــود ملكيته

وفــواز أبــو قطبــان، وزيــاد الديــك، ويف منطقة املحــاور رشق 

ياســوف، تعــود ملكيتهــا للمواطنــني: عبــد الرحمــن مــوىس 
ــني.368 ــى حس ــروف عي ــني، ومع حس

االثنني 2019/11/11

مستوطنون يحطمون عرشات أشجار الزيتون يف سلفيت 
ونابلس وقوات االحتالل متنع املواطنني من القطف

أقــدم مســتوطنون، فجــر أمــس، عــى قطــع 118 شــجرة 
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زيتــون مــن أرايض قريتي ياســوف رشق ســلفيت، والســاوية 

جنــوب نابلــس، فيــام يواصــل جيش االحتــال منــع املزارعني 

يف محافظــة نابلــس مــن دخــول أراضيهــم لقطــف الزيتــون.

فقــد أقــدم مســتوطنون عــى قطــع 60 شــجرة زيتــون يف 

بلــدة الســاوية جنــوب نابلــس.

الضفــة  االســتيطان يف شــامل  ملــف  وأفــاد مســؤول 

الغربيــة، غســان دغلــس، بــأن املســتوطنني قطعــوا 60 

شــجرة زيتــون يف منطقــة »حرايــق الريــان« الواقعــة غــرب 

الســاوية بالقــرب مــن مســتوطنة »رحاليــم«.

وتعــود ملكيــة هــذه األشــجار للمواطنــني عبــد اللــه أبــو 

راس وفــواز أبــو قطفــان وزيــاد الديــك.

بــدوره، أوضــح رئيــس مجلــس ياســوف، خالــد إعبيــة، أن 

املســتوطنني قطعــوا 58 شــجرة زيتــون يف منطقــة املحــاور 

ــن  ــد الرحم ــن عب ــكل م ــا ل ــود ملكيته ــوف، وتع رشق ياس

مــوىس حســني، ومعــروف عيــى حســني.

كــام حطــم مســتوطنون، مســاء أمــس، عــرشات أشــجار 

ــوب نابلــس. ــن جن ــة بوري ــون يف قري الزيت

وقــال منــر قــادوس الناشــط الحقوقــي يف مؤسســة 

»ييــش ديــن«: إن املســتوطنني حطمــوا ودمــروا 42 شــجرة 

ــن بالقــرب  ــة مــن بوري ــون مثمــرة يف املنطقــة الجنوبي زيت

ــهار«. ــتوطنة »يتس ــن مس م

ملكيتهــا  تعــود  الزيتــون  أشــجار  أن  قــادوس  وأكــد 

للمواطنــني نــارص إســامعيل قــادوس، وعددهــا 20 شــجرة، 

ووليــد طاهــر إســامعيل نجــار، وعددهــا 22 شــجرة.

ويف شــامل غــريب نابلــس، منعــت قــوات االحتــال، أمــس، 

ــون  ــار الزيت ــف مث ــن قط ــطية، م ــدة سبس ــني يف بل مزارع

وطردتهــم مــن أراضيهــم الواقعــة خــارج ســياج مســتوطنة 

ــني. »شــايف شــمرون« املقامــة عــى أرايض املواطن

وأفــاد رئيــس البلديــة محمــد عــازم، بــأن املزارعــني 

ــم مــن  ــال له ــود االحت ــاح أمــس، بطــرد جن تفاجــؤوا، صب

أراضيهــم، بحجــة عــدم وجــود تنســيق، مشــراً إىل أن 

االحتــال ألول مــرة يطلــب مــن املزارعــني التنســيق لقطــف 

ــتوطنة. ــياج املس ــارج س ــون خ ــار الزيت مث

وأوضــح عــازم أن املزارعــني وجــدوا خنازيــر ميتــة يف 

أراضيهــم، وتفاجــؤوا بإغراقهــا مبيــاه الــرف الصحــي مــن 

ــتوطنني. ــل املس قب

ــف  ــس، بوق ــال، أم ــوات االحت ــرت ق ــاس، أخط ويف طوب

ــاه. العمــل يف خــزان مي

وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس، معتــز 

ــل يف  ــف العم ــرت بوق ــال أخط ــوات االحت ــارات: إن ق بش

خــزان ميــاه، ســعته ألــف كــوب ملجموعــة مــن املزارعــني، 

ــاً  ــى 14 يوم ــي، حت ــاس الزراع ــهل طوب ــراً يف س ــم مؤخ أقي
مــن تاريــخ أمــس.369

إصابات بالرصاص وبحاالت اختناق يف مواجهات مع 
االحتالل عىل مدخل البرية الشاميل

 أصيــب شــاب بالرصــاص الحــي والعــرشات بحــاالت 

ــدالع  ــر ان ــني، إث ــوم االثن ــاق وبالرصــاص املطاطــي، الي اختن

ــي، عــى مدخــل  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه

ــارس  ــهاد ي ــرى الـــ15 الستش ــبة الذك ــاميل، ملناس ــرة الش الب

ــات. عرف

غــن  الفلســطيني  األحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت 

طواقمهــا قدمــت اإلســعاف االويل لشــاب أصيــب بالرصــاص 

ــي  ــفيات لتلق ــد املستش ــه ألح ــل نقل ــه، قب ــي يف قدم الح

العــاج، إىل جانــب تقديــم اإلســعاف لعــرشات آخريــن 

أصيبــوا بحــاالت اختنــاق نتيجــة إطــاق الغــاز املســيل 

ــاق يف  ــاالت اختن ــك لح ــذي أدى كذل ــة، وال ــوع بكثاف للدم

ــات. ــة املواجه ــن منطق ــني م ــني القريب ــوف املواطن صف

وأضافــت أن طواقمهــا قدمــت اإلســعاف لتســعة مصابــني 

نتيجــة  باالختنــاق  مصابــا  و35  املطاطــي،  بالرصــاص 

استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع.

كام أفــادت مصــادر محليــة أن عــددا مــن طلبــة مدرســة 

األوائــل يف حــي املصايــف أصيبــوا باختنــاق، نتيجــة انتشــار 

الغــاز املســيل للدمــوع الــذي أطلقتــه قــوات االحتــال 
خــال مواجهــات البــرة.370

الثالثاء 2019/11/12

الرئيس: ال انتخابات دون قطاع غزة والقدس وشعبنا 
متمسك بالثوابت التي أرساها عرفات

أكــد الرئيــس محمود عباس، متســك الشــعب الفلســطيني 

وقيادتــه بالثوابــت الوطنيــة التــي أرســاها الشــهيد القائــد 

يــارس عرفــات.

وقــال الرئيــس يف كلمتــه يف حفــل إحيــاء الذكــرى الـــ15 

الستشــهاد الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات، يف مقــر الرئاســة 

ــات  ــهيد عرف ــه الش ــم الل ــس: »رح ــه أم ــة رام الل يف مدين

ــا  ــام 1988، وم ــرت الع ــي أق ــت، الت ــك بالثواب ــذي متس ال
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ــازل  ــى وأن يتن ــد أن يتخ ــتطيع أح ــَت، وال يس ــت ثواب زال

عنهــا ويتجاهلهــا، فهــي منــذ ذلــك الحــني إىل يومنــا ثوابــت 

الشــعب الفلســطيني التــي ســتبقى إىل أن يتــم تحريــر 

ــطني«. فلس

أطلــق  الــذي  الرجــل  اللــه  رحــم  الرئيــس:  وأضــاف 

ــك  الرصاصــة األوىل يف ســامء فلســطني، فأصبحــت بعــد ذل

ثــورة ينظــر إليهــا العــامل جميعــاً عــى أنهــا حركــة تحريــر 

ــة إىل  ــا واصل ــرتام، وأنه ــتحق كل االح ــة تس ــي، وحرك وطن

الفلســطينية  الدولــة  تحقيــق  وإىل  ومراميهــا،  أهدافهــا 

املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة371.

مطالبات بتحقيق دويل يف إعدام االحتالل للشاب »عمر 
البدوي«

ــق  ــح تحقي ــطينية بفت ــر الفلس ــة التحري ــت منظم طالب

ــم  ــطينيا يف مخي ــابا فلس ــس، ش ــل أم ــل إرسائي دويل يف قت

ــروب. الع

وقــال أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة صائــب 

عريقــات يف بيــان صحــايف إن عــى األمــم املتحــدة »تأمــني 

ــطيني«. ــعب الفلس ــاء الش ــة ألبن ــة العاجل ــة الدولي الحامي

ــة إىل  ــة الدولي ــة للجنائي ــة العام ــات املدعي ــا عريق ودع

ــدة  ــعة واملتعم ــداين البش ــدام املي ــة اإلع ــاهدة جرمي »مش

العــروب،  البــدوي مــن مخيــم  للشــهيد األعــزل عمــر 

والتحــرك فــوراً نحــو فتــح تحقيــق جنــايئ يف جرائــم الحــرب 

املمنهجــة واملتواصلــة التــي ترتكبهــا ســلطة االحتــال بحــق 
ــزل«.372 ــني الع املدني

شهيد بالرصاص اإلرسائييل يف مخيم العروب

مواجهات وإصابات وهدم غرفتني يف »املنطار« ببادية 
القدس

شــيعت جامهــر غفــرة مــن أبنــاء مخيــم العــروب 

ــدوي )22  ــم الب ــر هيث ــهيد عم ــامن الش ــس، جث ــاء أم مس

عامــاً( الــذي استشــهد برصــاص االحتــال خــال مواجهــات 

اندلعــت عــى مدخــل املخيــم، فيــام طالــب مبعــوث األمــم 

املتحــدة للــرشق األوســط، نيكــوالي مادينــوف، بالتحقيــق 

ــال بحــق  ــود االحت ــذي نفــذه جن ــداين ال مــع اإلعــدام املي

الشــاب البــدوي، اعــرتف االحتــال أن البــدوي مل يهــدد 

ــي  ــاص الح ــاب بالرص ــب ش ــك، أصي ــوده، إىل ذل ــاة جن حي

ــع  ــات م ــدالع مواجه ــر ان ــاق إث ــاالت اختن ــرشات بح والع

قــوات االحتــال عــى مدخــل البــرة الشــاميل، بينــام أصيــب 

ــات  ــال مواجه ــاق خ ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــدد م ع

ــال  ــوات االحت ــت ق ــر، هدم ــياق آخ ــر. ويف س ــت أم يف بي

القــدس،  غرفتــني ســكنيتني يف منطقــة املنطــار بباديــة 
وشــنت حملــة اعتقــاالت يف أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة.373

الهيئة اإلسالمية: االحتالل يسعى لفرض رواية دخيلة

نــدد مجلــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية، 

والهيئــة اإلســامية العليــا، ودار اإلفتــاء، ودائــرة قــايض 

القضــاة، ودائــرة أوقــاف القــدس وشــؤون املســجد األقــى 

ــة القــدس  ــال اإلرسائيــي يف مدين ــارك بسياســات االحت املب

ــارك. ــى املب وبخاصــة يف املســجد األق

وقــال بيــان عاجــل صــادر عــن هــذه املرجعيــات: تشــهد 

مدينــة القــدس واملســجد األقــى املبــارك ومنذ االيــام األوىل 

مــن عمرهــا هــذا االحتــال ولغايــة أيامنــا هــذه عواصــف 

متاحقــة مــن حمــات التهويــد املمنهجــة والتــي أوصلــت 

القــدس ومســجدها إىل نكبــة حضاريــة جغرافيــة تاريخيــة 

إنســانية مل يعــرف مثلهــا بالتاريــخ.

فسياســات االحتــال ومخططــات التــي تحيــط باملســجد 

ــا  ــراد منه ــاً ي ــراً واقعي ــاً وأم ــت عبث ــارك أضح ــى املب األق

ــة عــى املشــهد  ــة ودخيل ــة غريب ــرض رواي ــا ف ومــن خاله

خــال  ومــن  القــدس،  ملدينــة  والحضــاري  املعــامري 

واملســارات  االســتيطانية،  والبــؤر  واألنفــاق  الحفريــات 

التوراتيــة، والحدائــق التلموديــة، لتتــوج سلســلة هــذه 

االخرتاقــات واالنتهــاكات بإقــرار حكومــة ملســار القطــار 

الهــوايئ )التلفريــك( والــذي تعتــزم بلديــة االحتــال إقامتــه 

ــاحاته  ــفاً س ــارك كاش ــى املب ــجد األق ــارف املس ــى مش ع

بشــكل خطــر وغــر مســبوق، انطاقــاً مــن جبــل الزيتــون 

ــة  ــن مجموع ــك ع ــة، ناهي ــجد الجنوبي ــوار املس ــى أس حت

األعمــدة الخرســانية والفوالذيــة التــي ســتنتهك األرايض 

مســاره  امتــداد  عــى  واإلســامية  املســيحية  الوقفيــة 

املفــرتض. 

وجــاء يف البيــان أن الهيئــات اإلســامية يف مدينــة القــدس 

تســتنكر هــذا العبــث الخطــر مــن قبــل ســلطات االحتــال، 

ــة الخطــرة  ــة واألمني ــات القانوني ــا كل التبع ــني إياه محمل

التــي تحــدق باملســجد األقــى نتيجــة هــذا االســتهتار الذي 

يتنــاىف مــع كل كافــة القوانــني واألحــكام الدوليــة التــي 

أكــدت عــى بطــان كل إجــراء وتغيــر تفرضــه قــوة احتــال 

مهــام كان أهدافــه ومســوغاته، والــذي يؤكــد أن منظومــة 
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ــة القــدس باتــت  ــة يف مدين التخطيــط واملشــاريع التهويدي

تتحــرك مــن مصالــح سياســية ضحلــة، ضاربــة عــرض الحائط 

ــذه  ــد ه ــلب وتجري ــاري لس ــة الحض ــوروث املدين ــكل م ب

األيقونــة التاريخيــة مــن كل رمــوز بهائهــا وجاملهــا ومعاملهــا 

التــي تتكامــل يف تشــكيل هويتهــا العربيــة واإلســامية، 

ــراج  ــة واألب ــياحية الرخيص ــاريع الس ــا باملش ــك بإغراقه وذل
ــة.374 ــات الفوالذي الخرســانية واملكعب

رئيس الوزراء يرحب بقرار املحكمة األوروبية وسم 
منتجات املستوطنات ويعتربه إدانة لالستيطان ومتسكا 

بحل الدولتني

ــادر  ــرار الص ــتية، بالق ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــب رئي رح

ــت  ــذي ألزم ــوم، وال ــة، الي ــدل االوروبي ــة الع ــن محكم ع

ــتوطنات  ــة يف املس ــات املصنع ــم املنتج ــل بوس ــه إرسائي في

ــة،  ــة املحتل ــة الغربي ــى أرايض الضف ــة ع ــة املقام االرسائيلي

»صنــع يف املســتوطنات«، معتــرا هــذا القــرار مبثابــة انتصــار 

الفلســطينية  التــي بذلتهــا الدبلوماســية  كبــر للجهــود 

ــاء  ــا األصدق ــي بذله ــود الت ــة، وللجه ــاحة الدولي ــى الس ع

جميــع  يف  الفلســطينية  للقضيــة  املؤيــدون  والنشــطاء 

أنحــاء العــامل ملقاطعــة املنتجــات املصنعــة يف املســتوطنات 

االرسائيليــة بالنظــر لكــون االســتيطان يشــكل جرميــة حــرب 

ــة. ــني الدولي ــق القوان وف

ــه، مســاء اليــوم  ــان صحفــي ل ــوزراء يف بي ورأى رئيــس ال

الثاثــاء، أن قــرار املحكمــة األوروبيــة يكتســب اهميــة 

ــوات  ــع خط ــن م ــذي يتزام ــه ال ــر لتوقيت ــتثنائية، بالنظ اس

لانفــكاك  الفلســطينية  الحكومــة  بهــا  رشعــت  جديــة 

الجهــة  ألهميــة  وبالنظــر  االحتــال،  عــن  التدريجــي 

العــدل  محكمــة  وهــي  عنهــا  صــدر  التــي  القانونيــة 

األوروبيــة، واصفــا القــرار بأنــه ينطــوي عــى إدانــة قانونيــة 

جديــدة مــن الحكومــات والشــعوب االوروبيــة لاســتيطان 

يف االرايض الفلســطينية، ومتســكا مــن قبــل تلــك الحكومــات 

وشــعوبها بحــل الدولتــني الــذي تعمــل ارسائيــل عــى 

ــا إدارة  ــه له ــذي تقدم ــم ال ــن الدع ــتفيدة م ــره مس تدم

الســام يف  فــرص  االســتيطان وتدمــر  لتوســيع  ترامــب 

املنطقة.

ــرشكات  ــرش أســامء ال ــم املتحــدة بن ــتية األم ــب اش وطال

األوروبيــة التــي تعمــل يف املســتعمرات اإلرسائيليــة، ملوحــا 

ــك  ــة لتل ــة القانوني ــطينية باملاحق ــة الفلس ــام الحكوم بقي

الــرشكات ملقاضاتهــا، وحملهــا عــى التوقــف عــن العمــل يف 

ــك املســتعمرات.375 تل

»العليا األوروبية« تقر قانونية وسم منتجات 
املستوطنات يف دول االتحاد وفلسطني ترحب

أقــرت املحكمــة العليــا لاتحــاد األورويب، اليــوم الثاثــاء، 

قانونيــة وســم البضائــع التــي تنتــج يف املســتوطنات املقامــة 

ــة أو الجــوالن الســوري  ــة املحتل عــى أرايض الضفــة الغربي

املحتــل، والتــي يتــم تصديرهــا إىل دول االتحــاد األورويب.

وقــال الســفر املنــاوب يف بعثــة فلســطني يف االتحــاد 

األورويب عــادل عطيــة: »إن أهميــة  القــرار  تكمــن يف كونــه 

ــم  ــاد األورويب وس ــاء يف االتح ــدول االعض ــع ال ــح لجمي يتي

منتجــات املســتوطنات وهــو غــر قابــل للطعــن كونــه صدر 

عــن اعــى ســلطة قضائيــة أوروبيــة، ويضــع حــدا ملراوغــة 

ــق قــرارات  ــدول االعضــاء والتهــرب مــن تطبي حكومــات ال

االتحــاد بخصــوص قواعــد املنشــأ«.

وبــني عطيــة يف تريــح لـ»وفــا«، أن الحكــم يوفــر آفاقــا 

ــراد اي  ــل االف ــة مث ــات حساس ــى قطاع ــه ع ــيع واليت لتوس

املســتوطنني واملؤسســات التعليميــة والصحيــة والبنــوك 

بطريقــة  االســتيطان  نشــاطات  يف  املتورطــة  والــرشكات 

مبــارشة او غــر مبــارشة، مــن خــال ربــط حيثيــات الحكــم 

مــع قــرار محكمــة العــدل األوروبيــة عــام 2010 حــول 

الواليــة الجغرافيــة التفاقيــة الرشاكــة بــني االتحــاد وارسائيل.

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــب أم ورح

الفلســطينية صائــب عريقــات اليــوم بقــرار محكمــة العــدل 

تنفيــذ  الــدول األوروبيــة إىل  األوروبيــة، داعيــاً جميــع 

ــا. ــة عليه ــية املرتتب ــة والسياس ــات القانوني االلتزام

وقــال عريقــات يف بيــان لــه، اليــوم الثاثــاء: »إن مطالباتنا 

ال تقتــر عــى الوســم الصحيــح الــذي يوضــح شــهادة 

ــة  منشــأ منتجــات املســتوطنات االســتعامرية غــر القانوني

فحســب، ولكــن حظــر هــذه املنتجــات مــن األســواق 

ــة«. الدولي

وأكــد أن هــذا الحكــم يجــب أن يذكــر املجتمــع الــدويل 

ــا املمنهجــة  ــى انتهاكاته ــل ع ــه إىل محاســبة إرسائي ويدفع

ــا  ــدة، مب ــم املتح ــرارات األم ــدويل وق ــاين ال ــون اإلنس للقان

ــم 2334، كــرشط أســايس  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــك ق يف ذل

ــال  ــاء االحت ــة سياســية تفــي إىل إنه للحفــاظ عــى عملي

ــا. ــم يف منطقتن ــادل ودائ ــة ســام ع وإقام

وجــدد أمــني رس التنفيذيــة دعوتــه إىل املفوضــة الســامية 

بواليتهــا  لالتــزام  باشــليت  ميشــيل  اإلنســان  لحقــوق 
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ــا للقــرار 36/31 وإصــدار قاعــدة البيانــات التــي طــال  وفًق

ــتعامري. ــال االس ــة يف االحت ــرشكات املتورط ــا لل انتظاره

ريــاض  واملغرتبــني  الخارجيــة  وزيــر  رحــب  بــدروه، 

ــم  ــة وس ــة قانوني ــدل االوروبي ــة الع ــرار محكم ــي، بق املال

بضائــع منتجــات املســتوطنات التــي تنتــج يف املســتوطنات 

ــوالن  ــة أو الج ــة املحتل ــة الغربي ــى أرايض الضف ــة ع املقام

ــاد  ــا إىل دول االتح ــم تصديره ــي يت ــل، والت ــوري املحت الس

األورويب.

وأكــد املالــي، أن وزارة الخارجيــة واملغرتبــني تابعــت 

باهتــامم كبــر جميــع التطــورات والحيثيــات املتعلقــة 

ــة يف  ــل خطــوة هام ــرار ميث ــرا أن الق ــذا املوضــوع، معت به

االتجــاه الصحيــح ويعــر عــن التــزام دول االتحــاد وشــعوبها 

ومقاطعــة  االرسائيــي  االســتعامر  محاربــة  األخاقــي يف 

منتوجــات املســتوطنات.

وأضــاف: إن القــرار ميثــل انتصــارا للرشعيــة الدوليــة 

ــي  ــتعامرية الت ــتيطان االس ــة االس ــة لسياس ــة موجع ورضب

ــطينية  ــة األرايض الفلس ــال رسق ــن خ ــل م ــها ارسائي متارس

واســتغال املــوارد الطبيعيــة لصالــح املســتوطنني.

ــة  ــة القــرار القضــايئ االورويب مبثاب ــر الخارجي ــر وزي واعت

ــع دخــول منتوجــات املســتوطنات  ــة نحــو من خطــوة هام

والعامليــة وفــرض حصــار  االوروبيــة  األســواق  اىل  كليــا 

اقتصــادي عــى القــوة القامئــة باالحتــال عــى غــرار حصــار 

نظــام الفصــل العنــري الــذي ادى اىل انهيــار األبارتايــد يف 

ــة. ــا الجنوبي افريقي

واكــد أن القــرار يشــكل ســابقة قانونيــة هامــة ســتعمل 

مقاطعــة  لتشــديد  توظيفــه  عــى  الخارجيــة  وزارة 

املســتوطنات والتشــاور مــع خــراء يف القانــون الــدويل 

واألورويب مــن أجــل توســيع واليتــه لتشــمل جميــع جوانــب 

االســتيطان مبــا يف ذلــك الــرشكات والبنــوك واألفــراد.

وجــاء قــرار املحكمــة االوروبيــة بنــاء عــى اســتئناف 

مســتوطنة  يف  للنبيــذ  »بســاغوت«  مصنــع  بــه  تقــدم 

ــرة  ــة الب بســاغوت املقامــة عــى اراض فلســطينية يف مدين

وســط الضفــة الغربيــة، بعــد ان رفضــت محكمــة فرنســية 

ــابق. ــت س ــع يف وق ــه املصن ــدم ب ــا تق ــتئنافا مامث اس

وعــى الرغــم مــن بــطء ملســار القضــايئ يف القضيــة، اال ان 

املحكمــة تبنــت اخــرا التوصيــة التــي قدمهــا املدعــي العــام 

يف محكمــة العــدل األوروبيــة، يف حزيــران/ يونيــو املــايض، 

بــأن عــدم وضــع عامــات عــى منتجــات املســتوطنات مــن 

شــأنه أن يضلــل املســتهلكني األوروبيــني.

ــة،  ــا االوروبي ــة العلي ــرار املحكم ــتباق ق ــة الس ويف محاول

بعثــت إرسائيــل »رســائل تحذيريــة« للــدول األوروبيــة، 

ــات  ــد يطــرأ عــى العاق ــا بـــ»رضر« ق هــددت مــن خاله

ــدول عــى  ــل، إذا مــا أقدمــت هــذه ال ــة مــع إرسائي الثنائي

تنفيــذ قــرار املحكمــة املحتمــل، مفادهــا أن »الــدول التــي 

ســتقدم عــى وســم منتجــات املســتوطنات، ســتلحق رضرا 

شــديدا بالعاقــات مــع إرسائيــل«، حســبام نقلــت القنــاة 13 

ــة. ــة اإلرسائيلي ــة عــن مصــادر يف الخارجي اإلرسائيلي

وأوردت قنــاة ارسائيليــة نــص وثيقــة رسيــة صــادرة عــن 

ــفراء  ــى الس ــا ع ــم تعميمه ــة، ت ــة اإلرسائيلي وزارة الخارجي

جــاء  أســبوعني  قبــل  األورويب  االتحــاد  يف  اإلرسائيليــني 

ــات  ــر عــى عاق ــه تأث ــا: »الحكــم املحتمــل ســيكون ل فيه

إرسائيــل مــع االتحــاد األورويب، كــام سيشــجع عــى مقاطعــة 

ــل”. إرسائي

وكشــفت أن الحكومــة اإلرسائيليــة حاولــت الحصــول 

ــأن،  ــذا الش ــرس يف ه ــة والكونغ ــم اإلدارة األمركي ــى دع ع

االتحــاد  بالضغــط عــى  الســلطات األمركيــة  وطالبــت 

ــات  ــم منتج ــايئ بوس ــر قض ــدار أم ــن إص ــه ع األورويب لثني

املســتوطنات.

اإلرسائيليــة،  الحكومــة  رئيــس  بــأن  القنــاة  وأفــادت 

بنيامــني نتنياهــو، ووزيــر خارجيتــه، يرسائيــل كاتــس، أثــارا 

هــذه القضيــة خــال اجتامعهــام بوزيــر الخزانــة األمــريك، 

ســتيفن منوتشــني، خــال زيارتــه إىل إرسائيــل منــذ حــوايل 

ــبوعني. أس

وأشــارت إىل أن أعضــاء يف مجلــس الشــيوخ األمــريك 

ارســلوا رســائل إىل ســفر االتحــاد األورويب يف واشــنطن، 

وهــددوا بأنــه يف حــال صــدور حكــم يتطلــب وضــع عامات 

عــى منتجــات املســتوطنات، فــإن ذلــك ســير بالعاقــات 

ــام  ــاد األورويب، في ــات املتحــدة واالتح ــني الوالي ــة ب التجاري

ــدم جــدوى  ــة وع ــتقالية املحكم ــى اس ــاة ع ــددت القن ش

ــأن. ــذا الش ــية يف ه ــوط السياس الضغ

ويف األســبوع املــايض، أصــدرت الخارجيــة اإلرسائيليــة 

ــني يف  ــفراء اإلرسائيلي ــع الس ــة لجمي ــادات رسي ــة إرش برقي

الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب، والتــي تنــص عــى أن 

»حكــم املحكمــة بشــأن منتجــات املســتوطنات قــد يكــون 

لــه عواقــب ســلبية واســعة النطــاق عــى تصديــر املنتجــات 

ــا«. ــة إىل أوروب اإلرسائيلي
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وطُلــب مــن الســفراء التوجــه إىل أعــى املســتويات 

السياســية يف بلــدان تواجدهــم، مبجــرد صــدور الحكــم 

ــب  ــد ترتت ــي ق ــح العواقــب الســلبية الت املحتمــل، »وتوضي

ــع  ــات م ــى العاق ــره ع ــة، وأث ــرار املحكم ــذ ق ــى تنفي ع

ــرار  ــتعد للق ــة تس ــاء أن وزارة الخارجي ــام ج ــل«، ك إرسائي

عــر توجههــا إىل وزارات االقتصــاد والزراعــة املحليــة يف 

الــدول األوروبيــة، إلقناعهــا بعــدم تطبيــق القــرار أو تفســره 

ــل. ــة إلرسائي ــورة مريح بص

وأصــدرت وزارة الخارجيــة االرسائيليــة تعليامتهــا للســفراء 

بأماكــن  األوروبيــة  الــدول  حكومــات  عــى  بالتأكيــد 

تواجدهــم عــى أن هــذا الحكــم »خاطــئ أخاقيًــا ويشــكل 

إســاءة بحــق إرسائيــل ومتيــز ضــد املســتوطنات«، كــام 

ــم ــى أن الحك ــد ع ــفراء التأكي ــن الس ــب م طُل

سيشــجع »ناشــطني معاديــن إلرسائيــل« عــى تعزيــز 

منهــا  االســتثامرات  وســحب  إرسائيــل  مقاطعــة  حركــة 

وفــرض العقوبــات عليهــا، ومحاربــة اإلنتــاج اإلرسائيــي.

ــن  ــة نــرشت وثيقــة يف ترشي ــة األوروبي ــت  املفوضي وكان

الثــاين 2015 تدعــو دول االتحــاد األوروبيــة إىل اإلشــارة 

إىل املنتجــات عــى أنهــا منتجــات املســتوطنات املقامــة يف 

ــة«. ــات إرسائيلي ــت »منتج ــة، وليس األرايض املحتل

وبذلــت وزارة الخارجيــة واملمثليــات اإلرسائيليــة يف أوروبا 

جهــودا كبــرة لوقــف تطبيــق الوثيقــة، ونجحــت يف ذلــك يف 

معظــم الــدول األوروبيــة، إال أن فرنســا كان بــني أول الــدول 

التــي تبنــت هــذه الوثيقــة، حيــث أصــدرت وزارة االقتصــاد 

الفرنســية عــام 2016 تعليــامت تلــزم باإلشــارة إىل منتجــات 

املستوطنات.

وكان مصنــع »بســاغوت«، قــد اســتأنف إىل املحكمــة 

ــات  ــى منتج ــات ع ــع العام ــد وض ــا ض ــة يف فرنس اإلداري

املســتوطنات، بادعــاء أن ذلــك يتناقــض مــع الدســتور 

االســتئناف  رفضــت  املحكمــة  أن  إال  بدايــة،  الفرنــي، 

وقضــت بوضــع عامــات عــى هــذه املنتجــات. وبعــد 

ذلــك قــدم املصنــع االســتيطاين اســتئنافا إىل املحكمــة العليــا 

األوروبيــة، والــذي رفضتــه اليــوم الثاثــاء، مــا يشــكل رضبــة 

جديــدة للجهــود االرسائيليــة لرشعنــة االســتيطان، فيــام يعد 

ــطة  ــزل االنش ــة اىل ع ــطينية الرامي ــود الفلس ــارا للجه انتص

ــا  ــة النتهاكه ــر رشعي ــا غ ــة باعتباره ــتيطانية االرسائيلي االس
ــدويل.376 ــون ال القان

األربعاء 2019/11/13

إحياء الذكرى الـ15 الستشهاد عرفات يف جنني

 أحيــت محافظــة جنــني ومجلــس اتحــاد الطلبــة يف 

جامعــة القــدس املفتوحــة وحركــة الشــبيبة الطابيــة، اليــوم 

األربعــاء، الذكــرى الخامســة عــرشة الستشــهاد الرئيــس 

ــاحة  ــه يف س ــان أقامت ــك يف مهرج ــامر، وذل ــو ع ــل أب الراح

الجامعة، تحــت رعايــة الرئيــس محمــود عبــاس.

ــرم الرجــوب  ــواء أك ــني الل ــظ جن حــر املهرجــان: محاف

ــس  ــني رس املجل ــاس، وأم ــود عب ــس محم ــن الرئي ــا ع ممث

ــرة الصحــة مــي  ــاين، ووزي الثــوري لحركــة فتح ماجــد الفتي

ــة  ــد املنطق ــزال، وقائ ــامد ن ــة د.ع ــر الجامع ــة، ومدي الكيل

محمــد أبــو الهيفــاء، ومــدراء األجهــزة األمنيــة واملؤسســات 

الرســمية واألهليــة وفصائــل العمــل الوطنــي وأعضــاء مــن 

ــح واألطــر النســوية. ــوري وحركــة فت املجلــس الث

ــرى  ــم بالذك ــر احتفالك ــرسين أن اح ــوب: ي ــال الرج وق

ــة  ــامر نياب ــو ع ــز أب ــد الرم ــل القائ ــرشة لرحي ــة ع الخامس

عــن الرئيــس محمــود عبــاس الــذي يبعــث إليكــم تقديــره 

ــرى. ــذه الذك ــاء ه ــم بإحي ــق ملبادرتك العمي

وأضــاف: إن الشــهيد أبــو عــامر  يعيــش يف كل بيــت 

فلســطيني يف فكــره وتاريخيــه ويف ثورتــه وعطائــه ألنــه مل 

يكــن أبــو عــامر لجنــني بــل كان للوطــن، ومل يكــن للداخــل 

وكل  أطيافــه  بــكل  للشــعب  ينظــر  كان  للشــتات،  كان 

ــه،  ــذي كان يحمــي شــعب وال يحتمــي ب نســيجه، وهــو ال

ــاكل  ــع املش ــعبه وال يض ــاكل ش ــل مش ــذي كان يح ــو ال ه

عليــه، وهــو الــذي يضحــي مــن أجــل شــعبه، وهــي نفــس 

املبــادئ التــي يســر عليهــا الرئيــس محمــود عباس الــذي أىب 

إال أن يســتمع إىل املصلحــة الوطنيــة ال الفئويــة والحزبيــة، 

وليــس كــام يفعــل اإلقصاءيــن الذيــن ال يســتمعون لغرهــم 

ــاء تاريخــه. ــدون إلغ ويري

وتابــع: إننــا أبنــاء فتــح ووفــاء ملبــادئ الشــهيد. مــا زلنــا 

نقــدم التضحيــات مــن أجــل إقامــة الدولــة املســتقلة، ومــن 

أجــل القــدس ونحــن نقــود معركــة القــدس.

ــا  ــه علين ــح بأن ــال: إن هــذه املناســبات رســائل إىل فت وق

أن نبحــث عــن عنــارص تشــكل القــوة مــن أجــل فلســطني 

ورفــع فتــح مــن أجــل فلســطني وليــس مــن أجــل مصالــح 

ــوق مصلحــة  ــع مصلحــة الحــزب ف شــخصية، وأن مــن يرف

فلســطني هــو خائــن، محــذرا ممــن يســيطرون عــى عقــول 
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البعــض باســم الديــن.

وشــدد الرجــوب عــى الثقافــة الوطنيــة وكرامــة اإلنســان 

الفلســطيني ألنــه ال لكرامــة لفلســطني دون كرامــة شــعبنا 

وكرامــة االنســان الفلســطيني.

بــدوره أوضــح فتيــاين أن أجنــدة بعض الفصائــل واألحزاب 

خارجيــة وليســت وطنيــة، مثمنــا عاليــا دور مجلــس الطلبــة 

وحركــة الشــبيبة وجامعــة القــدس يف هــذا املهرجــان والــذي 

ــو  ــل أب ــهيد الراح ــج الش ــة لنه ــد املبايع ــة تجدي ــو مبثاب ه

عــامر، وخليفتــه الرئيــس محمــود عبــاس.

ــزة  ــاع غ ــى قط ــتمر ع ــدوان املس ــاب والع ــدد باإلره ون

اليــوم، يف الوقــت الــذي اســتنكر فيــه منــع قيــادة حــامس 

ــم  ــرى الراحــل املعل ــاء ذك ــن إحي ــادة حركــة فتــح م لقي

الشــهيد أبــو عــامر، معتــرا أن ذلــك وصمــة عــار يف جبينهم، 

ــو  ــخ الشــهيد أب ــت إرث وتاري ــي حمل ــح الت ــدا  أن فت مؤك

عــامر ســتبقى الجــدار الحامــي ملرشوعنــا الوطنــي واملؤمتنــة 

عــى مســرة النضــال والتحــرر.

ــاء  ــارس االقص ــا مت ــح يوم ــن فت ــاين: مل تك ــاف الفتي وأض

ومل ترهــن نفســها ألحــد، ولــن تــكل وتلــني يف االســتمرار يف 

النضــال حتــى تبييــض الســجون ألرسنــا الذيــن ضحــوا مــن 

ــادة الحركــة  ــة واســتقال فلســطني، مســتذكرا ق أجــل حري

ــادة شــهداء فلســطني. ــة وق األســرة املناضل

مــن جهتــه، اســتذكر نــزال الشــهداء واألرسى والجرحــى، 

وأشــار اىل أن الجامعــة ســتبقى األحــرص عــى دميومــة 

ــامر وترســيخ  ــو ع ــق هــدف الراحــل أب ــتمرار يف تحقي االس

ــة. ــم واملعرف ــال العل ــن خ ــة م ــداف الوطني األه

ــرح  ــذا ال ــس له ــو املؤس ــات ه ــز عرف ــح أن الرم وأوض

ــره  ــتمرار لفك ــي اس ــة وه ــرة الجامع ــس لفك ــو املؤس وه

الوطنــي والثــوري، وقــال: هــذا املهرجــان مبثابــة رســالة بــأن 

الجامعــة وطلبتهــا متمســكون وســائرون عــى إرث الشــهيد 

ــه. ــه وأخاق الراحــل ومبادئ

ــوىل عرافتــه حيــدر عامرنــة  ــذي ت تخلــل االحتفــال، ال

والطالبــة بتــول أبــو عــرة، فقــرات غنائيــة وطنيــة مــن أغــاين 

الثــورة للفنــان أحمــد الكيــاين، وخطابــات تاريخيــة وثوريــة 
ســابقة للشــهيد الراحــل أبــو عــامر.377

الهدم قبل االعرتاض... سياسة جديدة ينتهجها االحتالل 
يف األغوار

اســتفاقت عائلــة املواطــن خالــد ناجــي بنــي عــودة، 

عــى أصــوات آليــات االحتــال العســكرية التــي قدمــت إىل 

منطقــة عاطــوف باألغــوار الشــاملية رشق مدينــة طوبــاس، 

لهــدم منــزل قيــد اإلنشــاء كانــت تســتعد العائلــة للســكن 

فيــه خــال األيــام املقبلــة.

مشــهد اآلليــات العســكرية والضجــة املصاحبــة لهــا اعتــاد 

عليهــا املواطنــون يف فلســطني، يبنــون بيوتهــم وتهــدم بقــرار 

عســكري وبطريقــة وحشــية، ومنهــم مــن يهــدم بيتــه 

بيديــه لتجنــب غرامــات ماليــة أو أجــرة باهظــة للجرافــات 

التــي تنفــذ الجرميــة كــام يحــدث يف القــدس.

وتســعى إرسائيــل مــن خــال مامرســاتها عــى األرض 

الســيادة  فــرض  إىل  اليــد  والهــدم ووضــع  االســتياء  يف 

اإلرسائيليــة عــى األغــوار الفلســطينية، حيــث أعلــن رئيــس 

الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو يف مؤمتــر صحفــي، 

قبــل أيــام مــن انتخــاب الكنيســت االرسائيليــة، نيتــه فــرض 

الســيادة اإلرسائيليــة عــى مناطــق االغــوار الفلســطينية 

وشــامل البحــر امليــت، والتــي تغطــي 22 باملئــة من مســاحة 

املنطقــة املصنفــة )ج(، فــور تشــكيل حكومتــه القادمــة يف 

حــال فــوزه يف االنتخابــات حينهــا، مؤكــدا انــه بــذل خــال 

األشــهر األخــرة جهــودا سياســية مــن أجــل تهيئــة الظــروف 

ــك هــي الخطــوة  ــون تل ــل هــذه الخطــوة، عــى أن تك ملث

ــة املســتوطنات. ــق ضــم كاف ــى طري األوىل ع

ناجــي عــودة نجــل صاحــب املنــزل قــال، إن قــوات 

االحتــال رشعــت يف ســاعات الصبــاح الباكــر بهــدم املنــزل 

ــام  الواقــع يف منطقــة »أم الكبيــش« التابعــة لعاطــوف، عل

أنهــا أخطرتنــا بالهــدم قبــل أســبوعني فقــط، وأن املــدة 

ــون. ــال القان ــن خ ــرتاض م ــة لاع ــر كافي ــة غ الزمني

ــة  ــا« إىل أن العائل ــه لـ»وف ــودة يف حديث ــي ع ــار بن وأش

متتلــك 200 دونــم يف املنطقــة ولديهــا أوراق »طابــو«، 

تثبــت ملكيتهــا لــألرض.

ــغ  ــة مبال ــف العائل ــزه كلّ ــزل وتجهي ــاء املن وأضــاف أن بن

ــة  ــال أي ــلطات االحت ــلمهم س ــث مل تس ــرة، حي ــة كب مالي

إخطــارات إال بعــد االنتهــاء مــن بنائــه، وكان مــن املفــرتض 

ــة. ــن العائل ــردا م ــأوي 12 ف أن ي

مــن جهتــه، أشــار رئيــس مجلــس قــروي عاطــوف والرأس 

األحمــر عبــد اللــه بشــارات، إىل أّن  قوات االحتــال صعدت 

مــن اســتهدافها للمنطقــة منــذ بدايــة العــام الجــاري، 

فطالــت األشــجار التــي اقتلعــت، واملســاكن واملنشــآت التــي 

هدمــت، علــام أن جميــع أرايض املنطقــة مملوكــة للســكان 

وبحوزتهــم أوراق ثبوتيــة.



www.prc.ps ترشين ثاين 2019

157

ــني  ــليم املواطن ــد تس ــال تتعم ــوات االحت ــح أن ق وأوض

إخطــارات بالهــدم وتعجيــل تنفيــذه، وبالتــايل ال تتيــح 

لهــم املجــال لاعــرتاض، واتخــاذ إجــراءات لوقــف الهــدم أو 

ــه. تأجيل

ــذ  ــر من ــرأس األحم ــوف وال ــدم يف عاط ــال اله ــع: ط وتاب

ــة ميلكهــا  ــة العــام الجــاري 25 منشــأة ســكنية وزراعي بداي

ســكنية  منشــأة   19 إخطــار  إىل  باإلضافــة  مواطنــا،   13

أخــرى، وخمســة إخطــارات آلبــار تجميــع ميــاه، كــام اقتلــع 

ــا 500  ــجرة، منه ــو 1200 ش ــش« نح ــال يف »أم الكبي االحت

ــة. ــجار حرجي ــون، وأش ــجرة زيت ش

لــدى أهــايل »عاطــوف« تخوفــات مــن أن يتــم االســتياء 

ــا  ــتوطنات ومنه ــيع املس ــاء وتوس ــح بن ــم لصال ــى أرضه ع

ــن  ــرتات ع ــو م ــتة كيل ــافة س ــد مس ــي تبع ــوت« الت »بقع

املنطقــة، وهــذا مــا يفــرس حجــم الهــدم واإلخطــارات 

ــتوطنني  ــن أن املس ــك ع ــام، ناهي ــة الع ــذ بداي ــد من املتزاي

ــة. ــة إىل املنطق ــات دوري ــون رح ينظم

بــدوره، أوضــح مســؤول ملــف األغــوار يف طوبــاس معتــز 

بشــارات، أن ســلطات االحتــال ســلمت قبــل يومــني عــددا 

كبــرا مــن اإلخطــارات يف ســهل البقيعــة التابــع لعاطــوف.

وأشــار إىل أنهــا توزعــت عــى النحــو اآليت: ســتة إخطارات 

وقــف عمــل وجهــت إىل 11 عائلــة، وعــدد هــذه املنشــآت 

املخطــرة بلــغ 34 منشــأة مــا بــني خيمــة ســكن، و»بركــس« 

ســكن، وحظائــر مــوايش، باإلضافــة إىل إخطــار ســت وحدات 

صحيــة، و18 خــزان ميــاه كل منهــا بســعة 1.5 مــرت مكعــب، 

باإلضافــة إىل خــزان ميــاه زراعــي بســعة 500 مــرت مكعــب 

يعــود للمزارعــني يف خربــة الــرأس األحمــر.

وكان مركــز أبحــاث األرايض قــد أشــار خــال تقريــره 

الســنوي )االنتهــاكات اإلرسائيليــة للحقــوق الفلســطينية 

عمليــات  تصاعــد  إىل   2018 للعــام  والســكن(  األرض  يف 

اســتهداف االحتــال للمســاكن واملنشــآت الفلســطينية مــن 

ــار. ــدم أو اإلخط ــال اله خ

وذكــر التقريــر أن االحتــال هــدم وفــكك واســتوىل عــى 

520 مســكنا ومنشــأة يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة 

والقــدس، منهــا 187 مســكنا ينتفــع منــه 776 مواطنــا، 

و333 منشــأة ينتفــع منهــا 2028 مواطنــا وهــي عبــارة عــن 

حظائــر وغــرف زراعيــة.

ــتيطان يف  ــز االس ــى تعزي ــال ع ــلطات االحت ــل س وتعم

األغــوار مــن خــال تهيئــة الظــروف املعيشــية املامئــة 

ــاب األرض  ــطينيني أصح ــاب الفلس ــى حس ــتوطنني ع للمس

ــم،  ــن أراضيه ــل ع ــى الرحي ــون إلجبارهــم ع ــن يحارب الذي

ــر صــادر عــن مركــز املعلومــات اإلرسائيــي  وبحســب تقري

 37 األغــوار  يف  يوجــد  »بتســيلم«،  اإلنســان  لحقــوق 

مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانية، يســتوطن فيهــا حــوايل 9500 

مســتوطن إرسائيــي، وتســيطر املســتوطنات عــى ما نســبته 

ــوار. ــة األغ ــن أرايض منطق 12% م

وعــن محافظــة طوبــاس، أشــار تقرير مركــز أبحــاث 

ــام  ــكنية يف الع ــآت س ــدم 10 منش ــم ه ــه ت األرايض إىل أن

املنــرم، إىل جانــب منشــآت غــر ســكنية تنوعــت مــا بــني 

19 بــرا وبركــة مــاء، و12 حظــرة للمــوايش، وثــاث غــرف 

ــق  ــدم مراف ــة له ــني، باإلضاف ــتني تعليميت ــة، ومؤسس زراعي

ــرة. ــاه وماحــق ســكن ومق ــا شــبكات مي أخــرى منه

املمتلــكات  هــدم  أن  تقريــره  يف  املركــز  وأوضــح 

واملعاهــدات  القوانــني  لكافــة  مخالــف  الفلســطينية 

واملواثيــق الدوليــة أبرزهــا: املــادة 17 مــن اإلعــان العاملــي 

لحقــوق اإلنســان عــام 1948، والتــي تنــص عــى أنــه لــكل 

شــخص الحــق يف التملــك مبفــرده أو باالشــرتاك مــع غــره، 

ــادة 23  ــفا، وامل ــه تعس ــن ملك ــد م ــد أح ــوز تجري وال يج

ــه  ــى أن ــص ع ــي تن ــام 1907 والت ــة الهــاي للع ــن اتفاقي م

ال يجــوز تدمــر ممتلــكات العــدو أو حجزهــا إال إذا كانــت 

ــز  ــر او الحج ــذا التدم ــام ه ــي حت ــرب تقت رضورات الح

ــون. ــة القان ــب صياغ حس

ــن  ــادة 53 م ــع امل ــارض م ــات تتع ــذه املامرس ــام أن ه ك

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــام 1949، والتــي تنــص عــى أنــه 

ــكات خاصــة  ــر أي ممتل ــال تدم ــة االحت يحظــر عــى دول

ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد او جامعــات أو بالدولــة أو 

ــة  ــة أو التعاوني ــامت االجتامعي ــة أو املنظ ــلطات العام الس

الحربيــة تقتــي حتــام هــذا  العمليــات  إال إذا كانــت 
ــر.378 التدم

الخميس 2019/11/14

16 شهيداً وعرشات الجرحى يف اليوم الثاين للعدوان 
اإلرسائييل عىل القطاع

ــن،  ــن 40 آخري ــر م ــب أك ــاً، وأصي ــهد 16 مواطن استش

بعدمــا واصلــت قــوات االحتــال غاراتهــا الجويــة وقصفهــا 

ــار  ــوايل، خــال ســاعات نه ــاين عــى الت ــوم الث املدفعــي للي

وليلــة أمــس، مســتهدفة مناطــق واســعة مــن قطــاع غــزة، 
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لرتفــع عــدد شــهداء العــدوان اإلرسائيــي منــذ اندالعــه إىل 

ــاً. ــن 85 جريح ــر م 26 شــهيداً، وأك

صعــدت  أمــس،  فجــر  مــن  األوىل  الســاعات  فمنــذ 

ــة، وعمــدت إىل اســتهداف  ــا الجوي ــال غاراته ــوات االحت ق

املواطنــني واملقاومــني، خــال ركوبهــم عــى مــن دراجــات 

ناريــة، أو ســراً عــى األقــدام، أو تواجدهــم يف منازلهــم، إذ 

ــني رشق  ــن املواطن ــة م ــرة مجموع ــرة مس ــتهدفت طائ اس

مدينــة ديــر البلــح، وســط القطــاع، مــا أســفر عــن استشــهاد 

ــدس«  ــا الق ــت »رساي ــث نع ــر، حي ــة آخ ــم، وإصاب أحده

الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي، الشــهيد خالــد 

ــرات،  ــم النص ــكان مخي ــن س ــاً« م ــراج »38 عام ــوض ف ع

ــور. ــذي استشــهد جــراء القصــف املذك ال

ــاً«  كــام استشــهد املواطــن عــاء جــر اشــتيوي »32 عام

بعدمــا قصفــت طائــرات االحتــال مجموعــة مــن املواطنــني 

بحــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة صبــاح أمــس379.

االحتالل يهدم منازل ويجرف ويخطر باالستيالء عىل 
أراٍض إصابات بالرصاص وباالختناق خالل مواجهات يف 

عدة مناطق

هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، صبــاح أمــس، منــزال 

ــي  ــوب رشق ــوف جن ــة عاط ــلح، يف قري ــون املس ــن الباط م

طوبــاس.

وقــال مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس 

معتــز بشــارات: »إن جرافــات االحتــال هدمــت منــزال مــن 

ــد اإلنشــاء، مســاحته 70 مــرتا مربعــا  الباطــون املســلح، قي

تقريبــا، تعــود ملكيتــه للمواطــن خالــد ناجــي بنــي عــودة؛ 

ــص. بحجــة عــدم الرتخي

وأشــار بشــارات إىل أن االحتــال أخطــر بوقــف العمــل يف 

املنــزل قبــل أقــل مــن شــهر.

ويف شــامل أريحــا، هدمــت قــوات االحتــال أمــس، منــزال 

ــا،  ــوك التحت ــا ســكنيا، يف منطقــة الدي ــد اإلنشــاء، وكرفان قي

بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن ملكيــة املنــزل تعــود للمواطــن 

رجــا محاليــس، بينــام تعــود ملكيــة الكرفــان الســكني 

ــلوادي. ــد الس ــن حام للمواط

ــل  ــو العس ــاد أب ــوار جه ــا واألغ ــظ أريح ــتنكر محاف واس

عمليــات الهــدم التــي ينفذهــا االحتــال يف املحافظة، مشــرا 

إىل أن هــذه اإلجــراءات تهــدف إىل النيــل مــن صمــود أبنــاء 

شــعبنا، وكــرس إرادتــه.

ــراءات  ــف اإلج ــل لوق ــدويل بالتدخ ــع ال ــب املجتم وطال

ــر  ــعبنا، وتوف ــق ش ــال بح ــها االحت ــي ميارس ــة الت العقابي

ــه. ــة ل ــة الدولي الحامي

ــس،  ــال أم ــلطات االحت ــت س ــل، رشع ــامل الخلي ويف ش

بتجريــف أرايض املواطنــني يف بلــدة بيــت أمــر، التــي كانــت 

ــح شــق  ــع الشــهر الجــاري، لصال ــا مطل ــد اســتولت عليه ق
ــق اســتيطاين.380 طري

يف خطوة استفزازية: مستوطنون يتجمهرون أمام 
مدرسة التحدي يف أم الريحان قرب يعبد

 تجمهــر عــرشات املســتوطنني مــن املســتوطنات الجامثــة 

عــى أرايض منطقــة يعبــد، يرافقهــم وزيــر املواصــات 

ــدي  ــة التح ــام مدرس ــموتريتش، أم ــلئيل س ــي بتس اإلرسائي

املقامــة يف قريــة أم الريحــان الواقعــة خلــف جــدار الضــم 

ــني. ــرب جن ــد غ ــة يعب ــري يف منطق والتوســع العن

وذكــر مديــر مدرســة التحــدي عائــد زيــد لـ»وفــا«، 

أن عــرشات املســتوطنني وأكــر مــن 15 مركبــة وحافلــة 

يســتقلها مســتوطنون يرافقهــم وزيــر املواصــات اإلرسائيــي 

ورئيــس تجمــع 6 مســتوطنات مقامــات عنــوة عــى أرايض 

منطقــة يعبــد، تجمعــوا أمــام مدخــل املدرســة بصــورة 

اســتفزازية ومنعــوا املديــر ورئيــس املجلــس يف القريــة مــن 

الخــروج مــن املدرســة، مشــرا اىل أن املدرســة املحاطــة 

ــة  ــايل القري ــام أه ــا ك ــاين طلبته ــت يع ــتوطنات الس باملس

مــن أعــامل االحتــال ومســتوطنيه االســتفزازية منــذ فــرتة 

ــة381. طويل

طالب حقوق يف جامعة هارفارد يقاطعون كلمة للقنصل 
اإلرسائييل

هارفــارد  جامعــة  يف  الحقــوق  كليــة  طــاب  غــادر 

االمركيــة، قاعــة املحــارضات لحظــة بــدء القنصــل اإلرسائيي 

ــة حــول االســرتاتيجية  ــاء كلم ــان، بإلق ــورك داين داي يف نيوي

القانونيــة للمســتوطنات اإلرسائيليــة.

صحيفــة  ونقلتــه  نشــطاء  نــرشه  فيديــو  وبحســب 

»القــدس العــريب«، يظهــر الطــاب أثنــاء مغادرتهــم القاعــة 

عندمــا بــدأ القنصــل اإلرسائيــي كلمتــه، مــا اضطــره إللقائهــا 

ــة  ــاب وقف ــم الط ــام نظ ــة، في ــبه فارغ ــات ش ــام مدرج أم

ــة. ــارج القاع ــة خ احتجاجي

ــوة  ــى دع ــارد ع ــة هارف ــدام جامع ــطون إق ــد ناش وانتق

مجــرم حــرب، يف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه غــزة للقصــف 
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ــة.382 ــرات اإلرسائيلي بالطائ

مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات 
عنرصية غرب سلفيت

أعطــب مســتوطنون، اليــوم الخميــس، إطــارات مركبــات 

ــان  ــي حس ــراوة بن ــة ق ــة يف قري ــعارات عنري ــوا ش وخط

غــرب ســلفيت.

ــان  ــر ري ــان تام ــي حس ــراوة بن ــة ق ــال رئيــس بلدي وق

لـ«وفــا«، إن مســتوطنني تســللوا إىل البلــدة فجــرا، وأعطبــوا 

اطــارات 20 مركبــة وخطــوا شــعارات عنريــة عــى جــدران 
ــة الشــاملية.383 ــازل يف املنطق املن

الصحة: 34 شهيدا و113 مصابا حصيلة العدوان 
اإلرسائييل عىل غزة

قالــت وزارة الصحــة، إن 34 شــهيدا بينهــم 8 أطفــال و3 

ســيدات ارتقــوا، وأصيــب أكــر مــن 113 بينهــم 46 طفــاً 

ــعبنا يف  ــاء ش ــى أبن ــي ع ــدوان اإلرسائي ــيدة، يف الع و20 س

قطــاع غــزة.

وأوضحــت الصحــة أن 8 شــهداء ارتفــوا، فجــر اليــوم، 

بينهــم طفــان، وأصيــب 13 آخــرون، بعــد أن اســتهدفت  

طائــرة حربيــة إرسائيليــة منــزال لعائلــة أبــو ملحــوس غــرب 

ــح وســط القطــاع. ــر البل دي

ــامء  ــم: أس ــاء، وه ــس األربع ــوا أم ــهيدا ارتق وكان 16 ش

محمــد حســن ابــو العطــا )39 عامــا(، وجبهــاء ســليم حســن 

ــوده  ــح حم ــه مصل ــد عطي ــا(، ومحم ــا )42 عام ــو العط اب

)20 عامــا(، وإبراهيــم أحمــد عبــد اللطيــف الضابــوس )26 

ــه  ــا(، وعبدالل ــه )25 عام ــان محمــد غنام ــا(، وزيك عدن عام

عــوض ســاكب البلبيــي )26 عامــا(، وعبــد الســام رمضــان 

أحمــد احمــد )28 عامــا(، وراين فايــز رجــب ابــو نــر 

ــا(،  ــر )22 عام ــو خاط ــد اب ــن أحم ــاد أمي ــا(، وجه )35 عام

ووائــل عبــد العزيــز عبداللــه عبــد  النبــي )43 عامــا(، 

ــن  ــم أمي ــا(، وإبراهي ــراج )38 عام ــامل ف ــوض س ــد مع وخال

ــي  ــن فتح ــامعيل أمي ــا(، وإس ــال )17 عام ــد الع ــي عب فتح

عبــد العــال )16 عامــا(، ورأفــت محمــد ســلامن عيــاد )54 

ــاء  ــا(، وع ــه )23 عام ــل قنيط ــر خلي ــهيل خ ــا(، وس عام

ــود  ــام محم ــود ده ــا(، ومحم ــتيوي )30 عام ــد ش ــر عب ج

حتحــت )19 عامــا(، واســام رأفــت محمــد عيــاد )24 

عامــا(، وأحمــد أميــن فتحــي عبــد العــال )23 عامــا(، وأمــر 

ــلامن  ــد س ــن محم ــوام(، ومؤم ــاد )7 اع ــد عي ــت محم رأف

ــه ســليامن رشاب )28  قــدوم )26 عامــا(، ومحمــد عبــد الل

عامــا(، وهيثــم حافــظ محمــد البكــري )22 عامــا(، ويوســف 

رزق خليــل ابــو كميــل )35 عامــا(، ومحمــد حســن محمــد 

الكــردي  يوســف  حســن  وأحمــد  عامــا(،   25( معمــر  

)28 عاما(.

فيــام استشــهد يف اليــوم االول للعــدوان عــرشة مواطنــني، 

وهــم: أســامء محمــد حســن أبــو العطا، وبهاء ســليم حســن 

ــم  ــودة، وإبراهي ــح حم ــة مصل ــد عطي ــا، ومحم ــو العط أب

أحمــد عبــد اللطيــف الضابــوس، وزيك عدنــان محمــد 

غنامــة، وعبــد اللــه عــوض ســاكب البلبيــي، وعبــد الســام 

رمضــان أحمــد أحمــد، وراين فايــز رجــب أبــو نــر، وجهــاد 

أميــن أحمــد أبــو خاطــر، ووائــل عبــد العزيــز عبداللــه عبــد  

النبــي.

ــة، إن ثلــث الشــهداء،  وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيل

الذيــن ارتقــوا يف العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة 

ــاء. ــال والنس ــن األطف ــني م ــة املصاب وغالبي

وأضافــت أن نســبة األطفــال والســيدات الشــهداء بلغــت 

نســبة  بلغــت  فيــام  الشــهداء،  مــن مجمــوع   %32.35

ــدد  ــل ع ــن مجم ــني  59.4% م ــيدات املصاب ــال والس األطف

ــات. اإلصاب

وأشــارت إىل أن هــذه الحصيلــة املُفزعــة تشــر إىل أن 

ــل  ــو بفع ــا ه ــأ وإمن ــن خط ــهداء مل يك ــؤالء الش ــاء ه ارتق

إرصار وتعمــد مســبقني لــدى جيــش االحتــال، ودعــت 

املجتمــع الــدويل إىل تحمــل مســؤولياته كاملــة لحاميــة 

ــائنا. ــا ونس ــعبنا وأطفالن ــاء ش أبن

يف  وفُجعــت  تشــتت  عديــدة  عوائــل  أن  وأوضحــت 

العــدوان األخــر، فيــام أبيــدت عائــات كاملــة، كــام حــدث 

ــا يف  ــن أفراده ــى 8 م ــي ق ــوس، الت ــو ملح ــة أب ــع عائل م
ــوم.384 ــر الي ــي فج ــف إرسائي قص

الجمعة 2019/11/15

»األونروا«: من غري املقبول بتاتاً أن يفقد املدنيون 
حياتهم بهذه الطريقة املروعة

 نعــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني »األونــروا«، 

ــة  ــد طلب ــاد، أح ــت عي ــر رأف ــب أم ــة، الطال ــوم الجمع الي

لألونــروا،  التابعــة  الزيتــون  مدرســة  يف  الثــاين  الصــف 

ــاع  ــى قط ــي ع ــدوان اإلرسائي ــال الع ــهد خ ــذي استش وال

غزة.
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ــاس شــاميل  ــزة ماتي ــروا يف غ ــات األون ــر عملي ــال مدي وق

ــا«. ــن طلبتن ــل واحــد م ــون بالفعــل ملقت »نحــن حزين

ــر  ــن غ ــه م ــروا »إن ــن األون ــدر ع ــان ص ــاف يف بي وأض

املقبــول بتاتــا أن يفقــد املدنيــون، وخصوصــا األطفــال، 

حياتهــم بهــذه الطريقــة املروعــة، هــؤالء أطفــال يجــب أن 

يكونــوا يدرســون ويســتمتعون بطفولتهــم ويعــدون العــدة 

ــتقبل«. للمس

وتابــع شــاميل: »مــا يســبب املعانــاة ليــس فقــط تعــرض 

ــل  ــرة؛ ب ــراح خط ــة بج ــل أو لإصاب ــاء للقت ــني األبري املدني

ــاوف  ــة واملخ ــية االجتامعي ــار النفس ــج اآلث ــب أن نعال يج

ــدات  ــل هــذه التصعي ــا مث ــي ترتكه والصدمــات الدامئــة الت

عــى الســكان«.

ــة  ــا الصحي ــة مراكزه ــروا إىل أن »كاف ــان األون ــار بي وأش

البالــغ عددهــا 22 مركــزا واصلــت العمــل طــوال فــرتة 

ــها  ــة مدارس ــة كاف ــت الوكال ــام أغلق ــة، في ــامل العدائي األع

ــام يف  ــة أي ــدة ثاث ــزة مل ــة يف غ ــا 276 مدرس ــغ عدده البال

ــا.  ــى موظفيه ــا وع ــى طلبته ــر ع ــل املخاط ــة لتقلي محاول

وتعرضــت مدرســة الشــجاعية املختلطــة األوىل والثانيــة 

التابعــة لألونــروا ألرضار طفيفــة يــوم الثــاين عــرش مــن 

ــم  ــزل ت ــن من ــب م ــا القري ــبب موقعه ــاين بس ــن الث ترشي

ــل«. ــل إرسائي ــن قب ــوم م ــتهدافه بالهج اس

وقــال شــاميل: »إننــا ال نــزال يف حالــة تأهــب عاليــة 

ونأمــل بــأن يــدوم وقــف إطــاق النــار. كــام أننــا نأمــل أيضا 

بعــودة كافــة خدماتنــا للعمــل بشــكل كامــل«، موضحــاً أن 

غالبيــة الســكان يف قطــاع غــزة، حــوايل 1,4 مليــون شــخص 

ــكل  ــدون بش ــون ويعتم ــم الجئ ــون، ه ــل 1,9 ملي ــن أص م

كبــر عــى األونــروا للحصــول عــى الخدمــات الصحيــة 

ــة«. ــات الحامي ــة وخدم ــة واإلغاثي والتعليمي

ــي عــى قطــاع غــزة أدى إىل  ــر أن العــدوان اإلرسائي يذك

ــة  ــال، وإصاب ــة أطف ــم مثاني ــطينياً، بينه ــهاد 34 فلس استش
ــرشات.385 الع

منظمة ارسائيلية: ارتفاع حاد يف هدم املنازل بالقدس 
املحتلة خالل 2019 أكرث من اي عام مقارنة بـ15 سنة 

االخرية

ــان يف  ــوق االنس ــي لحق ــات االرسائي ــز املعلوم ــد مرك اك

االرايض املحتلــة )بتســيلم(، ان ارتفــاع حــاد يف هــدم املنــازل 

ــام )2019(،  ــة ســجل يف هــذا الع ــدس املحتل ــي الق يف رشق

وان عــدد املنــازل التــي هدمتهــا ســلطات االحتــال خــال 

عــام 2019 اكــر مــام هدمتــه يف أي ســنة خــال الســنوات 

االخرة. الـــ15 

ــآت  ــازل ومنش ــدم من ــره إىل أن ه ــز يف تقري ــار املرك وأش

ــام 2004  ــذ ع ــدس من ــي الق ــكنيّة يف رشق ــر س ــاٍن غ ومب

ــة: ــز التالي ــات املرك ــق معطي ــاء وف ــة 19.10.31 ج ولغاي

من 

ضمنها: 

هدم 

منشآت 

ومباٍن 

بأيدي 

مالكيها

منشآت 

ومباٍن 

غر 

سكنيّة

عدد 

القارصين 

الذين 

فقدوا 

منازلهم

عدد 

االشخاص 

الذين 

فقدوا 

منازلهم

من 

ضمنها: 

هدم 

وحدات 

سكنية 

بأيدي 
مالكيها1

عدد 

املنازل

عام

ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

110 194 ال توجد 

معطيات

53 2004

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات

78 140 ال توجد 

معطيات 

70 2005

ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

18 98

 

ال توجد 

معطيات 

 44

 

2006

 
ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

 149 219 ال توجد 

معطيات

 62  2007

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات 

 188 340 5 79 2008

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات 

 145

 

256  2 46

 

 2009

ال توجد 

معطيات

ال توجد 

معطيات

 91 181 10 23  2010

ال توجد 

معطيات 

ال توجد 

معطيات

56 114  15  23  2011

2 27 52  107  8  28 2012
 0 28 176  301  12 72   2013
3 54   75 163 215  52 2014
0 38 65  104  32  45 2015
2 51 171  322  418 92 2016

 5 49 85  155   9 61  2017
6 70  63 155   12  59   2018
10  84  149  269  537  155   2019
28 401  1,671   3,118  139  964 املجموع 

ــا  ــا بعدم ــدي مالكيه ــا بأي ــم هدمه ــكنية ت ــدات س 1. وح

تلقــوا أوامــر هــدم مــن البلديــة بهــدف تجنــب دفــع 

تكاليــف الهــدم والغرامــات املفروضــة مــن البلديــة.

ــرار  ــى ق ــاء ع ــام بن ــام أصحابه ــران أغلقه ــزالن آخ  2. من
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ــن عــى  ــم قارصيْ ــن بينه ــرك 4 أشــخاص م ــام ت ــة م البلدي

ــم هــدم أجــزاء  ــك ت ــة إىل ذل ــأوى، باإلضاف ــدون م ــل ب األق

ــد أصحابهــا بعــد حصولهــم عــى أمــر  ــني عــى ي مــن منزل

ــة. ــن البلدي م

3. منــزل آخــر أغلقــه أصحابــه بنــاء عــى قــرار البلديــة مــام 

تــرك 6 أشــخاص مــن بينهــم 3 قارصيــن عــى األقــل بــدون 

مــأوى، باإلضافــة إىل ذلــك تــم هــدم أجــزاء مــن منــزل واحد 

عــى يــد أصحابــه بعــد حصولهــم عــى أمــر مــن البلديــة. 

4، باإلضافــة إىل ذلــك تــم هــدم أجــزاء مــن أربعــة منــازل 

عــى يــد أصحابهــا بعــد حصولهــم عــى أمــر مــن البلديــة.

ــازل  ــة من ــن ثاث ــزاء م ــدم أج ــم ه ــك ت ــة إىل ذل 5.باإلضاف

عــى يــد أصحابهــام بعــد حصولهــم عــى أمــر مــن البلديــة.

ــرى يف  ــاين اخ ــكنية ومب ــاين س ــدم مب ــز اىل ه ــرق املرك وتط

رشقــي القــدس 1999 - 2013، )بشــكل جــزيئ وشــامل( 

ــايل: ــاء كالت ــمية ج ــات رس ــق معطي وف

القدس املجموع

الرشقية 

- وزارة 

الداخلية  

القدس 

الرشقية 

- بلدية 

القدس 

عام

 31  14 17 1999
 16 7 9 2000
 41 9 32 2001
 45 9 36 2002
 99 33 66 2003
 133 18 115 2004
 90 14 76 2005
 81 10 71 2006
 75 6 69 2007
 78 7 *71 2008
 68 3 65 2009
 56 3 53 2010
 64 4 60 2011
 51 2 49 2012
 60 35 25 2013
املجموع 814 174 988 

ــي  ــاين الت ــدم املب ــول ه ــات ح ــز اىل ان املعطي ــوه املرك ون

- حســب  الرشقيــة  القــدس  ترخيــص يف  بــدون  بنيــت 

ــت  ــمل( هدم ــنوات 1992-2003 )يش ــال الس ــاء، خ االحي

هــذه  لفلســطينيني،  تابــع  مبنــى   240 القــدس  بلديــة 

معطيــات مفصلــة عــن هــدم املبــاين خــال الســنوات 1999 

- 2003، جــاءت كالتــايل:

املجموع 2003 2002 2001 2000 1999 الحي
18 0 11 0 1 6 العيسوية
7 4 2 0 0 1 البلدة القدمية
39 19 8 9 1 2 بيت حنينا
4 4 0 0 0 0 ابو ثور
13 9 1 1 0 2 جبل املكر
13 3 1 4 3 2 راس العامود
5 3 0 1 0 1 الطور
32 6 3 17 3 3 شعفاط
3 1 1 0 1 0 الشيخ جراح
12 10 2 0 0 0 سلوان
11 4 7 0 0 0 سورباهر
157 63 36 32 9 17 مجموع املباين 

التابعة لفلسطينيني 

وتم هدمها

امــا عــن هــدم املنــازل مــن العــام 1987 وحتــى عــام 1998 
فقــد جــاءت املعطيــات كالتــايل: 386

القدس الرشقية سنة

املعطيات غر موجودة 1987

30 1988

املعطيات غر موجودة 1989

املعطيات غر موجودة 1990

املعطيات غر موجودة 1991

12 1992

48 1993

29 1994

25 1995

17 1996

16 1997

30 1998

السبت 2019/11/16

أقدمهم مرضب منذ 56 يوما: ثالثة أرسى يواصلون 
إرضابهم عن الطعام

 يواصــل ثاثــة أرسى يف ســجون االحتــال إرضابهــم املفتــوح 

عــن الطعــام، أقدمهــم األســر أحمــد زهــران املــرب منــذ 

56 يومــا، واألســر مصعــب الهنــدي املــرب منــذ 54 يومــاً، 

واألســر عبــد اللــه ســمحان منــذ 12 يومــا.

ــن  ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــم هيئ ــدث باس ــال املتح وق

ــدي  ــا«، إن األســرين زهــران والهن ــه لـ«وف ــد رب حســن عب

وهــام  االداري،  العتقالهــام  رفضــا  إرضابهــام  يواصــان 
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يقبعــان يف عــزل »نتيســان« الرملــة، وســط تدهــور حالتهــام 

الصحيــة بشــكل يومــي، حيــث يعانيــان مــن ضعــف يف بنية 

الجســم وتعــب شــديد، ويرفضــان الحصــول عــى مدعــامت 

ــة. ــه فحوصــات طبي أو إجــراء أي

ولفــت عبــد ربــه اىل أن األســر ســمحان، والقابــع يف معتقــل 

عــى  احتجاجــا  إرضابــه  يواصــل  الصحــراوي  »نفحــة« 

اســتمرار ســلطات االحتــال اعتقــال شــقيقته روان ســمحان 

املحكومــة بالّســجن ملــدة )18( شــهراً والقابعــة يف معتقــل 

ــام  ــذ ع ــل من ــمحان معتق ــر س ــامً أن األس ــون«، عل »الدام
2012 ومحكــوم بالســجن لـــ19 عامــا.387

األحد 2019/11/17

إصابات ومواجهات عقب وقفات تضامنية مع غزة 
وغارات إرسائيلية تستهدف مواقع للمقاومة يف القطاع

اندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتــال أمــس، يف مناطــق 

مختلفــة بالضفــة الغربيــة، عقــب الوقفــات التضامنيــة مــع 

قطــاع غــزة والرافضــة للعــدوان العســكري اإلرسائيــي.

فقــد أصيــب شــابان برصــاص قــوات االحتــال اإلرسائيــي، 

ــس، يف  ــاء أم ــاق، مس ــاالت اختن ــرشات بح ــب الع إىل جان

ــرة الشــاميل. ــة الب ــات اندلعــت عــى مدخــل مدين مواجه

ــة  ــن جامع ــة م ــرشات الطلب ــأن ع ــان ب ــهود عي ــاد ش وأف

ــد  ــرة الشــاميل، بع ــة الب ــوا إىل مدخــل مدين ــت وصل برزي

ــال يف  ــم االحت ــى جرائ ــة ع ــة احتجاجي ــاركتهم بوقف مش

ــت. ــة برزي ــة يف جامع ــل الطابي ــا الكت ــزة، نظمته غ

وأضــاف إن مواجهــات اندلعــت باملــكان أطلــق خالهــا 

ــاز  ــوت والغ ــل الص ــة وقناب ــرة الناري ــال األع ــود االحت جن

املســيل للدمــوع تجــاه الطلبــة، مــا أدى إىل إصابــة أحدهــم 

بالرصــاص الحــي يف قدمــه، وآخــر برصاصــة معدنيــة مغلفــة 

باملطــاط يف رأســه، إىل جانــب العــرشات بحــاالت اختنــاق.

ــل  ــت إي ــز بي ــوا حاج ــال أغلق ــود االحت ــار إىل أن جن وأش

ــارة. ــات امل ــام املركب ــكري، أم العس

مــن جهــة ثانيــة، شــارك عــرشات الطلبــة وأســتاذة اإلعــام، 

الجامعــة  الطابيــة يف  الكتــل  وممثلــون عــن مختلــف 

ــددة  ــني، أمــس، يف وقفــة من ــة جن ــة مبدين ــة األمركي العربي

بجرائــم االحتــال بحــق الصحافيــني والعــدوان عــى غــزة.

وأدان املشــاركون يف الوقفــة التضامنيــة، جرميــة اســتهداف 

جيــش االحتــال، الزميــل الصحــايف معــاذ عامرنــة، وإصابتــه 

ــى  ــتياء ع ــددة باالس ــة من ــه لوقف ــال تغطيت ــه، خ يف عين

ــل. ــدة صوريــف بالخلي ــني يف بل أرايض املواطن

إىل ذلــك، اندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتــال عقــب 

اقتحامهــا بلــدة باقــة الرشقيــة شــامل مدينــة طولكــرم 

ــازل. ــش من وتفتي

وداهمــت عــدة دوريــات عســكرية البلــدة واقتحمــت 

منــزالً وفتشــته وســط البلــدة، مــا أدى النــدالع مواجهــات 
ــعة.388 واس

سلسلة غارات عىل مواقع للمقاومة يف القطاع

الحربيــة اإلرسائيليــة غاراتهــا عــى  الطائــرات  واصلــت 

قطــاع غــزة منــذ فجــر أمــس مســتهدفة مواقــع للمقاومــة 

واملزارعــني، بينــام جــرت مواجهــات يف الضفــة الغربيــة 

عــى املدخــل الشــاميل ملدينــة البــرة واملوقــع األثــري 

يف سبســطية أصيــب فيهــا شــابان بالرصــاص والعــرشات 

باالختنــاق بالغــاز. فقــد شــنت طائــرات حربيــة إرسائيليــة، 

فجــر أمــس، سلســلة غــارات جويــة اســتهدفت مواقــع 

ــزة. ــاع غ ــامل قط ــة ش للمقاوم

وتناوبــت طائــرات مروحيــة وأخــرى حربيــة مــن نــوع »16-

ــدة  ــة يف بل ــع للمقاوم ــني التاب ــع حط ــف موق ــى قص f« ع

ــارة. واشــتعلت  ــر مــن غ ــا شــاميل القطــاع، بأك ــت الهي بي

النــرات يف املوقــع املســتهدف فيــام تحطمــت نوافــذ املنازل 

املحيطــة بــه مــن شــدة االنفجــارات، واســتهدفت الطائــرات 

الحربيــة موقــع عســقان التابــع للمقاومــة وموقــع البحريــة 

يف بلــدة بيــت الهيــا شــاميل قطــاع غــزة، ونقطــة رصــد يف 

محيــط منطقــة الواحــة شــامل غــريب القطــاع. ومل يبلــغ عــن 

وقــوع إصابــات يف األرواح جــراء القصــف اإلرسائيــي، إال أن 
أرضاراً كبــرة لحقــت يف املواقــع املســتهدفة.389

وقفة تضامنية مع األسري نائل الربغويث يف رام الله

وذوو  بــاألرسى،  تعنــى  ومؤسســات  فعاليــات   شــاركت 

االرسى، اليــوم األحــد، يف وقفــة تضامنيــة مبدينــة رام اللــه، 

ــذي دخــل عامــه  ــل الرغــويث، ال للمشــاركة مــع األســر نائ

ــي. ــال االرسائي الـــ40 يف ســجون االحت

وقــال رئيــس نــادي األســر قــدورة فــارس، إن هــذه الوقفــة 

تــأيت للتعبــر عــن الدعــم واملســاندة لألســر الرغــويث، الــذي 

يعتــر رمــزاً مــن رمــوز النضــال للحركــة الوطنيــة.

وأشــار إىل أن هنــاك 750 أســرا مريضــا يقبعــون يف ســجون 

االحتــال، منهــم 35 أســرا مصابــا بالرسطــان، و20 آخــرون 

مصابــون بالشــلل النصفــي.
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ــا ملتابعــة شــؤون األرسى  ــة العلي ــس الهيئ ــال رئي ــدوره، ق ب

واملحرريــن أمــني شــومان، إن الشــعب الفلســطيني لــن 

ينــى التضحيــات التــي قدمها األرسى واألســرات يف ســجون 

ــال. االحت

ــويث،  ــر الرغ ــة األس ــع زوج ــان ناف ــت إمي ــا، قال ــن جانبه م

ــجون  ــل س ــام داخ ــل أي ــه الـــ40 قب ــل عام ــا دخ إن زوجه

االحتــال، وعمــره اليــوم يناهــز الـــ63 عامــا، ودخل الســجن 

وهــو يف ســن الـــ19 عامــا.

وأضافــت: انــه يعــاين ظروفــا صعبــة يف الســجن، جــراء 

املعتقــات،  بــني  التعســفي  والنقــل  االنفــرادي،  العــزل 

مشــرة إىل انــه تــم نقلــه مــن معتقــل »بــر الســبع ايشــل«، 

ــه. ــارات عن ــع الزي ــة ملن ــم«، إضاف ــل »هداري إىل معتق

ــال  ــدة اعتق ــويث يقــي أطــول م ــار إىل أن األســر الرغ يُش

يف معتقــات االحتــال، فقــد وصلــت مجمــوع ســنوات 

اعتقالــه إىل )39 عامــا(، منهــا )34 عامــاً( بشــكل متواصــل، 

حيــث أُفــرج عنــه عــام 2011 ضمــن صفقــة »شــاليط« التي 

متــت برعايــة مريــة، ثــم أعيــد اعتقالــه مجــدداً إىل جانــب 

العــرشات مــن رفاقــه املحرريــن، يف الثامــن عــرش مــن 

ــال  ــادت ســلطات االحت ــث أع ــو 2014، حي ــران/ يوني حزي

إىل غالبيتهــم األحــكام الســابقة بحقهــم، أي قبــل تحررهــم 

ــد. ــجن املؤب ــا أحــكام بالّس عــام 2011 وجله

ــامً  ــام 2014 ُحك ــه ع ــد اعتقال ــويث عن ــق الرغ ــدر بح وص

أنهاهــا  الفعــي ملــدة )30 شــهراً(، وبعــد أن  بالّســجن 

أعــادت ســلطات االحتــال الحكــم املؤبــد بحقــه باإلضافــة 

ــام  ــه حين ــدر بحق ــذي ص ــم ال ــو الحك ــاً(، وه إىل )18 عام
اعتقــل يف أواخــر الســبعينيات.390

طولكرم: االحتالل يصيب طالبة جامعية بقنبلة غاز يف 
الوجه وآخرين بالرصاص خالل مواجهات

 أصيبــت، ظهــر اليــوم األحــد، طالبــة جامعيــة بقنبلــة غــاز 

يف الوجــه وآخريــن بالرصــاص الحــي يف القــدم، خــال قمــع 

قــوات االحتــال اإلرسائيــي للوقفــة التضامنيــة التــي نظمهــا 

طلبــة جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري يف طولكــرم، 

تضامنــا مــع الزميــل الصحفــي معــاذ عامرنــة.

وذكــرت مصــادر طبيــة يف مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت 

الحكومــي يف طولكــرم لـ»وفــا«، إن الطواقــم الطبية تعاملت 

مــع إصابــة خطــرة للطالبــة نِعــم صوصــة، عقــب تعرضهــا 

لقنبلــة غــاز يف الوجــه، أحدثــت حروقــا خطــرة، مــع كــرس 

يف الفــك واألســنان، وجــرى نقلهــا إىل مستشــفى رفيديــا يف 

نابلــس لتلقــي العــاج، وإصابتــني أخريــني بالقــدم، وصفــت 

حالتهــام باملســتقرة.

كــام أصيــب العــرشات مــن الطلبــة باالختنــاق بالغــاز 

ميدانيــا. للدمــوع، وجــرى معالجتهــم  املســيل 

يذكــر أن الزميــل عامرنــة كان قــد أصيــب قبــل يومــني 
ــه.391 ــوب عين ــال ص ــود االحت ــد جن ــا أح ــة أطلقه برصاص

)محدث( االحتالل يستويل عىل مئات الدومنات من 
أرايض سلفيت

  أعلنــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي االســتياء عــى 

مئــات الدومنــات مــن أرايض ســلفيت.

ــان  ــة غس ــامل الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــاد مس وأف

ــأن ســلطات االحتــال ســلّمت مؤخــرا  ــا«، ب دغلــس لــ«وف

اخطــارات  ســلفيت  يف  القرويــة  واملجالــس  البلديــات 

باالســتياء عــى مئــات الدومنــات، يف كل مــن: ديــر اســتيا، 

وكفــل حــارس، وبروقــني، وكفــر الديــك، وديــر بلــوط، 

واســكاكا، ومســحة، والزاويــة، بهــدف التوســع االســتيطاين.

وقــال رئيــس بلديــة الزاويــة محمــود موقــدي لـ»وفــا«، إن 

ســلطات االحتــال مــددت قــرار االســتياء عــى 178 دومنــا 

ألغــراض عســكرية أمنيــة يف املناطــق الغربيــة مــن البلــدة، 

ــو  ــة اب ــكاكا، وخل ــرج ال ــد، وم ــة حم وهــي: رسيســيا، وخل

زيتونــة، والــزرد، وخايــل الزاويــة، والكركنــد، وحبيبــة، 

ــريب«. ــه الغ ــامعيل- الوج ووادي إس

ــال  ــحة نض ــروي مس ــس ق ــس مجل ــال رئي ــه، ق ــن جهت م

العامــر لـ»وفــا«، إن االحتــال قــام بتمديــد وضــع اليــد عــى 

أرايض القريــة يف املناطــق املســامة »خلــة شــمس، والوجــه 

الغــريب، ومغــارة النطافــة، والخايــل«، ألســباب أمنيــة، 
ــام 2003. 392 ــذ الع ــا من ــيطر عليه ــي يس والت

عميد األرسى نائل الربغويث يدخل عامه الـ40 يف سجون 
االحتالل

ــه  ــوم األحــد، عام ــل الرغــويث، الي ــد األرسى نائ  دخــل عمي

ــي، وهــي أطــول فــرتة  ــال اإلرسائي الـــ40 يف ســجون االحت

ــا أســر فلســطيني. ــال يقضيه اعتق

ــغ  ــويث البال ــان، “إن األســر الرغ ــادي األســر، يف بي ــال ن وق

ــر شــامل غــرب رام  ــا( مــن بلــدة كوب مــن العمــر )62 عاًم

اللــه، واجــه االعتقــال منــذ عــام 1978، منهــا 34 عامــا 

ــادل  ــة تب ــق رساحــه يف صفق ــث أطل بشــكل متواصــل، حي

األرسى عــام 2011، إىل أن أعيــد اعتقالــه مجــددا عــام 2014 
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ــن.” ــن املحرري ــرشات م ــب الع إىل جان

ــر  ــويث ع ــر الرغ ــا األس ــائل وجهه ــدة رس ــال ع ــن خ وم

ــو  ــم ه ــرج األول لتحريره ــد أن املخ ــه أك ــني وعائلت املحام

الوحــدة الوطنيــة، بحيــث تكــون وحــدة عــى الهــدف 

ــة،  ــن واألم ــة الوط ــع راي ــي، ورف ــج الوطن ــة والرنام والرؤي

ــة  ــق األول الســتعادة الهوي ــراً أن الوحــدة هــي املنطل معت

الفلســطينية.

كــام وجــه يف وقــت ســابق رســالة يف ذكرى ميــاده الـــ)62(، 

قــال فيهــا: »يــوم ميــادي يذكــرين مبيــاد كل ثــورة تطالــب 

بالحريــة وأشــعر كأين أولــد مــن جديــد.«

واســتعرض نــادي األســر يف تقريــر صــدر عنــه اليــوم األحــد، 

أبــرز املحطــات عــن حيــاة األســر الرغــويث، ومجموعــة مــن 

أبــرز رســائله التــي وجههــا منــذ اعتقالــه األخــر.

ــام  ــر ع ــن أكتوب ــخ الـــ23 م ــويث يف تاري ــر الرغ ــد األس ول

1957، واعتقــل للمــرة األوىل عــام 1978، كان يبلــغ حينهــا 

ــا،  ــد و)18( عام ــجن املؤب ــه بالس ــم علي ــا(، وُحك )21 عام

وقــد رفضــت ســلطات االحتــال اإلفــراج عنــه رغــم مــرور 

ــي متــت يف  ــادل واالفراجــات الت ــد مــن صفقــات التب العدي

إطــار املفاوضــات. وخــال ســنوات اعتقالــه فقــَد الرغــويث 

ــداث  ــن األح ــد م ــرت العدي ــال، وم ــت أجي ــه، وتوال والدي

ــطينية. ــاحة الفلس ــى الس ــة ع التاريخي

ــام 2011،  ــن األول ع ــن ترشي ــرش م ــن ع ــخ الثام ويف تاري

ــن  ــزوج م ــه وت ــرج عن ــادل األرسى« أف ــة »تب ــن صفق وضم

املحــررة أمــان نافــع، إىل أن أعــادت ســلطات االحتــال 

اعتقالــه مجــدداً يف تاريــخ الثامــن عــرش مــن حزيــران عــام 

2014م، وأصــدرت عليــه ُحكــاًم مدتــه 30 شــهراً، وبعــد 

قضائــه مــدة محكوميتــه أعــادت ســلطات االحتــال ُحكمــه 

ــرشات  ــب الع ــا، إىل جان ــد و)18( عاًم ــو املؤب ــابق وه الس

ــدوا إىل  ــن أُعي ــرار« الذي ــاء األح ــة »وف ــرري صفق ــن مح م

ــجن  ــا بالّس ــم يقضــون أحكاًم ــم الســابقة وغالبيته أحكامه

ــد. املؤب

ــه  ــن أخي ــال اب ــوات االحت ــت ق ويف أواخــر عــام 2018 قتل

ــهيد  ــقيق الش ــو ش ــم وه ــت عاص ــويث، واعتقل ــح الرغ صال

صالــح، واعتقلــت والدهــام عمــر الرغــويث وزوجتــه ســهر 

ــة، عــدا  ــني للعائل ــه، وهدمــت منزل ــراد عائلت الرغــويث، وأف

عــن عمليــات التنكيــل التــي تعرضــت لــه العائلــة وال تــزال، 

علــامً أن غالبيــة عائلتــه تعرضــت لاعتقــال عــرشات املــرات 
عــى مــدار ســنوات االحتــال.393

االثنني 2019/11/18

استشهاد شاب برصاص رشطة االحتالل يف القدس 

إصابات يف عدة مناطق وإخطار بهدم منزل رشق يطا

ــس،  ــاح أم ــال، صب ــة االحت ــاص رشط ــاب برص ــهد ش استش

ــدس. ــيارته يف الق ــاردة س ــاء مط أثن

وأصيــب الشــاب املقــديس فــارس أبــو نــاب، إصابــة بليغــة 

نقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفى حيــث أعلنــت وفاتــه.

وبــرر الناطــق باســم الرشطــة عمليــة القتــل وإطــاق النــار 

ــة  ــوات الرشط ــول: »خــال نشــاط لق صــوب الســيارة بالق

ضــد خليــة ســارقي ســيارات يف القــدس، الحــظ أفــراد 

الرشطــة عمليــة رسقــة 3 مركبــات. وخــال مطــاردة رشطيــة 

للمشــتبهني، قــام أحــد الســائقني بتشــكيل خطــر عــى حيــاة 

ــاردة  ــال املط ــق، وخ ــتخدمي الطري ــة ومس ــراد الرشط أف

قــام أفــراد الرشطــة بإطــاق النــار تجــاه الســيارة، مــا أســفر 

ــه  ــان وفات ــم إع ــة، وت ــروح حرج ــائق بج ــة الس ــن إصاب ع

ــد أن فشــلت محــاوالت إنعاشــه يف املستشــفى«. بع

وكشــفت التحقيقــات األوليــة لوحــدة التحقيــق مــع أفــراد 

الرشطــة »ماحــاش«، أن الشــاب أبــو نــاب، أُعــدم بــدم بــارد.

ــو  ــا، أن أب ــع أفراده ــة م ــات الرشط ــن تحقيق ــتدل م ويس

نــاب مل يشــكل خطــراً عــى حيــاة عنــارص الرشطــة، وقتــل 

ــي  ــة، الت ــم الرشط ــاً ملزاع ــن الســيارة، خاف ــه م ــد ترجل بع

ــاردة«. ــة املط ــاء عملي ــم أثن ــار ت ــت: إن »إطــاق الن قال

وأوضــح التحقيــق أن الرشطــي اســتهدف أبــو نــاب عقــب 

ترجــل كليهــام مــن مركبتيهــام، علــامً أن الروايــة التــي 

ــار  قدمتهــا الرشطــة تزعــم أن الرشطــي اضطــر إلطــاق الن

ــية. ــاردة بوليس ــال مط خ

كــام ادعــت الرشطــة أن أبــو نــاب »هــدد حيــاة املحققــني 

ــار  ــاق الن ــق«، وأن »إط ــتخدمي الطري ــن مس ــم م وغره

تــم بهــدف تحييــد الخطــر« الــذي شــكله أبــو نــاب، بينــام 

رفضــت الرشطــة توضيــح »الكيفيــة التــي هــدد بوســاطتها 
الســائق )يف إشــارة إىل أبــو نــاب( حيــاة ضبــاط الرشطــة«.394

االحتالل يستويل عىل مئات الدومنات من أرايض سلفيت 
اعتقاالت ومواجهات يف طولكرم ومخيم الجلزون وسلوان

ــن  ــات م ــات الدومن ــى مئ ــال ع ــلطات االحت ــتولت س اس

أرايض ســلفيت، وقمعــت وقفــة احتجاجيــة ضــد العــدوان 

يف  الفلســطينيون  الطــاب  نظمهــا  غــزة،  قطــاع  عــى 

الجامعــة العريــة، كــام وقعــت مواجهــات يف ســلوان أطلــق 
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خالهــا مســتوطن الرصــاص الحــي يف الهــواء، وأصابــت 

قــوات االحتــال طفلــني حالتهــام خطــرة خــال مواجهــات 

يف مخيــم الجلــزون، كــام أوقعــت إصابــات بــني طلبــة 

ــزارع  ــب م جامعــة خضــوري يف طولكــرم، ويف الخــر أصي

بجــروح يف وجهــه بعــد ظهــر أمــس جــراء اعتــداء عــدد مــن 

ــه.395  ــتوطنني علي املس

الخارجية تندد بترصيحات قادة االحتالل الداعية إىل 
تغيري الوضع القائم يف »األقىص«

ــة  ــة األردني ــامية ووزارة الخارجي ــاف اإلس ــتنكرت األوق اس

تريحــات املســؤولني اإلرسائيليــني املتكــررة املتعلقــة بتغير 

الوضــع القائــم يف املســجد األقــى املبــارك يف ظــل تصاعــد 

االقتحامــات املســتمرة واســتهداف املوظفــني والحــراس 

وســدنة املســجد األقــى. 

تريحــات  ورفضهــا  تنديدهــا  الخارجيــة  وجــددت 

أصدرهــا  التــي  تلــك  وخاصــة  اإلرسائيليــني،  املســؤولني 

املتطــرف يف الليكــود مــويش فيغلــني مســاء الســبت وكذلــك 

ــاد  ــي جلع ــي اإلرسائي ــن الداخ ــر األم ــه وزي ــوه ب ــا تف م

أردان، الــذي طالــب، بتغيــر الوضــع القائــم يف القــدس 

ليتمكــن املســتوطنون اليهــود مــن الصــاة يف املســجد 

األقــى املبــارك.

ودعــت الخارجيــة إىل  رفــع كافــة القيــود واملعوقــات 

واإلجــراءات اإلرسائيليــة التــي تعرقــل عمــل دائــرة األوقــاف 

اإلســامية يف القــدس التابعــة لــوزارة األوقــاف األردنيــة 

وشــددت عــى أهميــة تنفيــذ املشــاريع التــي تعطلهــا 

ــة  ــارك، وخاص ــى املب ــجد األق ــال يف املس ــلطات االحت س

مشــاريع الصيانــة والرتميــم الروريــة ملصــى بــاب الرحمــة 

ــذي  ــويب ال ــريب الجن ــات والجــدار الغ ــي املصلي ــك باق وكذل

ــهر.  ــل أش ــارة قب ــه حج ــقطت من س

ــاً املســجد األقــى  هــذا واقتحــم نحــو 150 متطرفــاً يهودي

ــة،  ــة اإلرسائيلي ــوات الخاص ــة والق ــة الرشط ــارك بحامي املب

فيــام ارتفــع عــدد الســياح األجانــب الذيــن يقتحمــون 

ــس  ــجد أم ــم املس ــث اقتح ــوظ، حي ــكل ملح ــجد بش املس
5777 ســائحاً أجنبيــاً.396

وزير الخارجية األمرييك يعلن أن بالده مل تعد تعترب 
املستوطنات اإلرسائيلية مخالفة للقانون الدويل

ــك  ــريك ماي ــة األم ــر الخارجي ــن وزي ــابقة خطرة، أعل يف س

بومبيــو، اليــوم االثنــني، أن بــاده مل تعــد تعتر املســتوطنات 

اإلرسائيليــة مخالفــة للقانــون الــدويل.

وقــال بومبيــو »بعــد دراســة جميــع جوانــب النقــاش 

ــق هــذه اإلدارة... عــى إن )إنشــاء(  ــة، تواف ــوين بعناي القان

ال  الغربيــة  الضفــة  يف  إرسائيليــة  مدنيــة  مســتوطنات 
يتعــارض يف حــد ذاتــه مــع القانــون الــدويل«.397

هيئة األرسى: االحتالل يعتقل زوجة األسري رمضان 
مشاهرة وشقيقه خالل زيارته

ســلطات  إن  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة   قالــت 

ــني، زوجــة  ــوم االثن ــر الي ــت ظه ــي اعتقل ــال اإلرسائي االحت

ــال  ــقيقه، خ ــاهرة وش ــد مش ــان عي ــديس رمض ــر املق األس

زيارتهــام لــه يف ســجن هداريــم، دون معرفــة الســبب.

وأوضحــت الهيئــة، أن األســر مشــاهرة )43عامــاً( مــن 

ســكان جبــل املكــر، جنــوب رشق القــدس املحتلــة، معتقــل 

االعتقــال  بدايــة  تعــرض يف  قــد  منــذ 2002/7/6، وكان 

ــة أشــهر،  ــن أربع ــر م ــتمر ألك ــل اس ــاٍس وطوي ــٍق ق لتحقي

خــال احتجــازه يف معتقــل املســكوبية وقــام االحتــال 

باعتقــال شــقيقه فهمــي بعــد شــهرين مــن اعتقالــه، بتاريــخ 

.2002/9/4

ــوام  ــدة أع ــد ع ــدرت بع ــال أص ــم االحت ــت أن محاك وبين

ــد  بحــق رمضــان مشــاهرة وشــقيقه حكــامً بالســجن املؤب

ــزل  ــدم من ــال به ــرة، وقامــت ســلطات االحت ــرر 20 م املك
ــه.398 ــد اعتقال ــه بع عائلت

»وفا« ترصد التحريض والعنرصية يف وسائل اإلعالم 
اإلرسائيلية

ــا«،  ــطينية »وف ــات الفلس ــاء واملعلوم ــة األنب ــدت وكال  رص

ــة، يف  ــام اإلرسائيلي ــائل اإلع ــة يف وســ ــض والعنري التحري

الفــرتة مــا بــني 2019-11-10–2019-11-17.

وتوثيقــا  رصــدا  الـــ)123(،  تقريرهــا  يف  »وفــا«  وتقــدم 

للخطــاب التحريــي والعنــري يف االعــام العــري املــريئ، 

واملكتــوب، واملســموع، وكذلــك صفحــات عــى مواقــع 

التواصــل االجتامعــي لشــخصيّات سياســيّة واعتباريّــة يف 

املجتمــع اإلرسائيــّي.

يعــرض التقريــر جملــة مــن املقــاالت اإلخباريــة التــي 

ــة ضــد الفلســطينيني، كــام  تحمــل تحريضــا وعنريــة جليّ

ــر مصــّورة، ضمــن  ــة وتقاري ــات تلفزيوني ويســتعرض مقاب

النــرشة االخباريّــة، ومقابــات عــى الراديــو اإلرسائيــي 

اإلرسائيــي.  الشــارع  يف  شــعبية  األكــر  الرامــج  ضمــن 
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ــني؛ يتطــرّق القســم  ــر عــى قســمني مختلف ــوي التقري يحت

األول إىل رصــد التحريــض والعنريــة يف االعــام اإلرسائيــي 

ــي  ــف الت ــة. الصح ــة مختلف ــف اخباري ــن صح ــوب م املكت

ــامن/  ــد نئ ــوت/ يتي ــوت أحرون ــي: »يديع ــا ه ــّم رصده ت

ــوم”. ــل هي ــس/ يرسائي ــف/ هآرت ــع/ معاري همودي

أمــا القســم الثــاين، فيســتعرض رصــد العنريــة والتحريــض 

يف الصحافــة املصــّورة لنــرشات االخبــار اليوميــة لعــدة 

ــة،  ــاة الثاني ــاة »كان«، والقن ــة؛ قن ــة مختلف ــوات إرسائيليّ قن

ــاة 20، إضافــة إىل هــذا،  ــاة 7 والقن ــاة العــارشة، والقن والقن

ــي  ــارع اإلرسائي ــعبية يف الش ــج ش ــر الرام ــب أك ــّم تعّق ت

ــت”. ــيت بي ــاهل« و »ريش ــايل تس ــيّة »ج ــة الرئيس لإذاع

نســتعرض يف هــذا امللّخــص مقــاالت تحمــل تحريضــا عــى 

الســلطة الفلســطينية وعــى رئيســها الســيد محمــود عباس، 

كــام والقيــادة الفلســطينية ككل، وعــى رأســها الرمــز يــارس 

عرفــات.

ففــي مقالــة كتبهــا الروفســور ايــال زيــرس، واملعــروف 

بآرائــه اإلســترشاقية، وصــف قيــادات الســلطة الفلســطينية 

ــن،  ــة املواط ــب ورسق ــى النه ــل ع ــي تعم ــدة والت بالفاس

كــام واتهمهــا بالفشــل يف تأســيس مؤسســات دولــة، مضيًفــا 

ــد  ــى، وق ــات انته ــارس عرف ــطيني ي ــس الفلس أّن ارث الرئي

جــاء يف املقالــة التــي حملــت عنــوان »ارث عرفــات: افــراغ 

ــون  ــطينية يحي ــلطة الفلس ــطينية«:  يف الس ــة الفلس القومي

ــة  ــد منظم ــات، قائ ــارس عرف ــاة ي ــى وف ــا ع ــوم 15 عاًم الي

التحريــر ومــن مؤســي الســلطة الفلســطينية. ألبنــاء جيــل 

عرفــات، أو شــخصيات مــن عمــره وجيــل أبــو مــازن، رئيــس 

الســلطة الحــايل، والــذي يحتفــل هــذا العــام بجيلــه الـــ83، 

ال زال عرفــات رمــزًا للنضــال الفلســطيني بإرسائيــل، وحتــى 

املمثــل الرشعــي للهــم الفلســطيني ألجيــال. أهميــة النضــال 

تتلخــص دون أدىن شــك مبشــاركة عرفــات يف مجلــس األمــم 

ــا، وايًضــا بعــد  املتحــدة عــام 1974، بالضبــط قبــل 54 عاًم

ــلو يف  ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــع التوقي ــن م ــن الزم ــن م عقدي

أيلــول 1993، والــذي منــح الفلســطينيني ومنظمــة التحريــر 

اعرتافًــا إرسائيليــا وســيطرة جغرافيــة عــى يهــودا والســامرة 

وقطــاع غــزة. لكــن بالنســبة ألغلبيــة املجتمــع الفلســطيني، 

ــة.  ــر مهم ــخصية غ ــا ش ــط وايًض ــرى فق ــو ذك ــات ه عرف

خــال الـــ 15 عاًمــا التــي مــرت، منــذ مــوت عرفــات، القضية 

الفلســطينية فقــدت أهميتهــا املركزيــة يف نظــر العــامل 

العــريب، وحتــى بنظــر العــامل أجمــع.

وجــاء يف املقــال: التــأكل يف مكانــة الفلســطينيني نتــج مــن 

دمــج قاتــل تجاههــم بــني غيــاب الصــر، اإلرهــاق، وحتــى 

زهــق الكثــر مــن العــامل مــن طريقــة ادارتهــم لألمــور- لكــن 

ــة  ــم أّن القضي ــق الفه ــن منطل ــا م ــك، ايًض ــب ذل إىل جان

ــت  ــدو ليس ــا يب ــى م ــدة، وع ــت الوحي ــطينية ليس الفلس

األهــم عــى أجنــدة املنطقــة اليوميــة، ومــن منطلــق الفهــم 

أّن هنالــك مشــاكل ال تقــل أهميــة والتــي تســتوجب الحــل 

غــر املتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وغــر املــرشوط بهــا.

وأضــاف: العمليــات اإلرهابيــة التــي تنفذهــا القاعــدة، 

والحًقــا ظهــور داعــش، مســوا مبكانــة القضيــة الفلســطينية، 

ــه  ــة، أنّ ــاج املعرف ــع، خاصــة ملــن يحت ــث علمــوا الجمي حي

ــد«، وأن  ــني »اإلرهــاب الــيء« و»اإلرهــاب الجي ال فــرق ب

ــد  ــطيني ض ــاب الفلس ــع اإلره ــا م ــدى تعاطًف ــن اب كل م

إرسائيــل، ســيجد نفســه يف الختــام مقابــل إرهــاب إســامي 

متطــرف.

واســهب مختتــاًم: نهــج يــارس عرفــات كان نهــج مفاوضــات 

ــو  ــه. أب ــزاع مطالب يرافقــه العنــف واإلرهــاب كطريقــة النت

مــازن، مكمــل دربــه، صحيــح أنــه أعلــن مــرة تلــو األخــرى 

أنــه يرفــض اإلرهــاب، لكــن ال ميلــك أي قــوة لطــرح بديــل 

ــه، بديــل الســام املبنــي عــى تنــازالت وتفاهــامت التــي  ل

ــه  ــذي وصــل إلي ــق ال ــق املغل ــاز الطري ــن شــأنها أن تجت م

الفلســطينيون.

ويف الختــام، فشــل الســلطة يف إقامــة مؤسســات حكــم 

تعمــل كــام يجــب ونظيفــة مــن الفســاد، كلفهــا مثــن 

ــذي  ــطيني، وال ــع الفلس ــر املجتم ــة يف نظ ــدان الرشعي فق

شــاهد بوضــوح كيــف متــر مليــارات الشــواكل، وهــي عبــارة 

ــة  ــوب الخاص ــدويل، إىل الجي ــع ال ــن املجتم ــات م ــن هب ع

أو يف حالــة حــامس إىل انفــاق اإلرهــاب لــرشاء صواريــخ ال 

ــا. ــاع له ــة لســكان القط حاج

ــطينية  ــة الفلس ــة القومي ــى أّن الحرك ــؤرش ع ــه م ــذا كل ه

وصلــت إىل نهايــة طريقهــا، فقد فشــلت يف إدارة مؤسســات 

الفصائــل  عــى  قوتهــا  فــرض  يف  تنجــح  ومل  الســلطة، 

واملنظــامت املســلحة، مثــل حــامس، وخــرست دعــم العــامل، 

وأكــر مــن كل هــذا الطريــق الــذي مــن املفــرتض أن تقرتحه 

ــعبها. إىل ش

وال بــد مــن التطــرق إىل تحريــض مــن نــوع آخــر بــرز 

يف هــذا األســبوع، فحتــى تاريــخ يــوم األحــد 19.11.17 

ــور  ــة املص ــن اصاب ــر ع ــال أو خ ــد أي مق ــرًا(، مل نرص )ظه
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ــود  ــل جن ــة مــن قب ــارات ناري ــة بعي ــاذ عامرن الصحــايف مع

االحتــال مــام أدى إىل فقــدان عينــه، فعــى مــا يبــدو، 

هــذا الحــدث، ورغــم أّن اإلعــام األجنبــي والعاملــي تداولــه 

ــي  ــة والت ــة اإلرسائيلي ــامم الصحاف ــب يف اهت ــرة، ال يص بك

ــة. ــى املهن ــا ع ــة وحفاظه ــى املهني تدع

إىل ذلــك، تطرقــت األخبــار واملقــاالت املحرضة هذا األســبوع 

إىل التطــورات األمنيــة يف غــزة، حيث كــر التحريض والطلب 

ــة  ــى احتاملي ــزت ع ــام ورك ــة، ك ــات جامعي ــرض عقوب بف

تشــكيل حكومــة مقلصــة بدعــم مــن النــواب العــرب، األمــر 

الــذي اثــار حفيظــة الكثريــن مــن اإلعاميــني والسياســيني.

ماكو

2019.11.11

أخبار الصباح:

ــع  ــة م ــكيل حكوم ــوي تش ــذي ين ــس ال ــن غانت ــل م  اخج

ــب. ــان والرع ــر للهذي ــودة، مث ــي وع الطيب

ــس حــزب  ــني رئي ــات ب ــث عــن محادث ــة الحدي عــى خلفي

امكانيــة  لفحــص  املشــرتكة  والقامئــة  الفــان«  »كحــول 

ــكيل  ــامالت تش ــل احت ــام يقل ــة، م ــة اقلي ــكيل حكوم تش

ــر االتصــاالت، دودي امســامل،  ــة، وزي حكومــة وحــدة وطني

ــات يقــرتب  ــل االنتخاب ــم قبي ــا حــذروا منه ــم م يدعــي انه

إىل التحقــق: عــودة والطيبــي يهاجــامن جيــش الدفــاع 

اإلرسائيــي ويطالبــان مبقاطعــة دولــة إرسائيــل، ومعهــم 

غانتــس سيشــكل حكومــة.

ــام فقــط تبقــت لرئيــس حــزب »كحــول الفــان«،  تســعة اي

بينــي غانتــس، لتشــكيل حكومــة، وحاليــا تشــر التقديــرات 

إىل ازديــاد االحتــامالت للذهــاب إىل انتخابــات ثالثــة أو 

تشــكيل حكومــة اقليــة بدعــم مــن القامئــة املشــرتكة 

وارسائيــل بيتنــا مــن الخــارج، فيــام تقــل احتــامالت تشــكيل 

ــود. ــع الليك ــة م ــدة وطني ــة وح حكوم

وزيــر االتصــاالت، دودي امســامل قــام صبــاح أمــس األحــد، 

بالتهجــم بشــكل حــاد عــى غانتــس بســبب نوايــاه تشــكيل 

حكومــة مــع اعضــاء الكنيســت مــن العــرب.

“اخجــل مــن غانتــس، قائــد اركان عامــة ســابق يف إرسائيــل، 

والــذي يرغــب بتشــكيل حكومــة مــع احمــد الطيبــي واميــن 

عــودة«، قالــت امســامل يف مقابلــة عــى أخبــار الصبــاح.

ــم  ــوم بتقدي ــودة يق ــات، وع ــار عرف ــي كان مستش “الطيب

خطابــات يف الرملــان الفلســطيني، االثنــان يقومــان وبشــكل 

ــاح  ــن الصب ــاع م ــش الدف ــوات جي ــي بالتهجــم عــى ق يوم

حتــى املســاء، يصفــون الجيــش باملجــرم، يشــاركون يف 

مؤمتــرات خــارج البــاد ويطالبــون خالهــا مبقاطعــة دولــة 

ــل”. إرسائي

تحليل املقال:

ملكاســب  مســتمر،  املشــرتكة  القامئــة  عــى  التحريــض 

سياســيّة، فرئيــس الحكومــة الحــايّل، بنيامــني نتنياهــو، 

ــات  ــة، ب ــذي يخضــع إىل عــدٍد مــن التحقيقــات الجنائيّ وال

يعــرف أّن هنالــك احتــامل أن تشــكل حكومــة أقليــة، دون 

الليكــود، عليــه يســعى بكافــة الســبل إىل منــع ذلــك، حيــث 

بــدأ املوضــوع بشــن عــدوان عــى غــزة ليســكن اإلرسائيــي 

ــتغال  ــوم باس ــوم الي ــام ويق ــي، ك ــع األمن ــن الهل ــة م بحال

ــن  ــن م ــرب، والذي ــواب الع ــى الن ــض ع كل منصــة للتحري

ــة،  ــكل حكوم ــح بتش ــم للمرش ــوا الدع ــل أّن يقدم املحتم

ــس. ــي غانت بين

نتنياهــو وافــراد الليكــود يســتعملون التضليــل يف خطابهــم 

التحريــي عــى القامئــة املشــرتكة، فالحديــث ال يــدور 

عــن ائتــاف حكومــي بالقامئــة املشــرتكة، امنــا دعــم ككتلــة 

مانعــة، والتصويــر عــى أّن هــذه الخطــوة خطــر ألمــن 

ــة  ــرب كتل ــكل الع ــبق أن ش ــة، فس ــا مغالط ــل، ايًض إرسائي

ــني. ــة راب ــان حكوم ــة اب مانع

يرسائيل هيوم

2019.11.10

شاحر كامين

االنتخابات الفلسطينية: لعبة االتهامات مستمرة

ــه  ــم يف رام الل ــد الحك ــا يف تقل ــامس أن رغبته ــكلة ح مش

جليــة للعيــان. ابــو مــازن والبالــغ مــن العمــر 83 عاًمــا عــى 

ــدات، ومعنــي بالحفــاظ عــى ســيطرة فتــح  ــة بالتهدي دراي

حتــى الجيــل القــادم.

شاحر كامين، يرسائيل بيتنا، 19.11.10

“هنالــك اتفــاق فلســطيني قومــي عــى تنظيــم انتخابــات 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  ادعــى  هكــذا  فلســطينية«، 

لحــامس، اســامعيل هنيــة، مبــا يظهــر وكأنــه لعبــة اتهامــات 

مقابــل رام اللــه. التريــح جــاء بعــد »اجتــامع الطــوارئ« 

ــب  ــم تنظيمــه يف مكت ــذي ت ــزة، وال ــل يف غ ــي الفصائ ملمث

ــات  ــنوار. التريح ــى الس ــاب، يحي ــة اإلره ــس ملنظم الرئي

ــة  ــن مرون ــرشت ع ــا ب ــامع الحًق ــن االجت ــدرت ع ــي ص الت

ــة. ــواًء ايجابي ــا اج ــامس وايًض ــا ح ــرة ابدته كب
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رئيــس املكتــب شــدد عــى أنــه واضافــة إىل التنــازالت 

التــي اتفــق عليهــا ســابَقا، املنظمــة والفصائــل يف غــزة عــى 

اســتعداد للقبــول مبقــرتح أبــو مــازن عــن التمثيــل النســبي. 

رغــم ذلــك، هنيــة مل يُّفصــل بالنســبة للمطالــب اإلشــكالية 

أكــر والتــي تــم التحــدث عنهــا، كــام واكــد أّن مســار 

ــتمر. ــات مس املفاوض

تقديــرات  خلفيــة  عــى  جــاءا  والخطــاب  االجتــامع 

فلســطينية، أّن أبــو مــازن مــن املتوقــع أن يعلــن عــن أمــر 

رئــايس لتنظيــم انتخابــات هــذا األســبوع. فقــط قبــل أيــام 

ــات  ــة االنتخاب ــس لجن ــًدا. رئي ــلبي ج ــام كان س ــو الع الج

ــزة،  ــه وغ ــني رام الل ــل ب ــذي تنق ــارص، وال ــا ن ــة، حن املركزي

فصيــل  كل  إىل  بالطلــب  تتلخــص  والتــي  برقيــة  حــول 

مشــارك يف االنتخابــات أن يكــون خاضًعــا ملنظمــة التحريــر، 

ــامي  ــاد اإلس ــن الجه ــب م ــازن طل ــو م ــي أّن أب ــذا يعن ه

ومــن حــامس تقبــل املبــدأ أن منظمــة التحريــر هــي املمثــل 

الرشعــي للفلســطينيني، كــام وتقبــل حــق إرسائيــل بالوجود.

هــذا الحــدث، والــذي تــم تداولــه يف اإلعــام العــريب، دفــن 

تقريبًــا كل االحتــامالت لعقــد انتخابــات. بالنســبة لحــامس، 

مســألة تقبلــه عقــد انتخابــات للرملــان الفلســطيني مبعــزل 

عــن وظيفــة رئيــس الســلطة يعــد تنــازال كبــرًا، مــام مينــح 

أبــو مــازن املنــاورة وفــق النتائــج وحفــظ مقعــده. يف 

ــل دوس  ــك مقاب ــول ذل ــتعداد لقب ــى اس ــوا ع ــامس كان ح

ــة لهــم.  رجــل يف يهــودا والســامرة-أحدى األهــداف املركزي

هــم يعرفــون ايًضــا أّن الرئيــس ســيبلغ قريبــا الـــ84 عاًمــا، 

مــام يجعلــه نهايتــه قريبــة عليــه الحــرب عــى الوريــث لــه 

أقــرب مــن أي وقــت مــى.

ــس  ــة رئي ــة مببارك ــوم هني ــب أن يق ــر الغري ــن غ ــه، م علي

ــل الفلســطينية، يف غــزة  ــل الفصائ ــات وممث ــة االنتخاب لجن

ــف. ــارات مكث ــون استش ــارشوا يف مارث ــن ب ــع، والذي بالطب

ــازن  ــو م ــة أب ــوا برقي ــه دعم ــك، يف رام الل ــة ذل ــى خلفي ع

وتوقعــوا رفًضــا مدويًــا مــن حــامس، والتــي تصورهــم 

عــى انهــم ضــد املصالحــة. عوًضــا عــن ذلــك، أعلــن هنيــة 

عــن وثيقــة تفاهــامت جديــد للمنظمــة فيــام يتعلــق 

ــل  ــه الفصائ ــت ب ــذي قام ــاش ال ــق النق ــات، وف باالنتخاب

يف غــزة. حســب رأيــه، هــذه الوثيقــة ستشــكل نقطــة 

انطاقــة جيــدة لإجــامع العــام الفلســطيني. بــدل الرفــض 

ــا  ــث ام ــة وب ــة تحــدث عــن مصالحــة قومي املــدوي، هني

ــا  ــات. وحالي ــل االنتخاب ــة قب ــر مرحل ــن آخ ــث ع أّن الحدي

الكــرة يف ملعــب أبــو مازن. تحليــل املقــال: يختــار الكاتــب 

إىل التطــرق إىل االنتخابــات الفلســطينية، ويبنــي فرضيــات 

ــة، الكاتــب يحــاول أّن يصــف  ــاًء عــى توقعــات إرسائيلي بن

الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، كمعرقــل التفاقيــات 

املصالحــة، واملحــاول فــرض ســيطرته وحكمــه علــاًم أّن 

قــرار االنتخابــات صــدر عــن الرئاســة الفلســطينية. مقابــل 

ذلــك يحــاول أن يربــط بــني محــاوالت الســلطة مبــا اســامه 

»اســرتضاء« حــامس والجهــاد اإلســامي مؤكــًدا عــى أنهــام 

ــارئ  ــط هــذه توحــي للق ــة الرب ــة، محاول منظــامت إرهابيّ

الرئيــس  إليــه  يســعى  الــذي  املســتقبل  أن  اإلرسائيــي 

ــل  ــج »فصائ ــرًا لدم ــر نظ ــتقبل خط ــو مس ــطيني ه الفلس

إرهابيّــة« يف الصــورة، والتــي تســعى إىل الوصــول إىل الضفــة 

ــة. الغربيّ

فشل مقابل غزة

الكاتب: جلعاد شارون

التاريخ: 19.11.14

الصحيفة: معاريف

ــلل  ــة ش ــه وحال ــم تصفيت ــة يت ــة الثالث ــن الدرج ــرب م مخ

تصيــب الدولــة. مؤمتــر صحــايف، صخــب جامهــري/ رئيــس 

الحكومــة، قائــد األركان العامــة، رئيــس الشــاباك، وحديــث 

ــن  ــن؟ م ــل م ــن أج ــذا م ــا، وكل ه ــم ترتيبه ــوم ت ــن نج ع

أجــل مخــرب حقــر كان مــن املفــرتض أن يصــل إىل جهنــم 

ــات  ــوي مئ ــه، نحت ــا بتصفيت ــد أن قمن ــن. اآلن بع ــذ زم من

ــدأ األمــور يف غــزة. ــم وننتظــر أن ته ــف بتفه القذائ

ــن  ــزة م ــاف غ ــدات غ ــى أّن بل ــا ع ــون أن يعودون يحاول

ــلل  ــاب بالش ــة مص ــف الدول ــف وأّن نص ــل ان تقص املحتم

مــن فــرتة إىل أخــرى. حاولــوا التخيــل أّن نيويــورك تقصــف 

ــواء املوقــف.  ــة تحــاول احت بالقذائــف والحكومــة األمريكي

الوضــع يجــب اال يكــون كذلــك، وايًضــا ال يجرنــا عــى 

ــزة. ــى أرض غ ــكرية ع ــة عس ــذ مهم تنفي

هنالــك مــن يتهــم خطــة االنفصــال مــن غــزة بهــذا الوضــع. 

مــام يعنــي مــن غــر املهــم كيــف تــرف رئيســا الحكومــة 

وأوملــرت يف الـــ14 ســنة املاضيــة، النتيجــة يجــب أن تكــون 

ــذا  ــوم. ه ــها الي ــي نعيش ــردع الت ــوة ال ــاب ق ــل وغي الفش

ببســاطة غــر صحيــح. الوقاحــة الغزيــة وغيــاب قــوة 

الــردع اإلرسائيليــة هــم نتــاج السياســة الضعيفــة، املحتويــة 

واملدافعــة. كلهــم يعرفــون أّن هــذا مل يكــن ذات النهــاج إذا 

مــا كان رئيــس الحكومــة ارئيــل شــارون. هــو مل يكــن ملنــح 
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املخربــني فرصــة لفــرض جنونهــم، هــو يعــرف كيــف يتعامل 

مــع اإلرهــاب.

تحليــل املقــال: يف املقــال التــايل، يقــوم جلعــاد شــارون، ابــن 

ــادر إىل  ــذي ب رئيــس الحكومــة الســابق ارئيــل شــارون، وال

خطــة االنفصــال عــن غــزة بالدفــاع عــن خطــة والــده التــي 

تاقــي الهجــوم الدائــم بادعاء أنهــا الســبب يف كل التطورات 

ــى  ــة ع ــادة اإلرسائيلي ــم القي ــن يهاج ــارون األب ــة. ش األمني

هجومهــا لوالــده، يصفهــم بالقيــادة الهشــة، إال أنّــه وســط 

هــذا الوصــف ال يخــى املقــال مــن تحريــض وطلــب 

ــا  ــني، وكأن غــزة ال يكفيه ــوة أكــر عــى الغزي باســتعامل ق

القصــف العشــوايئ إمنــا هنالــك إىل قــوة أكــر!

الكاتب: بروفسور ايال زيرس

صحيفة يرسائيل هيوم.

ارث عرفات: افراغ القومية الفلسطينية

ــا عــى مــوت عرفــات.  يحيــى اليــوم الفلســطينيون 15 عاًم

الكثــر مــن الفلســطينيون يتخلــون عــن دربــه، العــامل 

ال يبــدي اهتامًمــا للقضيــة الفلســطينية ومكمــي دربــه 

ــة . ــل أهمي ــل وأق ــون إىل أق يتحول

يف الســلطة الفلســطينية يحيــون اليــوم 15 عاًمــا عــى 

وفــاة يــارس عرفــات، قائــد منظمــة التحريــر ومــن مؤســي 

ــاء جيــل عرفــات، أو شــخصيات  الســلطة الفلســطينية. ألبن

ــايل،  ــازن، رئيــس الســلطة الح مــن عمــره وجيــل أبــو م

والــذي يحتفــل هــذا العــام بجيله الـــ83، ال زال عرفــات رمزًا 

ــي  ــل الرشع ــى املمث ــل، وحت ــطيني بإرسائي ــال الفلس للنض

ــة النضــال تتلخــص دون  ــال. أهمي ــم الفلســطيني ألجي لله

أدىن شــك مبشــاركة عرفــات يف مجلــس األمــم املتحــدة 

ــن  ــا بعــد عقدي ــا، وايًض ــل 54 عاًم ــط قب عــام 1974، بالضب

ــول  ــلو يف أيل ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــع التوقي ــن م ــن الزم م

1993، والــذي منــح الفلســطينيني ومنظمــة التحريــر اعرتافـًـا 

إرسائيليــا وســيطرة جغرافيــة عــى يهــودا والســامرة وقطــاع 

غــزة. لكــن بالنســبة ألغلبيــة املجتمــع الفلســطيني، عرفــات 

هــو ذكــرى فقــط وايًضــا شــخصية غــر مهمــة. خــال الـــ15 

عاًمــا التــي مــرت، منــذ مــوت عرفــات، القضيــة الفلســطينية 

ــى  ــريب، وحت ــامل الع ــر الع ــة يف نظ ــا املركزي ــدت أهميته فق

بنظــر العــامل أجمــع.

التــآكل يف مكانــة الفلســطينيني نتــج مــن دمــج قاتــل 

تجاههــم بــني غيــاب الصــر، اإلرهــاق، وحتــى زهــق الكثــر 

مــن العــامل مــن طريقــة ادارتهــم لألمــور- لكــن إىل جانــب 

ــة الفلســطينية  ــم أّن القضي ــق الفه ــن منطل ــا م ــك، ايًض ذل

ــى  ــم ع ــت األه ــدو ليس ــا يب ــى م ــدة، وع ــت الوحي ليس

أجنــدة املنطقــة اليوميــة، ومــن منطلــق الفهــم أّن هنالــك 

مشــاكل ال تقــل أهميــة والتــي تســتوجب الحــل غــر 

ــا. ــرشوط به ــر امل ــطينية وغ ــة الفلس ــق بالقضي املتعل

العمليــات اإلرهابيــة التــي تنفذهــا القاعــدة، والحًقــا ظهــور 

داعــش، مســوا مبكانــة القضيــة الفلســطينية، حيــث علمــوا 

ــني  ــرق ب ــه ال ف ــة، أنّ ــاج املعرف ــن يحت ــة مل ــع، خاص الجمي

»اإلرهــاب الــيء« و»اإلرهــاب الجيــد«، وأن كل مــن ابــدى 

ــل، ســيجد  ــا مــع اإلرهــاب الفلســطيني ضــد إرسائي تعاطًف

نفســه يف الختــام مقابــل إرهــاب إســامي متطــرف.

ــف  ــه العن ــج مفاوضــات يرافق ــات كان نه ــارس عرف ــج ي نه

ــل  ــازن، مكم ــو م ــه. أب ــزاع مطالب ــة النت ــاب كطريق واإلره

ــض  ــه يرف ــرى أن ــو األخ ــرة تل ــن م ــه أعل ــح أن ــه، صحي درب

ــه، بديــل  ــل ل اإلرهــاب، لكــن ال ميلــك أي قــوة لطــرح بدي

الســام املبنــي عــى تنــازالت وتفاهــامت التــي مــن شــأنها 

أن تجتــاز الطريــق املغلــق الــذي وصــل إليــه الفلســطينيون.

ويف الختــام، فشــل الســلطة يف إقامــة مؤسســات حكــم 

تعمــل كــام يجــب ونظيفــة مــن الفســاد، كلفهــا مثــن 

ــذي  ــطيني، وال ــع الفلس ــر املجتم ــة يف نظ ــدان الرشعي فق

شــاهد بوضــوح كيــف متــر مليــارات الشــواكل، وهــي عبــارة 

ــة  ــوب الخاص ــدويل، إىل الجي ــع ال ــن املجتم ــات م ــن هب ع

أو يف حالــة حــامس إىل انفــاق اإلرهــاب لــرشاء صواريــخ ال 

ــا. ــاع له ــة لســكان القط حاج

ــطينية  ــة الفلس ــة القومي ــى أّن الحرك ــؤرش ع ــه م ــذا كل ه

وصلــت إىل نهايــة طريقهــا، فقد فشــلت يف إدارة مؤسســات 

الفصائــل  عــى  قوتهــا  فــرض  يف  تنجــح  ومل  الســلطة، 

واملنظــامت املســلحة، مثــل حــامس، وخــرست دعــم العــامل، 

وأكــر مــن كل هــذا الطريــق الــذي مــن املفــرتض أن تقرتحه 

ــعبها. إىل ش

تحليــل املقال: ايــال ســيزر، يحمــل درجــة بروفســور ويعــي 

أّن مــا يكتبــه لــه تأثــر عــى القــارئ اإلرسائيــي، فمــن خال 

مقالــه هــذه يوجــه رســالة محرضــة إىل القــارئ اإلرسائيــي 

ــر  ــت تفتق ــا بات ــطينية وقيادته ــلطة الفلس ــا أّن الس مفاده

الفلســطينية  الســلطة  ويتهــم  يحلــل  رشعيّــة!،  أي  إىل 

بالفشــل، ويتهــم قياداتهــا بالفســاد والرسقــات! مــن جانــب 

آخــر نــراه مدافــع رشس عــن رئيــس الحكومــة اإلرسائيــي، 

ــف  ــن مل ــر م ــوم أك ــه الي ــذي يواج ــو، وال ــني نتنياه بنيام
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فســاد واحــد.

يتجاهــل زيــرس أّن الشــهيد يــارس عرفــات ايقونــة للشــعب 

ــد أّن  ــل نهجــه، لكــن مؤك ــد تنــى إرسائي الفلســطيني، وق

هــذا النهــج ال ينســاه الشــعب الفلســطيني.

ــا، خــال احــداث شــغب  مقتــل شــاب فلســطيني، 22 عاًم

بالقــرب مــن الخليــل:

مقتل فلسطيني، جيش الدفاع بدأ بالتحقيق

مخيــم العــروب أمــس: قــوة مــن »جفعــايت« اقتحمــت 

ــل،  ــارع املقاب ــى الش ــارة ع ــاء حج ــاب الق ــكان يف اعق امل

عــرشات الفلســطينيون قامــوا بإلقــاء الحجــارة عليهــم كــام 

ــل إىل  ــغب وص ــداث الش ــال اح ــة. خ ــات الحارق والزجاج

املــكان، مــن شــارع فرعــي، شــاب يهــرول، والــذي احــرتق 

بيتــه، وكان يلــوح بقطعــة قــامش. الجنــود يدعــون أّن 

حياتهــم كانــت يف خطــر، مبعــوث األمــم املتحــدة اســتنكر 

ــا. ــق فيه ــش يحق ــادث، والجي الح

كتب: اليئور ليفي واليشع بني كيمون

ــة  ــوت يف منطق ــى امل ــس حت ــب ام ــطيني أصي ــاب فلس ش

ــن  ــوة م ــن ق ــه م ــران تجاه ــت الن ــد أّن اطلق ــل بع الخلي

جيــش الدفــاع اإلرسائيــي عندمــا كان يلـّـوم بقطعــة قــامش، 

ــغب.  ــداث ش ــة اح ــا املنطق ــهدت فيه ــذي ش ــت ال يف الوق

ــدأت  ــام ب ــر، في ــت يف خط ــم كان ــوا أّن حياته ــود ادع الجن

ــا  ــص إذا م ــادث لفح ــق يف الح ــكرية بالتحقي ــة العس النياب

ــار رضورّي. ــاق الن كان اط

الحــدث بــدأ يف ســاعات الصبــاح، عندمــا قــام شــباب مــن 

مخيــم العــروب بإلقــاء حجــارة تجــاه شــارع 60 الــذي 

ــاب  ــة. يف أعق ــيارات إرسائيلي ــي لس ــط رئي ــتعمل كخ يس

ذلــك، دخــل إىل مخيــم العــروب قــوة مــن »جفعــايت«، 

وبــني األطــراف تطــور املوضــوع إىل مواجهــة. الفلســطينيون 

قامــوا بإلقــاء الحجــارة عــى الجنــود، الذيــن بدورهــم حالــوا 

ــدث  ــرات. الح ــق مظاه ــال ادوات تفري ــن خ ــم م تفريقه

ــش  ــق تحقيقــات الجي تطــور اكــر، ويف هــذه اللحظــة، وف

ــة  ــاء الزجاجــات الحارق ــام بإلق ــباب ق ــى أّن الش ــح ع يتض

ــود. عــى الجن

بــذات الوقــت، ومــن شــارع فرعــي، طــل شــاب فلســطيني 

الذيــن يســكن يف املــكان وبيتــه يحــرتق. الفلســطينيون 

يدعــون أّن البيــت احــرتق يف أعقــاب اطــاق النــار مــن قبــل 

الجيــش تجــاه البيــت، االدعــاء الــذي مل يتــم تأكيــده حتــى 

األمــس.

بــكل األحــوال، يف اثنــاء هولــة الشــاب يف الشــارع الفرعــي 

ــار  ــه احض ــب من ــه تطل ــاه بيت ــن تج ــوات م ــمعت اص س

امليــاه إلخــامد الحريــق. الفلســطيني أكمــل الهرولــة يف 

ــا يف  ــامش، لرمب ــرف بقطعــة ق ــي وكان يرف ــارع الفرع الش

شــارة منــه للجنــود انــه ال ينــوي املــس بهــم، بعــد لحظــات 

ــاق  ــن اط ــب م ــي اصي ــارع الفرع ــن الش ــه م ــن خروج م

النــار مــن الجنــود، الــذي وجــه وعــى مــا يبــدو إىل ملقــي 

ــة. ــات الحارق الزجاج

بعــد أن انتهــت أعــامل الشــغب، اصيبــت مســافرة إرسائيلية 

تبلــغ مــن العمــر 50 عاًمــا يف أعقــاب القــاء الحجــارة مــن 

املخيــم إىل الشــارع الــذي تــم اســتهدافه يف ســاعات الصباح.

تحليــل الخر: مــن شــاهد الفيلــم الــذي وثــق عمليــة 

اعــدام الشــاب، عمــر البــدوي )22 عاًمــا( يــرى بوضــوح أّن 

الوحــدة اســتهدفته، فالشــارع الفرعــي كان ضيــق جــًدا وال 

احتــامل أن يتواجــد فيــه أكــر مــن شــخص، والبــدوي كان 

ــه لــن ميــس بالجنــود. يرفــع الرايــة مؤكــًدا أن

ــاوال  ــام ح ــة، إال أنّه ــرض الحقيق ــاوال ع ــا ح ــان لرمب املراس

وبشــدة منــح رشعيــة للجيــش لعمليــة اإلعــدام، فوفــق كل 

املــؤرشات مل يكــن هنالــك أي خطــر عليهــم إال أّن املراســلني 

حــاوال تفهــم روايتهــم ورشعنتهــا، ايًضــا مــن خــال الكتابــة 

عن الســيدة التي اصيب من القاء الحجارة عى شــارع 60.  

ياحــظ أنــه ورغــم التقريــر املوســع عــن املوضــوع إال 

أّن املراســلني مل يذكــرا أســم الشــهيد، فقــط شــاب مــن 

العــروب، وكأن ال هويــة لــه، وال تفاصيــل وال عائلــة ثــكى 

حــاول مســاعدتها يف اخــامد الحريــق.

مايكروسوفت تحقق مع رشكة إرسائيلية تستثمر بها

AnyVi-  عماقــة التكنولوجيــا تفحــص ادعــاءات وفقهــا

sion املختصــة يف تكنولوجيــا التعرف إىل الوجوه، تشــارك يف 

مــرشوع يرصــد الفلســطينيني يف املناطــق. الرشكــة يف تعقيب 

لهــا: ال نطبــق التكنولوجيــا يف مناطــق يهــودا والســامرة.

كتب: يوسف يرسائيل، القناة 13

االســتعامل التكنولوجــي يف التعــرف إىل الوجــوه ينتــرش 

ــق  ــة يف مناط ــرة، خاص ــنوات األخ ــامل يف الس ــا يف الع رسيًع

املعابــر،  املطــارات،  مثــل  باألفــراد،  ومكتظــة  حساســة 

ــي  ــش األمن ــل التفتي ــة، ويســتخدم لتحوي املاعــب الرياضي

ــل. ــايب أق ــر، وضب ــال اك إىل فع

AnyVi-  احــدى الــرشكات الطائعيــة يف املجــال رشكــة

ــخيص  ــول للتش ــا حل ــور ايًض ــي تط ــة، والت sion اإلرسائيلي
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ــج  ــال برنام ــن خ ــه، م ــخيص الوج ــة تش ــرتي، خاص البيوم

التــي يتصــل مــع كل كامــرا، وفــق ادعــاء الرشكــة، وتســمح 

ــا. ــت حدوثه ــر وق ــرف إىل مخاط بالتع

رغــم ذلــك، تلقــت الرشكــة الكثــر مــن اإلنتقــادات والتــي 

مفادهــا أّن الرمجــة التــي تقــوم بتســويقها تســتعمل مــن 

ــامرة.  ــودا والس ــة يف يه ــة اإلرسائيلي ــة األمني ــل املنظوم قب

وفــق تقاريــر انتــرشت مؤخــرًا يف صحيفــة »دا ماركــر« والـــ 

ــه  ــم تركيب ــة ت ــج الرشك ــأن برنام ــة، ف »ان يب يس« األمريكي

ــل  ــطينيني إىل داخ ــر للفلس ــكل مع ــي تش ــز الت يف الحواج

الخــط األخــر بشــكل يومــي، باإلضافــة انتــرش أّن الرشكــة 

مشــاركة يف برنامــج رسي جــًدا الــذي يشــخص الفلســطينيني 

ــي  ــرشة، لدواع ــرات منت ــال كام ــن خ ــز م ــارج الحواج خ

أمنيــة.

الرشكــة قالــت يف تعقيــب لهــا: AnyVision الرشكــة ال 

ــارج  ــامرة، خ ــودا والس ــم يف يه ــكل دائ ــا بش ــق نظامه تطب

ــهر.  ــذف وتش ــن ق ــارة ع ــاء عب ــذا اإلدع ــز وأّن ه الحواج

ــز  ــوه يف الحواج ــى الوج ــرف ع ــام التع ــل نظ ــة تفع الرشك

مــن أجــل انقــاذ حيــاة األفــراد وللتعــرف رسيعــا عــى 

ــت يف األدوار. ــل الوق ــام يقل ــول م ــح الدخ ــاب تصاري اصح

مــن  الخــر: فضيحــة رشكة AnyVision بــدأت  تحليــل 

شــبكة األخبــار »ان يب يس« األمريكيــة، وتــم التطــرق إليهــا 

هنــا كفضيحــة فقــط يف صحيفــة »دي ماركــر« املقربــة مــن 

ــاع  ــت الدف ــا باقــي وســائل اإلعــام فقــد حاول ــس، ام هأرت

ــدى  ــن م ــئلة ع ــم أي اس ــة دون تقدي ــا رشعي ــا ومنحه عنه

قانونيــة عملهــا خاصــة يف التعــدي عــى خصوصيــة األفــراد.

املصدر: ) ماكو ( القناة 12

التاريخ: 2019.11.11

النرشة اإلخبارية

تقرير: أوهاد حيمو

ــاب  ــل ش ــاري، توثيــق ملقت ــر االخب ــر يف هــذا التقري يظه

فلســطيني أعــزل عــى يــد قــوات مــن الجيــش اإلرسائيــي. 

ــق قريــب  ــه إلخــامد حري ــاء محاولت ويظهــر يف الشــاب أثن

ــار  ــا مــن االنتشــار، ليتفاجــئ بإطــاق الن ــه، خوفً مــن منزل

عليــه، مــن قبــل أحــد الجنــود، الذيــن كانــوا يرتصــدوا 

للشــبان الفلســطينيني.

الجنــود ادعوا أن الشــاب كان يشــارك مبظاهــرة مع مجموعة 

مــن الشــبان الذيــن كانــوا يرشــقوا الحجــارة نحوهــم، فــكان 

الحــل بالنســبة لهــم هــو قتــل الشــبان الفلســطينيني العــزل 

ــاص الحّي! بالرص

املصدر: ) كان ( هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون

التاريخ: 2019.11.10

النرشة اإلخبارية املسائية

تقرير: نوريت يوحنان

ــة  ــش والرشط ــوات الجي ــداء ق ــر اعت ــذا التقري ــر يف ه يظه

اإلرسائيليــة عــى ســكان قريــة العيســاوية يف القــدس، 

بــني الرشطــة واملواطنــني، بســبب  اشــتباكات  ونشــوب 

ــد  ــزل ألح ــاحة من ــة س ــة مللكي ــال الرشط ــد رج ــاك أح انته

املواطنــني، الــذي اعــرتض عــى ركــن القــوات ســيارة الرشطة 

يف ســاحة منزلــه، مــام أدى إىل اعتــداء رجــال الرشطــة عليــه 

بالــرب وعــى عــدد مــن املواطنــني باإلضافــة إىل اعتقــال 

ــم. أحده

ــة باالنســحاب والخــروج  ــى هــذه الحادث الرشطــة ردت ع

مــن مجموعــة واتســاب خاصــة أنشــأت مــن أجــل الحفــاظ 

عــى » التهدئــة » بســبب أحــداث االشــتباكات املتكــررة بني 

املواطنــني والرشطــة، باإلضافــة إىل ذلــك أخلــت نفســها مــن 

املســؤولية عندمــا تنكــرت عــن علمهــا عــن هــذه األحــداث.

التاريخ: 2019.11.13

النرشة االخبارية الرئيسية

تقرير: يارون أفراهام

يظهــر يف التقريــر، نتنياهــو وهــو يحــرض ضــد النــواب 

يف  خطابــه  خــال  املشــرتكة،  القامئــة  أعضــاء  العــرب 

ــدوان  ــة بالع ــة املتعلق ــداث الجاري ــول األح ــت، ح الكنيس

ــزة. ــاع غ ــى قط ع

وخــال خطابــه قــام النائــب أحمــد طيبــي مبقاطعتــه 

ووصفــه باملحــرض والــكاذب، ومــن ثــم أمــر رئيــس الجلســة 

ــي  ــه باق ــة الكنيســت، ولحــق ب ــن قاع ــي م بإخــراج الطيب

ــو  ــاب نتنياه ــى خط ــا ع ــك احتجاًج ــرتكة وذل ــاء املش أعض
ــم.399 ــي ضده التحري

»بتسيلم«: احتجاز جثامني الشهداء سياسة ابتزاز 
ارسائيلية حقرية

 قــال مركــز املعلومــات االرسائيــي لحقــوق االنســان يف 

األرايض املحتلــة )بتســيلم(، إن سياســة احتجــاز جثامــني 

ــة  ــة، سياس ــلع للمقايض ــا س ــطينيّني وكأنّه ــهداء الفلس الش

ــا،  ــة العلي ــن املحكم ــا م ــادق عليه ــة، ومص ــرة ودنيئ حق

ــاّم  ــر م ــة أك ــة املحكم ــى حقيق ــهد ع ــة تش ــي سياس وه

ــة. ــة السياس ــى قانونيّ ــهد ع تش
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وأعــاد مركــز املعلومــات االرسائيــي، يف تقريــر نــرشه تحــت 

مــا يســمى بـ»روتــني العنــف« مــن قبــل ســلطات االحتــال 

بحــق املواطنــني الفلســطينيني، التذكــر مبأســاة احتجــاز 

ــي لجثامــني عــرشات الشــهداء،  ــال االرسائي ســلطات االحت

ــا  ــا 50 جثامن ــز تعداده ــات املرك ــق معطي ــغ وف ــي يبل الت

عــى االقــل.

مركــز »بتســيلم« اكــد أّن احتجــاز جثامــني فلســطينيّني ألجل 

اســتخدامهم كورقــة مســاومة يف مفاوضــات مســتقبلية جزٌء 

مــن سياســة تتّبعهــا إرسائيــل منــذ ســنوات طويلــة ولكّنهــا 

ــذه  ــرار اتّخ ــر ق ــاين 2007 ع ــون الث رســختها رســميًّا يف كان

»الكابينــت« )املجلــس الــوزارّي املصّغــر( تحــت عنــوان 

»سياســة موّحــدة يف شــأن التعامــل مــع جثامــني املخّربــني.«

ــّم تقديــم التــامس ضــّد القــرار  وأشــار املركــز اىل أنــه ت

وقبلــت املحكمــة االلتــامس بأغلبيّــة آراء القضــاة، غــر 

أنّهــا عــادت وقلبــت حكمهــا رأًســا عــى عقــب يف مناقشــة 

إضافيّــة، حيــث أصــدرت هيئــة قضــاة موّســعة حكــاًم 

يقــول إّن أنظمــة الّدفــاع يف أوقــات الطــوارئ تخــّول الّدولــة 

احتجــاز جثامــني وأســندت حكمهــا إىل تأويــل غــر معقــول 

القانــون  أحــكام  إىل  الطــوارئ وتطــرّق جــزيّئ  ألنظمــة 

ــدويّل. ال

ــور  ــال الروفس ــة، ق ــة الباطل ــذه السياس ــى ه ــا ع وتعليق

مردخــاي كرمينيتــرس إنـّـه »يجــب منــع االســتخدام اإلرهــايّب 

لألشــخاص أو الجثامــني بهــدف اإلرغــام أو االبتــزاز وفــرض 

ــا سياســة تســبّب  ــك، وإنّه ــني يف ذل ــات عــى املتورّط عقوب

معانــاة ال توصــف ألرس املتوفّيــني املحتجــزة جثامينهــم، 

ــى  ــب ع ــني تصّع ــم املتوفّي ــن أحبّائه ــة دف ــاع إمكانيّ امتن

ــام  ــم، ك ــع فقدانه ــل م ــم والتعاُم ــل وفاته ــذه األرس تقبّ ه

ــه  ــا يقتضي ــة مب ــيم الّازم ــة املراس ــن إقام ــم م ــا تحرمه أنّه

ــادات”. ــن والع الّدي

ونــرش املركــز مقابلــة أجراهــا يف شــهر اكتوبــر املــايض مــع 

ــن  ــال م ــة أطف ــة وأّم ألربع ــا( أرمل ــح )34 عاًم ــاين صال ته

ســّكان مخيـّـم جباليــا لّاجئــني يف قطــاع غــزة، »قُتــل زوجــي 

عطّــاف صالــح يف التاســع مــن ايلــول عــام 2018، رشق 

مخيّــم جباليــا ومنــذ ذلــك الحــني يحتجــز الجيــش اإلرسائيّي 

جثامنــه ويرفــض إعادتــه إلينــا، عطّــاف هــو زوجــي الثــاين، 

وكان زوجــي األّول استُشــهد يف عــام 2008 وكان لدينــا 

حينهــا ابنــة تُدعــى رشوق وتبلــغ اليــوم الـــ14 مــن عمرهــا، 

ــد  ــره. بع ــن عم ــوم الـــ12 م ــغ الي ــّي ويبل ــن يُدعــى ع واب

ــقيق  ــن ش ــت م ــه تزّوج ــى وفات ــهر ع ــة أش ــّي خمس م

ــاف. زوجــي عطّ

ــت  ــو رفض ــي ل ــر ألنّن ــار آخ ــدّي خي ــن ل ــت: “مل يك وأضاف

ــاف  ــع عطّ ــة م ــّن العاق ــي. لك ــة األوالد مّن ــذت العائل ألخ

تحّســنت بالتدريــج. لقــد كان زوًجــا طيّبًــا وأبًــا محبًّــا 

ألوالده. يف البدايــة رفضــت رشوق أن تخاطبــه بالقــول »أيب« 

لكّنهــا تقبّلتــه رويــًدا رويــًدا، أّمــا عــّي فقــد كان صغــرًا وال 

ــه. كان  ــاف أســهل علي ــل عطّ ــده لذلــك كان تقبّ ــر وال يتذكّ

ــي.  ــاول أن يفرحن ــا يح ــب وكان دامئً ــب طيّ ــاف ذا قل عطّ

ــاعديت  ــاول مس ــة كان يح ــي أو حزين ــراين أب ــا كان ي عندم

عــى نســيان مــا حــدث”.

وتابعــت: »ُرزقــت أنــا وعطـّـاف بابــن أســميناه قــيّص، وابنــة 

أســميناها نعيمــة، ولكّنــه كان يحــّب أوالدي أســوة بــأوالده 

ويعامــل الجميــع معاملــة متســاوية. تحّســن الوضــع كثــرًا 

وأخــذت أحــّس أنّنــي أعيــش معــه حيــاة جديــدة وأّن 

اللــه عّوضنــي بــه ليمــأل الفــراغ الــذي تركــه مصلــح، لكــّن 

ــك  ــا. حــدث ذل ــاف أيًض ــهد عطّ ــُدم إذ استُش ســعادتنا مل ت

حــني كان يف طريقــه إىل منطقــة مظاهــرات العــودة. تلــك 

كانــت املــرّة األوىل واألخــرة التــي يذهــب فيهــا إىل هنــاك. 

قيــل لنــا إنـّـه أصيــب قــرب الرشيــط وإّن الجيــش أخــذه ثــّم 

بعــد ســاعة واحــدة أبلغونــا بأنـّـه قُتــل. حــني ســمعت ذلــك 

ــون  ــم يكذب ــع إنّه ــت للجمي أغمــي عــّي وحــني أفقــت قل

ــوم  ــي وأرصخ. يف الي ــت أب ــل. كن ــد قلي ــيعود بع ــه س وإنّ

التــايل تواصلــت عائلــة زوجــي مــع الّصليــب األحمــر فأكّــد 

لهــم نبــأ استشــهاده”.

ــي النفســيّة  ــاف حالت ــهد عطّ ــذ أن استُش وتؤكــد تهــاين: من

ا خاّصــة بعــد أن أبلغونــا أّن الجيــش اإلرسائيــي  صعبــة جــدًّ

ــد أن  ــا. أري ــا حاليًّ ــزم إعادته ــه ال يعت ــه وأنّ ــز جثامن يحتج

أحتضــن جثــامن زوجــي وأن أوّدعــه أنــا واألوالد، نريــد 

ــن  ــرتق م ــي أح ــهداء. إنّن ــل كّل الش ــزّة مث ــه يف غ أن ندفن

ــا  ــال لن ــذ أن ق الّداخــل مــا دام الحــال مســتمرًا هكــذا. من

الّصليــب األحمــر إّن جثامنــه موجــود يف ثّاجــة املــوىت أفّكــر 

فيــه طيلــة الوقــت ويصعــب عــّي النــوم. ليتنــي أصــل إىل 

ــه. ــق زوجــي وأملــس وجه ــا وأعان ــك الثّاجــة وأفتحه تل

وتقــول: قــيص يقــول يل كّل يــوم إنـّـه يريــد أن ندفــن والــده 

لــي يســتطيع معانقتــه ومــن ثــّم زيــارة قــره، نعيمــة مــا 

زالــت ال تــدرك مــا يحصــل، هــي تعتقــد أّن والدهــا ال 

ــه ســوف يعــود إلينــا، عندمــا تغضــب مّنــي  ــا وأنّ يــزال حيًّ
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ــا ســوف تشــتكيني لوالدهــا. ــدين بأنّه تتوّع

وتشــر تهــاين اىل أنهــا تتلّقــى الّدعــم مــن جمعيّــات تســاعد 

األرامــل واأليتــام وإنهــا تتدبّــر أمورهــا عــى نحــو مــا، 

ا  مضيفــة: أقيــم يف منــزل أهــل زوجــي وهــذا صعــب جــدًّ

عــّي، وحاولــت العــودة إىل أهــي ولكــّن أهــل زوجــي قالــوا 

إنّنــي أســتطيع أن آخــذ معــي فقــط نعيمــة الصغــرة ويظــّل 

بقيّــة األوالد عندهــم، فعلــت ذلــك ولكّننــي مل أتحّمــل، 

ــم  ــدت إىل منزله ــّم ع ــد أهــي خمســة أشــهر ث ــت عن بقي

لــي أكــون مــع أوالدي.

ــي  ــامن زوج ــدوا جث ــى أن يعي ــول: أمتّن ــاين بالق ــم ته وتخت

لــي أمتّكــن مــن وداعــه ودفنــه ليهــدأ قلبــي قليــًا. حيــايت 

ــّوًرا  ــت من ــد كان البي ــة. لق ــة وحزين ــاف مظلم ــدون عطّ ب

بوجــوده واآلن أفتقــد ابتســامته وطيبــة قلبــه. اآلن ال حــّب 

ــل400. ــي أصــّر نفــي وأتحّم ــان ولكّنن وال حن

الثالثاء 2019/11/19

أمريكا: املستوطنات يف الضفة الغربية »ال تخرق القانون 
الدويل«

تنديد فلسطيني واسع: قرار باطل ومرفوض ومدان 
ويهدد السلم واألمن الدوليني

ــاء  ــو، مس ــك بومبي ــريك، ماي ــة األم ــر الخارجي ــن وزي أعل

أمــس، أن بــاده مل تعــد تعتــر املســتوطنات يف الضفــة 

ــدويل«، يف  ــون ال ــع القان ــة »غــر متســقة م ــة املحتل الغربي

تحــول »رمــزي« يف السياســة الخارجيــة األمركيــة بهــذا 

الخصــوص.

ــاش  ــب النق ــع جوان ــة جمي ــد دراس ــو »بع ــال بومبي وق

ــة(  ــى أن )إقام ــذه اإلدارة... ع ــق ه ــة، تواف ــوين بعناي القان

مســتوطنات إرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة ال يتعــارض يف حد 

ــدويل«. ــون ال ــه مــع القان ذات

ويعتــر اإلعــان األمــريك، تراجعاً عــن رأي قانوين صدر عن 

الخارجيــة األمركيــة يف العــام 1978، يقي بأن املســتوطنات 

يف األرايض املحتلــة »ال تتوافــق مــع القانــون الــدويل«.

وكانــت وكالــة »أسوشــييتد بــرس« األمركيــة، قــد كشــفت 

يف وقــت الحــق، مقتطفــات مــن مســودة خطــاب بومبيــو 

ــا  ــأن القضاي ــد ب ــب تعتق ــه أن »إدارة ترام ــاء في ــذي ج وال

القانونيــة املحيطــة مبســألة املســتوطنات هــي مســألة 

ــة«. ــم اإلرسائيلي ــص املحاك تخ

الرئيــس ترامــب تغــّر نهــج  وقــال بومبيــو إن إدارة 

ــتوطنات  ــاه املس ــا تج ــاراك أوبام ــابق ب ــس الس إدارة الرئي

اإلرسائيليــة. وأضــاف أن البيانــات الرســمية األمركيــة تجــاه 

ــود  ــر العق ــى م ــة ع ــة الغربي ــتيطان يف الضف ــطة االس أنش

كانــت »متقلبــة«.

وذكــر أنــه »يف عــام 1978، خلصت إدارة )الرئيس األســبق 

ــة يف  ــتوطنات اإلرسائيلي ــة املس ــر إىل أن إقام ــي( كارت جيم

ــاءت  ــدويل، وج ــون ال ــع القان ــارض م ــة تتع ــة الغربي الضف

بعــده إدارات أخــرى عارضــت قــرار الرئيــس كارتــر«.

رغــم ذلــك، زعــم وزيــر الخارجيــة األمــريك أن هــذا 

ــة،  ــة الغربي ــايئ يف الضف ــع النه ــرق إىل الوض ــرار ال يتط الق

قضايــاه  أحــد  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  تعتــر  والــذي 

ــني والحــدود.  ــب القــدس والاجئ ــع الرئيســية إىل جان األرب

وقــال بومبيــو إن »الوضــع النهــايئ ســيحدده الفلســطينيون 

ــات«. ــال املفاوض ــن خ ــون م واإلرسائيلي

وبهــذا الصــدد، نــددت الرئاســة الفلســطينية بإعــان 

بومبيــو حــول املســتوطنات.

وقــال الناطــق الرســمي بلســان الرئاســة نبيــل أبــو ردينــه 

لـ»األيــام« إن االســتيطان اإلرسائيــي يف األرايض الفلســطينية 

ــدويل كــام  ــون ال هــو غــر رشعــي ومخالفــة رصيحــة للقان
تجمــع عــى ذلــك دول العــامل.401

بومبيو: املستوطنات اإلرسائيلية ال تتعارض مع القانون 
الدويل

فيــام يعــد تحــوالً خطــراً يف السياســة األمركيــة بالنســبة 

ــن  ــة، أعل ــألرايض الفلســطينية املحتل لاحتــال اإلرسائيــي ل

وزيــر الخارجيــة األمــريك مايــك بومبيــو يف مؤمتــر صحفــي 

عــر أمــس، أن املســتوطنات اإلرسائيليــة »ال تتعــارض مــع 

القانــون الــدويل« مــام يبــدد عمليــاً أيــة آمــال لقيــام دولــة 

فلســطينية مســتقلة ومتامســكة عــى األرايض املحتلــة عــام 

1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة املحتلــة. وأعلــن بومبيــو 

ــوين  ــرأي القان ــن ال ــك ع ــى بذل ــدة تتخ ــات املتح أن الوالي

الصــادر عــن وزارة الخارجيــة عــام 1978 والــذي ينــص عــى 

أن املســتوطنات يف األرايض املحتلــة »تتعــارض مــع القانــون 

الــدويل«. 

وتنظــر إدارة ترامــب إىل أن هــذا الــرأي القانــوين املعروف 

ــات  ــر هانســل«، هــو األســاس ملعارضــة الوالي باســم »مذك

ــاء  ــتوطنات وبن ــيع املس ــة لتوس ــرتة طويل ــذ ف ــدة من املتح
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ــار أن  ــى اعتب ــة، ع ــدة يف األرايض املحتل ــتوطنات جدي مس

ذلــك مضيعــة للوقــت، وتعتقــد إن أي أســئلة قانونيــة حــول 

القضيــة يجــب أن تعالجهــا املحاكــم اإلرسائيليــة. 

ــة  ــوة إىل إقام ــأن الدع ــول ب ــه »الق ــر يف بيان ــال الوزي وق

مســتوطنات تتعــارض مــع القانــون الــدويل مل تعمــل عــى 

ــه  ــة هــي أن ــة الســام، وأن الحقيقــة الصعب تقــدم يف عملي

ــر  ــزاع » وفــق املعاي ــاك أي حــل قضــايئ للن ــن يكــون هن ل

ــى  ــو ع ــن ه ــول م ــج ح ــة(، وأن الحج ــرارات الدولي والق

حــق ومــن هــو عــى خطــأ مــن حيــث القانــون الــدويل لــن 

ــب الســام«. تجل

ــه  ــام ب ــا ق ــت م ــب عكس ــس ترام ــاف: إدارة الرئي وأض

الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا حيــث »أنــه يف عــام 1981، 

ــد ريجــان موقــف ســلفه،  كان غــر الرئيــس األمــريك رونال

املتاحقــة  اإلدارات  وتتابعــت  كارتــر،  جيمــي  الرئيــس 

ــه يتعــارض مــع  ــه دون القــول بأن ــرأي ذات ــر عــن ال بالتعب

ــون  ــابق ج ــة الس ــر الخارجي ــن وزي ــدويل، ولك ــون ال القان

كــري يف عــام 2016 عــاد وأســامها تتعــارض مــع القانــون 

الــدويل« يف إشــارة ملوقــف إدارة ترامــب التــي امتنعــت عــن 

ــس  ــرار مجل ــد ق ــض ض ــق النق ــتعمل ح ــت ومل تس التصوي

ــم 2334. ــن رق األم

ورفــض وزيــر الخارجيــة اإلجابــة عمــن إذا كان هــذا 

ــل يف  ــي أي أم ــرة هانســل 1978م( ينه ــاء مذك ــرار )إلغ الق

تحقيــق حــل الدولتــني، ويضعنــا عمليــاً يف »دولــة واحــدة« 

مــردداً أن املواقــف الســابقة مل تــؤد إىل  الســام كــام رفــض 

املســتقبلية  االســتيطانية  النشــاطات  بشــأن  يتكهــن  أن 

ــة.402  ــاألرايض املحتل ب

فرنسا: سياسة االستيطان اإلرسائيلية باألرايض املحتلة 
غري قانونية وتتعارض مع قرارات مجلس االمن

أعلنــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، أن سياســة االســتيطان 

اإلرسائيليــة يف األرايض املحتلــة غــر قانونية مبوجــب القانون 

الــدويل ، وال ســيام القانــون اإلنســاين الــدويل وتتعــارض مــع 

قــرارات مجلــس االمن.

وأكــدت الخارجيــة الفرنســية يف بيــان لهــا، مســاء اليــوم 

ــرات  ــارة التوت ــا يف إث ــاعد أيًض ــتيطان يس ــاء، أن االس الثاث

ــف  ــو املوق ــذا ه ــني، وه ــل الدولت ــوض ح ــى األرض ويق ع

الثابــت لفرنســا. نحــن نأســف ألي قــرار يحتمــل أن يشــجع 
عــى اســتمرار االســتيطان«.403

برملانيون أمريكيون وبريطانيون: اعالن بومبيو يهدد حل 
الدولتني

بتعقيبــات  االجتامعــي  التواصــل  شــبكات   ضجــت 

ــان  ــد اع ــركا ض ــا وام ــن بريطاني ــني م ــؤولني وبرملاني مس

وزيــر الخارجيــة االمــريك مايــك بومبيــو اعتبار املســتوطنات 

ــدويل. ــون ال ــف القان ــة ال تخال يف الضف

املعــارض  الريطــاين  العــامل  حــزب  زعيــم  وغــرد 

قــرارات  قائــا: »موقفــي هــو موقــف  جرمي كوربــن، 

الضفــة  يف  املســتوطنات  يعتــر  الــذي  األمــن  مجلــس 

ــة  ــكل عقب ــدويل وتش ــون ال ــارخ للقان ــاك ص ــة انته الغربي

الســام«. أمــام 

الحــزب  عــن  األمــريك  الكونغــرس  عضــو  وغــردت 

ــة:  ــب، قائل ــيدة طلي ــل رش ــطينية األص ــي الفلس الدميقراط

تنتهــك  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيليــة  »املســتوطنات 

ــدويل، مهــام تقــول هــذه اإلدارة الفاســدة وغر  ــون ال القان

ــن  ــا ال يغــر م ــور( قوله األخاقية )ترمــب الشــبيه بالدكتات

الحقيقــة«.

كــام أعلــن 15 عضــو عــن الحــزب الدميقراطــي )املعارض(، 

األخــر  ترمــب  إدارة  قــرار  لهــم رفضهــم  تغريــدات  يف 

ــرين  ــة، وأبرزهــم ب ــة رشعي ــار املســتوطنات اإلرسائيلي باعتب

ــة  ــذي قــال: »إن املســتوطنات يف األرايض املحتل ســيندرز ال

غــر قانونيــة، وهــو واضــح يف القانــون الــدويل ويف قــرارات 

األمــم املتحــدة، ومــرة أخــرى ترمــب يعــزل الواليــات 

املتحدة ويقــوض الدبلوماســية الرضــاء قاعدتــه املتطرفــة«.

بــدوره، أعــرب نيكــوالس كريســتوف عــن حزنه مــن اعان 

ــر  ــا غ ــدا أنه ــة، مؤك ــتوطنات رشعي ــة املس االدارة األمركي

رشعيــة. معتــرا أن مثــل هــذه القرارات املتهورة تؤثــر عــى 

فــرص الســام، ســتؤثر عــى ارسائيــل وفلســطني وأمــركا.

غــر  بومبيــو  خطــوة  »إن  انديــك:  مارتــن  ويقــول 

مــررة«، متســائا: ملــاذا تصفــع الفلســطينيني عــى وجههــم 

مــرة اخرى؟ ملــاذا تعــزز االســتيطان؟ وحركــة الضــم يف 

لحظة تتزامــن مــع محاولــة غانتــس تشــكيل الحكومــة. 

متهــام ان هــذا االعــان يحمــل بصمــة فريدمــان.

بــدوره، شــدد مــارك بوكــن عــى أن املســتوطنات يف 

الضفــة  الغربيــة غــر قانونيــة، وهــو مــا يعــد تراجعــا عــن 

مــا كان معمــول بــه لعقــود مــن الحزبــني، معتــرا ان خطــوة 

االدارة االمركيــة تهــدد االســتقرار يف الــرشق االوســط وتهــدد 

حيــاة الفلســطينيني واإلرسائيليــني.
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ــة  ــان محاول ــث وارن، »االع ــردت اليزابي ــا، غ ــن جانبه م

أيديولوجيــة صارخــة مــن ادارة ترمــب لــرف االنتبــاه عــن 

فشــلها يف املنطقــة«، معتــرة أن املســتوطنات ال تشــكل 

انتهــاكا للقانــون الــدويل فحســب، »بــل انهــا تجعــل الســام 

صعــب التحقــق«.

ــام يقــول الســيناتور جيــف مــركي: »خطــأ التغــايض  في

ــل  ــودي لح ــد وج ــن تهدي ــتوطنات م ــه املس ــا متثل ــن م ع

ــام«. ــني وللس الدولت

ــدة »إن  ــغ يف تغري ــب الســيناتور بيتجي ــه عق ــن جهت وم

اعــان ادارة ترمــب حــول مســتوطنات الضفــة الغربيــة 

ــني يف  ــل الدولت ــق ح ــود تحقي ــع يف جه ــط تراج ــس فق لي

الــراع االرسائيــي الفلســطيني، بــل هــو االحــدث يف امنــاط 

ــة«. ــة الوطني ــر باملصلح ــي ت ــة الت ــرارات الهدام الق

مــن  الغربيــة  الضفــة  زرت  يقــول:  برنــز  نيكــوالس 

املســتوطنات،  يف  الهائــل  النمــو  شــاهدت  اســبوعني، 

ــا، ادارة ترمــب  ــا الفلســطينيون يومي ــي يواجه ــة الت واالهان

ــل  ــا الطوي ــن دعمن ــى ع ــركا وتتخ ــة ام ــي مبصداقي تضح

لحــل الدولتــني«.

حكومتنــا  »عــى  قالــت  جيابــال  باميــا  الجمهوريــة 

ــامل.  ــة اإلنســانية حــول الع ــز الســام، واحــرتام الكرام تعزي

ــة تهــدد أرايض القــرى الفلســطينية  املســتوطنات االرسائيلي

بكاملهــا بــا داع، وتــؤذي االطفــال، والعائــات، وتنهــي 

ــلمي«. ــني الس ــل الدولت ــا ح جذري

ــع  ــب بالرتاج ــرار ادارة ترم ــر: »ق ــارك ورن ــول م ــام يق في

عــن الدعــم الطويــل يف سياســة امــركا بشــكل احــادي 

ــة ال  ــة يف الضف ــتوطنات االرسائيلي ــة املس ــال رشعن ــن خ م

تخــدم اهــداف اســرتاتيجية مــا عــدا تقويضهــا فــرص حــل 

ــني«. الدولت

مــن جانبــه غــرد جوليــان كاســرتو »إن هــذه املســتوطنات 

انتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل وســتدفعنا بعيــدا عــن حــل 

الدولتــني. إنهــا خطــأ جســيم وســتر بفــرص الســام وتعزل 

امركا«.

بــدوره غــرد كــرس فــان هولــن »ان قــرار ترمــب رشعنــة 

ــل  ــه االخــرة لقت ــة هــي خطوت مســتوطنات الضفــة الغربي

حــل الدولتــني«.

وتقــول جويــن مــور، »انــا مضطربــة مــن القــرار االمــريك 

الــذي دفــع بأمــركا بعيــدا عــن كونهــا وســيطا نزيهــا، ووضع 

حواجــز إضافيــة أمــام تحقيــق حــل الدولتــني، وإنــه يقلــب 

عقــود مــن السياســة الخارجيــة ألمــركا عــى راســها«.

أمــا ســيث مولتــون فعــرد بالقــول: »هــذا تحــول جــذري 

لإرسائيليــني  الدائــم  للســام  مبــارشا  تهديــدا  يشــكل 

والفلســطينيني. مــرة أخــرى، ادارة ترمب تفقدنــا مصداقيتنا، 
ويســتمر ترمــب يف وضــع السياســة فــوق كل يشء آخــر.404

 »محدث« 165دولة تصوت لصالح حق تقرير املصري 
لشعبنا واملاليك يعتربه رد عىل إعالن بومبيو

ــرار  ــح ق ــوم الثاثاء، لصال ــة، مســاء الي ــت 165 دول  صوت

حــق تقريــر املصــر لشــعبنا، خــال جلســة للجنــة الثالثــة 

للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف نيويــورك.

املالــي،  واملغرتبني ريــاض  الخارجيــة  وزيــر  ورحــب 

بتصويــت أغلبيــة الــدول لصالــح قــرار حــق تقريــر املصــر 

يف اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، حيــث 

صوتــت 165 لصالــح القــرار، عارضتــه 5 دول هــي: )إرسائيل، 

وجــزر املارشــال، وميكرونيزيــا، ونــاورو، والواليــات املتحدة( 

ــرون،  ــرتاليا، والكام ــت )أس ــن التصوي ــت 9 دول ع وامتنع

وتونغــا،  وروانــدا،  وكريبــايت،  وهنــدوراس،  وغواتيــامال، 

وتوغــو، وفانواتو(، كــام شــهدت تحــول يف موقــف العديــد 

مــن الــدول مبــا فيهــا كنــدا التــي صوتــت لصالــح القــرار.

ــح  ــت لصال ــي صوت ــدول الت ــة ال ــر الخارجي ــكر وزي وش

القــرار، وطالــب دول العــامل لتتحــد عــى حــق تقريــر 

املصــر وحــق شــعبنا التمتــع لهــذا الحــق وانهــاء االحتــال 

الشــعب  ليســتطيع  فلســطني  دولــة  الرض  االرسائيــي 

الفلســطيني مامرســة هــذا الحــق.

ــكل  ــرار يش ــذا الق ــى ه ــح ع ــت الكاس ــد أن التصوي وأك

الــرد الطبيعــي لــدول املجتمــع الــدويل عــى اعــان االدارة 

ــة،  ــر الرشعي ــة غ ــتوطنات االرسائيلي ــول املس ــة ح األمركي

ــي  ــة الت ــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل الدولي ــرا بال مذك

ــا  ــه االســتعامرية مبــا فيه ــه أن الجــدار ومنظومت اكــدت في

املســتوطنات تحــرم الشــعب الفلســطيني مــن حقــه يف 

ــر املصــر. تقري

وطالــب املالــي الــدول االعضــاء يف االمــم املتحــدة، 

بتحمــل مســؤولياتهم لحاميــة حقــوق الشــعب الفلســطيني 

غــر القابلــة للتــرف واتخــاذ اجــراءات عمليــة يف مواجهــة 

ــجعه  ــي تش ــة الت ــدول املارق ــك ال ــي تل ــال االرسائي االحت

ــة. ــة الحالي ــه كاإلدارة االمركي ــه وجرامئ ــى انتهاكات ع

وشــدد عــى أن الدبلوماســية الفلســطينية ستســقط كل 

محــاوالت تقويــض حقــوق شــعبنا يف االســتقال وتجســيد 
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ــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، وعــودة الاجئــني اىل  دولت

ديارهــم.

بدورهــا، أعربــت مستشــار أول بالبعثــة املراقبــة الدامئــة 

ــن  ــيد، ع ــة رش ــم املتحدة نادي ــدى األم ــطني ل ــة فلس لدول

شــكر وتقديــر فلســطني لكافــة الــدول التــي صوتــت لصالــح 

القــرار، مشــيدة بالتأييــد الســاحق لــه وهــو يبعــث برســالة 

واضحــة إىل إرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــال، بــرورة 

ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــا بح ــاتها وانتهاكاته ــف سياس وق

ــاء  ــت إلنه ــان الوق ــد ح ــه ق ــني وأن ــل الدولت ــا لح ورفضه

االحتــال يك يحقــق الشــعب الفلســطيني حريتــه يف دولتــه 

ــة. املســتقلة، فلســطني وعاصمتهــا القــدس الرشقي

مــن جهتــه، قــال املراقــب الدائــم لدولــة فلســطني 

املتحدة الســفر ريــاض منصــور، إن هــذا  لــدى األمــم 

التصويــت شــبه الجامعــي لدعــم حــق تقريــر املصــر 

الســابقة،  الســنوات  كان يف  كــام  الفلســطيني  للشــعب 

وكذلــك التصويــت عــى القــرارات األخــرى املتعلقــة بقضيــة 

ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة التابع ــان املختلف ــطني يف اللج فلس

ــوة  ــم وبق ــدويل يدع ــع ال ــد أن املجتم ــدة تؤك ــم املتح لألم

حقــوق الشــعب الفلســطيني يف كافــة جوانبهــا، رغــم 

ــر يف  ــل إلحــداث تغي ــل إرسائي ــود املســتميتة مــن قب الجه
هــذا املوقــف الــدويل املبــديئ والثابــت.405

نادي األسري عشية يوم الطفل العاملي: االحتالل اعتقل 
أكرث من )745( طفالً منذ بداية العام الحايل

ــال  ــلطات االحت ــطيني، إن س ــر الفلس ــادي األس ــال ن  ق

اإلرسائيــي اعتقلــت )745( طفــاً فلســطينياً تقــل أعامرهــم 

ــايل 2019،  ــام الح ــة الع ــذ بداي ــك من ــاً، وذل ــن )18( عام ع

وحتــى نهايــة شــهر ترشيــن األول/ أكتوبــر العــام الجــاري.

ــية  ــاء، عش ــوم الثاث ــه الي ــر ل ــادي، يف تقري ــاف الن وأض

يــوم الطفــل العاملــي الــذي يصــادف عرشيــن ترشيــن 

الثــاين/ نوفمــر مــن كل عــام، أن قرابــة )200( طفــل تواصل 

ســلطات االحتــال اعتقالهــم يف معتقــات »مجــدو، وعوفــر، 

ــدس  ــال الق ــن أطف ــر م ــزء آخ ــة إىل ج ــون«، إضاف والدام

ــة. ــز خاص ــم يف مراك تحتجزه

وأوضــح نــادي األســر مجموعــة االنتهــاكات التــي تنفذها 

ســلطات االحتــال بحــق األطفــال خــال عمليــة اعتقالهــم 

ــة  ــم بطريق ــذ اللحظــة األوىل عــى اعتقاله ــدأ من ــي تب والت

وحشــية واقتيادهــم مــن منازلهــم يف ســاعات متأخــرة مــن 

الليل. وبعــد عــام 2015، وحســب تقريــر نــادي األســر، تــم 

توثيــق عــرشات الحــاالت ألطفــال أطلقــت قــوات االحتــال 

النــار عليهــم بشــكل مبــارش ومتعمــد خــال عمليــات 

اعتقالهــم، يُضــاف إىل ذلــك نقلهــم إىل مراكــز التحقيــق 

أو رشاب، واســتخدام  والتوقيــف وإبقائهــم دون طعــام 

الــرب املــرح بحقهــم، وتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ البذيئة 

ــم  ــات منه ــزاع االعرتاف ــم، وانت ــم، وتهديدهــم وترهيبه إليه

تحــت الضغــط والتهديــد، وإصــدار األحــكام غيابيــاً، وفــرض 

ــة. ــة عالي أحــكام وغرامــات مالي

وجــاء يف التقريــر: أن االنتهــاكات تتواصــل بحــق األطفــال 

خــال فــرتة احتجازهــم يف املعتقــات، منهــا حرمــان الطفــل 

مــن اســتكامل دراســته، إضافــة إىل حرمــان جــزء منهــم مــن 

زيــارة العائلــة، أو الحصــول عــى عــاج مناســب ملــن يعــاين 

مــن أمــراض تحتــاج إىل  رعايــة ومتابعــة طبيــة حثيثــة.

ولفــت إىل أنــه ومنــذ العــام 2015؛ شــهدت قضيــة األرسى 

ــن  ــدد م ــرار ع ــا إق ــوالت، منه ــن التح ــد م ــال العدي األطف

ــرشع  ــي تُ ــني، والت ــاريع القوان ــة أو مش ــني العنري القوان

ــض  ــت يف بع ــال، وصل ــق األطف ــة بح ــكام عالي ــدار أح إص

الحــاالت إىل أكــر مــن عــرش ســنوات، وحتــى الحكــم املؤبد.

ــال إىل  ــل األطف ــة تحوي ــرزت قضي وخــال هــذا العــام، ب

االعتقــال اإلداري منهــم: األســر الفتــى  ســليامن محمــد أبــو 

غــوش )17 عاًمــا(، وهــو مــن مخيــم قلنديــا، والفتــى نضــال 

ــا( مــن مخيــم جنــني، واألســر الفتــى  ــاد عامــر )17 عاًم زي

حافــظ إبراهيــم زيــود )16 عاًمــا( مــن محافظــة جنــني.

ــة  ــات الحقوقي ــه للمؤسس ــر مطالبت ــادي األس ــدد ن وج

الدوليــة ببــذل جهــود أكــر لحاميــة األطفــال الفلســطينيني، 

وعــى رأســها منظمــة األمم املتحــدة للطفولة »اليونيســف«.

يذكــر أن األســر نضــال عامــر مــن محافظــة جنــني، يبلــغ 

مــن العمــر )17 عامــاً( اُعتقــل بتاريــخ 19 ترشيــن الثــاين/ 

نوفمــر 2019، وجــرى تحويلــه لاعتقــال اإلداري ملــدة ســتة 

ــال  ــة االحت ــدرت محكم ــق وأص ــل للتحقي ــم نق ــهور، ث ش

بحقــه ُحكــامً بالّســجن ملــدة أربعــة شــهور، وقبــل انتهائهــا 

جــرى تحويلــه لاعتقــال اإلداري مجــدداً ملــدة ســتة شــهور. 

علــامً أنــه اُعتقــل ســابقاً عــام 2017 وُحكــم عليــه بالّســجن 

ــه  ــد اعتقال ــه أُعي ــراج عن ــام، وبعــد شــهر مــن اإلف ملــدة ع

مجــدداً. حيــث يُعــاين األســر مــن مشــاكل يف الرئــة. واألســر 

عامــر هــو نجــل الشــهيد زيــاد إبراهيــم عامــر مــن مخيــم 

جنــني.

واألســر حافــظ إبراهيــم زيــود )16 عاًمــا(، مــن محافظــة 
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ــخ 26 آب/ أغســطس 2019، وصــدر  ــني، اُعتقــل يف تاري جن

ــن  ــهور، وتزام ــة ش ــدة أربع ــال إداري، مل ــر اعتق ــه أم بحق

ــذا  ــة له ــة العام ــم الثانوي ــتعداده لتقدي ــع اس ــه م اعتقال

ــدء  ــى ب ــاين ع ــوم الث ــه يف الي ــرى اعتقال ــث ج ــام. حي الع

العــام الــدرايس. 

أمــا األســر ســليامن محمــد أبــو غــوش )17 عاًمــا(، فقــد 

أصــدرت ســلطات االحتــال بحقــه أمــر اعتقــال إداري 

ألربعــة أشــهر، تبــدأ مــن تاريــخ 14 أيلــول/ ســبتمر 2019، 

حتــى تاريــخ الثالــث مــن كانــون الثــاين/ ينايــر 2020، 

علــامً أنــه اُعتقــل بعــد أن تــم اســتدعاؤه ملقابلــة مخابــرات 

االحتــال، وهــذا االعتقــال الثــاين للطفــل أبــو غــوش خــال 
هــذا العــام.406

جنني: وقفة تضامنية مع 4 أرسى مرىض

ــح  ــطيني – فت ــي الفلس ــر الوطن ــة التحري ــت حرك نظم

اقليــم جنــني منطقــة الشــهيد رأفــت تركــامن يف قريــة 

مركــة جنــوب جنــني، مســاء اليــوم الثاثــاء، وقفــة تضامنيــة 

ــاك،  ــو دي ــا مــع األرسى املــرىض ســامي أب ــا خطابي ومهرجان

وشــادي موىس، وكــامل أبــو وعــر، وعثــامن أبــو خــرج، 

ــي. ــن اهــامل طب ــه م ــا يتعرضــون ل ــدا مل تندي

وشــارك يف الوقفــة، محافــظ جنــني اكــرم الرجــوب، ومديــر 

نــادي األســر وقدورة فــارس، ورئيــس الهيئــة العليــا ملتابعــة 

ــم  ــومان، وعضــو اقلي ــؤون األرسى واملحرريــن أمــني ش ش

فتــح منســق اللجنــة الشــعبية إلطــاق رساح األرسى راغــب 

أبــو ديــاك، وأمــني رس اقليــم فتــح عطــا أبــو ارميلــة وأعضــاء 

ــو ســياف،  ــة شــؤون األرسى ســيف أب ــر هيئ ــم، ومدي اإلقلي

ــني  ــوىس، وأم ــع م ــي ناف ــة ع ــروي مرك ــس ق ــس مجل ورئي

ــوىس، وذوو األرسى،  ــد م ــامن أحم ــهيد ترك ــة الش رس منطق

ومــدراء وممثلــون عــن املؤسســات املدنيــة واألهليــة وقــرى 

وبلــدات منطقــة مركــة.

وحّمــل املتحدثــون ســلطات االحتــال املســؤولية الكاملــة 

ــني  ــاك، مطالب ــو دي ــة أب ــرىض وخاص ــاة األرسى امل ــى حي ع

العــامل التدخــل والضغــط عــى ســلطات االحتــال لإفــراج 

ــة  ــن بالحمل ــجون، منددي ــض الس ــم تبيي ــى يت ــم حت عنه

إصابــة  كان آخرهــا  والتــي  الصحفيــني  املســعورة عــى 

ــة. ــاذ عامرن ــي مع الصحف

وأكــد املتحدثــون، أن أوضــاع األرسى الصحيــة مزريــة 

ــامل  ــة اإله ــتمرار سياس ــل اس ــاً يف ظ ــوءاً يومي ــزداد س وت

الطبــي التــي تنتهجهــا إدارات الســجون اإلرسائيليــة وترفــض 

تقديــم العــاج الطبــي الــازم لهــم، خاصة األســر أبــو دياك، 

مشــددين عــى رضورة العمــل عــى كشــف وفضــح جرائــم 

ــبة  ــاءلة ومحاس ــات ملس ــاد آلي ــي، وإيج ــال اإلرسائي االحت

املجرمــني املســؤولني عــن سياســة جرميــة اإلهــامل والخطــأ 

الطبــي بحقــه.

وناشــد ذوو األرسى املــرىض كافــة أحــرار ومؤسســات 

العــامل الحقوقيــة واإلنســانية والطبيــة التدخــل الفــوري 

والعمــل عــى إنقــاذ حياتهــم قبــل فــوات األوان407.

طولكرم: اعتصام تضامني مع األسري املريض سامي أبو 
دياك

 اعتصــم العــرشات مــن ذوي األرسى وممثــي املؤسســات 

الرســمية والشــعبية وفصائــل العمــل الوطنــي اليــوم الثاثاء، 

ــع  ــا م ــرم، تضامن ــر يف طولك ــب األحم ــب الصلي ــام مكت أم

ــاك  ــو دي األرسى املــرىض ويف مقدمتهــم األســرين ســامي أب

ــداءات إىل املجتمــع  ومعتصــم رداد.وتوجــه املعتصمــون بن

واملؤسســات الدوليــة مــن إنســانية وحقوقيــة التدخــل 

العاجــل إلنقــاذ مــا تبقــى مــن حيــاة األســر املريــض 

بالرسطــان ســامي أبــو ديــاك الــذي دخــل مرحلــة الخطــورة، 

وأصبــح يصــارع املــوت بعــد تفــي املــرض يف كافــة أنحــاء 

جســده، وإصابتــه بالفشــل الكلــوي والكبــد، ونقصــان حــاد 

يف وزنــه ونســبة دمــه.

وحــذر مديــر نــادي األســر يف طولكــرم ابراهيــم النمــر يف 

لقــاء مــع »وفــا«، مــن الوضــع الصحــي الخطــر لألســر أبــو 

ديــاك، رغم تحديد تاريــخ 6-12 موعدا لعقد محكمة له من 

أجــل اإلفــراج املبكــر عنــه، ولكــن حتــى ذلــك التاريــخ هناك 

تخــوف مــن تــردي وضعــه الصحــي أكــر وفقــدان حياتــه.

ــرا  ــداء أخ ــق ن ــام نطل ــذا االعتص ــال ه ــن خ ــال »م وق

بــأن أنقــذوا مــا تبقــى مــن حيــاة أبــو ديــاك املعتقــل منــذ 

عــام 2002 واملحكــوم مؤبــد 3 مــرات، والــذي تعــرض لخطــأ 

طبــي عــام 2015 يف مستشــفى ســوروكا اإلرسائيــي، وبقيــة 

ــة يف  ــة غاي ــا صحي ــون أوضاع ــن يعيش ــرىض الذي األرسى امل

الخطــورة وبأمــس الحاجــة لتدخــل عاجــل إلطــاق رساحهــم 

ــع”. وعاجهــم الرسي

وأشــار النمــر إىل أن هنــاك أكــر مــن 20 أســرا يرقــدون 

ــدم  ــذي ال يق ــة ال ــجن الرمل ــتوصف س ــمى مس ــا يس يف م

الــدواء واإلمكانيــات الطبيــة الازمــة لــألرسى خاصــة أنهــم 

ــه آن  ــدا أن ــة مأســاوية، مؤك يعيشــون يف ظــل أوضــاع طبي
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األوان لإفــراج عــن األرسى املــرىض ويف مقدمتهــم الحــاالت 
الخطــرة.408

األربعاء 2019/11/20

إدانة فلسطينية واسعة والدعوة للتصدي للسياسة 
األمريكية املخالفة للقانون الدويل

وشــخصيات  وفصائــل  الرســمية  املؤسســات  اعتــرت 

فلســطينية، اإلعــان األمــريك عــى لســان وزيــر خارجيتهــا 

ــا ال تتعــارض مــع  ــار املســتوطنات أنه ــو باعتب ــك بومبي ماي

القانــون الــدويل، بأنهــا مخالفــة صارخــة لــكل مبــادئ 

القانــون الــدويل. فقــد دعــا املجلــس الوطنــي الفلســطيني، 

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــدة إىل محكم ــكوى جدي ــم ش إىل تقدي

ــا  ــت به ــي تقدم ــة الشــكوى الت ضــد إدارة ترامــب ومتابع

ــفارة،  ــل الس ــد نق ــة بع ــذه املحكم ــطني إىل ه ــة فلس دول

مؤكــداً أن هــذا اإلعــان يشــكل اعتــداء جديــداً عــى 

القانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة واســتمرار 

ــنتني  ــذ حــوايل س ــب من ــوده إدارة ترام ــذي تق ــدوان ال للع
ــطيني.409 ــعب الفلس ــوق الش ــى حق ع

القيادة تعقد اجتامعات طارئة التخاذ إجراءات ملواجهة 

القرارات األمريكية

بحضــور الرئيــس محمــود عبــاس، بــدأت القيــادة، أمــس، 

ــات  ــراءات واآللي ــاذ اإلج ــة، التخ ــات طارئ ــلة اجتامع سلس

الواجــب اتباعهــا ملواجهــة القــرارات األمركيــة الخطــرة ضــد 

القضيــة الفلســطينية، وآخرهــا تريحــات وزيــر الخارجيــة 
بومبيــو بخصــوص املســتوطنات.410

فلسطني تطلب عقد اجتامع وزاري طارئ ملجلس 
الجامعة العربية

طلبــت املندوبــة الدامئــة لدولــة فلســطني لــدى جامعــة 

ــة  ــس الجامع ــارئ ملجل ــامع ط ــد اجت ــة عق ــدول العربي ال

ــدف  ــن، به ــت ممك ــرب وق ــوزاري، يف أق ــتوى ال ــى املس ع

بحــث تطــورات املوقــف األمريــي مــن موضــوع االســتيطان 
ــة.411 ــطينية املحتل ــي يف األرايض الفلس اإلرسائي

سياسيون أمريكيون ينتقدون القرار

اعتــر املفــاوض األمــريك الســابق، آرون ميلــر، أن إعلــن 

وزيــر الخارجيــة األمــريك مايك بومبيــو أن الواليــات املتحدة 

مل تعــد تعتــر املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة والقــدس الرشقيــة املحتلــة تنتهــك القانــون الــدويل، 

ــادة  ــب إلع ــود إدارة ترام ــة لجه ــة التالي ــوة املنطقي »الخط

ــراع الفلســطيني –  ــاه ال ــة تج ــية األمركي ــة السياس صياغ
اإلرسائيــي«.412

األمم املتحدة ودول كربى ومؤسسات تنأى بنفسها عن 
السياسة األمريكية

القــى املوقــف الجديــد الــذي اتخذتــه الواليــات املتحــدة 

األمركيــة تجــاه االســتيطان اإلرسائيــي انتقــاداً واســعاً مــن 

جانــب العديــد مــن الــدول العربيــة وأوروبــا والعــامل 

واملؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية الدوليــة. ووصفتــه بغــر 

الرشعــي والخطــر ويقــي عــى فــرص تحقيــق الســام يف 
ــة.413 املنطق

بركة: ترشيع االستيطان يفتح ملف رشعية إرسائيل وفق 
ما التزمت به عام 1949

ــا الفلســطيني الداخــل  ــة املتابعــة العلي ــال رئيــس لجن ق

ــي  محمــد بركــة، إن املوقــف األمــريك مــن االســتيطان يعن

ــا،  ــات أمركي ــد م ــدود 1967، ق ــى ح ــني ع ــل الدولت أن ح

فــإذا كان االســتيطان رشعيــاً فــا مــكان لتقــوم عليــه دولــة 
ــطينية.414 فلس

ردود فعل ارسائيلية متباينة

باركــت الهيئــة السياســية اإلرسائيليــة قــرار مايــك بومبيــو 

ــف  ــن املوق ــل م ــدة، التنص ــات املتح ــة الوالي ــر خارجي وزي

القضــايئ األمــريك الــذي أتخــذ عــام 1978 والــذي أكــد بــأن 

»االســتيطان ال يتوافــق مــع القانــون الدويل«. وتزعــم اإلدارة 

ــة  ــرار محكم ــى ق ــاء رداً ع ــرار ج ــذا الق ــأن ه ــة ب األمركي
أوروبيــة بــرورة وســم منتجــات املســتوطنات.415

تحرك فلسطيني مكثف ملواجهة املوقف األمرييك التوجه 
إىل املحكمة الجنائية واملؤسسات الدولية

بحضــور الرئيــس محمــود عبــاس، بــدأت القيــادة، أمــس، 

ــات  ــراءات واآللي ــاذ اإلج ــة، التخ ــات طارئ ــلة اجتامع سلس

الواجــب اتباعهــا ملواجهــة القــرارات األمركيــة الخطــرة ضــد 

القضيــة الفلســطينية، وآخرهــا تريحــات وزيــر الخارجيــة 

 األمريك مايك بومبيو بخصوص املستوطنات. 

املســتوى  التحــرك عــى  أنــه ســيتم  القيــادة،  وأكــدت 

الداخــي، وســيتم عقــد اجتامعات للجنــة التنفيذيــة ملنظمة 

التحريــر الفلســطينية، واللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح، 

وفصائــل العمــل الوطنــي والتنظيــامت الشــعبية واملجتمــع 

املــدين، وللحكومــة مــن أجــل دراســة التوصيــات الروريــة 
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ــة الشــعبية يف  ــز املقاوم ــة وتعزي ــة الداخلي لتحصــني الجبه

مواجهــة محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية التــي 

ــة. ــا اإلدارة األمركي ــوم به تق

وشــددت عــى أنــه ســيتم كذلــك التحــرك عــى املســتويني 

ــدويل  ــن ال ــس األم ــه ملجل ــيتم التوج ــدويل، وس ــريب وال الع

والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، والجامعــة العربيــة 

ــة  ــرارات املصري ــاذ الق ــامي، التخ ــاون اإلس ــة التع ومنظم

ــة  ــوق الشــعب الفلســطيني املرشوع ــة حق ــة لحامي الهادف

ــة  ــة، واملؤسســات الدولي ــة الدولي حســب القانــون والرشعي

الخاصــة بتطبيــق القانــون الــدويل وحاميــة حقوق اإلنســان.

وأشــارت إىل أنــه ســيتم التواصــل مــع األحــزاب العربيــة 

والدوليــة كافــة، واملنظــامت الدوليــة، مبــا يف ذلــك تحريــك 

امللفــات لــدى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إضافــة إىل 

ــة  ــائل مهم ــال رس ــة، وإرس ــامل كاف ــع دول الع ــل م التواص

ــأن  ــة بش ــة وواضح ــف قوي ــاذ مواق ــرورة اتخ ــق ب تتعل

القــرارات األمركيــة مــن القــدس واالســتيطان وباقــي القضايا 

ــة  ــف داعم ــاذ مواق ــطينية، التخ ــة الفلس ــة بالقضي املتعلق

للموقــف الفلســطيني والقانــون والرشعيــة الدوليــة وحفــظ 

ــني. ــن والســلم الدولي األم

ــرار  ــذ الق ــات لتنفي ــع آلي ــة وض ــادة، أهمي ــدت القي وأك

ــاره  ــتيطان واعتب ــة االس ــاص بإدان ــم 2334 الخ ــي رق األمم

ــتكامل  ــة إىل اس ــدويل، إضاف ــون ال ــق القان ــي وف ــر رشع غ

املهمــة، والتــي تشــكل  الدوليــة  للمنظــامت  االنضــامم 

ــامً. ــاً مه تحدي

جامهــر  الطــارئ،  اجتامعهــا  يف  القيــادة  وطالبــت 

شــعبنا الفلســطيني داخــل الوطــن وكافــة أماكــن تواجــده 

للتحــرك، إلفشــال هــذا املــرشوع التآمــري لتصفيــة القضيــة 

الفلســطينية416.

الخميس 2019/11/21

االحتالل مينع عمل مؤسسات إعالمية وتربوية وصحية 
يف القدس

واصلــت الســلطات اإلرسائيليــة اســتهدافها ملؤسســات 

القــدس وشــخصياتها والوجــود الفلســطيني الفلســطيني 

فيهــا، حيــث منعــت أمــس عمــل مؤسســات تربويــة 

وصحيــة وإعاميــة وأغلقــت مســجداً، كــام هدمــت منزلــني 

يف منطقــة رام اللــه وواصلــت اقتحاماتهــا للعديــد مــن 

املناطــق واعتقلــت مثانيــة شــبان، فيــام ســيطر مســتوطنون 

ــل.  ــزل يف الخلي ــطح من ــى س ع

ــي  ــال اإلرسائي ــرات االحت ــة ومخاب ــت رشط ــد اقتحم فق

ــة،  ــدس املحتل ــة الق ــطينية يف مدين ــات فلس ــس، مؤسس أم

ــرار  ــهر بق ــتة أش ــدة س ــة مل ــل ومزاول ــن العم ــا م ومنعته

مــن وزيــر األمــن الداخــي اإلرسائيــي، جلعــاد أردان، وهــي 

ــام  ــة دار األيت ــم، ومدرس ــة والتعلي ــة الرتبي ــب مديري مكت

اإلســامية كذلــك أغلقــت املســجد الرصــايص وصــادرت 

مفاتيحــه ومكتبــاً يــزود تلفزيــون فلســطني بالخدمــات 

اإلعاميــة، واملركــز الصحــي العــريب، واعتقلــت مديــر الرتبيــة 

ــريب  ــي الع ــز الصح ــر املرك ــل ومدي ــمر جري ــم س والتعلي

أحمــد رسور ومديــر مكتــب األرز املصــور اميــن أبــو رمــوز. 

ــم ســمر  ــة والتعلي ــر الرتبي والحقــاً مــددت توقيــف مدي

جريــل بعــد التحقيــق معــه يف معتقــل املســكوبية يف 

ــرارات اإلغــاق املوقعــة مــن  ــة. وجــاء يف ق القــدس الغربي

قبــل وزيــر األمــن الداخــي جلعــاد أردان أن اإلغــاق ســببه 

ــطينية أو  ــلطة الفلس ــطة للس ــات »أنش ــذه الجه ــة ه إقام

ــل  ــة إرسائي ــاق دول ــا يف نط ــت رعايته ــا أو تح ــة عنه نياب

ــون.  ــق القان ــح« وف ــدون تري ب

أو عامــل يف  أو منفــذ  إنســان  القــرارات »كل  ومتنــع 

الفعاليــة باالســتمرار بالقيــام بهــا يف كل مــكان آخــر يف 

نطــاق دولــة إرسائيــل«. وحســب القــرار الــذي تــم تعليقــه 

فــإن نشــاطات هــذه املؤسســة الفلســطينية »ميــس بســيادة 

ــدس«.417  ــى الق ــل ع إرسائي

إدانات واسعة

املؤسســات والهيئــات واملنظــامت واألحــزاب  أدانــت 

ــع  ــه بإغــاق واقتحــام أرب ــال ومخابرات ــام رشطــة االحت قي

مؤسســات فلســطينية يف مدينــة القــدس املحتلــة، واعتقــال 

مديــر الرتبيــة والتعليــم ســمر جريــل ومديــر املركــز 

ــر  ــة، ومدي ــدة القدمي ــد رسور يف البل ــريب أحم ــي الع الصح

مكتــب األرز املصــور أميــن أبــو رمــوز. كــام اســتنكرت 

ــزة  ــض األجه ــادرة بع ــني، ومص ــن املوظف ــدد م ــاز ع احتج

ــة  ــامت الدولي ــات واملنظ ــة املؤسس ــة كافي ــات، داعي وامللف

ــة،  ــات االحتالي ــذه املامرس ــد له ــع ح ــة إىل وض والحقوقي

وطالبــت العاملــني العــريب واإلســامي بالتحــرك الرسيــع 

والجــاد مــن أجــل منــع انفــات األمــور وتدهــور األوضــاع 

يف املنطقــة. 
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األوقــاف  مجلــس  أدان  بــدوره  اإلســامية  الهيئــات 

والشــؤون واملقدســات اإلســامية، والهيئــة اإلســامية العليــا، 

القضــاة، ودائــرة أوقــاف  ودار اإلفتــاء، وديــوان قــايض 

ــال  ــام رشطــة االحت القــدس وشــؤون املســجد األقــى، قي

ــم ومدرســة  ــة والتعلي ــة الرتبي ــب مديري مــن اقتحــام ملكات

ــة  ــت إدارة ومظل ــل تح ــي تعم ــامية والت ــام اإلس دار األيت

ــدس.  ــاف الق ــرة األوق دائ

الثــاين  اللــه  امللــك عبــد  الهيئــات اإلســامية  وناشــد 

بــرورة التدخــل الفــوري والرسيــع لوقــف هذه املامرســات 

وجميــع اإلجــراءات التــي متــس العمليــة التعليميــة يف 
ــا.418 ــة فيه ــات الوقفي ــدس واملؤسس ــة الق مدين

انتخابات إرسائيلية جديدة تلوح باألفق بعد فشل 
غانتس يف تشكيل الحكومة

أعــاد رئيــس قامئــة »كاحــول الفــان«، بينــي غانتس، مســاء 

ــس  ــة، إىل الرئي ــكيل الحكوم ــة تش ــض مبهم ــس، التفوي أم

اإلرسائيــي، رؤوفــني ريفلــني، قبيــل انتهــاء املهلــة املمنوحــة 

ــات  ــراء انتخاب ــامل إج ــزز احت ــا يع ــة، م ــاعات قليل ــه بس ل

ثالثــة، يف املقابــل ادعــى بنيامــني نتنياهــو أنــه عى اســتعداد 

للتفــاوض الفــوري مــع غانتــس دون رشوط مســبقة.

وبالنســبة لنتنياهــو فــإن عــدم فــوزه بواليــة خامســة يف 

رئاســة الــوزراء، أو تــويل املنصــب بالتنــاوب مــع غانتــس يف 

ــل  ــا يف ظ ــه ضعف ــد موقف ــا يزي ــرتح، رمب ــاف مق ــار ائت إط

ــه. ــه اتهامــات فســاد ل احتــامالت توجي

وقــال بيــان لحــزب أزرق أبيــض »إن غانتــس تحــدث إىل 

رئيــس الدولــة ريفلــني وأبلغــه أنــه غــر قــادر عــى تشــكيل 

حكومــة وأن الجهــود يف هــذا الســياق اســتمرت حتــى 

ــدم«. اللحظــات األخــرة دون إحــراز أي تق

ــه  ــال في ــني ق ــح مقتضــب للصحافي ــس بتري وأدىل غانت

إنــه بــذل جهــدا كبــرا “يف محاولــة لتشــكيل حكومــة 

وحــدة قوميــة ليبراليــة واســعة تكــون قــادرة عــى خدمــة 

ــع”. الجمي

وأضــاف: “إن تشــكيل الحكومــة كان مهمــة تاريخيــة. 

لقــد تعهــدت عــدم إدارة ظهــري للناخبــني واملبــادئ التــي 

ــا”. ــق منه ننطل

وهاجــم نتنياهــو قائــا: »يجــب عــى نتنياهــو أن يتذكــر 

أننــا مــا زلنــا يف دولــة دميوقراطيــة وأن غالبية النــاس صوتت 

لصالــح سياســة مختلفــة عــن سياســته. ال ميكــن للشــعب أن 

يكــون رهينــة أقليــة متطرفــة«.

ــأيت للتفــاوض مبفــرده  وأضــاف: »كان عــى نتنياهــو أن ي

وليــس مــع كتلــة، ال أحــد خــارج النقــاش الدميوقراطــي، ال 

ــت  ــون، كن ــون األرثوذكــس، كلهــم رشعي العــرب وال املتدين

ــازالت مهمــة لتشــكيل حكومــة  ــم تن عــى اســتعداد لتقدي
ــة«.419 وحــدة وطني

بريطانيا: املستوطنات اإلرسائيلية غري قانونية وموقفنا 
بشأنها مل يتغري

 أكــدت وزارة الخارجيــة الريطانيــة، اليــوم الخميــس، أن 

موقفهــا مــن االســتيطان اإلرسائيــي مل يتغــر.

ــرش عــى  ــة، ن ــان للمتحــدث باســم الخارجي وجــاء يف بي

موقــع الحكومــة الريطانيــة أن »موقــف اململكــة املتحــدة 

مــن املســتوطنات واضــح. إنهــا غــر قانونيــة مبوجــب 

القانــون الــدويل، ومُتثــل عقبــة أمــام الســام، وتهــدد قابليــة 

القائــم عــى وجــود الدولتــني. ونحــث  تطبيــق الحــل 

إرسائيــل عــى وقــف توســعها االســتيطاين الــذي يــؤدي إىل 
ــية«.420 ــج عكس نتائ

الجمعة 2019/11/22

مستوطنون يعطبون إطارات نحو 50 مركبة ويخطون 
شعارات عنرصية يف كفر الديك

 أعطــب مســتوطنون، اليــوم الجمعــة، إطــارات نحــو 50 

مركبــة وخطــوا شــعارات عنريــة عــى جــدران املنــازل يف 

بلــدة كفــر الديــك غــرب محافظــة ســلفيت.

وقــال رئيــس بلديــة كفــر الديــك إبراهيــم عيــى الديــك 

لـ«وفــا«، إن مســتوطنني تســللوا إىل املنطقــة الشــاملية مــن 

كفــر الديــك قــرب محيــط املــدارس، وأعطبــوا إطــارات نحــو 

ــات  ــة عــى املركب ــة، كــام خطــوا شــعارات عنري 50 مركب

ــة  ــة العري ــا باللغ ــوب عليه ــازل مكت ــدران املن ــا، وج ذاته

»منطقــة عســكرية مغلقــة«.

وأضــاف: إنهــا املــرة الثانيــة التــي يتســلل بهــا املســتوطنني 

إىل ذات املنطقــة منــذ عــام، يف محاولــة للعربــدة عــى 

الســكان.

وأشــار إىل أن كفــر الديــك، تحيــط بهــا أربــع مســتوطنات 

وهــي »بروخــني«، و»عــي زهــاف«، و»بدوئيل«، و»ليشــم«، 

ويبلــغ عــدد ســكان البلــدة 6 االف نســمة ومســاحتها 

16.400 دونــم منهــا 11 الــف دونــم مصنفــة »س« و1900 

مصنفــة »أ« ومــا تبقــى منهــا أرايض زراعيــة.

ــرى يف  ــدة ق ــوم لع ــر الي ــللوا فج ــتوطنون تس وكان مس
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محافظــة نابلــس، وأحرقــوا عــددا مــن املركبــات، وهاجمــوا 

منــزل املواطــن ثائــر حنايشــة مــن قريــة بيــت دجــن رشق 

نابلــس، واحرقــوا مركبتــه وخطــوا عليهــا شــعارات عنريــة.

أكرث من 135 عضوا من أعضاء الكونغرس يوقعون 
عريضة تدعو بومبيو للرتاجع عن قراره حول املستوطنات

 وقــع أكــر مــن 135 عضــوا مــن أعضــاء الكونغــرس 

األمــريك عريضــة طالبــوا فيهــا وزيــر الخارجيــة مايــك 

بومبيــو بالرتاجــع عن قــراره اعتبــار املســتوطنات اإلرسائيلية 

ــون  ــع القان ــرا ال يتعــارض م ــة أم ــة الغربي ــة يف الضف املقام

ــة  ــل الدولي ــتمرار ردود الفع ــياق اس ــك يف س ــدويل، وذل ال

ــرار. ــذا الق ــددة به املن

ــدد املوقعــني  ــد ع ــن يتزاي ــدأ اعضــاء الكونغــرس الذي وب

ــل  ــة. ووص ــوم الجمع ــة الي ــى العريض ــع ع ــم، التوقي منه

عددهــم حتــى اآلن إىل 135 عضــوا.

وبــني األعضــاء املوقعــون عــى العريضــة أن هــذا القــرار 

ــه بــني  ــات املتحــدة كوســيط نزي ــة الوالي »يزعــزع مصداقي

ــق أرضاراً  ــطينية، ويلح ــة الفلس ــلطة الوطني ــل والس إرسائي

ــل  ــركا وإرسائي ــن أم ــرّض أم ــام، ويع ــتقبل الس ــة مبس بالغ

ــر«. ــطيني للخط ــعب الفلس والش

وبــني األعضــاء أن قــرار وزارة الخارجيــة هــذا هــو انتهــاك 

صــارخ للــامدة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

وجــاء يف العريضــة: »الســيد وزيــر الخارجيــة مايــك 

بومبيــو، نبعــث لكــم بكتابنــا هــذا لنعــرب لكــم عــن 

ــة بالرتاجــع عــن  ــرار وزارة الخارجي ــا الشــديدة لق معارضتن

املســتوطنات  لعقــود تجــاه  اســتمرت  أمركيــة  سياســة 

ــذ  ــال نب ــن خ ــة، م ــة املحتل ــة الغربي ــة يف الضف اإلرسائيلي

الــرأي القانــوين الصــادر عــن وزارة الخارجيــة يف عــام 1978 

والــذي ينــص عــى أن املســتوطنات املدنيــة يف األرايض 

ــدويل«. ــون ال ــع القان ــارض م ــة تتع املحتل

وتابــع املوقعــون، »يــأيت هــذا اإلعــان عقــب قــرار 

ــار  ــارج إط ــدس خ ــة إىل الق ــفارة األمركي ــل الس اإلدارة بنق

اتفــاق تفــاويض، وعقــب إغــاق البعثــة الفلســطينية يف 

واشــنطن والقنصليــة األمركيــة يف القــدس، ووقــف املعونات 

ــد  ــزة. لق ــة وغ ــة الغربي ــرس للضف ــن الكونغ ــة م املخصص

اتبعــت اإلدارات األمركيــة مــن كا الحزبــني )الدميوقراطــي 

والجمهــوري( إرشــادات عــام 1978، لفهمهــا أن التوســع 

االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة املحتلــة يجعــل قيــام دولــة 

ــاً غــر قابــل للتطبيــق، وهــو  فلســطينية متامســكة جغرافي

ــي  ــن ودميقراط ــن آم ــل كوط ــتقبل إرسائي ــدد مس ــٌر يه أم

ــب  ــادي الجان ــراف أح ــذا االنح ــودي. إن ه ــعب اليه للش

لــوزارة الخارجيــة حــول وضــع املســتوطنات ودون أي مــرر 

قانــوين واضــح يعنــي موافقــة ضمنيــة للبنــاء والتوســع 

االســتيطاين، ومــا يرتبــط بــه مــن هــدم ملنــازل الفلســطينيني. 

كــام أنـّـه وبعــد يــوم واحــد مــن قــرار الــوزارة، ســارع رئيــس 

ــم  ــون لض ــرشوع قان ــم م ــو لتقدي ــني نتنياه ــوزراء بنيام ال

ــة  ــل وموافق ــذا القبي ــن ه ــم م ــة ض ــور األردن. إّن عملي غ

الواليــات املتحــدة عــى ذلــك، مــن شــأنها أن تدمر مســتقبل 

حــل الدولتــني، وســتؤّدي إىل الدخــول يف رصاع أكــر تعقيــداً 

ورمبــا أكــر دمويــة. كــام أّن هــذا القــرار يهــدد أمــن كل مــن 

ــات املتحــدة«. ــل والوالي إرسائي

وجــاء يف العريضــة، »إّن قــرار وزارة الخارجيــة هــذا هــو 

ــة،  ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــامدة 49 م ــارخ لل ــاك ص انته

ــل أو  ــال أن ترح ــة االحت ــوز لدول ــه ال يج ــد أنّ ــي تؤك والت

تنقــل جــزءاً من ســكانها املدنيــني إىل األرايض التــي تحتلها«.

ــدويل  ــون ال ــا للقان وتابعــت: »إّن هــذه اإلدارة وبتجاهله

ــالة  ــت رس ــركا، وبعث ــي ألم ــف األخاق ــت املوق ــد زعزع ق

خطــرة ألولئــك الذيــن ال يشــاركوننا قيمنــا، مفادهــا أّن 

حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اللــذان يحكــامن النظــام 

ــذ عــام  ــان القــوات واملدنيــني األمركيــني من ــدويل ويحمي ال

1949، مل تعــد قيــد التطبيــق. إذا تخلــت الواليــات املتحــدة 

عــن القانــون الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان مــن جانــب 

واحــد، فهــذا يعنــي أّن القــرن الحــادي والعرشيــن لــن يكون 

ــكان  ــبة لألمري ــية بالنس ــة ووحش ــر فوضوي ــاً أك ــوى قرن س

وحلفائهــم، مبــا يف ذلــك الشــعب اإلرسائيــي«.

ودعــا األعضــاء بومبيــو للرتاجــع عــن قــراره، »نظــرا لهــذه 

اآلثــار الخطــرة، ندعــوك بشــدة للرتاجــع عــن قــرار الساســة 
هــذا فــوراً«.421

السبت 2019/11/23

قوات االحتالل تغلق طريقا وسط الخليل لتمكني 
املستوطنني من عبوره

 أغلقــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، اليــوم الســبت، 

ــل  ــة الخلي ــة يف مدين ــوق املركزي ــؤدي إىل الس ــق امل الطري

»شــارع بــر الســبع«؛ بحجــة الســامح للمســتوطنني بزيــارة 

موقــع أثــري يف الشــارع، يطلقــون عليــه »قــر عتنائيــل بــن 

قنــز«.
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وقــال مراســل »وفـــا« يف الخليــل، إن العــرشات مــن 

ــة، وهــم  ــة عنيف ــوا الشــارع بطريق ــال داهم ــود االحت جن

مدججــون بالســاح، مــا تســبب بإغــاق املحــات التجاريــة 

يف املنطقــة، منوهــا إىل أن عــرشات املســتوطنني يتوجهــون 

يف هــذه األثنــاء نحــو القــر املذكــور، وهــم يرقصــون، 

ويغنــون، ويطلقــون عبــارات نابيــة وشــتائم بحــق العــرب، 

املاريــن  ارغــام قــوات االحتــال  بالتزامــن مــع  وذلــك 

ــع  ــتوطنني إىل املوق ــول املس ــهيل وص ــارع، لتس ــاء الش بإخ
املذكــور.422

“بتسيلم« يوثق اإلرهاب النفيس والجسدي خالل 
اعتقال طفل من الخليل

أظهــر مقطــع فيديــو وثقــه مركــز املعلومــات اإلرسائيــي 

ــة »بتســيلم«، اإلرهــاب  لحقــوق اإلنســان يف األرايض املحتل

النفــي والجســدي الــذي مارســه جنــود االحتــال اإلرسائيي 

ــس  ــرّازق إدري ــد ال ــل عب ــق الطف ــاح بح ــون بالس املدجج

)13 عامــا(، يف حــّي جبــل جالــس مــن مدينــة الخليــل.

واعتــر املركــز يف تقريــر لــه، اليــوم الســبت، أن مــا تعــرض 

لــه الطفــل إدريــس ليســت حالــة اســتثنائيّة، إمنــا جــزء مــن 

ــل  ــه ســكان الخلي ــذي يتعــرّض ل روتــني العنــف اليومــي ال

عــى يــد قــوات االحتــال واملســتوطنني، ويشــمل االعتــداء 

الجســدي، والتهديــد، وتوجيــه اإلهانــات، واإلذالل، وتكــرار 

اقتحــام املنــازل خاصــة يف ســاعات الليــل، واالعتقــال العبثي 

للقارصيــن والبالغــني.

ــع  ــى وراء ذرائ ــال تتلطّ ــلطات االحت ــز ان س ــد املرك وأك

ــة« لتريــر هــذا »الّروتــني«، كــام تــرر نظــام الفصــل  »أمنيّ

الــذي تطبقــه يف املدينــة، لكــّن مــا جــرى يثبــت أن »األمــن« 

حجــة فارغــة تســتخدمها إرسائيــل لتريــر مامرســات تفــرض 

عــى الفلســطينيّني واقعــا ال يطــاق، ويدفعهــم إىل الرّحيــل 

عــن منازلهــم وكأمّنــا مبحــض إرادتهــم.

ونقــل املركــز توثيقــا لشــهادة الطفــل إدريــس والتجربــة 

التــي مــر بهــا حيــث قــال: »يف يــوم األحــد املوافــق 11-3-

ــلونا  ــارشة وأرس ــاعة الع ــو الس ــتنا نح ــوا مدرس 2019، أغلق

جميًعــا إىل منازلنــا بعــد أن ألقــى الجنــود قنابــل غــاز 

داخــل ســاحة املدرســة وقربهــا، يقــع منزلنــا عــى بعــد نحــو 

ــا  ــت إىل منزلن ــد ذهب ــة، وق ــن املدرس ــرتات م ــة كيلوم ثاث

برفقــة صديــق يل، عندمــا وصلــت إىل مدخــل جبــل جوهــر 

ــب  ــان وأخــذا يف جــّري نحــو جي انقــّض عــّي فجــأة جنديّ

ــب  ــي إىل الجي ــني وأدخلن ــد الجنديّ ــي أح ــّي، حملن إرسائي

ثــّم عصــب عينــّي، خفــت كثــرًا ومل أفهــم مــا الــذي يجــري 

حــويل، جلســت داخــل الجيــب ومل أتفــّوه بكلمــة، صفعنــي 

ــة ومل أفهــم  ــي، كان يتحــّدث بالعريّ ــني وركلن أحــد الجنديّ

مــا الــذي كان يقولــه«.

وأضــاف: تحــرّك الجيــب ومل أعــرف إىل أيــن ألنّهــم عصبــوا 

ــادوين يف  ــه واقت ــود من ــي الجن ــف أنزلن ــا توقّ ــّي، عندم عين

شــارع مــا، كانــت العصبــة ال تــزال عــى عينــّي، أثنــاء ســرنا 

ــي يف  ــت أنّن ــّي فرأي ــن عين ــة ع ــود العصب ــد الجن أزال أح

شــارع الحريقــة، بعــد ذلــك عصــب الجنــود عينــّي مجــّدًدا 

وشــّدوها بطريقــة موجعــة، بقيــت صامتـًـا ألنّنــي خفــت أن 

يربنــي الجنــدّي إذا طلبــت منــه أن يزيلهــا، متلّكنــي الّذعر 

عندمــا أخــذ الجنــود يطلقــون قنابــل الغــاز ويرخــون عــى 

ــي  ــة يف أنف ــت بحرق ــي أحسس ــام أنّن ــارع ك ــاس يف الش الّن

ووجهــي، حــدث ذلــك بالّضبــط عندمــا كانــوا يقتادوننــي يف 

منعطــف الزاويــة، الجنــدّي الــذي كان ميســكني ظــّل يدفــع 

ــام حاولــت أن أرفعــه، انتابتنــي آالم  رأيس نحــو األســفل كلّ

ــه ضغــط عــى  شــديدة يف الُعنــق فحاولــت رفــع رأيس لكّن

رأيس بقــّوة، ســمعت الجنــود يتحّدثــون مــع امــرأة ورجــل 

يبــدو أنّهــام حــاوال تخليــيص مــن أيديهــم. عندهــا ســمعت 

ــو  ــّوه، ه ــل لت ــه وص ــدو أنّ ــذي يب ــدي ال ــوت وال ــا ص أيًض

أيًضــا حــاول تخليــيص مــن أيــدي الجنــود«.

وتابــع الطفــل إدريــس: »بعــد ذلــك اقتــادين الجنــود إىل 

داخــل معســكر الجيــش يف مســتوطنة »كريــات أربــع«، يف 

ــي  ــني، لكّن ــاي معصوبت ــة وعين ــوين إىل غرف ــكر أدخل املعس

شــعرت بوجــود جنــود هنــاك، أخــذ أحدهــم يشــتمني 

ويشــتم امــي وقــال يل »يــا ابــن...«، كان يتحــّدث إيّل 

ــة ويتهمنــي برشــق الحجــارة، أنكــرت ذلــك وقلــت  بالعربيّ

لــه أنّنــي مل أفعــل شــيئًا، ســألني عــن األوالد الذيــن يرشــقون 

ــت يف  ــي كن ــًدا وأنّن ــرف أح ــي ال أع ــه أنّن ــارة فأجبت الحج

ــيئًا«. ــل ش ــزيل ومل أفع ــي إىل من طريق

ــة  ــدّي العصب ــا أزال جن ــول: »الحًق ــل بالق ــم الطف واختت

عــن عينــّي وأخرجنــي مــن املعســكر، وقــال يل اذهــب مــن 

هنــا، مشــيت يف شــارع الحريقــة حتــى وصلــت إىل الشــارع 

ــرين  ــا يل فأخ ــت قريبً ــر، التقي ــل جوه ــّي جب ــؤّدي لح امل

أن والــدي يف طريقــه إيّل فانتظــرت والــدي حتــى جــاء 

ــدا  ــة ج ــديت قلق ــت وال ــزل، كان ــذين إىل املن ــيّارة وأخ يف س

ــان،  ــا تبكي ــي هــي وجــّديت وأخذت ــي احتضنتن وعندمــا رأتن

أنــا مل أفعــل شــيئًا أبــًدا ومل أرشــق أيـّـة حجــارة، ال أفهــم مــا 
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ــي«.423 ــود مّن ــذي أراده الجن ال

األحد 2019/11/24

االحتالل مينع ترميم مدخل تجمع جبل البابا

ــل  ــم املدخ ــوة ترمي ــس بالق ــال أم ــوات االحت ــت ق منع

ــت  ــد أن جرف ــة بع ــا يف العيزري ــل الباب ــع جب ــرتايب لتجم ال

الطريــق إليــه ضمــن محاولتهــا العمــل عــى تهجــر ســكان 

التجمــع يف املنطقــة، كــام أغلقــت منطقــة النفــق املــؤدي 

لقــرى شــامل غــرب القــدس واحتجــزت عــرشات املركبــات.

ــط  ــال محي ــوات االحت ــت ق ــل أغلق ــة الخلي ويف محافظ

اعتداءاتهــم  املســتوطنون  ليــامرس  اإلبراهيمــي  الحــرم 

ــازل  واســتفزازاتهم بحــق املواطنــني وأماكهــم باقتحــام املن

واعتــاء األســطحة ورشــق الحجــارة، مــام أوقــع العديــد مــن 

ــع لنزيــف يف رأســه يف  ــا تعــرض طفــل رضي ــات بينه اإلصاب

ــدداً  ــال ع ــوات االحت ــت ق ــام نصب ــدة، بين ــل الرمي ــي ت ح

ــدات يف  ــرى وبل ــط عــدة ق مــن الحواجــز العســكرية مبحي
ــني.424 ــة جن محافظ

املستوطنون يستبيحون الخليل بحامية جيش االحتالل

إصابة مواطنني بينهم رضيع، وإلحاق أرضار مبنازل

اســتباح املســتوطنون، أمــس، البلــدة القدميــة مــن مدينــة 

ــني  ــرة اعتداءاتهــم بحــق املواطن ــل وصعــدوا مــن وت الخلي

خــال احتفاالتهم االســتفزازية بـ»ســبت ســارة«، بحامية من 

قــوات االحتــال التــي أغلقــت الحــرم اإلبراهيمــي والبلــدة 

ــرشت  ــة ون ــوق املركزي ــة إىل الس ــق املؤدي ــة والطري القدمي

جنودهــا بكثافــة يف املدينــة وأمنــت املســرات االســتفزازية 

ــن  ــفرت ع ــي أس ــزل الت ــني الع ــى املواطن ــداءات ع واالعت

ــم  ــوض بينه ــروح ورض ــني بج ــن املواطن ــد م ــة العدي إصاب

رضيــع عــاوة عــى مهاجمــة عديــد املنــازل وتحطيــم 

ــا. نوافذه

فقــد أصيــب رضيــع بحجــر يف رأســه، خــال اعتــداء 

املســتوطنني عــى املواطنــني ومنازلهــم يف حــي تــل الرميــدة 

وســط املدينــة، بعــد أن هاجمــت أعــداد كبــرة مــن 

ــي  ــية يف ح ــو شمس ــامد أب ــن ع ــزل املواط ــتوطنني من املس

تــل الرميــدة، مــا تســبب بإصابــة حفيــده الرضيــع محمــد 

ــبب  ــه تس ــر يف رأس ــف(، بحج ــام ونص ــة )ع ــن طنين حس

بنزيــف نقــل عــى إثــره لتلقــي العــاج يف مستشــفى 

ــة  ــة حال ــادر طبي ــت مص ــث وصف ــي، حي ــل الحكوم الخلي

الطفــل املصــاب باملتوســطة.

ــداء  ــراء اعت ــه ج ــن ونجل ــب مواط ــس، أصي ــاء أم ومس

مســتوطنني عليهــم يف حــارة جابــر رشق الخليــل.

املســتوطنني  مــن  مجموعــة  إن  عيــان  شــهود  وقــال 

اعتــدت بالــرب املــرح عــى املواطــن نــادر الرجبــي 

ــروح  ــام بج ــا أدى إلصابته ــر، م ــارة جاب ــل يف ح ــه نبي ونجل

ورضــوض، إضافــة إىل رش غــاز الفلفــل عليهــام، ونقــا عــى 

إثرهــا إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي.

ــب  ــتوطنني قل ــن املس ــرة م ــداد كب ــت أع ــام اقتحم في

وهاجمــت  الزاويــة،  بــاب  التجــاري  ومركزهــا  الخليــل 

ــاز  ــتهم بغ ــة ورش ــات الفارغ ــارة والزجاج ــني بالحج املواطن

الفلفــل، مــا أدى إلصابــة عــدد مــن الشــبان، إضافــة لنــرش 

ــال425. ــني األطف ــة ب ــب، خاص ــن الرع ــة م حال

قوات القمع تقتحم سجن »نفحة« وتعتدي عىل األرسى

 قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إن قــوات قمــع 

الســجون »املتســادا« و»الــدرور« قمعــت األرسى يف غرفتــي 

)80 و84( يف القســم )13( من ســجن »نفحــه«، اليوم األحد، 

واعتــدت عليهــم بالــّرب، ونقلــت األســر عدنــان الشــلبي 

 إىل زنازيــن العــزل االنفــرادي، كام حطّمــت مقتنيات األرسى.

وأوضحــت الهيئــة، أن إدارة ســجن »نفحــه« قــّررت إغــاق 

ــة عــى  ــام للمحاول ــة أي ــدة ثاث ــة الغــرف واألقســام مل كاف

الّســيطرة عــى رّدة فعــل األرسى، ال ســيام بعــد حالــة التوتــر 

التــي ســادت الســجن عقــب عمليــة االعتــداء426.

االثنني 2019/11/25

االحتالل يواصل استهداف مواطني الخليل والبلدات 
حولها ومحيطها

واصلــت قــوات االحتــال أمــس هجمتهــا املشــددة عــى 

ــوم أمــس األول إغــاق  ــل والتــي شــملت ي محافظــة الخلي

الحــرم اإلبراهيمــي أمــام املصلــني والزائريــن املســلمني، 

ــن صعــدوا مــن اعتداءاتهــم  واســتباحته للمســتوطنني الذي

عــى املواطنــني وممتلكاتهــم، مســتندين إىل مشــاركة جنــود 

االحتــال معهــم وحاميتــه الســتفزازاتهم وبخاصــة يف محيط 

الحــرم يف حــني اســتنكرت بلديــة املدينــة ووزارة الخارجيــة 

هــذه األعــامل اإلجراميــة بشــدة. 

فقــد أصيــب أمــس عــرشات املواطنــني والطلبــة، بحــاالت 

اختناق بالغاز املســيل للدموع يف املنطقة الجنوبية وأطلقت 

قــوات االحتــال وابــاً مــن قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع يف 

ــو الريــش العســكري. محيــط مجمــع املــدارس، وحاجــز أب
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ــني  ــازل املواطن ــال عــدداً مــن من ــوات االحت ودهمــت ق

يف عــدة بلــدات بالخليــل، وفتشــتها، واســتولت عــى إحــدى 

املركبــات.

وأفــادت مصــادر أمنيــة أن قــوات االحتــال فتشــت 

ــا  ــدة يط ــن بل ــدي م ــامة الجن ــد س ــني خال ــزيل املواطن من

ــا.  ــدة إذن ــن بل ــامية م ــف إس ــاً، ويوس جنوب

ومــن بلــدة صوريــف شــامل غــرب الخليــل، فتشــت 

منــزل املواطــن محمــد عيــى عابــد، واســتولت عــى 

الخاصــة. مركبتــه 

واعتقلــت قــوات االحتــال ثاثــة أطفــال مــن خربــة 

قلقــس يف املنطقــة الجنوبيــة مــن الخليــل.

وأكــد هــاين عاشــور والــد الطفــل باســل )10 ســنوات( أن 

ــه،  ــم نجل ــال مــن بينه ــة أطف ــال اعتقــل ثاث ــش االحت جي

بعــد خروجهــم مــن املدرســة، مشــراً إىل أن جيــش االحتــال 

نقلهــم إىل مركــز رشطــة »كريــات أربــع« للتحقيــق. 

ويف بلــدة بيــت أمــر أطلــق جنــود االحتــال املتمركزيــن 

حــول مســتوطنة »كرمــي تســور« املقامــة عــى أرايض 

املواطنــني جنــوب البلــدة، النــار مــن ســاح كاتــم للصــوت 

ــا )21  ــو ماري ــن أب ــى حس ــه عي ــد الل ــاب عب ــوب الش جن

عامــاً(، وأصابــوه بالفخــذ إصابــة مبــارشة، وتــم نقلــه 

ملستشــفى الخليــل الحكومــي، لتلقــي العــاج. 

ــداءات  ــارات االعت ــل بأشــد العب ــة الخلي واســتنكرت بلدي

املتكــررة مــن قبــل غــاة املســتوطنني بحــق املواطنــني 

ــي  ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــاق س ــة، وإغ ــزل يف املدين الع

ــني الفلســطينيني  ــام املصل ــف أم ــي الرشي للحــرم اإلبراهيم
ــني.427 ــني املاضي ــال اليوم خ

قوات االحتالل تعتقل 23 مواطنا عىل األقل من الضفة 
بينهم أطفال

ــة،  ــة املاضي ــي، الليل ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق  اعتقل

واليــوم االثنــني، 23 مواطنــا عــى األقــل مــن الضفــة، بينهــم 

أطفــال، رافــق ذلــك اعتــداءات عــى املواطنــني ومداهمــة 

لعــدة منــازل، وقــد تركــزت االعتقــاالت يف بلــدة العيســوية 

يف القــدس.

وقــال نــادي األســر، يف بيــان، إن قــوات االحتــال اعتقلت 

10 مواطنــني عــى األقــل مــن بلــدة العيســوية يف القــدس، 

بينهــم طفــل، وهــم: الفتــى مجــد محمــود، وســامة عبيــد، 

ومحمــد هيثــم محمــود، ومحمــود عبــد محمــود، وصائــب 

ــو  ــد، وعــامد أب ــرم عبي ــة، وأك ــرم جــامل عطي ــاس، وأك درب

ريالــة، وصالــح رجــب، ومحمــد املــري.

فيــام جــرى اعتقــال لثاثــة مواطنــني مــن الخليــل، وهــم: 

محمــد كامــل أبــو ماريــة )17 عامــا(، وعبــد الرحمــن تيســر 

أبــو صبــح، ولــؤي فــواز طلــب عابــد.

ومــن طولكــرم، اعتقــل االحتــال املواطنــني أســيد هشــام 

ذوابــة )20 عامــا( مــن بلــدة عنبتــا، ومحمــد عصــام عامــر 

)31 عاًمــا( مــن بلــدة عتيــل، ومــن بيــت لحــم اعتقــل ثاثــة 

ــوش  ــو طرب ــود أب ــور محم ــل، وهــم: ن ــم طف ــن بينه آخري

)14 عاًمــا(، وعمــر صبحــي ابــو شــعرة )18 عاًمــا(، وكاهــام 

مــن مخيــم العــزة، إضافــة إىل فيصــل خلــف ســليامن 

ــا(. الرشــايدة )28 عاًم

كــام اُعتقــل املواطنــان أصيــل وليــد الرغــويث )28 عاًمــا(، 

وأويــس العبــد )25 عاًمــا( وكاهــام مــن بلــدة كوبــر شــامل 

رام اللــه.

يُضــاف إىل املعتقلــني الطفــل يوســف عبــد اللــه الخطيــب 

ــامعيل  ــا، وإس ــر يف أريح ــة ج ــم عقب ــن مخي ــا( م )13 عاًم

عبــد العزيــز بنــي عــودة )23 عاًمــا(، وأحمد صبــح، وكاهام 
مــن بلــدة طمــون.428

الثالثاء 2019/11/26

هدم مقهى يف بتري ومنشآت خاصة بالقدس

أصيــب صيــاد مســاء أمــس، برصــاص االحتــال اإلرسائيــي 

ــتهدفت  ــام اس ــزة، بين ــاع غ ــامل قط ــودانية ش ــر الس يف بح

ــل الغــاز املســيلة للدمــوع يف  ــزالً بقناب ــال من ــوات االحت ق

ــرت  ــام أج ــة. في ــن قاطني ــدداً م ــت ع ــا وأصاب ــدة حزم بل

قــوات االحتــال اإلرسائيــي وللمــرة الثانيــة مواطنــاً مقدســياً 

عــى هــدم منشــآت خاصــة بــه يف واد الحمــص، وواصلــت 

اســتهدافها ملواطنــي البلــدة القدميــة يف الخليــل بالرصــاص 

وقنابــل الغــاز، كــام اقتحمــت جنــني وأحيــاء يف بيــت لحــم 

وهدمــت مقهــى يف بتــر، وشــنت حملــة اعتقــاالت يف عــدد 

مــن محافظــات الضفــة.429 

الحكومة تقرر منع استرياد زيت الزيتون لحامية املنتج 
الوطني

ــوزراء محمــد اشــتية، يف مســتهل الجلســة  دان رئيــس ال

ــة  ــداءات املمنهج ــس، االعت ــوزراء أم ــس ال ــبوعية ملجل األس

التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد املواطنــني وممتلكاتهــم 

ــة  ــن الضف ــة م ــق متفرق ــاتهم يف مناط ــم ومقدس وأراضيه

ــة. الغربي
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كــام دان رئيــس الــوزراء اقتحــام آالف املســتوطنني الحــرم 

اإلبراهيمــي الرشيــف يف مدينــة الخليــل تحــت حاميــة 

قــوات االحتــال التــي أغلقــت الحــرم أمــام املصلــني ومنعت 

ــى  ــداءات ع ــن اعت ــك م ــق ذل ــا راف ــه، وم ــع اآلذان في رف

ــاق  ــف، وإغ ــط الحــرم الرشي ــم يف محي ــني ومنازله املواطن

املحــال التجاريــة يف املنطقــة، معتــراً تلــك االعتــداءات 

مبثابــة حلقــة جديــدة مــن املخططــات الهادفــة للســيطرة 

عــى املواقــع التاريخيــة والدينيــة واألثريــة يف الخليــل 

ــة. ــا املعامري ــر هويته وتزوي

وطالــب كافــة املنظــامت اإلنســانية والحقوقيــة والدوليــة 

بفضــح تلــك املامرســات العنريــة وبتوفر الحاميــة الدولية 

للشــعب الفلســطيني األعــزل وإلــزام إرسائيــل بصفتهــا دولة 

احتــال للتقيــد مبيثــاق جنيــف الرابــع لحاميــة املواطنــني. 

ــل  ــع شــكاوى مــن قب ــه ســيتم رف ــوزراء أن ــس ال ــد رئي وأك

املواطنــني املترريــن مــن تلــك االعتــداءات للمحاكــم 

الوطنيــة، محمــاً الحكومــة اإلرسائيليــة املســؤولية الكاملــة 

واملبــارشة عنهــا والتداعيــات التــي قــد ترتتــب عليهــا، كــام 

حمــل رئيــس الــوزراء اإلدارة االمركيــة املســؤولية عــن 

نتائــج االســتيطان وإرهــاب املســتوطنني، والــذي اتخــذ 

وتــرة أكــر عقــب إعــان وزيــر الخارجيــة األمريــي، مايــك 
ــع االســتيطان.430 ــو بترشي بومبي

العرب يرفضون موقف واشنطن حول االستيطان: باطل 
والغٍ ومخالف للرشعية والقانون الدوليني

ــتوى  ــى مس ــة ع ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــن مجل أعل

ــات  ــرار الوالي ــه لق ــه ورفض ــرب إدانت ــة الع وزراء الخارجي

ــوم 18  ــا ي ــر خارجيته ــه وزي ــذي أعلن ــة ال املتحــدة األمركي

ترشيــن الثــاين الحــايل، باعتبــار االســتيطان االســتعامري 

اإلرسائيــي يف األرض الفلســطينية املحتلــة العــام 1967 ال 

ــدويل. ــون ال ــف القان يخال

ــرار  ــض الق ــوان »رف ــت عن ــراره تح ــس يف ق ــد املجل وأك

ــون  ــف القان ــي ال يخال ــار االســتيطان اإلرسائي األمــريك اعتب

ــة  ــس، برئاس ــة، أم ــر العادي ــه غ ــام دورت ــدويل«، يف خت ال

العــراق، أن هــذا القــرار األمــريك باطــل والغ وليــس لــه أثــر 

ــم  ــرارات األم ــاق وق ــة« مليث ــة رصيح ــه “مخالف ــوين وأن قان

ــم  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــا ق ــا فيه ــة مب املتحــدة ذات الصل

2334 لعــام 2016، والــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل 

الدوليــة لعــام 2004، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 

وميثــاق رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 

ــة. ــدويل ذات الصل ــون ال ــادئ القان ــن مب ــا م 1998 وغره

وحــذر املجلــس، مــن أن النهــج الــذي تتبعــه اإلدارة 

األمركيــة باتخــاذ قــرارات أحاديــة، مخالفــة عــى نحــو 

فاضــح للقانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة ذات 

ــاً لألمــن والســام  ــداً حقيقي ــر تهدي ــة، ويعت ــة بالقضي الصل

ــامل واســتهتاراً  ــرشق األوســط والع ــة ال واالســتقرار يف منطق

ــون  ــى القان ــة ع ــة، القامئ ــة الدولي ــبوق باملنظوم ــر مس غ
ــه.431 ــزام ب ــدويل وااللت ال

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل

 أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، صبــاح اليــوم 

ــاك  ــو دي ــاء، عــن استشــهاد األســر املريــض ســامي أب الثاث

)36 عامــاً( مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنــني، والقابــع 

يف مستشــفى ســجن الرملــة االحتــايل.

إدارة ســجون االحتــال  الهيئــة أن مصلحــة  وأفــادت 

أبلغتهــا وأبلغــت ذوي األســر أبــو ديــاك عــن استشــهاده يف 

ــوم. ــاح الي ــن صب ــرة م ــاعات املبك الس

يذكــر أن األســر أبــو ديــاك املعتقــل منــذ تاريــخ 17 متوز/ 

يوليــو 2002، والــذي يبلــغ مــن العمــر )36 عامــاً( ومحكــوم 

عليــه بالســجن املؤبــد لثــاث مــرات وثاثــني عامــاً، أمــى 

منهــا 17عامــاً، تــم تشــخيص إصابتــه بــورم رسطــاين يف 

األمعــاء يف شــهر أيلــول/ ســبتمر 2015، ومنــذ قرابــة خمــس 

ســنوات، بــدأت حالتــه بالتدهــور نتيجــة األخطــاء الطبيــة 

واملوثقــة مــن مستشــفى )ســوروكا( اإلرسائيــي، حيــث 

ــوي  ــة، أدت إىل حــدوث فشــل كل ــات جراحي خضــع لعملي
ورئــوي حــاد مــا زاد مــن ســوء وضعــه.432

بومبيو: عىل الدول العربية التخيل عن مقاطعة إرسائيل 
والحوار معها

ــس،  ــريك، أم ــة األم ــر الخارجي ــو وزي ــك بومبي ــث ماي ح

ــل  ــن أج ــل م ــع إرسائي ــل م ــى التعام ــة ع ــدول العربي ال

االســتقرار اإلقليمــي.

ــت  ــان الوق ــد ح ــرت، »لق ــى توي ــدة ع ــر تغري ــال ع وق

ــل.  ــة وإرشاك إرسائي ــن املقاطع ــة للتخــي ع ــدول العربي لل

ــتقرار.  ــدم االس ــي ع ــط تعن ــرشق األوس ــامات يف ال االنقس

ــرون  ــن يخاط ــرب الذي ــرون الع ــه املفك ــي أن يواج ال ينبغ

ــش  ــام والتعاي ــة للس ــة إقليمي ــن رؤي ــاع ع ــم للدف بحياته

بشــجاعة االنتقــام. نحــن بحاجــة إىل الحــوار«. وجــاءت 

تغريــدة بومبيــو ردا عــى إعــان وزراء الخارجيــة العــرب يف 
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ختــام اجتــامع طــارئ، أمــس، يف القاهــرة »رفضهــم« القــرار 

األمــريك الــذي اعتــر املســتوطنات اإلرسائيليــة غــر مخالفــة 

ــدويل433. ــون ال للقان

عقب استشهاد األسري أبو دياك: توتر واستنفار يف سجون 
االحتالل وإدارة املعتقالت تغلق األقسام بالكامل

 أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، اليــوم الثاثــاء، 

أن حالــة مــن التوتــر واالســتنفار تســود يف ســجون االحتــال 

االرسائيــي، عقــب اإلعــان عــن استشــهاد األســر ســامي ابــو 

ــه« اإلرسائيــي، نتيجــة  ــاك يف مستشــفى »أســاف هروفي دي

ــن  ــج م ــد واملمنه ــي املتعم ــل الطب ــة القت ــه لسياس تعرض

قبــل إدارة الســجون.

وأكــدت الهيئــة، يف بيــان، أنــه وعقــب االعــان عــن 

استشــهاد األســر ابــو ديــاك عــم الغضــب والتنديــد يف 

مختلــف ســجون االحتــال، حيــث كــّر األرسى وقامــوا 

بالطــرق عــى األبــواب والغضــب يف وجــه الســجان، األمــر 

الــذي قابلتــه ادارة الســجون بإغــاق األقســام بشــكل كامــل 

ــتنفار. ــة االس ــان حال واع

ــع  ــاك، يرتف ــو دي ــر اب ــهاد األس ــه وباستش ــت، أن وأضاف

ــهيًدا  ــرة إىل )222( ش ــة األس ــة الوطني ــهداء الحرك ــدد ش ع

ارتقــوا منــذ العــام 1967، أكــر مــن ثلثهــم بســبب سياســة 

ــات. ــل املعتق ــد داخ ــي املتعم ــل( الطب )القت

وبينــت، أن األســر ســامي أبــو ديــاك املعتقــل منــذ تاريــخ 

17 متــوز/ يوليــو 2002، والــذي يبلــغ مــن العمــر 37 عامــاً 

مــن ســيلة الظهــر يف جنــني، ومحكــوم عليــه بالســجن املؤبد 

ــم  ــاً، ت ــا 17عام ــى منه ــاً، أم ــني عام ــرات وثاث ــاث م لث

تشــخيص إصابتــه بــورم رسطــاين يف األمعــاء يف شــهر أيلــول/ 

ســبتمر 2015، ومنــذ قرابــة خمــس ســنوات، بــدأت حالتــه 

بالتدهــور نتيجــة األخطــاء الطبيــة واملوثقــة مــن مستشــفى 

)ســوروكا( اإلرسائيــي.

ــم  ــص 83 س ــم ق ــة ت ــذه العملي ــال ه ــه خ ــت، إن وقال

مــن أمعائــه الغليظــة، ومــن ثــم جــرى نقلــه إىل مستشــفى 

ــة  ــمم نتيج ــوث والتس ــاك بالتل ــب هن ــث أصي ــة حي الرمل

عــدم نظافــة الســجن، مــا أدى إىل تدهــور خطــر طــرأ 

ــه إىل مستشــفى أســاف  ــة، وجــرى نقل ــه الصحي عــى حالت

هروفيــه، ومــن ثــم أعــاده االحتــال إىل مستشــفى الرملــة.

ــَو  ــدة، مل يق ــك امل ــال تل ــاك خ ــو دي ــر أب ــر أن األس يذك

ــس  ــل كي ــات، ويحم ــى عج ــل ع ــة وكان يتنق ــى الحرك ع

بــراز وكيــس بــول وكيــس مــاء يتجمــع مــن الــكى، وأجريت 

لــه أربــع عمليــات جراحيــة الســتئصال أورام مــن األمعــاء، 

ودخــل خــال إحداهــا بحالــة غيبوبــة ملــدة شــهر.

ــات  ــن االلتامس ــد م ــم العدي ــم تقدي ــه ت ــت، أن وأوضح

لإفــراج املبكــر عــن األســر ابــو ديــاك يف ظــل تدهــور 

الحالــة الصحيــة لــه بشــكل خطــر وحــرج، إال أن االحتــال 

ــض. ــا بالرف كان يقابله

ــة  ــال املســؤولية الكامل ــة ســلطات االحت ــت الهيئ وحمل

ــم  ــذه الجرائ ــن ه ــا، وع ــاك طبي ــو دي ــر اب ــل األس ــن قت ع

الجســدي  كالتعذيــب  الفلســطينيني  بحــق  العنريــة 

والنفــي واالهــامل الطبــي لــألرسى وغرهــا مــن االنتهاكات 

واالجــراءات التنكيليــة املرتكبــة بحقهــم والتــي يدفع األســر 

ــات  ــح تحقيق ــت إىل فت ــا، ودع ــا له ــره مثن الفلســطيني عم

بقضايــا املخالفــات القانونيــة بحــق األرسى، وفــرض القانــون 

ــال. ــان االحت ــدويل عــى كي ال

وهــذه كانــت آخر رســائله مــن املعتقــل: »إىل كل صاحب 

ضمــر حــي، أنــا أعيــش يف ســاعايت وأيامــي األخــرة، أريــد 

ــاعايت األخــرة إىل جانــب والــديت  أن أكــون يف أيامــي وس

وبجانــب أحبــايئ مــن أهــي، وأريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا 

يف أحضانهــا، وال أريــد أن أفــارق الحيــاة وأنــا مكبــل اليديــن 

والقدمــني، وأمــام ســجان يعشــق املــوت ويتغــذى، ويتلــذذ 
عــى آالمنــا ومعاناتنــا.«434

األربعاء 2019/11/27

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل

أدانــت الرئاســة الفلســطينية، ورئاســة الــوزراء، واملجلــس 

الوطنــي، وفصائــل وقــوى وطنيــة، ومؤسســات وشــخصيات 

رســمية وشــعبية، جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو ديــاك 

يف عيــادة ســجن الرملــة، أمــس، محملــني حكومــة االحتــال 

اإلرسائيــي املســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرميــة.

واعتــروا يف بيانــات منفصلــة، أمــس، أن مــا يجــري بحــق 

األرسى يف ســجون االحتــال يرتقــي ملســتوى جرميــة حــرب، 

مطالبــني منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل ومؤسســات 

حقــوق اإلنســان بالضغــط عــى االحتــال مــن أجــل اإلفــراج 

عــن بقيــة األرسى املــرىض حتــى ال يرتقــي املزيــد مــن 

الشــهداء بــني صفــوف الحركــة األســرة.

وأعلــن االرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي، الحــداد 

ــداء  ــرروا ارت ــام، وق ــة أي ــات الطعــام ملــدة ثاث إرجــاع وجب

والهتــاف  العــدد،  عــى  الوقــوف  عنــد  األســود  اللــون 
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باســم رفيقهــم الشــهيد ســامي أبــو ديــاك، بــدل مــن ذكــر 

أســامئهم، وفــق مــا ذكــره بيــان صــادر عــن نــادي األســر.

ــتنفار  ــة االس ــس حال ــاح أم ــوا صب ــد أعلن وكان األرسى ق

وبــدأوا بالتكبــر والطــرق عــى األبــواب عقــب اإلعــان عــن 

استشــهاد رفيقهــم أبــو ديــاك، وقــد أغلقــت إدارة املعتقات 

كافــة األقســام، تحســباً ألي مواجهــة معهــم.

يف حــني أغلقــت املحــال التجاريــة واملؤسســات يف مدينــة 

جنــني صبــاح أمــس، أبوابهــا اســتجابة لنــداء القــوى الوطنية 

ــروح  ــاراً ل ــاالً وإكب ــداد إج ــت الح ــي أعلن ــامية الت واإلس

الشــهيد األســر ســامر أبــو ديــاك. 

ــة األســرة  ــزاء شــهيد الحرك ــت ع ــني، بي وأم آالف املواطن

ــدة ســيلة الظهــر، جنــوب جنــني.  ــاك يف بل ــو دي ســامي أب

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء 

ــة  ــى كاف ــاالت ع ــري اتص ــة تج ــر، إن الهيئ ــو بك ــدري أب ق

املســتويات مــن أجــل اإلفراج عن جثامن الشــهيد أبــو دياك.

البلــدة،  الشــهيد وفعاليــات ومؤسســات  وناشــد ذوو 

ــط  ــل والضغ ــة التدخ ــات الحقوقي ــامل واملؤسس ــرار الع أح

عــى ســلطات االحتــال لإفــراج عــن جثــامن الشــهيد أبــو 
ــه.435 ــقط رأس ــه يف مس ــييعه ودفن ــى تش ــي يتن ــاك ل دي

مسريات الغضب تعم محافظات الوطن

انطلقــت يف مختلــف محافظــات الوطــن أمــس، مســرات 

غضــب شــعبي تزامنــت مــع إرضاب جــزيئ ومواجهــات 

ــرة  ــاركني باألع ــت املش ــي هاجم ــال الت ــوات االحت ــع ق م

ــة  ــة والغــاز املســيل للدمــوع، وأســفرت عــن إصاب املطاطي

العــرشات. وجــاءت املســرات رفضــاً إلعــان اإلدارة األمركية 

اعتبــار املســتوطنات يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ال 

ــهاد  ــة استش ــى جرمي ــاً ع ــدويل، وغضب ــون ال ــف القان تخال

ــال.436  ــاك يف ســجون االحت ــو دي األســر ســامي أب

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل

تم رفض طلبه األخري: أن ميوت بجانب أمه وعائلته

استشــهد فجــر أمــس، األســر املريــض بالرسطــان ســامي 

أبــو ديــاك )36 عامــاً( يف مستشــفى ســجن الرملــة االحتايل.

وكانــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، ونــادي األســر، 

أعلنــا صبــاح أمــس، استشــهاد األســر أبــو ديــاك.

وفــور إعــان إدارة ســجون االحتــال استشــهاده، ســادت 

حالــة مــن االســتنفار والتوتــر الشــديدين يف أقســام األرسى، 

وأعلــن األرسى الحــداد وإرجــاع وجبــات الطعــام ملــدة ثاثــة 

أيــام.

ــال  ــجون االحت ــة إدارة س ــأن مصلح ــة ب ــادت الهيئ وأف

ــه يف  ــن وفات ــاك ع ــو دي ــر أب ــت ذوي األس ــا وأبلغ أبلغته

ــس. ــاح أم ــن صب ــرة م ــاعات املبك الس

ــه ويف كل املحــاوالت التــي جــرت  ــادي األســر أن وأكــد ن

لإفــراج عنــه، إال أن ســلطات االحتــال رفضــت ذلــك رغــم 

ــرض،  ــن امل ــرة م ــة األخ ــل إىل املرحل ــه وص ــن أن ــا م تيقنه
ــة”.437 ــادة الرمل وأبقــت عــى احتجــازه يف معتقــل “عي

إصابة أكرث من 100 مواطن يف مواجهات مسريات 
الغضب

أصيــب أكــر مــن 100 متظاهــر خــال املواجهــات التــي 

اندلعــت يف مناطــق مختلفــة بالضفــة الغربيــة، عقــب 

مســرات تزامنــت مــع إرضاب جــزيئ، تنديــدا باملوقــف 

ــطينية  ــتيطان يف األرايض الفلس ــأن االس ــر بش ــريك األخ األم

املحتلــة وغضبــا عــى جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو 

ــال. ــجون االحت ــاك يف س دي

وذكــرت جمعيــة الهــال األحمــر، أن طواقمهــا، تعاملــت 

ــرة إىل  ــات، مش ــاط املواجه ــع نق ــة، يف جمي ــع 77 إصاب م

ــة  ــني اإلصاب ــت ب ــة وتنوع ــت بالطفيف ــا وصف ــا جميعه أنه

والرصــاص  للدمــوع  املســيل  الغــاز  جــراء  باالختنــاق 

املطاطــي والحــروق.

وذكــرت أن اإلصابــات توزعــت عــى النحــو التــايل: مدخــل 

ــة، والخليــل إصابــة واحــدة، وأبــو  البــرة الشــاميل 33 إصاب

ــت لحــم  ــة واحــدة، وبي ــة، وطولكــرم إصاب ــس 13 إصاب دي

ــاق  ــابا بحــاالت اختن ــب 14 ش ــس أصي ــة، ويف نابل 15 إصاب

بالغــاز املســيل للدمــوع خــال املواجهــات املندلعــة عــى 

حاجــز حــوارة جنــوب املدينــة.

ملســرات  دعــت  التحريــر  منظمــة  فصائــل  وكانــت 

وفعاليــات الغضــب ردا عــى إعــان اإلدارة األمركيــة باعتبار 

ــة  ــطينية املحتل ــة يف األرايض الفلس ــتوطنات اإلرسائيلي املس

قانونيــة، وغضبــا عــى جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو 

ــال. ــجون االحت ــاك يف س دي

ــوى يف  ــب القص ــة التأه ــي حال ــش اإلرسائي ــن الجي وأعل

ــرات. ــة املس ــتعدادا ملواجه ــة، اس ــة الغربي الضف

ــع  ــة، ورف ــمية ووطني ــادات رس ــرات قي ــارك يف املس وش

املشــاركون، الشــعارات والافتــات املنددة باالنحيــاز األمريك 

املطلــق لاحتــال، فيــام علقــت املؤسســات الحكوميــة 

والجامعــات واملــدارس الــدوام تلبيــة لدعــوة املشــاركة 
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يف الفعاليــات املنــددة بالتآمــر األمــريك اإلرسائيــي عــى 

ــه. ــة أرض ــه ورسق ــطيني وقضيت ــعب الفلس الش

وتخللــت مســرات واعتصامــات الغضــب، كلــامت دعــت 

ــع  ــم والتوس ــاريع الض ــرن« ومش ــة الق ــقاط »صفق إىل إس

الراميــة  األمركيــة  اإلرسائيليــة  واملخططــات  االســتيطاين 

ــة  ــطينية، وإىل مواصل ــة الفلس ــة الوطني ــة القضي إىل تصفي

النضــال حتــى دحــر االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية 

الحــرة واملســتقلة عــى أرايض العــام 67 وعاصمتهــا القــدس 

ــف. الرشي

ويف رام اللــه، تظاهــر مئــات املواطنــني، يتقدمهــم رئيــس 

الــوزراء د. محمــد اشــتية، ومحمــود العالــول نائــب رئيــس 

حركــة فتــح، وســط رام اللــه، أمــس، احتجاجــا عــى موقــف 

اإلدارة األمركيــة، القــايض باعتبــار املســتوطنات رشعيــة، 

وغــر مخالفــة للقانــون الــدويل.

وأكــد اشــتية للصحافيــني، أن خــروج املواطنني يف مســرات 

غضــب يف شــتى أنحــاء الوطــن، جــاء لنقــل رســالة واضحــة 

برفــض وإدانــة املوقــف األمــريك438.

الجامعة العربية تحمل إرسائيل مسؤولية استشهاد »أبو 
دياك«

حملــت جامعــة الــدول العربيــة، أمس، إرسائيل مســؤولية 

استشــهاد األســر ســامي أبــو ديــاك داخــل ســجونها، ودعــت 

املجتمــع الــدويل إىل حامية األرسى الفلســطينيني.

وأدان أمــني عــام مســاعد الجامعــة لشــؤون فلســطني 

»جرميــة  عــي  أبــو  ســعيد  املحتلــة  العربيــة  واألرايض 

االحتــال اإلرسائيــي بحــق األســر الفلســطيني ســامي أبــو 
ــي«.439 ــامل الطب ــراء اإله ــه ج ــي أدت إىل وفات ــاك، الت دي

الخميس 2019/11/28

استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل

أدانــت الرئاســة الفلســطينية، ورئاســة الــوزراء، واملجلــس 

الوطنــي، وفصائــل وقــوى وطنيــة، ومؤسســات وشــخصيات 

رســمية وشــعبية، جرميــة استشــهاد األســر ســامي أبــو ديــاك 

يف عيــادة ســجن الرملــة، أمــس، محملــني حكومــة االحتــال 

اإلرسائيــي املســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرميــة.

واعتــروا يف بيانــات منفصلــة، أمــس، أن مــا يجــري بحــق 

األرسى يف ســجون االحتــال يرتقــي ملســتوى جرميــة حــرب، 

مطالبــني منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل ومؤسســات 

حقــوق اإلنســان بالضغــط عــى االحتــال مــن أجــل اإلفــراج 

عــن بقيــة األرسى املــرىض حتــى ال يرتقــي املزيــد مــن 

الشــهداء بــني صفــوف الحركــة األســرة.

وأعلــن االرسى يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي، الحــداد 

ــداء  ــرروا ارت ــام، وق ــة أي ــات الطعــام ملــدة ثاث إرجــاع وجب

والهتــاف  العــدد،  عــى  الوقــوف  عنــد  األســود  اللــون 

باســم رفيقهــم الشــهيد ســامي أبــو ديــاك، بــدل مــن ذكــر 

أســامئهم، وفــق مــا ذكــره بيــان صــادر عــن نــادي األســر.

ــتنفار  ــة االس ــس حال ــاح أم ــوا صب ــد أعلن وكان األرسى ق

وبــدأوا بالتكبــر والطــرق عــى األبــواب عقــب اإلعــان عــن 

استشــهاد رفيقهــم أبــو ديــاك، وقــد أغلقــت إدارة املعتقات 

كافــة األقســام، تحســباً ألي مواجهــة معهــم.

يف حــني أغلقــت املحــال التجاريــة واملؤسســات يف مدينــة 

جنــني صبــاح أمــس، أبوابهــا اســتجابة لنــداء القــوى الوطنية 

ــروح  ــاراً ل ــاالً وإكب ــداد إج ــت الح ــي أعلن ــامية الت واإلس

الشــهيد األســر ســامر أبــو ديــاك. 

ــة األســرة  ــزاء شــهيد الحرك ــت ع ــني، بي وأم آالف املواطن

ــدة ســيلة الظهــر، جنــوب جنــني.  ــاك يف بل ــو دي ســامي أب

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن اللــواء 

ــة  ــى كاف ــاالت ع ــري اتص ــة تج ــر، إن الهيئ ــو بك ــدري أب ق

ــو  ــهيد أب ــامن الش ــن جث ــراج ع ــل اإلف ــن أج ــتويات م املس

ــاك. دي

البلــدة،  الشــهيد وفعاليــات ومؤسســات  وناشــد ذوو 

ــط  ــل والضغ ــة التدخ ــات الحقوقي ــامل واملؤسس ــرار الع أح

عــى ســلطات االحتــال لإفــراج عــن جثــامن الشــهيد أبــو 
ــه.440 ــقط رأس ــه يف مس ــييعه ودفن ــى تش ــي يتن ــاك ل دي

مسريات الغضب تعم محافظات الوطن

انطلقــت يف مختلــف محافظــات الوطــن أمــس، مســرات 

غضــب شــعبي تزامنــت مــع إرضاب جــزيئ ومواجهــات 

ــرة  ــاركني باألع ــت املش ــي هاجم ــال الت ــوات االحت ــع ق م

ــة  ــة والغــاز املســيل للدمــوع، وأســفرت عــن إصاب املطاطي

العــرشات. وجــاءت املســرات رفضــاً إلعــان اإلدارة األمركية 

اعتبــار املســتوطنات يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ال 

ــهاد  ــة استش ــى جرمي ــاً ع ــدويل، وغضب ــون ال ــف القان تخال
ــال.441 ــاك يف ســجون االحت ــو دي األســر ســامي أب

هيئة األرسى توثّق شهادات قارصين تعرّضوا للتعذيب 
خالل االعتقال والّتحقيق

 وثّقــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، شــهادات عــدد 
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مــن األرسى القارصيــن يف ســجني »عوفــر« و»املســكوبية«، 

ــب  ــوا للتّعذي ــال مؤخــرا، وتعرّض اعتقلتهــم ســلطات االحت

ــق  ــال والتّحقي ــات االعتق ــال عملي ــدي خ ــي والجس النف

معهــم.

ونقلــت الهيئــة يف بيــان لهــا، اليــوم الخميــس، عــن األســر 

الفتى عــامر زهــران )17 عامــا(، مــن بلــدة ديــر أبــو مشــعل 

ــه فجــرا وهــو  ــال داهمــت منزل ــه، أّن قــوات االحت رام الل

نائــم، واقتادتــه مــن فراشــه وكبّلــت يديــه وعصبــت عينيــه، 

ونقلتــه يف املركبــة العســكرية، واحتجزتــه يف نقطة عســكرية 

ــا«،  ــح تكف ــق »بيت ــز تحقي ــه ملرك ــّم نقلت ــاعتني، ث ــّدة س مل

واحتجزتــه يف زنزانــة انفراديــة ملــّدة يــوم كامــل.

وأشــار األســر زهــران إىل أنــه خضــع للتحقيــق لســاعات 

ــد اليديــن والقدمــني، كــام وأن املحققــني  طويلــة وهــو مقيّ

ــة  ــد بالعــزل يف محاول ــتم والتهدي ــّراخ والّش اســتخدموا ال

مركــز  يف  احتجــازه  واســتمّر  منــه،  االعرتافــات  النتــزاع 

ــر«. ــجن »عوف ــه لس ــل نقل ــا قب ــّدة )15( يوم ــق مل التحقي

كــام وتعــرّض الفتى محمــد خــر اللــه حامــد )17 عامــا(، 

مــن بلــدة ســلواد رام اللــه، لــذات الّسياســة يف اقتيــاده مــن 

فراشــه بعــد تفجــر بوابــة منزلــه، واحتجــازه يف مســتوطنة 

قريبــة حتــى ســاعات الّصبــاح، ومــن ثــّم إىل التحقيــق.

فيــام أفــاد املعتقلــون: مؤمــن محمــد العبــايس )17 

عامــا(، حاتــم جــر العبــايس )17 عامــا(، ومصعــب محمــود 

العبــايس )16 عامــا( مــن القــدس، بأنهــم تعرّضوا للتّعذيــب 

الجســدي والنفــي داخــل غرفــة )4( يف مركــز توقيــف 

وتحقيــق »املســكوبية«، وهــي غرفــة لهــا تاريــخ يف تســجيل 

مختلــف صنــوف التّعذيــب بحــّق املقدســيني، موضحــني أن 

محّققــي االحتــال قامــوا بإلقــاء الشــتائم عليهــم ورضبهــم 

ــدي األيــدي واألقــدام. وهــم مقيّ

وأكّــدت هيئة األرسى أّن جميــع القارصين الذين تعتقلهم 

ســلطات االحتــال يتعرّضــون لشــكل أو لعــّدة أشــكال مــن 

صنــوف التّعذيــب نفســيا وجســديا خــال عمليــات االعتقال 
والتّحقيــق وحتـّـى االعتقــال يف الّســجون.442

مستوطنون يعطبون إطارات 70 مركبة يف جلجولية 
داخل أرايض عام 48

 70 إطــارات  الخميــس،  اليــوم   أعطــب مســتوطنون، 

ــام  ــل أرايض ع ــث داخ ــة يف املثل ــة جلجولي ــة يف قري مركب

.1948

وأفــادت مصــادر محليــة يف البلــدة، بــأن الشــكوك تتجــه 

مبــارشة إىل عصابــات املســتوطنني مــن مــا تســمى »تدفيــع 

الثمــن«، وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي تنفــذ فيهــا 
ــة.443 ــبيهة يف املنطق ــداءات ش اعت

الجمعة 2019/11/29

اشتية خالل مشاركته باملؤمتر الوطني األول للكشافة: 
متكني الشباب مركب أسايس يف االنفكاك عن االحتالل

- دعا الشباب للمبادرة بالتطوع يف الزراعة وحراسة 
القرى من هجامت املستوطنني

الــوزراء محمــد اشــتية: »إن الحكومــة   قــال رئيــس 

وبتوجيهــات مــن الرئيــس محمــود عبــاس، تصــب كل 

ــة إىل  ــباب، باإلضاف ــو الش ــة نح ــذه املرحل ــا يف ه اهتاممه

االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال، ونصــب كل اهتاممنــا 

يف إنشــاء القــرى الشــبابية، فتمكــني الشــباب مركــب أســايس 

يف االنفــكاك عــن االحتــال«.

ــة عــن  ــوم الجمعــة، نياب ــك خــال مشــاركته الي جــاء ذل

الرئيــس محمــود عبــاس يف املؤمتــر الوطنــي األول للكشــافة، 

يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام اللــه، بحضــور رئيــس املجلــس 

الرجــوب،  جريــل  اللــواء  والرياضــة  للشــباب  األعــى 

ومحافــظ رام اللــه والبــرة ليــى غنــام، وعــدد مــن الــوزراء 

ــة. ــة ودولي ــخصيات عربي ــؤولني، وش واملس

ــل يف  ــوع للعم ــادرة بالتط ــو للمب ــتية: »أدع ــاف اش وأض

الزراعــة، وللحراســة يف القــرى مــن هجــامت املســتوطنني، 

االجتامعيــة«،  اآلفــات  ومحاربــة  املزارعــني،  ومســاعدة 

واإلرشــادية  الكشــفية  الفــرق  عــى  »نعــول  مســتدركا: 

الفلســطينية التــي يريــد لهــا الرئيــس أبــو مــازن أن تكــون 

ــل  ــس الراح ــا الرئي ــي أراد له ــبايب، والت ــل الش ــرة العم خم

أبــو عــامر أن يكــون مــن بينهــم زهــرة أو شــبل يرفــع علــم 

ــدس«. ــس الق ــدس وكنائ ــآذن الق ــوق م ــطني ف فلس

ــوزراء: “ينعقــد هــذا املؤمتــر مــع قــرب  ــع رئيــس ال وتاب

انطــاق أعيــاد امليــاد املجيــدة، حيــث تلعــب الفــرق 

ــد.  ــاد املجي ــد املي ــاالت عي ــيا يف احتف الكشــفية دورا أساس

ــخ  ــى تاري ــفي ع ــر الكش ــذا املؤمت ــم يف ه ــطني تراك وفلس

طويــل للحركــة الكشــفية واالرشــادية الفلســطينية، والتــي 

ــي تأسســت  ــة الت ــة العالي ــن الرمزي ــرا م تشــكل جــزءا كب

ــطينية”. ــة الفلس ــد الهوي ــا رواف عليه

ــذا  ــن، ه ــدت الوط ــفية وح ــة الكش ــاف: »إن الحرك وأض

العريــق،  اإلنســاين  وتاريخــه  بثقافتــه  الغنــي  الوطــن 
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ومســرات الكشــافة جــاءت لتجســد كل هــذا، ولتكــون 

املليئــة  واملابــس  الفــرق  ورايــات  الكشــافة  موســيقى 

ــعب وإرصار  ــة ش ــس هوي ــي تعك ــارات الت ــوز واإلش بالرم

اإلنســان عــى الحيــاة واالنطــاق نحــو الحريــة«.

واســتطرد اشــتية: »الحركــة الكشــفية التــي تضــم األجيــال 

املتعاقبــة، هــي منتجــع لصقــل الــروح والجســد والثقافــة، 

ــة،  ــل بالرياض ــاط واملتص ــزوج بالنش ــاط املم ــم االنضب وتعل

والتعــرف عــى الطبيعــة واالنتــامء لــألرسة وللجامعــة، 

ــن«. ــاعدة اآلخري ومس

ــه  ــوزراء: »إن هــذا املؤمتــر يعــول علي ــس ال وأوضــح رئي

كثــرا مــن أجــل تطــور نوعــي ومؤسســايت للحركــة الكشــفية 

ــا  ــة الكشــفية واإلرشــادية مهمــة لن الفلســطينية، إن الحرك

لعــدة أمــور، أوال: ألنهــا نــواة إلعــادة االعتبــار للعمــل 

ــرى  ــداد والق ــا االمت ــبة لن ــم بالنس ــك مه ــي، ولذل التطوع

ــت  ــام كان ــتات، ومثل ــن والش ــدن يف الوط ــامت وامل واملخي

الرياضــة قــادرة عــى تجــاوز االنقســام فلتكــن الحركــة 

ــا:  الكشــفية واإلرشــادية عنــر وحــدة لهــذا الوطــن. وثاني

ــن خــال املســاهمة  ــرتاث الفلســطيني م ــى ال ــاظ ع الحف

ــل  ــا: التواص ــة، وثالث ــة والوطني ــبات الديني ــاء املناس يف إحي

ــن فلســطني،  ــث ع ــامل للحدي ــة الكشــفية يف الع ــع الحرك م

االحتــال  ملواجهــة  واحــد  خنــدق  يف  معنــا  للوقــوف 
ــا«.444 ــع علين ــم الواق ــتيطان والظل واالس

الرئيس يف يوم التضامن مع شعبنا: لن نقبل بالقهر 
والظلم وسنواصل كفاحنا ضد االحتالل

 آن األوان أن يتحمل املجتمع الدويل مسؤولياته لوضع حد 

للعدوان اإلرسائييل عىل أرضنا ووجودنا.

اإلدارة األمريكية تخرق القانون الدويل وتثبت أنها غري 

مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً

الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  مبناســبة 

الفلســطيني، يلقــي ســفراء فلســطني يف االمــم املتحــدة ويِف 

جميــع أنحــاء العــامل، كلمــة الرئيــس املوجهــة لامــني العــام 

لامــم املتحــدة، ورؤســاء الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن، 

وقــد تــم ذلــك يف كل مــن نيويــورك وجنيــف والقاهــرة ويف 

ــع أنحــاء العــامل. جمي

وفيام يي نص الكلمة:

ــم  ــام لألم ــش، األمــني الع ــو غوتري ــايل الســيد أنطوني مع

املتحــدة،

ــة  ــس الجمعي ــدي، رئي ــد بان ــايل الســيد تيجــاين محم  مع

ــم املتحــدة، ــة لألم العام

 سعادة السيدة كارين برس، رئيس مجلس األمن،

 ســعادة الســيد شــيخ نيانــج، رئيــس اللجنــة املعنيــة 

القابلــة  غــر  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  مبامرســة 

للتــرف،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

ــن  ــد ع ــا يزي ــال م ــطيني، خ ــعب الفلس ــر الش ــد م  لق

ســبعني عامــاً، بالعديــد مــن الكــوارث والنكبــات، فقــد 

ضحــى، وعــاىن، وتــرشد، وصــر، وناضــل، واستشــهد، واعتقــل 

ــك مل  ــن ذل ــاته، ولك ــه ومقدس ــه، ووطن ــن تاريخ ــاً ع دفاع

يــن شــعبنا عــن النضــال، وال عــن مواصلــة مســرته، إميانــاً 

بثوابتــه وأهدافــه الوطنيــة، كــام نصــت عليهــا قــرارات 

ــة. ــة الدولي الرشعي

لقــد قبلنــا بالرشعيــة الدوليــة، وبالقانــون الــدويل حكــامً 

والعمــل  والحــوار  باملفاوضــات  وقبلنــا  قضيتنــا،  لحــل 

الســيايس واملقاومــة الشــعبية الســلمية طريقــاً للتوصــل اىل 

ــا الوضــع النهــايئ كافــة، وصــوالً ملعاهــدة ســام  حــل قضاي

ــراع. ــال وال ــي االحت ــتقال وتنه ــود لاس تق

 إال أن دولــة االحتــال اإلرسائيــي ظلــت تــراوغ منــذ 

ــد  ــك، فق ــف بذل ــه، ومل تكت ــى تاريخ ــلو وحت ــاق أوس اتف

ــه  ــن رفض ــة ع ــة الحالي ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــرب رئي أع

ــتيطان يف  ــم واالس ــات الض ــل عملي ــني، وواص ــل الدولت لح

ــت هــذه  ــام وأمعن ــه، ك ــل تقويض ــن أج ــة م ــا املحتل أرضن

الحكومــة يف تغيــر هويــة وطابــع مدينــة القــدس الرشقيــة، 

ــت  ــة، وعزل ــني العنري ــدرت القوان ــا، وأص ــة دولتن عاصم

بحصارهــا قطــاع غــزة عــن باقــي أرض الوطــن وعــن 

ــا  ــى أموالن ــة ع ــا والقرصن ــق اقتصادن ــت بخن ــامل، وقام الع

ــية  ــات السياس ــع االتفاقي ــت جمي ــا، وخرق ــب مواردن ونه

واالقتصاديــة واألمنيــة املعقــودة معهــا.

أصحاب املعايل والسعادة، واألصدقاء األعزاء،

القانــون  مــرة أخــرى تقــوم اإلدارة األمركيــة بخــرق 

ــاً،  ــة لتكــون وســيطاً نزيه ــا غــر مؤهل ــت أنه ــدويل، وتثب ال

فقبــل أســبوعني أعلنــت اإلدارة األمريكيــة عــى لســان وزيــر 

خارجيتهــا بــأن املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة، ال تخالــف القانــون 

الــدويل، األمــر الــذي رفضنــاه ورفضــه املجتمــع الــدويل 

ــاً  ــأرسه، فهــو إعــان باطــل، وغــر رشعــي، ويتعــارض كلي ب
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مــع القانــون الــدويل، وقــرارات الرشعيــة الدوليــة، ومبــا فيهــا 

قــرارات مجلــس األمــن وعــى رأســها القــرار 2334. إن مثــل 

ــة،  ــر الرشعي ــة غ ــرارات األمريكي ــات والق ــذه التريح ه

ــادة  ــا، وزي ــة احتاله ــة ملواصل ــة اإلرسائيلي ــجع الحكوم تش

نشــاطاتها االســتيطانية، وارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم وفــق 

ــة. ــة الدولي نظــام رومــا االســايس وقــرارات الرشعي

وبهــذه املناســبة فإننــا نشــكر جميــع الــدول واملنظــامت 

الدوليــة التــي دانــت أو رفضــت هــذا اإلعــان واالســتيطان 

ــة  ــرارات الرشعي ــاكاً صارخــاً لق ــذي يشــكل انته ــه، ال بأكمل

الدوليــة والقانــون الــدويل، ونبــذ العــامل هــذا اإلعــان كــام 

ــدويل  ــه الهجــوم األمريــي عــى اإلجــامع ال رفــض مــن قبل

السياســة  عــى  واعــرتض  الســام،  عمليــة  ومرجعيــات 

ــروا  ــة تجــاه القــدس وتصــدى للهجــوم عــى األون األمريكي

ودعــم الوكالــة ماليــاً وسياســياً وعمــل عــى تجديــد واليتهــا 

الحريــة  أن  مفادهــا  فيهــا  لبــس  ال  واضحــة  رســالة  يف 

والكرامــة حــق للشــعب الفلســطيني والســام العــادل 

ــة. ــعوب املنطق ــة ش ــتحقاق لكاف ــامل اس والش

أصحاب املعايل والسعادة، واألصدقاء األعزاء،

للمنظومــة  األســاس  هــو حجــر  الــدويل  القانــون  إن 

الدوليــة، وال يحتمــل االزدواجيــة والتحريــف، وإن التعامــل 

ــجعها  ــون يش ــوق القان ــة ف ــا دول ــى أنه ــل ع ــع إرسائي م

عــى االســتمرار يف التــرف كدولــة خارجــة عــن القانــون، 

ــؤولياته  ــدويل مس ــع ال ــل املجتم ــد آن األوان أن يتحم فلق

لوضــع حــد لهــذا العــدوان اإلرسائيــي عــى أرضنــا ووجودنــا 

ــي  ــة تحم ــر عملي ــاذ تداب ــد آن األوان التخ ومســتقبلنا. لق

الشــعب الفلســطيني ومتكنــه مــن مامرســة حقــه يف تقريــر 

مصــره ونيــل حريتــه واســتقاله عــى أرضــه املحتلــة  منــذ 

العــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة. آن األوان لتقــوم 

ــة  ــرتف بدول ــني وتع ــل الدولت ــن بح ــي تؤم ــامل الت دول الع

ــة الفلســطينية  ــرتاف بالدول ــوم أيضــا باالع ــل  أن تق إرسائي

ــة. ــدس الرشقي ــا الق ــام 1967 بعاصمته عــى حــدود الع

أمل يحــن الوقــت إلنهــاء أطــول احتــال عســكري يف 

ــطيني،  ــعب الفلس ــق الش ــن ح ــس م ــارض، ألي ــا الح عرن

كغــره مــن الشــعوب، أن تكــون لــه دولتــه املســتقلة ذات 

ــه مــن الاجئــني  ــه وبنات ــاة أبنائ الســيادة، وأن تنتهــي معان

ــام 1948؟ ــم يف الع ــن دياره ــردوا م ــن ط الذي

أصحاب املعايل والسعادة، األصدقاء األعزاء،

نــود أن نعــرب عــن جزيــل شــكرنا ملواقــف الــدول التــي 

أكــدت عــى التزامهــا بالقانــون الــدويل والرشعيــة الدوليــة 

وندعــو املجتمــع الــدويل بــأرسه، انســجاماً مــع مســؤولياته 

ــذي  ــوين ال ــر القان ــع غ ــرتاف بالوض ــدم االع ــة، بع القانوني

ــطني  ــة فلس ــل يف دول ــراءات إرسائي ــات وإج ــه سياس تخلق

املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وعــدم تقديــم الدعــم 

ــاظ عــى هــذا الوضــع  ــن شــأنها الحف ــي م واملســاعدة الت

القامئــة  الســلطة  إقليــم  بــني  التمييــز  واىل  وتكريســه، 

ــاءلة. ــامن املس ــة واىل ض ــال واألرض املحتل باالحت

وهنــا أجــدد التذكــر بأننــا ال زلنــا منــد أيدينــا اىل الســام 

العــادل املبنــي عــى قــرارات الرشعيــة الدوليــة وحــل 

الدولتــني عــى حــدود 1967، فنحــن مل نرفــض الذهــاب إىل 

املفاوضــات يومــاً، وقدمنــا مبادرتنــا للســام يف فرايــر 2018 

أمــام مجلــس األمــن، والتــي طالبنــا فيهــا بعقد مؤمتــر دويل، 

وتشــكيل آليــة دوليــة متعــددة األطــراف تســاعد الجانبــني 

يف املفاوضــات لحــل جميــع قضايــا الوضــع الدائــم، وتوفــر 

ــة  ــرتة زمني ــن ف ــه ضم ــق علي ــا يتف ــذ م ــات لتنفي الضامن

ــات  ــاً ملرجعي ــامل وفق ــادل وش ــق ســام ع محــددة، لتحقي

ــة. ــة الدولي الرشعي

عــى الرغــم مــن عقــود مــن خيبــة األمــل، فإننــا ال نــزال 

مقتنعــني باملنظومــة الدوليــة التــي تحــرتم القانــون الــدويل 

ــراط يف  ــطني االنخ ــة فلس ــتواصل دول ــاذه. وس ــن نف وتضم

ــدويل،  ــون ال ــيادة القان ــز س ــة لتعزي ــود الرامي ــع الجه جمي

مبــا يف ذلــك تعزيــز مؤسســاتنا، ونــرش ثقافــة الســام، 

ومتكــني شــعبنا وبخاصــة املــرأة والشــباب. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فإننــا ســنواصل بــذل الجهــود 

لتوحيــد أرضنــا وشــعبنا ومــن خــال االنتخابــات التــي 

ــة  ــا خــال األشــهر القليل ــا ونعمــل عــى تنظيمه ــا له دعون

القادمــة، وصــوالً ألن يكــون هنــاك ســلطة واحــدة وقانــون 

واحــد وســاح رشعــي واحــد. 

أصحاب املعايل والسعادة، األصدقاء األعزاء،

إن الشــعب الفلســطيني لــن يختفــي، كــام أنــه لــن يقبــل 

ــم، وســيواصل شــعبنا كفاحــه املــرشوع ضــد  بالقهــر والظل

االحتــال االســتعامري ألرضنــا وشــعبنا و حرماننــا مــن 

حقوقنــا غــر القابلــة للتــرف، مبــا يف ذلــك حقنــا يف تقريــر 

ــامح  ــام والتس ــة الس ــن ثقاف ــى ع ــن نتخ ــا ل ــر. إنن املص

الراســخة فينــا، وسنســتمر يف العمــل عــى محاربــة اإلرهــاب 

ــا والعــامل. يف منطقتن

ــطيني،  ــعب الفلس ــع الش ــي م ــن العامل ــوم التضام  يف ي
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والحكومــات  الــدول  لــكل  والتقديــر  بالشــكر  نتقــدم 

واملنظــامت والشــعوب التــي عــرت عــن تضامنهــا مــع 

الشــعب الفلســطيني وأيــدت نضالــه الرشعــي وشــدت عــى 

ــى  ــات وهــو يواجــه أعت ــك األوق ــه وصمــوده يف أحل عزميت

التحديــات. وشــكرا445.

السبت 2019/11/30

العوض: املستشفى األمرييك سيقام عىل مساحة 40 دومنا 
ويخضع للسيادة األمريكية 

قــال عضــو املكتــب الســيايس لحــزب الشــعب وليــد 

العــوض إن املستشــفى امليــداين يف شــامل غــرب بيــت الهيــا 

ــع  ــا، ويخض ــاحة 40 دومن ــى مس ــيقام ع ــزة س ــاع غ يف قط

ــط. ــر املتوس ــى البح ــل ع ــة ويط ــيادة األمركي للس

ونفــى العــوض يف حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، إدعاء 

»حــامس« بوجــود توافــق وطنــي عــى إقامــة املستشــفى، 

ــا  ــي وصفه ــامس الت ــة ح ــامت حرك ــى تفاه ــاء ع ــا بن إمن

باملريبــة مــع إرسائيــل .

وعــر العــوض عــن رفض حــزب الشــعب للتفاهــامت التي 

تتــم بعيــدا عــن منظمــة التحريــر، والرشعيــة الفلســطينية 

والتــي تتــم بشــكل مريــب وتفتــح البــاب نحــو املعالجــات 
اإلنســانية عــى حســاب الحــل الســيايس.446

انطالق اجتامعات مجموعة 77 والصني التحضريية ملؤمتر 
األطراف برئاسة فلسطني

ــة  ــني التحضري ــة 77 والص ــات مجموع ــت اجتامع انطلق

ــة  ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ملؤمتــر األطــراف الـــ25 إلتفاقي

ــن 2 إىل 13  ــرتة م ــال الف ــيعقد خ ــذي س ــاخ ال ــر املن لتغ

كانــون األول 2019 يف العاصمــة اإلســبانية مدريــد، برئاســة 

ــة فلســطني. دول

ــني الســفر  ــة واملغرتب ــر الخارجي واســتعرض مســاعد وزي

ــة  ــة رئاس ــة، رؤي ــة االفتتاحي ــال الكلم ــازي، خ ــامر حج ع

املجموعــة حــول تحركهــا خــال األيــام املقبلــة، حيــث 

ــة. ــا الهام ــن القضاي ــدد م ــاول ع ــيتم تن س

ــال  ــة خ ــدة املجموع ــى وح ــاظ ع ــة الحف ــد أهمي وأك

املفاوضــات الجاريــة وبــأن دولــة فلســطني لــن تتــواىن 

عــن بــذل كل جهــد ممكــن للدفــع قدمــا يف الحفــاظ عــى 

املصالــح الحيويــة للمجموعــة يف ظــل مــا تتعــرض لــه 

منظومــة العمــل متعــددة األطــراف مــن تحديــات وبشــكل 

ــاخ. ــر املن ــا تغ ــار قضاي ــاص يف إط خ

وأضــاف عــامر ان العديــد مــن القضايــا الهامــة تــم 

ــة  ــات الجاري ــق باملفاوض ــام يتعل ــام في ــذا الع ــها ه نقاش

املتعلقــة بتغــر املنــاخ والعمــل املناخــي يف اجتامعــات 

ــد يف  ــذي عق ــاخ ال ــر املن ــة تغ ــني التفاقي ــني الفرعيت الهيئت

مدينــة بــون األملانيــة، ويف قمــة العمــل املناخــي التــي 

عقــدت يف مدينــة نيويــورك، واالجتــامع التحضــري للمؤمتــر 

ــد  ــاك عدي ــا زال هن ــه م ــتاريكا، إال أن ــد يف كوس ــذي عق ال

ــة  ــح دول مجموع ــم مصال ــي ته ــة الت ــا العالق ــن القضاي م

77 والصــني بشــكل خــاص واملجتمــع الــدول مل يتــم اتخــاذ 

قــرارات بشــأنها، داعيــا لــرورة التوحــد وتضافــر الجهــود 

ــة. ــرتكة للمجموع ــح املش ــق املصال ــل لتحقي داخ

ــات  ــال االجتامع ــني، خ ــة 77 والص ــتضافت مجموع واس

ــدة  ــم املتح ــة األم ــة التفاقي ــة التنفيذي ــة، األمين التحضري

ــادت  ــي أش ــبينوزا، الت ــاخ باتريشــيا اس ــر املن ــة لتغ اإلطاري

ــوم بــه املجموعــة يف تحقيــق  بأهميــة العمــل الــذي تق

ــة. ــداف االتفاقي أه

يتــم  التــي  العالقــة  القضايــا  إىل  اســبينوزا  وتطرقــت 

التوفــق عليهــا مثــل املــادة )6( مــن اتفــاق باريــس لتغــر 

ــق  ــة لتحقي ــة الدولي ــج التعاوني ــي بالنه ــي تعن ــاخ، والت املن

املســاهامت املحــددة وطنيــا لتخفيــض إنبعاثــات الكربــون، 

بآليــات  يتعلــق  الطمــوح فيــام  مؤكــدة رضورة تعزيــز 

ــدرات  ــاء الق ــاخ، وبن ــر املن ــار تغ ــف آلث ــف والتكي التخفي

ــدول األعضــاء إىل  ــة ال ــل، داعي ــا والتموي ــل التكنولوجي ونق

رضورة تنفيــذ إلتزاماتهــا مبوجــب اتفاقيــة تغــر املنــاخ 

ــس. ــاق باري واتف

ــة  واســتضافت املجموعــة، كا مــن رئاســة املؤمتــر الحالي

جمهوريــة تشــيي والتــي متثلهــا يف االجتــامع وزيــر البيئــة 

للتنفيــذ  الفرعيــة  الهيئــة  ورئيــس  شــميدت،  كارولينــا 

والتكنولوجيــا،  العلميــة  للمشــورة  الفرعيــة  والهيئــة 

ــا املشــرتكة  حيــث قدمــت الــدول مداخاتهــا حــول القضاي

مســألة  منهــا  يذكــر  والتــي  املجموعــة  تهــم  التــي 

التــوازن يف أجنــدة عمــل املؤمتــر، العاقــة بــني اتفــاق 

ــاخ،  ــر املن ــة لتغ ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــس واتفاقي باري

الشفافية.

وعــى هامــش االجتامعــات التحضرية للمجموعة، شــارك 

الوفــد الفلســطيني يف عديــد مــن االجتامعــات الثنائيــة مــع 

رئاســة املؤمتــر الحاليــة ورئيــي الهيئتــني الفرعيتــني، وعديــد 

مــن دول املجموعــة، يف إطــار دوره يف اســتيضاح وتنســيق 
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ــس  ــطني كرئي ــة فلس ــى أن دول ــد ع ــع التأكي ــف، م املواق

للمجموعــة ســتحافظ عــى وحــدة املجموعــة واتبــاع أعــى 

معايــر الشــفافية والتنســيق لحاميــة املصالــح املشــرتكة 
للمجموعــة.447

األحد 2019/12/1

شهيد وجريحان برصاص االحتالل جنوب الخليل

إصابات يف مخيم العروب ونصب عدة حواجز

استشــهد الشــاب بــدوي خالــد الشــلش املســاملة )18 

عامــاً(، مســاء أمــس، برصــاص جنــود االحتــال اإلرسائيــي، 

فيــام أصيــب شــابان آخــران تــم اعتقالهــام مــن قبــل جنــود 

االحتــال عنــد حاجــز بيــت عــوا قضــاء الخليــل، وفقــاً ملــا 

ــدين الفلســطيني. ــاط امل ــه االرتب أعلن

ووفقــاً لشــهود عيــان، فقــد أطلــق جنــود االحتــال 

ــتوطنة  ــن مس ــرب م ــبان بالق ــوب 3 ش ــي ص ــاص الح الرص

ــن،  ــة آخري ــم وإصاب ــهاد أحده ــا أدى الستش ــيجاف” م “ش

ــال. ــل ســلطات االحت ــن قب ــة م ــم احتجــاز الثاث ــث ت حي

ــى  ــاط املــدين الفلســطيني إن الفت ــت مصــادر االرتب وقال

بــدوي، استشــهد متأثــراً بإصابتــه، فيــام أصيــب الفتــى 

ــة  ــرف هوي ــرة، ومل تع ــروح خط ــاملة بج ــي مس ــر ع ماه

ــث. ــاب الثال الش

ــة الفلســطينية  ومنعــت قــوات االحتــال الطواقــم الطبي

ــدة بيــت  ــى قــرب بل مــن الدخــول ملنطقــة استشــهاد الفت

عــوا، بحســب مــا أفــاد “الهــال األحمــر”.

وزعــم جيــش االحتــال أن الثاثــة كانــوا يلقــون زجاجــات 

حارقــة باتجــاه بــرج املراقبــة العســكري لاحتــال وســيارة 

للمســتوطنني كانــت تســافر عــى الشــارع.

ــات  ــال عملي ــه »خ ــه إن ــال يف بيان ــش االحت ــال جي وق

تشــغيلية لقــوات الجيــش عــى احبــاط العمليــات بالقــرب 

ــود  ــد الجن ــل، رص ــة الخلي ــوا يف منطق ــت ع ــة بي ــن قري م

ثاثــة مشــتبهني يرمــون الزجاجــات الحارقــة باتجــاه ســيارة 

ــود بإطــاق  ــد رد الجن ــى الشــارع. وق ــت ع ــة كان إرسائيلي

ــال  ــم اعتق ــتبهني. وت ــد املش ــة أح ــد إصاب ــم رص ــار وت الن

ــق«. ــام للتحقي ــن ونقله ــتبهني اآلخري املش

ــل، أصيــب عــدد مــن املواطنــني مســاء  ويف شــامل الخلي

أمــس، باالختنــاق جــراء إطــاق قــوات االحتــال اإلرسائيــي 

ــني يف  ــازل املواطن ــل الغــاز الســام واملدمــع، صــوب من قناب
مخيــم العــروب.448

الفصائل والقوى تتبادل االتهامات بشأن املوافقة عىل 
إقامة املستشفى األمرييك يف شامل غزة

يف  واإلســامية  الوطنيــة  والفصائــل  القــوى  تبادلــت 

ــة  ــى إقام ــة ع ــأن املوافق ــات بش ــزة االتهام ــات غ محافظ

ــر  ــرب مع ــه ق ــرشوع يف بنائ ــد ال ــريك بع ــفى األم املستش

ــزة. ــاع غ ــامل قط ــرز« ش ــون »اي ــت حان بي

ــول  ــل تق ــني الفصائ ــات ب ــاف واالتهام ــل الخ ويف تفاصي

ــل،  ــع الفصائ ــني جمي ــه ب ــق علي ــر متواف »حــامس« إن األم

فيــام تؤكــد العديــد مــن الفصائــل األعضــاء يف الهيئــة 

ــة ومل  ــط أي موافق ــا مل تع ــودة إنه ــرات الع ــة ملس الوطني

تكــن جــزءاً مــن هــذه التفاهــامت، داعيــة إىل إعــان أســامء 

ــاس مبــا  مــن وافــق عــى إقامــة املستشــفى ومصارحــة الن

ــدث. ح

وقــال مصــدر مســؤول إن »حــامس« التــي كانــت متيــل 

إىل املوافقــة عــى بنــاء املستشــفى وطرحــت املوضــوع مــن 

ــل مل  ــداً أن الفصائ ــري، مؤك ــا يج ــل مب ــار الفصائ ــاب إخب ب

ــم. ــل ال أو نع تق

ويقــول نافــذ غنيــم عضــو املكتــب الســيايس لحــزب 

الشــعب: »حــامس« تتحــدث عــن وجــود تفاهــم بــني 

ــذ  ــض من ــا الراف ــا موقفن ــارك وأعلن ــا مل نش ــل، لكنن الفصائ

البدايــة.

بعــض  مــع  توافقــت  »حــامس«  كانــت  إذا  وتابــع:   

الفصائــل فلتكشــف عــن ذلــك، وال يجــوز وال هــو مقبــول 

مــن »حــامس« أن تعطــي انطباعــاً بوجــود موقــف وطنــي 

ــريك. ــفى األم ــول املستش ح

وأكــد غنيــم يف حديــث لـ»األيــام« أن حزب الشــعب حذر 

منــذ البدايــة مــن بنــاء املستشــفى الــذي يعمــق التعامــل 

ــانية،  ــر اإلنس ــة النظ ــن وجه ــطينية م ــة الفلس ــع القضي م

مســتغرباً حديــث »حــامس« عــن أنهــا ســرتاقب عمــل 

ــفى. املستش

ــل أمــركا أن تراقــب »حــامس« عــى  وتســاءل: هــل تقب
ــفى؟449 ــل املستش عم

منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يدعو إلجراء 
تحقيقات يف عمليات قتل إرسائيل للمدنيني بغزة 

املتحــدة  األمــم  منســق  ماكغولدريــك  جيمــي  دعــا 

إىل  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  اإلنســانية يف  للشــؤون 

إجــراء تحقيقــات شــاملة يف عمليــات القتــل التــي ينفذهــا 

ــاع  ــطينيني وخاصــة يف قط ــني الفلس ــال ضــد املدني االحت
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ــزة. غ

وقــال ماكغولدريــك يف مقابلــة خاصــة مبوقــع أخبــار 

األمــم املتحــدة، إن استشــهاد 34 فلســطينياً يف غــزة بينهــم 

ــاة  ــاك مأس ــر أن هن ــاء، يظه ــن النس ــد م ــال والعدي 8 أطف

كبــرة يف غــزة، خاصــة وأن هنــاك عائلــة بأكملهــا قتلــت يف 

واحــدة مــن الهجــامت. 

ــه يجــب إجــراء تحقيقــات مســتقلة  وأضــاف »أعتقــد أن

ونزيهــة يف هــذه األحــداث مــن أجــل بنــاء الثقــة والدعــم«. 

وأعــرف عــن أملــه يف أن يســتمر الهــدوء بغــزة مــع 

ــي أجــرت  ــة الت ــاً لإعامي توقــف مســرات العــودة، مضيف

معــه املقابلــة »النــاس هنــاك متعبــون مــن عيــش األوقــات 

العصيبــة ملــرات عديــدة، وإذا رأيــت الطريقــة التــي يعيــش 

بهــا النــاس يف غــزة والظــروف التــي يتعــني عليهــم تحملهــا، 

ــوط واضحــان«. ــأس والقن فتدركــني أن الي

وأضــاف »اعتقــد أن الوضــع مأســاوي جــداً. كنــت هنــاك 

األســبوع املــايض، ورأيــت بوضــوح تــام الطريقــة التــي 

يعيــش بهــا النــاس. هنــاك شــعور باإلحبــاط، هنــاك حنــق 

وغضــب بســبب الحصــار الخانــق. واعتقــد أن الوضــع 

ــة  ــر جوهري ــيئاً أك ــل ش ــا مل نفع ــاً م ــاً دامئ ــيكون هش س
واســتدامة«.450

الرئيس يتسلم رد »حامس« حول االنتخابات

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، مســاء أمــس، يف مقــر 

الرئاســة مبدينــة رام اللــه، رئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة 

حنــا نــارص، حيــث أطلعــه عــى نتائــج لقاءاتــه مــع حركــة 

حــامس.

ــة حــامس  ــارص، رد حرك ــه ن ــس خــال لقائ وتســلم الرئي

عــى الرســالة املتعلقــة باالنتخابــات واملوجهــة مــن الرئيــس 

لحركــة حــامس والفصائــل الفلســطينية كافــة. 

وأبلــغ الرئيــس، رئيــس لجنــة املركزيــة، بأنــه ســيتم 

دراســة مضامــني ردود حركــة حــامس والفصائــل خــال 

األيــام القادمــة.

كــام اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، أمــس، مبقــر 

الرئاســة، املمثــل الســامي لتحالف األمم املتحــدة للحضارات 

ــي،  ــؤول األمم ــس، املس ــع الرئي ــوس. وأطل ــل موراتين ميغي

ــطينية،  ــاع يف األرايض الفلس ــتجدات األوض ــر مس ــى آخ ع

ومــا وصلــت إليــه العمليــة السياســية مــن مــأزق حقيقــي 

جــراء اإلجــراءات اإلرسائيليــة والقــرارات األمركيــة املخالفــة 

ــة. ــة الدولي ــرارات الرشعي لق

ــع  ــن للمجتم ــذي ميك ــدور ال ــة ال ــس، أهمي ــد الرئي وأك

ــادئ القانــون الــدويل  ــه للحفــاظ عــى مب ــام ب ــدويل القي ال

والرشعيــة الدوليــة التــي قامــت عليهــا العمليــة السياســية 

إلنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة 

وعاصمتهــا القــدس الرشيــف عــى حــدود الرابــع مــن 

ــام 1967. ــران ع حزي

وشــدد الرئيــس، عــى أهميــة دوراً أوروبــاً كقــوة رئيســة 

يف العــامل إلنقــاذ املســرة السياســية، وذلــك مــن خــال 

االعــرتاف األورويب الجامعــي بدولــة فلســطني خدمة للســام 

ــني. وحــل الدولت

ــاس،  ــود عب ــس محم ــتقبل الرئي ــر، اس ــد آخ ــى صعي ع

ــاء أمــس، مبقــر الرئاســة يف مدينــة رام اللــه، رئيــس  مس

ــل  ــواء جري ــة الكشــافة واملرشــدات الفلســطينية الل جمعي

ــوب. الرج

وهنــأ الرئيــس، الشــعب الفلســطيني والحركــة الكشــفية 

ــي  ــفي الوطن ــر الكش ــامل املؤمت ــاد أع ــطينية، بانعق الفلس

األول الــذي حمــل شــعار »تحرير األقــى والقيامــة«، والذي 

ــة رام اللــه مبشــاركة عربيــة وإقليميــة مميــزة.  عقــد مبدين

وأكــد الرئيــس، عــى أهميــة هذا املؤمتــر يف دعــم القاعدة 

الكشــفية يف فلســطني، ونقــل رســالة الكشــافة الفلســطينية، 

خاصــة يف ظــل املشــاركة العربيــة الهامــة يف أعاملــه.

وشــدد ســيادته، عــى التزامــه ببناء الكشــافة الفلســطينية 

وترســيخ بعدهــا الوطنــي وتحييدهــا الكامــل عــن السياســة 

وآثارها. 

ــاء  ــاس، مس ــود عب ــس محم ــتقبل الرئي ــياق، اس ويف الس

أمــس، الوفــود العربيــة املشــاركة يف املؤمتــر الكشــفي 

الوطنــي األول، بحضــور رئيس جمعية الكشــافة واملرشــدات 
ــوب.451 ــل الرج ــواء جري ــطينية الل الفلس

الثالثاء 2019/12/3

مرشوع استيطاين جديد رشقي نابلس واستئناف شق 
شارع للمستوطنني قرب رام الله

كشــف رئيــس مجلــس قــروي ديــر الحطــب رشقــي 

تشــييد  عــن  أمــس،  حســني،  الكريــم  عبــد  نابلــس، 

ــة  ــة املحاذي ــة التل ــى قم ــياحي ع ــرشوع س ــتوطنني مل املس

ملســتوطنة »ألــون موريــه« املقامــة عــى أرايض القريــة 

ــدس، هــدم املواطــن  ــاورة. ويف الق ــرى املج ــدات والق والبل
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منــذر الكســواين منزلــه ذاتيــاً يف حــي الســويح بــرأس 

ــاء دون  ــة البن ــال بحج ــدة االحت ــن بل ــرار م ــود بق العام

ترخيــص، يف حــني هاجمــت زوارق بحريــة االحتــال مراكــب 

الصياديــن بالرصــاص الحــي وخراطيــم امليــاه قبالــة شــاطئ 

ــزة.  ــة غ ــر مدين بح

إىل ذلــك، اســتأنفت ســلطات االحتــال العمــل بشــق 

ــا  ــة أم صف ــني يف قري ــى أرايض املواطن ــتيطاين ع ــارع اس ش

ــعة  ــاالت واس ــة اعتق ــنت حمل ــه، وش ــرب رام الل ــامل غ ش

ــو  ــم شــقيق الشــهيد أب ــاً بينه ــت 16 مواطن ــة طال يف الضف

ــاك.  دي

القــروي  مجلــس  رئيــس  أكــد  الحطــب،  ديــر  ففــي 

إن »املســتوطنني عملــوا بصمــت طــوال الفــرتة املاضيــة 

واســتطاعوا، وبدعــم مبــارش مــن قــوات االحتــال، وبعلــم 

وشــارعاً  منــزالً  يقيمــوا  أن  اإلرسائيليــة،  الحكومــة  مــن 

معبــداً عــى تلــة محاذيــة للمســتوطنة«. وتابــع: »وصلتنــا 

ــى  ــه ع ــكان ذات ــون يف امل ــتوطنني يعمل ــات أن املس معلوم

ــي ألــف  ــون ومائت ــد عــن ملي مــرشوع توســعة بقيمــة تزي

ــذب  ــرشوع ج ــن م ــزءاً م ــون ج ــث يك ــريك، بحي دوالر أم

ســياحي يتــم تطويــره عــى مراحــل عــدة الحقاً، الســتقطاب 
ــة«.452 ــتوطنات الضف ــف مس ــن مختل ــتوطنني م املس

االحتالل يخيل منزالً يف الخليل لتسليمه للمستوطنني 
والكشف عن مخطط إلجراء تغيريات باملسجد اإلبراهيمي

ــة الســابعة، أمــس، عــن مخطــط  ــاة العري كشــفت القن

ــرات داخــل املســجد اإلبراهيمــي يف  ــي إلجــراء تغي إرسائي

ــل. الخلي

ــش،  ــة ووزارة الجي ــإن اإلدارة املدني ــاة، ف ــب القن وبحس

رسعتــا مــن إجــراءات املخطــط الجديــد بعــد تأخــر اســتمر 

ــل  ــن أج ــتعمل م ــش س ــرة إىل أن وزارة الجي ــنوات، مش س

ــت  ــي عمل ــاف اإلســامية الت ــى معارضــة األوق ــب ع التغل

ــذ ســنوات. عــى تأخــر املــرشوع من

وأشــارت إىل أن الــوزارة ســتلجأ إىل مصــادرة املنطقــة ذات 

ــص  ــات تن ــة أن االتفاقي ــل، خاص ــة الخلي ــن بلدي ــة م الصل

عــى عــدم تنفيــذ األعــامل هنــاك دون إذن فلســطيني.

ــن وزارة  ــيتم م ــط س ــل املخط ــإن متوي ــاة، ف ــاً للقن ووفق

ــيكل. ــون ش ــف ملي ــة نص ــة بقيم ــياحة اإلرسائيلي الس

ــال أمــرت شــفوياً، صاحــب محــل  ــوات االحت ــت ق وكان

تجــاري قــرب الحــرم اإلبراهيمــي، بإغــاق بوابتــه الحديدية.

ــال أمــروا  ــاط االحت ــود وضب ــان، إن جن ــال شــهود عي وق

مالــك املحــل، بإغــاق بوابتــه الحديديــة، متهيــداً لاســتياء 

ــوات  ــت ق ــه، كان ــر يف محيط ــازل وحظائ ــى من ــه، وع علي

االحتــال أبلغــت أصحابهــا ســابقا، بإغاقهــا وهــي ملواطنــني 

مــن عائلتــي الرشيــف وقفيشــة.

كــام رشعــت قــوات االحتــال، بإخــاء عائلــة مســودة مــن 

ــت  ــي. وكان ــرم اإلبراهيم ــوار الح ــه بج ــذي تقطن ــزل ال املن

ــة مســودة 24 ســاعة  ــت عائل ــد أمهل ــال ق ســلطات االحت

إلخــاء املنــزل. وبحســب مصــادر محليــة ادعى مســتوطنون 
بأنهــم قامــوا بــرشاء املنــزل مــن صاحبــه.453

األربعاء 2019/12/4

إخطار باالستيالء عىل أراض جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون املوقع األثري يف سبسطية

اإلرسائيــي خــزاين  االحتــال  فيــام هدمــت ســلطات 

ــى أراٍض  ــتياء ع ــرت باالس ــاس، وأخط ــهل طوب ــاه يف س مي

يف الجعبــة جنــوب بيــت لحــم، أمــس، أصيــب مواطــن 

ــروب  ــم الع ــاق يف مخي ــرون باالختن ــي وآخ ــاص الح بالرص

شــامل الخليــل، وواصــل جيــش االحتــال اعتقاالتــه يف 

ــام  ــوال، بين ــة أم ــا رسق ــة تخلله ــن الضف ــة م ــاء مختلف أنح

اقتحــم مســتوطنون املوقــع األثــري يف سبســطية، فقــد 

نتيجــة  باالختنــاق  وآخــرون  بالرصــاص  شــاب  أصيــب 

ــني  ــات ب ــوع، خــال مواجه ــاز املســيل للدم استنشــاق الغ

عــرشات الشــبان الذيــن خرجــوا تنديــداً باســتئناف أعــامل 

ــي يف  ــال اإلرسائي ــوات االحت ــتيطاين وق ــق االس شــق الطري
ــل.454 ــامل الخلي ــروب ش ــم الع مخي

أرسى “عسقالن” يرشعون اليوم بإرضاب مفتوح عن 
الطعام

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمــس الثاثــاء، 

بــأن أرسى ســجن عســقان والبالــغ عددهــم 40 أســراً 

ســيرشعون اليــوم األربعــاء بــإرضاب مفتــوح عــن الطعــام، 

ــة  ــجون اإلرسائيلي ــة الس ــداءات مصلح ــى اعت ــاً ع احتجاج

عليهــم، والسياســة الوحشــية القمعيــة بحقهــم واملتواصلــة 

ــد األرسى يف ســجن »عســقان«  ــن شــهر. وأك ــر م ــذ أك من

قبــل يومــني، أنهــم وجــدوا وضــع الســجن كارثيــاً ومأســاوياً، 

ــم  ــر قمعه ــة«، إث ــجن »نفح ــن س ــه م ــم إلي ــد عودته بع

ونقلهــم بتاريــخ 2019/10/22 مــن الســجن إىل قســم العزل 
ــم 3 يف ســجن نفحــة بظــروف قاســية.455 رق
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»التنفيذية« تحذر من املرشوع األمرييك -اإلرسائييل 
لتكريس االنقسام وانفصال قطاع غزة عن الضفة

حــذرت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية 

مــن املــرشوع األمــريك -االحتــايل إلقامــة مستشــفى ميــداين 

ــة  ــمى )صفق ــا تس ــن م ــأيت ضم ــذي ي ــزة، »ال ــاع غ يف قط

القــرن(، التــي تحــاول اإلدارة األمركيــة متريرهــا بهــدف 

تثبيــت وقائــع عــى األرض وتصفيــة القضيــة الفلســطينية«.

وكانــت اللجنــة عقــدت اجتامعــا، أمــس، يف مقرهــا مبدينة 

رام اللــه، تناولــت خالــه آخــر املســتجدات السياســية 

وقضايــا الوضــع الداخــي، خاصــة مــا يجــري مــن فــرض مــا 

يســمى املستشــفى امليــداين األمــريك يف املنطقــة الشــاملية 

لقطــاع غــزة.

وقــال البيــان الصــادر عــن االجتــامع: تحــذر اللجنــة مــن 

األطــراف الخبيثــة الهادفــة لتكريــس االنقســام الفلســطيني 

وصــوال إىل انفصــال، مــن أجــل شــطب الحقــوق والثوابــت 

لفلســطينية التــي جســدتها املنظمــة، املمثــل الرشعــي 

الاجئــني  عــودة  بحــق  واملتمثلــة  لشــعبنا،  والوحيــد 

ــة  ــر املصــر وإقامــة الدول حســب القــرار 194، وحــق تقري

الفلســطينية املســتقلة كاملــة الســيادة، عــى حــدود الرابــع 

ــة”. ــدس الرشقي ــا الق ــران 1967 وعاصمته ــن حزي م

وأضــاف: أكــدت اللجنــة التنفيذيــة إدانتهــا لهــذا املرشوع 

األمــريك -االحتــايل، الــذي يــأيت ضمــن مــا تســمى »صفقــة 

القــرن«، التــي تحــاول اإلدارة األمركيــة متريرهــا بهــدف 

تثبيــت وقائــع عــى األرض وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

مطالبــني حركــة حــامس برفــض إقامــة هــذا املــرشوع الــذي 

أكــدت كل الفصائــل باإلجــامع رفضهــا لــه، عــى عكــس مــا 

ادعــاه الناطــق بلســان »حــامس« أن إنشــاء املستشــفى 

ــر  ــة والتحذي ــامت التهدئ ــار تفاه ــل يف إط ــة الفصائ مبوافق

ــف  ــورة موق ــة بل ــع أهمي ــه، م ــي مع ــة التعاط ــن مغب م

ــرا  ــر تآم ــذي يعت ــرك ال ــذا التح ــض ه ــريب يرف ــي ع إقليم

علنيــا عــى القضيــة الفلســطينية وثوابــت شــعبنا املســتندة 

إىل عدالــة القضيــة الفلســطينية والتضحيــات الجســام التــي 
ــا شــعبنا والتمســك بالحقــوق ومقاومــة شــعبنا.456 قدمه

الخميس 2019/12/5

هدم مسكنني وبركس زراعي يف »تجمع أبو النوار« 
و»واد أبو هندي«

هدمــت ســلطات االحتــال اإلرسائيليــة مســكنني وبركســاً 

زراعيــاً يف منطقــة القــدس، ونــرشت قــوات معــززة باآلليــات 

يف منطقــة الــرج بغــور األردن الشــاميل وعزلــت بلــدة 

ــق  ــدة مناط ــت ع ــم، واقتحم ــت لح ــة بي ــني يف منطق نحال

واعتقلــت 11 مواطنــاً، فيــام واصــل املســتوطنون اعتداءاتهم 

عــى املواطنــني وممتلكاتهــم وأراضيهــم يف بوريــن مبنطقــة 

نابلــس وعــني الحلــوة يف الغــور. فقــد هدمــت قــوات 

ــاً يف  ــاً زراعي ــكنني وبركس ــس، مس ــي، أم ــال اإلرسائي االحت

تجمعــي أبــو النــوار وواد أبــو هنــدي جنــوب رشق القــدس. 

وأفــاد ممثــل تجمــع أبــو النــوار أبــو عــامد الجهالــني، بــأن 

بلديــة االحتــال بالقــدس اقتحمــت تجمــع أبــو النــوار 

ورشعــت عنارصهــا بتفكيــك بركــس زراعــي يف التجمــع 

ــه.457  ــتياء علي واالس

الكونغرس يصوت خالل ساعات عىل مرشوع قرار يرفض 
ضم إرسائيل لألرايض املحتلة

علمــت »القــدس« مســاء أمــس أن مجلــس النــواب 

األمــريك ســيصوت عــى مــرشوع القــرار رقــم إتــش، آر. 326 

)H.Res. 326( خــال الـــ 48 ســاعة املقبلــة، يقــي برفــض 

ضــم أراض يف الضفــة الغربيــة املحتلــة مــن قبــل إرسائيــل 

ويــر عــى حــل الدولتــني.

ــعور  ــن ش ــرار ع ــذا الق ــر ه ــرار: »يع ــص الق ــول ن ويق

مجلــس النــواب بــأن حــل الدولتــني للنــزاع اإلرسائيــي 

الفلســطيني هــو وحــدة الــذي ميكــن أن يضمــن بقــاء 

وتحقيــق  آمنــة  يهوديــة ودميقراطيــة  كدولــة  إرسائيــل 

ــة فلســطينية. كــام يعــر عــن  الطموحــات املرشوعــة لدول

ــادل  ــل ع ــل إىل ح ــريك للتوص ــرتاح أم ــأن أي اق ــعور ب الش

ــني  ــر رصاحــة بحــل الدولت ــم ويجــب أن يق ومســتقر ودائ

ــلمي  ــل س ــع ح ــأنها وض ــن ش ــي م ــوات الت ــط الخط ويثب

بعيــد عــن متنــاول اليــد«. ومــن شــأن هــذا القــرار أن يضــع 

الكونغــرس األمــريك رســمياً يف معارضتــه لضــم إرسائيــل 

بحــل  بالتمســك  ويطالــب  املحتلــة،  الغربيــة  للضفــة 

الدولتــني، ويف حــال التصويــت لصالــح القــرار، ســيكون هــذا 

القــرار أول قــرار يصــدره مجلــس النــواب مؤكــداً معارضــة 

ــة للتوســع االســتيطاين  ــرتة طويل ــذ ف ــات املتحــدة من الوالي

اإلرسائيــي، األمــر الــذي يتناقــض مــع موقــف إدارة الرئيــس 

األمــريك، دونالــد ترامــب التــي أعلنــت رصاحــة عــى لســان 

وزيــر خارجيتهــا مايــك بومبيــو يــوم 18 ترشيــن الثــاين 

املــايض أن املســتوطنات اإلرسائيليــة ال تتعــارض مــع القانون 

الــدويل، مبــا فــرس أنــه ضــوء أخــر الســتفحال االســتيطان 
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اإلرسائيــي يف األرايض الفلســطينية املحتلــة.458 

االحتالل يهدم مسكنني وبركساً زراعياً رشق القدس

مستوطنون يجرفون أرايض يف بورين واألغوار الشاملية

ــكنني  ــس، مس ــي، أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــت ق هدم

ــدي  ــو هن ــوار وواد أب ــو الن ــي أب ــاً يف تجمع ــاً زراعي وبركس

ــدس. ــي الق ــوب رشق جن

ــني،  ــامد الجهال ــو ع ــوار أب ــو الن ــع أب ــل تجم ــاد ممث وأف

بــأن بلديــة االحتــال بالقــدس اقتحمــت تجمــع أبــو النــوار 

ورشعــت عنارصهــا بتفكيــك بركــس زراعــي يف التجمــع 

ــه. ــتياء علي واالس

وأضــاف، إن طواقــم البلديــة وترافقهــا قــوات مــن جيــش 

ــوار إىل  ــو الن ــدم يف أب ــة اله ــد عملي ــت بع ــال توجه االحت

تجمــع أبــو هنــدي ورشعــت بعمليــة هــدم مســكنني 

ــص. ــود تراخي ــدم وج ــة ع ــني، بحج بدوي

ويف جنــوب نابلــس، جرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني، 
أمــس، أرايض يف قريــة بوريــن.459

أرسى »عسقالن« يرشعون بإرضاب عن الطعام احتجاجاً 
عىل مامرسات إدارة السجن ضدهم 

رشع األرسى الفلســطينيون يف ســجن عســقان أمــس 

ــات  ــى مامرس ــا ع ــام احتجاج ــن الطع ــوح ع ــإرضاب مفت ب

إدارة الســجن ضدهــم وخاصــة تفتيــش غرفهــم أثنــاء نقلهم 

ــر مــن شــهر. ــل أك إىل ســجن آخــر قب

وقالــت مصادر متعددة إن األرسى يف الســجن أبلغوا إدارة 

الســجن عزمهــم الــرشوع يف اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام 

بــدءا مــن يــوم أمــس لوقــف السياســات القمعيــة ضدهــم.

وامتنــع األرسى يف الســجن عــن اســتام الوجبــات الغذائية 

محملــني إدارة الســجن أي تبعــات خطــرة قــد تلحــق بهــم 

أثنــاء اإلرضاب املتواصــل إن مل تلــب مطالبهــم األساســية.

لــألرسى  القــدس  مهجــة  مديــر  مزهــر  يــارس  وأكــد 

عســقان  ســجن  يف  الفلســطينيني  األرسى  أن  والشــهداء 

حتــى  اإلرضاب  ســيواصلون  أســرا   45 عددهــم  البالــغ 
مطالبهــم.460 تتحقــق 

الجمعة 2019/12/6

الرئاسة تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطني وتعتربه 
محاولة لفرض السيطرة اإلرسائيلية عىل القدس املحتلة

أدانــت الرئاســة الفلســطينية، اعتقــال ســلطات االحتــال 

اإلرسائيــي، لطواقــم تلفزيــون فلســطني العاملــة يف القــدس 

املحتلــة، اليــوم الجمعــة، معتــرة أن هــذا االســتهداف جــزء 

مــن مخطــط حكومــة االحتــال اإلرسائيــي لفــرض الســيطرة 

اإلســامية  مبقدســاتها  املحتلــة  القــدس  مدينــة  عــى 

ــيحية. واملس

كانــت  مــا  االنتهــاكات  هــذه  أن  الرئاســة،  وأكــدت 

ــة  ــة اإلرسائيلي ــه الحكوم ــذي أخذت ــوال التشــجيع ال ــم، ل لتت

ــدس،  ــفارتها إىل الق ــت س ــي نقل ــة، الت ــن اإلدارة األمركي م

واعترتهــا »عاصمــة دولــة إرسائيــل«.

بإعــاء صوتــه،  الــدويل  املجتمــع  الرئاســة،  وطالبــت 

ــة  ــن عملي ــى م ــا تبق ــة م ــة لحامي ــف الازم ــاذ املواق واتخ

ــار حكومــة االحتــال عــى وقــف انتهاكاتهــا  الســام، وإجب

املتواصلــة بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني وتحديــدا يف 
ــة.461 ــدس املحتل ــة الق مدين

السبت 2019/12/7

تقرير: إجامع إرسائييل عىل سياسة التوسع االستيطاين 
بدعم من اإلدارة األمريكية

رصــد تقريــر االســتيطان األســبوعي الــذي يعــده املكتــب 

ــع  ــتيطان التاب ــة االس ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف الوطن

ــال التعســفية  ــر، اجــراءات ســلطات االحت ملنظمــة التحري

ــر  ــريك غ ــم األم ــتغلة الدع ــه، مس ــعبنا ومقدرات ــق ش بح

ــتيطانية. ــتها االس ــدود لسياس املح

وأشــار التقريــر الــذي يغطــي الفــرتة مــن )30-11 وحتــى 

ــن  ــال تش ــة االحت ــوص، إىل أن حكوم ــذا الخص 6- 12( به

حربــا تهويديــه مفتوحــة عــى شــعبنا الفلســطيني، موضحــا 

أن رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو قــد كــرر يف 

ــى  ــل« ع ــيادة إرسائي ــرض »س ــل ف ــزم إرسائي ــه ع تريحات

غــور األردن وشــامل البحــر امليــت بغطــاء ســيايس مــن 

ــة. االدارة األمركي

ــح  ــكل رصي ــو بش ــن نتنياه ــد أعل ــر، فق ــب التقري وحس

خــال حماتــه النتخابــات الكنيســت التــي جــرت يف أيلــول 

مــن العــام الجــاري، أنــه ســيفرض الســيادة اإلرسائيليــة 

عــى منطقــة غــور األردن وشــامل البحــر امليــت يف الضفــة 

ــه. ــم إعــادة انتخاب ــة، يف حــال ت الغربي

ومل تكــن تلــك التريحــات التــي أطلقهــا نتنياهــو دعايــة 

انتخابيــة فحســب، بــل اعــان ســيايس واضــح ورصيــح 

بأنــه يعتــزم تحويــل ضــم األغــوار الفلســطينية إىل مــرشوع 
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»إجــامع قومــي« يف ارسائيــل يفرضــه عــى حــزب »كاحــول 

ــرا  ــل مؤخ ــا حص ــذا م ــس، وه ــي غانت ــة بين ــان« بزعام الف

حــني أعلــن غانتــس تأييــده دون تحفــظ للتريحــات التــي 

أطلقهــا نتنياهــو مؤخــرا، وأعلــن فيهــا أنــه يف الطريــق 

لبحــث األمــر مــع وزيــر الخارجيــة االمــريك للحصــول عــى 

الضــوء االخــر مــن االدارة االمــريك، التــي أعلنــت مؤخــرا 

أنهــا ال تــرى يف إقامــة املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة مــا 

ــدويل. ــون ال يتعــارض مــع القان

املواطــن  لحقــوق  ارسائيــل  بانتهــاكات  صلــة  وعــى 

الفلســطيني تحــت االحتــال، ويف تحــٍد واضــح لاتحــاد 

ــال  ــش االحت ــر جي ــد وزي ــدويل، تعه ــع ال األورويب واملجتم

اإلرسائيــي »نفتــايل بينيــت« بشــن حملــة هــدم غــر 

 »C« مســبوقة عــى املبــاين الفلســطينية الواقعــة يف املنطقــة

ــة، تحــت ذريعــة عــدم الرتخيــص. ــة املحتل بالضفــة الغربي

ــد  ــبت لقائ ــات نس ــن تريح ــوم م ــد ي ــك بع ــأيت ذل وي

املنطقــة الوســطى يف جيــش االحتــال، قــال فيهــا: إن 

الجيــش بلــور خطــة لشــن حملــة غــر مســبوقة عــى املبــاين 

الفلســطينية يف املنطقــة املصنفــة )C( حســب اتفاقيــة 

أوســلو والتــي تشــكل مســاحتها 61% مــن مســاحة الضفــة 

الغربيــة. وبحســب تقريــر أممــي، فــإن 800 فلســطيني يف 

ــدم  ــات اله ــة هجــروا نتيجــة لعملي ــة املحتل ــة الغربي الضف

حتــى هــذا الوقــت مــن العــام الجــاري، وهــو ضعــف عــدد 

مــن ُهجــروا تقريبًــا خــال الفــرتة نفســها مــن العــام 2018.

وعــى صعيــد آخــر، قــرر وزيــر جيــش االحتــال نفتــايل 

ــوق  ــة س ــد يف منطق ــتيطاين جدي ــي اس ــة ح ــت، إقام بيني

الجملــة )الحســبة( يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل 

والــذي تعــود ملكيتــه لبلديــة الخليــل واألوقــاف اإلســامية 

واألهــايل. وقوبــل القــرار برتحيــب مــن جانــب املســتوطنني 

الذيــن رأوا يف املــرشوع بدايــة مبــرشة لعمــل وزيــر الجيــش 

املتطــرف  اليمينــي  للزعيــم  صــورة  ونــرشوا  الجديــد، 

ــد  ــي الجدي ــاء الح ــيتم بن ــث س ــكان حي ــي يف امل جابوتنس

هنــاك، يــأيت هــذا وســكان الخليــل يعانــون مــن مضايقــات 

ــن يســاعدهم  ــل املســتوطنني الذي ــن قب متــارس ضدهــم م

الجيــش اإلرسائيــي، وبعــد أن تــم إغــاق 1500 محــل 

تجــاري فلســطيني عــى امتــداد أكــر مــن 20 عاًمــا بفعــل 

ــتوطنني،  ــات املس ــل مضايق ــرى بفع ــكرية وأخ ــر عس أوام

وحظــر مــرور أصحابهــا مــن طــرق يف محيطهــا، مــا صّعــب 

ــك املشــرتين. ــار وكذل ــة وصــول التج مهم

وتتواصــل األنشــطة االســتيطانية يف مختلــف محافظــات 

ومناطــق الضفــة الغربيــة دون تتوقــف، فــإىل الــرشق مــن 

مدينــة نابلــس، بــدأ املســتوطنون تشــييد مــرشوع ســياحي 

عــى قمــة التلــة املحاذيــة ملســتوطنة »ألــون موريــه« 

املقامــة عــى أرايض ديــر الحطــب وقــرى ســامل، وعزمــوط، 

ــك املجــاورة. ــت فوري وبي

ويعمــل املســتوطنون بصمــت طــوال الفــرتة املاضيــة 

وبدعــم مبــارش مــن قــوات االحتــال اإلرسائيــي عــى اقامــة 

منــازل وطــرق معبــدة عــى تلــة محاذيــة للمســتوطنة عــى 

اســاس مــرشوع توســعة بقيمــة تزيــد عــن مليــون ومئتــي 

ألــف دوالر أمــريك، بحيــث يكــون جــزءاً مــن مــرشوع 

ــاً،  ــدة الحق ــل ع ــى مراح ــره ع ــم تطوي ــياحي يت ــذب س ج

الســتقطاب املســتوطنني مــن مختلــف مســتوطنات الضفــة 

ــة. ــة املحتل الغربي

االحتــال  ســلطات  الله، اســتأنفت  رام  محافظــة  ويف 

العمــل يف شــق شــارع اســتيطاين عــى أرايض املواطنــني 

ــده  ــدا لتعبي ــه، متهي ــرب رام الل ــا شــامل غ ــة أم صف يف قري

الحقــا، علــام أن الشــارع يبلــغ طولــه أكــر مــن كيلومرتيــن، 

ــل 6 أشــهر، لربــط مســتوطنة »نبيتســوف«  ــم شــقه قب وت

بالقــرب مــن قريــة ام صفــا باتجــاه جبل القســطل، لتســهيل 

وصــول املســتوطنني بشــكل رسيــع إىل املســتوطنة املذكــورة، 

ــا. ــة أم صف ــة لقري ــدا لاســتياء عــى اراض إضافي متهي

ويف محافظــة طولكرم، يتضــح مــن الخريطــة اإلرسائيليــة 

إلدارة  التابــع  االليكــرتوين  مؤخرا املوقــع  نرشهــا  التــي 

تخطــط  االحتــال  ســلطات  أن  إرسائيــل،  يف  التخطيــط 

ــارة  ــوفة وجب ــي ش ــات يف قريت ــى آالف الدومن ــتياء ع لاس

باســم  املعروفــة  املنطقــة  يف  طولكــرم  مدينــة  جنــوب 

)وادي التــني( وأن ذلــك قــد بــات وشــيكا حيــث ســبق ملــا 

يســمى »مجلــس التخطيــط والبنــاء التابــع لــإدارة املدنيــة 

االرسائيليــة« يف 11 ترشيــن الثــاين 2019 عــن ايــداع مخطــط 

ــلطات  ــت س ــم )ت/158( كان ــل رق ــد يحم ــي جدي تفصي

ــة  ــة صناعي ــة منطق ــا إقام ــن نيته ــت ع ــد اعلن ــال ق االحت

جديــدة ســتمتد عــى 788 دومنًــا مــن مدينــة الطيبــة 

حيفتــس«  »إيفنــي  مســتوطنة  وحتــى  الـــ48،  مبناطــق 

املقامــة عــى أرايض الفلســطينيني يف طولكــرم.

وستشــمل مناطــق تجاريــة ونحــو 130 مصنعــا. وقــد 

ــط  ــذا املخط ــذ ه ــق يف تنفي ــه الح ــال لنفس ــى االحت أعط

ــى  ــف ع ــا تصن ــرة منه ــزاء كب ــي أن أج ــى أرايض يدع ع



www.prc.ps كانون أول 2019

199

ــة جنــوب غــرب الطريــق االلتفــايف )577(.  أنهــا أرايض دول

ــن  ــص األرض م ــر تخصي ــى تغي ــل ع ــا العم ــيتم خاله وس

منطقــة زراعيــة وطريــق معتمــدة إىل مناطــق صناعيــة 

ــة  ــة ومنطق ــات عام ــان ومؤسس ــات ومب ــة ومواص وتجاري

ــرق. ــيارات وط ــف س ــة ومواق مفتوح

ــال يف القــدس  ــة االحت ــع بلدي ــف، تدف ويف ســياق مختل

ــل  ــي تعم ــا«، الت ــة »أمان ــيقل لجمعي ــون ش ــام ملي كل ع

ــغيل  ــل تش ــتوطنات مقاب ــتيطانية ومس ــؤر اس ــاء ب ــى بن ع

ــن  ــة م ــه الجمعي ــت علي ــى حصل ــري يف مبن ــز جامه مرك

دولــة االحتــال بعــد االســتياء عليــه مــن عائلــة أبــو طاعــة 

ــطينية. الفلس

»أمانــا« وهــي الجمعيــة الفرعيــة مــن مجلــس »يشــع«، 

دفعــت للدولــة مقابــل األرض التــي توجــد بقرب مستشــفى 

ــيقل،  ــف ش ــون( 913 أل ــفى العي ــف )مستش ــانت جوزي س

ودفعــت بلديــة االحتــال يف القــدس لـ»أمانــا« مقابــل 

اســتئجار الطابــق األريض يف املبنــى، مبلــغ 913 ألــف شــيقل 

يف العــام 2018، ومبلــغ 930 ألــف شــيقل هــذا العــام.

وتحصــل اآلن مــن بلديــة االحتــال كل ســنة عــى املبلــغ 

الــذي دفعتــه مــرة واحــدة للبلديــة مقابــل تأجــر الطابــق 

الســفي. وبهــذا تكــون »أمانــا« كســبت ثــاث مــرات، لقــد 

بنــت لنفســها مبنــى ومكاتــب فاخــرة داخــل حــي عــريب، 

ــخ  ــق ض ــن طري ــا ع ــي أقامته ــتوطنة الت ــزز املس ــي تع وه

ــريب،  ــي الع ــري يف الح ــز الجامه ــني إىل املرك زوار إرسائيلي

ودعمــت نفســها بدخــل جيــد يســاوي مليــون شــيقل 

ســنويا.

إىل جانــب ذلــك، ويف ســياق دعــم االســتيطان املتواصــل، 

األخــر  اجتامعهــا  خــال  اإلرسائيليــة  الحكومــة  قامــت 

ــل 40  ــرار نق ــة لق ــة القانونيّ ــق بالرقاب ــًد يتعلّ ــذف بن بح

ــة. ــة الغربي ــتوطنات يف الضف ــح املس ــيقل لصال ــون ش ملي

ومــا يدعــو إىل القلــق هــو أن األمــوال العامــة التــي يتــم 

ــد  ــة. وق ــع اســتيطانية غــر قانوني ــل إىل مواق ــا تنق تحويله

تــم حــذف البنــد بنــاًء عــى طلــب مــن زئيــف الكــني وزيــر 

البيئــة والقــدس، الــذي اّدعــى أن الهــدف مــن إزالــة البنــد، 

ــرى  ــرارات أخ ــع ق ــًة م ــز مقارن ــود متيي ــار وج ــب إظه تجّن

مامثلــة.

ــون  ــغ 40 ملي ــل مبل ــة تحوي ــة اإلرسائيلي ــرت الحكوم وأق

شــيقل إىل املســتوطنات يف الضفــة لتعزيــز األمــن فيها، ونّص 

أحــد بنــود الدعــم عــى أنــه ميكــن أن تخضــع تلــك األمــوال 

ــر  ــي أم ــة اإلرسائي ــة. وكان مراقــب الدول ــة القانوني للمراقب

ــة للمســتوطنني، خشــية  ــوال محّول ــد أم ــام 2003 بتجمي ع

تحويلهــا إىل »مواقــع اســتيطانية غــر قانونيــة«.

ويف االنتهــاكات األســبوعية التــي وثقهــا املكتــب الوطنــي 

للدفــاع عــن االرض، فقــد كانــت عــى النحــو التــايل يف فــرتة 

اعــداد التقريــر:

عــى  الحقوقيــة  »بتســيلم«  منظمــة  القدس: أفــادت 

لســان ناطقهــا كريــم جــران بــأن بلديــة االحتــال يف القدس 

هدمــت 165 منــزال يف مدينــة القــدس املحتلــة منــذ مطلــع 

العــام الجــاري، بذريعــة البنــاء دون الرتاخيــص.

ــن سياســة هــدم  ــال صعــدت م ــة االحت ــال، إن بلدي وق

املنــازل، ومتتنــع عــن إقــرار الخرائــط الهيكليــة للمقدســيني، 

ــام  ــة الع ــُذ بداي ــا من ــي هدمته ــازل الت ــدد املن ــغ ع إذ بل

ــر املــايض 165  ــة ترشيــن األول/ أكتوب الجــاري وحتــى نهاي

ــزال. من

وأضــاف أن بلديــة االحتــال تفــرض غرامــات كبــرة عــى 

ــاً  ــك يلج ــدم، لذل ــف اله ــل تكالي ــازل كتحم ــاب املن أصح

عــدد مــن املقدســني إىل هــدم منازلهــم بأيديهــم، فمــن بــني 

165 حالــة هــدم لهــذا العــام، هنــاك 40 منهــا قــام أصحــاب 

ــا لتحمــل فاتــورة تكاليــف  املنــزل بهدمهــا بأنفســهم، تجنب

الهــدم الكبــرة التــي يفرضهــا االحتــال.

الخليل: هــددت قــوات االحتــال وعــرشات املســتوطنني 

أصحــاب املحــال التجاريــة قــرب الحــرم اإلبراهيمــي وســط 

ــة. وإال  ــاء املنطق ــا وإخ ــة بإغاقه ــة الغربي ــل بالضف الخلي

ســيتم إغاقهــا بقــوة الســاح، وتعــود هــذه املحــال ملواطنني 

مــن عائلتــي الرشيــف ومســودة.

كــام أمــرت قــوات االحتــال شــفويا صاحــب محــل 

ــل  ــة الخلي ــط مدين ــي وس ــرم اإلبراهيم ــرب الح ــاري ق تج

متهيــدا  الحديديــة،  بوابتــه  بإغــاق  الغربيــة،  بالضفــة 

لاســتياء عليــه، وعــى منــازل وحظائــر يف محيطــه، كانــت 

قــوات االحتــال أبلغــت أصحابهــا ســابقا، بإغاقهــا، وهــي 

ملواطنــني مــن عائلتــي الرشيــف وقفيشــة. ورشعــت قــوات 

ــزل  ــن املن ــودة م ــة مس ــاء عائل ــي، بإخ ــال اإلرسائي االحت

ــي. ــرم االبراهيم ــوار الح ــه بج ــذي يقطنون ال

ــة مســودة  وكانــت ســلطات االحتــال، قــد أمهلــت عائل

24 ســاعة الخــاء املنــزل. كامهدمــت قــوات االحتــال 

غرفــة ســكنية للمســنة نزهــة مخامــرة، وثاثــة غــرف 

لعائلــة املواطــن شــحادة مخامــرة يف منطقــة مغايــر العبيــد، 
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ــا. ــافر يط يف مس

واعتــدى مســتوطنو مســتوطنة »مســتبي ياثــر« املقامــة 

رشق يطــا، بالــرب عــى مزارعــني مــن عائلــة الجباريــن يف 

منطقــة أم العرايــس، رشق يطــا، جنــوب الخليــل، ومنعوهــم 

مــن حراثــة أرضهــم لزراعــة املحاصيــل الشــتوية.

بلــدة  االحتــال منشــأة صناعيــة يف  قــوات  ودمــرت 

ــاع،  ــة من ــا لعائل ــود ملكيته ــل تع ــوب الخلي ــة جن الظاهري

وقامــت بتكســر اآلالت واملاكنــات الصناعيــة، وخلفــت 

ــرة. ــائر كب خس

ــال باالســتياء عــى  بيــت لحم: أخطــرت ســلطات االحت

ــغ  ــم تبل ــت لح ــرب بي ــوب غ ــة جن ــة الجبع أراٍض يف قري

مســاحتها أربعــة دومنــات، بهــدف إقامــة موقــف للســيارات 

ــة قــرب الحاجــز العســكري املســمى »هــاال«. اإلرسائيلي

ــل حــوايل شــهر باالســتياء  ــال أخطــر قب ــر أن االحت يذك

ــا  ــة ذاته ــن القري ــني م ــم ملواطن ــن 2000 دون ــر م عــى أك

ــا«  ــال »كراج ــوات االحت ــت ق ــكرية. وهدم ــراض عس ألغ

ومغســلة مركبــات يف قريــة الولجــة غــرب بيــت لحــم عــى 

ــة الرئيــي، تعــود للمواطــن حســام خليفــة،  مدخــل القري

بحجــة عــدم الرتخيــص.

نابلــس: رشع املســتوطنون بأعــامل تجريــف واســعة 

النطــاق لشــق طريــق جديــدة قــرب مســتوطنة »ايتســهار« 

ــات  ــات الدومن ــى مئ ــتياء ع ــدف االس ــس، به ــوب نابل جن

الزراعيــة مــن أرايض املواطنــني يف قريــة بوريــن جنــوب 

نابلــس كمرحلــة أوىل ومــن ثــم القيــام ببنــاء عــرشات 

املنــازل الخاصــة للمســتوطنني عليهــا. واملنطقــة املســتهدفة 

تقــع مبحــاذاة منــزل املواطنــة أم أميــن صوفــان، فيــام نّفــذ 

املســتوطنون سلســلة اعتــداءات وقطــع للطرق شــاميل غرب 

مدينــة نابلــس وأغلقــوا الطريــق الرئيــس بــني نابلــس وجنني 

ــة مدخــل مســتوطنة  ــتعلة، قبال ــة املش ــارات املطاطي باإلط

»حومــش« املخــاة، وعرقلــوا حركــة املواطنــني وأدخلــوا 

»كرفانــا« إىل موقــع املســتوطنة املقامــة عــى أرايض بلــديت 

برقــة وســيلة الظهــر شــاميل غــرب نابلــس.

ــدة سبســطية  ــري يف بل واقتحــم مســتوطنون املوقــع األث

ــوات  ــل ق ــن قب ــددة م ــة مش ــط حامي ــس وس ــامل نابل ش

االحتــال، علــام أن البلــدة تشــهد اقتحامــات متكــررة مــن 

ــاف  ــدات بإيق ــات وتهدي ــط مضايق ــتوطنني، وس ــل املس قب

مــرشوع ســاحة البيــدر الســياحي مــن قبــل قــوات االحتال.

ويف الســياق، هاجــم مســتوطنون مركبــات املواطنــني 

بالحجــارة خــال تواجدهــم يف منطقــة املســعودية األثريــة 

ــني. ــني جن ــة ب ــق الواصل عــى الطري

قلقيلية: أصيــب ثاثــة مواطنــني جــراء دهســهم مــن قبــل 

ــة، ونقــل  ــة قلقيلي مســتوطن قــرب املدخــل الرشقــي ملدين

ــزال الحكومــي يف  ــش ن ــني إىل مستشــفى دروي أحــد املصاب

ــل  ــام نق ــة، في ــه بالطفيف ــت حالت ــة، ووصف ــة قلقيلي مدين

املصابــان اآلخــران إىل مستشــفى داخــل أرايض عــام 1948. 

ــرات  ــب كام ــال برتكي ــش االحت ــن جي ــراء م ــام خ ــام ق ك

أمنيــة عــى نفــق حبلــة جنــوب قلقيليــة يف كا االتجاهــني؛ 

لتأمــني الطريــق االلتفــايف املــؤدي إىل شــارع رقــم »55«.

ــة  ــق الواصل ــال الطري ــات االحت ــت جراف طولكرم: أغلق

ــة  ــواتر الرتابي ــرم، بالس ــامل طولك ــني ش ــدة قف ــراش بل ألح

والحجــارة الكبــرة، ومنعــت املزارعــني مــن الوصــول إىل 

أراضيهــم الزراعيــة يف املنطقــة واملزروعــة بالزيتــون، يف 

للمواطــن نضــال  فيــه إخطــار  الــذي ســلمت  الوقــت 

عجــويل بوقــف البنــاء يف أرضــه باملــكان ذاتــه، وتــأيت هــذه 

ــدة  ــات البل ــه فعالي ــذي دعــت في اإلجــراءات يف الوقــت ال

ــة مــع املزارعــني احتجاجــا عــى اســتياء  إىل وقفــة تضامني

أحــد املســتوطنني وعائلتــه عــى مســاحة واســعة منهــا، مــن 

خــال نصــب بركســات زراعيــة، وجلــب األغنــام، واملاشــية، 

ومــده للكهربــاء وخطــوط امليــاه إليهــا، بعــد طــرد أصحــاب 

هــذه األرايض منهــا حيــث تســتمر أعــامل التوســع والبنــاء 

ــتوطنة  ــال يف مس ــات االحت ــا آلي ــوم به ــي تق ــة الت الضخم

ــني  ــراف أرايض قف ــى أط ــا ع ــزء منه ــام ج ــش«، املق »حري

ــن  ــام 1948، ضم ــاه أرايض ع ــا باتج ــة له ــة واملحاذي الغربي

مخطــط تحويلهــا ملدينــة اســتيطانية ضخمــة تضــم 9 آالف 

ــتوطن. مس

ــي  ــم زراع ــة 200 دون ــتوطنون، بحراث ــوار: رشع مس األغ

رشق منطقــة عــني الحلــوة باألغــوار الشــاملية لصالــح 

مســتوطنة »مســكيوت«. وهدمــت آليــات االحتــال  خــزاين 

ميــاه يف ســهل طوبــاس ســعته ألــف كــوب يف منطقــة 

»عينــون«، تعــود ملكيتــه للمواطــن عدنــان مجــي صوافطة 

ويف وقــت الحــق ، هدمــت تلــك اآلليــات اإلرسائيليــة خزانــا 

آخــر ســعته الــف كــوب أيضــا، تعــود ملكيتــه لعــدد مــن 

ــال  ــوات االحت ــتولت ق ــا.و اس ــة ذاته ــني يف املنطق املزارع

اإلرسائيــي، عــى جــرار زراعــي للمواطــن عبــد محمــد بنــي 

عــودة.

وأخــرج مســتوطنون مــن التجمــع االســتيطاين املقــام عــى 
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ــوة  ــام عن ــاة أغن ــة« رع ــة »الحم ــني يف منطق أرايض املواطن

مــن املراعــي يف منطقــة الفارســية باألغــوار الشــاملية، كــام 

ــام يف  ــاة أغن ــب ورع ــني أجان ــدى آخــرون عــى متضامن اعت

خربــة مكحــول يف وادي املالــح، والحقوهــم يف إطار عمليات 

الطــرد للمواطنــني، ومنعهــم مــن االنتشــار الســفوح الجبليــة 

للمنطقــة والقريبــة مــن مســتوطنة »حمــدات«.

ــر  ــامل البح ــطينية وش ــوار الفلس ــر أن األغ ــر بالذك جدي

امليــت منطقــة واســعة، وتبلــغ مســاحتها 24% مــن مســاحة 

الضفــة الغربيــة.

ويوجــد يف األغــوار 37 مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانية، 

تســيطر عــى مــا نســبته 12% مــن أرايض منطقــة األغــوار، 

ــي. ــتوطن إرسائي ــوايل 9500 مس ــا ح ــتوطن فيه ويس

ــإن  ــتوطنات، ف ــس املس ــا مجل ــر يصدره ــب تقاري وحس

ــني 650 –  ــوار ب ــتوطنات يف األغ ــن املس ــي م ــل تجن ارسائي

750 مليــون دوالر ســنويا، ويربــح االحتــال من األغــوار أكر 

مــن كل صــادرات الســلطة الفلســطينية إىل دولــة االحتــال. 

وبحرمــان الفلســطينيني مــن الســيطرة عــى هــذه املنطقــة 

ــة قاســية لاقتصــاد  ــل رضب ــا توجــه إرسائي واالســتثامر فيه

ــة  ــاح التنمي ــر مفت ــوار تعت ــة وأن األغ ــطيني، خاص الفلس

املســتدامة لاقتصــاد الوطنــي، وهــي ســلة غــذاء فلســطني، 

ولكنهــا ســلة يتــم تفريغهــا متامــاً مــن قبــل االحتــال.

وحســب تقاريــر مصــادر متعــددة، مبــا فيهــا البنــك 

الــدويل، فقــد كانــت خســارة الفلســطينيني نتيجــة منعهــم 

ــر  ــوار والبح ــة يف األغ ــم الرشعي ــول إىل موارده ــن الوص م

امليــت تصــل إىل 3.4 مليــار دوالر ســنويا، ناهيــك عــن 

ــرشات آالف  ــر ع ــن توف ــطينية م ــلطة الفلس ــان الس حرم
فــرص العمــل للفلســطينيني.462

األحد 2019/12/8

إطالق 3 قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات »غالف« 
غزة

االحتالل يعتقل شابني عىل الحدود وإصابات يف كفر 
قدوم

أعلــن الجيــش اإلرسائيــي، مســاء أمــس، أنــه رصــد إطــاق 

3 قذائــف صاروخيــة مــن قطــاع غــزة.

الحديديــة  القبــة  أن  عريــة  إعــام  وســائل  وذكــرت 

تصــدت لصاروخــني أطلقــا باتجــاه مســتوطنة »ســديروت« 

ــة. ــة مفتوح ــث يف منطق ــاروخ ثال ــقط ص ــام س بين

وقــال اإلعــام العــري: إن صفــارات اإلنــذار دوت يف 

غــاف غــزة، حيــث ســمع صــوت الصفــارات يف مســتوطنات 

ــيديروت. ــيم(، وس ــام( و)مفالس ــر ع )ن

وحســب مصــادر طبيــة، أصيــب عــدة إرسائيليــني بجــروح 

طفيفــة وبحــاالت هلــع خــال محاولتهــم الدخــول إىل 

ــذار، مســاء  ــارات اإلن ــاب دوي صف ــة يف أعق ــن محصن أماك

أمــس.

أبيــض«  »أزرق  رئيــس حــزب  غانتــس  بينــي  وعلــق 

اإلرسائيــي، عــى إطــاق الصواريــخ مــن قطــاع غــزة مســاء 

أمــس قائــا ًيف تغريــدة عــر )تويــرت(: ســوف نغــر الواقــع 

األمنــي يف الجنــوب )جبهــة غــزة(، مضيفــاً: »ســنعيد الــردع 

ــذي مســحه نتنياهــو”. ال

وقــال رؤســاء الســلطات املحليــة يف »غــاف غــزة« وبلــدة 

ســديروت يف بيــان مشــرتك، مســاء أمــس، »شــاهدنا مســاء 

ــة  ــوب والسياس ــردع املعط ــرى، ال ــرة أخ ــس(، م ــوم )أم الي

الفاشــلة يف معالجــة الوضــع األمنــي يف الغــاف )غــاف 

ــل  ــن أج ــال م ــل والنض ــنواصل العم ــوا “س ــزة(«، وأضاف غ

حــق عمــوم ســكان الغــاف بالحيــاة الطبيعيــة واألمــن 

األســايس. عــرشات آالف مــن ســكان إرسائيــل حياتهــم 

ــيون  ــا، والسياس ــن عام ــو عرشي ــذ نح ــر من ــة للخط معرض

ــع  ــة الوض ــن معالج ــدال م ــرايس” ب ــة ك ــغلون يف لعب منش
ــم.463 ــب تعبره ــي، حس األمن

تقرير عربي: 65 ألف فلسطيني سيترضرون من خطوة 
إرسائيل ضم غور األردن

ــا  ــراً حــول م ــة، أمــس، تقري ــاة 12 العري ــع قن نــرش موق

ســتتغر إليــه األوضــاع يف منطقــة غــور األردن يف حــال 

أعلنــت إرسائيــل فعليــاً ضــم تلــك املنطقــة لســيادتها رغــم 

املعارضــة الدوليــة، وســط حديــث عــن دعــم أمــريك لهــذه 

الخطــوة.

ــون يف  ــطيني يعيش ــف فلس ــإن 65 أل ــر، ف ــاً للتقري ووفق

تلــك املنطقــة، بينــام يعــش 11 ألــف مســتوطن. مشــراً إىل 

أن الفلســطينيني هــم املتــررون مــن هــذه الخطــوة عــى 

املــدى القريــب والبعيــد.

ــادة حــزب الليكــود وخاصــًة  ــر، فــإن قي وبحســب التقري

ــذه  ــتخدام ه ــاول اس ــزب يح ــم الح ــو زعي ــني نتنياه بنيام

الفكــرة مــن أجــل تشــكيل حكومــة وحــدة، بحجــة أن هــذه 

فرصــة ســتلقى دعــامً أمركيــاً مل يكــن موجــوداً مســبقاً قبيــل 

ــذي أمامــه ســنة واحــدة فقــط  ــد ترامــب ال الرئيــس دونال
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قبيــل االنتخابــات الجديــدة يف الواليــات املتحــدة.

ويوضــح التقريــر أن عمليــة الضــم ســتكون مــن جانــب 

واحــد دون موافقــة فلســطينية أو أردنيــة، وســيتم تطبيــق 

ــتتضمن  ــي، وس ــون اإلرسائي ــق القان ــة وف ــيادة الكامل الس

ــدد  ــة، دون أن يح ــك املنطق ــتوطنني لتل ــم املس ــة ض الخط

ــا464. ــن فيه ــطينيني املتواجدي ــر الفلس مص

»الشعبية« تجدد رفضها للمستشفى األمرييك وأي هدنة 
طويلة األمد مقابل الجزيرة العامئة

جــددت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني رفضهــا 

ــداين األمــريك يف محافظــات غــزة،  ملــرشوع املستشــفى املي

ــح أو مشــاريع  ــا ألي مســاعدات أو من مؤكــدة عــدم قبوله

ــن  ــراق واليم ــطني والع ــهداء يف فلس ــاء الش ــة بدم »مغمس

ــورية«. وس

وقــال جميــل مزهــر عضــو املكتــب الســيايس ومســؤول 

ــض  ــة ترف ــزة: إن الجبه ــات غ ــعبية يف محافظ ــة الش الجبه

املستشــفى امليــداين األمــريك، وأي تفاهــامت وتهدئــة أو 

ــال اإلرسائيــي  ــا االحت ــروج له ــة األمــد كــام ي ــة طويل هدن

ــة. ــرة العامئ ــل الجزي مقاب

ــل  وأضــاف: إن موقــف الجبهــة مــن أمــركا ثابــت وأصي

ال يقبــل التأويــل أو التحريــر، ونابــع مــن موقعهــا الطبقــي 

ومالهــا  بسياســاتها  ونعترهــا  والكفاحــي،  والوطنــي 
ومســاعداتها وعســكرها رأس اإلجرام واإلمريالية يف العامل.465

االثنني 2019/12/9

»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

ــى 2019-12-7. ــني 1-12-2019 وحت الفــرتة مــا ب

وتقــدم »وفــا« يف تقريرهــا الـــ)128( رصــدا وتوثيقــا 

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

تحمــل تحريضــا وعنريــة ضــد الفلســطينيني بشــكل عــام، 

وجثامــني الشــهداء واألســر الشــهيد ســامي ابــو ديــاك، 

بشــكل خــاص.

رصد الصحافة املكتوبة

ــرض  ــر يع ــوت«، خ ــوت احرون ــة »يديع ــاء يف صحيف ج

قــرارات وزيــر »األمــن« اإلرسائيــي الجديــد نفتــايل بينيــت، 

املتعلقة بالتخطيــط إلقامــة حــي يهــودي جديــد يف منطقــة 

ــارشة  ــات باملب ــاء توجيه ــه بإعط ــل، وقيام ــوق يف الخلي الش

بــه، بنيــة أنــه ســيضاعف عــدد املســتوطنني اليهــود يف 

ــة«. املدين

وســلّط الخــر الضــوء عــى السياســة التــي يحــاول بينيــت 

ــة  ــة تام ــة، وهــي سياســة رشعن ــة الغربي ــا يف الضف تطبيقه

ــاه  ــه نواي ــر مخططات ــيعه، وتُظه ــوة لتوس ــتيطان ودع لاس

ــن يف  ــكل مث ــا ب ــاول فرضه ــي يح ــع الت ــتقبلية والوقائ املس

ــى  ــي ع ــون اإلرسائي ــرض القان ــدا ف ــة، متهي ــة الغربي الضف

ــوة أوىل. ــتوطنات كخط املس

ويف مقــال آخــر عــى صحيفــة »معاريــف«، جــاء تقريــرا 

ــا: »أزمــة ماليــة  محرضــا عــى الســلطة الفلســطينية، مدعي

يف الســلطة الفلســطينية. أمــر منّســق أعــامل الحكومــة يف 

الضفــة الغربيــة، كميــل أبــو ركــن، البنــك اإلرسائيــي وقــف 

معامــات تحويــل الشــواقل يف أيــدي الســلطة الفلســطينية 

لصحيفــة  علــم  الــدوالرات.  مثــل  أجنبيــة  عمــات  إىل 

»معاريــف« – ان هــذه الخطــوة – والتــي تُعــد ســابقة 

ــة  ــوات عقابي ــلة خط ــن سلس ــدة م ــي واح ــا – ه برامته

ــطينية  ــلطة الفلس ــرار الس ــب ق ــق عق ــا املنّس ــي أقرّه الت

وقــف اقتنــاء العجــول يف إرسائيــل والبــدء باســترادها مــن 

ــرى. دوٍل أخ

أثــار قــرار املنّســق حفيظــة كبــار املســؤولني يف الســلطة 

ــم  ــل الشــواقل أدى إىل تراك ــع تحوي الفلســطينية، إذ أن من

مئــات مايــني الشــواقل العالقــة يف الضفــة الغربيــة وال 

ــك  ــق البن ــن طري ــة ع ــات أجنبي ــم إىل عم ــن تحويله ميك

اإلرسائيــي. مل يؤثــر هــذا القــرار عــى البنــوك الفلســطينية 

التــي تعمــل يف الضفــة فحســب، إمنــا أثــر أيضــا عــى البنوك 

ــة. ــة( يف الضف ــل الريطاني ــة األخــرى )مث األجنبي

وهــذا اإلجــراء حصــل كــرد فعــل عــى القــرار الــذي 

اتخذتــه الســلطة حيــال رشاء العجــول مــن اإلرسائيليــني 

والبــت مبقاطعتهــم، واســترادها مــن دول أخــرى، مــا أثــار 

حفيظــة اإلرسائيليــني.

رصد »السوشيال ميديا« 

»فيسبوك«

 افيغــدور ليرمــان رئيــس حــزب »إرسائيــل بيتنــا«: خــال 
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جلســة لجنــة األمــوال، يــوم أمــس، حــول تحويــل ميزانيــات 

ــن  ــب م ــا أطل ــي: »ان ــد الطيب ــال أحم ــريب، ق ــط الع للوس

أصدقائنــا األعــزاء مــن حــزب شــاس االنضــامم الينــا«. عندما 

ــدوت  ــزب »يه ــن ح ــوف آرش م ــان يعك ــو الرمل ــأل عض س

»انتــم  الطيبــي:  أجابــه  »شــاس«؟«  »فقــط  هتــوراه«: 

ــاء«. ــل أمــس. »شــاس« فقــط أصدق ــزاء قب ــايئ األع أصدق

مــع أصدقــاء كهؤالء...التعــاون القــوي بــني األحــزاب 

املعاديــة للصهيونيــة مــن القامئــة املشــرتكة وبــني األحــزاب 

ــة  ــدد رؤي ــوراه«، يه ــدوت هت ــاس ويه ــة، »ش ــا صهيوني ال

هرتســل الصهيونيــة. 

أييليت شاكيد، رئيسة حزب »ميينا«:

»مــن جــّد وجــد ومــن زرع حصــد« هــذا مــا نعتــه، 

ــة يف  ــرار إقامــة املســتوطنة اليهودي ــوم أمــس، بردوغــو ق ي

الخليــل. لقــد عملنــا بجــد عــى مــدر ســنتني وبتعــاون بــني 

ــور.  ــني وزارة األمــن إىل أن رأى العــدل الن وزارة القضــاء وب

بعــد عمــل جــاد مــع املستشــار القضــايئ للحكومة اســتطعنا 

ــة تســمح إلقامــة هــذه  ــة متين صياغــة وجهــة نظــر قضائي

املســتوطنة.

يهوديــة، وال  أرض مبلكيــة خاصــة  األرض هــي  هــذه 

ميكــن ألحــد أن يغــّر هــذا الواقــع. قــرار إقامــة املســتوطنة 

ــادق. ــي وص ــدل تاريخ ــو ع ــة ه اليهودي

ــل 6  ــث قت ــدان حي ــل ُم ــو قات ــل ه ــة الخلي ــس بلدي رئي

يهــود عــام 1980، تــم القبــض عليــه، اعــرتف، أُديــن، ومــن 

ــادل أرسى. ــة تب ــق رساحــه خــال صفق ــم أطل ث

ــر األمــن،  ــن وزي واآلن، وبخطــوة شــجاعة وصحيحــة أعل

نفتــايل بينيــت، ان مــا تــم تعريفــه كـ»منطقــة ســكنية 

عليــه  ســتقوم  واآلن  صاحيتــه  انتهــت  قــد  محميــة« 

مســتوطنة يهوديــة يف الخليــل.

ــي  ــرار تاريخ ــا«: ق ــزب »ميين ــة ح ــاكيد رئيس ــت ش  أييلي

ــت ــايل بيني ــن نفت ــر األم ــم لوزي ومه

»عملــت كوزيــرة للقضــاء، عــى مدار ســنتني، عــى تحرير 

األرايض مــن الجمــود القضــايئ طويــل الســنوات، وانتظر 

ــراره الشــجاع  ــام كامــل، وق ــر األمــن ع الحــي ملصادقة وزي

سيوّســع املســتوطنة اليهوديــة وســيفتح مدينــة اآلبــاء«.

ــى  ــني – حت ــت: نلحــق باملخرب ــايل بيني ــن نفت ــر األم وزي

ــم. ــن خــال جيوبه م

»فّعلنــا اليــوم أليــة جديــدة – خّاقــة جــدا – ضــد 

املخربــني ومســاعديهم، وقعت عــى أمــر التقييــد ضــد 

محمــد جميــل ومحمــود هريــش، ناشــط لحــامس يف لنــدن 

واملعنــى ســيواجه هــذا الناشــط مشــاكل مــن املــرف اآليل، 

يف االنتظــار يف املطــار، خــال مشــرتياته، عنــد دخولــه دول 

أخــرى وغرهــا.

عضو عن الليكود آيف ديخرت

نعتنــي محلــل يف صحيفــة »هآرتــس« بـــ »املخــرب«. 

ادعــايئ واضــح: ألــف أم مخــرب تبــي وال تبــِك أم إرسائيليــة 

مقــاالت  بكتابــة  اإلرهــاب  عــى  ننتــر  لــن  واحــدة! 

يف صحيفــة »هآرتــس«. النهــج الــذي اتخذتــه مبحاربــة 

اإلرهــاب هــو الــذي ســيقطع رأس اإلرهــاب.

ســفري إرسائيــل يف األمــم املتحــدة داين دنــون: نغــري قواعــد 

للعبة ا

»يتــم تصويــت يف اللجنــة العامــة عــى سلســلة قــرارات 

ــون دوالر كل  ــتثامر 6.5 ملي ــم اس ــطني. يت ــة يف فلس متعلق

ســنة يف هــذا القســم خدمــة بالروايــة السياســية والدعائيــة 

إىل هجــوم، جهــود  الســنة  هــذه  للفلســطينيني. خرجنا 

إرسائيــل  ممثــي  جميــع  وصلــت  عامليــة  دبلوماســية 

يف العــامل، وألول مــرة، انخفــض عــدد الــدول الداعمــة 

باملؤسســة املزيفــة وارتفــع عــدد املعارضــني لها. اثبتنــا 

ــتمر يف  ــة. وسنس ــد اللعب ــر قواع ــل تغي ــكان إرسائي ان بإم

ــة. ــة الكاذب ــواب املؤسس ــق أب ــل إىل ان تغل العم

رصد االعالم املريئ

)مكان ( هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون

التاريخ: 2019.11.29

برنامج: األسبوع

تقرير: يوفال أغيس

املقدمة:

ــن محــاوالت اســتياء نشــطاء  ــر ع يتحــدث هــذا التقري

اليمــني املتطــرف عــى منــازل الفلســطينيني يف األحيــاء 

املقدســية، ويســلط الضــوء عــى معانــاة املقدســيني يف حــي 

ــة  ــي تســعى املنظــامت الصهيوني ــوا بســلوان، الت بطــن اله

ــم  ــن منازله ــيني م ــرد املقدس ــا، وط ــود فيه ــني اليه إىل توط

بحجــة قانــون أمــاك الغائبــني، أو االدعــاء أن األرايض التــي 

ــني  ــود اليمني ــا لليه ــود ملكيته ــم تع ــا منازله ــت عليه بني

ــاد خــال فــرتة االســتعامر الريطــاين. ــذي قدمــوا إىل الب ال

ــع  ــة م ــم اإلرسائيلي ــؤ املحاك ــى تواط ــوء ع ــي الض ويلق

ــني املقدســيني،  ــر إخــاء للمواطن املســتوطنني بإصــدار أوام

ــا  ــد 80 مواطًن ــاء ض ــر إخ ــة أوام ــدرت املحكم ــث أص حي
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ــا  ــليمها الحًق ــوا، لتس ــن اله ــم يف بط ــن بيوته ــم م لطرده
للمســتوطنني.466

االرضاب الشامل يعم الخليل تنديدا بالهجمة 
االستيطانية عىل املدينة

ــل،  ــني، االرضاب الشــامل محافظــة الخلي ــوم اإلثن عــم الي

تلبيــة لدعــوة حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«، 

ــة  ــتهدف املدين ــي تس ــتيطانية، الت ــة االس ــدي للهجم للتص

وبلدتهــا القدميــة.

وقــال أمــني رس حركــة »فتــح« يف الخليــل عــامد خــرواط، 

إن الحركــة دعــت لــإرضاب الشــامل ردا عــى تدنيــس آالف 

املســتوطنني للحــرم اإلبراهيمــي وإيصــال رســالة للعــامل 

اجمــع مفادهــا أن شــعبنا لــن يتنــازل عــن ارضــه.

ــوى  ــل والق ــة الفصائ ــعبنا وكاف ــاء ش ــرواط، أبن ــا خ ودع

وشــد  االحتجاجيــة،  الفعاليــات  يف  للمشــاركة  الوطنيــة 

ــدا أن  ــي، مؤك ــرم االبراهيم ــة والح ــدة القدمي ــال للبل الرح

ــني  ــح أعلنــت عــن توفــر حافــات لنقــل املواطن حركــة فت

إىل الحــرم اإلبراهيمــي.

وأكــدت »فتــح« أن اســتهداف الخليــل واســتباحة الحــرم 

اإلبراهيمــي الرشيــف واالســتياء عــى األرايض يف شــامل 

املحافظــة وجنوبهــا، ويف مســافر يطــا، وعمليــات املداهمــة 

واالســتياء املســتمرة يف كافــة مناطــق املحافظــة، تدلــل 

عــى أن هنــاك قــرارا سياســيا مــن حكومــة اليمــني املتطــرف 

بالهجــوم عــى الخليــل، وتهويــد البلــدة القدميــة، اســتكامالً 

ملخطــط التهويــد ومحاولــة تغيــر الحقائــق التاريخيــة عــى 

األرض.

وأكــدت »فتــح« أنهــا ســتعمل بــكل جهــد ممكــن لوقــف 

االجــراءات االحتاليــة التهويديــة يف الخليــل، وباقــي أرايض 

ــعبنا،  ــاالت ش ــهداء ونض ــاء الش ــاًء لدم ــطني، وف ــة فلس دول
وحقــه يف تقريــر املصــر فــوق أرضــه التاريخيــة.467

االحتالل ميّدد قرار وضع اليد عىل آالف الدومنات .. 
غارات تستهدف موقعني للمقاومة يف جباليا والشاطئ

وضــع  قــرار  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  مــّددت 

ــة  ــرم وقلقيلي ــن أرايض طولك ــات م ــى آالف الدومن ــد ع الي

وســلفيت.

ــة  ــة قلقيلي ــتيطان يف محافظ ــف االس ــؤول مل ــال مس وق

محمــد أبــو الشــيخ: إن القــرارات العســكرية جــاءت مرفقــة 

بخرائــط تفصيليــة، تحــت عنــوان أمــر بوضــع اليــد )متديــد 

ــار  ــى مس ــاظ ع ــدف الحف ــدود(، به ــل ح ــان وتعدي رسي

الجــدار واإلبقــاء عليــه ألســباب أمنيــة، ويــرسي القــرار 

ــه أي إىل 2022-12-31. ــن توقيع ــنوات م ــاث س ــة ث لغاي

ــرة  ــإن مجمــل املســاحات املتأث ــو الشــيخ، ف وبحســب أب

ــاً«،  ــارب »2975 دومن ــا يق ــان م ــد الرسي ــرارات متدي ــن ق م

وهــي مناطــق متثــل الســلة الغذائيــة للمحافظــات، حيــث 

إنهــا مزروعــة بالحمضيــات والخــراوات والفواكــه، وتحر 

آبــاراً ارتوازيــة.

ــات  ــال بعملي ــات االحت ــت آلي ــة، رشع ــة ثاني ــن جه م

تجريــف يف أراض زراعيــة تقــع يف الجهــة الرشقيــة ملدخــل 

بلــدة عــزون مبحافظــة قلقيليــة، املعــروف مبدخــل البوابــة، 

ــم 55. ــق االســتيطاين االلتفــايف رق ــذي يطــل عــى الطري ال

ورافــق الجرافــات العســكرية ضبــاط مــا تســمى »اإلدارة 

املدنيــة« اإلرسائيليــة، فيــام أبلــغ جيــش االحتــال أصحــاب 

األرايض بوضــع اليــد عليهــا قبــل عــدة أشــهر بدعــوى 
ــكرية.468 ــراض عس ــتخدامها ألغ اس

نتنياهو: حان الوقت لفرض السيادة اإلرسائيلية عىل 
منطقة غور األردن وجميع املستوطنات

كشــف رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، 

أمــس، عــن مســاعيه لفــرض الســيادة اإلرسائيلية عــى أراض 

فلســطينية وعــى جميــع املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة.

ــور  ــة »مك ــه صحيف ــر نظمت ــال نتنياهــو، خــال مؤمت وق

الســيادة  لتطبيــق  الوقــت  حــان  اليمينيــة:  ريشــون« 

عــى  الرشعيــة  وإضفــاء  األردن  غــور  عــى  اإلرسائيليــة 

ــل  ــع مســتوطنات يهــودا والســامرة املوجــودة يف الكت جمي

مســتخدماً  خارجهــا«،  املوجــودة  وتلــك  االســتيطانية 

الغربيــة. للضفــة  التوراتيــة  املصطلحــات 
وأضاف: إنها »ستكون جزءاً من دولة إرسائيل«.469

مبادرة العرتاف جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب 
بدولة فلسطني، ومساع إرسائيلية إلحباطها

ــر  ــة، مســاء أمــس: إن وزي ــاة 13 العري ــر للقن ــال تقري ق

خارجيــة لوكســمبورغ جــان أســلبورن، يعمــل عــى مبــادرة 

إىل  األورويب  االتحــاد  األعضــاء يف  الــدول  لدفــع جميــع 

االعــرتاف املشــرتك بدولــة فلســطني، وذلــك رداً عــى اإلعــان 

الضفــة  يف  اإلرسائيليــة  للمســتوطنات  الداعــم  األمــريك 

الغربيــة املحتلــة، وســط قلــق إرسائيــي مــن أن تلقــى هــذه 

ــود اســتجابة واســعة. الجه
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وقــال التقريــر: إن أســلبورن، الــذي يشــغل منصــب وزيــر 

ــى  ــة، يحظ ــدول األوروبي ــر ال ــن أصغ ــدة م ــة واح خارجي

ــك  ــاد األورويب، وذل ــني دول االتح ــعني ب ــر واس ــوذ وتأث بنف

نظــراً لخرتــه الواســعة، حيــث ُعــني يف منصبه منــذ 15 عاماً.

الــدول  مــن  عــدداً  أن  األورويب،  القلــق  يعــزز  ومــا 

ــدا، شــهدت  ــا فرنســا وإســبانيا وإيرلن ــن بينه ــة، م األوروبي

خــال الســنوات القليلــة املاضيــة، نقاشــاً متصاعــداً يتعلــق 

ــطني. ــة فلس ــمي بدول ــا الرس ــدوى اعرتافه بج

العريــة،   13 القنــاة  يف  الســيايس  املحلــل  وبحســب 

بــاراك رافيــد، نقــاً عــن مســؤولني يف االتحــاد األورويب، 

ــر  ــة لوكســمبورغ، بعــث رســالة إىل وزي ــر خارجي ــإن وزي ف

خارجيــة االتحــاد األورويب جوزيــف بوريــل، ووزراء خارجيــة 

ــا  ــدد خاله ــة، ش ــا 27 دول ــغ عدده ــاء البال ــدول األعض ال

أنــه عــى االتحــاد الدفــع بحــل الدولتــني وذلــك عــر خلــق 

ظــروف متكافئــة سياســية بــني الطرفــني )الفلســطيني 
واإلرسائيــي(.470

متديد أمر مصادرة آالف الدومنات وتجريف أراٍض 
بالضفة

ــف  ــر قص ــخ إث ــظايا صواري ــان بش ــب مواطن ــام أصي في

ــة  ــال طالب ــوات االحت ــت ق ــزة، واعتقل ــى غ ــي ع إرسائي

وشــاباً مــن مدينــة الخليــل، أمــس، قــررت ســلطات االحتال 

طولكــرم  أرايض  مــن  الدومنــات  آالف  مصــادرة  متديــد 

وقلقيليــة وســلفيت شــامل الضفــة، بينــام تصــدى مواطنــون 

آلليــات االحتــال التــي جرفــت عــرشات الدومنــات يف قريــة 

ــة. ــزون رشق قلقيلي ــدة ع ــف وبل ــر الق كف

فقــد مــددت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، قــرار وضــع 

ــة  ــرم وقلقيلي ــن أرايض طولك ــات م ــى آالف الدومن ــد ع الي

شــامل الضفــة.

ــة  ــة قلقيلي ــتيطان يف محافظ ــف االس ــؤول مل ــال مس وق

محمــد أبــو الشــيخ، إن القــرارات العســكرية جــاءت مرفقــة 

بخرائــط تفصيليــة، تحــت عنــوان أمــر بوضــع اليــد، متديــد 

ــار  ــى مس ــاظ ع ــدف الحف ــدود(، به ــل ح ــان وتعدي رسي

الجــدار واإلبقــاء عليــه ألســباب أمنيــة، ويــرسي القــرار 
لغايــة ثاثــة ســنوات مــن توقيعــه أي إىل 471.2022-12-31

بينيت يتوعد مبزيد من املستعمرات وهم منازل يف 
املنطقة »ج«

أطلــق وزيــر األمــن اإلرسائيــي املتطــرف، نفتــايل بينيــت، 

ــزة  ــان وغ ــران ولبن ــن إي ــات م ــت كل الجه ــدات طال تهدي

ــة االســتياء عــى أرايض الضفــة الغربيــة  وصــوالً إىل مواصل

املحتلــة مــن خــال االســتمرار يف البنــاء االســتيطاين وتهجــر 

ــازل الفلســطينيني. وهــدم من

وقــال بينيــت يف مؤمتــر صحيفــة »مكــور ريشــون«: لســوء 

ــيادة  ــة الس ــق أي حكوم ــام 1981، مل تطب ــذ ع ــظ، من الح

عــى شــر واحــد مــن أراض إرسائيــل، اليــوم هنــاك حملــة 

عــى املنطقــة )ج(، لكنهــا كانــت مــن جانــب الفلســطينيني 

ــل  ــن أج ــنقاتل م ــول: س ــوم نق ــوا، والي ــوا وبن ــد خطط لق

املنطقــة »ج«، بعــد عقــود مــن عــدم بنــاء منــزل واحــد يف 

الخليــل، أخــرت األجهــزة األمنيــة أن سياســتنا هــي البنــاء يف 

الخليــل، وعمــوم الضفــة الغربيــة«.

وفيــام يتعلــق بالوضــع يف قطــاع غــزة، قــال بينيــت 

ــا يفهمــون شــيئاً بســيطاً واحــداً  ــاج إىل جعــل أعدائن »نحت

أال يطلقــوا النــار علينــا يتعــني علينــا تغيــر املعادلــة، األمــر 

ــت«. ــض الوق ــتغرق بع يس

ــام  ــل وع ــة إرسائي ــن لدول ــد الثام ــن يف العق ــال »نح وق

2020 هــو عــام تهديــدات كبــرة، ولكــن أيضــاً عــام فــرص 

عظيمــة لنــا، ويجــب أال نذهــب إىل االنتخابــات التــي 
ســتقودنا إىل تفويــت فرصــة فــرض ســيادتنا«.472

32 عاماً عىل انتفاضة الحجارة

صادفــت أمــس ذكــرى مــرور 32 عامــاً عــى انــدالع 

االنتفاضــة األوىل والتــي ســميت »انتفاضــة الحجــارة«، التــي 

ــون األول 1987. ــوم 8 كان ــا ي ــت رشرته انطلق

وجــاءت ذكــرى االنتفاضــة هــذا العــام مــع اســتمرار 

ــزة للشــهر 21 عــى  مســرات العــودة الكــرى يف قطــاع غ

ــودة  ــق الع ــاداة بح ــار ومن ــتمرار الحص ــاً الس ــوايل، رفض الت

ــة  ــق بالضف ــدة مناط ــبوعية يف ع ــرات األس ــتمرار املس واس

الغربيــة يف مناهضــة جــدار الفصــل العنــري وضــد سياســة 

مصــادرات األرايض.

انتفاضــة الحجــارة أكــر هبــة شــعبية ضــد  وتعتــر 

االحتــال اإلرسائيــي بعــد احتــال عــام 1967، وارتقــى فيهــا 

ــخص.  ــف ش ــو 90 أل ــب نح ــهيد وأصي 1300 ش

وجــاءت هــذه الذكــرى كذلــك يف خضــم أحــداث كبــرة 

تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية، بــدءاً مــام تســمى 

»صفقــة القــرن« وتشــديد الحصــار عــى غــزة، مــروراً 

بإعــان الرئيــس األمــريك، دونالــد ترامــب، مدينــة القــدس 
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عاصمــة إلرسائيــل، وإعــان وزيــر خارجيتــه مايــك بومبيــو 

الغربيــة  بالضفــة  اإلرسائيــي  االحتــال  مســتوطنات  أن 

ــوار.473  ــم األغ ــل بض ــح إرسائي ــة لتلوي ــة«، إضاف »قانوني

مجلس الوزراء يرحب بقرار الكونغرس األمرييك الذي 
يدعم حل الدولتني ويرفض االستيطان

أعلن عن البدء بإجراءات تشغيل املستشفى الرتيك يف 
قطاع غزة

-أعلن عن عام 2020 عاماً لدعم الشباب

-اعتمد تشكيل مجلس متابعة لخطط تنمية العناقيد يف 

كل محافظة

رحــب رئيــس الــوزراء محمــد اشــتيه، بقــرار الكونغــرس 

األمــريك الــذي يدعــم حــل الدولتــني ويســتجيب لتطلعــات 

ــم  ــض الض ــتقلة، ويرف ــة مس ــطيني يف دول ــعب الفلس الش

ــتيطان. واالس

وقــال رئيــس الــوزراء يف مســتهل الجلســة األســبوعية 

للمجلــس التــي ُعقــدت، اليــوم االثنــني، يف مدينــة رام 

ــره رفضــاً لسياســة اإلدارة  ــاً ونعت ــه: »نقــدر القــرار عالي الل

ــة إىل  ــل الرامي ــة إرسائي ــة لسياس ــة، وإدان ــة الحالي األمركي

ــدويل  ــون ال ــع القان ــامً م ــني، ومتناغ ــل الدولت ــض ح تقوي

ــوة«. ــر بالق ــال أرايض الغ ــع احت ــذي مين ال

ووجــه اشــتية التحيــة لوزيــر خارجيــة لوكســمبورغ »جان 

أســيلبورن« للمبــادرة التــي تتقــدم بهــا للــدول األعضــاء يف 

االتحــاد األورويب، والتــي تتضمــن االعــرتاف املشــرتك بدولــة 

ــذي  ــر ال ــريك األخ ــان األم ــى اإلع ــك رداً ع ــطني، وذل فلس

يــرّشع االســتيطان يف الضفــة الغربيــة.

ويف ســياق منفصــل، أعلــن اســتعداد الحكومــة لتشــغيل 

املستشــفى الــرتيك يف قطــاع غــزة، مشــراً إىل أنــه تــم االتفاق 

مــع األصدقــاء األتــراك عــى تغطيــة املصاريــف التشــغيلية 

للمستشــفى والــذي ســتتوىل وزارة الصحــة إدارتــه، مؤكــدا 

ــن  ــه م ــم نقل ــذي ت ــريك ال ــة املستشــفى األم ــض إلقام الرف

الحــدود الســورية الرتكيــة إىل قطــاع غــزة.

ووجــه رئيــس الــوزراء التحيــة ألهلنــا يف كافــة محافظــات 

ــي تتعــرض  ــل الت ــة الخلي الوطــن ال ســيام محافظــة ومدين

الـــ»32«  الذكــرى  حلــول  مبناســبة  اســتيطانية،  لهجمــة 

لصمودهــم  تقديــره  عــن  معــراً  املباركــة،  لانتفاضــة 

ووقفتهــم يف وجــه الهجمــة االســتيطانية التــي تتعــرض لهــا 

ــاء  ــح بن ــا لصال ــي فيه ــوق الرئي ــدم للس ــن ه ــة، م املدني

ــه. ــى أنقاض ــد ع ــتيطاين جدي ــي اس ح

وأعلــن رئيــس الــوزراء عــن زيــارة ســيقوم بها وفــد وزاري 

وآخــر مــن القطــاع الخــاص الشــهر املقبــل إىل ســلطنة 

ــطيني،  ــاد الفلس ــام االقتص ــدة أم ــاق جدي ــح آف ــامن لفت ُع

إطــار  العــرب يف  األشــقاء  مــع  التعــاون  روح  ولتعزيــز 

ــع  ــة م ــز العاق ــل وتعزي ــن ارسائي ــكاك ع اســرتاتيجية االنف

ــريب. ــق الع العم

الــوزراء، خــال كلمتــه، أن عــام  كــام أعلــن رئيــس 

باحتياجاتهــم  واالهتــامم  الشــباب  عــام  ســيكون   2020

ــة  ــادة صياغ ــم، وإع ــل له ــرص عم ــق ف ــم وخل وطموحاته

مخرجــات التعليــم مبــا يضمــن للشــباب الكرامــة والعمــل 

املناســب.

وناقــش املجلــس خطــة تنميــة العنقــود الزراعــي يف 

ــة«،  ــود وتنمي ــوان: »صم ــاس بعن ــاملية وطوب ــوار الش األغ

والتــي ترمــي إىل تطويــر األرايض الزراعيــة واســتصاحها، 

امليــاه،  املرويــة وكميــات  الزراعيــة  وزيــادة املســاحات 

واإلنتــاج النبــايت، باإلضافــة إىل تعزيــز فــرص العمــل الدامئــة 

ــس تشــكيل  ــرر املجل ــة. وق ــل الطــرق الزراعي وشــق وتأهي

ــة. ــة الخط ــة ملتابع ــة وزاري لجن

ويف ســياق آخــر، أكــد مجلــس الــوزراء عــى دعمــه 

للتفاهــامت التــي تــم التوصــل إليهــا بــني الحكومــة ورشكــة 

ــة يف  ــأنها أن تســاعد الرشك ــن ش ــي م ــدس والت ــاء الق كهرب

ــا. ــي متــر به ــة الت ــب عــى األزم التغل

واتخذ املجلس عدة قرارات جاءت عى النحو التايل:

-املصادقــة عــى االتفاقيــة الثنائيــة للتعــاون الجمــريك مــع 

حكومــة جمهورية تشــيي.

-املوافقــة عــى اإلحــاالت القطعيــة الخاصــة بــوزارة 

الصحــة والخدمــات الطبيــة العســكرية بقيمــة تتجــاوز 

»63« مليــون دوالر، لــرشاء أدويــة ومســتهلكات طبيــة 

والشــاملية. الجنوبيــة  للمحافظــات 

-املصادقــة عــى توصيــات اللجنــة الفنيــة لدراســة طلبات 

األرايض. تخصيص 

-تشــكيل لجنــة لدراســة قــرار بقانــون »الحامية والســامة 

القانونيــة  مــواده  تعديــل  بهــدف  والصحيــة«  الطبيــة 

ــة. ــق العدال ــره وتحقي لتطوي

ــراس  ــة والح ــوع لألذن ــغ مقط ــى رصف مبل ــة ع -املوافق

ــم. ــة والتعلي ــي وزارة الرتبي ــن موظف ــق م ــامل الحدائ وع

-عــرض مجموعــة مــن القوانــني واألنظمــة عــى مجلــس 



www.prc.ps كانون أول 2019

207

الــوزراء للمراجعــة واالعتــامد، ومنهــا مــرشوع قانــون حامية 

ــات  ــة املؤسس ــدف إىل حامي ــذي يه ــاء، وال ــم واألطب التعلي

التعليميــة الحكوميــة والخاصــة مــن أي اعتــداءات، وفــرض 

عقوبــات رادعــة عــى املعتديــن.

-اعتــامد تشــكيل مجلــس متابعــة لخطــط تنميــة العناقيد 

يف كل محافظــة مــن محافظــات الوطن.

ــة  ــأن طبيع ــور بش ــع تص ــة لوض ــة وزاري ــكيل لجن -تش
العنقــود التنمــوي يف محافظــة ســلفيت.474

الثالثاء 2019/12/10

إرضاب ومواجهات يف الخليل تنديداً بالهجمة 
االستيطانية

مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون شعارات يف 
شعفاط

أصيــب، أمــس، عــرشات املواطنــني بحــاالت اختنــاق، 

ــه  ــذي أطلقت جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، ال

قــوات االحتــال بغــزارة خــال مواجهــات اندلعــت يف بــاب 

ــل. ــة الخلي ــة مبدين الزاوي

ــب  ــت عق ــات اندلع ــأن املواجه ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف

احتجــاج عــرشات املواطنــني، تنديــداً بنيــة االحتــال إقامــة 

ــره ســاد  ــذي إث ــة، وال ــد وســط املدين حــي اســتيطاين جدي

اإلرضاب الشــامل كافــة مناحــي الحيــاة يف محافظــة الخليــل، 

بدعــوة مــن حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«، 

ــة  ــتهدف املدين ــي تس ــتيطانية، الت ــة االس ــدي للهجم للتص

ــة. ــا القدمي وبلدته

وقــال أمــني رس حركــة »فتــح« يف الخليــل عــامد خــرواط، 

إن الحركــة دعــت لــإرضاب الشــامل رداً عــى تدنيــس آالف 

املســتوطنني للحــرم اإلبراهيمــي وإيصــال رســالة للعــامل 

ــازل عــن أرضــه. ــن يتن أجمــع مفادهــا أن شــعبنا ل

ــوى  ــل والق ــة الفصائ ــعبنا وكاف ــاء ش ــرواط، أبن ــا خ ودع

وشــد  االحتجاجيــة،  الفعاليــات  يف  للمشــاركة  الوطنيــة 

ــداً أن  ــي، مؤك ــرم اإلبراهيم ــة والح ــدة القدمي ــال للبل الرح

ــني  ــح أعلنــت عــن توفــر حافــات لنقــل املواطن حركــة فت

إىل الحــرم اإلبراهيمــي.

وأكــدت »فتــح« أن اســتهداف الخليــل واســتباحة الحــرم 

اإلبراهيمــي الرشيــف واالســتياء عــى األرايض يف شــامل 

املحافظــة وجنوبهــا، ويف مســافر يطــا، وعمليــات املداهمــة 

واالســتياء املســتمرة يف كافــة مناطــق املحافظــة، تدلــل 

عــى أن هنــاك قــرارا سياســيا مــن حكومــة اليمــني املتطــرف 

بالهجــوم عــى الخليــل، وتهويــد البلــدة القدميــة، اســتكامالً 

ملخطــط التهويــد ومحاولــة تغيــر الحقائــق التاريخيــة عــى 

األرض.

وأكــدت »فتــح« أنهــا ســتعمل بــكل جهــد ممكــن لوقــف 

اإلجــراءات االحتاليــة التهويديــة يف الخليــل، وباقــي أرايض 

ــعبنا،  ــاالت ش ــهداء ونض ــاء الش ــاًء لدم ــطني، وف ــة فلس دول

وحقــه يف تقريــر املصــر فــوق أرضــه التاريخيــة.

إجراءاتهــا  االحتــال  قــوات  شــددت  جهتهــا،  مــن 

الرشيــف. اإلبراهيمــي  الحــرم  محيــط  يف  العســكرية 

وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــال انتــرشت بشــكل 

مكثــف يف محيــط الحــرم اإلبراهيمــي، وعــى البوابــات 

ــني ألداء  ــول املواطن ــت وص ــه، وأعاق ــى مداخل ــة ع املقام

ــه. الصــاة في

ورغــم هــذه اإلجــراءات، أّم الحــرم مئــات املواطنــني تلبيــة 

للدعــوة التــي أطلقتهــا حركــة فتــح بــاإلرضاب الشــامل 

والتوجــه ألداء صــاة الظهــر يف الحــرم اإلبراهيمــي، للتصــدي 
ملخططــات االحتــال االســتيطانية.475

االتحاد األورويب يوافق عىل اقرتاح لوكسمبورغ إلجراء 
نقاش حول اعرتاف جامعي بدولة فلسطني

دعــا وزيــر خارجيــة لوكســمبورغ جــان أســلبورن إىل 

نقــاش عــى مســتوى االتحــاد األورويب الجديــد بشــأن 

االعــرتاف بدولــة فلســطني، وحصــل عــى وعــد بــأن يبحــث 

ــال  ــق« خ ــكل معم ــألة »بش ــل املس ــة التكت وزراء خارجي

ــل. ــام املقب ــع الع ــامع مطل اجت

ويف رســالة إىل بوريــل الــذي تــوىل منصبــه األســبوع 

املــايض، قــال أســلبورن إن النقــاش ميكــن أن يدعــم جهــود 

إيجــاد حــل قائــم »عــى دولتــني« للنــزاع يف الرشق األوســط.

ــرس  ــس ب ــة فران ــا وكال ــت عليه ــي اطلع ــالة الت ويف الرس

يف  األورويب  االتحــاد  خارجيــة  لــوزراء  اجتــامع  خــال 

بروكســل، قــال أســلبورن إن الــدول األعضــاء ميكــن أن 

تناقــش االعــرتاف يف اجتــامع مامثــل يف املســتقبل476.

اإلرضاب الشامل يعم الخليل

عــم اإلرضاب الشــامل أمــس محافظــة الخليــل تلبيــة 

لدعــوة حركــة »فتــح«، للتصــدي للهجمــة االســتيطانية التــي 

تســتهدف املدينــة وبلدتهــا القدميــة، فيــام انتــرشت قــوات 

االحتــال بشــكل مكثــف يف محيــط الحــرم اإلبراهيمــي 
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ــول  ــت وص ــه، وأعاق ــى مداخل ــة ع ــات املقام ــى البواب وع

ــه.  ــاة في ــني ألداء الص املواطن

وقــال أمــني رس حركــة »فتــح« يف الخليــل عــامد خــرواط، 

إن الحركــة دعــت لــإرضاب الشــامل رداً عــى تدنيــس آالف 

املســتوطنني للحــرم اإلبراهيمــي وإيصــال رســالة للعــامل 
ــازل عــن أرضــه.477 ــن يتن أجمــع مفادهــا أن شــعبنا ل

الرئيس: ذاهبون إىل االنتخابات بعد أن وافقت عليها 
جميع التنظيامت

قــال رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس إننــا ذاهبــون 

إىل االنتخابــات بعــد أن وافقــت عليهــا جميــع التنظيــامت. 

ــر دويل  ــاح أول مؤمت ــال افتت ــه خ ــس يف كلمت ــد الرئي وأك

تنظمــه هيئــة مكافحــة الفســاد، بعنــوان »نزاهــة وحوكمــة 

مراحــل التنميــة املســتدامة«، وذلك يف قاعة أحمد الشــقري 

ــل أن ينتخــب أهــل القــدس  ــن نقب ــه »ل ــر الرئاســة، أن مبق

يف غــر القــدس«، مشــدداً ســيادته عــى أنــه دون القــدس 

الرشقيــة عاصمــة لدولــة فلســطني املســتقلة ال يوجــد دولــة 

ــة الفســاد  ــع »أن موضــوع محارب ــة، وتاب وال يوجــد عاصم

هــو موضــوع هــام جــداً لنــا، وخطــر جــداً، ونحــن قررنــا أن 

نحاربــه باعتبــاره آفــه تصيــب شــعوب األرض كلهــا، ونريــد 
أن نســتأصله مــن هــذا  البلــد«.478

تأجيل النظر يف التامس )27( أسرياً من صفقة “شاليط”

 أجلــت املحكمــة العليــا لاحتــال الجلســة الخاصــة 

بالنظــر يف االلتــامس املُقــدم باســم )27( أســراً مــن محــرري 

ــر  ــاين/ يناي ــون الث ــاين مــن كان ــى الث صفقــة »شــاليط«، حت

.2020

وأوضحــت زوجــة األســر نائــل الرغــويث أمــان نافــع، أنــه 

ســيتم الرتافــع عــن أســرين ميثــان األرسى الـــ)27( للمطالبة 

ــويث،  ــل الرغ ــام نائ ــم، وه ــاء اعتقاله ــم وإنه ــراج عنه باإلف

ونايــف رضــوان مــن محافظــة رام اللــه، وهــام مــن ضمــن 

األرسى الذيــن أعــاد االحتــال أحكامهــم الســابقة، املؤبــد.

ــاء، إىل أن  ــوم الثاث ــه، الي ــان ل ــادي األســر يف بي ولفــت ن

االحتــال أعــاد اعتقــال قرابــة )70( محــرراً مــن أرسى صفقة 

»شــاليط« منــذ عــام 2014، وأعــاد أحكامهــم الســابقة مــن 

خــال لجنــة ُعرفــت بلجنــة »االعرتاضــات العســكرية«، 

ــذ  ــرار وتنفي ــر إق ــم، ع ــر يف قضاياه ــكلت للنظ ــي ُش والت

ــاء  ــال االدع ــن خ ــك، م ــا بذل ــمح له ــفي يس ــون تعس قان

ــف رسي”. ــود »مل بوج

ــر )62  ــن العم ــغ م ــويث والبال ــر الرغ ــار إىل أن األس يُش

عاًمــا( يقــي عامــه الـــ)40( يف معتقــات االحتــال، وكانــت 

ــجن  ــاًم بالّس ــه ُحك ــدرت بحق ــد أص ــال ق ــلطات االحت س

ــاء  ــام 2014، وبعــد انته ــه ع ــدة )30( شــهراً بعــد اعتقال مل

ــد و)18(  ــه مؤب ــابق ومدت ــه الس ــه حكم ــادت ل ــدة، أع امل

ــا. عاًم

واألســر نايــف رضــوان الــذي صــدر بحقــه قــرار باإلفــراج 

عنــه عــام 2014، وغرامــة ماليــة بقيمــة )50( ألــف شــيقل 

ــام 2016  ــة، ويف ع ــات املحكم ــور جلس ــه بحض ــع التزام م

وخــال توجهــه للنظــر يف اســتئناف قدمتــه نيابــة االحتــال 

عــى قــرار املحكمــة الســابق، والقــايض باإلفــراج عنــه، 

ــه لحكمــه الســابق؛  ــه مجــدداً، وإعادت ــرار باعتقال صــدر ق

ــا. ــن و)30( عاًم ــه مؤبدي مدت

يذكــر أن املحكمــة العليــا لاحتــال رفضــت عــام 2015، 

االلتــامس الــذي تقدمــت بــه مجموعــة أخــرى مــن محــرري 

الصفقــة، وأبقــت عــى قــرار »لجنــة االعرتاضــات« املتمثــل 

بإعادتهــم ألحكامهــم الســابقة479.

تحذيرات قانونية إرسائيلية من ضم األغوار لسيادة 
االحتالل

 حــّذر املستشــار القضــايئ لحكومــة االحتــال اإلرسائيليــة، 

ــة  ــة املنهي ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــت، رئي ــاي مندلبلي أفيح

واليتــه، بنيامــني نتنياهــو، مــن تداعيــات ضــم غــور األردن 

عــى إرسائيــل يف املحافــل القضائيــة الدوليــة.

ــؤدي إىل  وشــدد مندلبليــت عــى أن إعــان الضــم قــد ي

ــس اســتيطانية  ــة ضــد رؤســاء مجال ــات جنائي ــح تحقيق فت

ــال. ــش االحت ــاط يف جي وضب

وخلصــت املباحثــات التــي عقــدت خــال الفــرتة املاضيــة 

يف مكتــب املستشــار القضــايئ للحكومــة اإلرسائيليــة، إىل 

أنــه ال يوجــد مانــع قانــوين )مبوجــب قوانــني االحتــال 

اإلرسائيــي( قــد يحــول دون إعــان حكومــة إرسائيليــة 

ــة. ــة املحتل دامئــة عــن ضــم غــور األردن، يف الضفــة الغربي

ــن  ــت، م ــب مندلبلي ــون يف مكت ــراء القانوني ــّذر الخ وح

تداعيــات إعــان الضــم عــى مجــرى التحقيقــات التــي 

تجريهــا املدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتــو 

بنســودا، حــول »النشــاطات اإلرسائيليــة يف الضفــة املحتلــة.

ــة  ــدام الحكوم ــة إىل أن إق ــاورات القانوني ــارت املش وأش

عــى إعــان ضــم غــور األردن إىل ســيادة االحتــال قــد 

ــون  ــار القان ــب مستش ــا نائ ــي يقوده ــود الت ــّوض الجه تق
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القومــي  األمــن  ومجلــس  شــيندورف،  روعــي  الــدويل، 

ــة  ــاعي الرامي ــب املس ــة لتجن ــة األمني ــي واملؤسس اإلرسائي

إلدانــة إرسائيــل يف الســاحة القانونيــة الدوليــة.

وحــّذر مكتــب املستشــار القضــايئ للحكومة، بحســب مــا 

نقلــه »موقــع عــرب 48«، مــن أن »الحكــم األورويب بشــأن 

وســم منتجــات املســتوطنات ســيكون مجــرد البدايــة«، 

وأضافــوا أن ذلــك ســيعرض الكيانــات اإلرسائيليــة العاملــة يف 

الضفــة الغربيــة، للتحقيقــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك رؤســاء 

الســلطات االســتيطانية.

وكــرر نتنياهــو، يف األشــهر األخــرة، تريحــات حــول 

فــرض »ســيادة إرسائيــل« عــى غــور األردن وشــامل البحــر 

ــا بعــد  امليــت، وأخــذت هــذه التريحــات منحــى تصاعديً

اإلرسائيليــة يف  للمســتوطنات  الداعــم  األمــريك  اإلعــان 

الضفــة الغربيــة املحتلــة؛ واعتــرت هــذه التريحــات 

ضمــن ســياق حملــة نتنياهــو االنتخابيــة، لكــن قــادة كتلــة 

»كاحــول الفــان« ويف مقدمتهــم رئيســها بينــي غانتــس، 

ــذه. ــوة كه ــم لخط ــن تأييده ــوا ع أعلن

ورّصح نتنياهــو خــال مشــاركته يف مؤمتــر صحفــي قبــل 

يومــني، بأنــه »حــان الوقــت لضــم األغــوار وتســوية أوضــاع 

املســتوطنات األخــرى يف الضفــة داخــل الكتــل الكبــرة 

وخارجهــا«، مضيفــا: »مثلــام أردت اعرتافــا أمركيــا بســيادتنا 

ــى  ــيادتنا ع ــا بس ــا أمركي ــد اعرتاف ــوالن، أري ــة الج يف هضب

غــور األردن، حــان الوقــت لفــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى 
ــور األردن«.480 غ

الضم الصامت لألغوار

منطقــة  احتاليــة  قــوة  اقتحمــت   ،1994 عــام  يف 

»الــرواق«، واســتولت عــى بيــوت شــعر كان يســكن فيهــا 

ــرة،  ــرة األخ ــن امل ــا مل تك ــه.. لكنه ــارات وعائلت ــان بش بره

فاالحتــال كــرر األمــر ذاتــه يف العــام التــايل.

لكــن يف عــام 1997، هــدم االحتــال بيــوت الشــعر تلــك، 

ــت تســتخدمها  ــي كان ــاه الت ــل املي ــن برامي ــر عــددا م ودم

ــم  ــة، ث ــكنت يف املنطق ــي س ــطينية الت ــات فلس ــدة عائ ع

ــه  ــام وصف ــب« ك ــع »الرتق ــات يف وض ــك العائ ــت تل عاش

ــات  ــررت أوىل العائ ــام ق ــام 2000، حين ــى ع ــارات حت بش

ــة. ــن املنطق ــل ع ــطينية بالرحي الفلس

ــرك  ــن ت ــرح أول م ــو ف ــر أب ــارات: »كان خ ــال بش وق

املنطقــة بعــد عــدة اعتــداءات قامــت بهــا قــوات االحتــال 

ــا«. ضدن

و»الــرواق« هــي منطقة متعــارف عليها بني الفلســطينيني، 

ــة باألغــوار الشــاملية،  ــة الحديدي ــع بالقــرب مــن منطق تق

االحتــايل. »حمــدات«  معســكر  منهــا  بالقــرب  وتقــع 

ــآكل يف  ــدأ التواجــد الفلســطيني بالت ــام 2000، ب ــد ع بع

املنطقــة حتــى العــام 2003، عندهــا خرجــت آخــر العائات 

الفلســطينية مــن املــكان، وأخــذ بشــارات بتســمية العائات 

التــي رحلــت مــن املنطقــة ملراســل »وفــا« حتــى وصــل عند 

عائلتــه التــي كانــت آخــر عائلــة تغــادر املنطقــة.

بــدوره، قــال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة: إن 

االحتــال يســعى منــذ عــرشات الســنني لتفريــغ األغــوار مــن 

ــوار  ــت لألغ ــم صام ــاك ض ــج )...(، كان هن ــكانها بالتدري س

تجلــت صورتــه بسياســات واضحــة اجتمــع فيهــا االحتــال 

ــتوطنون. واملس

وقــال املركــز اإلرسائيــي لحقــوق اإلنســان يف األرايض 

ــخص  ــارب 2,700 ش ــا يق ــك م ــيلم«: »هنال ــة »بتس املحتل

ــوار، يف  ــا يف األغ ــا رعوي ــن تجّمع ــو عرشي ــكنون يف نح يس

أراٍض أو عــى أطــراف أراٍض أعلنهــا الجيــش مناطــَق إطــاق 

ــار«. ن

وتســعى »اإلدارة املدنيّــة« بوســائل مختلفــة إىل منــع 

الفلســطينيني مــن مواصلــة الّســكن يف املنطقــة ومــن ضمــن 

ــم  ــراًرا وإخاؤه ــراًرا وتك ــم م ــدم منازله ــائل ه ــك الوس تل

املتكــّرر لفــرتات قصــرة، بحّجــة التدريبــات العســكريّة 

ــاه. ــم باملي ــي تزّوده ــج الت ــى الصهاري ــتياء ع واالس

ــعى  ــون تس ــة للقان ــات املخالف ــذه املامرس ــن وراء ه وم

ــات  ــا جه ــت به ــيّة رصّح ــة سياس ــق غاي ــل إىل تحقي ارسائي

رســميّة يف مناســبات مختلفــة وهــي اســتغال الوقــت 

لفــرض وقائــع ثابتــة عــى األرض والســيطرة عــى تلــك 

ــق. املناط

هــذه األيــام يعيــش الفلســطينيون يف »مكحــول« وغرهــا 

ــاة  ــاة تفتقــر ألدىن مقومــات الحي مــن مناطــق األغــوار حي

ــال وجودهــا يف  ــع االحت ــق أساســا مبن ــا، ألســباب تتعل فيه

املنطقــة، وبحســب تقديــرات محليــة فــإن أعــداد العائــات 

ــذ  ــق تأخ ــذه املناط ــل ه ــكن يف مث ــي تس ــطينية الت الفلس

بالتناقــص بشــكل ســنوي.

ــطينيني  ــن فلس ــا م ــر له ــات ال ح ــمع حكاي ــا، تُس حالي

ســكنوا يف عــدة ِخــرب مفرغــة مــن الســكان، تــدور رحاهــا 

ــي  ــن الت ــك األماك ــاة  يف تل ــل الحي ــن تفاصي ــر م ــن كث ع
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كانــت تنبــض قدميــا بالوجــود الفلســطيني فيهــا، لكــن 

ــكل كي. ــا بش ــال أفرغه االحت

وتابعــت »بتســيلم«: »عــرشات التجّمعــات الســّكانية 

ــة  ــرش يف منطق ــطينيني تنت ــا آالف الفلس ــكن فيه ــي يس الت

ــة  ــة الغربي ــغ مســاحتها نحــو 60% مــن مســاحة الضف تبل

تلــك التــي جــرى تصنيفهــا كمناطق »ج« ويعتــاش ســّكانها 

ــام«. ــة ورعــي األغن عــى الزراع

بعــد 16 عامــا، مــن آخــر تواجــد فلســطيني يف »الــرواق« 

التــي تلتقــي أراضيهــا جغرافيــا مــع الحديديــة، صــارت 

ــي  ــارات، وكان يعن ــا بش ــام وصفه ــة« ك ــة »مقطوع املنطق

ــة. ــطيني يف املنطق ــود فلس ــه ال وج ــك أن بذل

العســكرية  تدريباتــه  االحتــال  يجــري  حينــام  لكــن 

ــا يف  ــض أراضيه ــتخدم بع ــه يس ــة«، فإن ــة »حمص يف منطق

العســكرية. التدريبــات 

ــض  ــه بع ــام ل ــتوطنا أق ــإن مس ــة ف ــة املقابل ــى الجه ع

الخيــام، وحظائــر املاشــية بالقــرب مــن املنطقــة، صــار 

يســتبيح أراضيهــا الرعويــة بشــكل يومــي.

عندمــا جــاء بشــارات مــع عائلتــه عــام 2003، للســكن يف 

خلــة مكحــول، كان حينهــا يف الخلــة 27 عائلــة فلســطينية، 

لكــن اليــوم يســكن فيهــا خمــس عائــات، أربــع منهــا مــن 

ــه،  ــف، وذوي ــقيقه يوس ــان وش ــدة لره ــة واح ــليل عائل س

والخامــس يدعــى أحمــد بنــي عــودة يســكن لوحــده.

نــرشت »بتســيلم« وهــي مؤسســة حقوقيــة عــى موقعهــا 

ــا  ــًدا دؤوبً ــذل جه ــة تب ــرتوين: أن الســلطات اإلرسائيلي اإللك

يف خلــق واقــع معيــّي ال يطــاق لدفــع ســّكان التجّمعــات 

ــة مــن  ــم، الغاي ــم وأراضيه الفلســطينية إىل مغــادرة منازله

ــة  ــة يف منطق ــيطرة اإلرسائيلي ــق الس ــة تعمي ــذه السياس ه

األغــوار وضّمهــا إىل إرسائيــل بُحكــم األمــر الواقــع )دي 

ــص  ــة وتقلي ــوارد املنطق ــتغال م ــك اس ــن ذل ــو( وضم فاكت

ــّد األدىن. ــطيني إىل الح ــود الفلس الوج

جالســا عــى ركبتيــه وهــو يعــد ســيجارة مــن التبــغ الــذي 

يزرعــه جانــب خيامــه، قــال بشــارات: “لقــد أفرغــوا الــرواق 

بالكامــل )..(، الــدور قــادم عــى مكحــول”.

ــارات  ــة بش ــال لعائل ــدم االحت ــام 2013، ه ــول ع يف أيل

لــه، فاضطــر  ميــاه  براميــل  »بركســا« ألغنامــه، ودمــر 

صاحبهــا للزحــف بعيــدا عــن املــكان األول.

مأهولــة  كانــت  التــي  املناطــق  مــن  عــدد  حاليــا 

بالفلســطينيني أفرغهــا االحتــال مــن ســكانها األصليــني، 

ــا،  ــد فيه ــة دون تواج ــة ماضي ــنوات قليل ــى س ــت حت وظل

ــر  ــام وحظائ ــض الخي ــوا بع ــتوطنون وأقام ــاء مس ــى ج حت

ــي  ــى املراع ــتياء ع ــا باالس ــذوا تدريجي ــم أخ ــية، ث للامش

املحيطــة بهــم.

وبأرقــام رسدهــا دراغمــة ملراســل »وفــا«، فــإن االحتــال 

ــة  ــام 1967، 13 خرب ــوار ع ــذ اســتيائه عــى األغ ــرغ من أف

ــام. فلســطينية مــن الســكان بشــكل ت

ــة  ــة تل ــى قم ــه ع ــارات أغنام ــرّسح بش ــا ي ــا عندم راهن

تقابــل »الــرواق« عــى بعــد كيلومــرتات قليلــة، ميكــن لــه أن 

يــرى املنطقــة، فإنــه كــام قــال يأتيــه شــعور كالبــكاء، وهــو 

ال يقصــد البــكاء بذاتــه، لكنهــا الرغبــة )املمنوعــة( للعــودة 

ــة. إىل املنطق

هــذه األيــام، أمكــن مشــاهدة أغلــب األماكــن التــي 

ــد  ــا تواج ــار فيه ــطينيني، ص ــن الفلس ــال م ــا االحت أفرغه

ــن  ــت أماك ــتوطنني أو أصبح ــارش للمس ــر مب ــارش أو غ مب

إطــاق نــار، وأمكــن مشــاهدة عــرشات املكعبــات الطوليــة 

ــا  ــارات بثاثــة لغــات تــدل عــى أنه ــوب عليهــا عب مكت

ــار. ــاق ن ــن إط أماك

ــق  ــنني تطبّ ــرشات الس ــذ ع ــه من ــيلم«: إن ــت »بتس وقال

ارسائيــل سياســة هدفهــا تهجــر هــذه التجّمعــات عــْر 

خلــق واقــع معيــّي يصعــب تحّملــه إىل حــّد اليــأس منــه، 

ــن  ــل ع ــطينيني إىل الرحي ــؤالء الفلس ــع به ــّم الدف ــن ث وم

ــم481. ــض إرادته ــا مبح ــم- وكأمّن منازله

األربعاء 2019/12/11

إصابات يف صفوف العامل يف محافظتي طولكرم وجنني

مستوطنون يسيجون أرايض يف بورين ويقتحمون 
»األقىص«

أصيــب، أمــس، خمســة عــامل برصــاص قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي، والعــرشات باالختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز 

ــزارة  ــال بغ ــوات االحت ــه ق ــذي أطلقت ــوع، ال املســيل للدم

صــوب جمــوع العــامل عنــد بوابــة جــدار الفصــل العنــري 

غــرب قريــة نزلــة عيــى شــامل طولكــرم.

وذكــرت مصــادر طبيــة يف مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابت 

ــت  ــاص وصل ــات بالرص ــرم، أن 5 إصاب ــي يف طولك الحكوم

املستشــفى، وأغلبهــا كانــت يف األطــراف الســفلية، ووصفــت 

ــم باملتوســطة، وهــم: أحمــد محمــد عصاعصــة )24  حالته

عامــا( مــن بلــدة جبــع جنــوب جنــني، ومنــر عصــام خصيــب 
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ــد  ــا(، وأحم ــب )21 عام ــاد خصي ــف زي ــا(، ويوس )27 عام

ــا(  ــة )20 عام ــزار هرش ــع ن ــا(، وربي ــامر )16 عام ــر ع تيس

وجميعهــم مــن بلــدة قفــني شــامل طولكــرم.

ــدة  ــن بل ــاباً م ــس، ش ــال، أم ــوات االحت ــت ق ــام أصاب ك

عرابــة جنــوب جنــني بالرصــاص، بالقــرب مــن البوابــة 

العنــري  الفصــل  أحــد مقاطــع جــدار  املقامــة عــى 

مبحــاذاة قريــة ظهــر العبــد جنــوب غــريب املدينــة.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن الشــاب ســيف إيــاد وجيــه 

العارضــة، أصيــب بعيــار نــاري بالقــدم أطلقــه أحــد جنــود 

ــز  ــه إىل حاج ــل نقل ــا قب ــتجوابه ميداني ــم اس ــال، وت االحت

ــم  ــم تســليم الشــاب إىل طواق ــن ث ــة العســكري، وم برطع

ــه  ــي نقلت ــر والت ــال األحم ــة اله ــة لجمعي اإلســعاف التابع

إىل مستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن الحكومــي يف مدينــة 

جنــني482.

الجالية الفلسطينية وحركة الـ“BDS” تفشالن ندوة 
اقتصادية تطبيعيه يف مدريد

ــطاء  ــع نش ــاون م ــطينية، بالتع ــة الفلس ــلت الجالي  افش

حركــة مقاطعــة إرسائيــل وســحب االســتثامرات منهــا وفرض 

تطبيعيــة،  اقتصاديــة  نــدوة   ،”BDS“ عليهــا العقوبــات 

أقيمــت يــوم أمــس، يف أحــد الفنــادق وســط العاصمــة 

اإلســبانية مدريــد. 

ــوان:  ــاءت بعن ــي ج ــدوة، الت ــاء الن ــطاء أثن ــع النش ورف

اإلرسائيليــة،  للمســتوطنات  إشــارة  الســام«،  يف  »جــزر 

ــع  ــام املجتم ــا أم ــا، ورشعتنه ــل صورته ــة لتجمي ويف محاول

ــطني. ــام فلس ــتيطان وأع ــة لاس ــات مناهض ــباين، الفت اإلس

املنظمــني،  وبــني  بينهــم  كاميــة  مشــادات  وحدثــت 

انتهــت بوقــف أعاملهــا، يف خطــوة وصفــت »باالنتصــار 

الجديــد للحــق الفلســطيني«، يف رصاعــه مــع التوســع 

ــكل  ــه ب ــه ل ــة الغربية، ومحاربت ــتيطاين يف أرايض الضف االس
الســبل املرشوعــة أخاقيــا ودوليــا.483

مبشاركة اشتية: إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لألرض 
الفلسطينية املحتلة للعام 2020

اشتية يؤكد أن املساعدات اإلنسانية يجب أن تقرتن بخلق 

جبهة إلنهاء االحتالل

-يجب ربط املساعدات اإلنسانية واإلغاثية يف فلسطني 

بالعملية التنمية

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  أطلــق 

اإلنســانية »أوتشــا«، بالرشاكــة مــع الحكومــة الفلســطينية، 

ــة  ــطينية املحتل ــألرض الفلس ــانية ل ــتجابة اإلنس ــة االس خط

للعــام 2020، بقيمــة إجامليــة 348 مليــون دوالر.

وتهــدف الخطــة التــي أعلــن عنهــا، اليــوم األربعــاء، خــال 

ــة  ــان، مبدين ــن القط ــد املحس ــة عب ــم يف مؤسس ــل نظ حف

رام اللــه، مبشــاركة رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، ومديــرة 

مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف 

األرض الفلســطينية ســارة موســكروفت، واملنســق األممــي 

تقديــم  إىل  ماكغولدريــك،  جيمــي  اإلنســانية  للشــؤون 

مســاعدات لـــ1.5 مليــون فلســطيني يف الضفــة الغربيــة، مبــا 

ــة وقطــاع غــزة. ــا القــدس الرشقي فيه

وقــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية: »إن الجهــد الــدويل 

اإلنســاين يف فلســطني يجــب أن يقــرتن بخلــق جبهــة إلنهــاء 

االحتــال، وإطــار ســيايس ضمــن القانــون الــدويل«.

وأضــاف: “إن االحتياجــات اإلنســانية يف فلســطني ســببها 

االحتــال، الــذي يعيــق جهودنــا يف التنميــة، ويســيطر 

ــواردات  ــر والصــادرات وال ــا، ويتحكــم باملعاب عــى مقّدراتن

املصــادر املائيــة ويفــرض الحصــار عــى قطــاع غــزة، والجدار 

حــول القــدس، ويحرمنــا مــن الوصــول اىل املناطــق املســامة 

ــق الوصــول اىل الســوق العاملــي”. »ج«، ويعي

وأضــاف: “شــكرا لألمــم املتحــدة ورشكائهــا مــن املجتمــع 

املــدين، والــدول املانحــة عــى مــا تقّدمــه لتحســني الوضــع 

اإلنســاين الصعــب ال ســيام يف غــزة والقــدس واألغــوار، 

وهــذه الخطــة اإلنســانية مهمــة وتتقاطــع مــع األولويــات 

ــطينية”. ــة الفلس ــط الحكوم ــة وخط الوطني

وتابــع: »يجــب أن يتــم ربــط املســاعدات اإلنســانية 

واإلغاثيــة يف فلســطني بالعمليــة التنميــة«. مشــرا إىل تقارير 

البنــك الــدويل االخــرة حــول خســائر ســنوية للفلســطينيني 

إىل  الوصــول  بســبب صعوبــة  مليــار دوالر   4.3 بقيمــة 

املناطــق املســامة )ج(”.

وتابــع اشــتية: »الحكومــة ملتزمــة نحــو قطــاع غــزة 

مببلــغ 110 مليــون دوالر شــهريا لتغطيــة تكاليــف الخدمات 

الصحيــة والرواتــب والكهربــاء وغرهــا، ومســتعدون لرصــد 

ــة«. ــر املــوارد املالي ــغ أكــر يف حــال توف مبال

الــرتيك يف قطــاع غــزة  اشــتية: »املستشــفى  وإختتــم 

أنجــز، ونعمــل بالتعــاون مــع الــرشكاء األتــراك عــى توفــر 

املصاريــف التشــغيلية للمشــفى الــذي ســيخدم اهلنــا بغــزة 

ضمــن خدمــات وزارة الصحــة الفلســطينية«، مشــرا أن 
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ــزة عــى مشــاريع قطــاع  ــوي يف غ ــل التنم ــز يف العم الرتكي

امليــاه والــرف الصحــي، ألن 95% مــن امليــاه هنــاك غــر 

ــرشب«. ــة لل صالح

وأكــد اشــتية أن خطــة االســتجابة اإلنســانية تتــواءم مــع 

رؤيــة الحكومــة التنمويــة وأولوياتنــا الوطنيــة.

وأضــاف: ان الحــرب عــى »األونــروا« هــي للقضــاء عــى 

الذاكــرة الجمعيــة للفلســطينيني حــول النكبــة، وليــس فقــط 

ــطينيني  ــني الفلس ــانية لاجئ ــاعدات إنس ــدم مس ــا تق كونه

الذيــن طــردوا مــن بيوتهــم وأرضهــم«.

وتابــع رئيــس الــوزراء: »إرسائيــل تشــن علينــا حــرب 

الروايــة، وتثبيــت الروايــة اليهوديــة للســيطرة عــى القــدس 

وفلســطني، مبــا ينفــي الروايــة اإلســامية واملســيحية، ونحــن 

نعتــز بروايتنــا، فالــراع ليــس رصاعــا دينيــا امنــا رصاع 

ــيايس«. س

ولفــت إىل أن الحكومــة تديــر شــؤون املواطنــني وتقــدم 

لهــم الخدمــات، مــن دون ســيطرة عــى املــوارد عــى األرض، 

موضحــاً أن االحتــال يــرسق أرضنــا ومياهنــا ويســيطر عــى 

املعابــر ويحارصنــا يف قطــاع غــزة وجــدار الفصــل العنــري 

الــذي يحيــط بالقــدس ويفصلهــا عــن الضفــة الغربيــة.

ــعها  ــا يف وس ــل كل م ــة تعم ــتية أن الحكوم ــح اش وأوض

ــة مبــا  ــاء شــعبنا يف قطــاع غــزة والضفــة الغربي لخدمــة أبن

ــا القــدس. فيه

ودعــا رئيــس الــوزراء دول العــامل وكافــة املؤسســات 

ــطيني، وأن  ــق الفلس ــب الح ــوف إىل جان ــة إىل الوق الدولي

تغلــف هــذه الخطــة بإطــار ســيايس، يتــامىش مــع القانــون 

الــدويل، والقانــون الــدويل اإلنســاين، وكل الرشائع اإلنســانية، 

ــال. ــاء االحت ــود إىل إنه يق

ــة يف  ــامت الرشيك ــك، إن املنظ ــال ماكغولدري ــدوره، ق ب

مجــال العمــل اإلنســاين تطلــق مناشــدة لتقديــم مبلــغ قدره 

ــل خطــة االســتجابة اإلنســانية يف  ــون دوالر لتموي 348 ملي

األرض الفلســطينية املحتلــة، مشــرا إىل أن هــذا املبلــغ 

شــبيه باملبلــغ املطلــوب يف العــام 2019، وقــدره 350 مليــون 

ــدة  ــب يف مناش ــذي طُل ــغ ال ــن املبل ــّل ع ــه يق دوالر، ولكن

ــون دوالر. ــو 550 ملي ــام 2018 وه الع

ــاق  ــا يف نط ــاض تراجع ــذا االنخف ــس ه ــح: ال يعك وأوض

ــل  ــص التموي ــتمرار نق ــرارا باس ــد إق ــا يع ــات، إمن االحتياج

األرض  أنحــاء  جميــع  يف  اإلنســانية  للعمليــات  املوّجــه 

الفلســطينية املحتلــة. فبحلــول نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين، 

مل يجــِر تأمــني ســوى 60% تقريبــا مــن املبلــغ الــذي طُلــب 

لتمويــل خطــة االســتجابة اإلنســانية للعــام 2019، وهــو مــا 

ــل. ــة تقليصــا شــهده التموي ــام الحقيقي ــل باألرق ميث

ووفقــا للخطــة، جــرى تحديد نحــو 2.4 مليون فلســطيني، 

أو واحــد مــن كل فلســطينيني اثنــني يف األرض الفلســطينية 

ــانية  ــاعدات اإلنس ــة إىل املس ــم يف حاج ــى أنه ــة، ع املحتل

والحاميــة خــال العــام 2020. مــن بــني هــؤالء، ســوف يتــم 

ــا مــن األشــخاص األكــر ضًعفــا، وهــو  اســتهداف 1.5 مليونً

مــا يشــكل زيــادة طفيفــة عــن عددهــم البالــغ 1.4 مليــون 

شــخص يف العــام 2019.

وقــال ماكغولدريــك: »هــذا يعنــي أن نحــو مليون شــخص 

ــوا أي  ــن يتلّق ــزة، ل ــا، وال ســيام يف قطــاع غ ــف تقريب ضعي

ــام  ــانية للع ــتجابة اإلنس ــة االس ــال خط ــن خ ــاعدة م مس

ــو حظيــت هــذه الخطــة بتمويــل كامــل«. 2020، حتــى ل

وأشــار إىل أن »غــزة ســجلت بعــض التحســن خــال 

العــام 2019، ومــع ذلــك، فــا يــزال الوضــع اإلنســاين يشــهد 

تدهــورا، وفضــًا عــن معــدالت انعــدام األمــن الغــذايئ 

ــاك  ــتمرا، فهن ــا مس ــهد ارتفاع ــي تش ــة الت ــر والبطال والفق

ــيج  ــب النس ــذي يصي ــور ال ــى التده ــدة ع ــارات متزاي إش

االجتامعــي يف غــزة«.

وأوضــح: هــذا يشــمل آالف األرس التــي تواجــه اإلجــراءات 

القانونيــة أو اإلخــاء بســبب انعــدام قدرتهــا عــى تســديد 

املصاريــف،  املســتحقة عليهــا وغرهــا مــن  اإليجــارات 

ــى  ــان ع ــد بانتشــار اإلدم ــي تفي ــر الت ــن التقاري ــك ع ناهي

ــار  ــاالت االنتح ــادة ح ــع، وزي ــاق واس ــى نط ــدرات ع املخ

الشــباب  يحــاول  حيــث  األدمغــة«،  »هجــرة  وتزايــد 

واملتعلّمــون الرحيــل عــن غــزة. ويثــر وضــع األطفــال القلق 

بوجــه خــاص، حســبام يســتدّل عــى ذلــك مــن زيــادة 

عاملــة األطفــال وزواج القارصيــن ووجــود 250 ألــف طفــل 

ــم  ــطة يف صحته ــادة أو متوس ــات ح ــن اضطراب ــون م يعان

ــة. العقلي

ولفــت إىل أنــه »وبينــام تخــف حــدة الوضــع يف الضفــة 

ــادة  ــد طــرأت زي ــة، فق ــا القــدس الرشقي ــا فيه ــة، مب الغربي

ــود  ــتوطنني والقي ــف املس ــتوطنات وعن ــيع املس ــى توس ع

املفروضــة عــى الوصــول وعمليــات الهــدم واإلخــاء يف 

ــاين يف  ــل اإلنس ــامت العم ــاً أن منظ ــايل، موضح ــام الح الع

مختلــف أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة تواجــه مزيــدا 

ــا«. ــات يف عمله ــن الصعوب م
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تجــدر اإلشــارة إىل أن الخطــة تشــمل 192 مرشوعــا، 

ســتنفذ مــن جانــب 83 منظمــة، مــن ضمنهــا 122 مرشوعــا 

ــة  ــني املنظــامت غــر الحكومي ــة ب ســيتم تنفيذهــا بالرشاك

ــة  ــر الحكومي ــامت غ ــدة، أو املنظ ــم املتح ــة، واألم املحلي

ــة. الدولي

ــر األمــن الغــذايئ بقيمــة  وترتكــز املســاعدات عــى توف

214 مليــون دوالر، ويتــوزع باقــي املبلــغ عــى الصحــة، 

ــواد  ــم وامل ــي، والتعلي ــرف الصح ــاه، وال ــة، واملي والحامي

ــأوى. ــر امل ــم وتوف ــيق والدع ــة، والتنس ــر الغذائي غ

ــزة  ــاع غ ــة لقط ــة اإلجاملي ــن القيم ــتخصص 77% م وس

بواقــع 263 مليــون دوالر، مقابــل 85 مليــون دوالر للضفــة 

ــق  ــة يف املناط ــم األرس الضعيف ــى دع ــتتوزع ع ــة س الغربي

املصنفــة »ج«، والقــدس الرشقيــة، واملنطقــة الخاضعــة 
ــل.484 ــال يف الخلي ــيطرة االحت لس

“بتسيلم”: ال توجد ضحّية تعجز إرسائيل عن طمس 
الجرمية بحقها

ــوق  ــي لحق ــات اإلرسائي ــز املعلوم ــام مرك ــر ع ــال مدي  ق

العــاد،  )بتســيلم( حجــاي  املحتلّــة  األرايض  اإلنســان يف 

تحــرتف  و»األمنيــة«  التنفيذيــة  وأجهزتهــا  ارسائيــل  إن 

ــت  ــذب، ليفل ــة والك ــق والتوري ــس الحقائ ــل وطم التضلي

ــم يف ــن حّقه ــا م ــاب ويحــرم الضحاي ــن العق ــون م املتورّط

التعويض.

وأوضــح العــاد يف بيــان أصدرتــه »بتســيلم« ملناســبة 

الذكــرى الـــ30 إلنشــاء املركــز، اليــوم األربعــاء، أن »وظيفــة 

ــداث  ــق يف أح ــكرّي، التحقي ــون العس ــق القان ــاز تطبي جه

عينيّــة، والرتكيــز عــى املســؤولني يف املناصــب الّدنيــا وشــبهة 

ــاز ال يفحــص  ــي أن الجه ــا يعن ــر، م ــا لألوام ــرّف خافً الت

للجنــود، وال  التــي صــدرت  التعليــامت  قانونيّــة  مــدى 

ــا وال  ــوا عليه ــق مــع مــن صاغــوا األوامــر ومــن صادق يحّق

ــه ال  ينظــر يف مســؤوليّة مــن وضعــوا الّسياســة، وحيــث إن

ــع املســؤولني عــن  ــق، يصبــح جمي يوجــد جهــاز آخــر يحّق

ــن املســؤوليّة«. ــلًفا م ــني س ــر معفيّ هــذه األوام

وقــال »عــى مــدار ثاثــني عامــا مــن العمــل منــذ انطاقــة 

ــز  ــطينيّة يعج ــة فلس ــد ضحيّ ــه ال توج ــا أنّ ــز، تعلّمن املرك

ــا  ــة بحقه ــس الجرمي ــن طم ــّي ع ــس اإلرسائي ــاز الطم جه

ــة، مل  ــق يف قضي ــا التحقي ــام بارشن ــا كل ــّذة، وكن ــة ف مبوهب

ــول«. ــل مجه ــّف، فالفاع ــى املل ــر ع نع

حيــاة  يف  واحــد  جانــب  يوجــد  ال  »يــكاد  وتابــع: 

تعســفي  بشــكل  ارسائيــل  تخضعــه  ال  الفلســطينينّي 

ــز ميكــن  ــة للحيّ ــا أّن الهندســة الدميغرافيّ ألوامرهــا، وتعلّمن

ــد  ــة رســميّة، وأّن الفلســطينّي ق أن تكــون سياســة حكوميّ

ــد  ــدارا ق ــد ج ــا ليج ــض صباًح ــًا وينه ــوم لي ــد إىل الّن يخل

نصــب بينــه وبــني مدينتــه، وقــد يفتــح عينيــه عــى جنــود 

يقفــون وســط غرفــة نومــه ثــّم يأمرونــه أن يوقــظ أطفالــه 

ــا  ــن نومه ــتيقظ م ــد تس ــطينية ق ــم، وأّن الفلس ــن نومه م

عــى صواريــخ إرسائيليّــة تســحق منزلهــا وأرستهــا«.

ــل  ــف إرسائي ــن يوق ــامل ل ــا أّن الع ــاد »تعلّمن ــت الع ولف

عــاّم تفعلــه إذا فعلــت ذلــك مبــا يكفــي مــن التــدّرج، 

وإذا تذرعــت باألمــن ومبعــاداة الســاميّة، لكــن هنــاك 

ــورا أخــرى تعلّمناهــا وهــي أّن الفلســطينيني متشــبثون  أم

بالحيــاة ومتمســكون بــاألرض، وأّن توقنــا اإلنســايّن للعدالــة 

ــا،  ــرص تحقيقه ــدام ف ــد إدراك انع ــى بع ــو حتّ ــن يخب مل ول

وأّن ارسائيــل تســتطيع محاولــة طمــس الحقائــق وإســكات 

الّنقــد، لكــن الصحــوة واالعــرتاف بالواقــع آتيــان ال محالــة، 

وأن اليــوم الــذي ســيدرك فيــه العــامل بــأن االحتــال ال ميكــن 

إزالتــه بتوجيــه املناشــدات املهذبــة إىل املحتــل وإمنــا بالعــزم 

ــة«. ــادم ال محال ــة الحاســمة ق والخطــوات الدوليّ

ــا أنــه ميكــن مليــون مــرّة القــول إّن هــذه  وقــال »تعلمن

األرايض ليســت محتلــة، وإن املســتوطنات رشعيــة، وإن 

ــه ال يوجــد يشء اســمه شــعب  غــزة ليســت محــارصة، وإن

فلســطيني، لكــن الــرشب مــن بــر األكاذيــب هــذه ال يغــّر 

ــع«. الواق

ــم،  ــم قتله ــت بتســيلم جرائ ــا وثق ــع: »آالف الضحاي وتاب

آالف امللّفــات بأســامء القتــى والجرحــى واالعتــداء بالــرب 

والتنكيــل، جميعهــا مطموســة جيّــًدا عــى يــد أجهــزة 

ــًدا للقيــام  الّدولــة االرسائيليــة، أجهــزة مطيعــة ومدّربــة جيّ

ــة«. بهــذه املهّم

وبــني أن »سياســة ارسائيــل بخصوص املســاءلة واملحاســبة 

ـا، والهــدف منهــا إبقــاء الّدولــة ومــن  تختلــف جوهريًـّ

يعملــون نيابــة عنهــا مبنــأى عــن دفــع أّي مثــن لقــاء الُعنــف 

الــذي مارســوه، ومــع ذلــك ال تعــرتف ارسائيــل أّن هــذا هــو 

ــون  ــكام القان ــا ألح ــرّف وفًق ــا تت ــم أنّه ــل تزع ــا، ب نهجه

ــدويّل«. ال

ويبــنّي فحــص أداء »جهــاز تطبيــق القانــون العســكرّي«، 

وفقــا لبيــان »بتســيلم«، أّن الجهــاز »يفشــل حتــى يف تنفيــذ 

املهّمــة املحــدودة التــي أنيطــت بــه، ويف كثــر مــن الحــاالت 
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تقــّرر النيابــة العســكريّة عــدم فتــح تحقيــق جنــايّئ وتعلّــل 

ــل  ــة أن قت ــة، بحج ــوع املخالف ــعدم وق ــا بـ ــا أحيانً قراره

الفلســطينيني جــرى ضمــن عمليــات قتاليّــة، مــا مينــح 

الجنــود إعفــاًء مــن التحقيقــات الجنائيّــة، ويف حــال بــارشت 

وحــدة التحقيقــات يف الرشطــة العســكريّة التحقيــق فإنّهــا 

تديــره بشــكل ســطحّي ودون أّي ســعٍي جــّدّي لَســر غــور 

الحقيقــة«.

وأوضحــت »بتســيلم« يف بيانهــا، أن »الفلســطيني ال ميكنه 

تقديــم شــكوى أو شــهادة أمــام الجهــاز املذكــور، كــام تــدوم 

معالجــة كّل شــكوى ألشــهر طويلــة وحتــى ســنوات، وخالها 

ــوا مــن الخدمــة  ــود املشــتىك عليهــم قــد رُسّح يكــون الجن

وال يــرسي عليهــم القانــون العســكري«.

وقالــت إن »املؤسســة قدمــت منــذ عــام 2000 إىل عــام 

2015، 739 حالــة وقــع فيهــا فلســطينيون مــن ســّكان 

ــة ضحايــا انتهــاكات ارتكبهــا عنــارص قــّوات  املناطــق املحتلّ

األمــن، ويف ُربــع مــن هــذه الحــاالت مل تفتــح النيابــة 

ــا أغلــق  العســكريّة ملــّف تحقيــق أصــًا. ويف نصفهــا تقريبً

 25 يف  وفقــط  إىل يشء،  التوّصــل  دون  التحقيــق  ملــّف 

ــام ضــّد الجنــود املتورّطــني يف  ــة تــّم تقديــم لوائــح اتّه حال
مخالفــات هامشــية«.485

ضوء أخرض إرسائييل لبناء مقر جديد للسفارة األمريكية 
يف القدس

أعطــى رئيــس بلديــة االحتــال يف القــدس الضــوء األخــر 

جديــد  مقــر  ببنــاء  األمركيــة  الخارجيــة  وزارة  ملمثــي 

ــدس. ــفارة يف الق للس

ــامع  ــب اجت ــاء عق ــرار ج ــة، ان الق ــع عري ــت مواق وقال

رئيــس بلديــة االحتــال يف القــدس موشــيه ليــون وممثلــني 

ــه عــى إقامــة  ــة جــرى االتفــاق في ــة األمركي عــن الخارجي

مبنــى خــاص بالســفارة األمركيــة يف حــي »تلبيــوت«. بعــد 

ــى الســفارة. الحصــول عــى مخطــط وترخيــص مبن

وأضــاف ليــون، »تلقــت الســفارة األمركيــة اليــوم )أمس(، 

ــة القــدس. يف غضــون ســتة أشــهر  ــن بلدي ضــوء أخــر م

ــنوات،  ــع س ــون بض ــة ويف غض ــل متقدم ــنصل إىل مراح س

ــة يف  ــم للســفارة األمركي ــاح املقــر الدائ ســنتمكن مــن افتت

القــدس«.

املتعلقــة  اللوجســتية  القضايــا  االجتــامع  وتنــاول 
بالتخطيــط والرتخيــص لهيــكل الســفارة يف املســتقبل.486

عرشات اإلصابات بنريان قوات االحتالل باقتحام للبرية 
وعىل بوابات الجدار شامل الضفة

ــن  ــييج أراض يف بوري ــى تس ــتوطنون ع ــدم مس ــام أق في

ــي  ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــرت س ــس، وأخط ــوب نابل جن

بـ»وقــف العمــل« يف مدرســة جنــوب الخليل، أمــس، أصيب 

عــدد مــن املواطنــني بالرصــاص الحــي والعــرشات باالختنــاق 

ــات  ــد بواب ــرة، وعن ــة يف الب ــة الصناعي ــام للمنطق يف اقتح

جــدار الضــم والتوســع العنــري شــامل الضفــة. فقــد 

ــاص  ــني برص ــني اثن ــة مواطن ــة، بإصاب ــادر طبي ــادت مص أف

قــوات االحتــال، مســاء أمــس، خــال مواجهــات اندلعــت 

ــا.  ــب اقتحامه ــرة عق ــة الب ــة يف مدين ــة الصناعي يف املنطق

وقالــت جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني يف تريــح 

مقتضــب، إن طواقمهــا تعاملــت مع اصابتــني بـ»املطاط« يف 

مدينــة البــرة، منوهــة إىل أنــه »تــم التعامــل مــع اإلصابتــني 

ميدانيــاً«.

وأوضحــت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتــال دهمــت 

عــى  واســتولت  البــرة،  مدينــة  يف  الصناعيــة  املنطقــة 

تســجيات كامــرات مراقبــة يف املنطقــة.

ونوهــت املصــادر إىل انــدالع مواجهــات يف املنطقــة مــع 

قــوات االحتــال، التــي أطلقــت العيــارات املعدنيــة املغلفــة 

باملطــاط وقنابــل الصــوت والغــاز املدمــع، مــا أدى لوقــوع 

إصابــات يف صفــوف املواطنــني.487 

الخميس 2019/12/12

قوات االحتالل تعتقل 12 مواطناً بينهم فتاتان بالضفة

اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، 12 مواطنــا، 

ــا يف  ــث مبحتوياته ــها والعب ــم وتفتيش ــم منازله ــب ده عق

ــة. ــة والقــدس املحتل ــة بالضفــة الغربي مناطــق متفرق

وأفــاد بيــان لجيــش االحتــال، أمــس، بــأن قواتــه اعتقلــت 

ــة، بزعــم مامرســة أنشــطة  ــة الغربي ــا مــن الضف 12 مواطن

تتعلــق باملقاومــة ضــد أهــداف إرسائيليــة488.

األمــم املتحــدة تطلــق خطــة بـــ 348 مليــون دوالر للوفــاء 

باالحتياجــات اإلنســانية امللحــة للفلســطينيني.

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  أطلــق 

اإلنســانية »أوتشــا«، بالرشاكــة مــع الحكومــة الفلســطينية، 

ــة  ــطينية املحتل ــألرض الفلس ــانية ل ــتجابة اإلنس ــة االس خط

للعــام 2020، بقيمــة إجامليــة 348 مليــون دوالر.

لتقديــم  دوالر  مليــون   348 تأمــني  الخطــة  وتناشــد 
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والرعايــة  والحاميــة  الغــذاء  مــن  األساســية  الخدمــات 

ــون  ــاه الــرف الصحــي لـــ 1.5 ملي ــة واملــأوى واملي الصحي

فلســطيني يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا 

القــدس الرشقيــة املحتلــة.

وقــال املنســق اإلنســاين لــألرض الفلســطينية املحتلــة 

مؤسســة  يف  نظــم  حفــل  خــال  ماكغولدريــك  جيمــي 

ــه، مبشــاركة رئيــس  ــة رام الل ــد املحســن القطــان، مبدين عب

ــدة  ــم املتح ــب األم ــرة مكت ــتية، ومدي ــد اش ــوزراء محم ال

ــارة  ــطينية س ــانية يف األرض الفلس ــؤون اإلنس ــيق الش لتنس

موســكروفت، واملنســق األممــي للشــؤون اإلنســانية جيمــي 

ماكغولدريــك إن »أعوامــاً مــن االحتــال، مبــا يشــمله مــن 
ــزة.489 ــى غ ــروض ع ــار املف ــتمرار الحص اس

عائــالت األرسى املقدســيني ال يحــق لهــا الحصــول عــىل 

ــل« ــامن دخ »ض

ــة، أبيحــاي  ــة اإلرسائيلي ــال املستشــار القضــايئ للحكوم ق

ــق  ــيني ال يح ــات األرسى املقدس ــس أن عائ ــت، أم مندلبلي

ــني  ــن مؤسســة »التأم ــا الحصــول عــى ضــامن دخــل م له

ــة. ــي« اإلرسائيلي الوطن

جــاء ذلــك يف رأي قضــايئ قدمــه مندلبليــت ملحكمــة 

العمــل القطريــة اإلرسائيليــة التــي نظــرت يف دعــوى رفعهــا 

مقــديس ضــد قيــام »التأمــني الوطنــي« بحرمانــه مــن 

ــل. ــامن الدخ ــات ض ــى مخصص ــول ع الحص

يذكــر أن املقدســيني يجــرون عــى دفــع مختلــف أنــواع 

رواتبهــم  مــن  ويقتطــع  االحتــال  لســلطات  الرائــب 

أوتوماتيكيــا رضيبــة دخــل ورضيبــة تأمــني وطنــي وتأمــني 
ــا.490 ــارات األرنون ــة إىل العق ــي إضاف صح

“األلكسو« تصادق عىل مجموعة قرارات لصالح القدس

 قــرر املجلــس التنفيــذي ملنظمــة »األلكســو«، تنفيــذ 

ــة،  ــدس املحتل ــة الق ــة ملدين ــات الداعم ــن الفعالي ــد م مزي

ــة،  ــدن العربي ــم وامل ــطني أو يف العواص ــل فلس ــواء داخ س

وإعطــاء األولويــة للمشــاريع التــي تعــزز هويتهــا والبحــث 

ــود  ــم الجه ــا، ودع ــة لتنفيذه ــل إضافي ــادر متوي ــن مص ع

الفلســطينية إلدراج املزيــد مــن املواقــع الرتاثيــة عــى قامئــة 

ــي. ــرتاث العامل ال

كــام قــرر »املجلــس« يف اختتــام أعــامل الــدورة الـــ112، 

التونســية،  العاصمــة  يف  »األلكســو«  مقــر  املنعقــدة يف 

مخاطبــة املديــرة العامــة ملنظمــة »اليونســكو« بشــأن 

ينتهكهــا  التــي  والعلميــة  والثقافيــة  الرتبويــة  األوضــاع 

ــام  ــائل اإلع ــدول األعضــاء لحــث وس ــوة ال ــال، ودع االحت

ــال  ــات االحت ــى مامرس ــوء ع ــليط الض ــى تس ــمية ع الرس

تجــاه املشــهد الثقــايف والرتبــوي والعلمــي يف فلســطني 

والقــدس، واالعتــداء عــى املؤسســات الفلســطينية.

ودعــا الــدول األعضــاء ملواصلــة تقديــم الترعــات لتمويــل 

يف  والعلميــة  والرتبويــة  الثقافيــة  والرامــج  األنشــطة 

فلســطني لبنــاء بنيــة تحتيــة تكــون مبثابــة أســس للمشــهد 

ــه الرشســة  ــال لحملت ــد االحت ــا، يف ظــل تصعي ــايف فيه الثق

ــر  ــادي وغ ــرتاث بشــقيه امل ــة الفلســطينية وال تجــاه الهوي

املــادي، كذلــك االســتمرار يف تقديــم الدعــم الفنــي واملــايل 

يف ضــوء مــا هــو متــاح لألنشــطة التــي تتقــدم بهــا اللجنــة 

ــطينية. ــة الفلس الوطني

وشــدد املجلــس التنفيــذي عــى رضورة وضع خطــة تحرك 

ــات  ــح مامرس ــة، لفض ــة املتخصص ــامت الدولي ــدى املنظ ل

الفلســطينية  الحضــارة  ملقــدرات  وانتهاكاتــه  االحتــال 

وثقافتهــا، وإلنقــاذ هــذا املشــهد يف فلســطني عامــة والقــدس 

ــان عــى الئحــة  ــان مدرجت ــدا، كــون املدينت ــل تحدي والخلي

العاملــي ملنظمــة »اليونســكو«، إضافــة إلعــان  الــرتاث 

املنظمــة عــن إطــاق كــريس »األلكســو« الخــاص بالقــدس 

الرشيــف للتأكيــد عــى تاريخهــا وتراثهــا الحضــاري والثقــايف 

العــريب، ودعــوة اللجــان العربيــة والجامعــات العربيــة 

ــة. ــذه الغاي ــرايس له ــدء بإطــاق الك للب

زياراتهــا  لتكثيــف  األعضــاء  الــدول  شــعوب  وحــث 

ــمية  ــات الرس ــع املؤسس ــيق م ــدس، بالتنس ــطني والق لفلس

الفلســطينية، ملــا لــه مــن أثــر إيجــايب نحــو الدعــم الســيايس 

واملعنــوي والتنمــوي، وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني 

عــى أرضــه.

ودعــا إىل دعــم ومــؤازرة أنشــطة وفعاليــات »بيــت 

لحــم عاصمــة الثقافــة العربيــة 2020« لتعزيــز صــورة 

التنــوع الثقــايف والدينــي والــرتايث فيهــا، إليصــال رســالتها إىل 

ــة  ــة والثقافي ــة والتاريخي ــا الحضاري ــع برمزيته ــامل أجم الع

الفلســطينية والعربيــة.

وأدان املجلــس التنفيــذي مواصلــة ســلطات االحتــال 

انتهاكاتهــا املســتمرة بحــق القــدس املحتلــة، واســتمرار 

الحفريــات واملشــاريع التهويديــة، خاصــة القطــار الهــوايئ، 

واملــرشوع االســتيطاين يف البلــدة القدميــة مــن الخليــل، 

ــة الفلســطينية يف  ــة واإلعامي ــات الرتبوي ــاق املؤسس وإغ
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ــا. ــى طواقمه ــداء ع ــدس، واالعت الق

الوطنيــة  اللجنــة  عــام  أمــني  اســتعرض  كلمتــه،  ويف 

ــة يف  ــاكات اإلرسائيلي ــرز االنته الفلســطينية دواس دواس، أب

القــدس املحتلــة، وســبل التصــدي لهــا، مســتعرضا التحديات 

ــات الرتبويــة  ــمية يف قطاع ــات الرس ــام املؤسس املاثلــة أم

والثقافيــة والعلميــة، إضافــة إىل اإلنجــازات التــي تقدمــت 

ــات. ــم املعيق ــة رغ ــة فلســطني يف هــذه املرحل ــا دول به

ومثــن موقــف »األلكســو« الداعــم للجهــود الفلســطينية 

الراميــة لحاميــة املشــهد الثقــايف والرتبــوي يف العاصمــة 

ــت  ــي تقدم ــة املقرتحــات الت ــى كاف ــة ع ــة، واملوافق املحتل

بهــا اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية بخصــوص األوضــاع 

الثقافيــة والرتبويــة والتعليميــة يف فلســطني خاصــة القــدس 

ــة. املحتل

ــة  ــة الوطني ــال اللجن ــن خ ــطني م ــة فلس ــت دول وتقدم

ــة  ــة والعلمي ــاع الرتبوي ــن األوض ــن ع ــطينية بتقريري الفلس

والثقافيــة، واملخاطــر التــي تتهددهــا يف فلســطني، وتوزيعهــا 

عــى الــدول األعضــاء بهــدف وضعهــم يف صــورة االنتهــاكات 

ألهــم  إضافــة  االحتــال،  بهــا  يقــوم  التــي  املمنهجــة 

االحتياجــات واملعيقــات التــي تواجــه ســر العمــل يف هــذه 

ــات. القطاع

ــدس  ــد الق ــة لبن ــدورة إضاف ــامل ال ــدول أع ــن ج وتضم

واألخطــار التــي تهددهــا واألوضــاع الرتبويــة والعلميــة 

والثقافيــة يف فلســطني، متابعــة قــرارات املجلــس التنفيــذي 

ــدورة الـــ24(  ــام )ال ــر الع ــرارات املؤمت يف دورة الـــ111 وق

ــة 2021- ــدورة املالي ــة املنظمــة لل ــرار موازن ومناقشــة وإق

املســتقبلية  الخطــة  باإلضافــة إىل عــرض مامــح   ،2022
491.2028-2023 للمنظمــة 

أوضاع صعبة تعاين منها األسريات يف “الدامون”

ــرات  ــن، أن األس ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــدت هيئ  أك

ــني مــن أوضــاع  الفلســطينيات يف معتقــل »الدامــون« يعان

معيشــية صعبــة، أبرزهــا انعــدام الخصوصيــة وسياســة 

ــي. ــامل الطبّ اإله

وأوضحــت هيئــة األرسى يف بيــان صــدر عنهــا، اليــوم 

ــار  ــرات، أّن انتش ــا لألس ــارة محاميته ــب زي ــس، عق الخمي

ــات،  ــواب الحامم ــى أب ــل وع ــاحة املعتق ــرات يف س الكام

حرمــان  إىل  ويــؤدي  بالخصوصيــة،  الحــّق  يفقدهــّن 

الشــمس،  التعــرّض ألشــعة  يف  حّقهــن  مــن  املحجبــات 

ــى  ــي حتّ ــاس الرشع ــزام باللب ــّن إىل االلت ــر بعضه ــا يضط م

ــى مداخــل الحاممــات  ــاء مامرســة الرياضــة، فيــام تُغطّ أثن

بالســتائر وليــس األبــواب املُحكمــة.

ــدت األســرة ســهر ســليمية، مــن محافظــة الخليــل،  وأكّ

خــال لقائهــا املحاميــة، أنهــا مــا تــزال تعــاين مــن آالم 

شــديدة نتيجــة إصابتهــا بالرصــاص خــال عمليــة اعتقالهــا 

بتاريــخ 30 ترشيــن األول املــايض، وال يقــّدم لهــا ســوى 

املســّكنات، علــام أنهــا تعرّضــت لعمليــة تنكيــل خــال فــرتة 

عاجهــا، إذ جــرى نقلهــا مــن املستشــفى إىل »عيــادة ســجن 

الرملــة« مــا أّدى إىل تدهــور وضعهــا الّصحــي، فيــام مل 

تســمح ســلطات االحتــال لعائلتهــا بزيارتهــا منــذ اعتقالهــا.

مــن جهتهــا، بيّنــت األســرة حلــوة حاممــرة، مــن محافظة 

بيــت لحــم، خــال لقائهــا محاميــة الهيئــة، أنهــا كانــت قــد 

ــام«  ــة يف مستشــفى »رمب ــة جراحي خضعــت مؤخــرا لعملي

ــام حــاول  ــني، في ــن والقدم ــدة اليدي ــي وهــي مقيّ اإلرسائي

جنــود االحتــال عرقلــة زيــارة طفلتهــا الوحيــدة ذات 

الخمــس ســنوات لهــا.

يشــار إىل األســرة حاممــرة معتقلــة منــذ تاريــخ 8 ترشيــن 

الثــاين 2015، ومحكومــة بالّســجن لخمــس ســنوات وتســعة 

ــاص  ــال بالرّص ــّوات االحت ــا ق ــد أصابته ــت ق ــهور، وكان ش

ــن  ــزء م ــتئصال ج ــا أّدى إىل اس ــا، م ــة اعتقاله ــال عملي خ

الكبــد ومــن البنكريــاس والطحــال واألمعــاء.

ــال  ــلطات االحت ــؤون األرسى أن س ــة ش ــت هيئ وأوضح

تعتقــل )42( أســرة يف ســجونها، تقبــع غالبيتهــّن يف معتقــل 
»الدامــون«.492

إرسائيل تعرتف بتسليم 192 طفال من فلسطينيي الـ48 
للتبني يف السويد

 يف رد عــى اســتجواب للنائــب أحمــد الطيبــي، اعرتفــت 

حكومــة االحتــال اإلرسائيليــة بأنهــا ســفرت نحــو 200 

ــويد  ــني 1970-1990 إىل الس ــرتة ب ــطيني يف الف ــل فلس طف

مــن أجــل تبنيهــم، دون إعطــاء فرصــة لفلســطينيي الـــ48 

ــم. ــم وكفالته ــاتهم لتبنيه ومؤسس

وقــال الطيبــي يف بيــان أمــس، إنــه وجــه اســتجوابا لــوزارة 

ــا  ــه وتطرقــت له ــات بلغت ــاه االجتامعــي حــول معلوم الرف

القنــاة اإلرسائيليــة 13 يف واحــد مــن برامجهــا )برنامــج 

ضائعــون( مفادهــا أن إرسائيــل قامــت بتســليم 192 طفــًا 

مســلاًم مــن مراكــز للتبنــي والرعايــة التابعــة لــوزارة الرفــاه 

االجتامعــي يف ارسائيــل، إىل منظــامت ومراكــز رعايــة وتّن يف 
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الســويد، وذلــك يف ســبعينيات ومثانينــات القــرن املــايض يف 

خطــوة غــر مســبوقة وغــر قانونيــة، بحيــث ينــص القانــون 

عــى تســليم األطفــال لعائــات تحمــل نفــس الديــن.

ــرتف  ــتجواب اع ــال االس ــن خ ــه م ــي أن ــح الطيب وأوض

ياريــف لفــني –الوزيــر املنســق بــني الحكومــة والكنيســت– 

حاضنــة  عائــات  توفــر  لعــدم  ذلــك  وعــزا  باألمــر، 

ومؤسســات لهــؤالء األطفــال وقتهــا، وأن نيّــة الــوزارة كانــت 

ــويد  ــم إىل الس ــرار نقله ــم، وأن ق ــة له ــاة عائلي ــامن حي ض

ــزم  ــل، إذ يُل ــوة يف إرسائي ــة الخط ــدم قانوني ــبب ع كان بس

القانــون املحــي أن تكــون العائلــة الحاضنــة أو املتبنيــة مــن 

ــن نفســه. الدي

وعــّر الطيبــي عــن صدمتــه مــن جــواب الوزيــر الريــح، 

ــؤالء  ــإن ه ــي وردت ف ــات الت ــب املعلوم ــه »حس ــد أن وأك

األطفــال قــد تــم تحويــل دينهــم، وأن املســؤولية تقــع عــى 

ــا استســهلت  ــودا مل ــوا يه ــو كان ــم ل ــوزارة، وأنه ــة وال الدول

ــة،  ــيتابع القضي ــه س ــم، وأن ــت لتت ــا كان هــذه الخطــوة وم

بحســب مــا نقلتــه »القــدس العــريب«.

يشــار إىل أن صحيفــة »كل العــرب« الصــادرة يف النــارصة 

داخــل أرايض 48 قــد عالجــت القضيــة، ومــن وقتهــا مل تقدم 

ــة شــافية عــى عــدة  ــة الرســمية أجوب الســلطات اإلرسائيلي

أســئلة، منهــا ملــاذا مل تعــط فرصــة للتبنــي يف البــاد؟ وهــل 

يســمح القانــون بتغيــر دينهــم وهــم أصــا رضــع وأطفــال 

ورثــوا »هويتهــم الدينيــة«؟ وهــل هنــاك مــن تســلم مقابــا 
ماليــا بعــد تســليم األطفــال؟.493

حل الكنيست اإلرسائيلية وانتخابات ثالثة يف آذار املقبل

ــوم  ــة، الي ــة للكنيســت اإلرسائيلي ــة العام ــت الهيئ  صادق

الخميــس، بشــكل نهــايئ عــى حــل نفســها، بتأييــد 94 

عضــوا دون أي صــوت معــارض.

االنتخابــات  »قانــون  عــى  الهيئــة  صادقــت  كــام 

ــا ومعارضــة 7 أعضــاء  ــة 96 صوتً للكنيســت« الـــ23 بأغلبي

املقبــل. مــارس  آذار/   2 يف  االنتخابــات  لتجــري  فقــط، 

ــن حــزب  ــي الســابق م ــاف الحكوم ــس االئت ــر رئي واعت

الليكــود، أن هــذه االنتخابــات ســتكون فرصــة نتنياهــو 

ــات. ــد االنتخاب ــة بع ــكيل حكوم ــرة لتش األخ

ــة يف  ــي الثالث ــدة ه ــات جدي ــل إىل انتخاب ــه إرسائي وتتج

أقــل مــن عــام، يف ســابقة مل يشــهد مثلهــا النظــام الســيايس 

اإلرسائيــي، بعــد فشــل جميــع الجهــود الراميــة إىل تشــكيل 

ــة  ــذ اللحظ ــة من ــدت عقيم ــات ب ــال مفاوض ــة، خ حكوم

األوىل، بعــد إجــراء انتخابــات يف موعديــن مختلفتني، مل تفرز 

ــة  ــس الحكوم ــبث رئي ــام يتش ــمة، في ــج حاس ــا نتائ أي منه

ــا فســاد بنيامــني نتنياهــو، بالســلطة. املتهــم بقضاي

وانتهــت مهلــة الـــ21 يومــا املمنوحــة للكنيســت لتكليــف 

أحــد أعضائهــا بتشــكيل حكومــة إرسائيليــة، يف متــام الســاعة 

23:59، بعــد فشــل كل مــن زعيــم الليكــود نتنياهــو، ورئيس 
قامئــة »كاحــول الفــان« بينــي غانتــس بهــذه املهمــة.494

“تدفيع الثمن” تخط شعارات عنرصية يف قرية منشية 
زبدة بأرايض الـ48

ــات،  ــارات مركب ــن« اط ــع الثم ــة »تدفي ــت عصاب  أعطب

وخطــت شــعارات عنريــة، يف قريــة منشــية زبــدة بــأرايض 

الـ48.

وقــال أهــايل القريــة أنهــم فوجئــوا فجــر اليــوم الخميــس، 

بوجــود شــعارات عنريــة تدعــو لطــرد الفلســطينيني مــن 

ــى  ــد )ص( ع ــي محم ــة للنب ــاف بذيئ أرايض الـــ48، وأوص

القريــة، وخــط نجمــة داوود عــى  مدخــل مســجد يف 

ــا. ــاب إطاراته ــد اعط ــات بع مركب

ــت  ــايض، تعرض ــهر امل ــن الش ــر م ــس األخ ــوم الخمي وي

بلــدة  يف  إطاراتهــا  بإعطــاب  العتــداء  مركبــة   70 نحــو 

املثلــث. جلجوليــة يف 

ــم  ــب تنظي ــام 2008، ارتك ــف ع ــوره يف منتص ــذ ظه من

ــد  ــداء ض ــي اعت ــن ألف ــر م ــايب أك ــن« اإلره ــع الثم »تدفي

الفلســطينيني وفقــاً لإحصائيــات.

ــى الفلســطينيّني،  ــار ع ــداءات: إطــاق الّن وتشــمل االعت

ومهاجمــة قراهــم وبلداتهــم، واقتــاع أشــجارهم، وإتــاف 

حقولهــم  وإحــراق  منتوجاتهــم،  رسقــة  أو  مزروعاتهــم 

وســيّاراتهم وبيوتهــم ومســاجدهم وكنائســهم وأديرتهــم 

ومقابرهــم.

ويعتنــق ناشــطو وتنظيــم »تدفيــع الثمــن« اإلرهــايب 

فكــراً عنريــاً قامئــاً عــى الكراهيــة الشــديدة للفلســطينيني، 

ــم  ــم وأراضيه ــن بيوته ــم م ــم أو طرده ــون إىل قتله ويدع

مــن ناحيــة، وإىل تعزيــز االســتيطان يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة واإلرساع يف تهويدهــا وضمهــا إىل إرسائيــل مــن 

ــرى. ــة أخ ناحي

وتحظــى االعتــداءات التــي ينفذهــا أفــراد هــذا التنظيــم، 

ــن  ــجيع م ــال، وبتش ــة االحت ــن حكوم ــة م ــة وحامي برعاي
ــوزراء اإلرسائيليــني املتطرفــني.495 عــدد مــن ال
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ترامب يوقع عىل أمر تنفيذي يستهدف حركة مقاطعة 
.»BDS« إرسائيل

تنفيــذي  أمــر  عــى  أمــس  األمــريك  الرئيــس  وقــع 

يســتهدف مــا يــراه »معانــاة الســامية يف حــرم الجامعــات«، 

ــة  ــة مقاطع ــف حرك ــدف إىل تصني ــه يه ــه يف حقيقت ولكن

ــات  ــرض العقوب ــا وف ــتثامرات منه ــحب االس ــل وس إرسائي

عليهــا »BDS« عــن طريــق حجــب األمــوال التــي تقدمهــا 

التعليميــة  للمؤسســات  األمركيــة  الفدراليــة  الحكومــة 

»التــي تفشــل يف مكافحــة التمييــز«.

وبتوقيــع ترامــب، ســيتم اعتبــار »اليهوديــة« يف الواليــات 

املتحــدة عــى أنهــا فعليــاً »عــرق أو جنســية، وليــس فقــط 

ديانــة«، وذلــك »لتفعيــل قانــون اتحــادي يعاقــب الكليــات 

والجامعــات التــي تعتــر أنهــا تتنصــل مــن مســؤوليتها عــن 

ــفرة  ــة مش ــي لغ ــات«، وه ــاب األقلي ــة لط ــة مفتوح تهيئ

وحكومــات  الفدراليــة  األمركيــة  الحكومــة  تســتخدمها 

الواليــات الســتهداف الجامعــات والكليــات واملؤسســات 

التعليميــة التــي تســمح لنشــطاء حركــة BDS بتنظيــم 

نشــاطات منــارصة لحقــوق الفلســطينيني و»تعتــر معاديــة 
ــل«.496 إلرسائي

الجمعة 2019/12/13

األمم املتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض األونروا 
لثالث سنوات

وتعتمد جملة من القرارات لصالح فلسطني

اليــوم  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  جــددت 

الجمعــة، بأغلبيــة ســاحقة، تفويــض وكالــة األمــم املتحــدة 

إلغاثــة وتشــغيل الفلســطينيني )أونــروا( ملــدة ثــاث ســنوات 

ــرى. أخ

وتــم متديــد التفويــض لوكالــة أونــروا حتــى 30 حزيــران/

يونيــو عــام 2023، بأغلبيــة 169 صوتــا وامتنــاع تســعة عــن 

التصويــت ومعارضــة الواليــات املتحــدة وإرسائيــل.

وأوضحــت البعثــة الدامئــة لدولــة فلســطني يف األمــم 

املتحــدة أن الجمعيــة العامــة اعتمــدت بنــاء عــى توصيــة 

اللجنــة الرابعــة التابعــة لهــا واملعنيــة باملســائل السياســية 

ــي  ــرارات الت ــن الق ــددا م ــتعامر، ع ــاء االس ــة وإنه الخاص

ــي  ــغيل الجئ ــة وتش ــدة إلغاث ــم املتح ــة األم ــق بوكال تتعل

ــة  ــة الخاص ــروا(، وباللجن ــرشق األدىن )األون ــطني يف ال فلس

ــس  ــي مت ــة الت ــات اإلرسائيلي ــق يف املامرس ــة بالتحقي املعني

حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني وغــره مــن الســكان 

العــرب يف األرايض املحتلــة.

األونــروا،  وكالــة  ببنــد  املتعلقــة  القــرارات  وحــول 

ــاعدة إىل  ــم املس ــرار »تقدي ــة ق ــة العام ــدت الجمعي اعتم

الاجئــني الفلســطينيني«، وهــو قــرار متديــد واليــة األونــروا، 

بأغلبيــة 170 دولــة لصالــح القــرار، ومعارضــة )2( ارسائيــل 

والواليــات املتحــدة، وامتنــاع )9( دول عــن التصويــت.

كــام اعتمــدت الجمعيــة العامــة قــرار »النازحــون نتيجــة 

 1967 يونيو/حزيــران  يف  نشــبت  التــي  القتــال  ألعــامل 

وأعــامل القتــال التاليــة«، بأغلبيــة )162( صوتــاً لصالــح 

القــرار، ومعارضــة )7( دول مــن ضمنها إرسائيــل والواليــات 

ــت. ــن التصوي ــة ع ــاع )11( دول ــدا، وامتن ــدة وكن املتح

كــام تــم اعتــامد قــرار »عمليــات وكالــة األونــروا« بأغلبيــة 

مــن  دول   )6( ومعارضــة  القــرار،  لصالــح  )167( صوتــا 

ــاع )7(  ــدا، وامتن ــدة وكن ــات املتح ــل والوالي ــا ارسائي ضمنه

ــت. ــن التصوي دول ع

ــكات الاجئــني  ــة العامــة قــرار »ممتل واعتمــدت الجمعي

الفلســطينيني واإليــرادات اآلتيــة منهــا« بأغلبيــة )163( 

صوتــا لصالــح القــرار، ومعارضــة )7( دول، مــن ضمنهــا 

ــة  ــاع )12( دول ــدا، وامتن ــدة وكن ــات املتح ــل والوالي ارسائي

ــت. ــن التصوي ع

وبخصــوص القــرارات املتعلقــة ببنــد اللجنــة الخاصــة 

ــس  ــي مت ــة الت ــات اإلرسائيلي ــق يف املامرس ــة بالتحقي املعني

مــن  وغــره  الفلســطيني  للشــعب  اإلنســان  حقــوق 

ــة  ــدت الجمعي ــة، اعتم ــرب يف األرايض املحتل ــكان الع الس

ــق  ــة بالتحقي ــة الخاصــة املعني ــرار »أعــامل اللجن العامــة ق

يف املامرســات اإلرسائيليــة التــي متــس حقــوق االنســان 

العــرب يف  الســكان  مــن  الفلســطيني وغــره  للشــعب 

ــة  ــرار ومعارض ــح الق ــة )81( لصال ــة« بأغلبي األرايض املحتل

)13( دولــة، مــن ضمنهــا ارسائيــل والواليــات املتحــدة 

وكنــدا، وامتنــاع )80( دولــة عــن التصويــت.

كــام تــم اعتــامد قــرار »املســتوطنات اإلرسائيليــة يف 

ــة،  ــدس الرشقي ــا الق ــا فيه ــة، مب ــطينية املحتل األرض الفلس

والجــوالن الســوري املحتــل« بأغلبيــة )156( صوتــاً لصالــح 

القــرار، ومعارضــة )6( دول مــن ضمنهــا ارسائيــل والواليــات 

ــت. ــن التصوي ــة ع ــاع )15( دول ــدا، وامتن ــدة وكن املتح

واعتمــدت الجمعيــة العامــة قــرار »املامرســات اإلرسائيلية 

التــي متــس حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني يف األرض 



www.prc.ps كانون أول 2019

219

الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة« بأغلبيــة 

)157( صوتــاً لصالــح القــرار، ومعارضــة )9( دول مــن ضمنها 

ارسائيــل والواليــات املتحــدة وأســرتاليا وكنــدا، وامتنــاع )13( 
دولــة عــن التصويــت.497

الرئيس يرحب بقرار األمم املتحدة متديد مهمة وكالة 
األونروا

ــرار  ــاس، بالق ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــب رئي رح

ــة العامــة  لألمــم املتحــدة، والخــاص  الصــادر عــن الجمعي

الاجئــني  بتمديد مهمــة عمــل وكالــة غــوث وتشــغيل 

الفلســطينيني »أونــروا«، معتــرا هــذا القــرار مبثابــة رســالة 

واضحــة مــن قبــل املجتمــع الــدويل عــى أن قــرارات 

الرشعيــة الدوليــة ليســت للمســاومة أو االبتــزاز.

وقــال ســيادته إن حصــول القــرار األممــي عــى األغلبيــة 

الســاحقة، دليل عــى وقــوف العــامل أجمــع إىل جانــب 

شــعبنا وحقوقــه التاريخيــة وقضيتــه العادلــة، وميثل انتصاراً 

ــني  ــطينيني لح ــني الفلس ــوق الاجئ ــدويل، ولحق ــون ال للقان

ــاً وفــق قــرارات األمــم املتحــدة. حــل قضيتهــم حــا نهائي

ــادة  ــطيني والقي ــعب الفلس ــم الش ــس، باس ــكر الرئي وش

ــا  ــرار، داعي ــح الق ــت لصال ــي صوت ــدول الت الفلســطينية، ال

الــدويل إىل العمــل مــن أجــل حــل القضيــة  املجتمــع 

ــة  ــة الدولي ــرارات الرشعي ــق ق ــادال وف ــاً ع ــطينية ح الفلس

يف  واالســتقرار  واألمــن  الســام  تحقيــق  إىل  للوصــول 

املنطقــة.498 

االحتالل يالحق املقدسيني الذين يزودون تلفزيون 
فلسطني باملواد اإلعالمية من العاصمة املحتلة

الحقــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، صبــاح اليــوم 

الذيــن يــزودون طاقــم تلفزيــون  الجمعــة، املقدســيني 

ــة. ــدس املحتل ــة الق ــن مدين ــة م ــواد اإلعامي ــطني بامل فلس

االحتــال اإلرسائيــي منــذ ســاعات  قــوات  وشــددت 

القــدس  العســكرية يف  إجراءاتهــا  مــن  الباكــر  الصبــاح 

ــى،  ــني إىل املســجد األق ــد املصل ــع تواف ــا م ــة، تزامن املحتل

ــن  ــني مم ــني املتطوع ــن املواطن ــدد م ــة ع ــت مباحق ورشع

قامــوا بالتصويــر داخــل املســجد األقــى، مــن خــال 

هواتفهــم النقالــة، ومنعوهــم مــن التصويــر.

وقــال مديــر عــام األخبــار يف تلفزيــون فلســطني محمــد 

الرغــويث لـ»وفــا«: »منــذ اللحظــة األوىل ملنــع طواقــم 

تلفزيــون فلســطني مــن العمــل يف القــدس املحتلــة، حتــى 

تحــول كل املقدســيني إىل صحفيــني متطوعــني لنقــل الصــورة 

ــون«. ــعبي يف التلفزي ــن الش ــن التضام ــر ع والتعب

التغطيــة حتــى تكــون  الرغــويث االســتمرار يف  وأكــد 

ــا إىل  ــون الرســمي، الفت ــر التلفزي ــا ع القــدس حــارضة دامئ

ــات  ــل التضييق ــتمرارا ملسلس ــس إال اس ــراء لي ــذا اإلج أن ه

املســتمرة التــي تفرضهــا ســلطات االحتــال بحــق الصحفيني 

ــي  ــعورة الت ــة املس ــار الهجم ــيني، يف إط ــني املقدس واملواطن

ــد. ــا العاصمــة عــى وجــه التحدي تتعــرض له

وكانــت قــوات االحتــال أغلقــت يف 20 مــن ترشيــن الثاين 

ــة يف القــدس  املنــرم مكاتــب مؤسســات فلســطينية عامل

الرشقيــة املحتلــة، وحظــرت أنشــطة تلفزيــون فلســطني يف 

القــدس املحتلــة، واغلقــت مقــر مديريــة الرتبيــة والتعليــم، 

ــى  ــتولت ع ــريب، واس ــي الع ــز الصح ــت املرك ــام واقتحم ك

جميــع ملفاتــه وكامــرات املراقبــة.

ــة،  ــة املاضي ــال الجمع ــرات االحت ــت مخاب ــام واعتقل ك

طاقــم التلفزيــون يف القــدس املحتلــة، وهــم كريســتني 

رينــاوي، ودانــا أبــو شمســية، واملصوريــن عــي ياســني، 

ــن  ــق م ــت الح ــم يف وق ــت عنه ــه، وأفرج ــد رب ــر عب وأم

نفــس اليــوم، بــرشط عــدم التواصــل فيــام بينهــم ملــدة 15 

ــة  ــداث يف مدين ــات أو أح ــة أي فعالي ــدم تغطي ــا، وع يوم
ــطني.499 ــدس لصالــح تلفزيــون فلس الق

االحتالل مينع مسيحيي غزة من زيارة األماكن املقدسة 
بالضفة خالل أعياد امليالد

أعلــن مــا يســمى بـ»منســق أعــامل« حكومــة االحتــال، 

ان ســلطات االحتــال ســتمنع  زيــارة املواطنــني املســيحيني 

مــن ســكان قطــاع غــزة، اىل األماكــن املقدســة يف بيــت لحــم 

ومدينــة القــدس املحتلــة خــال فــرتة أعيــاد امليــاد املجيدة.

وبحســب االذاعــة العريــة، فــإن قــد القــرار اتخــذ بســبب 
معارضــة مــا يســمى بـ«جهــاز امــن« االحتال العــام.500

السبت 2019/12/14

تقرير: الخليل مستهدفة باالستيطان والتهويد أكرث من 
أي وقت مىض

قــال تقريــر االســتيطان األســبوعي، الــذي يعــده املكتــب 

ــع  ــتيطان التاب ــة االس ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف الوطن

ــة  ــوم الســبت، إن مدين ــر الفلســطينية، الي ــة التحري ملنظم

الخليــل باتــت مســتهدفة باالســتيطان أكــر مــن أي وقــت 

مــى.
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وأضــاف التقريــر، أن ســلطات االحتــال متــارس يف مدينــة 

الخليــل سياســة التضييــق عــى الفلســطينيني كوســيلة 

ــة لجعــل  ــة واهي ــا، متذرعــة بحجــج أمنيّ لتهجرهــم قرسي

حياتهــم جحيــام ال يطــاق، ودفعهــم للرحيــل عــن منازلهــم.

وأوضــح، أن االحتــال يعتمــد سياســة آليــات الفصــل 

الحــاد واملتطــرّف يف الخليــل منــذ 25 عامــا، بهــدف التوســع 

ــرسّي  ــل الق ــر النق ــا لحظ ــل خرق ــا ميث ــا، م ــتيطاين فيه االس

الــذي يُعتــر جرميــة حــرب، خاصــة أن االحتــال يعمــد إىل 

التضييــق عــى املواطنــني بهــدف تهجرهــم مــن منازلهــم، 

ــم  ــق جــو مائ ــر احتياجــات املســتوطنني وخل ــل توف مقاب

ــم لتشــجيعهم عــى االســتيطان. له

وأشــار إىل أنــه بإيعــاز مــن وزيــر جيــش االحتــال نفتــايل 

بينيــت، أرســلت ســلطات االحتــال األســبوع املــايض، عــر 

رســالة تهديــد إىل بلديــة الخليــل، وطالبتهــا باملوافقــة عــى 

ــادة  ــل إع ــن أج ــة م ــب املدين ــة يف قل ــوق الجمل ــدم س ه

بنائــه مــن جديــد، ليصبــح ممكنــا إقامــة بــؤرة اســتيطانية 

ــدة  ــم 70 وح ــوق يض ــوق الس ــق ف ــة طاب ــدة، وإضاف جدي

اســتيطانية، وإنهــا ســتبدأ إجــراءات قضائيــة إللغــاء مكانــة 

البلديــة كمســتأجر محمــي للســوق إذا مل تســتجب للطلــب 

خــال 30 يومــا.

ولفــت التقريــر، إىل أن خطــة هــدم مبنــى مبلكيــة بلديــة 

الخليــل بعقــد تأجــر محمــي وإقامــة وحــدات اســتيطانية 

مكانــه بــدأ بهــا ليرمــان ســابقا، وهــي ليســت النهايــة بــل 

البدايــة، وتشــر اىل طموحــات مســتوطني الخليل املشــمولة 

ــودي«  ــعب اليه ــذور الش ــا– ج ــارة املاكفي ــة »مغ يف كراس

ــم بيعهــا  ــل عــدة أعــوام، ويت ــل قب التــي نرشوهــا يف الخلي

أمــام املغــارة القريبــة مــن الحــرم اإلبراهيمــي .

وقــال، إن هــذه الكراســة تتضمــن خارطــة تشــر إىل 

الفاتــح  األزرق  مختلفــة،  ألــوان  بثاثــة  مناطــق  ثــاث 

وهــي منطقــة تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة املعروفــة باســم 

ــتيطاين،  ــد اس ــة تواج ــي منطق ــق وه )H2(، واألزرق الغام

ومنطقــة بنيــة متيــل إىل الرتقــايل تحــت الســيطرة األمنيــة 

.)H1( الفلســطينية وتعــرف باســم

ــة باللــون  وأضــاف ان أســامء الشــوارع يف املنطقــة امللون

ــث إن شــارع  ــذ زمــن، حي ــم تهويدهــا من ــح ت األزرق الفات

الشــهداء أصبــح شــارع »امللــك داوود«، كــام توجــد يف حــي 

ــوت«  ــه هأف ــل »معالي ــرة شــوارع مث ــدة والجعاب ــل الرمي ت

و»ســعاديا هحــروين«، وامتــد التهويــد ليصــل إىل املنطقــة 

ــة. الخاضعــة للســلطة الوطني

ــارع  ــم ش ــول اس ــال ح ــن أن االحت ــر ع ــّدث التقري وتح

الشــال الكبــر إىل »حاييم يوســف دافيد ازوالي«، والشــال 

ــكل«، وهــو مؤســس املدرســة  ــان تســفي فن ــر لـ»نت الصغ

الدينيــة »كنيســت إرسائيــل«، وشــارع امللــك حســني لشــارع 

الهيــكل، وميــدان يــارس عرفــات لـ»كيكــر هيوفــال«، فيــام 

يغلــق نحــو 2400 شــقة ســكنية يف البلــدة القدميــة وأخاهــا 

مــن أصحابهــا.

ــة  ــد يف املنطق ــة توج ــقق الفارغ ــم الش ــر، أن معظ وذك

التــي تقــع تحــت ســيطرة املســتوطنني املبــارشة، فضــا 

عــن ذلــك، فــإن 1500 محــل تجــاري مغلــق منــذ عرشيــن 

ــبب  ــرى بس ــكرية، واألخ ــر عس ــا بأوام ــا، ثلثه ــا تقريب عام

تنكيــل املســتوطنني ومنــع الحركــة التــي تصعــب مــن حيــاة 

املواطنــني واالنتــاج والتجــارة، وتعيــق وصــول املشــرتين 

ــا. ــن اليه واملوردي

وإىل جانــب مخططــات االســتيطان والتهويــد يف محافظــة 

ــى  ــتياء ع ــرار االس ــال ق ــلطات االحت ــددت س ــل، م الخلي

ــة  ــرم وقلقيلي ــن أرايض محافظــات طولك آالف الدومنــات م

وســلفيت.

وقــال التقريــر، إن االحتــال أرفــق القــرارات العســكرية 

ــد  ــتياء )متدي ــر االس ــوان أم ــت عن ــة، تح ــط تفصيلي بخرائ

ــار  ــى مس ــاظ ع ــدف الحف ــدود(، به ــل ح ــان وتعدي رسي

الجــدار واالبقــاء عليــه، ضمــن محاوالتــه املتواصلــة للمــي 

ــة. ــة الغربي ــتيطان يف الضف ــرش االس ــا يف ن قدم

 ويــرسي القــرار لغايــة ثــاث ســنوات مــن توقيعــه علــام 

ــو  ــرارات نح ــن هــذه الق ــرة م ــل املســاحات املتأث أن مجم

ــات  ــة للمحافظ ــلة الغذائي ــل الس ــي متث ــا، وه 2975 دومن

والخــراوات  بالحمضيــات  مزروعــة  كونهــا  الثــاث، 

ــة. ــارا ارتوازي ــوي آب ــه، وتح والفواك

وأكــد أن قــرارات املحاكــم اإلرسائيليــة وجهازهــا القضــايئ 

ال تطبــق إال عــى الفلســطينيني، الذيــن ال يــزال وصولهــم إىل 

ــتحيا. أراضيهم مس

ولفــت اىل أن الهيئــة اإلســامية املســيحية لنــرة القــدس 

واملقدســات ومنظمــة التعــاون اإلســامي كانت قــد أصدرت 

تقريــرا مؤخــرا، قالــت فيــه: إن الحفريــات التــي تجــري يف 

القــدس منــذ عــام 1967 قــد بلغــت 104 حفريــات، منهــا 

ــلوان، و5 يف  ــى، و5 يف س ــول األق ــة، 4 تحــت وح 22 فاعل

ــا  ــة ونفق ــة، و57 حفري ــع متفرق ــة، و8 مواق ــدة القدمي البل



www.prc.ps كانون أول 2019

221

تخــرتق املســجد األقــى.

وبــنّي، أن الهيئــة حــذرت مــن خطــورة بنــاء مقــرة 

ــن  ــد م ــي متت ــة الت ــرة القدمي ــفل املق ــة أس ــة ضخم يهودي

جبــل الزيتــون وحتــى بلــدة ســلوان، تبلــغ مســاحتها أكــر 

مــن 1600 مــرت مربــع بعمــق 50 مــرتا وتتســع ألكــر مــن 23 

ــون دوالر. ــة 90 ملي ــر بتكلف ــف ق أل

 29 القــدس  مدينــة  يف  الهيئــة  تقريــر  رصــد  وتابــع: 

مســتوطنة، منهــا 15 يف الجــزء الرشقــي والباقــي يف الغــريب، 

ــف  ــى 46 أل ــتوطنة ع ــاك 43 مس ــدس فهن ــول الق ــا ح أم

مــن خــال  القــدس  تغيــر طبيعــة  إىل  تهــدف  دونــم 

ــة عــى قــدم وســاق، فيــام  ــات والتهويــدات الجاري الحفري

ــدد  ــام أن ع ــة، عل ــس يهودي ــى اآلن 105 كن ــط باألق يحي

ــدة القدميــة، و95  املســاجد بالقــدس 107، منهــا 43 يف البل

ــة. كنيس

وذكــر التقريــر أنــه ويف ســابقة خطــرة أقــام عضــو 

الكنيســت املتطــرف يهــودا غليــك صــاة تلموديــة مــع عــدد 

مــن أتباعــه قبــل اقتحــام املســجد األقــى املبــارك يف بــاب 

املغاربــة، عــى الرغــم مــن احتجاجــات حــراس »األقــى«.

وقــال، إن عنــارص مــن رشطــة االحتــال اقتحمــوا مســجد 

ــا  ــم بداخله ــامل الرتمي ــوا أع ــة، ومنع ــرة املرشف ــة الصخ قب

حيــث تحــاول حكومــة االحتــال منــذ عــام 2003 تطبيــق 

قانــون آثــار إرسائيــل عــى املســجد، وعطلــت عــرشات 

ــة  ــن إزال ــاف م ــع األوق ــا: من ــن بينه ــة، وم املشــاريع القامئ

ــاحات  ــط س ــة، وتبلي ــة الرشقي ــن املنطق ــة م ــوام األترب أك

ــة  ــة التالف ــة التحتي ــة إىل البني ــب، إضاف ــجد واملصاط املس

مــن كهربــاء وميــاه وشــبكة اتصــاالت أرضيــة مل ترمــم منــذ 

ــايض. ــرن امل ــتينيات الق س

وتحــدث عــن اعــرتاض البطريركيــة الاتينيــة عــى خطــة 

لتوســيع مــا تســمى أنفــاق »تســاهل« التــي قدمتهــا بلديــة 

القــدس إىل لجنــة التنظيــم والبنــاء اللوائيــة، بعــد املصادقــة 

ــون  ــة، ك ــاء املحلي ــم والبن ــة التنظي ــط يف لجن ــى التخطي ع

ــة  ــا الكنيس ــاب أراض متتلكه ــى حس ــيكون ع ــيعها س توس

ــام  ــا، ك ــتياء عليه ــض االس ــة ترف ــة، وأن الكنيس الكاثوليكي

أنــه مــس خطــر يف الحقــوق األساســية للبطريركيــة وحريــة 

العبــادة، فضــا عــن أن هدفــه يف الواقــع مخطــط يفرضــه 

االحتــال بشــكل أحــادي الجانــب، ويتجاهــل كليــا أصحــاب 

األرض وســكان املنطقــة، واملــوروث الثقــايف والتاريخــي 

لســكان املوقــع.

ــت  ــا زال ــي م ــة، فه ــات البدوي ــق بالتجمع ــام يتعل وفي

محــط أطــامع االحتــال خاصــة قريــة الخــان األحمــر، حيث 

قــال عضــو الكنيســت مــن الليكــود غدعــون ســاعر، الــذي 

ــال  ــو، خ ــل نتنياه ــود مقاب ــة الليك ــيحه لرئاس ــن ترش أعل

جولــة فيهــا »ينبغــي إيجــاد حــل للســكان، لكــن يجــب أن 

نــدرك أن املســألة ليســت متعلقــة بالســكان فقــط، إمنــا هي 

ــة،  ــا هــو مســتقبل هــذه املنطق ــن الســيادة وم مســألة مل

ومنطقة C كلهــا، وهنــا يجــب العمــل بأوضــح صــورة 

ــى  ــل ع ــة بالعم ــة اإلرسائيلي ــا الحكوم ــتمرار«، مطالب وباس

إخــاء القريــة فــورا »مبوجــب تعهــدات رئيــس الحكومــة«.

ويف قلقيليــة، قــال التقريــر، إن ســلطات االحتــال جرفــت 

بلــدة  الجهــة الرشقيــة ملدخــل  أرايض زراعيــة تقــع يف 

عــزون رشق املحافظــة واملعــروف مبدخــل البوابــة، املحــاذي 

ــم 55. ــق االســتيطاين رق للطري

ــا،  ــاحتها 17 دومن ــة مس ــاب األرض البالغ ــت أصح وأبلغ

ــراض عســكرية،  ــوى اســتخدامها ألغ ــا بدع ــتياء عليه باالس

وهــي الوســيلة التــي تعتمدهــا لتريــر اســتيائها عــى 

األرايض يف أنحــاء الضفــة، فيــام جرفــت 27 دومنــا مــن أرايض 

قريــة كفــر القــف رشق املحافظــة، مبحــاذاة مســتوطنة 

»قــرين شــمرون« الجامثــة عــى أرايض القريــة بــني مدينتــي 

ــس. ــة– ونابل قلقيلي

ــبوعي،  ــتيطان األس ــر االس ــر تقري ــر، ذك ــد آخ ــى صعي ع

أنــه تــم الكشــف عــن الــدور الــذي تلعبــه منظمــة التعــاون 

ــع  ــدويل م ــع ال ــة »OECD« يف التطبي ــادي والتنمي االقتص

االحتــال اإلرسائيــي لــألرايض الفلســطينية، يف ظــل الدعــم 

املتواصــل مــن اإلدارة األمركيــة برئاســة ترمــب، وأثــر ذلــك 

عــى خدمــة املشــاريع االســتيطانية بالرتويــج ملعطيــات 

تهيــئ الظــروف ملواصلــة النشــاطات االســتيطانية يف األرايض 

ــة عــام 1967. الفلســطينية املحتل

ــن  ــادرة ع ــه« الص ــان هزي ــة »هزم ــرشت مجل ــع: ن وتاب

ــي  ــة الت ــوات املعادي ــدس، الخط ــر« يف الق ــان ل ــد »ف معه

اتخذتهــا اإلدارة األمركيــة تجــاه شــعبنا بــدءا بإعــان ترمــب 

القــدس عاصمــة إلرسائيــل، ومــرورا بالشــق االقتصــادي 

لـــام يســمى بـ»صفقــة القــرن« وصــوال إىل املوقــف األخــر 

ــتوطنات. ــة املس برشعن

ــود  ــع جه ــق م ــة ترتاف ــف اإلدارة األمركي ــال إن مواق وق

واإلحصائيــني  االقتصاديــني  مؤسســات  تبذلهــا  متواصلــة 

ــن  ــة« م ــم »الرشعي ــى خت ــوا ع ــن حصل ــني الذي اإلرسائيلي
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املنظمــة املذكــورة، التــي تبنــت نهــج إرسائيــل يف إحصــاءات 

ــألرايض  ــي ل ــا الفع ــرتاف بضمه ــة لاع ــدود االقتصادي »الح

ــل. ــى األق ــا« ع ــطينية »إحصائي الفلس

فمنــذ عــام 1967، عكفــت دائــرة اإلحصــاء املركزيــة 

الحكومــة  رئيــس  ملكتــب  فعليــا  التابعــة  اإلرسائيليــة، 

واملنــوط بهــا العمــل عــى »جمــع وتحليــل املعلومــات 

اإلحصائيــة حــول دولــة إرسائيــل«، عــى إدراج النشــاط 

االقتصــادي للمســتوطنني يف األرايض املحتلــة يف البيانــات 

الرســمية، وتوســيع حــدود إرسائيــل اإلحصائيــة إىل مــا بعــد 

.1948 أرايض 

واعتــر التقريــر أن دائــرة اإلحصــاء اإلرسائيليــة عنــد 

ــدس  ــا الق ــا فيه ــة مب ــة املحتل ــة الغربي ــع الضف ــا م تعاطيه

االقتصــادي  النشــاط  االعتبــار  بعــني  تأخــذ  الرشقيــة، 

الحــدود  تُجــزئ  فهــي  وبالتــايل  فقــط،  للمســتوطنني 

ــد  ــا عن ــري يخدمه ــاس عن ــى أس ــل ع ــة إلرسائي اإلحصائي

التعــاون  منظمــة  صمــت  ظــل  يف  البيانــات،  معالجــة 

االقتصــادي للتنميــة عى هــذه السياســة اإلرسائيليــة وإدراج 

النشــاط االقتصــادي للمســتوطنني يف بياناتهــا الرســمية، رغم 

ــات  ــة ببيان ــة الدولي ــد املنظم ــميًا بتزوي ــدت رس ــا وع أنه

ــل  ــه إرسائي ــزم ب ــد مل تلت تســتثني املســتوطنات- وهــو وع

ــا. مطلق

ــة العاقــات  ــه رئيــس لجن ــام ب ــر مــا ق واســتهجن التقري

الخارجيــة يف مجلــس النــواب الرازيــي إدواردو بولســونارو، 

والوفــد الرملــاين، ممثــاً عــن الســلطة الترشيعيــة يف الرازيل 

بزيــارة »ملســتوطنة »بســاغوت« يف انتهــاك لقواعــد القانــون 

الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة.

ــة اســتنكرت الخطــوة  ــدول العربي وأوضــح أن جامعــة ال

محــذرة مــن أن مثــل هــذه الخطــوات ســتؤثر ســلباً عــى 

العاقــة العربيــة مــع جمهوريــة الرازيــل االتحاديــة، وهــي 

يف  التاريخيــة  الرازيليــة  املواقــف  يف  واضــح  انحــراف 

االلتــزام بالقانــون الــدويل والرشعيــة الدوليــة ودعــم حقــوق 

الشــعب الفلســطيني، وخــرق رصيــح ملبــادئ القانــون 

الــدويل وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وقــرار 

مجلــس األمــن رقــم 2334 بشــأن رفــض االســتيطان، الــذي 

ــل للمســتوطنات يف  ــة إنشــاء إرسائي نــص عــى عــدم رشعي

ــام 1967. ــد الع ــا بع ــي احتلته األرض الت

ــي  ــب الوطن ــا املكت ــي وثقه ــبوعية الت ــاكات االس االنته

للدفــاع عــن األرض يف تقريــره، كانــت عــىل النحــو التــايل:

مركبــة   186 إطــارات  مســتوطنون  القدس: أعطــب 

وخطــوا شــعارات عنريــة عــى الجــدران، منهــا: »العــرب 

= أعــداء«، و»املــوت للعــرب« يف بلــدة شــعفاط يف القــدس 

املحتلــة، وشــملت االعتــداءات أحيــاء الظهــر وبيــت ســهل 

ــقرية. واألش

ــال يف القــدس املقــديس عــي  ــة االحت كــام أجــرت بلدي

جعابيــص مــن بلــدة جبــل املكــر جنــوب رشق مدينــة 

ــدر  ــه، تق ــؤوي عائلت ــة خشــبية ت ــى هــدم غرف ــدس ع الق

مســاحتها بـــ70 مــرتا مربعــا، بحجــة عــدم وجــود تراخيــص.

واقتحمــت طواقــم بلديــة القــدس بحاميــة قــوات معــززة 

مــن الرشطــة اإلرسائيليــة أحيــاء بلــدة ســلوان جنــوب 

املســجد األقــى وخاصــة أزقــة البســتان وعــني اللــوزة 

ووادي حلــوة ووادي ياصــول والثــوري ووادي الربابــة.

ــة االحتــال مخططــات وخرائــط  ووضعــت طواقــم بلدي

ــاء، وصــورت بعــض  ــن األحي ــكل حــي م ــا ل ــرا جوي وتصوي

املنــازل يف ظــل الخــوف مــن أن تقــدم عــى هدمهــا بذريعة 

البنــاء دون ترخيــص الســتغالها سياســيا، أو إلرضــاء اليمــني 

املتطــرف وكســب مزيــد مــن األصــوات لليمــني.

بركســا،  االرسائيــي  االحتــال  قــوات  الخليل: هدمــت 

وجرفــت 6 دومنــات مــن أراٍض زراعيــة للمواطنــني يف بلــدة 

بيــت أمــر شــامل الخليــل واملزروعــة باللوزيــات، يف منطقــة 

ــدر  ــن ب ــا للمواط ــود ملكيته ــر، تع ــت أم ــرن، رشق بي الق

ــو عيــاش. أحمــد أب

ويف اطــار اعتداءاتهــم املتواصلــة عــى املواطنــني بالبلــدة 

القدميــة مــن الخليــل، أحرقــت مســتوطنون متطرفــون 

ــح، ورددوا شــعارات  ــة فت ــات لحرك ــا فلســطينية وراي أعام

عنريــة ضــد الفلســطينيني والعــرب، بشــكل متعمــد بعــد 

تجمعهــم بحراســة جنــود االحتــال وبقيــادة املتطــرف 

اإلرهــايب بــاروخ مــارزل، يف ســاحات الحــرم أثنــاء احتفالهــم 

بأحــد أعيادهــم.

وقــام املتطــرف مــارزل بعمــل مجســم كبــر رفــع عليــه 

علــم فلســطني ورايــات فتــح وصــور وشــعارات تحمــل 

املســجد االقــى، داعيــا املســتوطنني لاحتفــال بعمليــة 

ــرق . الح

بيــت لحم: ألحــق مســتوطنون أرضارا مبركبــات املواطنــني، 

بعــد رشــقها بالحجــارة قــرب بلــدة زعــرتة رشق بيــت لحــم 

ــور  ــارس العم ــة املواطــن ي ــا أدى إىل تكســر زجــاج مركب م

ــتوىل  ــام اس ــة، في ــوب رشق املحافظ ــوع جن ــدة تق ــن بل م
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االحتــال، عــى مركبــة املواطــن أحمــد قاســم الشــيخ.

نابلس: قــام مســتوطنون بتســييج أراٍض يف قريــة بوريــن 

جنــوب نابلــس، بالقــرب مــن منــزل أم أميــن صوفــان 

جنــوب القريــة، وهنــاك تخــوف مــن وضــع بيــوت متنقلــة 

ــدا  ــي أن املنطقــة ستشــهد توســعا جدي يف املــكان، مــا يعن

ــهار«. ــتوطنة »يتس ملس

واعتــدى مســتوطنون عــى رعــاة أغنــام يف خربــة يانــون 

ــا جنــوب املحافظــة، وهاجمــوا  التابعــة ألرايض بلــدة عقرب

مركبــات املواطنــني بالحجــارة، عــى طريــق نابلــس- جنــني، 

مــا ألحــق أرضارا ببعضهــا.

طولكرم: منــع مســتوطنون املــزارع إبراهيــم حامــد مــن 

ــة  ــا واملزروع ــاحتها 35 دومن ــغ مس ــي تبل ــه الت ــة أرض حراث

بأشــجار الزيتــون، يف قريــة شــوفة جنــوب رشق املحافظــة.

ــت  ــتوطنني اقتحم ــن املس ــة م ــد أن مجموع ــر حام وذك

أرضــه املحاذيــة ملســتوطنة »أفنــي حيفتــس« املقامــة عــى 

أرايض القريــة، وأجرتــه بالقــوة عــى مغادرتهــا ووقــف 

العمــل بهــا، علــام أنــه ميتلــك أوراق »الطابــو« التــي تثبــت 

ــألرض. ــه ل ملكيت

الحديديــة  خربــة  ســكان  الشــاملية: يواجه  األغــوار 

االحتــال  محــاوالت  األغــوار  ســكان  مــن  كغرهــم 

واملســتوطنني اليوميــة القتاعهــم مــن أراضيهــم وتهجرهــم 

منهــا، فباإلضافــة إىل التدمــر املســتمر للطــرق املؤديــة لهــا، 

ــيهم،  ــي مواش ــي لرع ــتخدام املراع ــن اس ــم م ــم حرمانه يت

قــوات  اقدمــت  امليــاه، حيــث  ومحاربتهــم يف مصــادر 

االحتــال عــى اغــاق الطريــق الزراعيــة املؤديــة إىل خربــة 
الحديديــة باألغــوار الشــاملية بالســياج الحديــدي.501

األحد 2019/12/15

ترحيب فلسطيني وعريب بقرار األمم املتحدة تجديد 
التفويض »لألونروا«

ــد  ــرار متدي ــى ق ــاحق ع ــي الس ــت األمم ــل التصوي قوب

مهمــة عمــل وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني 

»أونــروا« لثــاث ســنوات، برتحيــب واســع عــى املســتويني 

املحــي والعــريب، يف تأكيــد عــى أنــه يشــكل انتصــاراً 

ــني  ــطينيني لح ــني الفلس ــوق الاجئ ــدويل، ولحق ــون ال للقان

ــاً، وفــق قــرارات األمــم املتحــدة. حــل قضيتهــم حــاً نهائي

الزعنــون: متديــد تفويــض »األونــروا« رد قــوي عــى 

التحالــف األمــريك اإلرسائيــي. قــال رئيــس املجلــس الوطنــي 

ــام  ــدت أم ــطني صم ــون، إن فلس ــليم الزعن ــطيني س الفلس

التحالــف األمــريك اإلرسائيــي املعــادي لحقــوق شــعبنا 

الفلســطيني.

ــا،  ــنتني خلت ــن س ــر م ــذ أك ــه من ــون، أن ــاف الزعن وأض

وفلســطني بشــعبها وقيادتهــا تتصــدى ألرشس حملــة أمركية 

إرسائيليــة تتعــرض لهــا عــى املســتويني الســيايس وامليــداين، 

بــدأت بإعــان ترامــب القــدس عاصمــة لاحتــال واتبعتهــا 

بنقــل ســفارة بــاده إليهــا، وختمهــا وزيــر خارجيتــه بإعــان 

رشعنــة االســتيطان يف أرايض دولــة فلســطني املحتلــة.

وأكــد أن إدارة ترامــب حاولــت بكافــة الســبل، الضغــط 

ــول تنتقــص  ــول بحل ــم بالقب ــه إلرغامه عــى شــعبنا وقيادت

ــه مخالــف  مــن حقوقــه، رغــم قناعتهــا أن كل مــا تقــوم ب

للقانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة، التــي متنــع 

االعــرتاف بنتائــج االحتــال وتحظــر تقديــم الدعــم الســيايس 

ــه. أو املــادي ل

وأضــاف الزعنــون أن العــامل واجــه التمــرد األمــريك عــى 

ــق  ــا يتعل ــة م ــة، خاص ــرارات األممي ــدويل والق ــون ال القان

باالســتيطان وبقضيــة الاجئــني ومحاولــة إيجــاد بدائــل 

ــد  ــح متدي ــة لصال ــوايل 170 دول ــت ح ــروا« بتصوي لـ»األون
ــة.502 ــل الوكال عم

وفد من »حامس« يلتقي الرئيس الرتيك ويبحث معه 
عدداً من القضايا

ــادة حركــة حــامس برئاســة رئيــس  اجتمــع وفــد مــن قي

مكتبهــا الســيايس اســامعيل هنيــة أمــس مــع الرئيــس الــرتيك 

رجــب طيــب أوردغــان يف مدينــة اســطنبول.

وبحســب تريــح وزعــه مكتــب هنيــة عــى الصحفيــني 

ــد مــن  ــاء نقــاش معمــق حــول العدي فقــد دار خــال اللق

القضايــا املهمــة وخاصــة قضيــة القــدس واملخاطــر املحدقــة 

ــة  ــناد القضي ــا يف إس ــارك ودور تركي ــى املب ــجد األق باملس

الفلســطينية ودعــم شــعبنا يف القــدس والضفــة وغــزة 

ــارج. والخ

وقــال البيــان إن الجانبــني بحثــا التطــورات املتعلقــة 

ــات الفلســطينية املزمــع عقدهــا ودور الحركــة يف  باالنتخاب

ــة  ــود املبذول ــك الجه ــا وكذل ــام إجرائه ــات أم ــل العقب تذلي

ــام. ــاء االنقس ــة وإنه ــق املصالح ــل تحقي ــن أج م

وأضــاف »تطــرق اللقــاء إىل األوضــاع اإلنســانية الصعبة يف 

قطــاع غــزة جــراء حصارهــا املتواصــل والخطــوات املطلوبــة 

ــة  ــف الرتكي ــد باملواق ــاد الوف ــار«، وأش ــرس الحص ــاء وك إلنه
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تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة.

مــن ناحيــة أخــرى، اســتنكرت حركــة املقاومــة اإلســامية 

ــني  ــي املواطن ــال اإلرسائي ــلطات االحت ــع س ــامس« من »ح

ــدن  ــول إىل امل ــن الوص ــزة م ــيحيني يف غ ــطينيني املس الفلس

ــاد.503  ــت لحــم مبناســبة األعي ــدس وبي املقدســة يف الق

الرئيس: لدينا إرادة سياسية ثابتة إلجراء االنتخابات فهي 
مخرجنا وبوابتنا لحامية قضيتنا ووحدة شعبنا

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، يف مقــر إقامتــه بــرشم 

الشــيخ، أمــس، وفــداً مــن املفكريــن وكبار املثقفــني املريني 

مــن املركــز املــري للفكــر والدراســات االســرتاتيجية.

ــع الرئيــس الوفــد عــى آخــر التطــورات السياســية  وأطل

الجاريــة يف املنطقــة، مؤكــداً أن »اســتمرار إرسائيــل بتجاهــل 

ــا  ــة، وإرصاره ــات املوقع ــب االتفاق ــا حس ــذ التزاماته تنفي

عــى سياســة االســتيطان واالقتحامــات واالعتقــاالت وهــدم 

ــة القــدس املحتلــة  البيــوت، واملــي بسياســة تهويــد مدين

واملســاس مبقدســاتها اإلســامية واملســيحية، ســينهي كل 

فــرص تحقيــق الســام العــادل والشــامل القائــم عــى 

قــرارات الرشعيــة الدوليــة إلنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة 

ــتقلة«. ــطينية املس الفلس

ــة  ــية ثابت ــاك إرادة سياس ــى أن »هن ــس، ع ــدد الرئي وش

إلجــراء االنتخابــات والتغلــب عــى أي تحديــات يفرضهــا أي 

طــرف، ألن دميقراطيــة الشــعب الفلســطيني كانــت ضحيــة 

ــة  ــا لحامي ــا وبوابتن ــات هــي مخرجن لانقســام وأن االنتخاب

ــه دون القــدس  ــا ووحــدة شــعبنا«، مشــدداً عــى أن قضيتن

الرشقيــة عاصمــة لدولــة فلســطني املســتقلة ال يوجــد دولــة 

وال يوجــد عاصمــة.

ــذي  ــار ال ــرس للحص ــي ك ــطني ه ــارة فلس ــال: إن زي وق

يفرضــه االحتــال والوقــوف بشــكل عمــي وعــى أرض 

الواقــع مــع الشــعب الفلســطيني، ومشــاهدة الظلــم الواقع 

ــه. ــال وإجراءات ــراء االحت ــه ج علي

ويف ختــام اللقــاء، قــدم مديــر املركــز العميــد خالــد 

أهــداه  للرئيــس، وكذلــك  تكرميــاً  املركــز  عكاشــة، درع 

مجموعــة إصــدارات املركــز تقديــراً لــدور الرئيــس الفكــري 

والســيايس.

مــن جهتــه، شــكر عضــو الهيئــة االستشــارية للمركــز 

ــد  ــواء محم ــرتاتيجية، الل ــات االس ــر والدراس ــري للفك امل

القوميــة  »ملواقفــه  عبــاس  محمــود  الرئيــس  إبراهيــم، 

والوطنيــة«، واصفــاً إيــاه »بالرجــل الشــجاع الــذي قــدم كل 

املرونــة مــن أجــل إمتــام املصالحة الوطنيــة الفلســطينية، ومل 

يتــوان عــن تهيئــة كافــة الظــروف مــن أجــل إمتــام املصالحة 

وانهــاء االنقســام، وذهــب للقبــول بكافــة األطروحــات التــي 
ــق مل الشــمل الفلســطيني«.504 ــأنها تحقي ــن ش م

تقرير من النقب .. استعدادات ملواجهة أخطر مخطط 
تهجريي

يتهيــأ أبنــاء النقــب، ملواجهــة جديــدة عــى طريق إفشــال 

مشــاريع الرتحيــل، التــي ال تتوقــف مســتغلة كل ثغــرة مــن 

أجــل إفــراغ أكــر مســاحة مــن األرايض لصالــح االســتيطان.

ــد  ــي الجدي ــات”، هــو املــرشوع الرتحي “مــرشوع الكرفان

الــذي أطــل برأســه، بعــد أن أفشــل أهــايل النقــب مخطــط 

»برافــر« الــذي حاولــت مــن خالــه إرسائيــل تهجــر عرشات 

ــون  ــى حــوايل ملي ــتياء ع ــب واالس ــني يف النق آالف املواطن

دونــم مــن أراضيهــم تحــت غطــاء قانــوين.

أمــا املــرشوع الجديــد، فقــد بــادرت إىل إعــداده مــا 

تســمى »ســلطة تطويــر النقــب«، ويهــدف إىل تهجر ســكان 

القــرى غــر املعــرتف بهــا، ونقلهــم لإقامــة يف »كرفانــات«، 

ــي االحتياجــات األساســية. يف مناطــق ال تلب

الخرومــي:  ســعيد  الكنيســت  يف  النائــب  ويقــول 

“الســلطات اإلرسائيليــة تســعى مــن خــال املخطــط لتهجــر 

عــرشات اآلالف مــن املواطنــني، وبالــذات مــن القــرى غــر 

املعــرتف بهــا، مســتغلة بعــض الخطــط الحكوميــة ملشــاريع 

تدعــي بأنهــا مشــاريع قوميــة، والهــدف األســايس منهــا هــو 

ــدة يف  ــارات جدي ــهم يف ح ــاس وتكديس ــؤالء الن ــر ه تهج

ــة”. ــى تحتي ــدون أدىن بن ــة، ب ــدن الثابت ــرى وامل الق

وتعــرتف إرسائيــل، فقــط بســبع قرى مــن أصل حــوايل 45 

قريــة فلســطينية يف النقــب، هــي: رهــط، واللقيــة، وحــورة، 

وكســيفة، وشــقيب الســام، وعرعــرة، وتــل الســبع، بينــام ال 

ــا« عــى أدىن الحقــوق،  تحصــل هــذه القــرى »املعــرتف به

وتفتقــر بشــكل كبــر ألبســط الخدمــات، بعكــس مــا عليــه 

الحــال يف املناطــق التــي يســكنها اليهــود واملســتوطنون.

مــرشوع  خطــورة  أن  إىل  الخرومــي،  النائــب  ولفــت 

»الكرفانــات« تتعــدى تهجــر اآلالف مــن ســكان القــرى غــر 

ــرى  ــن تطــور وتوســع الق ــا، إىل الحــد أيضــا م املعــرتف به

الثابتــة واإلرضار بأهلهــا505.

أرسى »مجدو« يشتكون نقص املالبس واألغطية الشتوية

 قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إن أرسى معتقل 
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»مجــدو«، اشــتكوا نقــص املابــس واألغطيــة الشــتوية، 

ــا. ــني حديث خاصــة املعتقل

وأوضحــت الهيئــة يف بيــان صحفــي اليــوم االحــد، أن 

هنــاك ارتفاعــا ملحوظــا يف عــدد األرسى داخــل أقســام 

ــاء  ــق أبن ــال بح ــات االعتق ــد عملي ــة لتصاع ــل، نتيج املعتق

ــعبنا. ش

ــني  ــارة املعتقل ــع زي ــات متن ــارت إىل أن إدارة املعتق وأش

حديثــاً لعــدة شــهور، كــام أنهــم ال ميلكــون ســوى مابــس 

ــن  ــاء م ــد االنته ــا بع ــليمهم إياه ــم تس ــي يت ــجن الت الس

ــر األرسى  ــا يضط ــام، م ــول إىل األقس ــق والدخ ــرتة التحقي ف

املتواجديــن يف األقســام إىل مســاعدتهم وتقديــم مــا يلزمهــم 

ــديد،  ــرد الش ــل ال ــة يف ظ ــات، خاص ــس وحاجي ــن ماب م

ــة. ــس واألغطي ــبب نقصــا حــادا يف املاب ــذي يُس ــر ال األم

ولفتــت الهيئــة إىل أن األرسى اشــتكوا ملحامــي الهيئــة مــن 

ســوء البنيــة التحتيــة للمعتقــل، خاصــة بعــد تدفــق ميــاه 
األمطــار لغرفــه.506

مخطط استيطاين لالستيالء عىل عرشات الدومنات جنوب 
قلقيلية

إصابة عرشات العامل باالختناق عىل بوابة قفني شامل 
طولكرم

  أصيــب، اليــوم األحــد، العــرشات مــن العــامل باالختنــاق 

ــى  ــال ع ــود االحت ــا جن ــوع، أطلقه ــيل للدم ــاز املس بالغ

البوابــة الزراعيــة املقامــة عــى جــدار الضــم العنــري 

ــرم. ــني شــامل طولك ــدة قف ــرب بل غ

ــوات  ــان، أن ق ــهود عي ــن ش ــا ع ــرت مراســلتنا نق وذك

ــاء  ــامل أثن ــن الع ــة م ــة مجموع ــت مباحق ــال قام االحت

توجههــم إىل أعاملهــم داخــل أرايض عــام 1948، وســط 

ــاق يف  ــات باالختن ــا أدى إىل إصاب ــل الغــاز، م ــا لقناب إطاقه

صفوفهــم.

ــال عــى  ــوات االحت ــب برصــاص ق ــا أصي ــر أن عام يذك

البوابــة ذاتهــا قبــل نحــو أســبوع، فيــام اصيــب آخــران يــوم 

ــة املقامــة عــى جــدار الفصــل  ــة الزراعي أمــس عــى البواب
ــة عيــى شــامل طولكــرم.507 ــدة نزل العنــري غــرب بل

مستوطن يستويل عىل مغارة جنوب غرب بيت لحم

 اســتوىل مســتوطن مــن مســتوطنة »بيــت عايــن«، اليــوم 

األحــد، عــى مغــارة يف أرايض قريــة الجبعــة جنــوب غــرب 

بيــت لحــم.

وأفــاد رئيــس املجلــس القــروي للجبعــة ذيــاب مشــاعلة 

لـ»وفــا«، بــأن مســتوطنا اســتوىل عــى مغــارة تقــع يف أرايض 

ــا،  ــني غرب ــدة نحال ــني بل ــا ب ــة م ــوم الواقع ــة الجمج منطق

والجبعــة جنوبــا، واتخذهــا مســكنا لــه، إىل جانب مشــاركته 

لعــدد آخــر مــن املســتوطنني، مشــرا إىل أن العمــل الهمجــي 

يهــدف اىل االســتياء عــى األرض.

وأضــاف مشــاعلة أن املســتوطنني أصبحــوا يتخــذون مــن 

املغــارة نقطــة انطــاق لهــم نحــو الشــارع الرئيــي، لرشــق 

مركبــات املواطنــني بالحجــارة، وهــو مــا تكــرر خــال األيــام 

املاضيــة، األمــر الــذي ألحــق أرضارا بعــدد منهــا.

ــة بعــد  ــة إىل القري ــد املوصول وأوضــح أن الطريــق الوحي

ــذ العــام 2000،  إغــاق الطريــق اآلخــر تجــاه صوريــف من

أصبحــت غــر آمنــة وتهــدد حيــاة املواطنــني، بعــد الهجــوم 
الــذي ينفــذه املســتوطن عــى املواطنــني.508

االثنني 2019/12/16

اقتحامات واعتقاالت وإصابة عرشات العامل باالختناق 
عىل بوابة قفني شامل طولكرم

ــت  ــة وواصل ــداءات تخريبي ــتوطنون اعت ــذ مس ــام نف في

قــوات االحتــال اإلرسائيــي اقتحاماتهــا واعتقاالتهــا يف أنحــاء 

ــال  ــلطات االحت ــت س ــس، منع ــة، أم ــن الضف ــة م مختلف

ترميــم نبــع ميــاه يف قريــوت جنــوب نابلــس، وأصيــب 

العــرشات مــن العــامل باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، 

عنــد البوابــة الزراعيــة املقامــة عــى جــدار الضــم والتوســع 

ــدة قفــني شــامل طولكــرم.  العنــري غــرب بل

 وذكــر شــهود عيــان، أن قــوات االحتــال قامــت مباحقــة 

مجموعــة مــن العــامل أثنــاء توجههــم إىل أعاملهــم داخــل 

أرايض عــام 1948، وســط إطاقهــا لقنابــل الغــاز، مــا أدى إىل 

إصابــات باالختنــاق يف صفوفهــم. 

ــال عــى  ــوات االحت ــب برصــاص ق ــاً أصي ــر أن عام يذك

البوابــة ذاتهــا قبــل نحــو أســبوع، فيــام أصيــب آخــران يــوم 

ــدار  ــى ج ــة ع ــة املقام ــة الزراعي ــى البواب ــس األول ع أم

ــرم. ــامل طولك ــى ش ــة عي ــرب نزل ــري غ ــل العن الفص

يف غضــون ذلــك، منعــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، 

أمــس، إعــادة ترميــم وتأهيــل نبــع ميــاه يف بلــدة قريــوت 

ــس. ــوب نابل جن

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة، غســان 

دغلــس، إن قــوات االحتــال منعــت عــامالً مــن إعــادة 
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بلــدة قريــوت، واحتجزتهــم  نبــع »ســيلون« يف  ترميــم 

واملعــدات التــي بحوزتهــم.

ــس  ــي، أم ــال اإلرسائي ــوات االحت ــتولت ق ــاء اس يف األثن

ــاس. ــهل طوب ــا يف س ــاء عمله ــة أثن ــى جراف ع

وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوبــاس معتــز 

بشــارات، بــأن قــوات االحتــال داهمــت الســهل، واســتولت 

عــى جرافــة للمواطــن جــامل نايــف أبــو عــرة، أثنــاء عملهــا 

يف املنطقــة، واقتادتهــا ملعســكر »ســعورا« االحتــايل يف 

األغــوار الشــاملية. 

عــى مقربــة مــن ذلــك، أقــدم مســتوطنون عــى تخريــب 

ــد  ــه بتعبي ــني، خــال عمل ــة مــن جن ــة ملقاول معــدات ثقيل

طريــق يف منطقــة األغــوار. 

ــة  ــني، إن مجموع ــن جن ــد م ــاح الزاي ــاول ص ــال املق وق

ــات  ــوف لآللي ــات الوق ــال يف خزان ــوا الرم مســتوطنني وضع

الثقيلــة، الليلــة قبــل املاضيــة، خــال وجودهــا يف املنطقــة، 

ــوار.  ــق يف األغ ــد طري ــة العمــل يف مــرشوع تعبي لعرقل

وأضــاف »عندمــا توجهنــا صباحــا ملنطقــة العمــل، تفاجأنا 

بوجــود الرمــال عــى اآلليــات الثقيلــة، رغــم أن األعــامل يف 

املنطقــة املصنفــة )أ(.

املواطنــني  عــى  يعتــدون  املســتوطنني  أن  إىل  يشــار 

ومركباتهــم، ومعــدات العمــل املتواجــدة يف مناطــق األغــوار 

لتخريــب مشــاريع ميــاه وطــرق يســتفيد منهــا املواطنــون.

ــات  يف الســياق، هاجــم مســتوطنون، مســاء أمــس، مركب

ــس  ــني نابل ــة ب ــق الواصل ــى الطري ــارة ع ــني بالحج املواطن

ــة. وقلقيلي

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة، غســان 

ــني عــى  ــات املواطن ــس، إن مســتوطنني هاجمــوا مركب دغل

ــتوطنة  ــل مس ــن مدخ ــرب م ــة بالق ــس قلقيلي ــق نابل طري

ــهار«. »يتس

وأضــاف أن أرضاراً لحقــت بعــدد مــن املركبــات دون 

وقــوع إصابــات، مؤكــداً انتشــار مجموعــة مــن املســتوطنني 

ــا.509  ــت التســلل إليه ــن وحاول ــة بوري ــط قري يف محي

إصابات خالل مواجهات واعتداءات جديدة للمستوطنني

الكشف عن مخطط استيطاين جديد يف جنوب قلقيلية

أصيــب، مســاء أمــس، شــاب برصــاص االحتــال، يف بلــدة 

عــزون رشق قلقيليــة.

ــأن جنــود االحتــال اقتحمــوا  ــة ب وأفــادت مصــادر محلي

البلــدة، مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات مــع الشــبان أطلــق 

خالهــا الجنــود قنابــل الغــاز والرصــاص الحــي، األمــر الــذي 

أســفر عــن إصابــة أحدهــم بجــروح يف يــده.

ويف شــامل طولكــرم، أصيــب، أمــس، العــرشات مــن 

العــامل باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، أطلقــه جنــود 

االحتــال عــى البوابــة الزراعيــة املقامــة عــى جــدار الضــم 

ــدة قفــني. العنــري غــرب بل

وقــال شــهود عيــان: إن قــوات االحتــال قامــت مباحقــة 

مجموعــة مــن العــامل أثنــاء توجههــم إىل أعاملهــم داخــل 

أرايض العــام 1948، وســط إطاقهــا لقنابــل الغــاز، مــا أدى 

إىل إصابــات باالختنــاق يف صفوفهــم.

ــال عــى  ــوات االحت ــب برصــاص ق ــا أصي ــر أن عام يذك

ــران،  ــب آخ ــام أصي ــبوع، في ــو أس ــل نح ــا قب ــة ذاته البواب

أول مــن أمــس، عــى البوابــة الزراعيــة املقامــة عــى جــدار 

الفصــل العنــري غــرب بلــدة نزلــة عيــى شــامل طولكــرم.

ويف غــرب جنــني، اقتحمــت قــوات االحتــال، أمــس، قريــة 

رمانــة وســط انــدالع مواجهــات يف محيــط املــدارس.

ــت  ــال اقتحم ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك

ــط تجمــع املــدارس، وســط  ــة ومتركــزت يف محي ــة رمان قري

إطــاق قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، مــا أدى إىل 

انــدالع مواجهــات يف املــكان.

ويف ســياق متصــل، نصبــت قــوات االحتــال حاجــزاً 

عســكرياً مفاجئــاً عــى شــارع جنــني -حيفــا، ورشعــت 

ببطاقاتهــم  والتدقيــق  املواطنــني  مركبــات  بتفتيــش 

الشــخصية، فيــام كثفــت مــن تواجدهــا العســكري يف 

جنــني. وبلــدات رشق  قــرى  محيــط 

مــن جهــة ثانيــة، قــال مســؤول ملــف االســتيطان يف 

محافظــة قلقيليــة محمــد أبــو الشــيخ: إن ســلطات االحتال 

اإلرسائيــي، تخطــط للســيطرة عــى عــرشات الدومنــات 

ــة. ــوب قلقيلي ــة جن الزراعي

وأفــاد أبــو الشــيخ بــأن االحتــال أعلــن عن إيــداع مخطط 

ــح توســعة الشــارع االســتيطاين رقــم  ــد لصال تنظيمــي جدي

ــة  ــوب مدين ــيه« جن ــي منش ــتوطنة »ألف ــرب مس »55،« ق

ــن  ــات م ــدداً باالســتياء عــى عــرشات الدومن ــة، مه قلقيلي

ــف جــدار الضــم والتوســع  ــة خل ــة الواقع املشــاتل الزراعي

العنــري.

ــني  ــات املواطن ــتوطنون مركب ــم مس ــس، هاج ــاء أم ومس

ــة. ــس وقلقيلي ــني نابل ــة ب ــق الواصل ــى الطري ــارة ع بالحج
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وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة، غســان 

ــني عــى  ــات املواطن ــس: إن مســتوطنني هاجمــوا مركب دغل

ــتوطنة  ــل مس ــن مدخ ــرب م ــة بالق ــس قلقيلي ــق نابل طري
ــهار«.510 »يتس

صحيفة عربية: ترامب قد يعلن تفاصيل “صفقة القرن” 
قبل تشكيل الحكومة بإرسائيل

أمــس:  العريــة،  هيــوم«  »إرسائيــل  صحيفــة  قالــت 

إن الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب قــد يعلــن رســمياً 

ــة  ــكيل الحكوم ــل تش ــرن« قب ــة الق ــل »صفق ــن تفاصي ع

املقبلــة. اإلرسائيليــة 

وأفــادت الصحيفــة بــأن القــرار ســيتخذ عــى الرغــم 

مــن أنــه مل يتــم تشــكيل حكومــة إرسائيليــة، مشــرة إىل أن 

القــرار ســيتخذ قريبــاً إمــا بنرشهــا أو تأجيــل ذلــك إىل مــا 

بعــد االنتخابــات األمركيــة التــي ســتجري يف ترشيــن الثــاين 

.2020

ــام، وأن  ــذ نحــو ع ــى من ــز الخطــة انته ــت أن تجهي وبين

الرئيــس األمــريك تجنــب نرشهــا بالكامــل رغبــة ًمنــه بــأال 

ينظــر لذلــك عــى أنــه تدخــل انتخــايب داخــل إرسائيــل، مــا 

ــض  ــت األبي ــة أن البي ــة، موضح ــل مختلف ــبب ردود فع يس

قــرر انتظــار انتهــاء العمليــة السياســية اإلرسائيليــة واتخــاذ 

القــرار فقــط حــني تنتهــي.

ومــر أكــر مــن عامــني عــى تعهــد الرئيــس األمــريك بطرح 

ــي،  ــطيني اإلرسائي ــراع الفلس ــاء ال ــرن« إلنه ــة الق »صفق

وتــم الكشــف رســمياً عــن املرحلــة األوىل لهــذه الخطــة يف 
ورشــة اقتصاديــة عقــدت بالبحريــن يف حزيــران املــايض.511

هيئة األرسى: إدارة السجون تنقل أرسى قسم 10 يف 
سجن »ايشل« إىل سجن »نفحة«

ــوم  ــاء الي ــن، مس ــؤون األرسى واملحرري ــة ش ــادت هيئ أف

االثنــني، بــأن إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيليــة نقلــت 

جميــع األرسى القابعــني يف قســم رقم )10( بســجن »ايشــل« 

إىل قســمي رقــم )1 و4( يف ســجن »نفحــة« بشــكل مفاجــئ.

ــا، إن إدارة الســجون منعــت  ــان له ــة يف بي ــت الهيئ وقال

أو مقتنياتهــم  احتياجاتهــم  مــن  أي  مــن حمــل  األرسى 
الشــخصية.512

اشتية: ننتظر الرد اإلرسائييل بشأن االنتخابات يف القدس 
ولن نقبل أن ال تكون جزءا منها

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية إن »الرئيــس محمــود 

عبــاس أطلــق مبادرتــه مــن أجــل عقــد االنتخابــات يف 

ــن  ــا، ونح ــت عليه ــطينية وافق ــل الفلس ــطني، والفصائ فلس

ننتظــر الــرد اإلرسائيــي بشــأن عقــد االنتخابــات يف القــدس، 

ــات  ــن االنتخاب ــزءا م ــدس ج ــون الق ــل أن ال تك ــن نقب ول

الفلســطينية«.

جــاء ذلــك خــال كلمتــه يف حفــل اســتقبال وإضــاءة 

ــني،  ــة واملغرتب ــه وزارة الخارجي ــذي أقامت ــاد ال ــجرة املي ش

ــه، بحضــور  ــة رام الل مســاء اليــوم االثنــني، يف مقرهــا مبدين

عــدد مــن الــوزراء، والقناصــل، والســفراء، وأعضــاء الســلك 

ــطني. ــدى فلس ــد ل ــايس املعتم الدبلوم

ــوزراء: »نطالبكــم بالتدخــل والضغــط  ــس ال وأضــاف رئي

عــى إرسائيــل للســامح بعقــد االنتخابــات يف القــدس، ونريد 

ــات  ــة االنتخاب ــن عملي ــزءا م ــوا ج ــاركة لتكون ــم املش منك

ــاء  ــودة لوحــدة الوطــن، وإنه ــد الع ــا، ونري ــة عليه واملراقب

ــة يف الوطــن«. ــة والدميوغرافي ــة الجغرافي الفرق

وتابــع اشــتية: »ممتنــون لكافــة املانحــني رشكائنــا يف 

ــلطة  ــيس الس ــذ تأس ــاهموا من ــن س ــة، الذي ــاء والتنمي البن

الوطنيــة بعــاج مــا ورثنــاه مــن االحتــال مــن بنيــة تحتيــة 

ــاء املؤسســات نحــو إنهــاء االحتــال وإقامــة  متهالكــة، وبن
ــدس«.513 ــا الق ــتقلة وعاصمته ــا املس دولتن

الثالثاء 2019/12/17

مستوطنون يخربون معدات إنشاءات باألغوار

 الحــق مســتوطنون، خرابــا مبعــدات ثقيلــة تعمــل عــى 

تعبيــد وتأهيــل طــرق يف األغــوار، مملوكــة للمقــاول صــاح 

الزايــد مــن جنــني.

وقــال الزايــد لـ»وفــا«، اليــوم الثاثــاء، إن مســتوطنني 

أقدمــوا وللمــرة الثانيــة عــى تخريــب معداتــه التــي تعمــل 

ضمــن مــرشوع شــق طــرق وتعبيــد يف األغــوار، وذلــك 

ــاء بهــا، ووضــع رمــال يف محركاتهــا  بتقطيــع اســاك الكهرب

تقــدم  بشــكوى  انــه  الوقــود، الفتــا  وداخــل خزانــات 
لارتبــاط الفلســطيني بهــذا الخصــوص.514

األربعاء 2019/12/18

االحتالل يتعمد قطع الطريق الواصلة بني قرى شامل 
غرب القدس ورام الله

قطعــت قــوات االحتــال اإلرسائيي، مســاء أمــس، الطريق 

الواصلــة بــني قــرى شــامل غــرب القــدس ومدينتــي رام اللــه 

والبــرة، عــر حاجــز عســكري متنقــل أقامتــه عــى مدخــل 



228

www.prc.ps كانون أول 2019

ــة، وتعمــدت احتجــاز  ــا شــامل القــدس املحتل ــة قلندي قري

آالف املواطنــني مبركباتهــم لســاعات يف كا االتجاهــني.

ــة  ــن إقام ــة م ــابيع املاضي ــال األس ــال خ ــف االحت وكث

الحواجــز املتنقلــة ومنــع املواطنــني مــن الحركــة عــى هــذه 

الطريــق الحيويــة التــي تعتــر املنفــذ الوحيــد لقــرى شــامل 

ــات الدبلوماســية  ــق البعث ــر طري ــام تعت ــدس، ك ــرب الق غ

املتنقلــة بــني مدينتــي القــدس ورام اللــه عــر حاجــز 

ــكري. ــب العس الجي

وقــال القيــادي يف حركــة فتــح ســعيد يقــني الــذي يقطــن 

ــات  ــز مئ ــال احتج ــش االحت ــو، إن جي ــت دق ــة بي يف قري

ــني.515  ــات يف االتجاه املركب

الخميس 2019/12/19

الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس يف قلب املدينة لن 
يكون هناك انتخابات

قــال الرئيــس محمــود عبــاس إنــه »دون أن ينتخــب أهــل 

القــدس يف قلــب القــدس وليــس يف ضواحيهــا، ال انتخابــات 

مهــام كانــت الضغــوط التــي ســتامرس علينــا«.

ــامع املجلــس  ــك يف كلمــة الرئيــس مبســتهل اجت جــاء ذل

ــه الســابعة  ــح«، مســاء أمــس، يف دورت ــة »فت ــوري لحرك الث

»دور الخيــار الشــعبي الدميقراطــي واملقاومــة الشــعبية 

ــة يف  ــر الرئاس ــة«، مبق ــات الصهيوأمركي ــدي للمخطط للتص

ــه. ــة رام الل مدين

وقــال الرئيــس: »لــن نقبــل إطاقــاً أن ينتخــب أهــل 

القــدس إال يف القــدس«، مشــدداً عــى »أنــه ال أحمــد 

يســتطيع أن يضغــط علينــا يف هــذا املوضــوع أو غــره، لــن 

ــا أو  ــا ضغــوط مــن هن ــن نقبــل إطاقــاً أن تأتين نســمح ول

ــاك«. هن

وقــال: »بــدون إجــراء االنتخابــات يف القــدس لــن تجــري 

ــا جــادون يف الوصــول إىل  ــات«، مشــدداً عــى »أنن االنتخاب

ــذه  ــري ه ــد أن تج ــا، ونري ــون به ــا مؤمن ــات ألنن االنتخاب

ــام 2006،  ــا ع ــرت لدين ــات ج ــر انتخاب ــات ألن آخ االنتخاب
ــأي مثــن«.516 ــس ب ــا ولكــن لي ــك يجــب أن نجريه ولذل

العامدي يأمل بتجديد املنحة القطرية ويسلم معدات 
للدفاع املدين

أعــرب الدبلومــايس القطــري محمــد العــامدي رئيــس 

ــن  ــس، ع ــزة، أم ــامر قطــاع غ ــادة إع ــة إلع ــة القطري اللجن

أملــه فيــأن يتــم تجديــد املنحــة القطريــة بعــد انتهــاء 

موعدهــا املقــرر يف آذار املقبــل.

ولفــت العــامدي خــال تريحــات لعــدد مــن الصحافيني 

ــزة  ــة بغ ــليم وزارة الداخلي ــاركته يف تس ــش مش ــى هام ع

ــاء«  ــيارة إطف ــا، 22 »س ــع له ــاع املــدين التاب وجهــاز الدف

وصلــت أمــس عــر معــر كــرم أبــو ســامل بتــرع من قطــر، أن 

حــامس طلبــت متديــد املنحــة الخاصــة باألمــوال والكهربــاء 

ــن  ــب م ــة يف الطل ــيتم النظــر بإيجابي ــد شــهر آذار، وس بع

قبــل القيــادة األمريــة يف الدوحــة.

وأكــد عــى أن قطــر ســتواصل دعمهــا للفلســطينيني، 

ولســكان قطــاع غــزة، عــى كافــة األصعــدة، مشــراً إىل أنــه 

قــد يتــم إيفــاد وفــد طبــي قطــري شــهرياً إىل القطــاع مــن 

ــة.517  ــات جراحي أجــل إجــراء عملي

الرئيس يؤكد: ال انتخابات دون أن ينتخب أهل القدس 
يف قلب مدينتهم ولن نرضخ للضغوط

قــال الرئيــس محمــود عبــاس إنــه »دون أن ينتخــب أهــل 

القــدس يف قلــب القــدس وليــس يف ضواحيهــا، ال انتخابــات 

مهــام كانــت الضغــوط التــي ســتامرس علينــا«.

ــامع املجلــس  ــك يف كلمــة الرئيــس مبســتهل اجت جــاء ذل

ــه الســابعة  ــح«، مســاء أمــس، يف دورت ــة »فت ــوري لحرك الث

ــعبية  ــة الش ــي واملقاوم ــعبي الدميقراط ــار الش »دورة الخي

ــة يف  ــر الرئاس ــة«، مبق ــات الصهيوأمركي ــدي للمخطط للتص

ــه. ــة رام الل مدين

وقــال الرئيــس: »لــن نقبــل إطاقــا أن ينتخــب أهــل 

القــدس إال يف القــدس«، مشــدداً عــى »أنــه ال أحد يســتطيع 

ــن نســمح  ــره، ل ــا يف هــذا املوضــوع أو غ أن يضغــط علين

ولــن نقبــل إطاقــا أن تأتينــا ضغــوط مــن هنــا أو هنــاك«.

ــرى  ــن تج ــدس ل ــات يف الق ــراء االنتخاب ــال: »دون إج وق

ــا جــادون يف الوصــول إىل  ــات«، مشــدداً عــى »أنن االنتخاب

ــذه  ــرى ه ــد أن تج ــا، ونري ــون به ــا مؤمن ــات ألنن االنتخاب

االنتخابــات ألن آخــر انتخابــات جــرت لدينــا العــام 2006، 

ــأي مثــن«. ــس ب ــا ولكــن لي ــك يجــب أن نجريه ولذل

وتابع الرئيس: »تجرى االنتخابات يف األرايض الفلسطينية، 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ويف القدس«.

االنتخابــات  لجنــة  رئيــس  بتكليــف  وأضــاف: »قمنــا 

باالتصــال بجميــع  قــام  نــارص، وقــد  املركزيــة د. حنــا 

الفصائــل الفلســطينية، وجميعهــا وافقــت عــى االنتخابــات 

ــات  ــا أن نحصــل عــى موافقــة إلجــراء االنتخاب وبقــي علين

ــا  ــني ومل يأتن ــك أرســلنا رســالة إىل اإلرسائيلي يف القــدس، لذل
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ــد«. ــواب بع الج

ــدول أن  ــر مــن ال ــا مــن كث ــا: »طلبن ــع الرئيــس قائ وتاب

ــا جــواب بعــد«. تتحــدث معهــم ومل يأتن

وقــال الرئيــس: »هنــاك البعــض يقولــون أصدروا مرســوما، 

نصــدر مرســوما مــن أجــل مــاذا؟ مــن أجــل الضغــط عــى 

ــات  ــل بإجــراء االنتخاب ــل مل تقب ــرض أن إرسائي ــل، إف إرسائي

داخــل مدينــة القــدس، مــاذا ســنفعل باملرســوم؟ هــل 

ــدأ  ــا نصــدر مرســوما تب نرتاجــع أو يف هــذه اللحظــة عندم

ــذا  ــوا به ــك، اقبل ــوا بتل ــذا، واقبل ــوا به ــا اقبل الضغــوط علين
ــا«.518 ــل إطاق ــن نقب املوضــوع، ل

الكونغرس األمرييك يقّر دعم الفلسطينيني بـ150 مليون 
دوالر

للمــرة األوىل منــذ قــرار الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب 

ــني  ــل عام ــطينيني قب ــن الفلس ــة ع ــاعدات املالي ــع املس قط

صــادق الكونغــرس األمــريك عــى تقديــم مســاعدات بقيمــة 

75 مليــون دوالر يف ميزانيــة العــام 2020 تضــاف إىل 75 

ــة. مليــون دوالر تقــدم ســنويا كمســاعدات أمني

وقالــت لجنــة االعتــامدات الرملانيــة يف رشح ملــرشوع 

امليزانيــة حصلــت “األيــام” عــى نســخة منــه: »يعيــد 

ــي تنفذهــا  ــج الت ــون دوالر للرام ــون 75 ملي مــرشوع القان

املنظــامت الدوليــة واملنظــامت غــر الحكوميــة والتــي 

تعــود بالفائــدة عــى الشــعب الفلســطيني وتهــدف إىل 

تعزيــز املصالــح األمركيــة عــن طريــق زيــادة االســتقرار يف 

ــي  ــني الشــعبني اإلرسائي ــادالت ب ــك التب ــة، مبــا يف ذل املنطق

والفلســطيني، بحيــث تصبــح متاحــة مــع أحــكام القانــون 
ــا«.519 ــول به املعم

األمم املتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار حق 
تقرير املصري للشعب الفلسطيني

صوتــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتأييــد كاســح، 

ــعب  ــر للش ــر املص ــق تقري ــرار ح ــح ق ــس، لصال ــاء أم مس

ــطيني. الفلس

وصــوت مــع القــرار 167 دولــة، وضــده 5 دول هــي: 

)أمــركا، وإرسائيــل، ونــاورو، وميكرونيزيــا، وجــزر مارشــال(، 

ــت. ــن التصوي ــام امتنعــت 11 ع في

ــدة  ــم املتح ــدى األم ــم ل ــطني الدائ ــدوب فلس ــال من وق

ــوم )أمــس(  ــذي جــرى الي ــت ال ــاض منصــور إن التصوي ري

رســميا يف الجمعيــة العامــة، لصالــح شــعبنا يف حــق تقريــر 

املصــر، يؤكــد أن شــعبنا يجــب أن ميــارس حقــه يف تقريــر 

ــة مســتقلة. املصــر، مــن خــال دول

وأضــاف إن العــامل بأغلبيتــه املطلقــة ال يــزال ملتفــا حــول 

املواقــف العادلــة لشــعب فلســطني وقضيتــه، وملتفــا حــول 

القانــون الــدويل والرشعيــة الدوليــة.

ــذا  ــى ه ــامل ع ــدول الع ــكره ل ــن ش ــور ع ــرب منص وأع

ــوق  ــم يف حق ــر امله ــذا العن ــم ه ــاز يف دع ــف املمت املوق
ــر.520 ــر املص ــق تقري ــو ح ــطيني، وه ــعبنا الفلس ش

“األمم املتحدة”: 22 ألف وحدة استيطانية يف األرايض 
الفلسطينية خالل ثالثة أعوام

أكــدت هيئــة األمــم املتحــدة يف تقريــر قــدم أمــام 

جلســة ملجلــس األمــن، اليــوم الخميــس، أن عــدد الوحــدات 

األرايض  يف  لبنائهــا  خطــط  قُدمــت  التــي  االســتيطانية 

الفلســطينية، أو متــت املوافقــة عليهــا خــال العــام الجــاري 

بلــغ 10000 وحــدة مقارنــة بنحــو 6800 يف كل مــن العامــني 

ــني  . املاضي

ــط أو  ــذ 2016 جــرى التخطي ــه من ــر: »أن وأضــاف التقري

متــت املصادقــة عــى مخططــات إلقامــة أكــر مــن 22000 

وحــدة اســتيطانية جديــدة يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة 

ــة  ــات إلقام ــدرت مناقص ــة، وص ــدس الرشقي ــا الق ــا فيه مب

ــدة.« 8000 وح

وناقــش مجلــس األمــن تقريــر األمــني العــام الثــاين عــرش 

املتعلــق بتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 2334، الــذي يغطــي 

الفــرتة الواقعــة بــني 12 أيلــول و6 كانــون األول/ 2019.

املســتوطنات يف األرايض  أن  قــرار 2334 عــى  وينــص 

ــدس  ــا الق ــا فيه ــام 1967، مب ــذ ع ــة من ــطينية املحتل الفلس

ــاكا  ــر انته ــة، وتُعت ــة قانوني ــا أي رشعي ــس له ــة، لي الرشقي

صارخــا وفــق القانــون الــدويل، وعقبة أساســية أمــام تحقيق 

ــم521. حــل الدولتــني وســام عــادل وشــامل ودائ

الجمعة 2019/12/20

الشعبية تدعو للبناء عىل قرار املدعية العامة ملحكمة 
الجنايات الدولية

رحبــت الجبهــة الشــعبية بقــرار املدعيــة العامــة ملحكمــة 

ــي  ــرب الت ــم الح ــق بجرائ ــح تحقي ــة بفت ــات الدولي الجناي

ترتكبهــا إرسائيــل وقياداتــه ضــد شــعبنا الفلســطيني يف 

ــاع. ــة والقط الضف

ودعــت الجبهــة إىل البنــاء عــى هــذا القــرار بخطــة 
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وطنيــة موحــدة يتــم مــن خالهــا متابعــة تنفيــذه ومواجهــة 

محــاوالت إجهاضــه كــام جــرى مــع فتــوى الهــاي، وماحقــة 

قــادة إرسائيــل يف كل مــكان.

وأشــارت إىل أن التجربــة امللموســة مــع القــرارات الدوليــة 

تؤكــد أن قيمتهــا الفعليــة تكمــن يف تنفيذهــا، هــذا يتطلــب 

حشــدا عربيــا ودوليــا واســعا مــن أجــل تنفيــذ هــذا القــرار، 

وكامــل قــرارات الرشعيــة الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق 

شــعبنا الفلســطيني يف العــودة وتقريــر املصــر والدولــة 
املســتقلة.522

السبت 2019/12/21

ترحيب واسع بإعالن الجنائية فتح تحقيق بجرائم دولة 
االحتالل يف فلسطني

ــا تســعى  ــة بأنه ــة الدولي ــل إعــان املحكمــة الجنائي قوب

للتحقيــق يف »مزاعــم« ارتــكاب جرائــم حــرب يف قطــاع 

غــزة والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، برتحــاب 

ــع. ــريب ودويل واس ــطيني وع فلس

الجامعــة العربيــة تعتــربه خطــوة هامــة إلنصــاف الشــعب 

الفلســطيني

ــة  ــة العام ــرار املدعي ــة بق ــدول العربي ــت جامعــة ال رحب

ــح  ــا فت ــودا اعتزامه ــو بنس ــة فات ــة الدولي ــة الجنائي ملحكم

تحقيــق بجرائــم االحتــال اإلرسائيــي يف أرض دولة فلســطني 

املحتلــة.

وأكــد األمــني العــام املســاعد لشــؤون فلســطني واألرايض 

ــح  ــي يف تري ــو ع ــعيد أب ــة س ــة بالجامع ــة املحتل العربي

ــة  ــوة نوعي ــرار خط ــذا الق ــبت، إن ه ــوم الس ــا«، الي لـ«وف

ــذي طاملــا أدان  ــدويل ال هامــة تعــر عــن إرادة املجتمــع ال

هــذه الجرائــم وطالــب بوقفهــا والتحقيــق فيهــا، ومســاءلة 

للعدالــة  مرتكبيهــا  وتقديــم  عنهــا،  االحتــال  ســلطات 

الدوليــة، مبــا يشــمل توفــر الحاميــة الازمــة للشــعب 

الفلســطيني عــى طريــق إنهــاء االحتــال اإلرسائيــي، وهــو 

ــرارات  ــة يف الق ــة العربي ــاح الجامع ــه بإلح ــت إلي ــا دع م

ــها. ــن مجالس ــادرة ع الص

وأوضــح، ان هــذا القــرار هــو األكــر إلحاحــا يف ظــل 

ــا  ــا فيه ــرب مب ــم ح ــن جرائ ــطني م ــه فلس ــرض ل ــا تتع م

االســتيطانية غــر املســبوقة.

وأشــار إىل أن هــذا يتطلــب مــن الجميــع خاصــة الجنائيــة 

ــذ  ــة تنفي ــوة، ومتابع ــذه الخط ــتكامل ه ــى اس ــل ع العم

الازمــة  والفعاليــة  والرسعــة  باإليجابيــة  املهــم  القــرار 

لتحقيــق األهــداف املرجــوة لنظــام العدالــة، وإنصــاف 

وحاميــة الشــعب الفلســطيني.

ــت الصحيحــني،  ــأيت يف االتجــاه والوق ــذه ي ــد أن تنفي وأك

التقاطــع مــع نضــال الشــعب  وتأخــره يحمــل معنــى 

الفلســطيني العــادل مــن أجــل الحريــة واالســتقال، مطالبــا 

بتحمــل هيئــات العدالــة الدوليــة ملســؤولياتها يف إنفــاذ 

قواعــد العــدل واإلنصــاف املســتمدة مــن القانــون الــدويل 

ــة. ــة الدولي والرشعي

ــة  ــا: اعــالن الجنائي ــي الفلســطيني يف أوروب االتحــاد الوطن

يعنــي عــدم قــدرة االحتــالل االفــالت مــن العقــاب

اعتــر االتحــاد الوطنــي الفلســطيني للجاليــات يف أوروبــا 

ــر عــن  ــح، ويُع ــة خطــوة يف االتجــاه الصحي اعــان الجنائي

ــال وادارة  ــة لاحت ــة، ورضب ــق العدال ــف دويل لتحقي موق

ترامــب.

وطالــب بــرورة االنتقــال إىل اإلجــراءات العمليــة عــى 

األرض، ملاحقــة مجرمــي الحــرب يف دولــة االحتــال، مشــرا 

ــة  ــدرة مجرمــي الحــرب يف دول ــي عــدم ق ــك يعن إىل أن ذل

ــة  ــتبقى املحكم ــاب، وس ــن العق ــات م ــن االف ــال م االحت

تطاردهــم يف كافــة دول العــامل باعتبارهــم مجرمــي حــرب.

كــام أكــد االلتفــاف حــول منظمــة التحريــر بقيــادة 

الدبلوماســية  يقــود  الــذي  عبــاس،  محمــود  الرئيــس 

الفلســطينية، التــي أصبحــت تحــارص دولــة االحتــال، رغــم 

الدعــم األمــريك املتواصــل لهــا.

وأوضــح، أن هــذا القرار مل يــأِت إال بعد جهود دبلوماســية 

فلســطينية متواصلــة، وعــى الجنائيــة أن تــرسع بالخطــوات 

ــة  ــة، وكاف ــال واضح ــم االحت ــا أن جرائ ــة، وخصوص العملي

األدلــة موجــودة.

مجدالين: إعالن الجنائية البداية ملحاكمة ومالحقة االحتالل

اعتــر األمــني العــام لجبهــة النضــال الشــعبي، عضــو 

مجــدالين،  أحمــد  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 

ــة نحــو محاكمــة  ــة البداي ــة الدولي إعــان املحكمــة الجنائي

وماحقــة االحتــال.

ــال  ــام ط ــاره، ك ــال انتظ ــذي ط ــوم ال ــذا الي ــاف “ه وأض

ــات  ــة امللف ــز كاف ــطيني بتجهي ــايس الفلس ــل الدبلوم العم

تديــن االحتــال، ولتنتــر  التــي  الواضحــة والريحــة 

العدالــة الدوليــة لقضيــة الشــعب الفلســطيني.”



www.prc.ps كانون أول 2019

231

األرض،  عــى  العمليــة  باإلجــراءات  بــاإلرساع  وطالــب 

لتكــون خطــوة عمليــة ملحاكمــة االحتــال، خاصــة أن كافــة 

ــة. ــة وباألدل ــه واضح جرامئ

ــالل  ــاكات االحت ــل النته ــف كام ــداد مل ــعد: اع ــاهر س ش

ــة  ــه للجنائي بحــق العــامل لتقدمي

اعتــر أمــني عــام اتحــاد نقابــات عــامل فلســطني، عضــو 

املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر »شــاهر ســعد« إعــان 

ــة  ــح وتوطئ ــاه الصحي ــة ويف االتج ــوة إيجابي ــة خط الجنائي

لفتــح تحقيــق رســمي يف الجرائــم التــي ارتكبتهــا وترتكبهــا 

ــل بحــق الشــعب الفلســطيني وهــي خطــوة طــال  إرسائي

انتظارهــا.

وأكــد أن هــذه الخطــوة ســتضع حــدا لعهــد عــدم معاملة 

إرسائيــل كباقــي الــدول، وبــدء عهــد املســاءلة الدوليــة لهــا، 

ــدار  ــى م ــعبنا ع ــق ش ــم بح ــن جرائ ــه م ــا اقرتفت ــق م بح

الخمســني عامــا املاضيــة.

ــف  ــداد مل ــن إع ــى م ــاد انته ــعد، إن االتح ــاف س وأض

ــامل  ــى الع ــل ع ــا إرسائي ــي تنفذه ــاكات الت ــل لانته كام

الفلســطينيني والعامــات؛ كجــزء رئيــي ومأســاوي مــن 

مجمــل انتهاكاتهــا وجرامئهــا بحــق شــعبنا الفلســطيني، 

أو محاســبة، ومــن  اال متــر دون عقــاب  والتــي يجــب 

الحــر واألمــن ألماكــن  الوصــول  ضمنهــا، منعهــم مــن 

ــاعدة  ــة مبس ــة مميت ــم ماحق ــي ماحقته ــا يعن ــم، م عمله

الــكاب البوليســية والطائــرات املســرة، واعتقالهــم دون أي 

ذنــب، واحتجــاز أمــوال العــامل وتوفراتهــم وعــدم تحويلهــا 

ملؤسســة الضــامن االجتامعــي الفلســطينية، وحرمانهــم مــن 

حقوقهــم االجتامعيــة والتشــغيلية.

ــر مــن أي وقــت مــى مــن  ــل تقــرتب أك ــال: إرسائي وق

ــذي  ــعبنا ال ــق ش ــا بح ــر جرامئه ــن نظ ــع الثم ــة دف لحظ

ــتخدام كل األدوات  ــة يف اس ــى ثابت ــه بخط ــيواصل طريق س

ــبتها. ــة والدبلوماســية املتاحــة ملحاس القانوني

العدالــة  لتحقيــق  بدايــة  الجنائيــة  إعــالن  الشــاللدة: 

الدوليــة

 وصــف وزيــر العــدل محمــد الشــالدة إعــان الجنائيــة 

الدوليــة بأنــه بدايــة تحقيــق العدالــة الدوليــة حتــى يــدرك 

كل مــن يفكــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

ــة. ــاك محاســبة ومســاءلة وماحق ــأن هن االنســانية ب

ــطني«  ــوت فلس ــة »ص ــث إلذاع ــالدة يف حدي ــال الش وق

الرســمية، إن هــذه الخطــوة تعنــي ان كافــة الــرشوط 

ــاك  ــت، وان هن ــد اكتمل ــايئ ق ــق جن ــح تحقي ــة لفت القانوني

قناعــة وأدلــة واثباتــات بــأن املشــتبه بهــم او املتهمــني 

بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد االنســانية بحــق 

املواطنــني الفلســطينيني ســيقدمون للعدالــة.

وأضــاف »وصــف إرسائيــل القــرار باليــوم األســود يعنــي 

انــه أســود عــى املتهمــني بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم 

ضــد االنســانية«.

كــام اعتــر تريحــات نتنياهــو بــأن املحكمــة ال تســتطيع 

دولــة  ليســت  ألنهــا  الفلســطينية  االرايض  يف  التحقيــق 

باطلــة، ألن 138 دولــة صوتــت لصالــح قبــول فلســطني 

عضــوا مراقبــا يف االمــم املتحــدة، وبالتــايل تحولــت املكانــة 

القانونيــة لفلســطني يف الجنائيــة الدوليــة، واصبحــت طرفــا 

رئيســيا يف هــذا النظــام.

وبــني الشــالدة أن بإمــكان اي مواطــن التقــدم بشــكوى 

ــخ  ــذ تاري ــت من ــي وقع ــم الت ــة يف الجرائ ــة الدولي للجنائي

انضــامم فلســطني اىل املحكمــة عــام 2014، وتقديــم تقاريــر 

ــم  ــرا اىل ان الجرائ ــم، مش ــك الجرائ ــة بتل ــهادات موثق وش

ــايل  ــادم، وبالت ــخ ال تســقط بالتق ــك التاري ــل ذل الواقعــة قب

ميكــن التقــدم بهــا إىل الجهــات القانونيــة الدوليــة األخــرى.

»شــؤون األرسى«: االعــالن يشــكل تطــورا نوعيــا يف مواجهة 

جرائــم االحتالل بحــق األرسى

اعتــر املتحــدث باســم هيئــة شــؤون االرسى واملحرريــن 

حســن عبــد ربــه اعــان الجنائيــة الــرشوع بتحقيــق يف 

جــرام االحتــال تطــورا نوعيــا يف مواجهــة الظلــم والجرائــم 

ــم. ــل بحــق األرسى وقضيته ــا ارسائي ــي ترتكبه الت

ــمية،  ــطني« الرس ــوت فلس ــة »ص ــه إلذاع ــد رب ــال عب وق

ــا التــي قدمــت بشــكل  ــرز القضاي إن قضيــة األرسى مــن اب

رســمي للجنائيــة الدوليــة، والتــي تتنــاول معانــاة األرسى يف 

ســجون االحتــال، واستشــهاد عــدد منهــم، جــراء االهــامل 

الطبــي املتعمــد، مشــرا اىل انــه تــم اخطــار املحكمــة ســابقا 

بذلــك، ويف عــدة مناســبات، معتــرا ذلــك تطــورا يف االتجــاه 

الصحيــح لتصويــب الظلــم والقهــر الــذي وقــع عــى شــعبنا.

مؤسسة الحق: هناك توجه بأوراق محددة لتوقيعها من 
قبل ضحايا جرائم االحتالل لرفعها للجنائية

قــال مديــر مؤسســة الحــق شــعوان جباريــن، إن اعــان 

ــة  ــة االولي ــة الدراس ــاء مرحل ــول انته ــة ح ــة الدولي الجنائي
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ــح. ــة يف فلســطني خطــوة متقدمــة وباالتجــاه الصحي للحال

وأوضــح جباريــن إلذاعــة »صــوت فلســطني«، انــه يف حــال 

تعاملــت الغرفــة االبتدائيــة يف املحكمــة مــع األمــر بطريقــة 

مغايــرة عــام تتوقعــه املدعيــة العامــة، يحــق ملكتــب 

ــة االســتئناف  االدعــاء العــام ان يســتأنف القــرار أمــام هيئ

ــة. يف املحكم

واضحــة  عمــل  خطــة  هنــاك  أن  جباريــن،  وأضــاف 

ســيجري البــدء بهــا خــال الـــ10 ايــام القادمــة، حيث ســيتم 

التوجــه بــأوراق محــددة لتوقيعهــا مــن قبــل الضحايــا 

الذيــن ارتكبــت إرسائيــل بحقهــم جرائــم، ومــن ثــم رفعهــا 
للجنائيــة.523

األحد 2019/12/22

ال حصانة ألي مسؤول إرسائييل أمام »الجنائية« 
والعرشات مهددون بخطر االعتقال يف 100 دولة

قالــت مصــادر فلســطينية مطلعــة لـ»األيــام« إنــه ال 

ــواء  ــايل، وس ــابق أو ح ــي، س ــؤول إرسائي ــة ألي مس حصان

أكان عســكرياً أو سياســياً، أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــام 2014. ــذ الع ــا من ــم ارتكابه ــي ت ــم الت ــول الجرائ ح

ــن  ــف ع ــدم الكش ــت ع ــي فضل ــادر، الت ــت املص وأضاف

ــار  ــكريني الكب ــيني والعس ــؤولني السياس ــمها، إىل أن املس اس

وبخاصــة أعضــاء املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر 

للشــؤون األمنيــة والسياســية »الكابينــت« منــذ العــام 

2014 مرشــحون للتحقيــق معهــم مــن قبــل املحكمــة حــال 

ــرب. ــم الح ــمي يف جرائ ــق الرس ــا التحقي إطاقه

واســتناداً إىل املصــادر فــإن القامئــة طويلــة، ولكــن أبــرز 

مــن تشــملهم هــم رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني 

نتنياهــو، وزعيــم املعارضــة بينــي غانتــس الــذي كان رئيســاً 

ألركان الجيــش اإلرسائيــي، ووزيــر الدفــاع األســبق موشــيه 

يعالــون، ورئيــس أركان الجيــش الحــايل أفيــف كوخــايف، 

ــاز  ــان، ورئيســا جه ــاع الســابق افيغــدور ليرم ــر الدف ووزي

األمــن العــام اإلرسائيــي »الشــاباك« الحــايل نــداف أرغامــان، 

ألنشــطة  الســابق  واملنســق  كوهــني،  يــورام  والســابق 

ســلطات  ورؤســاء  الفلســطينية،  األرايض  يف  االحتــال 
الســجون اإلرسائيليــة.524

عريقات: قرار »الجنائية« نقطة تحول واإلدارة األمريكية 
لن تستطيع حامية إرسائيل

 قــال أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر صائب 

عريقــات، إن قــرار املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فتــح تحقيــق 

يف ارتــكاب االحتــال جرائــم حــرب يف األرض  الفلســطينية 

ــة  ــة، يشــكل نقطــة تحــول رئيســية يف مســار القضي املحتل

الفلســطينية.

ــوم«  ــف الي ــج »مل ــث لرنام ــات يف حدي ــاف عريق وأض

عــر تلفزيــون فلســطني، إن ارسائيــل مل تُســاءل ومل تُحاســب 

عــى أي مــن جرامئهــا، واآلن صــدر تقريــر مكــون مــن 113 

ــاك  صفحــة، يقــول إن التحقيــق األويل انتهــى ويقــر أن هن

جرائــم حــرب ترتكــب بالضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة 

وقطــاع غــزة.

ــرد  ــا لل ــة 120 يوم ــرة التمهيدي ــدى الدائ ــار إىل أن ل وأش

عــى ذلــك، وتجــدد لـــ60 يومــا إضافيــة، وقــد يصبــح الوقت 

الــذي ميكــن انتظــاره كأقــى حــد ســتة شــهور، ولكــن قــد 

يكــون الــرد أقــرب مــن ذلــك بكثــر.

وأكــد عريقــات أن الرئيــس محمــود عبــاس شــكل اللجنــة 

الوطنيــة العليــا ملتابعــة االنضــامم للمحكمــة الجنائيــة، 

ووزيــر الخارجيــة واملغرتبــني ريــاض املالــي مقــررا لهــا 

ــاً. ــة قانون ــع املحكم ــل م ــة الوص وحلق

ولفــت إىل أن هــذه اللجنــة ضمــت كل الطيــف الســيايس 

الفلســطيني دون اســتثناء ومؤسســات املجتمــع املــدين 

ومؤسســات حقــوق االنســان ونقابــات الصحفيــني واملحامني 

ــة )45(  ــاء اللجن ــاً إىل أن أعض ــية، منوه ــركات السياس والح

ــوا كفريــق واحــد. عضــوا عمل

ــم  ــت الدع ــي قدم ــر الت ــة قط ــات دور دول ــن عريق ومث

املــايل لتغطيــة تكاليــف املحامــني الذيــن ســاهموا يف عمليــة 

التحضــر والدراســة والصياغــة واإلعــداد للملفــات، والذيــن 

متــت االســتعانة بهــم لرفــع مــا يقــارب الــــ20 تقريــرا 

ــدم بشــكل شــهري  وعــرشات الرســائل والباغــات التــي تُق

ــا  ــم تدقيقه ــي يت ــة، والت ــة الجنائي ــبوعي اىل املحكم أو أس

ــة. ــة وللمحكم ــة العام ــا للمدعي ــل توجيهه قب

ودعــا مؤسســات املجتمــع املــدين إىل أن تكــون العنــوان 

ــددا  ــني، مش ــتقبال املواطن ــال واس ــا االحت ــي لضحاي الرئي

ــات  ــامء وملف ــة بأس ــرة التمهيدي ــراق الدائ ــى رضورة إغ ع

ــا. الضحاي

ــل  ــى إرسائي ــوى ع ــع دع ــد رف ــرد يري ــم كل ف ــد دع وأك

ــة  ــد أي منظم ــال مل يج ــة ح ــة الدولي ــة الجنائي يف املحكم

ــه. ــة تدعم ــانية أو حقوقي إنس

ــرار،  ــال الق ــة حي ــردود الفعــل االرسائيلي ــق ب ــام يتعل وفي
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قــال عريقــات: »هــو يــوم أســود عــى ارسائيــل، واســتمرار 

االحتــال وصمــة عــار ســوداء عــى جبــني املجتمع الــدويل«.

ــة العامــة، أكــد  وحــول معارضــة واشــنطن لقــرار املدعي

عريقــات أن اإلدارة األمركيــة برئاســة ترامــب انتقلــت مــن 

مربــع االنحيــاز إلرسائيــل إىل مربــع تأييــد االحتــال.

وأضــاف: أمــركا تعتقــد نفســها فــوق القانــون وأن لديهــا 

ــة  ــة نقل ــة الجنائي ــرار املحكم ــن ق ــة، لك ــة الكامل الحصان

ــون  ــر القان ــن تدم ــذه اإلدارة م ــن ه ــن تتمك ــة، ول نوعي

ــاءلة. ــن املس ــل م ــة إلرسائي ــر الحامي ــدويل وتوف ال

ترفــع إرسائيــل  أن  البعــض  لــدى  التخوفــات  وحــول 

دعــاوى ضــد فلســطينيني، قــال: »درســنا هــذه النقطــة، ولن 

نســتغرب، ولدينــا القــدرة للدفــاع عــن أي فــرد مــن شــعبنا، 

ــألة  ــن املس ــة، لك ــة الدولي ــة الجنائي ــرتم املحكم ــن نح ونح

األساســية التــي يجــب الرتكيــز عليهــا اآلن، هــو مــا ميــارس 

ضــد شــعبنا مــن سياســات التهجــر والتطهــر العرقــي«.

وأكــد عريقــات أن االســرتاتيجية الفلســطينية بــدأت تــؤيت 
مثارها.525

االثنني 2019/12/23

إرسائيل املصدومة تتكتم سبل مواجهة »الجنائية«

نتنياهو: تحولت إىل سالح يف الحرب ضدنا 

قــال رئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة، بنيامــني نتنياهــو، 

أمــس، إن قــرار املدعيــة يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــق يف  ــح تحقي ــة، فت ــوم الجمع ــو بنســودا، ي ــاي، فات يف اله

جرائــم حــرب إرسائيليــة ضــد الفلســطينيني، »يتناقــض مــع 

ــاي«. ــة يف اله ــر املحكم جوه

ــة  ــس، أن الحكوم ــة، أم ــام إرسائيلي ــائل إع ــرت وس وذك

ــأن  ــا بش ــى مداوالته ــة ع ــرض الرسي ــررت ف ــة ق اإلرسائيلي

ــاي. ــة اله ــد محكم ــتتخذها ض ــي س ــوات الت الخط

وبعــد اســتامع الحكومــة لتقاريــر بهــذا الخصــوص، تقــرر 

نقــل كافــة املــداوالت إىل املجلــس الــوزاري املصغر للشــؤون 

الحكومــة  وأعلنــت  )الكابنيــت(،  واألمنيــة  السياســية 

أن “الخطــوات ينبغــي أن تنفــذ برسيــة وليــس تحــت 

الشــمس”.

وقــال نتنياهــو، خــال اجتــامع حكومتــه األســبوعي، 

إنــه »عندمــا تأسســت املحكمــة بعــد أهــوال املحرقــة، 

كان هدفهــا التعامــل والتدخــل يف دول ال يوجــد فيهــا 

ــل،  ــة يف إرسائي ــت الحال ــذه ليس ــليم. وه ــاء س ــاز قض جه

والجديــر  األوســط«.  الــرشق  يف  الوحيــدة  الدميقراطيــة 

ــي  ــا، الت ــدة روم ــى معاه ــة ع ــل موقع ــر أن إرسائي بالذك

كانــت أســاس تأســيس املحكمــة يف الهــاي، لكنهــا امتنعــت 

ــددا. ــا مج ــة عليه ــن املصادق ع

وقــال نتنياهــو، إنــه “فيــام نســر إىل األمــام، تســر 

املحكمــة يف الهــاي إىل الــوراء. ويــوم الجمعــة، تحولــت إىل 

ــو أن  ــض ه ــل. والتناق ــة إرسائي ســاح يف الحــرب ضــد دول

هــذه الحقيقــة الراهنــة، ومــن ســيتهمون هنــا؟ اإليرانيــون؟ 

الســوريون؟ ال، دولــة إرسائيــل. وقــرار املدعيــة يناقــض 

الحقيقــة التاريخيــة، بــأن اليهــود ال يســتطيعون الســكن يف 

ــض”. ــم. هــذا تناق وطنه

إىل  اإلرسائيليــة  التلفزيونيــة   12 القنــاة  وأشــارت 

املســؤولني اإلرسائيليــني الذيــن ســيتم توجيــه لوائــح اتهــام 

ضدهــم بجرائــم حــرب يف ختــام تحقيــق محكمــة الهــاي، 

ويف مقدمتهــم نتنياهــو، ووزيــر األمــن الحــايل، نفتــايل 

ــيه  ــان وموش ــدور ليرم ــب، أفيغ ــلفاه يف املنص ــت، وس بيني

يعالــون، ورؤســاء أركان الجيــش اإلرسائيــي، الحــايل أفيــف 

غانتــس،  وبينــي  آيزنكــوت  غــادي  وســلفاه  كوخــايف، 

ورئيــس »الشــاباك« الحــايل، نــاداف أرغــامن، وســلفه يــورام 

كوهني.

ــل  ــي، يرسائي ــة اإلرسائي ــر الخارجي ــال وزي ــه، ق مــن جانب

إن  أمــس،  »كان«،  اإلرسائيليــة  العامــة  لإذاعــة  كاتــس، 

إرسائيــل امتنعــت عــن إخــاء قريــة الخــان األحمــر، قــرب 

القــدس املحتلــة، بســبب التخــوف مــن املحكمــة يف الهــاي. 

ــتكون  ــذه س ــأن ه ــت( ب ــتنتاج يف )الكابني ــا إىل اس »توصلن

ــاذ  ــام التخ ــا حاس ــون دافع ــن أن تك ــة وميك ــة حساس نقط
ــل«.526 ــق ضــد إرسائي ــح تحقي ــرارا بفت ــة ق املدعي

إصابات إثر مواجهات يف بيت أمر والعيسوية واالستيالء 
عىل أرض باألغوار

ــوق  ــمعدان ف ــب ش ــى نص ــتوطنون ع ــدم مس ــام أق في

ــتوىل  ــل، واس ــف يف الخلي ــي الرشي ــرم اإلبراهيم ــطح الح س

ــة يف األغــوار الشــاملية، أمــس،  مســتوطن عــى أرض زراعي

أصيــب عــدد مــن املواطنــني باالختنــاق إثــر اقتحــام قــوات 

االحتــال بلــديت بيــت أمــر شــامل الخليــل والعيســوية رشق 
القــدس.527

تنفيذية املنظمة تبحث التحرك للجنائية الدولية 
والتحريض عىل اتفاقية »سيداو«
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عقــدت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر اجتامعــاً 

ــة  ــد املحكم ــى صعي ــرك ع ــة التح ــس، ملتابع ــاورياً أم تش

الترشيعيــة  االنتخابــات  وإجــراء  الدوليــة  الجنائيــة 

والرئاســية، وكذلــك حملــة مناهضــة اتفاقيــة ســيداو التــي 

وقــع عليهــا الرئيــس محمــود عبــاس عــام 2014، داعيــاً يف 

الســياق الحكومــي للتصــدي لهــذه الحملــة. 

ــة فتــح تحقيــق يف  وفيــام يتعلــق بقــرار الجنائيــة الدولي

ــة ملنظمــة  ــة التنفيذي ــر عضــو اللجن ــال، اعت ــم االحت جرائ

ــدره أن  ــي مص ــق اإلرسائي ــت أن القل ــح رأف ــر صال التحري

قــادة »كاحــول  العســكريني وكذلــك  نتنياهــو والقــادة 

الفــان« متأكــدون أنــه ســتتم محاســبتهم يف الجنائيــة جــراء 

ــا.  ــي ارتكبوه ــم الت الجرائ

ــت  ــادة توجه ــي، فالقي ــد اإلرسائي ــت التهدي ــض رأف ورف

ــع  ــدويل م ــا ال ــتواصل حراكه ــة وس ــدل الدولي ــة الع ملحكم

الشــعبي عــى األرض.  الحــراك  الجهــات مبــوازاة  كافــة 

مشــراً إىل أن تهديــد وزيــر املواصــات يف حكومــة االحتــال 

ومطالبتــه لنتنياهــو تحديــد مهلــة 48 ســاعة للســلطة 

ــة يف  ــة العــدل الدولي ــة يف محكم لســحب الدعــوى املقدم

ــتهدف  ــي تس ــال الت ــراءات االحت ــن إج ــأيت ضم ــاي، ي اله

عــى  صامــداً  شــعبنا  أن  مؤكــداً  الفلســطيني،  الوجــود 

أرضــه والقيــادة متمســكة مبواصلــة تحركهــا ملســاءلة دولــة 

ــا.528  ــى جرامئه ــبتها ع ــال ومحاس االحت

توقع نرش األمم املتحدة »القامئة السوداء« للرشكات 
العاملة باملستوطنات الشهر املقبل

ــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان نــرش  تعتــزم مفوضي

ــل يف  ــي تعم ــة الت ــح التجاري ــامء املصال ــوداء بأس ــة س قامئ

والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيليــة  املســتوطنات 

ــاين  ــون الث ــة كان ــول نهاي ــوالن، بحل ــة الج ــة وهضب الرشقي

ــرتوين،  ــوت« اإللك ــوت أحرون ــع »يديع ــال موق ــل. وق املقب

أمــس، إن معلومــات حــول ذلــك وصلــت إىل وزارة الخارجية 

ــة. اإلرسائيلي

وذكــرت مصــادر إرسائيليــة أنــه بعــد قــرار املحكمــة 

بإلــزام جميــع دول  املــايض،  الشــهر  األوروبيــة،  العليــا 

االتحــاد األورويب بوســم منتجــات املســتوطنات، دفعــت 

مفوضــة حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة ورئيســة تشــيي 

ــوداء يف  ــة الس ــرش القامئ ــيليت، لن ــال باتش ــابقة، ميش الس
ــة.529 ــة املقبل ــرتة القريب الف

الثالثاء 2019/12/24

مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد األقىص

االحتالل يستويل عىل بركسات وخيام ويقتلع أشجاراً

ــارك، أمــس،  اقتحــم 232 مســتوطناً املســجد األقــى املب

ــة  ــودي بحراس ــوكاه« اليه ــوار »الحان ــد األن ــام عي يف أول أي

ــي. ــال اإلرسائي رشطــة االحت

ــدس: إن 232  ــامية يف الق ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ وقال

ومرافقــة  بحراســة  األقــى  املســجد  اقتحمــوا  متطرفــا 

عنــارص مــن رشطــة االحتــال اإلرسائيــي.

وكانــت جامعــات يهوديــة متطرفــة دعــت إىل اقتحامــات 

ــوار  ــد األن ــبة عي ــارك ملناس ــى املب ــجد األق ــعة للمس واس

ــدة  ــتمر مل ــس ويس ــدأ أم ــذي ب ــودي ال ــوكاه« اليه »الحان

ــبوع. أس

وســبق أن حــذر الشــيخ محمــد حســني، مفتــي القــدس 

ــن  ــجد م ــة باملس ــة الجمع ــطينية، يف خطب ــار الفلس والدي

مغبــة هــذه االقتحامــات محمــاً رشطــة االحتال املســؤولية 

ــات هــذه االســتفزازات. ــن تداعي ــة ع الكامل

ودعــا الشــيخ حســني املواطنــني إىل شــد الرحــال إىل 

املســجد األقــى طــوال أيــام األســبوع وغرهــا مــن األيــام.

ومــن جهــة ثانيــة، أشــارت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف 

ــات يف  ــت 4 مواطن ــال اعتقل ــة االحت ــدس إىل أن رشط الق

ــاب الرحمــة يف املســجد. ــة مصــى ب منطق

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن االعتقــال جــاء بحجــة 

ــن يقتحمــون  وجــود الســيدات يف مســار املســتوطنني الذي

ــى. ــجد األق املس

وأضافــت املصــادر: إنــه جــرى تقييــد النســاء األربــع 

واقتيادهــن إىل خــارج املســجد.

وقــد كانــت رشطــة االحتــال اعتقلــت العديــد مــن 

املواطنــني وحــراس املســجد مــن محيــط مصــى بــاب 

الرحمــة بعــد إعــادة افتتاحــه يف شــهر شــباط املــايض.

ويف الخليــل، أصيبت ســيدة وابنتهــا يف حي »تل الرميدة«، 
مساء أمس، يف اعتداء للمستوطنني.530

مجلس الوزراء يرحب بإعالن الجنائية الدولية فتح 
تحقيق يف الجرائم اإلرسائيلية

املــرأة  مكانــة  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  أكــد 

ــاً  ــل وفق ــاواتها بالرج ــادي، ومس ــا الري ــطينية ودوره الفلس

لرشيعــة الســامء، وقــال: »انطاقــا من ديننــا وتراثنــا الوطني 
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ــطني  ــة فلس ــايس لدول ــون األس ــل يف القان ــتورنا املتمث ودس

ووثيقــة إعــان االســتقال، وتأكيــداً عــى مكانــة املــرأة 

الفلســطينية ودورهــا الريــادي، فإننــا ســنظل محافظــني عى 

ــا«. ــارض معه ــا يتع ــن منــارس م ــم، ول ــت والقي ــك الثواب تل

وأضــاف اشــتية يف مســتهل الجلســة األســبوعية ملجلــس 

الــوزراء التــي عقــدت اليــوم اإلثنــني يف رام اللــه: »أن قيمنــا 

الدينيــة والوطنيــة تســمو فــوق كل يشء مبــا ينســجم مــع 

قــرار املحكمــة الدســتورية ووثيقــة إعــان االســتقال وصوناً 

ألعراضنــا ووحــدة مجتمعنــا وســيادة القانــون«، مؤكــداً أن 
القانــون فــوق الجميــع.531

إرسائيل مارست تعذيباً قاسياً بحق 40 أسرياً عىل خلفية 
عملية »عني بوبني«

وحقــوق  األســر  لرعايــة  الضمــر  مؤسســة  كشــفت 

اإلنســان، أمــس، عــن مامرســة محققــي االحتــال اإلرسائيــي 

التعذيــب القــايس والعنيــف بحــق 40 أســراً، عــى خلفيــة 

عمليــة »عــني بوبــني« غــرب رام اللــه، التــي وقعــت يف شــهر 

ــة. ــا مســتوطنة إرسائيلي ــت فيه آب املــايض، وقتل

وقالــت مديــرة مؤسســة الضمــر ســحر فرانســيس خــال 

ــر  ــة يف مق ــه عــدة مؤسســات حقوقي مؤمتــر صحــايف عقدت

مؤسســة الضمــر أمــس: »إن املؤسســة خضعــت ألمــر منــع 

النــرش الــذي فرضتــه ســلطات االحتــال، لوجــود أشــخاص 

متهمــني بالقيــام بعمليــة )عــني بوبــني(، وتتالــت األحــداث 

ــدف  ــني أن اله ــق، ليتب ــري يف التحقي ــا يج ــرش مل ــع الن مبن

هــو عــدم فضــح أســاليب التعذيــب، بتواطــؤ مــن املحاكــم 

التــي  التعذيــب  القضــاء اإلرسائيــي يف جرائــم  وجهــاز 
متــت«.532

الرئيس: سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق 
العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة

ــون  ــأن يك ــه ب ــن أمل ــاس، ع ــود عب ــس محم ــرب الرئي أع

اســتقال دولــة  إنهــاء االحتــال، وتحقيــق  2020 عــام 

فلســطني عــى حــدود العــام 1967 وعاصمتهــا القــدس 

الرشقيــة.

وقــال يف رســالته إىل العــامل ملناســبة أعيــاد امليــاد املجيــد 

ــع  ــم والقم ــاة والظل ــم املعان ــة: “رغ ــنة امليادي ورأس الس

املســيحية  ومقدســاتنا  ألرضنــا  املريــر  االحتــال  جــراء 

ــاد  ــال بأعي ــى االحتف ــزم ع ــا الع ــا عقدن ــامية، إال أنن واإلس

امليــاد املجيــد، ورأس الســنة الجديــدة، برســالة مــن الفــرح 

ــامل”. ــة الع ــام إىل بقي والس

ــل  ــن أج ــلمي م ــاح الس ــنواصل الكف ــس: “س ــد الرئي وأك

تحقيــق العدالــة والكرامــة والحريــة وإقامــة الدولة لشــعبنا 

الصامــد ليعيــش يف ســام عــى أرضــه وأرض أجــداده”.

البابــا  قداســة  زيــارة  رســالته  يف  الرئيــس  واســتذكر 

فرنســيس إىل بيــت لحــم والقــدس، وصاتــه مــن أجــل 

الجــدران. وإزالــة  الســام 

وأعــرب عــن تقديــره لكنائــس األرض املقدســة، التــي 

ــم  ــل وترمي ــادة تأهي ــى إع ــؤولية اإلرشاف ع ــه “مس منحت
ــزاز”.533 ــر واعت ــكل فخ ــزت ب ــي أنج ــد، الت ــة امله كنيس

األربعاء 2019/12/25

46 ضحية خالل العام: مرصع عامل من الخليل يف 
حادث عمل داخل أرايض 48

ــار، )39  ــه النج ــد الل ــود عب ــد محم ــل محم ــي العام لق

عامــا( مــن ســكان بلــدة إذنــا غــرب الخليــل، اليــوم الثاثــاء، 

ــد  ــقوط مصع ــر س ــرة إث ــه الخط ــرا بجروح ــه متأث مرع

ــام 48. ــل أرايض ع ــدود داخ ــاء يف أس ــة بن ــه يف ورش علي

ويســتدل مــن املعطيــات املتوفــرة أن عــدد ضحايــا 

ــاء داخــل أرايض عــام 48،  حــوادث العمــل يف ورشــات البن

ــغ 46  ــوم بل ــة الي ــاري 2019 ولغاي ــام الج ــع الع ــذ مطل من

ضحيــة، فيــام لقــي 38 عامــا مرعهــم العــام املــايض، و36 

ــام 2017. ــا ع عام

كــام أصيــب نحــو 180 عامــا بينهــم 30 بجــروح خطــرة، 

ــوادث  ــة يف ح ــطة والطفيف ــني املتوس ــروح ب ــرون بج واآلخ

عمــل بورشــات بنــاء منــذ مطلــع 2019.

ــن  ــرة، م ــرة خط ــزداد بوت ــل ت ــوادث العم ــر أن ح يذك

حيــث ارتفــاع أعــداد القتــى واإلصابــات يف ورشــات العمــل، 
ــاء.534 خاصــة فــرع البن

الخميس 2019/12/26

القدس: مستوطن يقتحم كنيسة القيامة بسكني 
والعرشات ينفذون اقتحامات للمسجد األقىص

اقتحــم مســتوطن يحمــل ســكيناً، أمــس، كنيســة القيامــة 

بالقــدس املحتلــة، وفــق وســائل إعــام إرسائيليــة.

وقالــت القنــاة »13« العريــة، إن رشطــة االحتــال أوقفت 

مســتوطنا اقتحــم كنيســة القيامــة بالحــي املســيحي للبلــدة 

القدميــة بالقــدس املحتلة.

وأوضحــت أن املســتوطن كان يحمــل يف يــده »ســكني 
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مطبــخ كبــرة«، واقتحــم املــكان املقــدس يف ذروة احتفــاالت 

أعيــاد امليــاد.

وأفــادت بــأن هجــوم الشــاب عــى الكنيســة، تســبب يف 

حالــة كبــرة مــن الفــزع بــني روادهــا. وقالــت إن الهجــوم 

مل يســفر عــن إصابــات. ومل تــورد القنــاة العريــة تفاصيــل 

ــة حــول الهجــوم. إضافي

مــن جهتهــا، أدانــت الهيئــة اإلســامية املســيحية لنــرة 

القــدس واملقدســات، اقتحــام املســتوطن لكنيســة القيامــة، 

ــادة  ــة العب ــاك حري ــال بانته ــة االحت مشــرًة إىل مــي دول

ــة املقدســات. وحرم

واعتــرت الهيئــة، يف بيــان لهــا، أن هــذا االعتــداء يشــكل 

ــاً  ــاكاً صارخ ــاين وانته ــدويل اإلنس ــون ال ــاً للقان ــاً فاضح خرق

لحريــة العبــادة، مثلــام يشــكل انتهــاكاً رصيحــاً اللتزامــات 

ــال يف األرايض  ــة باالحت ــوة القامئ ــا الق ــل« بوصفه »إرسائي

الفلســطينية املحتلــة ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن وجــوب 

قبــل  مــن  العبــادة  ألماكــن  التعــرض  بعــدم  قيامهــا 

املســتوطنني، وضــامن حريــة العبــادة فيهــا وســامتها وعــدم 

املســاس بهــا أو تدنيســها بــأي شــكل ومــن أي جهــة كانــت.

مدعية »الجنائية« الدولية ترفض االنتقادات: نحن نعمل 
مبهنية واستقاللية وموضوعية

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة العام ــت املدعي رفض

فاتــو بنســودا االنتقــادات، اإلرسائيليــة واألمركيــة، لقرارهــا 

التحقيــق يف جرائــم الحــرب اإلرسائيليــة ضــد الفلســطينيني 

واملزاعــم بــأن ليــس للفلســطينيني دولــة تلبــي رشوط نظــام 

رومــا األســايس املؤســس للمحكمــة.

ــه  ــان، أمــس: »ينفــذ مكتبــي واليت وقالــت بنســودا يف بي

ــة  ــن املهني ــدر م ــى ق ــطني بأق ــة يف فلس ــة بالحال املتعلق

واالســتقالية واملوضوعيــة يف توافــق صــارم مــع نظــام رومــا 

ــو  ــك ه ــس ذل ــى عك ــام ع ــح أو اته ــايس. إن أي تلمي األس
ــة«.535 ــن الصح ــه م ــاس ل ــل وال أس ــاطة مضل ببس

الجمعة 2019/12/27

إصابة العرشات باالختناق جراء اعتداء االحتالل عىل 
مسرية كفر قدوم األسبوعية

األجانــب  واملتضامنــني  املواطنــني  عــرشات  أصيــب 

باالختنــاق، اليــوم الجمعــة، جــراء اعتــداء قــوات االحتــال 

اإلرسائيــي عــى املشــاركني يف مســرة كفــر قدوم األســبوعية، 

املناهضــة لاســتيطان واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلق 

ــا. ــذ 16 عام من

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــال اقتحمــت 

القريــة وســط إطــاق الرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، 

وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، وقنابــل والصــوت، مــا أدى 

إلصابــة العــرشات بحــاالت اختنــاق جــرى عاجهــم ميدانيــا.

ــق  ــعبية، الناط ــة الش ــق املقاوم ــال منس ــه، ق ــن جانب م

مــراد  قلقيليــة  إقليــم  باســم حركــة »فتــح«  اإلعامــي 

شــتيوي، إن املشــاركني يف املســرة رددوا الشــعارات الداعمة 

ــي كان  ــية، الت ــا الدبلوماس ــطينية وإنجازاته ــادة الفلس للقي

آخرهــا قــرار املدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــال.536 ــم االحت ــق بجرائ ــح تحقي فت

السبت 2019/12/28

“أوتشا”: االحتالل هدم 617 مبنى ورشد 898 مواطنا 
عام 2019

قــال مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 

ســلطات  إن  »أوتشــا«،  املحتلــة  الفلســطينية  األرض  يف 

االحتــال اإلرسائيــي، هدمــت 617 مبنــى يف الضفــة الغربية 

ــام 2019. ــة، خــال الع املحتل

وأوضــح »أوتشــا« يف تقريــر، بعنــوان: »حاميــة املدنيــني« 

ويوثــق الفــرتة مــا بــني 10-23 كانــون األول/ديســمر 2019، 

أن عمليــات الهــدم أدت إىل تهجــر 898 مواطنــا.

ــى أو  ــت 29 مبن ــال هدم ــلطات االحت ــت إىل أن س ولف

ــامة )ج(  ــة املس ــا يف املنطق ــى هدمه ــا ع ــرت أصحابه أج

ومدينــة القــدس املحتلــة خــال األســبوعني املاضيــني، بحجة 

ــا  ــاء، مــا أدى إىل تهجــر 45 مواطن افتقارهــا إىل رخــص البن

ــن. وإلحــاق األرضار بأكــر مــن 100 آخري

ــال  ــوات االحت ــت ق ــت أو قطع ــر، اقتلع ــا للتقري ووفق

ــو 2.500  ــس، نح ــدم رشق نابل ــات اله ــدى عملي ــال إح خ

شــجرة وشــتلة، كانــت تشــكل جــزءا مــن منطقــة محميــة 

طبيعيــة، وتخــدم نحــو 14 ألــف مواطــن مــن بلــدة بيــت 

ــا. ــني منه ــا الرعــوي القريب ــة طان ــع خرب ــك وتجمُّ فوري

قــرى يف  ثــاث  مــن  نحــو 80 مزارعــا  أن  إىل  وأشــار 

ــون األول/ديســمر،  ــوم 10 كان ــدوا ي محافظــة ســلفيت فق

ــدار،  ــف الج ــة خل ــم الواقع ــول إىل أراضيه ــة الوص إمكاني

الدخــول  تصاريــح  االحتــال  بعدمــا صــادرت ســلطات 

املمنوحــة لهــم.

ــال  ــوات االحت ــر أن ق ــر التقري ــزة، ذك ــاع غ ــا يف قط أم
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أصابــت خــال األســبوعني املاضيــني مــا مجموعــه 129 

ــرات  ــال املس ــروح خ ــًا، بج ــم 44 طف ــن بينه ــا، م مواطن

الســلمية قــرب الســياج الحــدودي.

ويف الضفــة الغربيــة، أصابــت قــوات االحتــال 14 مواطنا، 

مــن بينهــم ثاثــة أطفــال عــى األقــل، بجــروح يف حــوادث 

عــدة.

ووفقــا لتقريــر »أوتشــا«، فــإن قــوات االحتــال نفــذت مــا 

مجموعــه 154 عمليــة تفتيــش واعتقــال يف مختلــف أنحــاء 

ــم 17  ــن بينه ــا، م ــت 146 مواطن ــة واعتقل ــة الغربي الضف

طفــا عــى األقــل.

األســبوعني  خــال  أصابــوا  املســتوطنني  أن  وأوضــح 

ــوا األرضار بنحــو  ــني بجــروح وألحق ــة مواطن ــني أربع املاضي
330 شــجرة زيتــون وســبع مركبــات يف الضفــة.537

تقرير: قرار االحتالل بشأن تسجيل األرايض ترشيع لضم 
مناطق يف الضفة

قــال املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومــة 

االســتيطان التابــع ملنظمــة التحريــر، يف تقريــره األســبوعي، 

الصــادر اليــوم الســبت، إن قــرار وزير جيش االحتــال نفتايل 

بينيــت بنقــل تســجيل املســتوطنني ألراٍض بالضفــة لــوزارة 

ــق  ــع ضم مناط ــار ترشي ــأيت يف إط ــة ي ــاء« اإلرسائيلي »القض

يف الضفــة الغربيــة املحتلــة إىل إرسائيــل بشــكل فعــي، مــن 

خــال خطــوات تتنــاىف والقانــون واملواثيــق الدوليــة.

وأوضــح التقريــر، أن مــن شــأن تطبيــق خطــوة كهــذه، أن 

ــث  ــروض إســكان، حي يســهل حصــول املســتوطنني عــى ق

ــة  ــة للمحكم ــة العام ــان املدعي ــى إع ــام ع ــد أي ــأيت بع ت

الجنائيــة الدوليــة فاتــو بنســودا االنتهــاء مــن مرحلــة 

ــى أن  ــا ع ــطني، وتأكيده ــة يف فلس ــة للحال ــة األولي الدراس

كافــة الــرشوط القانونيــة لفتــح التحقيــق يف جرائــم حــرب 

محتملــة ارتكبتهــا إرسائيــل تحققــت، مبــا فيهــا جرائــم 

االســتيطان، والطلــب مــن الدائــرة التمهيديــة إصــدار قــرار 

ــطني. ــي يف فلس ــا اإلقليم ــت يف اختصاصه للب

كــام تــأيت عقــب تجميــد رئيــس وزراء االحتــال بنيامــني 

يف  الــوزارات  بــني  املشــرتكة  للجنــة  اجتامعــا  نتنياهــو 

عــى  الســيادة  فــرض  إجــراءات  يف  للبحــث  حكومتــه، 

مناطــق األغــوار الفلســطينية، وشــامل البحــر امليــت، عقــب 

قــرار الجنائيــة، خشــية مــن تحــرك جديــد للمدعيــة العامــة 

ــة. للمحكم

ــل  ــل تجاه ــال تواص ــة االحت ــر، أن حكوم ــر التقري وذك

إرادة املجتمــع الــدويل، حيــث أعلــن نتنياهــو نيتــه تقديــم 

ــة  ــاء 3 آالف وحــدة اســتيطانية، ومناطــق صناعي خطــة لبن

ــة، وذلــك يف خضــم  جديــدة يف مســتوطنات الضفــة الغربي

املعركــة االنتخابيــة الداخليــة لحــزب الليكــود للتنافــس 

ــاء  ــم خطــة البن عــى رئاســته، وأعلــن أنــه بصــدد تقدي

خــال األســبوعني املقبلــني للمصادقــة عليهــا مــن املجلــس 

ــط. ــى للتخطي األع

ويعتــزم نتنياهــو إصــدار أمــر بضــم األغــوار الفلســطينية 

إىل االحتــال قريبــا، والحصــول عــى اعــرتاف أمــريك بالكتــل 

واملســتوطنات األخــرى بالضفــة الغربيــة املحتلــة، وتعهــده 

بذلــك يف خطابــه أمــام أنصــاره عقــب فــوزه برئاســة حــزب 

الليكــود.

ويف ردود الفعــل االرسائيليــة عــى قــرار الجنائيــة، طالــب 

ــي املتطــرف بتســليئيل  ــي اليمين ــر املواصــات اإلرسائي وزي

ســموطريتيش، بهــدم قريــة فلســطينية يوميــا والقضــاء 

عــى الســلطة الوطنيــة، إذا مل ترتاجــع الســلطة عــن القضيــة 

التــي رفعتهــا ضــد إرسائيــل أمــام املحكمــة.

كــام شــّن بينيــت هجومــا حــادا عــى املحكمــة، واصفــا 

إياهــا بأنهــا »مصنــع معــاداة الســامية«، فيــام قالــت 

زعيمــة حــزب »اليمــني الجديــد« إيليــت شــاكيد إنــه »مــن 

الــروري أن تواجــه إرسائيــل قــرار املحكمــة الجنائيــة بــكل 

ــة  ــة أي ــس للمحكم ــه لي ــرة أن ــا« معت ــة له األدوات املتاح

ــات. ــل هــذه التحقيق ــام مبث ســلطة للقي

ووصــف ســفر إرسائيــل لــدى األمــم املتحــدة داين دانــون 

بأنــه »اضطهــاد لدولــة إرسائيــل«، مضيفــا »ان  القــرار 

الشــعب اليهــودي لــه حقــوق تاريخيــة وقانونيــة يف أرضــه، 

ــة« عــى حــد زعمــه. ــة قانوني ــن متحوهــا فطن ول

ــس  ــي غانت ــض« بين ــم حــزب »أزرق أبي ــن زعي ــام أعل في

أنــه »ال يوجــد أي أســاس للمطالبــة بالتحقيــق ضــد إرسائيل، 

الحكومــي  االئتــاف  يف  بأكملهــا  »إرسائيــل  أن  مؤكــدا 

واملعارضــة وغرهــا، تقــف عــى هــذا الصعيــد صفــا واحــدا« 

ــة  ــوش أخاقي ــر الجي ــو »أك ــال ه ــش االحت ــا أن جي مدعي

يف العــامل«، وأن »إرسائيــل وجيشــها ال يرتكبــان أيــة جرائــم 

حــرب«.

ــة املعارضــة  ــر عــن ردود الفعــل األمركي وتحــّدث التقري

لتوجــه الجنائيــة، فتــح تحقيــق قضــايئ يف احتــامل ارتــكاب 

ــة. ارسائيــل جرائــم حــرب يف األرايض الفلســطينية املحتل

ــدى  ــو إلح ــك بومبي ــريك ماي ــة األم ــر الخارجي ــال وزي وق
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اإلذاعــات، إن قــراره رشعنــة املســتوطنات يف الضفــة الغربية 

املحتلــة كان صحيحــا، وإننــا نتفــق مــع الرئيــس ترمــب عــى 

ــة ال  ــة الغربي ــة يف الضف ــتوطنات اإلرسائيلي ــاء املس أن إنش

يتعــارض يف حــد ذاتــه مــع القانــون الــدويل.

قدمــا  املــي  االحتــال  حكومــة  عــزم  ســياق  ويف 

ــة التابعــة  ــة املالي مبخططاتهــا االســتيطانية، صادقــت اللجن

للكنيســت عــى منحــة خاصــة لدعــم مســتوطنات الضفــة، 

تصــل إىل عــرشات املايــني مــن الــدوالرات، منهــا 34.5 

مليــون شــيقل لصالــح مجالــس املســتوطنات، كــام تشــمل 

منــح 5.5 مليــون شــيقل لغايــات دعــم ســلطات اإلســعاف 

ــاذ. واإلنق

يف حــني امتــدح رئيــس مجلــس مســتوطنات الضفــة 

ــال  ــس وزراء االحت ــاين، رئي ــد الحي ــع« دافي ــس يش »مجل

ــي  ــة الت ــة األمني ــرا إىل األهمي ــة، مش ــى املنح ــو ع نتنياه

دعــم  ورضورة  إلرسائيــل،  الضفــة  مســتوطنات  متثلهــا 

صمودهــا يف وجــه التحديــات.

وتابــع التقريــر، ان محافظــة نابلــس شــهدت أعــامل 

تجريــف مســاحات واســعة مــن األرايض التابعــة لقــرى 

املحافظــة، لصالــح توســعة مســتوطنتي »شــيلو« و»شــفوت 

راحيــل«، املقامتــني عــى أرايض قــرى جالــود وقريــوت 

ــرة. وق

ــم  ــف يف الحــوض »رق ــال بأعــامل تجري ــام االحت ــام ق ك

12« مــن أرايض قريــة جالــود موقــع »راس مويــس« لتنفيــذ 

أرايض  تســتهدف  التــي   205/22 االســتيطانية  الخطــة 

ــوت لتوســيع مســتوطنة  ــود وقري ــي جال ــني يف قريت املواطن

ــاء أكــر مــن 175 وحــدة ســكنية اســتيطانية  »شــيلو«، وبن

ــدة. جدي

وأصــدرت ســلطات االحتــال قــرارا بتوســعة طريــق 

مبحيــط  والتوســع  الضــم  جــدار  خلــف  يقــع  رئيــي 

مســتوطنة »ألفــي منشــيه« املقامــة عــى أرايض املواطنــني 

يف محافظــة قلقيليــة، بهــدف التضييــق عــى أصحــاب 

ــم. ــادرة أراضيه ــدار ومص ــف الج ــورة خل املشــاتل املحص

ومــن شــأن توســعة الشــارع الــذي ميتــد عــى طــول 

ــن  ــاحات م ــى مس ــتياء ع ــؤدي إىل االس ــرت، أن ي 1300 م

أرايض املواطنــني يف املنطقــة، وتدمــر اآلبــار االرتوازيــة 

فيهــا، وإلحــاق أرضار بنحــو 11 مشــتا محصــورا خلــف 

الجــدار، تقــع عــى مســاحة 500 دونــم، وتعيــل الكثــر مــن 

العائــات الفلســطينية.

وأوضــح التقريــر أن مســتوطني »عامنوئيــل« املقامــة 

عــى أرايض قــرى جينصافــوط، وإماتــني، والفنــدق، يلقــون 

القــرى،  تلــك  أرايض  يف  املســتوطنة  مصانــع  مخلفــات 

ــا مــن اســرتجاعها بعــد 20 عامــا مــن  ــي متكــن أصحابه الت

محــاوالت املســتوطنني االســتياء عليهــا.

ــن  ــد م ــات تهدي ــك األرايض لعملي ــاب تل ــرض أصح وتع

قبــل املســتوطنني، فضــا عــن االعتــداءات عــى ممتلكاتهــم 

وحــرق وتخريــب أشــجارهم ومحاصيلهــم الزراعيــة، حيــث 

ملكــب  وتحويلهــا  األرض  بتخريــب  املســتوطنون  يقــوم 

ــني. ــن املواطن ــا م ــات انتقام نفاي

ــوم  ــي يق ــر الت ــات التزوي ــى صفق ــد ع ــل جدي ويف دلي

بهــا املســتوطنون بتواطــؤ مــن حكومــة االحتــال، انتزعــت 

ــتوطنني  ــاء املس ــي بإخ ــرارا يق ــل، ق ــامر الخلي ــة إع لجن

مــن مبنــى عائلــة البكــري، الواقــع يف منطقــة تــل الرميــدة 

ــوين دام 15  ــد رصاع قان ــل، بع ــن الخلي ــة م ــدة القدمي بالبل

ــا. ــف أنواعه ــال مبختل ــم االحت ــا يف محاك عام

اســتئناف  بــرد  قــرارا  االحتــال  محكمــة  وأصــدرت 

املســتوطنني وإخائهــم، وتغرميهــم عــن الفــرتة التــي مكثــوا 

ــى. ــا يف املبن فيه

ــاكات  ــن األرض انته ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــق املكت ووث

ــايل: ــو الت ــى النح ــت ع ــبوعية، وكان ــال األس االحت

ــال االرسائيــي سياســة  القــدس: واصلــت ســلطات االحت

هــدم منــازل املواطنــني خاصــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، 

حيــث هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة االحتــال يف جبــل 

املكــر جنــوب القــدس منزلــني يف »خلــة عبــد« تعــود 

ــل أن تجــر  ــر، قب ــه منت للمقــديس صــاح شــقرات ونجل

ــص. ــه؛ بحجــة عــدم الرتخي ــه عــى إخائ قاطني

ــني  ــن طابق ــا م ــاء مكون ــد اإلنش ــزال قي ــت من ــام هدم ك

ــان،  ــدة العيســوية، يعــود للمقــديس جــامل عطــا علي يف بل

ــق  ــام أغل ــص، في ــدم الرتخي ــة ع ــة بحج ــات تجاري و3 مح

ــؤدي إىل حــي املــرارة  ــم )1( امل مســتوطنون، الشــارع رق

ــة. ــدس املحتل وحــي الشــيخ جــراح وســط الق

الخليــل: هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي غرفــة 

ســكنية يف منطقــة غويــن رشق بلــدة الســموع جنــوب 

إســامعيل  خــر  للمواطــن  ملكيتهــا  تعــود  الخليــل، 

الحوامــدة، وغرفــة ســكنية تعــود للمواطــن فايــز إبراهيــم 

شــحادة يف منطقــة مغايــر العبيــد رشق بلــدة يطــا.

ــاه يف منطقــة  وأقــدم مســتوطنون، عــى متديــد خــط مي
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الســهلة بالقــرب مــن املحكمــة الرشعيــة مــن البلــدة 

ــرتي إىل  ــت الزع ــن بي ــاه م ــال املي ــل، إليص ــة بالخلي القدمي

ــا أدى  ــراً، م ــه مؤخ ــتولوا علي ــذي اس ــب ال ــو رج ــت أب بي

إىل إتــاف خطــوط امليــاه الرئيســة للبلديــة، والتــي تُغــذي 

ــا. ــة بأكمله املنطق

واســتولت قــوات االحتــال، عــى شــاحنة تعــود للمواطــن 

ــود  ــر« يع ــار »باج ــاش، وحف ــو عي ــق أب ــر ازري ــد عم محم

للمواطــن ســامر محمــد عــي اخليــل مــن بلــدة بيــت أمــر 

ــود  ــتصاح أرض تع ــام يف اس ــال عمله ــل، خ ــامل الخلي ش

ــل بريغيــث يف منطقــة ثغــرة الشــبك شــامل  للمواطــن نبي

رشق البلــدة بالقــرب مــن بيــت الركــة الــذي اســتوىل عليــه 

املســتوطنون ســابقا.

ــا  ــال مــن أصحــاب األرض مغادرته ــود االحت ــب جن وطل

فــورا، واســتولوا عــى الشــاحنة والحفــار، وأعلنــوا املنطقــة 

عســكرية مغلقــة، ومنعــوا أصحابهــا مــن دخولهــا أو العمــل 

فيهــا، رغــم أن بريغيــث ميتلــك كافــة األوراق التــي تثبــت 

ملكيتــه لهــا.

ــة يف  ــال، أرايض زراعي ــات االحت ــت آلي ــت لحــم: جرف بي

ــرم  ــع ك ــم، يف موق ــت لح ــة بي ــوع رشق محافظ ــدة تق بل

الخطيــب غــرب البلــدة مبحــاذاة الشــارع العــام، مــا أدى إىل 

ــذ عــرشات الســنني. تدمــر أشــجار مزروعــة من

ــة  ــن مزارعــي قري ــددا م ــال، ع ــوات االحت ــرت ق وأج

ــة  ــم البالغ ــادرة أراضيه ــى مغ ــة ع ــان رشق املحافظ كيس

مســاحتها 100 دونــم تحــت تهديــد الســاح، وعــدم العــودة 

ــم  ــام أنه ــال عل ــة واالعتق ــيتعرضون للماحق ــا، وإال س إليه

ميتلكــون أوراقــا ثبوتيــة، ويقومــون بزراعتهــا منــذ ســنوات 

ــح والشــعر. بالقم

واقتحــم عــرشات املســتوطنني املســلحني برفقــة الــكاب 

وحاميــة مــن جيــش االحتــال، منطقــة بــرك ســليامن 

ــل  ــة تط ــة مرتفع ــة جبلي ــم وتل ــت لح ــوب بي ــة جن األثري

عــى قريــة أرطــاس املجــاورة، وتجولــوا يف الــرك واألحــراش 

ــا. ــة له التابع

ــر  ــدم وتدم ــة ه ــال حمل ــوات االحت ــنت ق ــس: ش نابل

رشق  طانــا  خربــة  يف  الزراعيــة  واملحميــات  للمســاكن 

محافظــة نابلــس، وهدمــت خيمــة للمواطــن حكــم زهــدي 

نصــارصة، وخيمتــني للمواطــن يوســف فايــز حننــي، ومغــارة 

للمواطــن خالــد وليــد حننــي، باإلضافــة إىل ساســل حجريــة 

ــاه األمطــار. ــار جمــع مي وآب

الزراعيــة،  باملحميــات  املحيــط  الســياج  كــام دمــرت 

واقتلعــت نحــو 3 آالف شــجرة زيتــون غرســتها بلديــة بيــت 

فوريــك مؤخــرا، وقطعــت عــرشات األشــجار املزروعــة منــذ 

عــدة ســنوات. وأطلــق مســتوطنون أبقارهــم وســط أشــجار 

ــا قضــاء نابلــس. ــدة عورت ــون يف أرايض بل الزيت

ســلفيت: اســتولت قــوات االحتــال، عــى مركبــة يف 

ــاد املواطــن أحمــد  ــث أف ــة مــردا شــامل ســلفيت، حي قري

رســمي خفــش، بــأن جنــود االحتــال داهمــوا منــزل عائلتــه 

وفتشــته وعبثــت مبحتوياتــه، قبــل أن يســتولوا عــى مركبتــه 

الخاصــة.

ــد  ــن ماج ــى أرض املواط ــتوطن ع ــتوىل مس ــوار: اس األغ

عبــد الــرازق، وقــام بحراثتهــا وطــرد صاحبهــا منهــا بالقــوة 

ــح باألغــوار الشــاملية، يف  ــة يف وادي املال ــة الحديدي يف خرب

ظــل اســتمرار تجريــف األرايض الزراعيــة يف تلــك املنطقــة.

طوباس: اســتولت قــوات االحتــال عــى جــرار زراعــي يف 

منطقــة الــرأس األحمــر يعــود للمواطــن عايــش أبــو كبــاش، 

كــام اســتولت عــى جــرار زراعــي يف منطقــة الــرأس األحمر، 

جنــوب رشق طوبــاس يعــود للمواطــن محمــود عبــد اللــه 
أبــو جــواد.538

األحد 2019/12/29

الحكومة اإلرسائيلية تتجاهل طلب السلطة الفلسطينية 
بإجراء االنتخابات بالقدس املحتلة

قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة، مســاء أمــس، تجاهــل طلب 

ــطينية يف  ــات الفلس ــراء االنتخاب ــطينية بإج ــلطة الفلس الس

مدينــة القــدس املحتلــة.

وقالــت صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« العريــة عــى 

موقعهــا اإللكــرتوين، إنــه وبعــد مناقشــات رفيعــة املســتوى 

يف األيــام األخــرة، قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة تجاهــل 

طلــب الســلطة الفلســطينية بالســامح لســكان رشقــي 

ــطينية. ــة الفلس ــات الرملاني ــاركة يف االنتخاب ــدس باملش الق

وأشــارت الصحيفــة، إىل أن القــرار اإلرسائيــي قــد يتســبب 

بعرقلــة وشــل االنتخابــات الفلســطينية.

ولفتــت إىل أن الســلطة الفلســطينية بعثــت إلرسائيــل 

رســالة الشــهر املــايض عــر وزيــر الشــؤون املدنيــة حســني 

ــد  ــدس، بع ــي الق ــات رشق ــراء انتخاب ــب بإج ــيخ تطال الش

ــى  ــامس” ع ــح” و“ح ــني “فت ــطينياً ب ــق فلس ــم التواف أن ت

ــي  ــك رشق ــا يف ذل ــطينية مب ــة األرايض الفلس ــا بكاف إجرائه
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ــدس539. الق

األمم املتحدة: إرسائيل هدمت أو صادرت 617 مبنى يف 
الضفة خالل العام الجاري

ــم  ــع لألم ــانية التاب ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــال مكت ق

أو  هدمــت  االحتــال  ســلطات  إن  »أوتشــا«  املتحــدة 

صــادرت 617 مبنــًى يف الضفــة اإلرسائيــي الغربيــة، مبــا فيهــا 

ــا أدى إىل تهجــر  ــام 2019، م ــة، خــال الع ــدس الرشقي الق

898 فلســطينياً.

وأضــاف »متثــل هــذه األرقــام زيــادة بلغــت 35 يف املائــة 

باملقارنــة مــع الفــرتة نفســها مــن العــام 2018«.

وأشــار اىل أن »مــا يربــو عــى 20 يف املائــة مــن مجمــوع 

املبــاين التــي اســتهدفت يف العــام 2019، ونحــو 40 يف املائــة 

مــن جميــع املبــاين التــي قدمــت كمســاعدات بتمويــل مــن 

املانحــني، تقــع يف مناطــق إطــاق النــار التــي تغطــي نحــو 

30 يف املائــة مــن مســاحة املنطقــة )ج(.

ولفــت إىل أنــه »بحجــة االفتقــار إىل رخص البنــاء، هدمت 

الســلطات اإلرسائيليــة 29 مبنــى أو أجــرت أصحابهــا عــى 

هدمهــا يف املنطقــة )ج( والقــدس الرشقيــة، مــا أدى إىل 

تهجــر 45 شــخصاً وإلحــاق األرضار بأكــر مــن 100 آخريــن، 

وذلــك خــال الفــرتة مــا بــني 23-10 كانــون األول الجــاري.

وأشــار إىل أنــه يف ذات الفــرتة »نفــذت القــوات اإلرسائيلية 

ــف  ــال يف مختل ــش واعتق ــة تفتي ــه 154 عملي ــا مجموع م

أنحــاء الضفــة الغربيــة واعتقلــت 146 فلســطينياً، مــن 
ــل«.540 ــاً عــى األق ــم 17 طف بينه

يف رسقة جديدة...إرسائيل تصادق عىل اقتطاع 150 
مليون شيقل من أموال املقاصة الفلسطينية

ــي  ــوزاري اإلرسائي ــس ال ــدة، صــادق املجل ــة جدي يف رسق

املصغــر )الكابينيــت(، مســاء اليــوم األحد، عــى اقتطاع 150 

مليــون شــيقل مــن أمــوال العوائــد الريبيــة الفلســطينية 

»املقاصــة«، بحجــة دفعهــا كرواتــب ألرس الشــهداء ولــألرسى 

يف ســجون االحتــال مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية.

مصادقــة  أن  إرسائيليــة،  إعــام  وســائل  وذكــرت 

»الكابينيــت« عــى االقتطــاع جــاءت اســتجابة ملقــرتح تقــدم 

بــه وزيــر الجيــش نفتــايل بينــت.

ــد  ــاس، أك ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــر أن رئي يذك

ــاء لعائــات الشــهداء  يف أكــر مــن مناســبة، »ســنبقى أوفي

ــا  ــي لدين ــو بق ــم، ول ــع مخصصاته ــنواصل دف واألرسى وس

ــم«.541 ــنرفه له ــد س ــرش واح ق

الخارجية: نتنياهو يسعى للبقاء يف الحكم والهروب من 
تهم الفساد عرب تكريس االحتالل

 قالــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني، إن رئيــس الــوزراء 

اإلرسائيــي املنتهيــة واليتــه بنيامــني نتنياهــو، يســعى بشــتى 

ــة  ــم بدول ــدة الحك ــاء يف س ــدع للبق ــل والخ ــبل والحي الس

االحتــال، والهــروب مــن تهــم الفســاد التــي تاحقــه، عــر 

ــة  ــة املعادي ــة املتطرف ــف اليميني ــن املواق ــد م ــان املزي اع

للســام والداعيــة إىل تكريــس االحتــال وتعميق االســتيطان 

ــن  ــعة م ــزاء واس ــي ألج ــم التدريج ــات الض ــع عملي وترسي

ــيد  ــو تحش ــايس نح ــل أس ــة، كمدخ ــة املحتل ــة الغربي الضف

ــي  ــة املواقــف الت ــه تحــت راي ــي مــن حول اليمــني اإلرسائي

ــا. يطلقه

وأضافــت الخارجيــة يف بيــان لهــا، اليــوم األحــد، »ينحــر 

كَــرَم نتنياهــو لليمــني واليمــني املتطرف يف ســيل مــن الوعود 

ــني  ــة عــى حســاب الحقــوق الفلســطينية يغلفهــا ب املتتالي

الفينــة واألخــرى بأبعــاد إقليميــة مختلفــة، تــارة بتضخيــم 

مفهــوم )العــدو الخارجــي(، وأخــرى عــر التغنــي بتقــارب 

عــريب ارسائيــي مزعــوم، ومتجيــد تحالفــه مــع إدارة ترمــب 

وفريقــه املتصهــني«.

ــا  ــل علين ــه ليط ــع نفس ــاوض م ــو يتف ــت أن نتنياه وبين

يف األيــام األخــرة مبــا يشــبه خارطــة طريــق ألطامعــه 

ــد  ــن جدي ــدا م ــطني، مؤك ــة فلس ــتعامرية يف أرض دول االس

ــول  ــعي للحص ــوار والس ــم األغ ــابقة بض ــوده الس ــى وع ع

عــى اعــرتاف أمــريك بذلــك وفــرض القانــون اإلرسائيــي عــى 

جميــع املســتوطنات دون اســتثناء حســب تعبــره، وفــرض 

ــة إىل  ــة، إضاف ــى الضف ــة( ع ــيادة اليهودي ــامه )الس ــا أس م

إعانــه األخــر نيتــه بالــرشوع يف بنــاء أكــر مــن ألفــي 

ــة. ــة املحتل ــة الغربي ــدة بالضف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

وأكــدت الخارجيــة أن نقــاط نتنياهــو الســتة التــي جــاء 

عــى ذكرهــا يف األيــام األخــرة هــي أوســع عملية اســتخفاف 

ــي  ــن يدع ــكل م ــني وب ــادة الدولي ــدويل والق ــع ال باملجتم

ــام  ــق الس ــان وتحقي ــوق اإلنس ــادئ حق ــى مب ــه ع حرص

ــني  ــرشوع اليم ــر م ــس جوه ــني، ويعك ــل الدولت ــاً لح وفق

االســتعامري ومضمونــه الحقيقــي املتمثــل يف ابتــاع الضفــة 

ــة، هــو  ــة املحتل ــة مبــا فيهــا القــدس الرشقي ــة املحتل الغربي

ــاول إدارة  ــذي تح ــي ال ــريك اإلرسائي ــف األم ــاس التحال أس

ترامــب تســويقه والرتويــج لــه تحــت مــا تســمى بـ)صفقــة 
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القــرن(، كبديــل للمفاوضــات وفقــا ملرجعيــات الســام 

ــاب  ــرز لانق ــة األب ــت الرتجم ــو يف ذات الوق ــة، وه الدولي

واســتبدال  الدوليــة وقراراتهــا،  الرشعيــة  عــى  األمــريك 

ــا. ــوة وعنجهيته ــون الق ــدويل بقان ــون ال القان

ولفتــت إىل أن نتنياهــو ليــس رشيــك ســام، بــل هــو عدو 

للســام، عــدو للقانــون الــدويل ومعــادي للرشعيــة الدوليــة، 

وعــى املجتمــع الــدويل التعامــل مــع هــذه الحقيقــة، 

وإدارة ترمــب ال تهــدف لتحقيــق الســام بــني الفلســطينيني 

ــل  ــة وتحوي ــة اإلرسائيلي ــيخ الهيمن ــا ترس ــني وإمن واإلرسائيلي

االحتــال اإلرسائيــي إىل واقــع وحــق مــن منطلــق التفــوق 

االمــريك واالســتعاء، بغــض النظــر عــن موازيــن القــوى عى 

املســتوى اإلرسائيــي أو عــى املســتوى األمــريك، فالشــعب 

الفلســطيني بقــواه الحيــة وقيادتــه الرشــيدة قالت وســتبقى 

تقــول ال، وســتواجه هــذه التحديــات وستفشــلها542.

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليامن جنوب بيت 
لحم

 اقتحــم مســتوطنون، اليــوم األحــد، منطقــة بــرك ســليامن 

الســياحية الواقعــة بــني بلــدة الخــر وقريــة أرطــاس 

ــت لحــم. ــوب بي جن

وأفــادت مصــادر أمنيــة لـ»وفــا«، بــأن أكــر مــن 70 

اقتحمــت  االحتــال  قــوات  حاميــة  وتحــت  مســتوطنا 

تلموديــة. طقوســا  وأدوا  ســليامن،  بــرك  منطقــة 

يذكــر أن منطقــة بــرك ســليامن تتعــرض منــذ فــرتة طويلة 
القتحامــات متكــررة مــن قبل املســتوطنني.543

سلطات االحتالل تعتزم املصادقة عىل بناء 2000 وحدة 
استيطانية يف الضفة

تعتــزم ســلطات االحتــال اإلرسائيــي املصادقــة عــى 

2000 وحــدة اســتيطانية داخــل املســتوطنات يف الضفــة 

ــداع  ــل إي ــة، حيــث ســيتم يف األســبوع املقب ــة املحتل الغربي

املخطــط للمصادقــة عليــه مــن قبــل مــا يســمى »املجلــس 

ــتيطاين«. ــاء االس ــط والبن ــى للتخطي األع

ــوم  ــادر الي ــا الص ــس« يف عدده ــة »هآرت ــرت صحيف وذك

األحــد، أن »املجلــس األعــى« ســيناقش أيضــا املصادقــة عى 

الخارطــة الهيكليــة ملســتوطنة »حرشــه«، وبــؤرة اســتيطانية 

محاذيــة، وكذلــك عــى حــي جديــد يف مســتوطنة »تاملــون«، 

يضــم 258 وحــدة اســتيطانية، حيــث ســيتم تســويتها 

ومنحهــا تراخيــص البنــاء.

وينســجم إيــداع املخطــط لتوســيع مســتوطنات بالضفــة، 

مــع تريحــات رئيــس الحكومــة بنيامــني نتنياهــو، يف 

األســبوع املــايض، حيــث قــال إنــه يدعــم ويعــزز املصادقــة 

ــة. ــة الغربي ــتيطانية يف الضف ــاء 3000 وحــدة اس ــى بن ع

ــدد  ــر إىل أن ع ــة يش ــذه اللجن ــامل ه ــدول أع ــن ج لك

ــة  ــي ســيتم مناقشــتها واملصادق الوحــدات االســتيطانية الت

االســتيطانية  الوحــدات  غالبيــة  أن  علــام  أقــل،  عليهــا 

املقرتحــة للمصادقــة تتواجــد يف مراحــل التخطيــط األوليــة، 

ــات. ــم االعرتاض ــل تقدي وقب

البــؤرة  ورشعنــة  التنظيــم  محــاوالت  مــن  وكجــزء 

القضــايئ  املستشــار  أصــدر  »حرشــه«،  يف  االســتيطانية 

لحكومــة االحتــال أفيحــاي مندلبليــت، رأيــا يف نهايــة عــام 

ــة  ــى األرايض الفلســطينية مبلكي ــتياء ع 2017 ســمح باالس

خاصــة لألغــراض العامــة يف املســتوطنات، حســب مــا نقلــه 

ــرب 48. ــع ع موق

كــام ســيناقش املجلــس املصادقــة عــى 147 وحــدة 

اســتيطانية يف مســتوطنة »متســبي أريحــا« يف منطقــة 

األغــوار، إذ تتواجــد هــذه الوحــدات يف املرحلــة األكــر 

تقدمــا مــن خطــط البنــاء قبــل املصادقــة النهائيــة.

ويناقــش املجلــس أيضــا مرحلــة التخطيــط املتقدمــة 

ــني  ــرب ع ــوف« ق ــه تس ــتوطنة »نفي ــدة يف مس لـــ100 وح

بوبــني، باإلضافــة إىل 72 وحــدة يف مســتوطنة »أرئيــل«، 

و107 وحــدات يف مســتوطنة »إلــون موريــه«.

كــام ســتعقد جلســة مناقشــات أوليــة حــول خطــة 

إلنشــاء 534 وحــدة اســتيطانية، و12 وحــدة تجاريــة أخــرى 

يف مســتوطنة »شــيلو«.

باإلضافــة إىل ذلــك، ســتتم مناقشــة الخطــط لتوســيع 

»جفعــات  مســتوطنات  يف  أيضــا  االســتيطاين  املــرشوع 

ميخميــش«،  و»معاليــه  أدوميــم«،  و»معاليــه  زئيــف«، 

و»عاملــون«، و»كوخــاف يعقــوب«، واملنطقــة الصناعيــة يف 
»إميانويــل«.544 مســتوطنة 

األسري الشوبيك: مل أعد قادرا عىل تحّمل ظروف السجن 
الصعبة

ــد األســر املســّن فــؤاد الشــوبي )80 عامــا(، بأنــه »مل  أكّ

يعــد قــادراً عــى تحّمــل الوضــع الصحــي الــذي يعيشــه يف 

ظــروف الّســجن الصعبــة.

ــؤون  ــة ش ــي هيئ ــارة محام ــال زي ــوبي خ ــار الش وأش

ــه عــاش  ــه يف ســجن »النقــب«، إىل أن ــن ل األرسى واملحرري
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أصعــب أيــام حياتــه خــال األســبوعني املاضيــني، إثــر 

ــن  ــّد م ــه، أّدت إىل الح ــة يف عيني ــة جراحي ــه لعملي خضوع

حركتــه، واعتــامده الــكّي عــى زمائــه األرسى يف تلبيــة 

احتياجاتــه اليوميــة، مــا كان لــه األثــر الســيئ عــى حالتــه 

ــية. النفس

ــخ  ــراراً بتاري ــدرت ق ــد أص ــال ق ــة االحت ــت محكم وكان

20 ترشيــن الثــاين/ نوفمــر املنــرم، برفــض طلــب إعــادة 

النظــر يف إطــاق رساحــه الــذي تقّدمــت بــه الهيئــة؛ مّدعيــة 

»خطــورة قضيتــه وعــدم إبدائــه الّنــدم«، علــامً أنهــا كانــت 

قــد رفضــت اإلفــراج عنــه يف محكمــة »ثلثــي املــّدة« عــام 

.2017

ــر  ــو أك ــزة، وه ــن غ ــوبي م ــؤاد الش ــر ف ــر أن األس يذك

األرسى ســّناً، وكانــت قــد اعتقلتــه ســلطات االحتــال عــام 

2006، وقــد قــررت يف ايلــول/ ســبتمر عــام 2015 خصــم 3 

ســنوات مــن حكمــه  لتصبــح 17 عامــا بــدال مــن 20، بعــد 

تقديــم أكــر مــن طلــب اســتئناف نتيجــة وضعــه الصحــي 

الصعــب، كــام عقــدت لــه جلســة يف شــهر أيــار/ مايــو العام 

ــا  ــم تأجيله ــه، وت ــادر بحق ــم الص ــر يف الحك ــايض، للنظ امل

لوقــت غــر محــدد، وهــو يعــاين مــن الرسطــان ومــن عــّدة 
أمــراض يف القلــب واملعــدة والعيــون.545

االثنني 2019/12/30

)محدث( اشتية يف جلسة الحكومة: اقتطاع أموال 
إضافية من املقاصة يعيدنا إىل مربع جديد لألزمة

تسهيالت إرسائيل لغزة تأيت لتعزيز االنقسام ورضب 

املرشوع الوطني

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية »إن ذهــاب إرسائيــل 

الرائــب  عائــدات  مــن  جديــدة  خصومــات  بتنفيــذ 

ــة  ــت حج ــيقل، تح ــون ش ــل إىل 150 ملي ــطينية تص الفلس

الدفــع ألرس األرسى والشــهداء ســيرتتب عليــه رد فعــل 

ــا«. ــا جميع ــب من مناس

األســبوعية  الجلســة  مســتهل  يف  اشــتية  وأضــاف 

ــوم  ــه، الي ــة رام الل ــدت يف مدين ــي عق ــوزراء الت ــس ال ملجل

ــا أن ننهــض،  ــد لن ــل ال تري االثنني، »مــن الواضــح ان ارسائي

ولكــن رغــم تجــدد األزمــة ســتبقى الحكومــة يف ذات 

العــام. املــال  إدارة  والكفــاءة يف  والنشــاط،  الفعاليــة، 

ــة  ــذه الحال ــتصل يف ه ــة س ــغ املتقطع ــح أن املبال وأوض

يعيدنــا إىل مربــع جديــد  إىل 650 مليــون شــيقل، مــا 

ــال  ــة يف إدارة امل ــا بحكم ــا أن نتجاوزه ــي حاولن ــة الت لألزم

ــس  ــى عك ــة ع ــؤرشات االقتصادي ــاءت امل ــث ج العام، حي

كل التوقعــات، وارتفعــت وتــرة النمــو املحــي اإلجــاميل مــع 

نهايــة عــام 2019 بنســبة 1.9%، إذ كان متوقعــا لهــا دوليــا 

ــب  ــايف الطل ــس تع ــذا يعك ــالب، وه ــل إىل 2.7% س أن تص

ــطة  ــو األنش ــرة من ــن وت ــاق األرسي، وتحس ــي، واإلنف املح

ــرة االنفــاق الحكومــي،  ــة الرئيســية، وتســارع وت االقتصادي

ــداد  ــا بس ــام قمن ــا، ك ــن أموالن ــزءا م ــتعدنا ج ــد أن اس بع

ــرة النمــو الزراعــي  ــا، ووت ــة علين معظــم املتأخــرات املرتتب

شــهدت منــوا ملحوظــا يف الربــع الرابــع مــن العــام الجــاري، 

ــة يف تراجــع ملحــوظ. ــة البطال ــام أن أزم ك

ــل  ــا والتوص ــاوز خافاتن ــاول تج ــرة نح ــع: يف كل م وتاب

إىل تفاهــامت تســهم يف تنقيــة األجــواء يف محاولــة لوحــدة 

الوطــن، فــإن حــامس تبــادر يف تســميم هــذه األجــواء 

ــول  ــة ح ــرات العام ــاز املخاب ــة لجه ــات باطل ــق اتهام بخل

اغتيــال الشــهيد بهــاء أبــو العطــا، غــر أن العقيــدة الوطنيــة 

ــق،  ــني العــدو الصدي ــز ب ــة الفلســطينية متي ــزة األمني لألجه

ــع  ــة أصاب ــن، وإن إزاح ــة الوط ــي خدم ــاذا تعن ــرف م وتع

االتهــام عــن إرسائيــل هــو ترئــة لهــا، وهــذا األمــر ال نقبــل 

ــه«. ــه وندين ب

وبشــأن التصعيــد اإلرسائيــي األخــر فيــام يخــص التوســع 

ــد  ــد ض ــل بالتصعي ــوم ارسائي ــتية: تق ــال اش ــتيطاين، ق االس

بنــاء 2000 وحــدة  وبإعانهــا  وأموالنــا،  وأرضنــا  أهلنــا 

بالضــم  والبــدء  الضفــة،  أرايض  يف  جديــدة  اســتيطانية 

التدريجــي ألرايض املســتوطنات التــي هــي أرضنا واســتولت 

ــي  ــم الحــرب« الت ــة »جرائ ــان يف خان ــل، يقع ــا إرسائي عليه

ــدويل. ــون ال ــا القان ــب عليه يحاس

ــا  ــا زلن ــال اشــتية: م ــات، ق وبخصــوص موضــوع االنتخاب

ننتظــر عــر وســطاء دوليــني اإلجابــة االرسائيليــة حــول 

الســامح يف إجــراء االنتخابــات يف مدينــة القــدس، ومــن 

ــد الطلــب  ــه نعي ــل متعمــد، وعلي الواضــح أن تلكــؤ إرسائي

مــن املجتمــع الــدويل أن يضغــط مبــا يســتطيع إلنجــاز هــذه 

ــا. ــا جميع ــي لن ــتحقاق وطن ــي اس ــي ه ــات الت االنتخاب

ــل لقطــاع  وحــول التســهيات التــي أعلنــت عنهــا ارسائي

غــزة، حــذر رئيــس الــوزراء مــن املخططــات املقرتحــة، وقال: 

إن الهجمــة االرسائيليــة الرشســة عــى أرضنــا وأموالنا، جاءت 

يف وقــت تقــدم فيــه إرسائيــل تســهيات إىل قطــاع غــزة مــن 

توصيــل أمــوال، ووعــود ببنــاء مينــاء، ومطــار، ومستشــفى 
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ومنطقــة صناعــة، حيــث إن هــذا املخطــط برهــان جديــد 

ــز االنقســام وســلخ قطــاع غــزة عــن  عــى الرمــي إىل تعزي

الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، وتســاوق مــع املخطــط 

لــرب املــرشوع الوطنــي الفلســطيني وتدمــره.

كــام هنــأ رئيــس الــوزراء أبنــاء شــعبنا يف الوطن والشــتات 

بحلــول العــام الجديــد 2020، كــام تقــّدم إلخوانــه يف حركــة 

ــة بالذكــرى الـــ55  ــي بالتهنئ ــح« قاطــرة النضــال الوطن »فت

لانطاقــة، مؤكــدا البقــاء عــى العهــد مــن أجــل فلســطني 

حــرة، وعامــرة، ودميقراطيــة وذات ســيادة، وعاصمتهــا 
القــدس، وعــودة الاجئــني.546

الثالثاء 2019/12/31

100 يوم عىل إرضاب األسري أحمد زهران ووضعه 
الصحي خطري

 دخــل األســر أحمــد زهــران )42 عامــا( مــن قريــة 

ــه الـــ)100(  ــه، يوم ــو مشــعل شــامل غــرب رام الل ــر أب دي

ــه اإلداري،  يف اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام، رفضــا العتقال

ــادة  ــل »عي ــة خطــرة يف معتق ــا صحي ــث يواجــه ظروف حي

ــة«. ــجن الرمل س

وقــال نــادي األســر يف بيــان، اليــوم الثاثــاء، إن ســلطات 

االحتــال بأجهزتهــا املختلفــة، تتاعــب يف مصــر األســر 

زهــران، وتحــاول أن تلتــف عــى إرضابــه بعــد اإلعــان عــن 

نيتهــا تحويلــه للتحقيــق، ومُتاطــل يف البــت باالســتئناف 

ــه اإلداري. ــت اعتقال ــرار تثبي ــدم ضــد ق املق

وأضــاف أن محكمــة االحتــال أرجــأت يف 19 كانون األول/

ديســمر الجــاري عقــد جلســة االســتئناف ضــد القــرار، ويف 

23 مــن الشــهر ذاتــه ُعقــدت الجلســة، وحتــى اآلن مل تُصدر 

ــة أنهــا ســتُقدم  املحكمــة القــرار، وذلــك بعــد ادعــاء النياب

بيانــات بحقــه.

ولفــت إىل أن اســتمرار تعنــت ســلطات االحتــال، يهــدف 

لانتقــام مــن األســر زهــران، وإيصالــه ملرحلــة صحيــة 

خطــرة، يصعــب عاجهــا الحقــا، وتؤثــر عــى مصــره، وهــذا 

مــا جــرى مــع غالبيــة األرسى الذيــن خاضــوا إرضابــات عــن 

الطعــام.

وتواصــل ســلطات االحتــال فــرض جملــة مــن اإلجــراءات 

التنكيليــة بحقــه، أبرزهــا حرمانــه مــن الزيــارة، وعزلــه 

يف ظــروف صعبــة، عــدا عــن الضغــوط التــي مُيارســها 

ــاعة. ــدار الس ــى م ــه ع ــجانون علي الّس

وأوضــح أن هــذا هــو اإلرضاب الثــاين لألســر زهــران 

ــهر آذار/ ــاض األول يف ش ــث خ ــاري، حي ــام الج ــال الع خ

مــارس، واســتمر ملــدة 39 يومــا، وأنهــاه بعــد وعــود بإنهــاء 

ــراج  ــده باإلف ــث بوع ــال نك ــه اإلداري، إال أن االحت اعتقال

عنــه، وأصــدر قــرار اعتقــال إداري جديــد، عــى إثــره رشع 

ــايل. ــاإلرضاب الح ب

ــى 15  ــابق أم ــر س ــران أس ــره أن زه ــر ذك ــن الجدي م

ــاء. ــة أبن ــو أب ألربع ــال، وه ــجون االحت ــا يف س عام

يُشــار إىل أن أكــر مــن 50 أســرا خاضــوا إرضابــات فرديــة، 

ضــد سياســات إدارة ســجون االحتــال، غالبيتهــا رفضــا 
لاعتقــال اإلداري.547

72 شهيدا منذ مطلع العام: 2019 »عام املذبحة« 
بالنسبة للعامل الفلسطينيني

فلســطني  عــامل  نقابــات  اتحــاد  عــام  أمــني   اعتــر 

»شــاهر ســعد«  2019 عــام املذبحــة بالنســبة للعــامل 

عــدد  يف  املــروع  لارتفــاع  نظــراً  وذلــك  الفلســطينيني، 

العــامل الذيــن استشــهدوا يف مواقــع العمــل ســواء يف ســوق 

العمــل اإلرسائيــي أو الفلســطيني عــى حــد ســواء، حيــث 

بلــغ عــدد الشــهداء مــع نهايــة العــام الجــاري 72 شــهيدا، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــني ع موزع

مــن محافظــة الخليــل 23 شــهيدا، و12 شــهيدا مــن داخل 

ــن  ــني 9 شــهداء، وم ــن محافظــة جن ــام 1948، وم أرايض ع

طولكــرم 5 شــهداء، ومــن محافظــة نابلــس 6 شــهداء، ومــن 

محافظــة بيــت لحــم 4 شــهداء ومــن محافظــة القــدس 4 

شــهداء، ومــن محافظــة قلقيليــة 3 شــهداء، ومــن محافظــة 

رام اللــه شــهيدان، وعامــل مجهــول الهويــة، وأربعــة عــامل 

أجانــب ســقطوا يف ســوق العمــل اإلرسائيــي.

ــه مــن املاحــظ  ــاء، إن ــوم الثاث ــان، الي وقــال ســعد يف بي

أن 90% مــن الشــهداء، كانــوا ممــن يعملــون يف قطــاع 

البنــاء واإلنشــاءات، وباملقارنــة مــع األعــوام الســابقة فإنــه 

ميكــن اعتبــار هــذا العــام )عــام املذبحــة( بالنســبة للعــامل 

الفلســطينيني، فلــم يســقط مثــل هــذا العــدد مــن الضحايــا 

بســبب قيــام العــامل بأعاملهــم يف فلســطني منــذ 50 عــام 

ــاً. تقريب

 وعــزا هــذا االرتفــاع إىل انعــدام الرقابــة الكافيــة مــن قبل 

ــي،  ــل اإلرسائي ــوق العم ــى س ــة ع ــل اإلرسائيلي وزارة العم

وإلــزام أربــاب العمــل يف الســوق الفلســطيني بتوفــر 

للعــامل  املهنيــة  والســامة  الصحــة  ووســائل  معــدات 
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ــر  ــول معاي ــة ح ــم العاملي ــة للنظ ــد مخالف ــا يع ــرب، م الع

ورشوط وظــروف عمــل العــامل وتشــغيلهم.

ونــوه إىل أن جــزءا كبــرا مــن العــامل الفلســطينيني 

ــي دون الحصــول عــى  ــون يف ســوق العمــل اإلرسائي يعمل

تصاريــح الدخــول املســبقة، مــا حولهــم لضحايــا ســوق 

ــاد  ــل االقتص ــار، داخ ــذة يف االزده ــوداء اآلخ ــة الس العامل

اآلخريــن،  مقــدرات  نهــب  عــى  القائــم  اإلرسائيــي 

وتشــغيلهم مبعايــر تنحــدر لــدرك الســخرة واالســتعباد، مــا 
ــا.548 ــن الضحاي ــر م ــم الكب ــذا الك ــود ه ــا وج ــرس لن يف

اشتية: اقتطاع إرسائيل أموال إضافية من املقاصة يعيدنا 
إىل مربع جديد لألزمة

ــل  ــام إرسائي ــتية، أن قي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــد رئي أك

بتنفيــذ خصومــات جديــدة عــى أموالنــا مــن عائــدات 

الرائــب تصــل إىل 150 مليــون شــيقل، بذريعــة دفــع تلــك 

ــة  ــر قرصن ــى، يعت ــهداء واألرسى والجرح ــوال ألرس الش األم

ــبة. ــل مناس ــا ردود فع ــيرتتب عليه ــدة س جدي

ــوزراء يف مســتهل الجلســة األســبوعية  ــس ال وأوضــح رئي

ــس،  ــه أم ــة رام لل ــدت يف مدين ــي عق ــوزراء الت ــس ال ملجل

ــون  ــي ســتصل إىل نحــو 650 ملي ــغ املقتطعــة والت أن املبال

شــيقل »ســتعيدنا إىل مربــع جديــد مــن األزمــة التــي حاولنا 

تجاوزهــا بحكمــة يف إدارة املــال العــام، وأن هــذا االقتطــاع 

ــه  ــذي ســجلت في ــأيت يف الوقــت ال ــا، ي ــد مــن أموالن الجدي

إذ  للتوقعــات،  مغايــراً  ارتفاعــاً  االقتصاديــة  املــؤرشات 

ــة  ــع نهاي ــاميل م ــي اإلج ــج املح ــو النات ــرة من ــت وت ارتفع

عــام 2019 بنســبة 1.9%، عــى عكــس مــا كان متوقعــا لهــا 

أن تصــل إىل مــا نســبته 2.7% بالســالب، وهــو مــا يعكــس 

ــرة  ــن وت ــاق االرسي، وتحس ــني واالنف ــب املحل ــايل الطل تع

منــو األنشــطة االقتصاديــة الرئيســية، وتســارع وتــرة االنفاق 

الحكومــي بعــد أن اســتعدنا جــزءاً مــن أموالنــا املحتجــزة، 

وقمنــا بســداد معظــم املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة«، 

وشــدد عــى أن وتــرة النشــاط الزراعــي شــهدت منــواً 

ملحوظــاً يف الربــع األخــر مــن الســنة، بينــام شــهدت نســبة 

البطالــة تراجعــاً ملموســاً، وقــال: »مــن الواضــح أن إرسائيــل 

ــؤولياتنا  ــوض مبس ــة والنه ــن األزم ــروج م ــا الخ ــد لن ال تري

ــة  ــإن الحكوم ــة، ف ــك األزم ــم تجــدد تل تجــاه شــعبنا، ورغ

ســتبقى بــذات الفعاليــة والنشــاط والكفــاءة يف إدارة املــال 

العــام«.

يتعلــق  فيــام  األخــر  اإلرسائيــي  التصعيــد  وبشــأن 

ــل  ــوزراء: »إن إرسائي ــس ال ــال رئي ــتيطاين، ق ــع االس بالتوس

ــا  ــا، وإعانه ــا وأموالن ــا وأرضن ــد أهلن ــد ض ــوم بالتصعي تق

ــة  ــدة يف أرايض الضف ــتيطانية جدي ــدة اس ــي وح ــاء ألف بن

الغربيــة، والبــدء بالضــم التدريجــي لــألرايض املقامــة عليهــا 

ــي  ــا، ه ــن أرضن ــد م ــادرة املزي ــا مبص ــتوطنات وقيامه املس

إجــراءات مدانــة يحاســب عليهــا القانــون الــدويل باعتبارهــا 
ــرب«.549 ــم ح »جرائ

مصادر عربية وإرسائيلية تؤكد تقدم مفاوضات التهدئة 
وتبادل األرسى بني إرسائيل و»حامس«.

يف الوقــت الــذي نفــت إرسائيــل وحركــة حــامس األنبــاء 

بخصــوص التوصــل إىل تفاهــامت حــول »تســوية« طويلــة 

األمــد مــع قطاعــات غــزة، أفــادت مصــادر عربيــة مطلعــة 

ــة دوليــة إلمتــام صفقــة  بوجــود مفاوضــات متقدمــة برعاي

تبــادل بــني إرسائيــل وحــامس، فيــام قــال الوزيــر اإلرسائيــي 

تســاحي هنغبــي يف تريحــات لوســائل إعــام إرسائيليــة إن 

»التســوية يف القطــاع باتــت أقــرب مــن أي وقت مــى«، إال 

أنــه أشــار إىل وجــود عقبــات مثــل إرصار حــامس عــى عــدم 

فتــح ملــف الجنــود اإلرسائيليــني األرسى، قبــل االتفــاق عــى 

ــل  ــادت إرسائي ــي أع ــاليط، الت ــة ش ــرري صفق ــاق مح إط

اعتقالهــم«.

ــة  ــس« الكويتي ــة »القب ــت صحيف ويف هــذا الســياق، نقل

عــن مصــادر وصفتهــا بأنهــا مقربــة مــن حــامس قولهــا إنــه 

»تــم التوصــل إىل مخــرج لهــذا املوضــوع، مــن خــال تقديم 

محــرري صفقــة شــاليط إىل املحاكمــة، وإصــدار أحــكام 

ــجون،  ــا يف الس ــي قضوه ــة الت ــدة الزمني ــع امل ــق م تتطاب

وبالتــايل ســيجري اإلفــراج عنهــم مــن دون أن يتســبب ذلــك 

بحــرج للحكومــة اإلرسائيليــة، يف حــني أن حــامس تســتطيع 
االدعــاء أنهــا حققــت رشطهــا«.550
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143  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطيينة، وفا

144  جريدة القدس

145  جريدة األيام

146  جريدة القدس

147  جريدة القدس

148  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

149  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

150  جريدة القدس

151  جريدة األيام

152  جريدة األيام

153  جريدة القدس

154  جريدة األيام

155  جريدة األيام

156  جريدة األيام

157  جريدة القدس

158  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

159  جريدة األيام

160  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

161  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

162  جريدة األيام

163  جريدة القدس

164  جريدة القدس

165  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

166  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

167  جريدة األيام

168  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

169  جريدة األيام

170  جريدة القدس

171  جريدة القدس

172  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

173  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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174  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

175  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا 

176  جريدة األيام

177  جريدة القدس

178  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

179  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

180  جريدة األيام

181  جريدة القدس

182  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

183  جريدة األيام

184  جريدة القدس

185  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

186  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

187  جريدة األيام

188  جريدة القدس

189  جريدة القدس

190  جريدة األيام

191  جريدة القدس

192  جريدة القدس

193  جريدة األيام

194  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

195  جريدة األيام

196  جريدة األيام

197  جريدة القدس

198  جريدة األيام

199  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

200  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

201  جريدة األيام

202  جريدة القدس

203  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

204  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

205  جريدة األيام

206  جريدة األيام

207  جريدة األيام

208  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

209  جريدة األيام

210  جريدة القدس

211  جريدة القدس

212  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

213  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

214  جريدة األيام

215  جريدة القدس

216  جريدة القدس

217  جريدة األيام

218  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

219  جريدة القدس

220  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

221  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

222  جريدة القدس

223  جريدة األيام

224  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

225  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

226  جريدة األيام

227  جريدة القدس

228  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

229  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

230  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

231  جريدة األيام

232  جريدة األيام

233  جريدة القدس

234  جريدة القدس

235  جريدة األيام

236  جريدة القدس

237  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

238  جريدة األيام

239  جريدة األيام

240  جريدة األيام

241  جريدة القدس

242  جريدة القدس

243  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

244  جريدة األيام

245  جريدة القدس

246  جريدة القدس

247  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

248   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

249   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

250   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

251   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

252   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

253   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

254   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

255   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

256   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

257  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

258  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

259  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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260  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

261  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

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  جريدة األيام

268  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

269  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

270  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

271  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

272  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

273  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

274  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

275  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

276  جريدة القدس

277  جريدة القدس

278  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

279  جريدة القدس

280  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

281  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

282  جريدة األيام

283  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

284  جريدة القدس

285  جريدة القدس

286  جريدة األيام

287  جريدة األيام

288  جريدة األيام

289  جريدة األيام

290  جريدة القدس

291  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

292  جريدة القدس

293  جريدة األيام

294  جريدة القدس

295  جريدة األيام

296  جريدة األيام

297  جريدة القدس

298  جريدة القدس

299  جريدة األيام

300  جريدة األيام  

301  جريدة القدس

302  جريدة القدس

303  جريدة األيام

304  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

305  جريدة القدس

306  جريدة القدس

307  جريدة القدس

308  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

309  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

310  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

311  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

312  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

313  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

314  جريدة القدس

315  جريدة األيام

316  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

317  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

318  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

319  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

320  جريدة القدس

321  جريدة القدس

322  جريدة األيام

323   جريدة القدس

324   جريدة القدس

325   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

326   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

327   جريدة القدس

328   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

329   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

330   جريدة األيام

331   جريدة القدس

332  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

333  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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334  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

335  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

336  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

337  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

338   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

339   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

340   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

341   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

342   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

343   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

344   جريدة األيام

345   جريدة األيام

346   جريدة القدس

347   جريدة القدس

348   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

349   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

350   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

351   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

352   جريدة األيام

353   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

354   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

355   جريدة األيام

356   جريدة القدس

357   جريدة القدس

358   جريدة القدس

359   جريدة القدس

360   جريدة األيام

361   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

362   جريدة األيام

363   جريدة األيام

364   جريدة القدس

365   جريدة القدس

366   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

367   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

368   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

369   جريدة األيام

370   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

371   جريدة األيام

372   جريدة األيام

373   جريدة القدس

374   جريدة القدس

375   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

376   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

377   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

378   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

379   جريدة األيام

380   جريدة األيام

381   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

382   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

383   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

384   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

385   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

386   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

387   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

388   جريدة األيام

389   جريدة القدس

390   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

391   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

392   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

393   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

394   جريدة األيام

395   جريدة القدس

396   جريدة القدس

397   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

398   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

399   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

400   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

401   جريدة األيام

402   جريدة األيام 

403   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

404   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

405   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

406   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

407   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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408   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

409   جريدة القدس

410   جريدة القدس

411   جريدة القدس

412   جريدة القدس

413   جريدة القدس

414   جريدة القدس

415   جريدة القدس

416   جريدة األيام

417   جريدة القدس

418   جريدة القدس

419   جريدة األيام

420   وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

421   وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

422  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

423  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

424  جريدة القدس

425  جريدة األيام

426  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

427  جريدة القدس

428  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

429  جريدة القدس

430  جريدة القدس

431  جريدة األيام

432  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

433  جريدة األيام

434  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

435  جريدة القدس

436  جريدة القدس

437  جريدة األيام

438  جريدة األيام

439  جريدة األيام

440  جريدة القدس

441  جريدة القدس

442  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

443  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

444  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

445  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

446  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

447  وكالة األنباء املعلومات الفلسطينية، وفا

448   جريدة األيام

449   جريدة األيام

450   جريدة القدس

451   جريدة القدس

452   جريدة القدس

453   جريدة األيام

454   جريدة القدس

455   جريدة القدس

456   جريدة األيام

457   جريدة القدس

458   جريدة القدس

459   جريدة األيام

460   جريدة األيام

461   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

462   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

463   جريدة األيام

464   جريدة األيام

465   جريدة األيام

466   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

467   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

468   جريدة األيام

469   جريدة األيام

470   جريدة األيام

471   جريدة القدس

472   جريدة القدس

473   جريدة القدس

474   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

475   جريدة األيام

476   جريدة األيام

477   جريدة القدس

478   جريدة القدس

479   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

480   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

481   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

482   جريدة األيام

483   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

484   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

485   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

486   جريدة األيام

487   جريدة القدس



251

488   جريدة األيام

489   جريدة القدس

490   جريدة القدس

491   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

492   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

493   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

494   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

495   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

496   جريدة القدس

497   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

498   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

499   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

500   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

501   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

502   جريدة القدس

503   جريدة القدس

504   جريدة األيام

505   جريدة األيام

506   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

507   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

508   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

509   جريدة القدس

510   جريدة األيام

511   جريدة األيام

512   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

513   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

514   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

515   جريدة القدس

516   جريدة القدس

517   جريدة القدس

518   جريدة األيام

519   جريدة األيام

520   جريدة األيام

521   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

522   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

523   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

524   جريدة األيام

525   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

526   جريدة األيام

527   جريدة القدس

528   جريدة القدس

529   جريدة األيام

530   جريدة األيام

531   جريدة القدس

532   جريدة القدس

533   جريدة األيام

534   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

535   جريدة األيام

536   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

537   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

538   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

539   جريدة األيام

540   جريدة األيام

541   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

542   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

543   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

544   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

545   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

546   وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

547  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

548  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

549  جريدة القدس

550  جريدة القدس


