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األحد 1/11/2020

خيــار  االنتخابــات  إلــى  ذهابنــا  اشــتية: 
صمودنــا أســاس  ووحدتنــا  اســتراتيجي 

ــد  ــوم األح ــتية، الي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــث رئي بح
فــي مكتبــه بــرام اهلل، مــع املبعــوث السويســري 
ــفير  ــور الس ــتينغر، بحض ــد ش ــالم رونال ــة الس لعملي
ــر  ــكا، آخ ــور فافري ــطني فيكت ــدى فلس ــري ل السويس
االنتخابــات  وانعكاســات  السياســية،  التطــورات 
األميركيــة املرتقبــة علــى القضيــة الفلســطينية.

ــى  ــني إل ــركاء األوروبي ــرا والش ــتية سويس ــث اش وح
حتريــك امليــاه الراكــدة مــن خــالل االعتــراف بفلســطني، 
قدمــا  السياســية  العمليــة  دفــع  إلــى  واملبــادرة 
ــة بشــكل مبكــر، مــن  واالنخــراط مــع اإلدارة األميركي
ــة  ــع القضي ــه ووض ــني وحمايت ــل الدولت ــع ح ــل دف أج

ــة. ــدة اإلدارة القادم ــى أجن ــطينية عل الفلس

أهميــة  الــوزراء  رئيــس  أكــد  ذاتــه،  الســياق  فــي 
ــر  ــد مؤمت ــاس لعق ــود عب ــس محم ــوة الرئي ــم دع دع
املقبــل إلجنــاز حــل  العــام  أوائــل  للســالم  دولــي 
الدولتــني، وإنهــاء االحتــالل، وحتقيــق اســتقالل الدولــة 
ــار  ــالل إط ــن خ ــدس، م ــا الق ــطينية بعاصمته الفلس

دولــي ووفــق القانــون والقــرارات األمميــة.

ــى  ــة عل ــدام اإلدارة األميركي ــورة إق ــى خط ــدد عل وش
فــي  املســتعمرات  فــي  علميــة  نشــاطات  متويــل 
ــالل  ــرعنة لالحت ــر ش ــرا األم ــوالن، معتب ــة واجل الضف

واالســتيطان.

ووضــع اشــتية ضيفــه فــي صــورة جهــود إجــراء 
االنتخابــات الفلســطينية، قائــال: »ذاهبــون لالنتخابــات 
كخيــار اســتراتيجي وكل جهودنــا مركــزة علــى إجناحها 
ــام،  ــاء االنقس ــة إلنه ــون بواب ــات لتك ــل العقب وتذلي
ــن  ــدة لنتمك ــتعادة الوح ــي واس ــا الداخل ــب بيتن وترتي
مــن الصمــود ومواجهــة التحديــات اخلارجيــة، والرئيــس 

ــك«.1 ــة لذل ــة واحلقيق ــه اإلرادة اجلدي ــازن لدي ــو م أب

دخــل األســير ماهــر األخــرس )49 عامــاً( املضــرب 
ــه اإلداري  ــاً العتقال ــاً رفض ــذ 97 يوم ــام من ــن الطع ع
التعســفي مرحلــًة شــديدة اخلطــورة، وســط تصاعــد 
اجلهــود السياســية والقانونيــة إلنقــاذ حياتــه فــي ظــل 

ــه. ــراج عن ــا اإلف ــالل ورفضه ــلطات االحت ــت س تعن

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار اإلعالم ــال املستش وق
واحملرريــن حســن عبــد ربــه: إن األســير األخــرس القابــع 

1  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــن  ــي م ــرائيلي يعان ــالن« اإلس ــفى »كاب ــي مستش ف
إعيــاء وإجهــاد شــديدين، وبــدأ يشــعر بألــم فــي قلبــه، 
ــى  ــه عل ــرت قدرت ــا تأث ــده، كم ــي جس ــة آلالم ف إضاف
ــنج  ــات تش ــه لنوب ــل تعرض ــي ظ ــق، ف ــمع والنط الس

ــديد. ــداع ش ــة وص ــي الرؤي ــوش ف ــب تش ــى جان إل

وأعــرب عبــد ربــه عــن مخــاوف حقيقيــة مــن أن يؤثــر 
ــده،  ــي جس ــة ف ــاء احليوي ــف األعض ــى وظائ ــك عل ذل
ــه  ــون حيات ــي تك ــب، وبالتال ــد والقل ــى والكب كالكل
عرضــة للخطــر بشــكل مفاجــئ وفــي أي حلظــة، 
ــت  ــا رفض ــالل العلي ــة االحت ــى أن محكم ــيراً إل مش
الطلــب الــذي قدمتــه محاميتــه، األحــد املاضــي، 

ــد. ــاح، أو املقاص ــفى النج ــى مستش ــه إل لنقل

وقــال إن جهــوداً مكثفــة تُبــذل علــى الصعيديــن 
القانونــي والسياســي، إلــى جانــب التواصــل مــع 
ــالل  ــلطات االحت ــى س ــط عل ــم، للضغ ــات العال برملان

ــه. ــاذ حيات ــراحه، وإنق ــالق س إلط

بــدوره، أكــد رئيــس الهيئــة قــدري أبــو بكــر، أن هنــاك 
خطــراً علــى حيــاة األســير األخــرس، بعــد أن بــدأ يفقــد 
القــدرة علــى الســمع والرؤيــة تدريجيــاً وبــدا غيــر قــادر 
ــر األطبــاء مــن أن اخلطــر  علــى الــكالم، فــي ظــل حتذي

يتهــدد أعضــاءه احليويــة.

ــراب  ــي، إن »إض ــح صحاف ــي تصري ــر ف ــو بك ــال أب وق
األســير األخــرس يقتــرب مــن يومــه الـــ100، واالحتــالل 
ال يــزال يتعنــت ومياطــل فــي اإلفــراج عنــه ويصــر علــى 

ــه اإلداري«. ــال اعتقال إكم

ــاء  ــراب إال بإلغ ــك اإلض ــض ف ــير رف ــاف: إن األس وأض
ــطيني  ــفى فلس ــى مستش ــه إل ــم اإلداري، أو نقل احلك
ــل  ــالل مياط ــم أن االحت ــو يعل ــة، فه ــة احملتل ــي الضف ف

ــرى. ــرة أخ ــه م ــدد اعتقال ــن أن مي وميك

وأوضــح أبــو بكــر: أن االحتــاد األوروبــي ومنظمــات حقــوق 
ــاء  ــالل بإنه ــة االحت ــرك ومطالب ــدأت التح ــان ب االنس
ــاءت  ــات ج ــم أن املطالب ــرس، رغ ــير األخ ــاة األس معان

ــت. ــذا التوقي ــي ه ــة ف ــا مهم ــرة إال أنه متأخ

وبــنّي أن االحتــالل يريــد أن يفــك األســير األخــرس إضرابه 
ولكــن بشــروط االحتــالل وهــذا مــا يرفضه األخــرس، ألن 
حكمــه غيــر قانونــي، فهــو قابــع فــي األســر دون وجــه 

حــق ودون تهمــة.

وأشــار إلــى أن جهــوداً فلســطينية تُبــذل علــى أعلــى 
ــيء  ــى ش ــل إل ــه بالتوص ــن أمل ــراً ع ــتويات، معب املس

إيجابي إلنهاء إضراب األسير األخرس.2 

2  جريدة األيام
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االثنني 2/11/2020

مســتوطنون يقيمــون بــؤرة جديــدة شــرق بيــت 
ــش  ــتالً واجلي ــون مش ــون ويخرب ــم ويقتحم حل

يُخطــر بتجريــف طريــق جنــوب نابلــس 

ــس  ــوم أم ــش، ي ــن اجلي ــة م ــتوطنون بحماي ــدم مس أق
ــم،  ــت حل ــرق بي ــدة ش ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــد، ب األح
واقتحمــوا مشــتالً وعاثــوا فيــه خرابــاً وســرقوا أشــجاراً 
منــه، بينمــا اقتحــم املتطــرف يهــودا غليــك املســجد 
برفقــة عشــرات  الرحمــة  بــاب  األقصــى ومقبــرة 
االحتــالل  جيــش  أخطــر  حــني  فــي  املســتوطنني، 
بتجريــف طريــق جنــوب نابلــس، وإزالــة خيمــة ســكنية 
دهــم  عمليــات  عــدة  ونفــذ  الشــمالية،  باألغــوار 

واعتقــاالت بالضفــة. 

ونصبــت مجموعــة مــن مســتوطني »تكــواع« املقامــة 
ــت  ــرق بي ــوع ش ــدة تق ــي بل ــني ف ــي املواطن ــى أراض عل
حلــم عدداً مــن اخليــام، متهيــداً إلقامة بــؤرة اســتيطانية 
جديــدة، مــا يهــدد مبصــادرة عشــرات الدومنــات وإحلاقهــا 

مبســتوطنة »تكــواع«.

ــجار،  ــرات األش ــة عش ــى زراع ــتوطنون عل ــدم املس وأق
ــن  ــالل الذي ــود االحت ــن جن ــة م ــة وحراس ــك بحماي وذل
ــاع  ــا للدف ــول إليه ــن الوص ــاب االرض م ــوا أصح منع

ــا. عنه

ــرات  ــة عش ــك« برفق ــودا غلي ــرف »يه ــم املتط واقتح
ــن  ــارك م ــى املب ــجد األقص ــس املس ــتوطنني أم املس
االحتــالل  شــرطة  مــن  بحراســة  املغاربــة،  بــاب 
ــالمية  ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ ــة، وقال ــوات اخلاص والق
إن 47 مســتوطناً بقيــادة املتطــرف »غليــك« اقتحمــوا 
املســجد األقصــى خــالل الفتــرة الصباحيــة، ونظمــوا 
ــاحاته،  ــجد وس ــة املس ــي أروق ــتفزازية ف ــوالت اس ج
ــة  ــاب الرحم ــرة ب ــك مقب ــب ذل ــوا عق ــم اقتحم وأنه

ــى.3 ــجد األقص ــرقي للمس ــور الش ــة للس املالصق

جيــش االحتــالل ينفــذ حمــالت دهــم فــي 
الضفــة وعشــرات املســتوطنني يقتحمــون 

مجــدداً »األقصــى« 

ــلة  ــس، سلس ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــوات االحت ــذت ق نف
ــا  ــة، فيم ــات الضف ــن محافظ ــدد م ــي ع ــداءات ف اعت
املســجد  باحــات  املســتوطنني  عشــرات  اقتحــم 

األقصــى.

3  جريدة القدس

ــي  ــني ف ــب عــدد مــن املواطن ــي هــذا الســياق، أصي وف
ــاق جــراء استنشــاق  ــل، بحــاالت اختن ــوب اخللي دورا جن
الغــاز املســيل للدمــوع، الــذي أطلقتــه قــوات االحتــالل 

خــالل اقتحامهــا للبلــدة.

ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــة الطبقــة  االحتــالل اقتحمــت منطقــة حنينــة، وقري
جنــوب دورا، وشــنت حملــة دهــم واســعة، طالــت عــدداً 

ــازل املواطنــني، وأراضيهــم الزراعيــة. مــن من

ــرر  ــير احمل ــت األس ــالل اعتقل ــوات االحت ــت أن ق وأوضح
ــه  ــم منزل ــد ده ــاً( بع ــرو )42 عام ــود عم ــرم محم ك

ــه. ــم محتويات وحتطي

ــالل  ــوات االحت ــبان وق ــني الش ــات ب ــت مواجه واندلع
ــازل  ــوب من ــوت ص ــاز والص ــل الغ ــت قناب ــي أطلق الت
املواطنــني، مــا أدى إلــى إصابــة عــدد منهــم باالختنــاق، 

ــال. ــاء وأطف ــم نس بينه

كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل مخيــم العــروب، 
 ومنطقــة املنيــا في بلدة ســعير شــمال شــرقي اخلليل.

وفــي القــدس، اقتحــم عشــرات املســتوطنني، باحــات 
»األقصــى«، وأدوا طقوســاً تلموديــة بحمايــة قــوات 

ــالل. االحت

ــة أن قــوات االحتــالل املتواجــدة  وذكــرت مصــادر محلي
لعشــرات  البــاب  فتحــت  املغاربــة،  بــاب  عنــد 
مجموعــات. علــى  املســجد  القتحــام  املســتوطنني 

ــة  ــة تابع ــوات خاص ــى أن ق ــا إل ــادر ذاته ــارت املص وأش
لســاحات  املســتوطنني  اقتحــام  أّمنــت  لالحتــالل 
املســجد، مبينــة أن قــوات االحتــالل أغلقــت بــاب 
لباحــات  مســتوطناً   47 اقتحــام  بعــد  املغاربــة 

»األقصــى«.

كمــا داهمــت قــوات االحتــالل عــدداً مــن منــازل 
ــدس. ــرقي الق ــمال ش ــا ش ــدة عنات ــي بل ــني ف  املواطن

وأوضحــت مصــادر محليــة أن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
ــني،  ــي الظياف ــي هان ــازل احملام ــت من ــالل داهم االحت
وأشــقائه فــي حــي الصلعــة وســط البلــدة، وفتشــتها 

ــا.4 ــت محتوياته وحطم

ــة  ــراكة وطني ــيد ش ــل لتجس ــوب: نعم الرج
حقيقيــة عبــر احلــوار املســتمر مــع »حمــاس« 

ــل والفصائ

أكــد اللــواء جبريــل الرجــوب أمــني ســر اللجنــة 
املركزيــة حلركــة فتــح، أن »شــعبنا الفلســطيني غــادر 

4  جريدة األيام
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 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

مربــع االنقســام، ونعمــل علــى جتســيد وبنــاء شــراكة 
ــة  ــع حرك ــتمر م ــوار املس ــر احل ــة عب ــة حقيقي وطني

ــي«. ــل الوطن ــل العم ــي فصائ ــاس، وباق حم

وأضــاف الرجــوب، فــي بيــان لــه، أمــس: إن »هــدف هــذه 
ــا،  ــام جميعه ــات االنقس ــاء تداعي ــو إنه ــراكة ه الش
للوطــن  واجلغرافيــة  السياســية  الوحــدة  وحتقيــق 
ــن  ــدة م ــروح الوح ــاً ب ــل جميع ــطيني، وأن نعم الفلس
أجــل بنــاء دولتنــا الفلســطينية املســتقلة، وعاصمتها 
القــدس الشــرقية، وحتقيــق كامــل حقوقنــا الوطنيــة 

ــروعة«. املش

وأوضــح أن الوحــدة الوطنيــة كانــت إحــدى أهــم الركائز 
التــي انطلقــت بهــا »فتــح« بالثــورة عــام 1965، وأنهــا 

ليســت خيــاراً بــل هــي هــدف إســتراتيجي ثابــت.

وفيمــا يتعلــق باالنتخابــات، شــدد الرجــوب علــى أنهــا 
شــأن فلســطيني داخلــي، وأن عمليــة إجرائهــا ال تتأثــر 
بالعوامــل اخلارجيــة، بــل يتــم إنضاجهــا بهــدف إصــدار 
ــداً أن  ــا، مؤك ــدد موعده ــي حت ــية الت ــيم الرئاس املراس

هنــاك حالــة توافــق مــع »حمــاس« وباقــي الفصائــل.5

خيــار  االنتخابــات  إلــى  ذهابنــا  اشــتية: 
صمودنــا أســاس  ووحدتنــا  اســتراتيجي 

بحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، أمــس األحــد فــي 
ــة  ــري لعملي ــوث السويس ــع املبع ــة رام اهلل، م مكتب
الســالم رونالــد شــتنغر، بحضــور الســفير السويســري 
لــدى فلســطني فيكتــور فافريــكا، آخــر التطــورات 
األميركيــة  االنتخابــات  وانعكاســات  السياســية، 

ــطينية.  ــة الفلس ــى القضي ــة عل املرتقب

ــى  ــني إل ــركاء األوروبي ــرا والش ــتية سويس ــث اش وح
حتريــك امليــاه الراكــدة مــن خــالل االعتــراف بفلســطني، 
قدمــاً  السياســية  العمليــة  دفــع  إلــى  واملبــادرة 
ــة بشــكل مبكــر، مــن  واالنخــراط مــع اإلدارة األميركي
ــة  ــع القضي ــه ووض ــني وحمايت ــل الدولت ــع ح ــل دف أج

ــة.  ــدة اإلدارة القادم ــى أجن ــطينية عل الفلس

ــة دعــم  ــوزراء أهمي ــس ال ــه، أكــد رئي ــي الســياق ذات ف
ــي  ــر دول ــد مؤمت ــاس لعق ــود عب ــس محم ــوة الرئي دع
ــني.  ــل الدولت ــاز ح ــل إلجن ــام املقب ــل الع ــالم أوائ للس

الدولــة  اســتقالل  وحتقيــق  االحتــالل،  وإنهــاء 
ــار  ــالل إط ــن خ ــدس، م ــا الق ــطينية بعاصمته الفلس

األمميــة.  والقــرارات  القانــون  ووفــق  دولــي 

5  جريدة األيام

ــى  ــة عل ــدام اإلدارة األميركي ــورة إق ــى خط ــدد عل وش
فــي  املســتعمرات  فــي  علميــة  نشــاطات  متويــل 
ــالل  ــرعنة لالحت ــر ش ــراً االم ــوالن، معتب ــة واجل الضف

واالســتيطان. 

ووضــع اشــتية ضيفــه فــي صــورة جهــود إجــراء 
االنتخابــات الفلســطينية، قائــالً: »ذاهبــون لالنتخابــات 
كخيــار اســتراتيجي وكل جهودنــا مركــزة علــى إجناحها 
ــام،  ــاء االنقس ــة إلنه ــون بواب ــات لتك ــل العقب وتذلي
ــن  ــدة لنتمك ــتعادة الوح ــي واس ــا الداخل ــب بيتن وترتي
مــن الصمــود ومواجهــة التحديــات اخلارجيــة، والرئيــس 

ــك«. 6 ــة لذل ــة واحلقيقي ــه اإلرادة اجلدي ــازن لدي ــو م أب

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــالم  وســائل 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 25/10/2020 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.31/10/2020

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)175( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 
املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــّية  ــخصّيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

نســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
علــى أمــني ســر اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
علــى  وحتريضــا  عريقــات،  صائــب  الفلســطينية 
القيــادات الفلســطينية عقــب إعــالن الســودان تطبيع 

ــرائيل. ــع إس ــا م عالقاته

وجــاء علــى صحيفــة »مكــور ريشــون« مقــال محــرض 
ــادات الفلســطينية عقــب إعــالن الســودان  علــى القي
تطبيــع عالقاتهــا مــع إســرائيل، مدعيــا »يســود 
ــر اإلعــالن  إســرائيل والســودان شــعور مــن الفرحــة إث
املشــترك عــن البــدء بتطبيــع العالقــات بينهمــا. فــي 
ــن  ــر م ــد مني ــوداني محم ــن الس ــع املواط ــة م محادث
ــة  ــن اإليجابي ــدث ع ــودان، حت ــة الس ــوم، عاصم اخلرط
التــي تســود الســودان والتطّلــع إلــى توطيــد العالقــات 

ــرائيل«. ــع إس م

ــدو ان  ــا يب ــى م ــدوا، وعل ــرائيل ع ــم أرَ بإس ــع:  »ل وتاب
كثيريــن يعتقــدون مثلــي، وهــذا الــذي يفّســر ردود 
االفعــال اإليجابيــة حيــال اتفاقية الســالم املســتقبلية 
مــع إســرائيل. الســودان هــي دولــة حتتــوي علــى نســبة 

6  جريدة القدس
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كبيــرة مــن الشــبان، وغالبيتهــم ال يريــدون احلــرب، كما 
وانهــم ال يكترثــون للصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني. 
هــم يبحثــون عــن مســتقبل أفضــل وحتســني وضعهم 

االقتصــادي«.

ــرّض  ــال مح ــرائيل« مق ــان يس ــع »زم ــى موق ــاء عل وج
للغايــة علــى صائــب عريقــات للصحفــي مناحــم 
ــي، وقــال:  »يصعــب علــى اجملتمــع اإلســرائيلي  ــن يون ب
العمــل  وبــني  اإلنســاني  العمــل  بــني  التفرقــة 
السياســي، إذ أن العمــل اإلنســاني ال يحتــاج إلــى 
اعتبــارات معينــة لتنفيــذه، امنــا يتعامــل مــع اإلنســان 
كإنســان بغــض النظــر عــن خلفيتــه السياســية 

والقوميــة«.

ــي: »إضافــة إلــى هــذا، مييــل  ــن يون ــع الصحفــي ب وتاب
ــطينية  ــوة فلس ــر كل خط ــرائيلي لتأطي ــالم اإلس اإلع
علــى انهــا خطــوة انتهازيــة لشــرعنة التحريــض علــى 

ــا«. ــرعية عنه ــزع الش ــطينية ون ــادة الفلس القي

وجــاء علــى موقــع هكــول هيهــودي  مقــال للصحفــي 
يهــودا بيــرل، مدعيــا »لــم يتــم تطبيــق مخطــط ترمب 
ــيادة  ــالن الس ــق إع ــم تطبي ــم يت ــا ل ــى اآلن، كم حت
ــة  ــي احلقيق ــامرة«. ف ــودا والس ــي »يه ــرائيلية ف اإلس
ــد مــن  إن الســلطة الفلســطينية تســيطر علــى املزي
ــت  ــو كان ــى ل ــامرة« حت ــودا والس ــي »يه ــي ف األراض
ــطينية  ــلطة الفلس ــة للس ــق بعث ــق )ج(مت توثي مناط
تهــدف للســيطرة علــى أراٍض فــي املنطقــة، يرافقهــم 

ــش. ــع اجلي ــيق م ــطيني دون اي تنس ــّلح فلس مس

وأضــاف، »شــاركت بعثــة الســلطة الفلســطينية 
فــي عمليــة  الســامرة  مــن منطقــة  عــرب  مــع 
ــع اشــجار  غــرس الزيتــون فــي منطقــة »أرئيــل«، مت قل
الزيتــون قبــل فتــرة وجيــزة علــى يــد اجليــش. نتحــدث 
ــث  ــة )ج( حي ــن منطق ــزءا م ــر ج ــة تُعتب ــن منطق ع
ــرائيلية.  ــة اإلس ــة واملدني ــيطرة األمني ــت الس ــع حت يق
حتــاول الســلطة الفلســطينية االســتيالء علــى هــذه 
ــار  ــا لألخب ــاء، وفق ــة والبن ــالل الزراع ــن خ ــة م املنطق
ــش  ــام اجلي ــة، ق ــالم عربي ــائل إع ــا وس ــي تناقلته الت
واإلدارة املدنيــة بقلــع 60 شــجرة زيتــون في املــكان، كما 
ــاء مللعــب ســلفيت  أرســلوا للمشــرفني أمــر وقــف بن

ــه. ــطينية ببنائ ــلطة الفلس ــب الس ــي تطال الت

ــد  ــجار عب ــدث زرع األش ــي ح ــترك ف ــرل: »اش ــع بي وتاب
اهلل كميــل، محافــظ ســلفيت، ووليــد عّســاف، رئيــس 
ــم  ــر معه ــتيطان، وحض ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم هيئ

ــّلح«. ــطيني ُمس ــن فلس ــل أم رج

ــى  ــود عل ــن الليك ــان ع ــو برمل ــان عض ــوزي دي ــرد ع وغ
تويتــر، »لــكل الذيــن خابــت آمالهــم مــن عــدم تطبيــق 

ــامرة: ــودا والس ــي يه ــم ف ــط الض مخط

توســيع اتفاقيــات التعــاون العلمــي الواليــات املتحــدة 
– إســرائيل إلــى يهــودا والســامرة، لــن يســاهم فقــط 
ــة  ــا امنــا يُعتبــر مبثاب فــي نهضــة االســتيطان اقتصادي
اعتــراف فعلــي لســيادتنا علــى يهــودا والســامرة، 
ســيادتنا الفعليــة واحلقيقيــة علــى يهــودا والســامرة 

ــا! » ــتأتي قريب س

ــود  ــن الليك ــان ع ــو برمل ــي – عض ــت هليف ــب عمي وكت
علــى صفحتــه علــى فيســبوك، »يــوم تاريخــي إلزالــة 

عــار املقاطعــة عــن يهــودا والســامرة.

ــى  ــاعر عل ــر للمش ــدث مثي ــي ح ــوم ف ــاركت الي ش
رئيــس  قــام  اجلميلــة،  »أرئيــل«  جامعــة  حدائــق 
احلكومــة نتنياهــو والســفير األميركــي فــي إســرائيل 
ــن  ــة م ــنوات طويل ــار دام س ــة ع ــان بإزال ــد فريدم دافي
التمييــز ضــد يهــودا والســامرة فــي جميــع اتفاقيــات 
ــر أوفيــر أكونيــس والــذي عمــل  ــي للوزي التعــاون، حتيات
طويــال وبجديــة للوصــول إلــى هــذا النصــر املهــم علــى 

.”BDS ــات الـــ ــني ومنظم املقاطع

وغــرد أرئيــل كلنــر – عضــو برملــان عــن الليكــود 
علــى صفحتــه علــى فيســبوك، »نغــرس اجلــذور 
ــدث  ــي ح ــارك ف ــوم ان اش ــت الي ــامرة! حظي ــي الس ف
غــرس األشــجار فــي مزرعــة »يئيــر« مــع رئيــس 
ــة  ــان. إضاف ــي دج ــامرة يوس ــي للس ــس اإلقليم اجملل
ــؤر  ــرعنة الب ــة لش ــة ماس ــك حاج ــجر، هنال ــى الش إل
ــة  ــى التحتي ــم بالبن ــئة وامداده ــتيطانية الناش االس

املالئمــة علــى رأســها الكهربــاء«.

رصد القنوات

 املصدر: ماكو )القناة الثانية اإلسرائيلية(

لقاء مع املستوطنة » دانييال فايس »

»يلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى مســتوطنة تدعــى 
» دانييــال فايــس »، وامللقبــة بعمــدة املســتوطنات، 
ــادة  ــاء وزي ــي بن ــه ف ــه وتدعم ــذي تبنت ــط ال ــن اخملط ع
االســتيطان والبــؤر االســتيطانية غيــر الشــرعية علــى 
ــا  ــطينية، ورغبته ــلطة الفلس ــة للُس ــي التابع األراض
ــال  ــى جب ــودي إل ــتيطان اليه ــل االس ــا أن يص وأمنيته
ــن  ــة م ــد » دول ــق » الوع ــى يتحق ــيناء واألردن، حت س

ــل!« ــى الني ــرات إل الف
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ــر  ــكل غي ــو بش ــى ل ــوء حت ــر الض ــي التقري ــا يلق كم
مباشــر، علــى تهــاون وتســاهل الُســلطات اإلســرائيلية 
ــي  ــتمرار ف ــن االس ــتوطنني م ــي ردع املس ــش ف واجلي
البنــاء غيــر الشــرعي علــى األراضــي الفلســطينية دون 
محاكمتهــم أو منعهــم بشــكل رادع، واالكتفــاء فقــط 

بالهــدم دون فــرض غرامــات ماليــة.7

الثالثاء  2020/11/3 

فــي  أســير  منــزل  يهــدم  االحتــالل  جيــش 
ــي  ــدم ف ــاء وه ــف بن ــارات بوق ــت وإخط روجي

وســلوان العيســوية 

أقدمــت قــوات االحتــالل، أمــس، علــى هــدم منزل أســير 
فــي محافظــة نابلــس، وســلمت إخطــارات بوقــف بنــاء 
وهــدم منــازل فــي مدينــة القــدس احملتلــة، وذلــك فــي 
ســياق حملــة اقتحــام واســعة أصيــب خاللهــا شــاب 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــاق، ف ــرات باالختن ــاص والعش بالرص
واصــل فيــه املســتوطنون اعتداءاتهــم بحــق املزارعــني، 

مــا أدى إلــى إصابــة مواطــن بكســور وجــروح.

فقــد هدمــت قــوات االحتــالل منــزال فــي قريــة روجيــب 
شــرق نابلــس.

ــكات:  ــد دوي ــب، مفي ــروي روجي ــال رئيــس مجلــس ق وق
إن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت القريــة، 
ــى  ــيرا إل ــكات، مش ــل دوي ــزل األســير خلي ــت من وهدم
أن املنــزل مكــون مــن طابقــني، وكانــت قــوات االحتــالل 

أخطــرت بهدمــه فــي آب املاضــي.

وأشــار إلــى أن مواجهــات اندلعــت فــي القريــة أصيــب 
خاللهــا شــاب بعيــار معدنــي والعشــرات باالختنــاق.

ــد  ــزال قي ــالل من ــوات االحت ــت ق ــياق، هدم ــي الس ف
اإلنشــاء مبســافر يطــا، جنــوب محافظــة اخلليــل.

ــا  ــافر يط ــود مبس ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
وجبــال جنــوب اخلليــل فــؤاد العمــور: إن قــوات االحتــالل 
هدمــت منــزال قيــد اإلنشــاء فــي املنطقــة الواقعــة بني 

جتمعــي »غزيــوا« و«اخلالديــة« يعــود لعائلــة دبابســة.

ــق  ــه بح ــد اعتداءات ــالل صع ــور أن االحت ــح العم وأوض
املواطنــني مبســافر يطــا مــن خــالل هــدم املنــازل 
ــم  ــاء، وحرمانه ــن البن ــني م ــع املواطن ــآت، ومن واملنش
مــن الكهربــاء وميــاه الشــرب حلملهــم علــى الهجــرة 
عــن منازلهــم وتــرك أراضيهــم لصالــح توســيع البــؤر 

االســتيطانية.

7  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

االحتــالل  اإلطــار نفســه، ســلمت ســلطات  فــي 
ــي العيســوية  ــي بلدت ــاء وهــدم ف إخطــارات بوقــف بن

وســلوان بالقــدس احملتلــة.

ــة  ــن بلدي ــني م ــأن موظف ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــوزة  ــني الل ــة ع ــع أوراق مبنطق ــوا بتوزي ــالل قام االحت
واحلــارة الوســطى فــي ســلوان ملراجعــة مكاتــب بلديــة 

ــص. ــاء دون ترخي ــه البن ــالل، بحج االحت

ــدم  ــر ه ــلمت أم ــالل س ــة االحت ــى أن بلدي ــارت إل وأش
ــود  ــيف ومحم ــقيقني س ــودان للش ــني يع ــا ملنزل إداري
ــي  ــها ف ــة نفس ــي البناي ــكنان ف ــد، ويس ــان عبي رمض

ــوية.8 ــي العيس ــد ف ــي آل عبي ح

»اإلدارة املدنيــة« اإلســرائيلية تقــدم توصيــة 
ــة »ج« ــي املنطق ــي ف ــن األراض ــد م ــب املزي لنه

ــش  ــة جلي ــة« التابع ــمى »اإلدارة املدني ــا يس ــت م أوص
االحتــالل، منســق شــؤون األراضــي الفلســطينية فــي 
احلكومــة اإلســرائيلية بنهــب املزيــد مــن األراضــي فــي 
ــح  ــالل إجــراءات مس ــن خ ــة، م ــة احملتل الضفــة الغربي
وتســوية األراضــي واإلعــالن عنهــا علــى أنهــا »أراضــي 
ــتيطان  ــرعنة االس ــون ش ــاء قان ــر إلغ ــك إث ــة«، وذل دول
وتعليــق خطــة ضــم مناطــق في الضفــة إلى إســرائيل، 
كمــا ذكــرت صحيفــة »إســرائيل اليــوم« أمــس. وتهدف 
هــذه اخلطــوة إلــى منــع املواطنــني الفلســطينيني مــن 
ــالل  ــا االحت ــن عنه ــي أعل ــم، الت ــى أراضيه ــول إل الدخ

أنهــا »أراضــي دولــة«.

وجــاء الكشــف عــن توصيــة »اإلدارة املدنيــة« مــن 
خــالل ردهــا علــى اســتجواب قدمــه عضــو الكنيســت 
عــوزي ديــان، مــن حــزب الليكــود، حــول تأجيــل اإلعــالن 
ــق علــى  أن الســلطة الفلســطينية »تســيطر دون عائ

ــة فــي املناطــق »ج«. أراضــي دول

وأوضحــت الصحيفــة، أنــه فــي حــال روجــت احلكومــة 
ــرار  ــاج لق ــي حتت ــة، والت ــذه السياس ــرائيلية له اإلس
ــه ســيكون  ــى مســتوى سياســي، فإن ــادي مــن أعل قي
ــة  ــات العقاري ــا »النزاع ــى قضاي ــر عل ــر كبي ــا تأثي له
ــم  ــى تنظي ــتعمل عل ــي«، وس ــك األراض ــة بتل اخلاص

ــة. ــر املقبل ــنوات العش ــالل الس ــي خ ــك األراض تل

وتعلــن ســلطات االحتــالل عــن مناطــق »أراضــي دولــة« 
ــزرع  ــم ت ــا ل ــاء أنه ــي وبإدع ــح لألراض ــراء مس ــد إج بع
ــة  ــة قراب ــذه الطريق ــرائيل به ــت إس ــرة ونهب ــذ فت من
780 ألــف دومن فــي املنطقــة »ج«، ويلتمــس مالكــو 
ــى  ــة إل ــات حقوقي ــطينيون ومنظم ــي الفلس األراض

8  جريدة األيام
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احملكمــة العليــا اإلســرائيلية ضــد اإلعــالن عــن »أراضــي 
دولــة«، وتســوية األراضــي عبــارة عــن عمليــة يتــم مــن 
خاللهــا رســم خريطــة ألي منطقــة، ويتــم دعــوة كل 
ــتندات  ــدمي املس ــور وتق ــا للحض ــي ملكيته ــن يدع م
التــي تثبــت حقــه فيهــا، ثــم يقــوم مجلــس املطالبــات 
بالتحقــق مــن تلــك املســتندات وإجــراء مســح ميداني، 
ــت  ــع األرض وتثبي ــم وض ــم تنظي ــك يت ــى ذل ــاء عل وبن

ــة أصحابهــا.  هوي

ــوية،  ــي التس ــام قاض ــرار أم ــي الق ــن ف ــن الطع وميك
ومــن ثــم يتــم نشــر القــرار النهائــي بتســجيل األرض 
فــي الطابــو باســم مالكهــا، ويكــون ذلــك إجــراء 
ــتكماله  ــد اس ــتئنافه بع ــن اس ــاً ال ميك ــاً مطلق نهائي

ــا.  ــة العلي ــام احملكم ــى أم حت

وحســب الصحيفــة، فــإن االحتــالل أجــرى مســحاً لـــ 
106 آالف دومن ومئــات آالف الدومنــات »غيــر املزروعــة« 
ــى اآلن،  ــة« حت ــي دول ــا »أراض ــالن عنه ــم اإلع ــم يت ول
ــذه  ــب ه ــتوطنات »نه ــرات املس ــر عش ــك تنتظ ولذل
ــة«.  ــي دول ــا« أراض ــالن عنه ــالل اإلع ــن خ ــي م األراض
وجــاء فــي رد منســق أعمــال احلكومــة اإلســرائيلية فــي 
ــا  ــان، أن »توصيتن ــتجواب دي ــى اس ــة عل ــي احملتل األراض
ــودا  ــي يه ــي ف ــوية أراض ــرض تس ــي ف ــية ه األساس
ــة  ــا قاطع ــون نتيجته ــي تك ــاً، والت ــامرة تدريجي والس
ونهائيــة، وأفضليــات تســوية األراضــي أكبــر مــن املــوارد 
املســتثمرة فــي اإلعــالن عــن أراضي دولــة، التــي تهاجم 
باســتثنافات ومحاكــم، وهــي إجــراءات متتــد لســنوات 
أحيانــاً، وحتــى بعــد اإلعــالن عنهــا، واملصادقــة عليهــا 

ــي«. ــوية األراض ــا لتس ــاً، خالف ــس مطلق لي

وكانــت وزيــرة القضــاء اإلســرائيلية الســابقة، أييليــت 
شــاكيد، عبــرت عــن تأييدهــا لهــذه »التســوية« 
ــة،  ــي للحكوم ــار القضائ ــا أن املستش ــي، كم لألراض
ابيحــاي مندلبليــت، صــادق عليهــا، وجــرى حتويــل 
التوصيــة إلــى مكتــب رئيــس احلكومــة، بنيامــني 
نتنياهــو، ووزراء األمــن خــالل الســنتني األخيرتــني.9 

ــرى  ــنادا لألس ــا وإس ــاس دعم ــي طوب ــة ف وقف
ــى ــام واملرض ــن الطع ــني ع املضرب

شــارك عشــرات املواطنــني فــي طوبــاس، مســاء اليــوم 
ــني  ــي وقفــة دعــم وإســناد لألســرى املضرب ــاء، ف الثالث
االحتــالل  ســجون  فــي  واملرضــى،  الطعــام،  عــن 

اإلســرائيلي.

ورفــع املشــاركون فــي الوقفــة التــي دعــا إليهــا نــادي 
ــؤون  ــة ش ــي، وهيئ ــل الوطن ــل العم ــير، وفصائ األس

9  جريدة القدس

األســرى واحملرريــن، صــور األســير املضــرب عــن الطعــام 
ــرس. ــر األخ ماه

ــس  ــمالية يون ــوار الش ــاس واألغ ــظ طوب ــال محاف وق
العاصــي: »إن األســرى فــي ســجون االحتــالل هــم 
ضحايــا القوانــني اإلســرائيلية«، مؤكــدا وقوف الشــعب 

ــراه. ــع أس ــطيني م الفلس

ــل  ــة فصائ ــي كلم ــة، ف ــود صوافط ــال محم ــدوره، ق ب
ــه  ــي أن ــالتنا ه ــاس، إن رس ــي طوب ــي ف ــل الوطن العم
مهمــا فعــل االحتــالل فلــن يســتطيع تركيــع شــعبنا، 
ــانية  ــات اإلنس ــا كل املؤسس ــزوال، داعي ــره ال وأن مصي
واحلقوقيــة إلــى الوقــوف عنــد مســؤولياتها جتــاه 

ــرى. األس

ــاس  ــي طوب ــير ف ــادي األس ــر ن ــال مدي ــه، ق ــن جانب م
كمــال بنــي عــودة: »إن هــذه الوقفــة جــاءت بالتزامــن 
ــن  ــه ع ــرس إضراب ــر األخ ــير ماه ــة األس ــع مواصل م
الطعــام لليــوم الـــ100، ودعمــا لألســير املريــض كمــال 
ــو وعــر«، وحمــل االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن  أب
ــراه،  ــى أس ــعبنا ال ينس ــدا أن ش ــرى، مؤك ــاة األس حي
ــه  ــى وقوف ــد عل ــالة تأكي ــوم رس ــث كل ي ــو يبع وه

ــم.10 معه

األربعاء   2020/11/4 

ســجن  فــي  جديــدة  »كورونــا«  إصابــة   16
جلبــوع ترفــع عــدد األســرى املصابــني فيــه إلــى 
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ــا  ــروس كورون ــني بفي ــرى املصاب ــداد األس ــت أع ارتفع
ــجيل  ــب تس ــيراً، عق ــى 73 أس ــوع إل ــجن جلب ــي س ف
61 إصابــة جديــدة بالفيــروس، أمــس، فــي الوقــت الــذي 
ــة  ــجن »منطق ــالل الس ــلطات االحت ــه س ــت في أعلن

ــراء«. حم

ــت إدارة ســجون االحتــالل أكــدت، أول مــن أمــس،  وكان
إصابــة 12 أســيراً بفيــروس كورونــا فــي الســجن 
نفســه، بعــد أســبوع مــن املماطلــة فــي إجــراء 
الفحــوص لألســرى الذيــن بــدأت أعــراض الوبــاء تظهــر 

ــم. عليه

وقالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، أمــس: إن عــدد 
األســرى املصابــني بفيــروس كورونــا فــي ســجن جلبــوع 
ــة، محــذرة مــن أن العــدد  ــى 73 إصاب ارتفــع ليصــل إل

مرشــح لالزديــاد خــالل الســاعات واأليــام القادمــة.

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

ــجن  ــت الس ــجن أغلق ــة أن إدارة الس ــت الهيئ وأوضح
بالكامــل، وألغــت جميــع الزيــارات وأعلنــت أنهــا 
ســجن  الــى  املصابــني  جميــع  بنقــل  ســتقوم 

»ســليمون«.

بــدوره، لفــت نــادي األســير إلــى أن إدارة الســجن أغلقت 
الســجن بشــكل كامــل، ونقلــت مجموعــة مــن 
املصابــني إلــى ســجن »الســلمون« وهــو ســجن مدنــي 

ــات. ــالل اإلضراب ــرى خ ــزل األس ــابقاً لع ــتخدم س اس

ــوا مــن أعــراض  وبــني أن غالبيــة األســرى املصابــني عان
منــذ يــوم األحــد املاضــي، وتعاملــت معهــم اإلدارة 
ــن  ــات م ــذ عين ــي أخ ــت ف ــزا وماطل ــا إنفلون ــى أنه عل
األســرى ومتابعــة أوضاعهــم الصحيــة، رغــم أن بعــض 
ــوا مــن أعــراض واضحــة كارتفــاع شــديد  األســرى عان

فــي درجــات احلــرارة.11

ــوات  ــلة خط ــيتخذ سلس ــدن س ــس: باي هآري
ــوزه ــال ف ــطينيني ح ــاه الفلس ــة جت فوري

نائــب  ملنصــب  املرشــحة  هاريــس،  كمــاال  قالــت 
الرئيــس عــن احلــزب الدميقراطــي األميركــي، إنــه حــال 
ــيتخذ  ــه س ــات فإن ــدن باالنتخاب ــو باي ــح ج ــوز املرش ف

سلســلة خطــوات فوريــة جتــاه الفلســطينيني.

وقالــت هاريــس فــي مقابلــة مــع موقــع »اراب أميــركان 
نيــوز« األميركــي: »نؤمــن أنــا وجــو )بايــدن( أيضــاً بقيمة 
كل فلســطيني وكل إســرائيلي وســنعمل علــى ضمان 
متتــع الفلســطينيني واإلســرائيليني بتدابيــر متســاوية 

مــن احلريــة واألمــن واالزدهــار والدميقراطيــة«.

وأضافــت: »نحــن ملتزمــون بحــل الدولتــني، وســنعارض 
أي خطــوات أحاديــة اجلانــب تقــوض هــذا الهــدف. كمــا 

ســنعارض الضــم والتوســع االســتيطاني«.

وتابعــت هاريــس: »وســنتخذ خطــوات فورية الســتعادة 
للشــعب  واإلنســانية  االقتصاديــة  املســاعدات 
ــتمرة  ــانية املس ــة اإلنس ــة األزم ــطيني، ومعاجل الفلس
ــي  ــة ف ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــزة، وإع ــي غ ف
ــة  ــح بعث ــادة فت ــى إع ــل عل ــرقية، والعم ــدس الش الق

ــنطن«.12 ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري منظم

ــدس  ــاف الق ــر أوق ــب مدي ــد نائ ــالل يبع االحت
ــهر ــى 6 أش ــن األقص ع

قــررت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
ــح  ــدس ناج ــاف الق ــرة أوق ــام دائ ــر ع ــب مدي ــاد نائ ابع

11  جريدة األيام
12  جريدة األيام

بكيــرات 6 أشــهر عــن املســجد األقصــى املبــارك، 
ــبوع. ــدة أس ــابق مل ــاد الس ــاء اإلبع بعد انته

ــرق  ــة، وكل الط ــدة القدمي ــاد البل ــرار اإلبع ــمل ق ويش
ــى. ــجد األقص ــة للمس املؤدي

وكانــت مخابــرات االحتــالل قــد ســّلمت بكيــرات 
األربعــاء املاضــي، بعــد اعتقالــه من مــكان عملــه فــي 
ــرب  ــاد، ق ــظ واإلرش ــرعي والوع ــم الش ــة التعلي مديري
بــاب السلســلة، قرارا باإلبعــاد عــن األقصــى مــدة 

ــدة.13 ــك امل ــد تل ــا بع ــر ملراجعته ــبوع، وآخ أس

مئــة ويــوم علــى إضــراب األســير االخــرس وتخــوف مــن 
انتكاســة قــد تــودي بحياتــه

ــن  ــوح ع ــه املفت ــر األخــرس إضراب ــل األســير ماه يواص
ــرات  ــط حتذي ــي، وس ــى التوال ــوم )101( عل ــام للي الطع

مــن تدهــور وضعــه الصحــي.

ــن  ــرى حس ــؤون األس ــة ش ــم هيئ ــق باس ــال الناط وق
عبــد ربــه لـ«وفــا«، إن الوضــع الصحــي لألســير األخرس 
مــا زال صعبــاً جــداً، وهنــاك قلــق شــديد علــى حياتــه، 
حيــث يعانــي مــن إعيــاء وإجهــاد شــديدين، كمــا تأثــرت 
حاســتا الســمع والنطــق لديــه، ويتعــرض لنوبــات 

تشــنج وألــم شــديد فــي جســده، وصــداع شــديد.

ولفــت الــى أنــه فــي أيــة حلظــة قــد يتعــرض األســير 
األخــرس النتكاســة صحيــة قــد تــودي بحياتــه، أو 

ــة. ــاء احليوي ــررًا بأعض ــق ض تلح

وأشــار إلــى أن اجلهــود مــا زالــت مســتمرة علــى 
الصعيــد القانونــي والسياســي لإلفــراج عــن األخــرس، 
وهنــاك تواصــل مــع برملانــات العالــم، فضــال للضغــط 

ــه. ــاذ حيات ــدف إنق ــري به اجلماهي

ــوز 2020،  ــخ 27 مت ــل بتاري ــد اعتق ــرس ق ــر أن األخ يذك
وجــرى نقلــه بعــد اعتقالــه إلــى معتقــل »حــوارة« وفيه 
شــرع بإضرابــه املفتــوح عــن الطعــام، ونقــل الحقــا إلى 
ســجن »عوفــر«، ثــم جــرى حتويلــه إلــى االعتقــال اإلداري 
ــال  ــر االعتق ــة أم ــت احملكم ــهر، وثبت ــة أش ــدة أربع مل

الحقــا.

واســتمر احتجــازه فــي ســجن »عوفــر« إلــى أن تدهــور 
وضعــه الصحــي مــع مــرور الوقــت، ونقلتــه إدارة 
ســجون االحتــالل إلــى ســجن »عيــادة الرملــة«، وبقــي 
فيهــا حتــى بدايــة شــهر أيلــول املنصــرم إلــى أن نُقــل 
إلــى مستشــفى »كابــالن« اإلســرائيلي حيــث يحتجــز 
ــر،  ــب وخطي ــي صع ــع صح ــوم، بوض ــخ الي ــى تاري حت

13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة. ــوص الطبي ــراء الفح ــات وإج ــذ املدعم ــض أخ ويرف

ــة  ــدرت احملكم ــبتمبر 2020، أص ــول/ س ــي الـــ23 أيل ف
العليــا لالحتــالل قــرارا يقضــي بتجميــد اعتقالــه 
ــات  ــرس واملؤسس ــير األخ ــر األس ــه اعتب اإلداري، وعلي
احلقوقيــة أن أمــر التجميــد مــا هــو إال خدعــة ومحاولة 
ــه  ــاء اعتقال ــي إنه ــراب وال يعن ــى اإلض ــاف عل لاللتف

اإلداري.

ــد أن  ــر 2020، وبع ــرين األول/ أكتوب ــن تش ــي األول م وف
تقدمــت محاميتــه بطلــب جديــد باإلفــراج عنــه، 
ــد  ــرار جتمي ــى ق ــت عل ــرار وأبق ــة الق ــت احملكم رفض

اإلداري. اعتقالــه 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن األســير األخــرس متــزوج وأب 
لســتة أبنــاء أصغرهــم طفلــة تبلــغ مــن العمــر ســتة 
ــالل  ــوات االحت ــل ق ــن قب ــال م ــرض لالعتق ــوام، وتع أع
ألول مــرة عــام 1989 واســتمر اعتقالــه فــي حينــه ملــدة 
ســبعة أشــهر، واملــرة الثانيــة عــام 2004 ملــدة عامــني، 
ــا  ــال إداري ــي معتق ــام 2009، وبق ــه ع ــد اعتقال ــم أعي ث
ــهرا، ومجــددا اعتقــل عــام 2018 واســتمر  ــدة 16 ش مل

ــدة 11 شــهرا14. ــه مل اعتقال

اخلميس  2020/11/5 

»بتســيلم«: إســرائيل تصّعــد هــدم منــازل 
وتشــريدهم الفلســطينيني 

ــن  ــات ع ــرائيلي للمعلوم ــيلم« اإلس ــز »بتس ــال مرك ق
ــرائيل  ــة، إن إس ــي احملتل ــي األراض ــان ف ــوق اإلنس حق
ــازل  ــدم املن ــات ه ــي عملي ــيا ف ــا قياس ــجلت رقم س

الفلســطينية باألراضــي احملتلــة.

ــى  ــتناداً إل ــام«: »اس ــله لـ«األي ــر أرس ــي تقري ــار ف وأش
معطيــات بتســيلم منــذ أن بــدأت فــي جمــع معطيات 
هــدم منــازل الفلســطينّيني وتشــريدهم يّتضــح منــذ 
ــل انتهــاء العــام 2020  ــي وقب اآلن أي فــي تشــرين الثان
منازلهــم  فقــدوا  الذيــن  الفلســطينّيني  عــدد  -أّن 
ــدس  ــمل الق ــة )يش ــة الغربّي ــي الضف ــام ف ــذا الع ه
ــذ  ــام من ــكّل ع ــنوّي ل ــدد الس ــوق الع ــرقية( يف الش
ــه رقمــاً قياســّياً نســبة  ــذي ســّجل فــي حين 2016 ال

ــه«. ــا قبل مل

وقــال: بلغــت حصيلــة سياســات الهــدم اإلســرائيلّية 
ــام 218  ــذا الع ــن ه ــى م ــرة األول ــُهر العش ــي األش ف
ــن  ــم 404 م ــرّداً بضمنه ــطينّياً و798 مش ــزالً فلس من
ــه فــي العــام 2019 شــرّدت  ــة فإن ــن، وللمقارن القاصري

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرّدت  ــام 2018 ش ــي الع ــطينّياً وف ــرائيل 677 فلس إس
ــام 2017«. ــي الع ــطينّياً ف ــطينّياً، و521 فلس 397 فلس

ــي  ــكنّية الت ــر الس ــق غي ــي واملراف ــا املبان ــع »أّم وتاب
ــى  ــرة األول ــهر العش ــالل األش ــرائيل خ ــا إس هدمته
مــن هــذا العــام فقــد بلــغ عددهــا 301 تشــمل مرافــق 
الحتياجــات إنســانّية كاآلبــار وخطــوط امليــاه وشــبكة 
الكهربــاء وكّلهــا ضروريّــة للحفــاظ علــى صّحــة 
الســكّان ولصــرف امليــاه العادمــة، وخاّصــة فــي فتــرة 

ــاء«.15 ــي الوب تفّش

تصاعــد حملــة املطالبــة باإلفــراج الفــوري عــن 
األســير ماهــر األخــرس إنقــاذاً حلياتــه

دخــل إضــراب األســير ماهــر األخــرس )49 عامــاً( يومــه 
ــفي  ــه اإلداري التعس ــاً العتقال ــة رفض ــد املائ األول بع
فــي ظــل تدهــور خطيــر جــداً بوضعــه الصحــي، تزامــن 
ــات  ــمية والفعالي ــوط الرس ــد الضغ ــع تصاع ــك م ذل
الشــعبية الداعيــة إلنقــاذ حياتــه بعــد تعنت ســلطات 

االحتــالل فــي االســتجابة ملطالبــه واإلفــراج عنــه.

فقــد قــال الناطــق باســم هيئة شــؤون األســرى حســن 
ــه: الوضــع الصحــي لألســير األخــرس صعــب  ــد رب عب
جــداً، وهنــاك قلــق شــديد علــى حياتــه، مشــيراً إلــى 
أنــه يعانــي مــن إعيــاء وإجهــاد شــديدين، وتأثــرت قدرته 
علــى الســمع والنطــق، ويتعــرض لنوبــات تشــنج وألــم 

شــديد فــي جســده، وصــداع شــديد.

ــير  ــرض األس ــد يتع ــة ق ــي أي حلظ ــه ف ــى أن ــت إل ولف
األخــرس النتكاســة صحيــة قــد تــودي بحياتــه، أو 

ــة. ــه احليوي ــرراً بأعضائ ــق ض تلح

وأشــار إلــى أن اجلهــود مــا زالــت مســتمرة علــى 
الصعيــد القانونــي والسياســي لإلفــراج عــن األخــرس، 
ــم،  ــات العال ــع برملان ــال م ــاك تواص ــى أن هن ــاً إل الفت

ــه. ــاذ حيات ــدف إنق به

فــي اإلطــار، بحثــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، أمــس، 
مــع رئيســة بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
فــي فلســطني اليــس دوبــوف، احلالــة الصحيــة لألســير 

16 األخرس.

15  جريدة األيام
16  جريدة األيام
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الــوزراء  الــوزراء  رئيــس  يســتقبل  الرئيــس 
الرومانــي ويجــدد دعوتــه إلــى عقــد مؤمتــر دولي 

ــالم للس

ــر  ــي مق ــس، ف ــاس، أم ــود عب ــس محم ــتقبل الرئي اس
الرئاســة بــرام اهلل، رئيــس وزارة رومانيــا لودوفيــك 
أوربــان، الــذي يقــوم يزيــارة هامــة إلــى فلســطني. 
وبحــث الرئيــس ورئيــس الــوزراء الضيــف، للموضوعــات 
ــة  ــات الثنائي ــر العالق ــترك وتطوي ــام املش ذات االهتم
بــني البلديــن، وآخــر املســتجدات علــى الســاحتني 

اإلقليميــة والدوليــة. 

وعبــر الرئيــس عــن تطلعــه بــأن تســهم هــذه الزيــارة 
ــبل  ــز س ــة وتعزي ــات الثنائي ــة العالق ــز وتقوي ــي تعزي ف
التعــاون فــي اجملــاالت كافــة، مقــدراً مــا تقدمــه رومانيــا 
مــن منــح دراســية تســاهم فــي بنــاء ومتتــني جســور 

العالقــات بــني البلديــن والشــعبني.

ــالم،  ــي للس ــر دول ــد مؤمت ــه لعق ــس دعوت ــدد الرئي وج
ــاس  ــى أس ــات عل ــى املفاوض ــاب إل ــتعداد للذه واالس
ــة.  ــة الدولي ــة الرباعي ــت رعاي ــة، وحت ــرعية الدولي الش
ــة  ــا الثابت ــى مواقفه ــا عل ــكره لروماني ــدد ش ــا ج كم
مــن أجــل حتقيــق الســالم علــى أســاس حــل الدولتــني 
ــي ذات  ــاد األوروب ــف االحت ــي ومواق ــون الدول ــق القان وف

ــة.  الصل

ــس  ــي الرئي ــوزراء الرومان ــس ال ــكر رئي ــه، ش ــن جانب م
علــى حســن االســتقبال، واحلفــاوة التــي تلقاهــا خــالل 
ــن،  ــني البلدي ــة ب ــة العالق ــى متان ــدا عل ــه، مؤك زيارت
الدائــم  الســعي  وأهميــة  الصديقــني،  والشــعبني 
لتعزيزهــا فــي جميــع اجملــاالت ذات االهتمــام املشــترك، 
ــالم،  ــق الس ــم حتقي ــي دع ــت ف ــا ثاب ــف روماني وأن موق

ــي. ــون الدول ــي والقان ــاد األوروب ــات االحت ــق مرجعي وف

ــس،  ــاس، أم ــس عب ــف الرئي ــر، هات ــد آخ ــى صعي عل
الشــاب أســامة جــودة الــذي ســاعد فــي إنقاذ شــرطي 
منســاوي جريــح فــي موقــع العمليــة التــي نفــذت قبــل 

أيــام.

وأبــدى الرئيــس تقديــره لشــجاعة الشــاب جــودة الــذي 
قــدم منوذجــاً للشــاب الفلســطيني املدافــع عــن القيــم 
النبيلــة، والــذي يعبــر عــن رفــض شــعبناً لكل أشــكال 

اإلرهاب.

ــول  ــا نق ــرأس، وجتعلن ــع ال ــت ترف ــس »أن ــال الرئي وق
للعالــم هــذا هــو الشــعب الفلســطيني الــذي يقاتــل 
ــك  ــا منح ــك قررن ــاس، لذل ــي الن ــاب ويحم ــد اإلره ض

ــجاعتك«.  ــراً لش ــاماً تقدي وس

بــالل  »الوقائــي«  فــي  النقيــب  استشــهاد 
رواجبــة علــى حاجــز حــوارة العســكري بزعــم 

ــاً ــه مسدس حيازت

نفــى عبــد اجلــواد رواجبــة شــقيق الشــهيد بــالل الــذي 
أعدمــه اجليــش اإلســرائيلي علــى حاجــز حــوارة أمــس، 
الروايــة اإلســرائيلية التــي تدعــي أنــه كان يحمــل 
ســالحاً أثنــاء توجهــه إلــى مقــر األمــن الوقائــي مبدينــة 
ــه  ــتقل مركبت ــقيقه اس ــة، إن ش ــال رواجب رام اهلل، وق
ــس  ــة نابل ــرق مدين ــه ش ــراق التاي ــي ع ــه ف ــن منزل م
ــي  ــاع ف ــور اجتم ــة رام اهلل حلض ــاه مدين ــاً، باجت صباح
ــن  ــه م ــا بإعدام ــي، وتفاجأن ــن الوقائ ــاز األم ــر جه مق
قبــل جنــود االحتــالل علــى احلاجــز. وأكــد زيــف روايــة 
االحتــالل بأنــه كان يحمــل مسدســاً، »كــون العســاكر 
ال يحملــون أســلحتهم أثنــاء تنقلهــم بني املــدن«. وكان 
جنــود االحتــالل عنــد حاجــز حــوارة العســكري جنــوب 
نابلــس، قــد أعدمــوا الشــاب بــالل عدنــان رواجبــة »29 
عامــاً« بزعــم اشــهاره مسدســاً فــي محاولــة إلطــالق 
النــار نحوهــم. وأظهــرت لقطــات تصويــر فيديــو، جنوداً 
إســرائيليني يطلقــون الرصــاص بكثافــة ومــن مســافة 
صفــر علــى الشــاب رواجبــة وهــو خلــف مقــود ســيارة 

بيضــاء عنــد املدخــل اجلنوبــي للحاجــز.

ــاز  ــي جه ــب ف ــو نقي ــة ه ــهيد رواجب ــر أن الش يذك
األمــن الوقائــي ويعمــل مستشــاراً قانونيــاً فــي مديريــة 
ــد رزق  ــزوج وكان ق ــه مت ــاً أن ــاس علم ــة طوب محافظ

ــط. ــهور فق ــل 3 ش ــة قب بطفل

وقــد أغلــق قــوات االحتــالل احلاجــز علــى الفــور ومنعت 
ــن  ــراب م ــن االقت ــطينية م ــعاف الفلس ــيارات اإلس س
ــهيد  ــان الش ــزت جثم ــا احتج ــا أنه ــدث كم ــع احل موق
ــت وزارة  ــطيني. وأدان ــعاف الفلس ــلمه لإلس ــم تس ول
ــي  ــة اإلعــدام الوحشــي الت ــني عملي ــة واملغترب اخلارجي
ارتكبتهــا قــوات االحتــالل بحــق الشــاب رواجبــة 
ــى  ــي أدت إل ــدام الت ــة اإلع ــان، جرمي ــي بي ــرت ف واعتب
ــذي  ــم ال ــة املنظ ــاب الدول ــة إلره ــهاده »ترجم استش
متارســه دولــة االحتــالل، وأذرعهــا اخملتلفــة، بحــق 
ــه«.17 ــاته، وحقوق ــه، ومقدس ــه، وممتلكات ــعبنا، وأرض ش

منــازل  هــدم  اســتمرار  األوروبــي:  االحتــاد 
أمــام حــل  الفلســطينيني يشــكل عائقــا 

الدولتــني

ــي  ــي ف ــاد األوروب ــم االحت ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
بروكســل بيتــر ســانتو، إن اســتمرار ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي بهــدم املبانــي الفلســطينية، يشــكل 

17  جريدة القدس
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ــني. ــل الدولت ــام ح ــا أم عائق

ودعــا فــي بيــان لــه، اليــوم اخلميــس، ســلطات االحتــالل 
لوقــف جميــع عمليــات هــدم املبانــي، مبــا فيهــا املمولة 
مــن االحتــاد األوروبــي، ال ســيما فــي ضــوء التأثيــر 

ــا«. ــروس »كورون ــار في ــاني النتش اإلنس

وأوضــح أن االحتــالل هــدم األســبوع اجلــاري أكثــر من 70 
مبنــى، مبــا فــي ذلــك مرافــق ســكنية، تعــود ملكيتهــا 
لـــ 11 عائلــة فلســطينية، لديهــا 41 طفــال فــي خربــة 

»حمصــة الفوقــا« شــمال األغــوار.

وأشــار ســانتو إلــى أن »الهــدم الواســع النطــاق يؤكــد 
مــرة أخــرى االجتــاه املؤســف لعمليــات االســتيالء 

ــاري«. ــام اجل ــة الع ــذ بداي ــدم من واله

ــدم  ــد به ــل التهدي ــي ظ ــي ف ــك يأت ــى أن ذل ــت إل ولف
املدرســة الفلســطينية فــي مجتمــع رأس التني وســط 
ــي،  ــل االحتــاد األوروب ــي مت متويلهــا مــن قب الضفــة، والت

والعديــد مــن الــدول األعضــاء فيــه.

مدرســة   52 حاليــا  يوجــد  أنــه  ســانتو  وذكــر 
ــه  ــد علي ــا مت التأكي ــدم، كم ــددة باله ــطينية مه فلس
فــي االســتنتاجات الســابقة جمللــس االحتــاد األوروبــي.

وشــدد علــى ضــرورة ضمــان حــق األطفــال فــي التعليم 
ــم  ــث أن التعلي ــة، حي ــة ومأمون ــية آمن ــة مدرس ببيئ
ــه  ــب حمايت ــان، يج ــوق اإلنس ــن حق ــي م ــق أساس ح

ــه.18 واحلفــاظ علي

وفيغلــن«  »غليــك  بينهــم  مســتوطنا   04
»األقصــى” يقتحمــون 

اقتحــم عشــرات املســتوطنني، اليــوم اخلميــس، باحــات 
ــة  ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك م ــى املب ــجد األقص املس

ــة. ــالل اخلاص ــرطة االحت ــة ش ــت حماي حت

ــة أن  ــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس احملتل ــادت دائ وأف
40 مســتوطنا بقيــادة املتطــرف يهــودا غليــك، وعضــو 
ــن،  ــيه فيغل ــابق موش ــرائيلي الس ــت« اإلس »الكنيس
اقتحمــوا »األقصــى« ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي 

أنحــاء متفرقــة منــه.

االحتــالل  مخابــرات  عناصــر  مــن   10 أن   وأضافــت 
املســجد.19 مصليــات  اقتحمــوا 

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اجلمعة 2020/11/6

ســجن  فــي  األســيرات  األســرى«:  “هيئــة 
تصعيديــة  بخطــوات  يهــددن  »الدامــون« 

ظروفهــن علــى  احتجاجــا 

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ رام اهلل 2020-11-6 وفا- أف
واحملرريــن، مســاء اليــوم اجلمعــة، بــأن 37 أســيرة يقبعــن 
فــي ســجن »الدامــون«، هــددن بالبــدء بخطــوات 
علــى  احتجاجــا  املعتقــل،  إدارة  ضــد  تصعيديــة 
ــية. ــة والقاس ــة الصعب ــية واالعتقالي ــن املعيش ظروفه

وذكــرت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، أن األســيرات تقدمــن 
مبجموعــة مــن املطالــب إلــى إدارة املعتقــل منــذ مــدة 
ــا،  ــا أو تنفيذه ــر به ــي النظ ــل ف ــا متاط ــة لكنه طويل
ــاحة  ــن س ــة م ــرات املراقب ــة كامي ــي إزال ــص ف وتتلخ
ــة  ــات هاتفي ــراء مكامل ــن بإج ــماح له ــورة«، والس »الف
مــع األهــل، فــي ظــل انقطــاع الزيــارات بادعــاء ظــروف 
ــي  ــار ف ــم املعب ــل لقس ــاد ح ــا«، وإيج ــة »كورون جائح
ســجن »الشــارون«، حيــث حتتجــز فيــه األســيرات 
املوقوفــات بظــروف ســيئة وال إنســانية، وإصــالح املرافق 
التالفــة فــي القســم، خاصــة ســاحة املعتقــل، وطــالء 

ــق. ــع التزحل ــبة ملن ــادة مناس ــا مب أرضيته

الطبــي  العــالج  بتقــدمي  كمــا طالبــت األســيرات 
جعابيــص  إســراء  كاألســيرة  منهــن،  للمريضــات 
املصابــة بحــروق وبحاجــة لعــدة عمليــات، وأمــل 
طقاطقــة املصابــة بخمــس رصاصــات وبحاجــة إلجــراء 
ــان  ــيرة إمي ــاقها، واألس ــن س ــني م ــة البالت ــة إلزال عملي
األعــور التــي تعانــي مــن تضخــم فــي األوتــار الصوتيــة، 
ــة  ــي الرقب ــاع ف ــن أوج ــي م ــي تعان ــادة الت ــو زي وروان أب

ــدة. واملع

وأكــدت الهيئــة، فــي بيانهــا، أن األســيرات بــدأن بهــذه 
ــيتخذن  ــاء، وس ــة العش ــادة وجب ــوم بإع ــوات الي اخلط
ــالل  ــة خ ــة التدريجي ــوات التصعيدي ــن اخلط ــدا م مزي
األيــام املقبلــة فــي حــال واصلــت اإلدارة تعنتهــا بالنظر 

فــي أبســط حقوقهــن احلياتيــة.20

20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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السبت 2020/11/7

تقريــر: تصاعــد عمليــات الهــدم والتطهيــر 
العرقــي فــي األغــوار الشــمالية لتنفيــذ خطــة 

الضــم

ــة  ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــال املكت ق
االســتيطان، إن حكومــة االحتالل اإلســرائيلي، تســتغل 
ــي  ــب أراض ــب، لنه ــة ترم ــن والي ــة م ــرة املتبقي الفت
املواطنــني، وتوســيع االســتيطان مــن خــالل بنــاء مزيــد 
ــم. ــدم منازله ــد ه ــتيطانية، وتصعي ــدات االس ــن الوح م

حــول  األســبوعي  تقريــره  فــي  املكتــب  وأضــاف 
ــن  ــدف م ــالل يه ــبت، ان االحت ــوم الس ــتيطان، الي االس
ــر الدميغرافــي فــي  ــد مــن التغيي ــى إحــراز مزي ــك إل ذل
الضفــة الغربيــة، خاصــة فــي القــدس احملتلــة ومناطــق 
ــات  ــة االنتخاب ــرا أن فرص ــطينية، معتب ــوار الفلس األغ
ــطينيا. ــكانيا فلس ــا س ــو جتمع ــاءت لتمح ــة ج األميركي

ــار التقريــر إلــى أن ســلطات االحتــالل هدمــت  وأش
ــا«  ــة »حمصــة الفوق جتمعــا ســكنيا كامــال فــي خرب
ــات  ــن التجمع ــدة م ــي واح ــمالية، وه ــوار الش باألغ
الفلســطينية الرعويــة الـــ38، الواقعــة داخــل مناطــق 
تّدعــي إســرائيل أنهــا »مناطــق إطــالق نــار«، فــي أكبــر 
ــة  ــني فــي الضفــة الغربي ــازل املواطن ــة هــدم ملن عملي

ــذ عقــد مــن الزمــن. ــة، من احملتل

ــأة  ــكنا ومنش ــو 76 مس ــدم نح ــة اله ــت عملي وطال
ــية، لـــ11  ــا شمس ــام، وخالي ــر أغن ــا، وحظائ وبركس
عائلــة فلســطينية، تضــم 60 مواطنــا، يســكنون 
املنطقــة، يعتمــدون علــى تربيــة املاشــية، ويســتفيدون 
مــن األراضــي املفتوحــة لســهل البقيعــة الكبيــر 
في رعــي ملواشــيهم، حيــث ســوتها جرافــات االحتــالل 
ــف  ــاه واملعال ــارب املي ــلم مش ــم تس ــا ل ــاألرض، فيم ب
ــدم. ــة اله ــن عملي ــا م ــي أيض ــتخدم للمواش ــي تس الت

وأخطــرت ســلطات االحتــالل 15 عائلــة بدويــة بالرحيــل 
ــق، فــي ســياق حملــة  ــة ابزي عــن مســاكنها فــي خرب
شــعواء شــنتها علــى التجمعــني الفلســطينيني فــي 
ــرارات  ــى ج ــا عل ــتولت خالله ــمالية، اس ــوار الش األغ
زراعيــة ألهالــي اخلربتــني، وصهاريــج امليــاه، ومركباتهــم 

اخلاصــة.

ــى  ــة، إل ــائل مختلف ــالل بوس ــلطات االحت ــعى س وتس
منــع املواطنــني مــن مواصلــة الســكن فــي املنطقــة، 
ــون  ــرارا وتكــرارا، لتك ــم م ــن ضمنهــا هــدم منازله وم
االراضــي،  هــذه  علــى  لإلطبــاق  ســهلة  فريســة 

ــم . ــروع الض ــذ مش ــتعدادا لتنفي اس

ــرق  ــر ش ــان األحم ــة اخل ــدق بقري ــار حت ــزال االخط وال ت
القــدس، وفــق مــا نشــر مؤخــرا حــول نقاشــات داخليــة 
بــني مكتــب رئيــس حكومــة االحتــالل، ومكتــب رئيــس 
احلكومــة البديــل، بشــأن مخططــات هــدم اخلــان، 
ــذا  ــر ه ــري، إن مصي ــاق اجلوه ــود االتف ــول  بن ــث تق حي
ــاك  ــيطردون، فهن ــكانه س ــدم وس ــو اله ــع ه التجم
ــة  ــو مناقش ــط ه ــي فق ــا بق ــذا، وم ــى ه ــاق عل اتف

ــة. ــادر اخملتلف ــير املص ــا تش ــب م ــل، وحس التفاصي

وال ميكــن تنفيــذ الهــدم دون تعــاون جهــات أخــرى 
وعلــى رأســها محكمــة االحتــالل العليــا، حيــث 
ــى أوامــر الهــدم  ــو األخــرى عل صــادق القضــاة مــرة تل
ــاء  ــر، إرض ــان األحم ــكان اخل ــرد س ــن ط ــن م ــي متكّ الت

للمســتوطنني.

ــت  ــاس تقدم ــى التم ــل ردا عل ــذه التفاصي ــاءت ه وج
ــه حركــة »ريغافيــم« اليمينيــة االســتيطانية، أمــام  ب
»العليــا«، بهــدف إصــدار حكــم يقضــي بإخــالء اخلــان 
ــركات  ــني ح ــذ عام ــاول من ــث حت ــه، حي ــر وهدم األحم
ميينيــة اســتيطانية، الضغــط علــى نتنياهــو مــن أجــل 

ــى هــذا الهــدف  . الوصــول ال

ــرائيلية  ــتوطنات اإلس ــادة املس ــدأ ق ــياق، ب ــي الس وف
املقامــة علــى أراضــي املواطنــني فــي الضفــة الغربيــة، 
ــى  ــل عل ــل العم ــن أج ــو، م ــى نتنياه ــط عل بالضغ
تطبيــق خطــة الســيادة والضــم، دون انتظــار مــا 

ــة. ــات األميركي ــج االنتخاب ــه نتائ ــتؤول إلي س

وقــال رئيــس »مجلــس مســتوطنات الســامرة« يوســي 
ــق  ــن تطبي ــو أن يعل ــى نتنياه ــب عل ــه يج ــان، إن داغ
الســيادة فــورا، دون انتظــار التطــورات السياســية 
فــي الواليــات املتحــدة، فمــن األســهل اتخــاذ خطــوات 
ــت  ــي البي ــرائيل ف ــد إلس ــس مؤي ــس رئي ــا يجل عندم
ــم  ــرائيل، ال يه ــي إس ــبة ملواطن ــن بالنس ــض، لك األبي
مــن ســيكون فــي البيــت األبيــض، بايــدن أو ترمــب أو أي 

ــا«. شــخص آخــر، مــا يهــم هــو مــا يحــدث هن

بتســلئيل  اإلســرائيلية  الكنيســت  عضــو  ودعــا 
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــتغالل الفت ــى اس ــموتيريتش، إل س
ســيبقى فيهــا دونالــد ترمــب رئيســا للواليــات املتحدة، 
بهــدف تطبيــق الســيادة علــى املســتوطنات بالضفــة 
الغربيــة، مدعيــا أنــه إذا خســر ترمــب، فســنضطر إلــى 
ــا  ــيادة وتثبيته ــق الس ــو لتطبي ــى نتنياه ــط عل الضغ

ــدن. قبــل وصــول باي

ووصفــت  الهــدم  عمليــة  املتحــدة  األمم  وانتقــدت 
إجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي بأنهــا »انتهــاك خطيــر« 

ــي. ــون الدول للقان
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الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمم  ملكتــب  ووفقــا 
اإلنســانية »أوتشــا«، فقــد هدمــت ســلطات االحتــالل 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــاء الضف ــف أنح ــي مختل ــى ف 689 مبن

ــاري. ــام اجل ــة الع ــذ بداي ــرقية من ــدس الش الق

ــر  ــهد أكب ــة، تش ــة احملتل ــة الغربي ــت أن الضف وأوضح
عمليــة هــدم منــذ ســنوات أدت إلــى تهجيــر 869 
فلســطينيا وتركهــم بــال مــأوى، وعــادة مــا يتــم 
التــذرع باالفتقــار إلــى رخــص البنــاء، التــي ال يســتطيع 
ــبب  ــادة، بس ــي الع ــا ف ــول عليه ــطينيون احلص الفلس

ــزي. ــدي والتميي ــط التقيي ــام التخطي نظ

مــن جانبــه، اســتنكر املتحــدث الرســمي بلســان 
ــي  ــدم الت ــة اله ــانتو، عملي ــر س ــي بيت ــاد األوروب االحت
طالــت خربــة »حمصــة الفوقــا«، مبــا فــي ذلــك املبانــي 
املمولــة مــن االحتــاد األوروبــي، ال ســيما فــي ضــوء األثــر 

ــا«. ــروس »كورون ــاني لفي اإلنس

ــح أن  ــدة، يّتض ــادر عدي ــات مص ــى معطي ــتناداً إل واس
عــدد املواطنــني الذيــن فقــدوا منازلهــم هــذا العــام في 
ــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، يفــوق  الضفــة الغربّي

ــام 2016. ــذ ع ــابقة من ــوام الس ــنوي لألع ــدد الس الع

فقــد بلغــت حصيلــة سياســات الهــدم  فــي األشــُهر 
العشــرة األولــى مــن هــذا العــام 218 منزال فلســطينيا، 
ــا  ــن، أم ــم 404 قاصري ــن بينه ــا م ــردت 798 مواطن ش
هدمتهــا  التــي  الســكنية  غيــر  واملرافــق  املبانــي 
إســرائيل خــالل الفتــرة ذاتهــا، فقــد بلــغ 301، تشــمل 
ــاه  ــوط املي ــار وخط ــانية كاآلب ــات إنس ــق الحتياج مراف
وشــبكة الكهربــاء، وجميعهــا ضروريــة، للحفــاظ 

ــة. ــاه العادم ــرف املي ــكّان ولص ــة الس ــى صّح عل

فــي الوقــت نفســه، يعمــل ديــوان رئيــس وزراء االحتــالل، 
ــي  ــني ف ــن املفتش ــة م ــة خاص ــكيل هيئ ــى تش عل
الضفــة الغربيــة، بتكلفــة قدرهــا 20 مليــون شــيقل، 
ســيتم خصمهــا مــن امليزانيــة اخملصصــة لــوزارة 
معلومــات  وجتميــع  توثيــق  مهمتهــا  االســتيطان، 
اســتخباراتية عــن البنــاء الفلســطيني »غيــر املرخص« 

ــة »ج«. ــق املصنف ــي املناط ف

ــن  ــات ع ــات ملعلوم ــع ملف ــى جتمي ــة إل ــدف الهيئ وته
ــة  ــاء، وفــي املرحل ــق مخالفــات البن كل منطقــة وتوثي
االولــى ســتتمكن كل ســلطة فــي املســتوطنات 
املقامــة علــى أراضــي الضفــة، باحلصــول علــى ميزانيــة 
ملراقبــني يعملــون فــي منطقتهــا، وســيكون عــدد 
ــدات  ــع مع ــيعملون م ــى 30، س ــن 20 ال ــني م املراقب
خاصــة مثــل ســيارة وطائــرة مســيرة، مهمتهــم 
باألســاس نقــل املعلومــات التــي قامــوا بجمعهــا 

ــالل. ــلطات االحت ــي س ــة ف ــات ذات الصل للجه

قامــت  األخيــرة،  الســنوات  فــي  أنــه  إلــى  يشــار 
ــة  ــذه املهم ــأداء ه ــتوطنات، ب ــة باملس ــات مييني منظم
ــذه  ــل ه ــيتم متوي ــة، فس ــذه الهيئ ــكيل ه ــع تش وم

النشــاطات مــن امليزانيــة احلكوميــة.

مبخططــات  قدمــا  االحتــالل  حكومــة  ومتضــي 
االســتيطان، حيــث وافقــت »جلنــة التخطيــط والبنــاء 
احملليــة فــي بلديــة موشــي ليــون«، علــى خطــة 
رئيســية ملــا ســمي بـــتطوير منطقــة وادي اجلــوز فــي 
ــة  ــر« منطق ــك »تطوي ــي ذل ــا ف ــرقية، مب ــدس الش الق
التكنولوجيــا الفائقــة و«ادي الســيليكون«، حســب مــا 
أعلنــت عنــه بلديــة االحتــالل، وهــو مشــروع تهويــدي 

ــره. ــي جوه ف

ــتأجرين  ــالء املس ــيتم إخ ــج، س ــن البرنام ــزء م وكج
ــني  ــوك للمواطن ــي ممل ــى صناع ــي 200 مبن ــن حوال م
ــى  ــة إل وهدمهــا، فيمــا ســيتم نقــل األعمــال التجاري
مجمعــات فــي العيســوية وأم طوبــا فــي القــدس 

ــرقية. الش

ــني  ــن املزارع ــدد م ــب ع ــل، أصي ــة اخللي ــي محافظ وف
ــاز  ــل الغ ــالل قناب ــوات االحت ــالق ق ــراء اط ــاق ج باالختن
ــمال  ــر ش ــت أم ــدة بي ــم ببل ــوع صوبه ــيل للدم املس

ــل. اخللي

ــد  ــد احلمي ــة املواطــن محمــد عب وطــرد االحتــالل عائل
ــو  ــة وادي أب ــي منطق ــا، ف ــن أرضه ــي م ــر الصليب جاب
الريــش، احملاذيــة ملســتوطنة »بيــت عــني« املقامــة علــى 
االســتيطاني  عصيــون«  »غــوش  وجتمــع  أراضيهــا، 
شــماال، وأطلقــت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
ــف  ــدء قط ــتعدون لب ــني يس ــوب مزارع ــم، وص صوبه
ثمــار الزيتــون مــن أراضيهــم، مــا أســفر عــن اصابتهــم 

ــاق. باالختن

وأجبــر االحتــالل العائلــة علــى مغــادرة املنطقــة، حتــت 
تهديــد الســالح، كمــا كثــف مــن عمليــات هــدم 
ــتيطاني،  ــق اس ــق طري ــدف ش ــني به ــكات املواطن ممتل
ميــر مــن مســتوطنة »بنــي حيفــر« باجتــاه البــؤر 

ــا. ــرق يط ــة ش ــتيطانية املقام االس

ــة  ــالل فــي توصي وفــي الســياق، تنظــر حكومــة االحت
مبســح شــامل ألراضــي الضفــة الغربيــة احملتلة، ســعيا 
لضــم أكبــر قــدر ممكــن مــن األراضــي للمســتوطنات، 
ــات،  ــات آالف الدومن ــى مئ ــتيالء عل ــى االس ــدف إل وته
ــح  ــة مس ــد عملي ــة، بع ــي دول ــا أراض ــالن عنه واإلع
ــا  ــث كونه ــن حي ــا م ــد مكانته ــي، وحتدي ــذه األراض ه
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أراضــي خاصــة أو »أراضــي دولــة«، ال ســيما مئــات آالف 
الدومنــات التــي يعلــن االحتــالل عنهــا أراضــي متروكــة 

ــم زراعتهــا أو العمــل فيهــا. ال تت

ــى  ــق عل ــة«، لســّد الطري ــي إعالنهــا »أراضــي دول  ويأت
ــلطة  ــا الس ــوم به ــي تق ــة الت ــت امللكي ــات تثبي عملي
الوطنيــة فــي أراضــي املنطقــة »ج«، علمــاً أن ســلطات 
ــن  ــو 106 آالف دومن م ــى اآلن، نح ــدت حت ــالل رص االحت
ــي  ــا أراض ــالن عنه ــار اإلع ــحها، بانتظ ــي مت مس األراض

دولــة.

عمليــة  تســهيل  إلــى  اجلديــد  اخملطــط  ويهــدف 
ــة،  ــة خاص ــني أراٍض مبلكي ــا ب ــي« وفرزه ــح األراض »مس
وأراٍض »متروكــة«، لــم يســتخدمها ولــم يفلحهــا 
ــالن  ــن اإلع ــي ميك ــة، وبالتال ــنوات طويل ــا لس أصحابه
عنهــا »أراضــي دولــة«، بشــكل ســهل وخــالل إجــراءات 

ــرة. قصي

ــة  ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــق املكت ووث
االســتيطان االنتهــاكات االســبوعية وكانــت علــى 

ــي: ــو التال النح

القدس: هدمــت بلديــة االحتــالل منــزل املواطــن أمجــد 
إدريــس فــي حــي األشــقرية ببلــدة بيــت حنينــا، بزعــم 
ــي مت  ــازل الت ــدد املن ــع ع ــا يرف ــص، م ــر املرخ ــاء غي البن

هدمهــا منــذ بدايــة العــام اجلــاري إلــى 145 منــزال.

كمــا هــدم االحتــالل بركســات للخيــول، وأرضيــة مــن 
ــر جنــوب القــدس، وأخطــر  االســمنت فــي جبــل املكب
بهــدم منزلــني فــي بلــدة العيســوية بالقــدس احملتلــة، 
يعــودان للشــابني الشــقيقني ســيف ومحمــود رمضــان 
عبيــد، وهمــا يســكنان فــي نفــس البنايــة فــي حــي آل 

عبيــد بالبلــدة.

وفــي ســياق متصــل، قامــت جرافــات االحتــالل بهــدم 
غــرف زراعيــة، واقتــالع أشــجار، وجتريــف لألراضــي 

ــاوية. ــدة العيس ــرقية لبل الش

ــزال  ــرائيلي، من ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اخلليل: هدم
ــي  ــني جتمع ــة ب ــة الواقع ــي املنطق ــاء ف ــد اإلنش قي
ــافر  ــة مبس ــة دبابس ــود لعائل ــة« يع ــوا« و«اخلالدي »غزي

ــل. ــة اخللي ــوب محافظ ــا، جن يط

ــى  ــداء عل ــتوطنني باالعت ــن املس ــة م ــت مجموع وقام
بيــت مفيــد الشــرباتي أحــد ســكان شــارع الشــهداء، 
ــم  ــى ترمي ــل عل ــوا للعم ــن قدم ــال الذي ــى العم وعل
ــا  ــة، كم ــنوات طويل ــك لس ــن ذل ــه م ــد منع ــه بع بيت
اعتــدوا علــى طلبــة مدرســة قرطبــة االساســية 
ــكرية. ــز العس ــتيطان واحلواج ــرة باالس ــة واحملاص اخملتلط

ممتلــكات  علــى  تعدياتهــم  املســتوطنون  ويواصــل 
ــة  ــل، خاص ــي اخللي ــة ف ــدة القدمي ــي البل ــني ف املواطن
ــن عنهــا  تلــك املمتلــكات الواقعــة فــي املناطــق املعل
أنهــا »عســكرية مغلقــة« منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن 
الزمــن فيمــا شــهد ســوق الذهــب الواقــع بــني شــارعي 
ــات  ــن التعدي ــد م ــدمي، العدي ــاللة الق ــهداء والش الش
ــي  ــون ف ــن يقيم ــتوطنني، الذي ــل املس ــن قب ــه م علي
ــروض  ــار املف ــتغلني احلص ــا«، مس ــتوطنة »الدبوي مس

ــة. ــى املنطق عل

بيــت حلم: نصــب مســتوطنو »تكــواع« املقامــة علــى 
ــم  ــت حل ــرق بي ــوع ش ــدة تق ــي بل ــني ف ــي املواطن أراض
خيامــا علــى أراض واســعة تابعــة للمواطنــني، وأقدمــوا 
ــود  ــن جن ــٍة م ــجار، بحماي ــرات األش ــة عش ــى زراع عل
ــول  ــن الوص ــاب األرض م ــوا أصح ــن منع ــالل الذي االحت

إليهــا للدفــاع عنهــا.

وأخطــرت ســلطات االحتــالل األهالــي فــي قريــة 
النعمــان شــرق بيــت ســاحور، تطالبهــم فيهــا بلديــة 
االحتــالل بالقــدس بدفــع ضريبــة »األرنونــا«، وهددتهــم 
فــي حــال عــدم الدفــع ســيتم حتريــر مخالفــات 
بحقهــم تتــراوح مــا بــني 7 آالف و10 آالف شــيقل، 
حيــث وصلــت هــذه اإلخطــارات لنحــو 40 عائلــة رغــم 
ان بلديــة االحتــالل ال تقــدم اي خدمــات للســكان فــي 

ــة. ــذه القري ه

نابلس: ســرق مســتوطنون، عشــرات األشــتال مــن 
ــود  ــس، يع ــوب نابل ــاوية جن ــة الس ــي قري ــتل ف مش
للمواطــن محمــد ابراهيــم اخلطيــب، ويقــع علــى 
ــوا فســاد  ــس ورام اهلل، وعاث ــني نابل ــق الواصــل ب الطري
وخرابــا فــي املــكان، حيــث ســبق أن اســتهدفوا املشــتل 
أكثــر مــن مــرة، وقــد وثقــت كاميــرات املراقبــة عمليــة 

ــكان. ــي امل ــب ف ــرقة والتخري الس

وهــددت ســلطات االحتــالل بإزالــة ســارية العلــم 
الفلســطيني املنصوبــة قــرب ســاحة اآلثــار فــي بلــدة 
سبســطية بدعــوى أنهــا تســتفز املســتوطنني، علمــا 
ــرى  ــة »ب«، وج ــق مصنف ــي مناط ــع ف ــارية تق أن الس
ــادر. ــاحة البي ــل س ــادة تأهي ــروع إع ــن مش ــا ضم نصبه

وأخطــرت بتجريــف طريــق فرعــي »وادي الشــامي« فــي 
ــدم  ــذي يخ ــس، ال ــوب نابل ــة جن ــرة القبلي ــة عصي قري

املزارعــني فــي الوصــول إلــى أراضيهــم.

ــون  ــجار الزيت ــرات أش ــتوطنون عش ــع مس ــا قط كم
ــس،  ــوب نابل ــوس جن ــة عيناب ــود وقري ــدة جال ــي بل ف
ففــي جالــود قطــع مســتوطنو »كيــدا« املقامــة علــى 
أراضــي البلــدة، عشــرات أشــجار الزيتــون فــي املنطقــة 
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اجلنوبيــة حــوض رقــم )18(، والتــي يصــل عمرهــا ألكثــر 
مــن 60 عامــا.

وأقــدم مســتوطنو »يتســهار« علــى قطــع 25 شــجرة 
زيتــون، وإقامــة حظيــرة لتربيــة املواشــي والطيــور، فــي 
أرض املواطــن نصــر الديــن مفضــي عــالن، فــي منطقــة 

الصومعــة التابعــة ألراضــي قريــة عينابــوس.

»ايتمــار«  مســتوطني  مــن  مجموعــة  وهاجمــت 
املزارعــني فــي منطقــة خلــة العــزب غربــي بيــت فوريك، 
ــم. ــن أراضيه ــون م ــار الزيت ــف ثم ــن قط ــم م ومنعته

ــلة  ــني، ومغس ــات املواطن ــتوطنون مركب ــم مس وهاج
ــى  ــة عل ــة برق ــل قري ــرب مدخ ــارة، ق ــيارات باحلج س

ــس. ــني ونابل ــني جن ــل ب ــق الواص الطري

عامــا(   48( جــازي  فــؤاد  جهــاد  املواطــن  وأصيــب 
بكســور خــالل مطــاردة املســتوطنني لــه بالقــرب 
مــن بلــدة الســاوية جنــوب نابلــس، الــذي كان برفقــة 
زوجتــه لقطــف الزيتــون بأرضــه الواقعــة بالقــرب مــن 

مســتوطنة »عيلــي«.

ــات  ــع مكعب ــالل بوض ــوات االحت ــرعت ق قلقيلية: ش
ــول أراض  ــائكة، ح ــالك الش ــن األس ــدال م ــمنتية ب اس
تقــع فــي اجلهــة الغربيــة الشــمالية ملدينــة قلقيليــة 
تقــدر بـــ500 دومن، متتــد إلــى أراض داخــل عــام الـــ1948، 
بهــدف وضــع العراقيــل أمــام املواطنــني، ملنعهــم 
مــن الدخــول إلــى أراضيهــم ومصــدر رزقهــم، بهــدف 

ــوة. ــا بالق ــتيالء عليه االس

جنني: هاجمــت مجموعــة مــن املســتوطنني باحلجــارة 
نابلــس،  جنــني  طريــق  علــى  املواطنــني  مركبــات 
واعتــدت علــى املواطنــني مصطفــى غــوادرة )62 عامــا( 
ــم  ــا( بالضــرب، بعــد حتطي ــي )65 عام ــو عل وفتحــي أب
مركبتيهمــا، مــا أدى إلصابتهمــا برضــوض نقــال علــى 

ــفى. ــى املستش ــا إل إثره

واقتحمــت قــوات االحتــالل منطقــة »البيــر« فــي قريــة 
زبوبــا غــرب مدينــة جنــني، وهــددت عــددا مــن املواطنــني 
الذيــن يســكنون قــرب جــدار الضــم والتوســع، بزعــم 

قــص جــدار الفصــل العنصــري احملــاذي لتلــك املنــازل.

األغوار: نفــذت قــوات االحتــالل أعمــال جتريــف واســعة 
ألراض خاصــة فــي خربــة مكحــول ملواطنــني مــن 
ــدات«  ــتوطنة »حم ــل مس ــى مدخ ــع عل ــاس، تق طوب
ــذه  ــة، ه ــرق اخلرب ــني ش ــي املواطن ــى أراض ــة عل املقام
احلفريــات تتــم ملصلحــة املســتوطنني فــي مســتعمرة 

ــن. ــة الدواج ــات لتربي ــاء بركس ــرض بن ــدات« لغ »حم

ــاء  ــطينيني، أثن ــام فلس ــاة أغن ــتوطنون رع ــرد مس وط
ــني  ــرق ع ــة ش ــي املفتوح ــي املراع ــم ف ــم أبقاره رعيه

ــمالية. ــوار الش ــوة باألغ احلل

وداهمــت قــوات االحتــالل جتمعــات البــرج، وامليتــة، 
ــفهيا  ــالت ش ــن العائ ــددا م ــرت ع ــية، وأخط والفارس
بإخــالء مســاكنهم يومــي الثالثــاء واألربعــاء املقبلــني، 
بحجــة التدريبــات العســكرية، علمــا أن عــدد العائــالت 
التــي مت إخطارهــا باإلخــالء فــي منطقتــي البــرج وامليتة 

يبلــغ 14 عائلــة.

ــة  ــن خرب ــة م ــو عالي ــر أب ــن من ــار املواط ــا مت إخط كم
الفارســية بإخــالء مســكنه، وإزالــة ثــالث خيــام، 
بحجــة أن الدبابــات ســتمر مــن هــذه املنطقــة.21

لألســبوع الـــ02: آالف االســرائيليني يتظاهــرون 
ضــد نتنياهــو

تظاهــر آالف اإلســرائيليني، مســاء اليــوم الســبت، 
ــو،  ــني نتنياه ــرائيلية بنيام ــة االس ــس احلكوم ــد رئي ض

ــتقالته. ــني باس مطالب

وانطلقــت مســاء اليــوم، ولألســبوع الـ20 علــى التوالي، 
ــل  ــة وت ــدس احملتل ــي الق ــوداء ف ــالم الس ــرة االع مظاه
ــو  ــات، نح ــور والتقاطع ــن اجلس ــر م ــي الكثي ــب وف أبي
ــارع  ــى ش ــت إل ــن الكنيس ــو، م ــة نتنياه ــر إقام مق

ــور«. »بلف

ودعــا منظمــو احلــراك االحتجاجــي نتنياهــو الــى 
الرحيــل عــن احلكــم، مؤكديــن أنــه فقــد اي صلــة مــع 
ــاورات  ــي يروجهــا واملن ــب الت ــرة األكاذي ــع مــن كث الواق

ــها.22 ــي ميارس ــية الت السياس

ــات  ــن عملي ــات ع ــرائيل بتعويض ــب إس ــكا تطال بلجي
ــطينية ــازل فلس ــدم من ه

بدفــع  اإلســرائيلية  الســلطات  بلجيــكا  طالبــت 
مباٍن فلســطينية  هــدم  عمليــات  عــن  تعويضــات 
ــاعدات  ــن املس ــزء م ــي، كج ــم بلجيك ــا بدع مت بناؤه
ــة  ــي الضف ــي أراض ــا ف ــم تنفيذه ــي يت ــانية الت اإلنس

الغربيــة.

ــة  ــان صحفــي صــدر عــن وزارة اخلارجي ــت فــي بي وأعرب
البلجيكيــة، عــن قلقهــا إزاء الزيــادة املقلقــة فــي 
عــدد عمليــات الهــدم واالســتيالء مــن قبــل الســلطات 
ــي  ــانية ف ــاريع اإلنس ــي واملش ــى املبان ــرائيلية عل اإلس

ــة.  ــي الضفــة الغربي املنطقــة املصنفــة )ج( ف

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

مــن  بالفــزع  تشــعر  بلجيــكا  »إن  الــوزارة  وقالــت 
وبركســا، في  ومنشــأة  مســكنا   76 تدمير نحــو 
قريــة خربــة حمصــة الفوقــا فــي األغــوار، ولهــذا تأثيــر 
كبيــر علــى الســكان احملليــني، وعلــى املســاعدة التــي 

ــاني«.  ــال اإلنس ــي اجمل ــركاء ف ــا الش يقدمه

ودعــت بلجيــكا الســلطات اإلســرائيلية، وفقــا للقانون 
الدولــي اإلنســاني، إلــى وضــع حــد لهــدم املســاعدات 
اإلنســانية، مؤكــدة دعمهــا مشــاريع البنيــة التحتيــة 
ــة،  ــانية العاجل ــات اإلنس ــي االحتياج ــا تلب ــذه، ألنه ه
ــي  ــون الدول ــا للقان ــا وفق ــا دائًم ــم تنفيذه ــي يت والت

ــاني. اإلنس

كمــا أدانــت عمليــة هــدم أربعــة منــازل فــي األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة فــي قريــة الركيــز جنــوب اخلليــل 
ــرائيلية،  ــلطات اإلس ــل الس ــن قب ــي، م ــهر املاض الش
حيــث مت بنــاء هــذه البنيــة التحتيــة األساســية بأمــوال 
ــي  ــانية الت ــاعدات اإلنس ــن املس ــزء م ــة، كج بلجيكي
ينفذهــا احتــاد حمايــة الضفــة الغربيــة، وطالبــت مــن 
ــدم. ــات اله ــن عملي ــات ع ــات أو تعويض ــرائيل تعويض إس

وجــددت الــوزارة فــي بيانهــا، أن هــدم البنيــة التحتيــة 
واملســاكن فــي الضفــة الغربيــة يتعــارض مــع القانــون 
اإلنســاني الدولــي، ال ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
ــس  ــرارات مجل ــة وق ــوة محتل ــرائيل كق ــات إس والتزام

األمــن لــألمم املتحــدة.

وتابعــت: بلجيــكا ليســت املانــح الدولــي الوحيــد الــذي 
يواجــه الهــدم، فمنــذ عــام 2017، ومببــادرة مــن بلجيــكا 
قامــت مجموعــة مــن الــدول الشــريكة املتضــررة 
بإجــراءات مماثلــة بالتواصــل بشــكل منهجــي مــع 
ــات  ــف عملي ــم بوق ــرائيلية ملطالبته ــلطات اإلس الس
الهــدم، وإصــالح املشــاريع املتضــررة، أو التعويــض عــن 

األضــرار التــي حلقــت بهــم.

كمــا أعربــت بلجيــكا -بصفتهــا عضــوا فــي مجلــس 
األمــن الدولــي- عــن قلقهــا مــن هــدم املــدارس، مؤكدة 
األطفــال  كســائر  الفلســطينيني  األطفــال  حــق 
ــي  ــول ف ــق مكف ــو ح ــم، وه ــي التعلي ــم ف ــي العال ف
ــة  ــدة الدولي ــان، واملعاه ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل اإلع
اخلاصــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 

واتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

كمــا دعــت بلجيــكا الســلطات اإلســرائيلية إلــى عــدم 
تنفيــذ أوامــر الهــدم ملــدارس رأس التــني وجنبــا وخربــة 
ــة  ــي الضف ــة ف ــة 52 مدرس ــك حماي ــت، وكذل الفخي

الغربيــة معرضــة خلطــر الهــدم.23

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

األحد 2020/11/8 

ــدد  ــم يح ــط ضخ ــام«: مخط ــارة لـــ« األي جب
ــز  ــي مرك ــرائيلية ف ــم اإلس ــات التنظي سياس

ــرقية ــدس الش الق

ــؤون  ــي ش ــر ف ــارة، اخلبي ــد جب ــي مهن ــف احملام كش
ــث  ــي حدي ــاب ف ــدس، النق ــي الق ــاء ف ــم والبن التنظي
لـ«األيــام« عــن أن اللجنــة اللوائية اإلســرائيلية بالقدس 
ــدد  ــا يح ــا ضخم ــراض مخطط ــرا، لالعت ــت، مؤخ أودع
ــة  ــز مدين ــي مرك ــرائيلية ف ــم اإلس ــات التنظي سياس

ــة. ــة قادم ــنوات طويل ــرقية لس ــدس الش الق

وأشــار جبــارة إلــى أن اخملطــط يطلــق عليــه »مشــروع 
مركــز املدينــة شــرق« يبــدأ مــن املصــرارة علــى الشــارع 
رقــم واحــد مــرورا بشــوارع الســلطان ســليمان وصــالح 
الديــن والزهــراء واألصفهانــي والرشــيد وشــارع عثمــان 
بــن عفــان فــي واد اجلــوز وصــوال إلــى منطقــة الشــيخ 
ــى  ــدادا عل ــي« وامت ــكان كولون ــدق »األمري ــراح وفن ج
ــة  ــطري املدين ــني ش ــل ب ــد الفاص ــم واح ــارع رق الش

ــي. الشــرقي والغرب

ــام  ــي األي ــت ف ــرائيلية وضع ــلطات اإلس ــت الس وكان
األخيــرة العشــرات مــن اإلشــارات اخلضــراء علــى أعمدة 
ــط  ــملها اخملط ــي سيش ــة الت ــي ذات املنطق ــارة ف اإلن

ــى املشــروع. ــراض عل لتعطــي الســكان فرصــة االعت

ــرائيلية  ــة اإلس ــة اللوائي ــى أن اللجن ــارة إل ــار جب وأش
منحــت الســكان فرصــة حتــى الثالــث والعشــرين مــن 
ــون األول املقبــل لالعتــراض علــى املشــروع. شــهر كان

ــن  ــر م ــن الكثي ــروع يتضم ــى أن املش ــارة إل ــت جب ولف
ــارع  ــل ش ــك حتوي ــي ذل ــا ف ــة مب ــي املدين ــرات ف التغيي

ــاة. ــارع للمش ــن لش ــالح الدي ص

وأشــار إلــى أنــه يــدور احلديــث عــن مخطــط تفصيلــي 
عملــت عليــه البلديــة اإلســرائيلية منــذ 20 عامــا.

وقــال، »املشــروع يؤثــر عمليــا علــى 300 ألــف شــخص 
ــة  ــه البلدي ــد أعدت ــك فق ــع ذل ــرقية وم ــدس الش بالق
ــة  دون التشــاور مــع الســكان وأصحــاب احملــال التجاري

ــاء التــي يشــملها اخملطــط«. فــي الشــوارع واألحي

وأضــاف، »يجــب النظــر إلــى التفاصيــل الكاملــة 
للمخطــط مــن خــالل اخلبــراء واملهندســني، وهــو 

ضخــم جــدا، مــن اجــل معرفــة كل تفاصيلــه«.

وأشــار جبــارة إلــى أنــه هنــاك ضــرورة ماســة الــى قيــام 
العديــد مــن أصحــاب املصالــح التجاريــة فــي املنطقــة 
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والســكان بتقــدمي اعتراضــات علــى هــذا املشــروع ضمن 
املهلــة الزمنيــة احملــددة لغــرض إعاقــة املصادقــة عليــه 
ولغــرض ضمــان دراســة املشــروع ومحاولــة تعديــل مــا 
ميكــن تعديلــه ملــا هــو فــي مصلحــة أصحــاب املصالــح 
التجاريــة والســكان وأعــرب عــن خشــيته مــن أن يــؤدي 
اخملطــط إلــى تغييــر مالمــح ومعالــم املدينــة العربيــة 

.24 والفلسطينية

الرئيــس يهنــئ بايــدن بفــوزه باالنتخابــات: 
الســالم  أجــل  مــن  معــا  للعمــل  نتطلــع 

باملنطقــة واالســتقرار 

ــوم  ــاس، الي ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــأ رئي هن
ــا  ــوزه رئيس ــدن بف ــو باي ــب ج ــس املنتخ ــد، الرئي األح
للواليــات املتحــدة االميركيــة للفتــرة املقبلــة، ونائبتــه 

ــس. ــاال هاري ــة كم املنتخب

ــس  ــع الرئي ــل م ــه للعم ــن تطلع ــيادته ع ــرب س وأع
ــات  ــز العالق ــل تعزي ــن أج ــه م ــدن وإدارت ــب باي املنتخ
الفلســطينية االميركيــة وحتقيــق احلريــة واالســتقالل 
ــن  ــل م ــك للعم ــعبنا، وكذل ــة لش ــة والكرام والعدال
فــي  للجميــع  واألمــن  واالســتقرار  الســالم  أجــل 

منطقتنــا والعالــم.25

االثنني 2020/11/9 

بايــدن املنتصــر يتعهــد الســعي لــرأب الصــدع 
ــوات  ــاوم دع ــزوم يق ــب امله ــركا وترام ــي أمي ف

ــات ــج االنتخاب ــول نتائ لقب

ــع«  ــوزه املقن ــه بـــ »ف ــالل احتفال ــدن خ ــو باي ــد ج وع
مدينتــه  فــي  األميركيــة  الرئاســية  باالنتخابــات 
ــذي  ــس ال ــون الرئي ــأن يك ــس، ب ــر أم ــون، فج ويلمينغت
ــن  ــنوات م ــع س ــد أرب ــدة بع ــات املتح ــيوحد الوالي س

واالنقســام. االضطــراب 

ــا  ــات، دع ــج االنتخاب ــالن نتائ ــى إع ــاعات عل ــد س بع
الرئيــس الدميقراطــي املنتخــب أمــام حشــد كبيــر جتمع 
فــي ســيارات فــي جــو احتفالــي، األميركيــني إلــى عــدم 
معاملــة »خصومهــم كأعــداء«، وقــال: »هــؤالء ليســوا 

ــون«. ــم أميركّي ــا. إنّه أعداءن

ــه  ــدن، خــالل خطــاب حماســي فــي معقل وأضــاف باي
بواليــة ديالويــر: »أتعهــد بــأن أكــون رئيســاً يســعى إلــى 

التوحيــد ال إلــى التقســيم«.

24  جريدة األيام
25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وينهــي انتخــاب بايــدن )77 عامــاً( فصــالً سياســياً غيــر 
مســبوق هــز الواليــات املتحــدة والعالــم.

ــر، جتــاوز نائــب  وبعــد أربعــة أيــام مــن التشــويق والتوت
ــحرية«  ــة »الس ــا العتب ــاراك أوبام ــابق ب ــس الس الرئي
املمثلــة بـــ270 مــن كبــار الناخبــني التــي تســمح لــه 

ــح رئيســاً. ــأن يصب ب

أمــا دونالــد ترامــب الــذي تنتهــي واليتــه الرئاســية فــي 
ــه.  ــى اآلن بهزميت ــرف حت ــم يعت ــي، فل ــون الثان 20 كان
ــة«،  ــر بالـ«مضلل ــع تويت ــا موق ــالة وصفه ــي رس وف

ــه. ــرق من ــاراً س ــق انتص ــه حق ــد أن ــل التأكي واص

وكتــب فــي التغريــدة بأحــرف كبيــرة »فــزت فــي هــذه 
االنتخابــات بشــكل واســع«.26

إســرائيل تقــر إقامــة بلــدة جديــدة فــي غــالف 
غــزة

ــو،  ــني نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء اإلس ــس ال ــرح رئي ص
ــة  ــى إقام ــت عل ــرائيلية وافق ــة اإلس ــس، أن احلكوم أم
ــذ  ــى من ــرة األول ــزة، للم ــالف غ ــي غ ــدة ف ــدة جدي بل

ــود. عق

وقــال نتنياهــو، خــالل اجللســة احلكوميــة األســبوعية: 
إن البلــدة ســتقام داخــل حــدود اجمللــس اإلقليمــي 
»ســدوت نيغيــف« بالقــرب مــن كيبوتــس »كفــار 

ــكنية. ــدات الس ــات الوح ــتضم مئ ــعد«، وس س

ــو  ــة ه ــة احلكوم ــدة مبوافق ــة البل ــرار إقام ــاف: »ق وأض
ــرائيل«. ــبة إلس ــم بالنس ــأ عظي نب

ومــن جانبــه، قــال وزيــر التعليــم يــؤاف غاالنــت، 
ــاء  ــراً للبن خــالل جلســة احلكومــة: »عندمــا كنــت وزي
ــوزراء  ــس ال ــت لرئي ــام 2017، قدم ــي الع ــكان ف واإلس
ــي  ــدة ف ــدة جدي ــاء بل ــة إلنش ــة واخلط ــو احلاج نتنياه
ــنوات  ــالث س ــي ث ــد حوال ــاف: »وبع ــزة«. وأض ــالف غ غ
مــن العمــل الشــاق متــت املوافقــة علــى إنشــائها فــي 

ــة«.27 احلكوم

صب لــن: مخطط »الســياحة االســتيطانية« 
يســتهدف أكثــر مــن 54 موقعــاً فــي القدس

كشــف اخملتــص فــي شــؤون االســتيطان فــي القــدس 
أحــم دصــب لــن النقــاب عــن إشــراف جمعيــة »العاد« 
»الســياحة  مخطــط  تنفيــذ  علــى  االســتيطانية 

26  جريدة االيام
27  جريدة األيام
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ــدس. ــي الق ــاً ف ــن 45 موقع ــر م ــي أكث ــتيطانية« ف االس

ــه  ــه مع ــث أجرت ــي حدي ــن ف ــب ل ــص ص ــار اخملت وأش
»القــدس« أمــس األحــد، إلــى أن اجلمعيــة االســتيطانية 
ــط  ــي محي ــة ف ــل التمهيدي ــذ املراح ــرعت بتنفي ش
املبــارك مــن  القدميــة واملســجد األقصــى  البلــدة 
ــمى  ــا يس ــة، فيم ــاب الرحم ــرة ب ــفل مقب ــرق، أس الش
بـــ »احلــوض املقــدس« مــن الطــور شــماالً، مــروراً بعــني 

ــدس. ــوب الق ــر جن ــل املبك ــى جب ــلوان إل س

متثــل  االســتيطانية  »العــاد«  جمعيــة  أن  وأوضــح 
وحكومــة  لبلديــة  التنفيذيــة  والــذراع  الشــريك 
االحتالل اإلســرائيلي ولعشــرات املشــاريع االســتيطانية 
ديفيــد«  »عيــر  مثــل  منهــا  الضخمــة  وباألخــص 
 Jerusalem »ــدس ــة الق ــي« و«عجل ــف جفعات و«موق
Eye« وذلــك عــن نســق فكــرة )لنــدن أي أو عجلــة 

.)London Eye( لنــدن( 

ــذي  ــدس« ال ــة الق ــروع »عجل ــة »مش ــن طبيع ــا ع أم
يعتبــر مــن أضخــم املشــاريع االســتيطانية، فهــو 
دوالب  أو  عــن »عجلــة« ســياحية ضخمــة،  عبــارة 
ــي  ــدس – ف ــوب الق ــي جن ــه ف ــط ل ــواء، مت التخطي ه
ــم  ــرز املعال ــد أب ــون أح ــه أن يك ــراد ل ــر- وي ــل املكب جب
ــن  ــث ميك ــدس، حي ــي الق ــتيطانية ف ــية االس السياس
للشــخص ركوبهــا ملشــاهدة معالــم البلــدة القدميــة 
ــمال،  ــى الش ــوب إل ــن اجلن ــوارها م ــدس وأس ــن الق م
ورؤيــة البحــر امليــت شــرقاً، واجلــزء الغربــي مــن القــدس 

ــا.  ــول محوره ــا ح ــاء دورانه ــاحل، اثن ــى الس وحت

وأضــاف صــب لــن: »ميكــن لراكــب العجلــة أو املقطورة 
العمالقــة أن يــرى كثيــراً مــن املعالــم فــي القــدس حتى 
ــة  ــة كاف ــط، ورؤي ــي املتوس ــر ف ــو مت ــافة 50 كيل مس
معالــم البلــدة القدميــة، املســجد األقصــى وكنيســة 
ــة، وكنيســة املهــد فــي  القيامــة ومــن اجلهــة اجلنوبي
بيــت حلــم، وشــرقاً البحــر امليــت، وأجــزاء واســعة مــن 
ــن 32  ــة م ــذه العجل ــف ه ــال األردن. وتتأل ــور وجب الغ
ــاً.  ــر يومي ــف زائ ــرة ميكنهــا أن حتمــل 15 أل ــة صغي عرب
وأشــار الباحــث اخملتــص إلــى أن املشــروع ضخــم 
ومكلــف، ومــن ضمــن 45 موقعــاً تشــرف عليهــا 
جمعيــة »العــاد« االســتيطانية التــي تواصــل عمليــة 
تهويــد محــاوالت الســيطرة علــى املنــازل فــي ســلوان 
قــرب املســجد والعــني وفــي وادي حلــوة، وتنشــط فــي 
ــل  ــن جب ــة م ــارات التوراتي ــك واملس ــروع التلفري مش
الطــور شــماالً إلــى أســفل كنيســة اجلثمانيــة ومقبرة 
بــاب الرحمــة حتــى أراضــي الســلودحة والقصــور 
ــورة  ــة واملص ــارات املرصوف ــاء املس ــوم ببن ــة، وتق األموي
واملضــاءة واحملروســة بشــبكة كاميــرات وحراســة، وهذه 

ــى  ــلوان إل ــن س ــل م ــا يص ــا م ــرع منه ــارات يتف املس
الثــوري وســينما »تــك«، ومنهــا مــا ميتــد باجتــاه جبــل 
املبكــر، ومــا يســمى بـــ »التيكالــت« قــرب مقــر املندوب 
ــرة  ــة الصخ ــى قب ــرف عل ــر، املش ــي املكب ــامي ف الس
واملســجد األقصــى مــن جنــوب املدينــة، وكذلــك علــى 
ــاف  ــتوطناتها«. وأض ــا ومس ــة بأحيائه ــدس الغربي الق
صــب لــن: »املشــروع يتضمــن »منزلقــات وألعــاب 
ســياحية اســتيطانية ومســارات يجــري ربطها بشــكل 
ــون  ــبيكها لتك ــم تش ــات يت ــات وخراف ــج برواي مبرم
ــة التوراتيــة، وهــي  صــورة أو منــط احليــاة حســب الرواي
مــن إخــراج وإنتــاج جمعيــة »العــاد« االســتيطانية التي 
ال تدخــر جهــدا لبســط ســيطرتها علــى املشــهد فــي 
ــدة  ــط البل ــة محي ــة وخاص ــرقية احملتل ــدس الش الق
ــذه  ــت ه ــة منح ــن أن البلدي ــب ل ــد ص ــة«. وأك القدمي
ــات  ــح والصالحي ــتيطانية كل التصاري ــة االس اجلمعي
ــي  ــة، الت ــاريع الضخم ــارات واملش ــك املس ــة تل إلقام
يجــري متويلهــا بطريقــة ســرية مــن جهــات حكوميــة 
ــا  ــدا وأوروب ــدة وكن ــات املتح ــن الوالي ــني م ــن مانح وم
وغيرهــا، وقــال: إن »العــاد« لديهــا ســلطة ونفــوذ 
اليمــني  أحــزاب  مــع  وتلتقــي  تتشــابك  وعالقــات 
املتطــرف واملتدينــني وغيرهــم مــن الذيــن يؤمنــون 
ــني«.28 ــيحي املتصه ــني املس ــن اليم ــكار م ــذه األف به

ــف  ــب 82 أل ــع روات ــا دف ــل جزئي ــروا« تؤج “األون
ــل ــص التموي ــف لنق موظ

ــة  ــدة إلغاث ــة األمم املتح ــام لوكال ــوض الع ــن املف أعل
وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى 
»األونــروا« فيليــب الزارينــي تأجيــال جزئيــا لدفــع رواتــب 
28 ألــف موظــف/ة، نتيجــة »عــدم توفــر األمــوال 

ــة«. ــدول املانح ــن ال ــة م ــة واملوثوق الكافي

وأوضــح الزارينــي فــي بيــان صحفــي، اليــوم االثنــني، أن 
ــب لهــذ العــدد مــن  ــل الروات ــة مضطــرة لتأجي الوكال
املوظفــني، مبــا يشــمل العاملــني فــي الرعايــة الصحيــة 
واملعلمــني، بســبب نقــص التمويل، معربــة عــن أملهــا 

فــي تفــادي االضطــرار لتعليــق اخلدمــات األساســية.

ــون  ــني 70 ملي ــى تأم ــاج إل ــة حتت ــى أن الوكال ــار إل وأش
دوالر أميركــي لكــي تتمكــن مــن دفــع الرواتــب كاملــة 
ــمبر. ــون األول/ديس ــر وكان ــرين الثاني/نوفمب ــهري تش لش

ــا  ــع جهودن ــن جمي ــم م ــى الرغ ــي: »عل ــال الزارين وق
لتأمــني املــوارد الالزمــة التــي نحتاجهــا لكــي نســتمر 
ــي  ــة، إال أنن ــانية واإلمنائي ــا اإلنس ــغيل برامجن ــي تش ف
وبأســى شــديد أعلمــت عاملينــا اليــوم بأنــه ال يوجــد 

28  جريدة القدس
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ــة  ــى اللحظ ــة حت ــة كافي ــوارد مالي ــروا م ــدى االون ل
ــهر«. ــذا الش ــة له ــب كامل ــع الروات لدف

ــالل  ــي خ ــل إضاف ــد بتموي ــم التعه ــم يت ــع: »اذا ل وتاب
األســابيع القادمــة، فــإن »األونــروا« ســتكون مضطــرة 
ــع  ــتحقة جلمي ــب املس ــن الروات ــزء م ــع ج ــل دف لتأجي
املوظفــني فــي هــذا الشــهر، وأكثر مــا يحزنني وبشــكل 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــب عامل ــي أن روات ــر معرفت كبي
وعاملــي صحــة البيئــة والعاملــني االجتماعــني لدينــا 
ــجاعة  ــة بش ــوط األمامي ــي اخلط ــون ف ــن يعمل الذي
ــن يعملــون لضمــان أن يســتمر  ــا الذي وثبــات ومعلمين
تعليــم الطلبــة أثنــاء األزمــة الصحيــة املاثلــة معرضة 

ــر«. للخط

وأضــاف: »إن النــداء املوجــه اليــوم إلــى اجملتمــع الدولــي 
يأتــي فــي غايــة االســتعجال، فضمــان أن تظــل الوكالة 
ــا  ــة وعملياته ــا احليوي ــة خدماته ــى مواصل ــادرة عل ق
املنقــذة لــألرواح يتطلــب أن تقــوم الــدول املانحــة 
مبطابقــة التزامهــا السياســي مبســاهمة ماليــة حتــى 
حتصــل األونــروا علــى تدفــق موثــوق مــن التمويــل 
مكافحــة  ومواصلــة  الطبيــة،  اإلمــدادات  لشــراء 
ــدمي  ــني، وتق ــات الالجئ ــي مخيم ــد-19 ف ــة كوفي جائح
ــوارئ«. ــتجابة للط ــج االس ــة وبرام ــات االجتماعي اخلدم

وأشــار إلــى أن »األونــروا« حتتــاج إلــى أمــوال كافيــة لكي 
تضمــن ملوظفيهــا وغالبيتهــم العظمــى مــن الالجئــني 
ــة  ــي إعال ــتمرار ف ــن االس ــوا م ــهم، أن يتمكن أنفس
أســرهم، فبــدون دخلهــم، ســيختفي مصــدر رزقهــم، 
ومــن املرجــح جــداً أن ينحــدروا إلــى هــوة الفقــر 

ــديد«. الش

ــوام  ــدار األع ــى م ــت عل ــروا« قام ــى أن »األون ــار إل يش
اخلمســة املاضيــة بتقليــص 500 مليــون دوالر مــن 
للكفــاءة  تدابيــر  تفعيــل  طريــق  عــن  ميزانيتهــا 
ــني،  ــص املوظف ــك تقلي ــمل ذل ــف، ش ــض التكالي وخف
وإيقــاف اإلصالحــات الالزمــة واالســتثمارات فــي بنيتنــا 
ــة  ــرف الصفي ــي الغ ــة ف ــدد الطلب ــع ع ــة، ورف التحتي
ــض  ــد، وتخفي ــم الواح ــة للمعل ــاً وطالب ــى 50 طالب إل
املســاعدات اإلنســانية املنقــذة للحيــاة فــي وقــت 

ــات.29 ــد االحتياج ــم بتزاي اتس

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــالم  وســائل 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 1/11/2020 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

.7/11/2020

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)176( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 
املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــّية  ــخصّيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

نســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
علــى الســلطة الفلســطينية عقــب اطــالق املشــروع 

الســياحي علــى قريــة سبســطية شــمال نابلــس.

ــلطة  ــى الس ــرّض عل ــال مح ــاة 20 مق ــى قن ــاء عل ج
ــار  ــل األخب ــاب تناق ــي أعق ــا »ف ــطينية، مدعي الفلس
حــول احلفل الــذي أقامتــه الســلطة الفلســطينية في 
ــدس  ــؤون الق ــر ش ــكان وزي ــى امل ــر إل ــطية، حض سبس
واإلرث اليهــودي احلاخــام رافــي بيريتــس ورئيــس اجمللــس 
اإلقليمــي الســامرة يوســي دجــان. قــام دجــان باطــالع 
الســنوات  إســرائيل خــالل  اجــراءات  الوزيــر حــول 
األخيــرة حيــث تنازلــت عــن موقــع اإلرث اليهــودي 
لصالــح  القدميــة«  »الســامرة  واملهــم  التاريخــي 
الســلطة الفلســطينية. ادعــى: »يتمــزق القلــب علــى 
رؤيــة الســرقة والنهــب واخلــراب اليومــي. نتحــدث عــن 
ــد الســلطة  ــى ي ــة موّجهــة عل هــدم واعمــال تخريبي

الفلســطينية«.

ــرك  ــم تتح ــه اذا ل ــى »أن ــر إل ــام الوزي ــان أم ــار دج وأش
احلكومــة ســنجد أنفســنا أمــام موقــع كان قــد نُهــب 
وقامــوا بتخريبــه ومهــدوم بشــكل تــام، وغيــر موجــود 
إال علــى الــورق. لــن يبقــى شــيء نــراه فــي العــني اجملردة 
ــا بشــكل  »الســلطة الفلســطينية والتــي تعمــل هن
بربــري وتخــرّب املــكان، جتــرّأت علــى إقامــة حفــل 
اســتفزازي خــالل االســبوع األخيــر، ونصبــت هنــا أعــالم 
اإلرهــاب التابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ــع  ــكان موق ــذا امل ــن ه ــت ع ــك، أعلن ــى ذل ــة إل إضاف

ــة«. ــامرة القدمي ــطيني »الس ــراث فلس ت

ــطية  ــه إّن »سبس ــالل زيارت ــس، خ ــام بيريت ــال احلاخ وق
ــا فــي يهــودا  ــر واألهــم بالنســبة لن هــي املوقــع األكب
ــذا  ــى ه ــطينيون عل ــب الفلس ــا، نص ــامرة. لعارن والس
ــا  ــوا هن ــطينية، أقام ــلطة الفلس ــم الس ــع عل املوق
ــو  ــا حمل ــي يديرونه ــرب الت ــن احل ــزء م ــذا ج ــال، وه حف

ــدث«. ــاعة إن حت ــذه البش ــدع له ــن ن ــا. ل ــا هن تاريخن

ــرائيل  ــة »يس ــى صحيف ــاء عل ــه، ج ــياق ذات ــي الس ف
هيــوم« مقــال محــرض علــى الســلطة الفلســطينية، 
نهايــة  الفلســطينية  الســلطة  »أقامــت  مدعيــا 
األســبوع املاضــي حفــال رســميا لتدشــني املوقــع 
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فــي  سباســطية  لبلــدة  والســياحي  التاريخــي 
الســامرة – والتــي كانــت العاصمــة التاريخيــة ململكــة 

إســرائيل«.

وتابعــت الصحفيــة: »اشــترك فــي احلفــل، والــذي لــم 
يحتــاج لتأشــيرة اجليــش لكونــه يقع فــي منطقــة )ب(، 
ــتيه ووزراء  ــد اش ــطينية محم ــة الفلس ــس احلكوم رئي
ــد  ــع بع ــمي للموق ــاح رس ــل افتت ــل احلف ــرون. تخل آخ
أعمــال كثيــرة فــي املــكان خــالل الســنتني األخيرتــني«.

ــة  ــذ بضع ــامرة من ــس الس ــل مجل ــت، »يعم وأضاف
ــام  ــة« أم ــى اجلبه ــظ عل ــة »نحاف ــع جمعي ــهور م ش
وزارة األمــن وجهــات حكوميــة حملاربــة ظاهــرة اســتيالء 
الســلطة الفلســطينية على املواقــع األثريــة اليهودية. 
بعــث يوســي دجــان، رئيــس اجمللــس اإلقليمــي الســامرة، 
ــون  ــو ووزراء يعمل ــة نتنياه ــس احلكوم ــى رئي ــالة إل رس
فــي هــذا الشــأن، مــن بينهــم وزيــر األمــن ووزيــر اإلرث 
ــاؤه  ــازن واصدق ــو م ــل أب ــى »يعم ــث ادع ــودي، حي اليه
اإلرهابيــون منــذ فتــرة مــا علــى تطويــر االراضــي 
ــر  ــع قص ــة، موق ــامرة القدمي ــة للس ــق املتاخم واملناط
ــكل  ــس بش ــالل امل ــن خ ــي، م ــوك إســرائيل التاريخ مل

ــة«. ــال تخريبي ــكان، وأعم ــة للم ــا األثري ــر بالبقاي كبي

ــير  ــد األس ــرض ض ــال مح ــاة 20 مق ــى قن ــاء عل وج
ماهــر األخــرس، مدعيــا، »اخملــرب املضــرب عــن الطعــام – 
تراجعــت احلكومــة واطلقــت ســراحه، أنهــى األخــرس، 
ــه  ــير إداري، إضراب ــالمي وأس ــاد اإلس ــن اجله ــرب م مخ
ــاق  ــى اتف ــل إل ــد ان توّص ــس بع ــوم أم ــام ي ــن الطع ع
مــه جهــاز األمــن وفقــه ســيتم اطــالق ســراحه بعــد 
ــد  ــم متدي ــن يت ــي 26/11، ول ــه ف ــرة اعتقال ــاء فت انته

ــرى«. ــرة أخ ــه م اعتقال

وتابعــت القنــاة: »للتذكيــر، مت إدارة حملــة كاملــة ليتــم 
تشــكيل ضغــط علــى إســرائيل واطــالق ســراحه. 
ــن  ــم ع ــر« إضرابه ــجن »عوف ــي س ــا ف ــن 32 مخرب اعل
الطعــام كدعــم للمخــرب املضــرب عــن الطعــام 
ــك، كان  ــى ذل ــال االداري. ردا عل ــي االعتق ــذي كان ف وال
ــني  ــل اخملرب ــوا بنق ــا وقام ــجون صارم ــات الس رد خدم
املنظمــة  نشــرت  ادوات.  اي  دون  منفصلــة  لغــرف 
ــة اجلهــاد اإلســالمي رســالة تُطالــب  اإلرهابيــة الدموي
ــور  ــب تده ــدات عق ــع الوح ــد جمي ــا »جتنّ ــن خالله م
احلالــة الصحيــة لالســير ماهــر األخــرس املضــرب عــن 

ــا«.  ــذ 90 يوم ــام من الطع

ــفى  ــي مستش ــغب ف ــال ش ــت اعم ــت: »اندلع وقال
ــون، ناشــطون  ــب غرفــة اخملــرب. فوضوي ــالن« بجان »كاب
ــوا  ــرب، هاجم ــم اخمل ــروا لدع ــن حض ــرب الذي ــار وع يس
ناشــط ميــني تظاهــر ضــد الدعــم للمخــرب. مــن 

ــدي  ــن قائ ــك، م ــان بول ــترك يونت ــني اش ــني الفوضوي ب
املظاهــرات العنيفــة فــي الســنوات األخيــرة فــي يهــودا 
والســامرة، حيــث مت تســجيل إصابــات بــني اجلنــود خالل 

ــرات«. ــك املظاه تل

وغــردت وزيــرة املواصــالت ميــري ريجيــف علــى صفحتها 
علــى »فيســبوك«، »فــي األفعــال وال بالكلمــات، نبنــي 
ــركم  ــامرة! أبش ــودا والس ــي يه ــتيطان ف ــوة االس بق
بــكل ســرور عــن بــدء األعمــال امليدانيــة إلقامــة طريــق 
التفافــي »لــف يهــودا« )العــروب( مــن مفتــرق »الغوش« 
ــور«،  ــي تس ــتوطنة »كرم ــي للمس ــل اجلنوب ــى املدخ إل
مببلــغ 250 مليــون شــيقل تســتمثره وزارتــي بالتعــاون 
البنــى  لتطويــر  يســرائيل«  »نتيفــي  شــركة  مــع 
ــياقة.  ــروف الس ــني ظ ــة وحتس ــي املنطق ــة ف التحتي
قريبــا ســننطلق مــع مشــروع شــارع التفافــي حــوارة 
ــار  ــف ملي ــن نص ــر م ــص أكث ــغ. مت تخصي ــذات املبل ب
شــيقل لتوســيع شــارع 60، وإقامــة اجلســور والشــوارع 

ــال القادمــة«. ألجــل األجي

وعلــى »تويتــر«، قالــت جمعيــة »ريجافيــم«:  »ال يُصّدق: 
عاصمــة إســرائيل الســابقة حتولــت إلــى »موقــع تراثــي 
فلســطيني« بتمويــل بلجيكي. الســامرة )سبســطية(، 
عاصمــة مملكــة إســرائيل فــي املئــة 9-8 قبــل امليــالد، 
ــي  ــد النب ــي عه ــة ف ــص التوراتي ــت القص ــث حدث حي
ــا  ــة بأهميته ــة الثاني ــي املدين ــاب. ه ــك أح ــا واملل ايلي

بعــد القــدس القدميــة«.

ــي  ــاون اإلقليم ــر التع ــس  وزي ــر اكوني ــرد أوفي ــا غ كم
علــى »فيســبوك«، »بنــاء أرض إســرائيل، بكاملهــا 
ــى  ــا عل ــن قرب ــية – وأكثره ــي األساس ــدى مهمات اح

ــي«. قلب

وتابــع: »انهي زيارتــي العمل إلــى »افرات« ومســتوطنات 
ــي  ــتوطنني ف ــدد املس ــاد ع ــل. ازدي ــل اخللي ــوب جب جن
يهــودا والســامرة يســتوجب إقامــة مناطــق صناعيــة 
ــات  ــدى املهم ــذه أح ــدة. ه ــل جدي ــن عم ــر أماك وتوفي
األساســية التــي وضعتهــا فــور تســّلمي وزارة التعــاون 
اإلقليمــي، هــذا حتقيــق لنبــوءة النبــي إرميــا حــول بنــاء 
أرضنــا. هــذا النبــوءة ال تنطبــق علــى يهــودا والســامرة 

فقــط امنــا علــى أرضنــا الكاملــة«.

وغــرد عضــو الليكــود عــوزي ديــان علــى صفحتــه علــى 
ــة ال  ــي للحكوم ــار القضائ ــبوك«، »اذا املستش »فيس
ــرض  ــع ع ــث مُين ــة حي ــف الدول ــل موق ــتطيع متثي يس
فيلــم جنــني جنــني والــذي أخرجــه اخملــرب اإلســرائيلي 
ــررت  ــطينية، وق ــلطة الفلس ــوال الس ــن أم ــذر م الق
احملكمــة حــول الفيلــم انــه كــذب وافتــراء ضــد اجلنــود 
ودولــة إســرائيل، اذا فليتنحــى عــن منصبه كمستشــار 
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قضائــي لنــا!

رصد القنوات

شهادة جندي مسرح- نداف فامين

ــالل  ــهادته خ ــن، ش ــداف فامي ــرح ن ــدي املس ــروي اجلن »ي
ــم  ــف يت ــي، كي ــرائيلي ف ــش اإلس ــي اجلي ــه ف خدمت
ــه  ــى أن ــيرًا إل ــطينيني، مش ــني الفلس ــدام املواطن إع
بعــد إطــالق النــار علــى الفلســطينيني، يتــم التحقــق 
مــن مقتلهــم مــن خــالل إطــالق النــار عليهــم مجــددًا 
مــن مســافة قصيــرة، وهــذا ضمــن مــا يتعلمونــه فــي 

ــطينيني!« ــني الفلس ــدام املواطن ــة إع ــش، كيفي اجلي

القناة 12

النشرة اإلخبارية املسائية

ــي  ــارزٍ ف ــق ب ــى محق ــر عل ــذا التقري ــوء ه ــي الض »يلق
الشــرطة اإلســرائيلية، الــذي مت اتهامــه مــن قبــل أحــد 
ــرائيلية  ــجون اإلس ــي الس ــطينيني ف ــرى الفلس األس
ــام بتنفيــذ عنــف مفــرط وأعمــال مشــينة  أنــه ق
ضــده، احملقــق خــالل التحقيــق معــه اعتــرف بتنفيــذه 
هــذه األعمــال، ومت تقــدمي الئحــة اتهــام ضــده، ولكنــه 
ــا  ــه، مدعًي ــة إلي ــة املوجه ــكار التهم ــدأ بإن ــا ب الحًق
أنــه مت تفصيــل هــذه القضيــة ضــده مــن قبــل قســم 

ــاش ». ــرطة« ماح ــراد الش ــع أف ــق م التحقي

 )كان( هيئة البث اإلسرائيلية

سلسلة برامج: حلظة احلسم، مع مائير اطنجر

ــى  ــرق إل ــم التط ــة، يت ــن الترجم ــزء م ــذا اجل ــي ه »ف
جرميــة قتــل عائلــة الدوابشــة فــي قريــة دومــا، حيــث 
قــام عــدد مــن املســتوطنني مــن شــبيبة التــالل 
برمــي عبــوة حارقــة علــى املنــزل، وقتــل افــراد العائلــة 

ــد«. ــر أحم ــم البك ــتثناء ابنه باس

»يتحــدث اطنجــر، كيــف قــام أفــراد الشــرطة باعتقاله، 
وكيــف ســمع عــن خبــر اعتقــال الرجــل اليهــودي األول 
ــه  ــه بأن ــم ل ــم تأكيده ــاباك، رغ ــدى الش ــوب ل املطل
ليــس مشــتبًها بهــذه القضيــة، دون التصريــح لــه عــن 
ســبب اعتقالــه، وكيــف مت اعتقالــه اداريًــا ونقلــه مــن 
ســجن إلــى آخــر، ويبــرر اطنجــر اعتقــال الشــرطة لــه، 
ألنــه الشــخصية األكثــر معرفــة مــن بــني املســتوطنني 

املتواجديــن فــي التــالل، وليــس أكثــر«.30

30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الثالثاء 2020/11/10 

»الســالم اآلن«: هكــذا توســع االســتيطان فــي 
ــر  ــم األم ــم بحك ــى ض ــول إل ــب وحت عهــد ترام

العســكري

كشــفت معطيــات حديثــة نشــرتها حركــة »الســالم 
ــاء 26  ــى بن ــت عل ــرائيل صادق ــرائيلية أن إس اآلن« اإلس
ألفــاً و331 وحــدة اســتيطانية ونشــرت مناقصــات 
ــة  ــى حتتي ــات بن ــت مخطط ــدة، ووضع ــاء 2425 وح لبن
إلضافــة مليــون مســتوطن إلــى الضفــة الغربيــة فــي 
ــي  ــب ف ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــة الرئي ــرة والي فت

ــة. ــع املاضي ــنوات األرب الس

ــكان  ــاء واإلس ــرح وزارة البن ــات ط ــمل املعطي ــم تش ول
اإلســرائيلية مخططــاً لبنــاء 9000 وحــدة اســتيطانية 
فــي قلنديــا، وإعــالن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي عزمــه 
بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية فــي جبــل أبــو غنيــم 
ومئــات الوحــدات االســتيطانية فــي مســتوطنات 

ــى أراضــي القــدس الشــرقية. مقامــة عل

األخضــر  »الضــوء  عنــوان:  حتــت  التقريــر  وجــاء 
للضــم بحكــم الواقــع: ملخــص لتأثيــر ترامــب علــى 

املســتوطنات«.

ــد سياســة إســرائيل فــي  ــم حتدي ــت احلركــة: »يت وقال
ــرائيلية،  ــة اإلس ــل احلكوم ــن قب ــة م ــة الغربي الضف
ــة  ــذه السياس ــى ه ــدة عل ــات املتح ــر الوالي ــن تأثي لك
ــا  ــي قضاه ــع الت ــنوات األرب ــالل الس ــم، وخ ــو األه ه
الرئيــس دونالــد ترامــب، كانــت هنــاك تغييــرات بعيــدة 
ــتوطنات  ــأن املس ــي بش ــي املوقــف األميرك ــدى ف امل
اإلســرائيلية التــي خرجــت عــن اإلجمــاع الدولــي حــول 
ــع  ــي جمي ــم ف ــى الض ــجعت عل ــني، وش ــل الدولت ح

ــوال«. األح

ــي  ــع ف ــر الواق ــم األم ــم بحك ــى الض ــت: »جتل وأضاف
الوحــدات  بنــاء  مســتويات عاليــة مــن موافقــات 
ــتيطانية  ــؤرة اس ــن 30 ب ــر م ــاء أكث ــتيطانية وبن االس
جديــدة، وبالتالــي أصبــح الضــم بحكــم األمــر الواقــع 
اإلســرائيلية  احلكومتــني  فــي  شــرعياً  موضوعــاً 
لنفســها  إســرائيل  خلقــت  بينمــا  واألميركيــة، 
وللفلســطينيني واقــع دولــة واحــدة شــبه دائــم وغيــر 

دميقراطيــة«.

ولفتــت فــي هــذا الصــدد إلــى أنه فــي فتــرة ترامــب »زاد 
عــدد اخملططــات التــي مت الترويــج لهــا في املســتوطنات 
ــبقتها،  ــي س ــع الت ــنوات األرب ــة بالس ــرة مقارن 2.5 م
حيــث متــت املصادقــة علــى 26331 وحــدة ســكنية فــي 
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ــل 10331  ــوام 2020-2017 مقاب ــي األع ــتوطنات ف املس
وحــدة ســكنية فــي األعــوام 2013-2016«.

وقالــت: »تضاعــف عــدد املناقصــات فــي املســتوطنات، 
ــكنية  ــدة س ــاء 2425 وح ــاءات لبن ــرح عط ــث مت ط حي
ــي  ــكنية ف ــدة س ــل 1164 وح ــتوطنات مقاب ــي املس ف

ــي ســبقتها«. ــع الت الســنوات األرب

التحتيــة  البنيــة  وأضافــت: »مت تصميــم مشــاريع 
ــه  ــث إن ــر، حي ــتوطن آخ ــون مس ــة ملي ــرق إلضاف والط
ــرائيلية  ــة اإلس ــدأت احلكوم ــرة، ب ــنوات األخي ــي الس ف
مشــاريع البنيــة التحتيــة والطــرق املصممة لتشــكيل 
ــارات  ــتثمار ملي ــتوطنات باس ــة للمس ــور التنمي مح

ــواكل«. الش

وأشــارت إلــى انــه »تشــمل هــذه الطــرق، مــن بــني أمــور 
ــاوز  ــاق« )يتج ــق األنف ــافة »طري ــة مس ــرى: مضاعف أخ
بيــت حلــم(، وتقاطــع العــروب )اســتكمال طريــق 
مؤلــف مــن أربعــة مســارات مــن القــدس إلــى اخلليــل(، 
والطريــق الدائــري الشــرقي مــن الزعّيــم وعناتــا )طريــق 
الفصــل العنصــري(، التفافــي حــوارة )جنــوب نابلــس(، 
ــاس وطــرق أخــرى«.31 ــي الي ــا، التفافــي النب نفــق قلندي

اآلثــار اإلســرائيلية تعثــر علــى 4 عمــالت ذهبية 
عمرهــا 0001 عــام خــالل بنائهــا مصعــداً فــي 

ســاحة البــراق

أعلنــت ســلطة اآلثــار اإلســرائيلية أمــس، عــن عثورهــا 
علــى إبريــق مــن الفخــار يحتــوي علــى 4 عمــالت 
ــالل  ــك خ ــام وذل ــى 1000 ع ــد عل ــا يزي ــة عمره ذهبي
احلفريــات غيــر القانونيــة التــي تقــوم بهــا فــي أراضــي 
األوقــاف اإلســالمية فــي ســاحة حائــط البــراق جنــوب 

ــارك. ــى املب ــجد األقص ــرب املس غ

وقالــت ســلطة اآلثــار، إن هــذه العملــة الذهبيــة تعــود 
للعهــد اإلســالمي املبكــر فــي القــدس ويعتقــد أنهــا 
مــن »كنــز فاطمــي« ومت العثــور عليــه خــالل التأســيس 
ــة،  ــاب املغارب ملصعــد خــاص باملســتوطنني فــي حــي ب
ــر  ــة دناني ــمل أربع ــز يش ــذا الكن ــى إن ه ــيرة إل مش
ــة خــالل  ذهبيــة مت العثــور عليهــا داخــل قــارورة فخاري

مراقبــة مشــروع بنــاء مصعــد.

ــب  ــروع تركي ــن مش ــزء م ــي ج ــات ه ــاف ان احلفري وأض
ــا  ــا م ــار وتطويره ــادة إعم ــركة إع ــه ش ــد بدأت مصع
يســمى بـــ »احلــي اليهــودي« فــي البلــدة القدميــة جلعل 

ــزوار احلــي.  ــي متاحــة ل ــط الغرب ســاحة احلائ

31  جريدة األيام

الســالم وعلــى  االســتيطان عــدو  اشــتية: 
أو  الدولتــني  حــل  بــني  تختــار  أن  إســرائيل 

الدميغرافــي الذوبــان 

ــة  ــي اجللس ــتية ف ــد اش ــوزراء د. محم ــس ال ــال رئي ق
ــس، »إن  ــدت أم ــي عق ــوزراء الت ــس ال ــبوعية جملل األس
ــالل  ــة االحت ــى حكوم ــالم، وعل ــدو الس ــتيطان ع االس
اإلســرائيلي أن تتوقــف عــن مخططاتهــا االســتعمارية، 
ــدات  ــاء آالف الوح ــا وبن ــى أراضين ــتيالء عل ــن االس وع

ــتيطانية. االس

األراضــي  فــي  اآلن  املســتعمرين  »عــدد  أن  وأضــاف 
الفلســطينية، مبــا فيهــا القــدس، قــد بلــغ أكثــر مــن 
750 ألــف مســتوطن، وهــم يشــكلون %25 مــن مجمــل 

ــة«.  ــة الغربي ــكان الضف س

وأكــد أنــه »حــان الوقــت إلســرائيل أن تختــار بــني 
ــى  ــيراً إل ــي«، مش ــان الدميغراف ــني أو الذوب ــل الدولت ح
أنــه للمــرة األولــى منــذ عــام 1948، يفــوق عــدد 
عــدد  التاريخيــة  فلســطني  فــي  الفلســطينيني 
ــخص،  ــف ش ــن 250 أل ــر م ــود بأكث ــرائيليني اليه اإلس
مضيفــاً أن »الرئيــس أبــو مــازن شــريك جدي الي مســار 

ــالل«.  ــي االحت ينه

ــتقالل،  ــالن االس ــرى الـــ 32 إلع ــبة الذك ــا ملناس ودع
ــاري،  ــهر اجل ــن الش ــر م ــس عش ــادف اخلام ــي تص الت
ــوة  ــو خط ــى أن تخط ــم إل ــي دول العال ــا وباق دول أوروب
نحــو كســر األمــر الواقــع واالعتــراف بدولــة فلســطني، 
وجلــم مخططــات االســتيطان والضــم وهــدم البيــوت 
ــرى الـــ  ــبة الذك ــزة، وملناس ــزل غ ــدس، وع ــد الق وتهوي
15 الستشــهاد القائــد اخلالــد فينــا أبــو الوطنيــة 
الــذي دفــع حياتــه  الفلســطينية ياســر عرفــات، 
ثمنــاً لصمــوده وثباتــه علــى الثوابــت، واليــوم يواصــل 
ــه،  ــق ذات ــى الطري ــير عل ــاس الس ــود عب ــس محم الرئي
وواجــه ويواجــه أقصــى الضغــوط وصمــد فــي وجههــا، 
ــم  ــات املعل ــر عرف ــب ياس ــه، ذه ــعبنا مع ــن وش ونح
وبقيــت مدرســة الوطنيــة الفلســطينية«. مــن جهــة 
ــى  ــرس عل ــر األخ ــير ماه ــتية، االس ــأ اش ــرى، هن أخ
صمــوده وانتصــاره فــي معركــة األمعــاء اخلاويــة، 
ــن  ــل م ــى التدخ ــة إل ــات الدولي ــا املؤسس ــا دع فيم
ــجون  ــي س ــال ف ــيرات واألطف ــن االس ــراج ع ــل اإلف أج
ــوات  ــل ق ــة أخــرى، أدان اشــتية قت ــالل، مــن ناحي االحت
ــق  ــز طري ــى حاج ــة عل ــالل رواجب ــاب ب ــالل للش االحت

ــه.32  ــة لعائلت ــدم بالتعزي ــس، وتق نابل

32  جريدة القدس
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استشــهاد األســير املريــض بالســرطان كمــال 
أبــو وعــر فــي ســجون االحتــالل

 استشهد مســاء اليــوم الثالثــاء، األســير املريــض 
ــجون  ــي س ــا(، ف ــر )46 عام ــو وع ــال أب ــرطان، كم بالس
االحتــالل اإلســرائيلي، نتيجــة لسياســة اإلهمــال 

ــد. ــي املتعم الطب

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــم رئي واته
أبــو بكــر، االحتــالل بقتــل األســير كمــال أبــو وعــر مــن 

خــالل تركــه فريســة ملــرض الســرطان.

ــة  ــا« أن اجلرمي ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــاف ف وأض
الطبيــة بحــق األســير الشــهيد أبــو وعــر هــي شــاهد 
ــل مــن  ــالل وســعيه للني ــة وحقــد االحت ــى عنصري عل

ــائل. ــتى الوس ــرانا بش أس

وحّمــل أبــو بكــر حكومــة االحتــالل املســؤولية كاملــة 
ــرار  ــبق االص ــع س ــت م ــي ارتكب ــة الت ــذه اجلرمي ــن ه ع
مــن ادراة الســجون التــي كانــت تعلــم جديــا بخطــورة 
احلالــة الصحيــة لألســير أبــو وعــر والتــي كانــت 

ــه. ــوري عن ــراج الف ــرورة اإلف ــب ض تتطل

ــرة  ــالل الفت ــة وخ ــي الهيئ ــم محامي ــح أن طاق وأوض
املاضيــة قدمــوا عــددا مــن الطلبــات لإلفــراج الفــوري 
عنــه، ونقلــه إلــى املستشــفيات الفلســطينية حتــى 
يتــم تقــدمي العــالج الطبــي لــه، ولكــن الطلبــات 
رفضــت جميعهــا فــي احملاكــم اإلســرائيلية التــي 
االســرائيلية  اخملابــرات  مــن  التعليمــات  تتلقــى 

»الشــاباك”.

ــدى  ــى م ــل عل ــة تدل ــذه اجلرمي ــر أن ه ــو بك ــد أب وأك
ــبة  ــي محاس ــاته ف ــي ومؤسس ــع الدول ــر اجملتم تقصي
ومســاءلة إســرائيل،  محــذرا مــن أن اســتمرار الصمــت 
علــى هــذه املمارســات سيشــجع االحتــالل علــى 

ــا. مواصلته

وقــال نــادي األســير فــي بيــان صحفــي، إن الشــهيد أبــو 
وعــر مــن مواليــد عــام 1974، أصيــب بســرطان احلنجــرة 
نهايــة العــام املنصــرم، وتفاقــم وضعــه الصحــي جــرّاء 
ظــروف االعتقــال القاســية التــي تعــرض لهــا، وأعلنــت 
إدارة ســجون االحتــالل عــن إصابتــه بفيــروس »كورونــا« 
فــي شــهر متــوز/ يوليــو املنصــرم، بعــد أن جــرى نقلــه 
ــه،  ــي حين ــع ف ــث كان يقب ــوع« حي ــجن »جلب ــن س م
إلــى إحــدى مستشــفيات االحتــالل، وأجريــت لــه 
ــه  ــه، ونقلت ــس ل ــوب تنف ــع أنب ــة لوض ــة جراحي عملي
إدارة الســجون وضمــن إجراءاتهــا التنكيليــة وبعــد 
فتــرة وجيــزة إلــى مــا يســمى بســجن »عيــادة الرملة«، 

ليرتقــي اليــوم شــهيداً فــي مستشــفى »أســاف 
هروفيــه«، وذلــك بعــد فتــرة وجيــزة مــن إصابتــه بــورم 

ــد فــي احلنجــرة. جدي

ــذ  ــيرة من ــة األس ــهداء احلرك ــدد ش ــع ع ــك يرتف وبذل
ــهيداً.  ــى )226( ش ــام 1967م إل ع

ولــد الشــهيد أبــو وعــر بتاريــخ الـــ25 مــن متــوز/ يوليــو 
عــام 1974م فــي الكويــت، وســبق عائلتــه بالعــودة إلــى 
فلســطني بخمــس ســنوات، وهــو االبــن الثانــي لعائلــة 
ــة  ــدة قباطي ــي بل ــم ف ــراد، تقي ــتة أف ــن س ــة م مكون

فــي جنــني.

أكمــل أبــو وعــر الثانويــة العامــة، والتحق بقــوات 
ــنوات  ــالث س ــه لث ــالل مبطاردت ــتمر االحت الـــ17، واس
علــى خلفيــة مقاومتــه لالحتــالل قبــل اعتقالــه عــام 
2003م، وتعــرض لتحقيــٍق قــاٍس اســتمر ألكثــر من 100 
يــوم بشــكل متتــاٍل، وحكــم عليــه االحتــالل بالّســجن 

ــاً. ــرات، و)50( عام ــرر 6 م ــد املك املؤب

 حــرم االحتــالل عائلتــه مــن زيارتــه ملــدة ثــالث ســنوات 
متتاليــة بعــد اعتقالــه، وقبــل نحــو عــام فقــط ُســمح 

ألشــقائه بزيارتــه.

 شــارك األســير أبــو وعــر فــي كافــة اإلضرابــات 
وكان  اإلســنادية،  ومنهــا  الطعــام  عــن  املفتوحــة 

.2017 عــام  آخرها إضــراب 

عانــى األســير أبــو وعــر مــن مشــاكل صحيــة ســابقة 
فــي الــدم خــالل فتــرة اعتقالــه، ومتكــن مــن عالجهــا، 
ــدأ وضعــه الصحــي  ــة عــام 2019، ب ــه وفــي نهاي إال أن
ــرطان  ــه بالس ــت إصابت ــى أن ثبت ــاً، إل ــور تدريجي يتده
فــي احلنجــرة، وبــدأت مواجهتــه ملــرض الســرطان فــي 
ــهور  ــالل الش ــية، وخ ــة وقاس ــة صعب ــروف اعتقالي ظ
ــارع،  ــكل متس ــي بش ــه الصح ــم وضع ــة تفاق املاضي

ــوم.33 ــهيدا هذا الي ــى ش ــى أن أرتق إل

ــل  ــر: نُحمِّ ــو وع ــير أب ــهاد األس ــزّي باستش ــتية يُع اش
ــود ــي املقص ــال الطب ــر اإلهم ــؤولية إث ــالل املس االحت

ضحــى بحريتــه وحياتــه مــن أجــل حريــة 
ووطنــه شــعبه 

رام اهلل 2020-11-10 وفــا- َعــزّى رئيــس الــوزراء محمــد 
اشــتية ذوي الشــهيد األســير كمــال أبــو وعــر، مســاء 

اليــوم الثالثــاء، خــالل مكاملــة هاتفيــة مــع والــده.

واستشــهد األســير أبــو وعــر فــي وقــت ســابق مســاء 

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــجون  ــال إدارة س ــة إهم ــه نتيج ــرا مبرض ــوم، متأث الي
ــة. ــه الصحي ــالل حلالت االحت

وقــال رئيــس الــوزراء: »نعــزي أنفســنا وشــعبنا وعائلــة 
الشــهيد بفقــدان مناضــل وابــن بــارٍ بفلســطني، 

ــه.” ــعبه ووطن ــة ش ــل حري ــن أج ــه م ــى بحريت ضح

ــو  ــهاد أب ــؤولية استش ــالل مس ــل االحت ــع: »نُحمِّ وتاب
وعــر إثــر اإلهمــال الطبــي املقصــود ألســرانا مــن إدارات 
الســجون«، مجــددا دعوتــه للمؤسســات الدوليــة 
واحلقوقيــة إلــى التدخــل مــن أجــل اإلفــراج عــن 
ــال  ــيرات واألطف ــن واألس ــار الس ــى وكب ــرى املرض األس

ــالل. ــجون االحت ــن س م

ــد  ــر أن يتغم ــز القدي ــوزراء، اهلل العزي ــس ال ــا رئي ودع
الشــهيد بواســع رحمتــه، وأن يســكنه فســيح جناتــه 

ــلوان ــر والس ــه الصب ــم أهل ويله

جنــني: إضــراب جتــاري حــدادا علــى روح شــهيد احلركــة 
األســيرة كمــال أبــو وعــر 

أعلنــت حركــة »فتــح« فــي جنــني، مســاء اليــوم 
ــهيد  ــى روح ش ــدادا عل ــاري ح ــراب التج ــاء، اإلض الثالث

ــر. ــو وع ــال أب ــيرة كم ــة األس احلرك

كمــا أعلنــت عــن تنظيــم وقفــة ومســيرة احتجاجيــة 
غــدا األربعــاء، تنديدا مبمارســات وإجــراءات إدارة ســجون 
ــى  ــي أدت ال ــي، الت ــال الطب ــة اإلهم ــالل وسياس االحت
استشــهاد األســير أبــو وعــر، اليــوم، وعشــرات األســرى 

ممــن ســبقوه.

ونعــت حركــة فتــح فــي جنــني عبــر مكبــرات الصــوت 
االحتــالل  ســلطات  وحملــت  وعــر  أبــو  الشــهيد 

املســؤولية الكاملــة علــى استشــهاده.

وكان قــد أعلــن مســاء اليــوم الثالثــاء، عــن استشــهاد 
األســير املريــض بالســرطان، كمــال أبــو وعــر )46 عامــا(، 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، نتيجــة لسياســة 

اإلهمــال الطبــي املتعمــد.

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــم رئي واته
أبــو بكــر، االحتــالل بقتــل األســير كمــال أبــو وعــر مــن 

خــالل تركــه فريســة ملــرض الســرطان.

ــب  ــام 1974، أصي ــد ع ــن موالي ــر م ــو وع ــهيد أب والش
ــم  ــرم، وتفاق ــام املنص ــة الع ــرة نهاي ــرطان احلنج بس
ــية  ــال القاس ــروف االعتق ــرّاء ظ ــي ج ــه الصح وضع
التــي تعــرض لهــا، وأعلنــت إدارة ســجون االحتــالل عــن 
ــو  ــوز/ يولي ــهر مت ــي ش ــا« ف ــروس »كورون ــه بفي إصابت
ــوع«  ــجن »جلب ــن س ــه م ــرى نقل ــد أن ج ــرم، بع املنص

حيــث كان يقبــع فــي حينــه، إلــى إحــدى مستشــفيات 
االحتــالل، وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة لوضــع أنبــوب 
ــه، ونقلتــه إدارة الســجون وضمــن إجراءاتهــا  تنفــس ل
التنكيليــة وبعــد فتــرة وجيــزة إلــى مــا يســمى 
بســجن »عيــادة الرملــة«، ليرتقــي اليــوم شــهيداً 
فــي مستشــفى »أســاف هروفيــه«، وذلــك بعــد فتــرة 

ــرة. ــي احلنج ــد ف ــورم جدي ــه ب ــن إصابت ــزة م وجي

ــذ  ــيرة من ــة األس ــهداء احلرك ــدد ش ــع ع ــك يرتف وبذل
ــى )226( شــهيداً. 34 ــام 1967م إل ع

األربعاء 2020/11/11 

ــب  ــار صائ ــا الب ــوم ابنه ــودّع الي ــطني ت فلس
عريقــات- الرئيــس: قائــد لــه دور كبيــر فــي رفــع 

ــاً ــة عالي الراي

تــودع فلســطني، اليــوم، القائــد واملناضــل الكبيــر 
ــن )65  ــس، ع ــاح أم ــي صب ــذي توف ــات، ال ــب عريق صائ
ــا  ــروس كورون ــه بفي ــات إصابت ــة مضاعف ــا( نتيج عام
املســتجد قبــل أســابيع، مــا مثــل كمــا قــال الرئيــس 
ــاء  ــطني وألبن ــرة لفلس ــارة كبي ــاس »خس ــود عب محم

ــعبنا«. ش

ــاحة  ــي س ــر ف ــل الكبي ــمي للراح ــيقام وداع رس وس
مقــر الرئاســة صبــاح اليــوم، قبــل نقــل اجلثمــان إلــى 
ــر  ــد ظه ــل بع ــرى. وكان نق ــيوارى الث ــث س ــا حي أريح
ــة رام  ــي مدين ــاري ف ــفى االستش ــى املستش ــس، إل أم

اهلل.

الرئاســة احلــداد بتنكيــس األعــالم ملــدة  وأعلنــت 
ثالثــة أيــام علــى رحيــل أمــني ســر اللجنــة التنفيذيــة 
اللجنــة  عضــو  الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة 
املركزيــة حلركــة فتــح، واحــد أبــرز الوجــوه السياســية 
ــود  ــالل العق ــم خ ــي العال ــة ف ــطينية املعروف الفلس
املاضيــة مــن خــالل نضالــه الــدؤوب دفاعــا عــن احلقــوق 

الفلســطينية.

وفــي 9 تشــرين األول، أُعلــن عــن إصابــة عريقــات 
بفيــروس كورونــا، وبعــد تســعة أيــام نُقــل إلــى 
ــي  ــدس لتلق ــي الق ــني كارم ف ــا ع ــفى هداس مستش
العــالج، وكان خضــع فــي العــام 2017 لعمليــة زراعــة 
ــن  ــنوات م ــه لس ــدة ملعانات ــات املتح ــي الوالي ــة ف رئ

التليــف الرئــوي.35

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
35  جريدة األيام
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ــر  ــو وع ــال أب ــض كم ــير املري ــهاد األس استش
ــالل ــجون االحت ــي س ف

املريــض  األســير  أمــس،  مســاء  استشــهد، 
عامــا(،   46( وعــر  أبــو  كمــال  بالســرطان، 
نتيجــة  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســجون  فــي 

 لسياسة اإلهمال الطبي املتعمد. 
ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــم رئي واته
أبــو بكــر، االحتــالل بقتــل األســير كمــال أبــو وعــر مــن 

خــالل تركــه فريســة ملــرض الســرطان.

ــهيد  ــير الش ــق األس ــة بح ــة الطبي ــاف، إن اجلرمي وأض
أبــو وعــر هــي شــاهد علــى عنصريــة وحقــد االحتــالل 

ــائل. ــتى الوس ــرانا بش ــن أس ــل م ــعيه للني وس

املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  بكــر  أبــو  وحّمــل 
الكاملــة عــن هــذه اجلرميــة التــي ارتكبــت مــع ســبق 
ــا  اإلصــرار مــن إدارة الســجون التــي كانــت تعلــم جدي
ــي  ــر والت ــو وع ــير أب ــة لألس ــة الصحي ــورة احلال بخط

ــه. ــوري عن ــراج الف ــرورة اإلف ــب ض ــت تتطل كان

ــرة  ــالل الفت ــة وخ ــي الهيئ ــم محام ــح أن طاق وأوض
املاضيــة قدمــوا عــددا مــن الطلبــات لإلفــراج الفــوري 
عنــه، ونقلــه إلــى املستشــفيات الفلســطينية حتــى 
يتــم تقــدمي العــالج الطبــي لــه، ولكــن الطلبــات 
رفضــت جميعهــا فــي احملاكــم اإلســرائيلية التــي 
اإلســرائيلية  اخملابــرات  مــن  التعليمــات  تتلقــى 

»الشــاباك«.36

االحتــالل يغلــق عــدة أبــواب بالقــدس ويدهــم 
باخلليــل  أراضــي  املتاجــر ويجــرف  عشــرات 

ويعتقــل71 مواطنــاً

نفــذت قــوات االحتــالل حملة دهم واســعة اســتهدفت 
ــات  ــت اقتحام ــة، وتواصل ــدس احملتل ــي الق ــر ف املتاج
املســتوطنني للمســجد األقصــى أمــس الثالثــاء، فيمــا 
هــدم جيــش االحتــالل منشــأة فــي عناتــا وجــرف أراضي 
باخلليــل، ودهــم قريــة حمصــة التــي دمرهــا قبــل نحــو 
أســبوع، فــي حني صــادر عناصــر الطبيعــة اإلســرائيلية 
عــدة رؤوس أبقــار ملواطنــني باألغــوار، واعتقــل اجليــش ما 
ال يقــل عــن 17 مواطنــاً مــن أنحــاء الضفــة، واقتحــم 
ــجد  ــرج املس ــرف بلومب ــادة املتط ــتوطناً بقي 147 مس
األقصــى، أمــس الثالثــاء، وذلــك بالتزامــن مــع عمليــات 
ــة اعتقــاالت شــنتها  دهــم اســتهدفت املتاجــر، وحمل
ــدة القدميــة  ــرات اإلســرائيلية فــي البل الشــرطة واخملاب
ــجد  ــن رواد املس ــملت 9 م ــى وش ــط األقص ــي محي وف

36  جريدة األيام

واملرابطــني فيــه. ودهمــت قــوات االحتــالل محــالت 
ــي  ــالة ف ــت الص ــا وق ــا إغالقه ــاد اصحابه ــة اعت جتاري
ــة  املســجد األقصــى، وفتشــت عشــرات احملــال التجاري
ــي  ــواد، وف ــي ال ــة وف ــاب حط ــالمي، وب ــي اإلس ــي احل ف
منطقــة العــني وســوق بــاب القطانــني »العتــم«، 
وصورتهــا مــن الداخــل بعــد تفتيشــها، كمــا وكانــت 
ــرائيلية  ــل اإلس ــة الدخ ــة وضريب ــن البلدي ــم م طواق
دهمــت احملــال التجاريــة فــي البلــدة القدميــة مــا أجبــر 

قســماً مــن أصحابهــا علــى إغالقهــا.

ــاهرة  ــود والس ــواب العام ــالل أب ــوات االحت ــت ق وأغلق
ــق  ــا والتدقي ــن إجراءاته ــدد م ــل وش ــباط بالكام واألس

ــى. ــوب االقص ــى أب ــني عل ــات املصل ــي هوي ف

هدم وجتريف بالقدس واخلليل

وهدمــت قــوات االحتــالل أمــس مغســلة مركبــات فــي 
ــت  ــة. ونقل ــدس احملتل ــرق الق ــمال ش ــا ش ــدة عنات بل
وكالــة وفــا عــن رئيــس بلديــة عناتــا طــه رفاعــي، بــأن 
ــلة  ــت مغس ــدة، وهدم ــت البل ــالل اقتحم ــوات االحت ق
ــي  ــيخ ف ــه الش ــم ط ــن إبراهي ــود للمواط ــات تع مركب
املنطقــة احملاذيــة ملســتوطنة »بيســغات زئيــف«، بحجة 
عــدم الترخيــص. وفــي محافظــة اخلليــل، جرفــت قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي مســاحات مــن أراضــي املواطنــني 
فــي بلــدة الظاهريــة، لصالــح شــق طريــق اســتيطاني، 
ــا أراض  ــي إذن ــف ف ــات جتري ــتهدفت بعملي ــا واس كم
زراعيــة وشــبكة ميــاه عنــد املدخــل الشــمالي للبلــدة.

دهم ومصادرة أبقار باألغوار 

ــرائيلية«  ــة االس ــمى »الطبيع ــا تس ــر م ــم عناص وده
قريــة عني احللــوة برفقــة مســتوطن، وقاموا باالســتيالء 
علــى أربعــة رؤوس مــن األبقــار تعــود للمواطنــني فتحي 
عليــان دراغمــة، وقــدري عليــان دراغمــة، ودهمــت قــوات 
ــمالية،  ــوار الش ــا باالغ ــة الفوق ــة حمص ــالل قري االحت
ونفــذت عمليــة تصويــر خليــام املواطنــني التــي مت 
نصبهــا مبســاعدة مــن الصليــب األحمــر قبــل يومــني، 
ــني،  ــل يوم ــة قب ــاكن القري ــش مس ــدم اجلي ــد أن ه بع
بعــد أن هــدم اجليــش مســاكن القريــة بشــكل كامــل، 
ومت تصويــر اخليــام التــي أقيمــت فــي أماكــن املســاكن 
التــي هدمــت بواســطة طائــرة تصويــر مســيرة. وفــي 
األغــوار الشــمالية، نفــذت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــال  ــدة، وق ــق ع ــي مناط ــكرية ف ــات عس ــس تدريب أم
الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة، إن جيــش االحتــالل 
باشــر تدريبــات فــي عــدة مناطــق فــي قريــة الفارســية 
ــكرية  ــدات عس ــتخدام مع ــا اس ــح، مت فيه ووادي املال

ثقيلــة.
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اقتحام

واقتحمــت قــوات االحتــالل املنطقــة األثريــة فــي بلــدة 
سبســطية شــمال غــرب نابلــس. وحســب رئيــس 
ــدداً  ــإن ع ــازم ف ــد ع ــطية محم ــدي سبس ــس بل مجل
مــن الضبــاط والشــخصيات االحتالليــة رافقــوا اجليــش 
ــة  ــي املنطق ــة ف ــوا بجول ــام وقام ــذا االقتح ــي ه ف
األثريــة، التــي تتعــرض لعمليــات اقتحــام شــبه يوميــة 

ــا. ــرائيلية لتهويده ــاع إس ــن مس ضم

اعتقاالت

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس مــا ال يقــل 
ــادي  ــاً لن ــة. ووفق ــاء الضف ــن أنح ــاً م ــن 17 مواطن ع
ــاالت،  ــذه االعتق ــت ه ــد طال ــطيني فق االســير الفلس
ــني  ــف حس ــم: ناي ــني، وه ــن جن ــني م ــة مواطن أربع
القاضــي، ومحمــد أحمــد حمارشــة، إضافــة إلــى 
ــن مت  ــور اللذي ــعيد ناط ــب س ــة، وحبي ــو ناعس ــراء أب ب
اعتقالهمــا بالقــرب مــن حاجــز اجللمــة. ومســاء أمــس 
ــم  ــن مخي ــو م ــاوي وه ــالء البيط ــن ع ــت، املواط اعتقل
ــة.  ــار باحملافظ ــكري طي ــز عس ــى حاج ــن عل ــني، م جن
وشــملت اعتقــاالت األمــس ثالثــة مواطنــني مــن 
بيتونيــا مبحافظــة رام اهلل وهــم: أدهــم أمجــد عفانــة 
ويزيــد حامــد عقيليــة، وســند جباريــن، والشــاب معــاذ 
ــا:  ــل وهم ــن اخللي ــني م ــس، ومواطن ــن نابل ــدور م الغن
ــن  ــوب، وم ــد رج ــاد محم ــواوي، وإي ــواد ال ــود ج محم
ــن  ــد ومؤم ــا محم ــقيقني هم ــت الش ــدس اعتقل الق
ــي وادي  ــن ح ــمرين م ــود س ــن محم ــن، واملواط محيس
ــالل  ــوات االحت ــت ق ــر اقتحم ــب أخ ــن جان ــة. م الرباب
ــعفاط،  ــم ش ــي مخي ــي ف ــباب االجتماع ــز الش مرك
ــل  ــتندات، قب ــق ومس ــى وثائ ــتولت عل ــته واس وفتش
ــس،  ــاء أم ــري، ومس ــد البح ــه محم ــل رئيس أن تعتق
ــتعربون«،  ــة »مس ــرائيلية خاص ــدة اس ــت وح اختطف
ــه  ــكان عمل ــن م ــوزي، م ــن الل ــد حس ــاب أحم الش
ــمال  ــا ش ــارع قلندي ــات بش ــوزي للمحروق ــة الل مبحط
ــن  ــة م ــإن مجموع ــان ف ــهود عي ــب ش ــدس. وحس الق
مدينــة  ســيارة  يســتقلون  كانــوا  »املســتعمربني« 
ــث  ــود حي ــة الوق ــن محط ــد م ــاب أحم ــوا الش اعتقل

ــل.37  يعم

ــو بكــر: الصمــت الدولــي يشــجع إســرائيل  أب
علــى مواصلــة جرائمهــا بحــق األســرى

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــال رئي ق
ــرى  ــاة األس ــاه معان ــي جت ــت الدول ــر، إن الصم ــو بك أب
يشــجع  االحتــالل،  ســجون  فــي  الفلســطينيني 

37  جريدة القدس

ــد  ــكاب مزي ــى ارت ــة عل ــلطاتها القمعي ــرائيل وس إس
مــن االنتهــاكات واجلرائــم اإلنســانية بحقهــم.

ــاء  ــة، مس ــن الهيئ ــد م ــه ووف ــالل تقدمي ــك خ ــاء ذل ج
ــير  ــهاد األس ــزاء باستش ــب الع ــاء، واج ــوم األربع الي
ــني،  ــوب جن ــة جن ــدة قباطي ــي بل ــر، ف ــو وع ــال أب كم
ــدة  ــن بل ــاز م ــد الب ــرر محم ــير احمل ــارة األس ــك زي وكذل
قوصــني مبحافظــة نابلــس، بعــد اعتقــال دام 16 عامــا 

ــالل. ــجون االحت ــي س ف

ومصلحــة  االحتــالل  ســلطات  بكــر  أبــو  وحمــل 
استشــهاد  عــن  الكاملــة  املســؤولية  الســجون 
ــدام  ــي وانع ــال الطب ــة اإلهم ــن سياس ــر، وع ــو وع أب

لألســرى. والدوريــة  الطبيــة  الفحوصــات 

وقــال »إّن السياســات التــي ينتهجهــا االحتــالل تؤكــد 
بوضــوح مــدى اســتهتار مصلحــة الســجون وطواقمها 
ــا  ــطيني، وانتهاكه ــير الفلس ــوق األس ــة بحق الطبي
ألحــكام وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، بــدءا مــن 
ــخ  ــت بتاري ــنه الكنيس ــذي س ــري ال ــون العنص القان
26/12/2018، الــذي يحظــر إطــالق ســراح األســرى 

ــالل«. ــم لالحت ــة مقاومته ــا بذريع ــى مطلق املرض

ودعــا أبــو بكــر اجملتمــع الدولــي إلــى اخلــروج عــن صمته 
فــي إدانــة هــذه اجلرميــة املتواصلــة واملتكــررة واملتمثلــة 
العــالج  تقــدمي  وعــدم  املرضــى  األســرى  بإعــدام 
ــا  ــا دع ــراحهم، كم ــالق س ــض إط ــم ورف ــب له املناس
ــن  ــراج ع ــالل لإلف ــلطات االحت ــى س ــط عل ــى الضغ إل
ــب  ــن تُرتك ــى الذي ــرى املرض ــهداء، واألس ــني الش جثام

ــرى. ــرب أخ ــة ح ــم جرمي ــق عائالته ــم وح بحقه

بــدوره، دعــا رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس اجملتمــع 
ــة األســرى فــي ســجون  ــى االنتصــار لقضي ــي إل الدول
ــل  ــن أج ــوا م ــة، ناضل ــرى حري ــم أس االحتالل باعتباره
ــلطات  ــى س ــط عل ــب بالضغ ــعبهم، وطال ــة ش حري
ــرى  ــهداء، واألس ــني الش ــن جثام ــراج ع ــالل لإلف االحت
املرضــى، فيمــا أكــد منســق فصائــل العمــل الوطنــي 
ــاك أن  ــو دي ــني راغــب أب واإلســالمي فــي محافظــة جن
ــة  ــن مواصل ــعبنا ع ــي ش ــن تثن ــالل ل ــات االحت ممارس
ــا  ــتقلة وعاصمته ــه املس ــة دولت ــى إقام ــه حت نضال

ــرقية ــدس الش الق

واستشــهد األســير أبــو وعــر مســاء أمــس فــي 
مستشــفى »أســاف هروفيــه«، بعــد صــراع مــع مــرض 
ــوم  ــام 2003 ومحك ــذ ع ــل من ــو معتق ــرطان، وه الس
ــع  ــهاده يرتف ــا، وباستش ــدات و50 عام ــجن 6 مؤب بالس
عــدد شــهداء احلركــة األســيرة إلــى 226 شــهيدا منــذ 
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ــام 38.1967 ع

نــادي األســير: األســرى يرجعــون وجبــات الطعــام 
ويقيمــون صــالة الغائــب علــى روح رفيقهــم الشــهيد 

ــر ــو وع أب

رام اهلل 2020-11-11 وفــا- أرجــع األســرى فــي ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، وجبــات الطعــام 
ــا  ــي أقروه ــة الت ــم االحتجاجي ــن خطواته ــزء م كج
ــو وعــر. عقــب استشــهاد رفيقهــم األســير كمــال أب

ــتمرون  ــام يس ــة أي ــدة ثالث ــداد مل ــرى احل ــن األس وأعل
ــات الطعــام، كمــا أقامــوا صــالة  خاللهــا بإرجــاع وجب

ــه. ــب علي الغائ

وحّمــل األســرى إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
الكاملــة عــن استشــهاد رفيقهــم، وطالبــوا بتســليم 

ــه. جثمان

وكان األســرى أعلنــوا حالــة االســتنفار وشــرعوا بالطرق 
علــى األبــواب والتكبيــر الــذي اســتمر لســاعات عقــب 

اإلعــالن عــن استشــهاد أبــو وعــر.

واألســير كمــال أبــو وعــر مــن مواليــد عــام 1974 فــي 
ــس  ــه بخم ــل عائلت ــطني قب ــى فلس ــاد إل ــت، ع الكوي
ســنوات، وهــو االبــن الثانــي لعائلــة مكونــة مــن ســتة 
ــني،  ــة جن ــة مبحافظ ــدة قباطي ــي بل ــم ف ــراد، تقي أف
وأكمــل الثانويــة العامــة، واســتمر االحتــالل مبطاردتــه 
لثــالث ســنوات علــى خلفيــة مقاومتــه لالحتــالل 
ــاٍس  ــٍق ق ــرض لتحقي ــام 2003، وتع ــه ع ــل اعتقال قب
ــوم، وحكــم عليــه االحتــالل  اســتمر ألكثــر مــن 100 ي
ــه  ــاً، وحرم ــرات، و)50( عام ــرر 6 م ــد املك ــجن املؤب بالّس
االحتــالل مــن الزيــارة ملــدة ثــالث ســنوات متتاليــة بعــد 
ــقائه  ــمح ألش ــط ُس ــام فق ــو ع ــل نح ــه، وقب اعتقال
بزيارتــه.  شــارك األســير أبــو وعــر فــي كافــة اإلضرابــات 
املفتوحــة عــن الطعــام ومنهــا اإلســنادية، وكان آخرهــا 

ــام 2017. ــراب ع إض

الصحــي  وضعــه  بــدأ   2019 عــام  نهايــة  ومنــذ 
ــرطان  ــه بالس ــت إصابت ــى أن ثبت ــاً، إل ــور تدريجي يتده
ــه للمــرض فــي ظــروف  ــدأت مواجهت فــي احلنجــرة، وب
اعتقاليــة صعبــة وقاســية، وخــالل الشــهور املاضيــة 
ــى أن  ــارع، إل ــكل متس ــي بش ــه الصح ــم وضع تفاق

ــس.39 ــوم أم ــهد ي استش

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
39  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــر  ــو وع ــال أب ــهيد كم ــان الش ــل جثم ــالل ينق االحت
ــه ــة جلثمان ــراء معاين ــر« إلج ــو كبي ــد »أب ملعه

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  إدارة ســجون  نقلــت 
األربعــاء، جثمــان الشــهيد األســير كمــال أبــو وعــر إلــى 
ــة  ــر«، إلجــراء معاين ــو كبي ــي »أب معهــد الطــب العدل
ــورة  ــراء ص ــان، واج ــري للجثم ــص ظاه ــة، وفح خارجي

ــه. ــة ل مقطعي

وأوضحــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن »أن األســير 
أبــو وعــر كان قــد أُعلــن عــن استشــهاده مســاء يــوم 
ــد  ــه«، بع ــاف هروفي ــفى »أس ــاء مبستش ــس الثالث أم
ــة  ــق نهاي ــرة واحلل ــرطان احلنج ــرض س ــع م ــراع م ص
ــعاعي  ــالج إش ــع لع ــد خض ــي 2019، وق ــام املاض الع
بعــد إهمــال طبــي متعمــد مــن قبــل إدارة معتقــالت 
ــريع،  ــكل س ــه بش ــورت حالت ــم تده ــن ث ــالل، وم االحت
ــتيكي  ــوب بالس ــة زرع أنب ــراء عملي ــه إلج ــم حتويل فت

ــس«. ــى التنف ــاعدته عل ملس

وأضافــت الهيئــة، ان إدارة ســجون االحتــالل كانــت قــد 
أعلنــت عــن إصابــة األســير أبــو وعــر بفيــروس كوفيــد- 
19 )كورونــا( خــالل متــوز املاضــي، وذلــك بعــد نقلــه مــن 
معتقــل »جلبــوع« الــذي كان يقبــع فيــه حينهــا إلــى 
ــه  ــا مت نقل ــرائيلية، وبعده ــفيات اإلس ــدى املستش اح
إلــى ســجن »عيــادة الرملــة«، ليواجــه املــوت البطــيء 
ــه  ــه، كون ــني في ــى القابع ــرى املرض ــن األس ــره م كغي
تنعــدم فيــه اخلدمــات الطبيــة والصحيــة، وال يوفــر أي 

عــالج لألســرى، ســوى املســكنات واألدويــة املنومــة.

املســؤولية  االحتــالل  ســلطات  الهيئــة  وحملــت 
ــالل،  ــجون االحت ــي س ــرى ف ــاة األس ــن حي ــة ع الكامل
وأســلوبها املتعمــد واملقصــود بإهمــال أوضاعهــم 
نتائجهــا  آخــر  كان  والتــي  والصحيــة،  احلياتيــة 
ــا االهمــال  ــو وعــر، إحــدى ضحاي استشــهاد األســير أب

الطبــي املتعمــد.

 وطالبــت بضــرورة تشــكيل جلنــة حتقيــق خاصــة، 
وزيــارة الســجون، لالطــالع علــى خطــورة األوضــاع التــي 
ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــون ف ــها املعتقل يعيش

يذكــر أن الشــهيد أبــو وعــر )46 عامــا( من بلــدة قباطية 
ــوم  ــام 2003، ومحك ــذ الع ــل من ــني، معتق ــوب جن جن
ــوم  ــهاده ي ــا، وباستش ــدات، و50 عام ــجن 6 مؤب بالس
ــيرة لـــ226  ــة األس ــهداء احلرك ــدد ش ــع ع ــس يرتف أم

ــام 40.1967 ــذ ع ــهيدا من ش

ــو ردينــة ردا علــى غانتــس: مســتعدون للعــودة إلــى  أب
ــة ــى أســاس الشــرعية الدولي املفاوضــات عل

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية 
نبيــل أبــو ردينــة، تعقيبــا علــى تصريحــات وزيــر جيــش 
االحتــالل االســرائيلي بينــي غانتــس، التــي قــال فيهــا 
إنــه »حــان الوقــت للقيــادة الفلســطينية العــودة إلــى 
ــطينية  ــادة الفلس ــذار«: إن القي ــدون اع ــات ب املفاوض
مســتعدة للعــودة إلــى املفاوضــات علــى أســاس 
الشــرعية الدوليــة، أو مــن حيــث انتهــت املفاوضــات أو 

ــة.41 ــات املوقع ــرائيل باالتفاقي ــزام إس بالت

  

ــوق  ــات حق ــو مؤسس ــة تدع ــة العربي اجلامع
اإلنســان للتدخــل الفــوري حلمايــة األســرى 

وكفالــة حقوقهــم القانونيــة

ــة،  ــات الدولي ــة، املنظم ــدول العربي ــة ال ــت جامع  دع
ومؤسســات حقــوق اإلنســان، للتدخــل الفــوري والقيام 
ــد  ــق قواع ــؤوليتها لتطبي ــوض مبس ــا، والنه بواجباته
ــرى  ــة األس ــي حماي ــة ف ــة القانوني ــادئ املنظوم ومب
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، وكفالــة حقوقهــم 

ــة. القانوني

وقــال األمــني العــام املســاعد لشــؤون فلســطني 
واألراضــي العربيــة احملتلــة ســعيد أبــو علــي، فــي 
ــهاد  ــاء، إن استش ــوم األربع ــه، الي ــي ل ــح صحف تصري
ــة  ــر نتيج ــو وع ــال أب ــرطان كم ــض بالس ــير املري األس
ــا  ــي ينتهجه ــد الت ــي املتعم ــال الطب ــة اإلهم سياس
ــدة  ــرائيلية جدي ــة إس ــرى جرمي ــق األس ــالل بح االحت

ــعبنا. ــق ش ــا بح ــجل جرائمه ــى س ــاف إل تض

وشــدد علــى أنــه ال ينبغــي أن يكتفــي العالــم بإدانــة 
هــذه اجلرميــة اجلديــدة، وحســب، بقــدر مــا ميليــه 
ــر اإلنســاني ومنظمــات حقــوق اإلنســان  ــى الضمي عل
وجهــات العدالــة الدوليــة، مــن مســؤوليات فــي إعمال 
ــة  ــاني، حلماي ــي اإلنس ــون الدول ــادئ القان ــد ومب قواع
ــلطة  ــاءلة س ــوط ومس ــة الضغ ــرى، وممارس أرواح األس
ــا«  االحتــالل خاصــة فــي ظــل انتشــار فيــروس »كورون
ــر  ــد خطي ــن تهدي ــه م ــا ميثل ــرى، وم ــال األس ــذي ط ال

ــن. ــار الس ــم وكب ــى منه ــة املرض ــم، خاص حلياته

ــة  ــة للجامع ــة العام ــم األمان ــي باس ــو عل ــدم أب وتق
العربيــة، بخالــص التعــازي واملواســاة لعائلــة الشــهيد 
أبــو وعــر وإلــى رفاقــه فــي احلركــة األســيرة ولشــعبنا 

ــطيني. الفلس

يذكــر أن األســير أبــو وعــر يعانــي مــن ســرطان احلنجرة، 
ومعتقــل فــي ســجون االحتــالل منــذ عــام 2003 

41  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ومحكــوم بالســجن 6 مؤبــدات و50 عامــا، وهــو واحــد 
ــرطانية  ــراض س ــني بأم ــرى املصاب ــرات األس ــن عش م
ــة  ــة حثيث ــة طبي ــة ملتابع ــة ماس ــة، وبحاج مختلف

ــم.42 حلاالته

اخلميس 2020/11/12  

ــو  ــو وعــر ملعهــد »أب نقــل جثمــان الشــهيد أب
كبيــر« واألســرى فــي حالــة اســتنفار ويعلنــون 

احلــداد

نقلــت إدارة ســجون االحتــالل، أمــس، جثمــان الشــهيد 
األســير كمــال أبــو وعــر )46 عامــاً( إلــى معهــد الطــب 
ــه  ــاد في ــذي س ــت ال ــي الوق ــر«، ف ــو كبي ــي “أب العدل
مختلــف ســجون االحتــالل حالــة مــن االســتنفار 
والتوتــر الشــديد، أعلــن خاللهــا األســرى احلــداد ثالثــة 
ــوة  ــع دع ــن م ــام، بالتزام ــات الطع ــوا وجب ــام وأرجع أي
ــروف  ــي ظ ــق ف ــح حتقي ــى فت ــة إل ــات حقوقي مؤسس
ــي. ــال طب ــن إهم ــه م ــرض ل ــا تع ــير وم ــهاد األس استش

وقالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن: إن إدارة ســجون 
االحتــالل نقلــت جثمــان الشــهيد أبــو وعــر إلــى معهد 
ــة  ــراء معاين ــم إج ــر”، بزع ــو كبي ــي »أب ــب العدل الط
ــورة  ــراء ص ــان، وإج ــري للجثم ــص ظاه ــة، وفح خارجي

ــة له43. مقطعي

ــي 84  ــدس ومواطن ــكان الق ــع س ــالل مين االحت
مــن دخــول مناطــق الســلطة ملــدة شــهر

ــدس  ــكان الق ــى س ــرائيلي عل ــالل اإلس ــر االحت حظ
الشــرقية ومواطنــي الداخــل الفلســطيني دخــول 
املناطــق املصنفــة »أ” و«ب« بالضفــة الغربيــة بــدءا مــن 

ــل. ــهر كام ــدة ش ــوم ومل الي

ــن  ــد م ــماه »احل ــا س ــراء مب ــذا اإلج ــالل ه ــرر االحت وب
جائحــة كورونــا« رغــم أن انتشــار الفيــروس فــي 

إســرائيل أكبــر وأوســع منــه بالضفــة الغربيــة.

وســيؤثر هــذا القــرار علــى عشــرات آالف املواطنــني مــن 
ــة  ــون بالضف ــن يعمل ــرقية الذي ــدس الش ــكان الق س
الغربيــة فضــال ًعــن آالف الطــالب مــن ســكان القــدس 
اجلامعــات  فــي  الفلســطيني  والداخــل  الشــرقية 

ــطينية.44 الفلس

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
43  جريدة األيام
44  جريدة األيام
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عائلــة الشــهيد أبــو وعــر والفعاليــات الوطنية 
تطالــب بتســليم جثمانــه ومــع احتجازه

وجهــت عائلــة شــهيد احلركــة األســيرة كمــال جنيــب 
أبــو وعــر وهيئــة شــؤون األســرى وحركــة »فتــح والقوى 
والفعاليــات، نــداء مســتعجالً لكافــة املؤسســات 
اإلنســانية والدوليــة، وفــي مقدمتهــا الصليــب األحمر، 
للتحــرك والتدخــل والضغــط علــى ســلطات االحتــالل 
لتحريــر جثمانــه وتســليمه لعائلتــه لدفنــه فــي 
ــر  مســقط راســه قباطيــة، ومنــع احتجــازه فــي مقاب

ــالل. ــات االحت ــام أو ثالج األرق

يأتــي ذلــك بعدمــا نقلــت إدارة ســجون االحتــالل، أمــس، 
جثمــان الشــهيد األســير أبــو وعــر إلــى معهــد الطــب 
العدلــي »أبــو كبيــر«، إلجــراء معاينــة خارجيــة وفحــص 

ظاهــري للجثمــان وإجــراء صــورة »CT« لــه.

وقــال والــد الشــهيد: إن إقــدام االحتــالل علــى احتجــاز 
جثمانــه يعتبــر جرميــة جديــدة تضــاف ملسلســل القتل 
واإلعــدام الــذي تعــرض لــه كمــال منــذ إصابتــه باملرض 
ورفــض كافــة الطلبــات إلطــالق ســراحه رغــم خطــوة 
ــه  ــد تشــريح جثمان حالتــه الصحيــة«، وأضــاف »ال نري
بعدمــا كافــة اجلهــات الدوليــة بتحمــل مســؤولياتها 
ــر  ــذي يعتب ــهاده وال ــد استش ــى بع ــازه حت ــع احتج ملن
مســاس مبشــاعرنا وانتهــاك لكافــة االعــراف والقوانــني 

الدوليــة«.

ــد  ــرر محم ــير احمل ــقيقه األس ــح ش ــه، أوض ــن جانب م
ملراســل »القــدس« أن االحتــالل منــع العائلــة مــن زيــارة 
كمــال منــذ انتشــار فيــروس كورونــا فــي 3-25 ، وحتــى 
بعــد إصابتــه بكورونــا، رفــض منحهــا تصريحــاً لزيارتــه 

واالطمئنــان عليــه.45

اإلفــراج عــن أســير مــن نابلــس بعــد قضــاء 91 
عامــا فــي ســجون االحتــالل

 أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
ــش  ــد دروي ــى محم ــامر يحي ــير س ــن األس ــس، ع اخلمي
ــة  ــطية مبحافظ ــدة سبس ــكان بل ــن س ــا( م )44 عام

ــجونها. ــي س ــا ف ــى 19 عام ــد أن أمض ــس، بع نابل

ــى  ــش عل ــير دروي ــني األس ــرات املواطن ــتقبل عش واس
حاجــز اجللمة شــمال جنــني، قبــل أن يتوجهوا إلــى بلدة 
قباطيــة لتقــدمي واجــب العــزاء لــذوي الشــهيد األســير 

كمــال أبــو وعــر، ومــن ثــم إلــى بلــدة سبســطية.

وقــال األســير درويــش إن األوضــاع فــي ســجون االحتــالل 

45  جريدة القدس

مقلقــة جــدا، خاصــة فــي ظــل اإلهمــال الطبــي 
ــى. ــرى املرض ــجون لألس ــل إدارة الس ــن قب ــد م املتعم

ــق  ــرض لتحقي ــي 19/11/2001، وتع ــش ف ــل دروي واعتق
ــالل  ــه االحت ــم علي ــل أن يحك ــهرين، قب ــدة ش ــاس مل ق

ــا.46 ــجن 19 عام بالس

ــتهلك  ــعار املس ــر أس ــز مبؤش ــار تقف ــاء: اخلض االحص
ــي ــهر املاض %0.52 الش

قــال اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إن الرقــم 
القياســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطني ســجل 
ارتفاعــاً نســبته %0.52 خــالل شــهر تشــرين أول 2020 
ــي  ــع %1.04 ف ــول 2020، بواق ــهر أيل ــع ش ــة م مقارن
ــبة  ــة، وبنس ــي الضف ــبة %0.38 ف ــزة، وبنس ــاع غ قط

ــدس. ــي  الق %0.34 ف

وأوضــح اإلحصــاء فــي بيــان صحفــي اليــوم اخلميــس، 
أن الســبب الرئيســي الرتفــاع األســعار فــي فلســطني، 
ــروات  ــعار اخلض ــاع أس ــي الرتف ــكل أساس ــع بش يرج
اجملففــة  واخلضــروات   ،20.11% بنســبة  الطازجــة 
بنســبة %13.02، والبيــض بنســبة %6.65، والزيــوت 
النباتيــة بنســبة %2.44، والبطاطــا بنســبة 1.65%، 
رغــم انخفــاض أســعار الدجــاج الطــازج مبقــدار 2.79%، 
وأســعار األســماك احليــة والطازجــة أو املبــردة أو اجملمدة 
مبقــدار %2.72، واحملروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود 
للســيارات »الديــزل« مبقــدار %1.49، والفواكــه الطازجة 

ــدار 0.87%. مبق

ــرة  ــة كبي ــد حب ــدورة عناقي ــعر البن ــى أن س ــار إل وأش
شــيقل/1كغم،   7 الــى  باملتوســط  ليصــل  ارتفــع 
والبصــل ليصــل الــى 4 شــيقل/1كغم، وزيــت الزيتــون 
ــع  ــا ارتف ــيقل/1كغم، كم ــى 31 ش ــل ال ــي ليص احملل
ســعر البيــض ليصــل الــى 15 شــيقل/2كغم، فــي حني 
ــط  ــل باملتوس ــازج ليص ــاج الط ــعر الدج ــض س انخف

ــيقل/1كغم. ــى 14 ش ال

وعنــد مقارنــة األســعار خــالل شــهر تشــرين أول 2020 
ــى  ــات إل ــير البيان ــرين أول 2019، تش ــهر تش ــع ش م
ــي  ــتهلك ف ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــاض الرق انخف
ــة،  ــي الضف ــع %1.05 ف ــدار %0.71، بواق ــطني مبق فلس
ــبته  ــاً نس ــي ارتفاع ــم القياس ــجل الرق ــني س ــي ح ف
ــدس. ــي الق ــبة %0.34 ف ــزة، وبنس ــاع غ ــي قط %0.84 ف

ــي  ــتهلك ف ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق وس
قطــاع غــزة ارتفاعــاً نســبته %1.04 خالل شــهر تشــرين 
أول 2020 مقارنــة مــع شــهر أيلــول 2020، وذلــك نتيجة 
الرتفــاع أســعار اخلضــروات الطازجــة بنســبة 31.29%، 
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واخلضــروات اجملففــة بنســبة %15.47، والبيــض بنســبة 
%3.33، والبطاطــا بنســبة %1.36، والغاز بنســبة 1.29%، 
والدجــاج الطــازج بنســبة %0.99، رغــم انخفــاض 
أســعار األســماك احليــة والطازجــة أو املبــردة أو اجملمــدة 
مبقــدار %5.04، واحملروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود 
ــه  ــعار الفواك ــدار %1.23، وأس ــزل« مبق ــيارات »الدي للس

الطازجــة مبقــدار 0.74%.

وســجلت أســعار البنــدورة عناقيــد حبــة كبيــرة 
ارتفاعــاً ليصــل باملتوســط الــى 6 شــيقل/1كغم، 
ــا  ــيقل/1كغم، كم ــى 3 ش ــل ال ــل ليص ــعر البص وس
ارتفــع ســعر البيــض ليصــل باملتوســط الــى 11 

2كغم. شــيقل/

ــتهلك  ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق ــا س كم
فــي الضفــة ارتفاعــاً نســبته %0.38 خــالل شــهر 
تشــرين أول 2020 مقارنــة مــع شــهر أيلــول 2020، نتــج 
ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــية ع ــورة رئيس ــاع بص ــذا االرتف ه
واخلضــروات   ،18.56% بنســبة  الطازجــة  اخلضــروات 
اجملففــة بنســبة %11.02، والبيــض بنســبة 8.73%، 
ــبة  ــا بنس ــبة %3.42، والبطاط ــة بنس ــوت النباتي والزي
%1.21، رغــم انخفــاض أســعار الدجــاج الطــازج مبقــدار 
%4.60، وأســعار احملروقــات الســائلة املســتخدمة كوقود 
للســيارات »الديــزل« مبقــدار %1.64، والفواكــه الطازجة 

ــدار 0.91%. مبق

وبــني اإلحصــاء أن ســعر البنــدورة عناقيــد حبــة كبيــرة 
ارتفــع ليصــل باملتوســط الــى 7 شــيقل/1كغم، وســعر 
ــع  ــا ارتف ــيقل/1كغم، كم ــى 4 ش ــل ال ــل ليص البص
ســعر البيــض ليصــل الــى 17 شــيقل/2كغم، وســعر 
ــيقل/1كغم،  ــى 31 ش ــل ال ــي ليص ــون احملل ــت الزيت زي
ليصــل  الطــازج  الدجــاج  ســعر  انخفــاض  رغــم 

ــيقل/1كغم. ــى 13 ش ــط ال باملتوس

ــي  ــتهلك ف ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــني أن الرق وب
ــهر  ــالل ش ــبته %0.34 خ ــاً نس ــجل ارتفاع ــدس س الق
تشــرين أول 2020 مقارنــة مــع شــهر أيلــول 2020، 
نتيجــة الرتفــاع أســعار البطاطــا بنســبة 10.06%، 
واخلضــروات   ،8.71% بنســبة  اجملففــة  واخلضــروات 
الطازجــة بنســبة %5.85، والبيــض بنســبة 3.15%، 
ــيارات  ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس ــات الس واحملروق
»البنزيــن« بنســبة %2.36، واألرز حبــة قصيــرة بنســبة 
%1.85، والزيــوت النباتيــة بنســبة %1.69، واحملروقــات 
ــزل«  ــيارات »الدي ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس الس
ــدار  ــاز مبق ــعار الغ ــاض أس ــم انخف ــبة %1.51، رغ بنس
ــردة  ــة أو املب ــة والطازج ــماك احلي ــعار األس %4.00، وأس
ــة  ــه الطازج ــعار الفواك ــدار %1.83، وأس ــدة مبق أو اجملم

مبقــدار 0.92%.

ــل  ــرة ليص ــة كبي ــد حب ــدورة عناقي ــعر البن ــع س وارتف
باملتوســط الــى 9 شــيقل/1كغم، وســعر البصــل 
ــون  ــت الزيت ــعر زي ــيقل/1كغم، وس ــى 4 ش ــل ال ليص
احمللــي ليصــل الــى 35 شــيقل/1كغم، وســعر البيــض 

ــيقل/2كغم.47 ــى 24 ش ــط ال ــل باملتوس ليص

اجلمعة 13/11/2020 

اشــتية: زيــارة بومبيو ملســتوطنة شــرعنة لالســتيطان 
وضــرب للشــرعية الدولية

اخلارجيــة  وزيــرة  الــوزراء  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
يــة ر لبلغا ا

ــعب  ــالل والش ــني االحت ــوازن ب ــم أن ي ــن للعال - ال ميك
احملتل 

- انتقــاد االحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته ليــس »ال 
سامية« 

- مســتعدون ملســار سياســي جــدي وحقيقــي قائــم 
علــى القانــون الدولــي والقــرارات األمميــة

بحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، مــع نائــب رئيــس 
ــا،  ــا زاهاريف ــة ايكاترين ــرة اخلارجي ــاري، وزي ــوزراء البلغ ال

العالقــات الثنائيــة وآخــر املســتجدات السياســية.

ــي  ــا ف ــتقباله زاهاريف ــالل اس ــوزراء خ ــس ال ــال رئي وق
مكتبــه مبدينــة رام اهلل، اليــوم اجلمعــة، بحضــور وزيــر 
اخلارجيــة واملغتربــني ريــاض املالكــي: »إن التعامــل 
بحياديــة وموازنــة بــني االحتالل والشــعب احملتــل ال ميكن 
أن يقودنــا إلــى فهــم واضــح للقضيــة الفلســطينية، 
وبالتالــي إلــى حــل سياســي، ألن إســرائيل حتتــل أرضنــا 
وتنتهــك حقــوق اإلنســان، وتخــرق القانــون الدولــي، وال 

ميكــن أن تبقــى هــذه االنتهــاكات بــدون محاســبة«.

ــه  ــي أن يضــع ثقل ــى اجملتمــع الدول ــع اشــتية: »عل وتاب
خلــف موقفــه السياســي الواضــح الداعــم حلــل 
الدولتــني والقانــون والقــرارات الدوليــة، وعــدم الســماح 
إلســرائيل باســتمرار إجراءاتهــا باســتغالل الوقــت 
ــتيطان،  ــالل االس ــن خ ــد، م ــع جدي ــر واق ــرض أم لف
يقضــي علــى إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية 
ــة  ــدس عاصم ــع الق ــدود 1967 م ــى ح ــتقلة عل مس

ــا«. له

وفــي الســياق، اســتنكر رئيــس الــوزراء عــزم وزيــر 
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ــارة مســتوطنة  اخلارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، زي
»بســاغوت« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني فــي 
فــي  املقبــل،  األســبوع  والبيــرة  رام اهلل  محافظــة 
ــرارات  ــي، والق ــون الدول ــرق القان ــرة تخ ــابقة خطي س

ــة. األممي

وقــال رئيــس الــوزراء إن هــذه الزيــارة ملســتوطنة مقامة 
ــرة  ــة البي ــي مدين ــطينيني ف ــالك فلس ــي مل ــى أراض عل
اســتولى عليهــا االحتــالل، متثــل شــرعنة لالســتيطان، 
وضــرب للشــرعية الدوليــة وعلــى العالــم أجمــع 

إدانتهــا.

ــة،  ــر القانوني ــه غي ــالل وإجراءات ــاد االحت ــع: إن انتق وتاب
وحتميلــه مســؤولية اســتمرار معانــاة شــعبنا ليــس »ال 
ســامية«، بــل وقــوف إلــى جانــب قيــم العــدل واحلريــة 

وحــق تقريــر املصيــر.

ودعــا اشــتية الوزيــرة البلغاريــة زاهاريفــا، إلــى انخــراط 
بالدهــا عبــر االحتــاد األوروبــي مــع اإلدارة األميركيــة 
اجلديــدة، إليجــاد مســار سياســي حقيقــي قائــم علــى 
ــة  ــع القضي ــة، ووض ــرارات األممي ــي والق ــون الدول القان

ــة.  ــات الدولي الفلســطينية علــى أجنــدة األولوي

وجــدد التأكيــد علــى موقــف الرئيــس محمــود عبــاس 
والقيــادة، باالســتعداد ألي جهــد سياســي إلطــالق 
مســار سياســي جــدي وحقيقــي، قائــم علــى القانــون 
الدولــي والقــرارات األمميــة، ال ســيما إذا كان ضمــن إطــار 
متعــدد فــي مؤمتــر دولــي، تشــارك فيــه القــوى الدوليــة. 

ــز  ــة تعزي ــرة البلغاري ــع الوزي ــوزراء م ــس ال ــث رئي وبح
العالقــات الثنائيــة وعــددا مــن االتفاقيــات التــي مت 
توقيعهــا مــع دولــة فلســطني فــي مجــاالت الثقافــة، 

ــة.  ــباب والرياض ــوم، والش ــم، والعل والتعلي

مــن جانبهــا، أكــدت زاهاريفــا عمــق العالقــة الثنائيــة 
بــني بلغاريــا وفلســطني، ودعمهــا حلــل الدولتــني 
كأســاس لتحقيــق الســالم فــي املنطقــة، واســتعداد 
العمليــة  فــي  تقــدم  إلحــراز  دور  للعــب  بالدهــا 

السياســية.48

السبت 2020/11/14

مواجهــات وإصابــات خــالل اقتحــام رام اهلل 
والبيــرة االحتــالل يقمــع تظاهــرات اجلمعــة 

ضــد االســتيطان

أصيــب ســبعة مواطنــني بجــروح والعشــرات بحــاالت 
ــت  ــة أعقب ــات عنيف ــالل مواجه ــة؛ خ ــاق متفاوت اختن

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

تصــدي املواطنــني القتحــام قــوة مــن جيــش االحتــالل 
ــوات  ــع ق ــاب قم ــي أعق ــرة، وف ــي رام اهلل والبي مدينت
ــي  ــت ف ــي خرج ــرات الت ــيرات والتظاه ــالل املس االحت
واالســتيطان  باالحتــالل  تنديــداً  محافظــات عــدة؛ 
وســرقة األرض الفلســطينية، تزامــن ذلــك مــع إقــدام 
مســتوطنني علــى نصــب خيــام فــي منطقــة أم 
خروبــة باألغــوار الشــمالية؛ توطئــة لالســتيالء عليهــا، 
ــة  ــالل سياس ــود االحت ــل جن ــذي واص ــت ال ــي الوق ف
ــى  ــس، عل ــوا، أم ــم وأقدم ــن أراضيه ــني م ــرد املزارع ط
منــع مــزارع مــن حراثــة أرضــه فــي بلــدة تقــوع وطــرده 

ــا. منه

خــالل  بالرصــاص؛  مواطنــني  ثالثــة  أصيــب  فقــد 
ــالل  ــوات االحت ــام ق ــت اقتح ــة أعقب ــات عنيف مواجه

مدينتــي رام اهلل والبيــرة فجــر أمــس.

ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــددة: إن ق ــادر متع ــت مص وقال
االحتــالل تضــم جيبــات عســكرية وناقــالت جنــد 
مصفحــة اقتحمــت مدينــة رام اهلل ومتركــزت فــي 
ــدالع  ــى ان ــا أدى إل ــة، م ــط املدين ــدورة وس ــم ق مخي
ــبان  ــرات الش ــا عش ــق خالله ــة رش ــات عنيف مواجه

القــوة املقتحمــة باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة.

ــت  ــحبت حت ــة انس ــوة املقتحم ــى أن الق ــارت إل وأش
وطــأة املواجهــات باجتــاه مدينــة البيــرة، حيــث كان فــي 
انتظارهــا عشــرات الشــبان الذيــن أمطروهــا باحلجــارة 
ــى أن الشــبان  ــة إل والزجاجــات الفارغــة واحلارقــة، الفت

ــة. ــى مغادرتهــا املدين الحقــوا القــوة املقتحمــة حت

ولفتــت املصــادر إلــى أن قــوات االحتــالل أطلقــت 
ــل  ــاط وقناب ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل الرص
الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة، مــا أســفر 
عــن إصابــة شــاب بالرصــاص احلــي وشــابني بالرصــاص 

ــاق.49 ــات باالختن ــوع إصاب ــى وق ــالوة عل ــي، ع املعدن

ملســتوطنة  بومبيــو  زيــارة  عشــراوي: 
ــان  ــل امع ــوري احملت ــوالن الس ــاغوت« واجل »بس

والعدالــة بالقانــون  واســتهتار 

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــت عض  قال
عــن  اإلعــالن  إن  عشــراوي  حنــان  الفلســطينية 
ــى  ــو إل ــك بومبي ــي ماي ــة األميرك ــر اخلارجي ــارة وزي زي
ــى  ــة عل ــتعمارية املقام ــاغوت« االس ــتوطنة »بس مس
ــوالن  ــارة اجل ــرة، وزي ــة البي ــي مدين ــني ف ــي املواطن أراض
الســوري احملتــل، يؤكــد إصــرار إدارة ترمــب علــى ترســيخ 
مناهضــة  فــي  واالســتمرار  وتثبيتهــا  االنتهــاكات 
حقــوق الشــعوب وحتــدي املنظومــة األمميــة وقوانينهــا 

49  جريدة األيام
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وقراراتهــا وشــرعنة وتبييــض الضــم وســرقة األراضــي 
واملقــدرات«.

وأشــارت الــى ان هــذه الزيــارة تأتــي فــي إطــار تكريــس 
تركــة ترمــب وارثــه املناهــض لشــعبنا وقضيتــه 
العادلــة، وترجمــة تهديداتــه وخطواتــه املســتفزة 
القائمــة علــى شــراكته مــع اليمــني اإلســرائيلي 
املتطــرف عبــر اســتغالل مــّدة حكمــه املتبقيــة لفــرض 
وقائــع جديــدة علــى األرض، وتثبيتهــا ومتكــني ســيطرت 
ــي  ــى أراض ــتيالء عل ــى االس ــجيعها عل ــرائيل وتش إس

ــوة. ــن بالق اآلخري

وأضافــت: »ان بومبيــو يوظــف هــذه القضيــة لتحقيــق 
طموحاتــه الشــخصية ويســتغل أيامــه املعــدودة فــي 
احلكــم لترجمــة مخططــات إدارة ترمــب االســتعمارية 
ــة  ــة األصولي ــة الديني ــيخ العقلي ــى ترس ــة عل القائم
ــن  ــال ع ــوراة بدي ــتخدام الت ــرع اس ــي تش ــة الت املطلق
ــاة  ــرر اســتباحة حي ــة واإلنســانية، وتب ــني الدولي القوان

وحقــوق ومقــدرات الشــعوب«.

وشــددت عشــراوي علــى متســك القيــادة الفلســطينية 
ــة  ــرف، مطالب ــة للتص ــر القابل ــعبنا غي ــوق ش بحق
اجملتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياتهم القانونيــة 
واألخالقيــة واخلــروج برؤيــة تنهــي الضــرر الــذي أحلقتــه 
إدارة ترمــب بشــعبنا وقضيتــه وتزيــل مــا يســمى 
بـ«صفقــة القــرن« عــن الطاولــة نهائيــا، وتضمــن 
الوصــول إلــى حــل دائــم وعــادل يســتند الــى القانــون 
الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة، وقائــم على أســس 
ــاواة.50 ــة واملس ــات العدال ــاءلة ومتطلب ــة واملس احلماي

ــت  ــا حت ــادرة أرضه ــى مغ ــة عل ــر عائل ــالل يجب االحت
ــل ــمال اخللي ــالح ش ــد الس تهدي

ــبت،  ــوم الس ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــش االحت ــر جي  أجب
ــة وادي  ــي منطق ــم ف ــادرة أراضيه ــى مغ ــني عل املزارع
ــو الريــش فــي بلــدة بيــت أمــر شــمال اخلليــل حتــت  أب

ــالح. ــد الس تهدي

ــردت  ــالل ط ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــل »وف ــاد مراس وأف
ــر  ــد جاب ــد احلمي ــد عب ــن محم ــة املواط ــن عائل املواط
ــو الريــش،  الصليبــي مــن أرضهــا فــي منطقــة وادي أب
احملاذيــة ملســتوطنة »بيــت عــني« املقامــة علــى أراضــي 
املواطنــني شــمال بيــت أمــر، إال أنهــا تصــدت لالحتــالل، 
ــف  ــا وقط ــي فالحته ــتمرت ف ــادرة، واس ــت املغ ورفض

ــون. ثمــار الزيت

وأشــار مراســلنا، إلــى أن جنــود االحتــالل هاجمــوا 
العائلــة األســبوع املاضــي، وأجبروهــا حتــت تهديــد 

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املواطــن  أن  الســالح علــى مغــادرة أرضهــا، رغــم 
الصليبــي ميتلــك قــرارا مــن محكمــة االحتــالل العليــا، 

ــه.51 ــي أرض ــل ف ــه بالعم ــماح ل للس

ــر: حكومــة االحتــالل تســتغل الفتــرة االنتقاليــة  تقري
فــي الواليــات املتحــدة وتدفــع مبخططــات اســتيطانية 

واســعة

قــال تقريــر االســتيطان األســبوعي الــذي يعــده املكتب 
الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان 
االحتــالل  حكومــة  إن  التحريــر،  ملنظمــة  التابــع 
ــي  ــة ف ــات الرئاس ــج انتخاب ــتغل نتائ ــرائيلي تس االس
الواليــات املتحــدة أبشــع اســتغالل، فــي مســعى 
لتكريــس الضــم الفعلــي ملســاحات واســعة مــن 
ــي،  ــت قياس ــي وق ــة، ف ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف أراض
ــرة  ــل الفت ــق قب ــب املطل ــم إدارة ترم ــتفيدة بدع مس

ــوات. ــذه اخلط ــة له االنتقالي

 7-11( الفتــرة مــن  الــذي يغطــي  التقريــر  وأشــار 
ــب  ــى أن إدارة ترم ــوص، إل ــذا اخلص ــي( به ــرين الثان تش
تدعــم حكومــة االحتــالل بسلســلة مــن اخلطــوات فــي 
هــذا االجتــاه، ومنهــا: الزيــارة املنتظــرة لوزيــر اخلارجيــة 
ــة  ــل لهضب ــبوع املقب ــو األس ــك بومبي ــي ماي األميرك
ــل، وعــدد مــن املســتوطنات فــي الضفــة  اجلــوالن احملت
ــة  ــر خارجي ــا لوزي ــن نوعه ــارة م ــي أول زي ــة، وه الغربي
أميركــي، حيــث جتــري الســفارة األميركيــة لــدى 
إســرائيل وجهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي »الشــاباك«، 
ــبوقة. ــر املس ــارة غي ــذه الزي ــة له ــتعدادات مكثف اس

ــارة مصنــع نبيــذ فــي  وأوضــح أن بومبيــو ســيقوم بزي
ــور  ــة خم ــه دفع ــج صاحب ــبق أن أنت ــاغوت«، س »بس
أطلــق عليهــا اســم الوزيــر الزائــر، بعــد توجيهــه 
بوقــف اعتبــار املســتوطنات اإلســرائيلية غيــر شــرعية 
مــن قبــل الواليــات املتحــدة العــام املاضــي، فــي وقــت 
كانــت فيــه احملكمــة العليــا فــي االحتــاد األوروبــي تطلب 
مــن جميــع الــدول األعضــاء فــي االحتــاد وضــع عالمــة 
ــتوطنات  ــن املس ــة م ــع القادم ــى البضائ ــة عل خاص

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــرائيلية ف اإلس

 وفــي هــذا الســياق، يبــدو أن ترمــب ســيدفع إســرائيل 
نحــو ضــم جزئــي ألراضــي فــي الضفــة الغربيــة، لبــث 
اخلــالف بــني إســرائيل وإدارة الرئيــس االميركــي املنتخــب 

جــو بايــدن.

وحســب التقريــر، فــإن كل هــذا يجــري فــي الوقــت الذي 
تســعي فيــه حكومــة نتنياهــو لتبيــض وشــرعنة وجود 
1700 وحــدة اســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة، 
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ــدات  ــي وح ــتوطنني، وه ــب ود املس ــة لكس ــي محاول ف
اســتيطانية  بنيــت علــى األراضــي الفلســطينية، 
ــا  ــذي كان يعتبره ــالل، ال ــني االحت ــى لقوان ــا حت خالف
غيــر قانونيــة، أي مــن دون مصادقــة ســلطات االحتــالل.

بناؤهــا  جــرى  منــازل  عــن  هنــا  احلديــث  ويجــري 
»قانونيــة«،  إلــى  حتويلهــا  بانتظــار  للمســتوطنني 
ــون االحتــالل يســمى »بنــد  عبــر تفعيــل بنــد فــي قان
ــد، ويســمح  ــون جدي الســوق« دون أي حاجــة بســن قان
هــذا البنــد املذكــور للمســتوطنني بتســجيل األراضــي 

ــهولة«. ــا بس ــتولى عليه املس

وقــد اســتخدمت ســلطات االحتــالل هــذا البنــد 
لشــرعنة مبــاٍن قليلــة نســبيا فــي مســتوطنات، 
بينهــا: »كريــات أربــع« و«بــركان« و«نيلــي«. ويعمــل هــذا 
الفريــق علــى قائمــة تشــمل املســتوطنات التي ســيتم 
ــذه فيهــا، وبينهــا: مســتوطنات  ــاٍن كه »شــرعنة« مب
»بيتــار عيليــت«، »موديعــني عيليت«، »معاليــه أدوميم«، 
»أريئيــل«، »يتســهار«، »عطيريــت«، »حالميــش«، »أدورا« 

ــل«. و«عوتنيئي

وفــي الوقــت ذاتــه، بــدأ مــا يســمى »لوبــي أرض 
إســرائيل« داخــل الكنيســت، حملــة جديــدة ملطالبــة 
ــتيطانية  ــؤر االس ــرعنة الب ــرائيلية بش ــة اإلس احلكوم
ــدن  ــل دخــول الرئيــس األميركــي املنتخــب جــو باي قبي
إلــى البيــت األبيــض فــي العشــرين مــن شــهر ينايــر/ 

ــل. ــي املقب ــون الثان كان

وفــي هــذا الصــدد، قــدم العشــرات مــن أعضــاء 
اللوبــي الصهيونــي استفســارات إلــى وزارة جيــش 
االحتــالل ومكتــب نتيناهــو بشــأن هــذه البــؤر، وطالبــوا 
ــي  ــم ف ــدة احلك ــدن لس ــول باي ــل وص ــرعنتها، قبي بش

ــدة. ــات املتح الوالي

عــدة  األخيريــن  األســبوعني  فــي  اللوبــي  وعقــد 
اجتماعــات بشــأن تنظيــم هــذه احلملــة، وقــام أعضــاء 
ــل اليمــني، بينهــا: الليكــود،  مــن أحــزاب مختلفــة متث
ــتوطنات  ــي مس ــة ف ــوراة، بجول ــدوت هت ــاس، ويه وش
بالضفــة الغربيــة لهــذا الغــرض علــى ابــواب بــدء جلنة 
الدســتور فــي الكنيســت مناقشــة خاصــة حــول هــذه 

ــل. ــاء املقب ــة الثالث القضي

وعلــى الصعيــد احلكومــي فــي إســرائيل، عرضــت 
ــة  ــف خّط ــري ريغي ــرائيلية مي ــالت اإلس ــرة املواص وزي
ــني  ــط ب ــدة ترب ــالت جدي ــبكة مواص ــدى لش ــدة امل بعي

ــة. ــة احملتل ــة الغربّي ــي الضف ــتوطنات ف املس

وتتضمــن اخلطــة مخططــات للعشــرين عامــا املقبلــة، 

ــتوطنات،  ــني املس ــل ب ــة تص ــوارع التفافي ــمل ش وتش
ــتوطنات  ــاء املس ــام رؤس ــة أم ــف اخلط ــت ريغي وعرض

ــة والســلطات اإلســرائيلية. ــي الضفــة الغربي ف

وتضــّم اخلطــة مشــاريع جديــدة، منهــا: شــارع جديــد 
يحمــل رقــم )80( يحــوي مقاطــع مــن شــوارع قائمــة 
اآلن ســيصار إلــى تطويرهــا، وأخــرى جديــدة، كمــا 
ــا:  ــدة، ومنه ــة جدي ــوارع التفافّي ــة ش ــتضّم اخلّط س
ــر«، و«التفافــي  »التفافــي حــوارة«، و«التفافــي بيــت أّم
ــر وتوســيع شــارع )55(  ــى تطوي العــروب«، باإلضافــة إل
ــارع  ــن ش ــال ع ــارع )60(، فض ــى ش ــارع )6 ( حت ــن ش م
جديــد يصــل حاجــز قلنديــا مبدينــة القــدس، وتوســعة 
شــارع )437( فــي منطقــة حاجــز حزمــا، وشــارع 
)375( مــن مســتوطنة »تســور هداســا« فــي القــدس، 
ــني  ــارع )446( ب ــعة ش ــان، وتوس ــرق حوس ــى مف وحت
ــى  ــة إل ــني«، باإلضاف ــيالت« و«موديع ــتوطنتي »ش مس
»تبــواح«  بــني مســتوطنتي   )505( توســعة شــارع 

ــل«. و«أرئي

 وتخطــط ريغيــف للبــدء بهــذه املشــاريع علــى 3 
مراحــل: األولــى قصيــرة املــدى تنتهــي فــي 2025، 
والثانيــة متوســطة املــدى وتنتهــي فــي 2035، والثالثــة 

ــام 2045. ــي الع ــي ف ــدى وتنته ــدة امل بعي

وجــاء فــي التقريــر: علــى األرض ال يفــوت املســتوطنون 
ــن  ــد م ــى املزي ــيطرة عل ــتغلونها للس ــة إال ويس فرص
أراضــي الفلســطينيني، حيــث أقــام مســتوطنون بــؤرة 
اســتيطانية فــي منطقــة راس التــني بقرية كفــر مالك 
شــرق مدينــة رام اهلل، ومنعــوا رعــاة األغنــام واألهالــي 
مــن االقتــراب مــن املــكان، علمــا أن املســتوطنني 
أقامــوا فــي مــرات ســابقة بــؤرة اســتيطانية، إال 
ــا،  ــن إقامته ــم م ــم ومنعوه ــدوا له ــي تص أن األهال
ــالل  ــوات االحت ــن ق ــة م ــتوطنون بحماي ــاول املس ويح
هــدم املدرســة فــي منطقــة راس التــني، التــي أنشــأت 
بتمويــل مــن دول أوروبيــة، وذلــك متهيــدا لطرد الســكان 
البــدو مــن املــكان، فيمــا باشــر مســتوطنون بتجريــف 
أراٍض فــي جبــل عبــد اهلل شــرق يانــون جنــوب نابلــس، 
ــات  ــري عملي ــدة، وجت ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــيع ب لتوس
التجريــف بالقــرب مــن البــؤرة االســتيطانية املعروفــة 

ــطينية. ــي فلس ــى أراض ــة عل ــم )777(، واملقام باس

ــتيطانية  ــؤرة اس ــة ب ــتوطنون بإقام ــرع مس ــا ش  كم
ــرب  ــة غ ــة أم خروب ــي منطق ــام ف ــب خي ــدة بنص جدي
اطــار  فــي  الشــمالية،  باألغــوار  الســويدة  خربــة 
مخططاتهــم املتواصلــة لالســتيالء علــى األغــوار.

ــاء  ــى بن ــالل عل ــة االحت ــت بلدي ــدس، وافق ــي الق وف
108 وحــدات اســتيطانية جديــدة فــي مــا يعــرف بحــي 
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ــي  ــه ف ــط كان مت إيقاف ــذا اخملط ــلومو«، وه ــات ش »رم
املاضــي بســبب أزمــة بــني احلكومــة اإلســرائيلية، وإدارة 
ــتعمل  ــا، وس ــاراك أوبام ــبق ب ــي األس ــس األميرك الرئي
ــاء  ــى بن ــا عل ــة قريًب ــاء احمللي ــط والبن ــة التخطي جلن
مزيــد مــن الوحــدات الســكنية فــي هــذا احلــي، وســط 
ــدن،  ــو باي ــب ج ــل تنصي ــك قب ــون ذل ــأن يك ــات ب توقع
ــدة  ــكنية اجلدي ــدات الس ــى الوح ــة عل ــرار املوافق وق
ــي  ــي احل ــال ف ــث أن األعم ــًيا، حي ــرارًا سياس ــس ق لي

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــتمرة من مس

 وتعمــل بلديــة االحتــالل فــي القــدس علــى دفــع 
إجــراءات للمصادقــة علــى مخططــات بنــاء فــي 
مســتوطنات فــي القــدس احملتلــة، وذلــك قبــل دخــول 
ــدن إلــى البيــت األبيــض، ومخططــات البنــاء هــذه  باي
ــات  ــا«، و«غفع ــار حوم ــتوطنات »ه ــي مس ــتنفذ ف س

همتــوس«، و«عطــاروت«.

وفــي شــباط/فبراير املاضــي، أعلنــت ســلطات االحتــالل 
ــتوطنة  ــي مس ــاء ف ــال بن ــدء أعم ــة لب ــن مناقص ع
»غفعــات همتــوس«، ولكــن مت تأجيــل نشــر املناقصــة 
ــام. ــرة قبــل عشــرة أي ــرة األخي ــت امل ــالث مــرات، وكان ث

وبــررت مصــادر فــي بلديــة االحتــالل التأجيــل، بســبب 
ــل  ــول متوي ــرائيلية ح ــكان اإلس ــع وزارة اإلس ــالف م خ

ــتوطنة. ــي املس ــة ف ــة التحتي ــاء البني بن

 وقــدرت املصــادر نفســها أنــه ســيتم نشــر املناقصــة 
قبــل 20 كانــون الثاني/ينايــر املقبــل، فيمــا تبــدأ قريبــا 
أعمــال احلفــر للتحضيــر لبنــاء مشــروع املركبــات 
املعلقــة »التلفريــك« الــذي ســيربط بــني القــدس 
ــى  ــة، عل ــي القــدس احملتل ــدة القدميــة ف ــة والبل الغربي
الرغــم مــن أن احملكمــة العليــا اإلســرائيلية لــم تصــدر 

ــروع. ــاء املش ــاس إللغ ــأن التم ــرارا بش ــد ق بع

ــه  ومــن املقــرر أن ميتــد »التلفريــك« الــذي خصصــت ل
ــون شــيقل )55.2  ــالل بالفعــل 200 ملي حكومــة االحت
ــى«  ــة األول ــي »احملط ــع الثقاف ــن اجملم ــون دوالر( م ملي
فــي القــدس الغربيــة، وبــني بــاب املغاربــة فــي البلــدة 

ــي. ــط الغرب ــى احلائ ــرب مدخــل إل ــة، أق القدمي

وفــي مدينــة اخلليــل، تلقــت جمعيــة اســتيطانية 
ببــدء  لهــا  تســمح  حكوميــة  موافقــة  يهوديــة 
ــدة  ــب البل ــي قل ــة ف ــوق اجلمل ــدم س ــط له التخطي
القدميــة؛ إلقامــة بــؤرة اســتيطانية مكانــه، بحجــة أنه 
غيــر مســتخدم منــذ ســنوات من قبــل الفلســطينيني، 
ــب  ــة بحس ــوت يهودي ــاض بي ــى أنق ــام عل ــه مق وان

ــتوطنني. ــاءات املس ادع

وفــي يلــي مجمــل االنتهــاكات األســبوعية التــي 
وثقهــا »املكتــب الوطنــي« خــالل الفتــرة املرصــودة:

القدس

ــي  ــاء ف ــد اإلنش ــة قي ــالل، بناي ــوات االحت ــت ق  هدم
ــة  ــوى، بحج ــو اله ــد أب ــي أحم ــور للمقدس ــي الط ح
عــدم الترخيــص، ومغســلة مركبــات فــي بلــدة عناتــا 
ــة ملســتوطنة »بيســغات زئيــف«؛  فــي املنطقــة احملاذي

ــص. ــدم الترخي ــة ع بحج

ــي  ــاغ ف ــة الصب ــري عائل ــالء القس ــدد اإلخ ــا يته كم
ــااًل  ــة اتص ــت العائل ــد ان تلق ــراح، بع ــيخ ج ــي الش ح
عــن محكمــة  قــرار  مفــاده صــدور  احملامــي  مــن 
االحتــالل يقضــي بوقــف قــرار جتميــد االخــالء بحقهــم، 
ومنحهــم مهلــة حتــى 24 مــن الشــهر اجلــاري لتنفيــذ 

ــالء. ــرار اإلخ ق

 وتصــدى أهالــي بلــدة ســلوان لعمليــات جتريــف 
ــث  ــة، حي ــي وادي الرباب ــالل ف ــلطات االحت ــا س نفذته
ــة«  ــم الطبيع ــمى بـــ »طواق ــا تس ــات م ــت آلي قام
باقتحــام وادي الربابــة فــي ســلوان، وشــرعت بعمليــات 

ــة. ــي املنطق ــف ف جتري

ــدة  ــي بل ــة ف ــي وادي الرباب ــره، أن ح ــر ذك ــن اجلدي  وم
ســلوان مســاحة أراضيــه أكثــر مــن 350 دومنــا مزروعــة 
ــا  ــر، وكله ــون املعم ــجر الزيت ــرة وش ــجار املثم باألش
ــي 100  ــه حوال ــلوان، وفي ــي س ــة ألهال ــكات خاص ممتل
منــزل ومســجد، وكلهــا مهــددة باإلخــالء، واالســتيالء 
علــى أكثــر مــن 100 دومن مــن هــذه األراضــي إلقامــة مــا 

ــة«. ــق وطني ــمى »حدائ يس

اخلليل

ــة  ــني فــي قري ــالل أراضــي املواطن ــات االحت  جرفــت آلي
ــتيطانية  ــق اس ــق طري ــة، لش ــدة الظاهري ــا ببل زنوت
ــدة يربــط بــني املســتوطنات اإلســرائيلية ومســار  جدي
ــا«  ــتوطنتي »تين ــني مس ــط ب ــالل، يرب ــياحي لالحت س

ــدة. ــي البل ــى أراض ــان عل ــمعة« املقامت و«ش

ــرة  ــالل اخطــارا بهــدم حظي  وســلمت ســلطات االحت
ــود  ــموع، تع ــرب الس ــيميا غ ــة الس ــي خرب ــام ف لألغن
ــد  ــا قي ــت بركس ــالمني. وهدم ــاض الس ــن غي للمواط
ــود  ــل، تع ــة اخللي ــدة مبدين ــة اجلل ــي منطق ــاء ف االنش
ــدم  ــرت به ــني، وأخط ــان املش ــن عدن ــه للمواط ملكيت
منزلــني حملمــد ربعــي وأشــرف العمــور، وغرفــة رزاعيــة 
للمواطــن فضــل العمــور فــي جتمــع الركيــز فــي قريــة 
ــي  ــل ف ــف العم ــل، ووق ــة اخللي ــوب مدين ــي جن توان
ثالثــة آخريــن فــي القريــة، وصــورت منزلــني آخريــن، دون 
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ــارات. ــا إخط ــليم أصحابهم تس

 واعتــدى جنــود االحتــالل بالضــرب علــى املســن محمد 
عبــد احلميــد الصليبــي )77 عامــا(، أثنــاء قطفــه ثمــار 
ــة  ــه القريب ــي أرض ــر ف ــت أم ــدة بي ــي بل ــون ف الزيت
ــي  ــى اراض ــة عل ــني« املقام ــت ع ــتوطنة »بي ــن مس م

ــدة. ــرب البل ــوب غ ــني جن املواطن

ــن  ــي م ــن الصليب ــع املس ــالل من ــود االحت ــاول جن وح
ــم  ــاع له ــض االنصي ــد ان رف ــه، وبع ــي أرض ــل ف العم
وأكمــل قطــف ثمــار زيتونــه، انهــال عليــه جنــود 
ــروه  ــادق، واجب ــاب البن ــرح بأعق ــرب املب ــالل بالض االحت

ــالح. ــد الس ــت تهدي ــكان حت ــادرة امل ــى مغ عل

بيت حلم

اســتولت قــوات االحتــالل علــى قطيــع مــن االبــل فــي 
منطقــة الســفوح الشــرقية حملافظــة بيــت حلــم، 
بحجــة تواجدهــا فــي محيمــة طبيعيــة، حيــث طــاردت 
ــدءا مــن منطقــة البقيعــة  قــوات االحتــالل اجلمــال، ب
ــى  ــوال ال ــى، وص ــي موس ــرورا بالنب ــة، م ــرق العبيدي ش
ــى  ــتولت عل ــايدة، واس ــة الرش ــي قري ــة ف وادي الدرج
تســعة منهــا، تعــود للمواطنــني ســالمة يونــس 
ــى  ــا ال ــده، ونقلته ــى والي ــد مصطف ــايدة، ومحم الرش
ــا  ــة اريح ــك مبحافظ ــة اجلفتل ــي قري ــز ف ــز حج مرك
ــى أصحابهــا دفــع  واالغــوار، واشــترطت لتســليمها إل
غرامــة ماليــة بقيمــة )3500( شــيقل عــن كل جمــل، 

ــيقل. ــف ش ــه 26 أل ــا مجموع أي م

ــة  ــالل غرف ــوات االحت ــت ق ــه، هدم ــت ذات ــي الوق  وف
ــف  ــن يوس ــود للمواط ــم، تع ــت حل ــوب بي ــة جن زراعي
ــي  ــني قريت ــة ب ــه الواقع ــي أرض ــاد ف ــو حم ــد أب أحم
جــورة الشــمعة ووادي النيــص وبشــكل مفاجــئ، وذلك 
بدعــوى عــدم الترخيــص، ومنــزال وجــدارا اســتناديا فــي 
قريــة الوجلــة شــمال غــرب بيــت حلــم، يعــودان للمواطن 
ــك بذريعــة عــدم الترخيــص. ــو الهيجــا، وذل محمــد أب

 وجرفــت أساســات منــزل فــي مدينــة بيــت جــاال 
غربــا، بحجــة عــدم الترخيــص يعــود للمواطــن نقــوال 
عــوض فــي منطقــة »بئــر عونــة« شــمال شــرق بيــت 
جــاال،  وأجبــرت املــزارع  محمــود حســن الصبــاح علــى 

ــا. ــوم بحراثته ــا كان يق ــه، عندم ــادرة أرض مغ

رام اهلل

زراعيــة،  معــدات  متطرفــون  مســتوطنون   ســرق 
ــكات ملزارعــني فلســطينيني،  ــرارا باملمتل ــوا أض وأحلق
ــد«  ــة »دافي ــة وجنم ــعارات عنصري ــة ش ــوا بكتاب وقام
علــى بنايــة بالقــرب مــن قريــة ترمســعيا شــمال شــرق 

اهلل. رام 

ــي  ــة ف ــا زراعي ــالل طريق ــوات االحت ــت ق ــا أغلق فيم
ــة  ــة رام اهلل بالســواتر الترابي ــة شــقبا غــرب مدين قري
فــي املنطقــة الشــمالية للقريــة املقابلــة لقريــة 
رنتيــس، ومنعــت األهالــي وأصحــاب األراضــي واملزارعــني 

ــق. ــن الطري ــرور م ــن امل م

 كمــا ســرق مســتوطنون 20 رأس غنــم تعــود ملكيتها 
للمواطــن فــرح إبراهيــم كعابنــة، وذلــك علــى األطــراف 

الشــرقية ل بلــدة الطيبــة شــرق رام اهلل.

سلفيت

ــعة  ــف واس ــال جتري ــالل أعم ــات االحت ــت جراف  واصل
ــي قــراوة بنــي حســان وحــارس  ألراضــي مواطنــي بلدت
غــرب ســلفيت حيــث قامــت بتجريــف 58 دومنــا، تعــود 
ملكيتهــا ملواطنــني بلدتــي حــارس وقــراوة بنــي حســان 
مــن اجلهــة الشــرقية مــن البلــدة، مــن أجــل توســعة 
ــي  ــى اراض ــة عل ــم« املقام ــات نتافي ــتوطنة »كري مس
ــدم  ــارس، وأق ــان وح ــي حس ــرواة بن ــدات ق ــي بل مواطن
مســتوطن علــى دهــس طفــل فلســطيني أثنــاء مــروره 
علــى أحــد الشــوارع بالقــرب مــن مفــرق قريــة حــارس.

جنني

 اعتقلــت قــوات االحتــالل ثالثــة مزارعــني أثنــاء عملهم 
بأرضهــم القريبــة مــن جــدار الفصــل العنصــري 
ــى  ــادي يحي ــم: ف ــني. وه ــرب جن ــة غ ــة اجللم ــي قري ف
ــر  ــد ياس ــدان، ومحم ــا حم ــد زكري ــة، ومحم ــو فرح أب

ــعبان. ش

األغوار

فــي  عســكرية  تدريبــات  االحتــالل  قــوات   أجــرت 
مناطــق عــدة مــن األغــوار الشــمالية، بــدأت مــن خربــة 
الفارســية ووادي املالــح، واســتخدمت خاللهــا املعــدات 
الثقيلــة، كمــا داهمــت خربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار 
ــام التــي مت نصبهــا  ــر اخلي الشــمالية، وشــرعت بتصوي

ــر. ــب األحم ــن الصلي ــاعدة م مبس

»الطبيعــة  تســمى  مــا  طواقــم  اســتولت  كمــا 
ــود  ــار تع ــن األبق ــة رؤوس م ــى أربع ــرائيلية« عل اإلس
ــان  ــدري علي ــة، وق ــان دراغم ــي علي ــني فتح للمواطن
ــة  ــوة برفق ــني احلل ــة ع ــة خرب ــد مداهم ــة، بع دراغم

52 مســتوطن.

هيئــة األســرى: االحتــالل ال يــزال يرفــض تســليم 
جثمــان الشــهيد كمــال أبــو وعــر

52  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم الســبت، 
ــض  ــزال ترف ــرائيلي، ال ت ــالل االس ــلطات االحت ــأن س ب
تســليم جثمــان الشــهيد كمــال أبــو وعــر، الــذي 
استشــهد الثالثــاء املاضــي، نتيجــة لسياســة اإلهمــال 

ــد. ــي املتعم الطب

ــه  ــد رب ــة حســن عب ــال املستشــار االعالمــي للهيئ وق
لـ«وفــا«، إن ســلطات االحتــالل رفضــت الطلــب الــذي 
ــبوع  ــة األس ــي نهاي ــة القانون ــم الهيئ ــه طاق ــدم ب تق
ــذي  ــر ال ــه، األم ــاز جثمان ــي احتج ــتمر ف ــي، وتس املاض
ــالل  ــن خ ــط م ــس فق ــة، لي ــي اجلرمي ــا ف ــر إمعان يعتب

ــاز. ــي االحتج ــا ف ــهاده، وإمن استش

ــير  ــن أس ــو ثام ــر ه ــو وع ــهيد أب ــى أن الش ــت ال ولف
يرتقــي داخــل ســجون االحتــالل ويتــم احتجــاز جثمانه، 
واألســرى هــم أقدمهــم أنيــس دولــة، وعزيــز عويســات، 
وبســام الســائح، وفــارس بــارود، وســعد الغرابلــي، 
ــر،  ــو وع ــال أب ــة، وكم ــار طقاطق ــب، ونص وداوود اخلطي
تســليم  االحتــالل  ســلطات  رفضــت  وجميعهــم 

جثامينهــم.

وطالــب عبــد ربه الصليــب األحمــر الدولي واملؤسســات 
ــالل  ــى االحت ــة بضــرورة الضغــط عل االنســانية الدولي
لتســليم جثامــني األســرى الشــهداء، ليتــم تشــييعها 

مبــا يليــق بتضحياتهــم.

ــو  ــال أب ــير كم ــهاد األس ــن استش ــن ع ــد أعل وكان ق
ــه«،  ــاف هروفي ــفى »أس ــي مبستش ــاء املاض ــر الثالث وع
ــق  ــرة واحلل ــرطان احلنج ــرض س ــع م ــه م ــد معانات بع
ــعاعي  ــالج إش ــع لع ــد خض ــي، وق ــام املاض ــة الع نهاي
بعــد إهمــال طبــي متعمــد مــن قبــل إدارة الســجون، 
ومــن ثــم تدهــورت حالتــه بشــكل ســريع، فتــم حتويلــه 
إلجــراء عمليــة زرع أنبــوب بالســتيكي ملســاعدته علــى 

ــس. التنف

وفــي اليــوم التالــي، نقلــت إدارة ســجون االحتــالل 
ــد  ــى معه ــر إل ــو وع ــهيد أب ــان الش ــرائيلي، جثم اإلس
ــة  ــراء معاين ــر«، إلج ــو كبي ــي »أب ــي ف ــب العدل الط
ــورة  ــراء ص ــان، واج ــري للجثم ــص ظاه ــة، وفح خارجي

ــه. ــة ل مقطعي

ولــد الشــهيد أبــو وعــر بتاريــخ الـــ25 مــن متــوز/ يوليــو 
عــام 1974 فــي الكويــت، وســبق عائلتــه بالعــودة إلــى 
فلســطني بخمــس ســنوات، وهــو االبــن الثانــي لعائلــة 
ــة  ــدة قباطي ــي بل ــم ف ــراد، تقي ــتة أف ــن س ــة م مكون

فــي جنــني.

أكمــل أبــو وعــر الثانويــة العامــة، والتحق بقــوات 

الـــ17، واســتمر االحتــالل مبطاردتــه لثالث ســنوات على 
خلفيــة مقاومتــه لالحتــالل قبــل اعتقالــه عــام 2003، 
ــكل  ــوم بش ــتمر 100 ي ــاٍس اس ــق ق ــرض لتحقي وتع
ــد 6 مــرات، و)50(  متتــال، وحكــم عليــه بالّســجن املؤب

عامــا.

 حــرم االحتــالل عائلتــه مــن زيارتــه ملــدة ثــالث ســنوات 
متتاليــة بعــد اعتقالــه، وقبــل نحــو عــام فقــط ُســمح 

ألشــقائه بزيارتــه.

شــارك األســير أبــو وعــر فــي كافــة اإلضرابــات املفتوحة 
ــراب  ــنادية، وكان آخرها إض ــا اإلس ــام ومنه ــن الطع ع

عــام 2017.

عانــى أبــو وعــر مــن مشــاكل صحيــة ســابقة فــي الدم 
خــالل فتــرة اعتقالــه، ومتكــن مــن عالجهــا، إال أنــه وفــي 
ــور  ــي يتده ــه الصح ــدأ وضع ــي، ب ــام املاض ــة الع نهاي
ــرة،  ــرطان احلنج ــه بس ــت إصابت ــى أن ثبت ــا، إل تدريجي
وبــدأت مواجهتــه فــي ظــروف اعتقاليــة صعبــة 
وقاســية، كمــا أصيــب بفيــروس »كورونــا« خــالل متــوز 
ــوع«  ــل »جلب ــن معتق ــه م ــد نقل ــك بع ــي، وذل املاض
الــذي كان يقبــع فيــه حينهــا إلى إحــدى املستشــفيات 
اإلســرائيلية، وخــالل الشــهور املاضيــة تفاقــم وضعــه 
الصحــي بشــكل متســارع، إلــى أن أرتقــى شــهيدا فــي 

ــر اجلــاري.53 ــي/ نوفمب 10 تشــرين الثان

األحد 2020/11/15 

االحتــالل ينــذر خمــس أُســر فــي »الشــيخ 
جــراح« إلخــالء منازلهــا لصالــح املســتوطنني 

ــدس ــي الق ف

أمهلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي عائلــة الصباغ، 
املكونــة مــن خمــس أُســر، حتــى الرابــع والعشــرين مــن 
الشــهر اجلــاري إلخــالء منازلهــا فــي حــي الشــيخ جراح 

بالقــدس الشــرقية احملتلــة لصالح املســتوطنني.

وتتكــون عائلــة الصبــاغ مــن خمــس أســر عددهــا 32 
فــردا بينهــم 5 أطفــال.

حقــوق  عــن  للدفــاع  األهلــي  االئتــالف  وقــال 
ــرائيلية  ــة إس ــدس إن محكم ــي الق ــطينيني ف الفلس
قــررت تفعيــل قــرار إخــالء عائلــة الصبــاغ والــذي جمــد 

فــي شــهر كانــون الثانــي 2019.

ــع  وأشــار إلــى أن احملكمــة أمهلــت العائلــة حتــى الراب

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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والعشــرين مــن الشــهر اجلــاري إلخــالء منازلهــا ودفــع 
ــر  ــرف اآلخ ــي الط ــيكل حملام ــة 7 آالف ش ــة بقيم غرام

وهــو املســتوطنني.

رفضــت  اإلســرائيلية  احملكمــة  أن  االئتــالف  وذكــر 
طلــب العائلــة والورثــة جتميــد تنفيــذ القــرار الســابق 

ــار. ــالء العق ــي بإخ والقاض

يذكــر أن العائــالت الفلســطينية أقامــت منازلهــا 
فــي العــام 1956 مبوجــب عقــد إيجــار مت إبرامــه آنــذاك 
ــوث  ــدة لغ ــة األمم املتح ــة ووكال ــة األردني ــع احلكوم م

ــروا(. ــطينيني )األون ــني الفلس ــغيل الالجئ وتش

ــى األرض  ــا عل ــازل له ــة من ــت 28 عائل ــا أقام وحينه
البالغــة مســاحتها 18 دومنــاً، ولكــن مــع مــر الســنني 
أصبــح يقيــم فــي هــذه املنــازل 80 أســرة عــدد أفرادهــا 

ــخص54 400 ش

ــتيطاني  ــه االس ــدف بإعالن ــالل يه ــة«: االحت “اخلارجي
ــني ــل الدولت ــر ح ــى تدمي ــر إل األخي

 قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، مســاء اليــوم األحــد، 
إن االحتــالل اإلســرائيلي بإعالنــه االســتيطاني األخيــر، 

يهــدف إلــى تدميــر حــل الدولتــني.

ــرار  ــان لهــا، ق ــارات، فــي بي ــوزارة بأشــد العب ــت ال وأدان
دولــة االحتــالل اإلعــالن عــن مناقصــة لبنــاء 1257 وحدة 
ــة،  ــدس احملتل ــرق الق ــوب ش ــدة جن ــتيطانية جدي اس
بهــدف توســيع املســتوطنات فــي تلــك املنطقــة، 
بالعمــق  ربطهــا  وكذلــك  بعــض،  مــع  وربطهــا 
اإلســرائيلي، مبــا يــؤدي إلــى فصــل القــدس عــن 
ــوب  ــة جن ــن جه ــة م ــطيني خاص ــا الفلس محيطه
الضفــة الغربيــة احملتلــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى توجيه 
ــذه،  ــرص تنفي ــني وف ــل الدولت ــدأ ح ــة ملب ــة قاضي ضرب
وإغــالق البــاب أمــام فرصــة إقامــة دولــة فلســطينية 

ــيادة. ــا وذات س ــة جغرافي ــاة ومتصل ــة للحي قابل

ــالل  ــة االحت ــا أن دول ــح متام ــن الواض ــه م ــت أن وأضاف
تســابق الزمــن فــي اســتغالل الفتــرة االنتقاليــة 
املتبقيــة مــن إدارة الرئيــس ترمــب لتنفيــذ مشــاريعها 
االســتعمارية التوســعية، والتــي مــن شــأنها تقويــض 
فــرص حتقيــق الســالم علــى أســاس مرجعيــات الســالم 

ــني. ــل الدولت ــدأ ح ــا مب ــي مقدمته ــة، وف الدولي

ــرارات  ــن ق ــبقها م ــا س ــرارات وم ــذه الق ــت أن ه وبين
ــدة  ــة واح ــف حلظ ــم تتوق ــالل ل ــة االحت ــد أن دول تؤك
عــن سياســة الضــم واالســتيطان ونقــل املســتوطنني 
ــة  ــا ماضي ــطينية، وأنه ــى األرض الفلس ــم عل وإحالله

54  جريدة األيام

ــل  ــف متواص ــدة بزح ــة اجلدي ــتها القدمي ــي سياس ف
وتــآكل متكامــل لــألرض الفلســطينية اخملصصــة 

ــطني. ــة فلس لدول

وقالــت: ننتظــر ليــس فقــط بيانــات اإلدانــة التقليديــة 
التــي لــم تعــد جتــدي نفعــا أو تشــكل رادعــا ملنــع دولــة 
االحتــالل مــن اســتكمال مخططاتهــا فــي منــع حــل 
ــدود  ــى ح ــطينية عل ــة الفلس ــة الدول ــني وإقام الدولت
عــام 67 والقــدس الشــرقية عاصمــة لهــا، ويجــب على 
ــدث  ــتوى احل ــى مس ــا عل ــاء مبواقفه ــم االرتق دول العال
ــب  ــات حس ــات واخملطط ــذه اإلعالن ــع ه ــل م والتعام
ــة  ــى مســاءلة ومحاســبة دول خطورتهــا، واالنتقــال إل
االحتــالل علــى كامــل جرائمهــا التــي ترتكبهــا بحــق 
الشــعب الفلســطيني وحقــه بدولتــه املســتقلة ذات 

ــيادة. الس

ــا  ــا، أنه ــي بيانه ــني، ف ــة واملغترب ــدت وزارة اخلارجي وأك
لــن تتوقــف عــن مواصلــة حمايــة احلــق الفلســطيني 
ــل  ــى حتم ــم عل ــث دول العال ــي ح ــه، وف ــة ب واملطالب
واألخالقيــة  والقانونيــة  السياســية  مســؤولياتها 
حيــال جرائــم االحتــالل املســتمرة واملتكــررة، واخملالفــات 
ــة،  ــدة ذات الصل ــرارات األمم املتح ــي وق ــون الدول للقان
ــى األمم  ــم إل وفــي الوقــت نفســه ســتنقل هــذه اجلرائ
ــة،  ــته املقبل ــي جلس ــن ف ــس األم ــر مجل ــدة عب املتح
العالقــة،  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة  احملافــل  وبقيــة 
وستســتمر فــي مســاعيها حتــى إنهــاء االحتــالل 
وجتســيد الدولة الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة 
ــدود  ــى ح ــاة عل ــة للحي ــي والقابل ــل اجلغراف والتواص

ــة.55 ــا األبدي ــرقية عاصمته ــدس الش ــام 67 والق ع

5 أشــهر علــى اجلرميــة.. عائلــة الشــهيد احلــالق ُمصــرة 
علــى محاســبة القتلــة

ــاد  بعــد مــرور نحــو 5 أشــهر علــى إعــدام الشــهيد إي
احلــالق )32 عامــا( قــرب بــاب األســباط بالقــدس احملتلــة، 
متكــن محامــوه خــالل جلســة عقــدت فــي محكمــة 
ــال  ــن إبط ــد، م ــوم األح ــاء الي ــة، مس ــدس املركزي الق
قــرار محكمــة االحتــالل اإلســرائيلي )الصلــح( القاضي 

بالتســتر علــى أفــراد الشــرطة الذيــن أعدمــوه.

ــدس  ــي الق ــة ف ــالل املركزي ــة االحت ــة محكم ــي قاع ف
ــي  ــة الشــهيد احلــالق الت ــم تستســلم عائل ــة، ل احملتل
ــعيها  ــت س ــا، وواصل ــزن عنه ــاهد احل ــب مش ــم تغ ل
إلدانــة عناصــر شــرطة االحتــالل الذيــن ارتكبــوا جرميــة 

ــة. ــو مــن ذوي االحتياجــات اخلاص ــا، وه إعــدام ابنه

»كان يعانــي مــن اضطرابــات التوحــد وبــطء فــي النمــو 
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ــه  ــنوات، ولدي ــوه 7 س ــاوز من ــم يتج ــث ل ــي حي العقل
مشــاكل فــي الســمع والنطــق، وأخــرى حســية«، 

ــه. ــت عائلت قال

ــالق  ــهيد احل ــف الش ــن مل ــي ع ــاع القانون ــم الدف طاق
ــوا متواجديــن قــرب  أكــد أن عناصــر االحتــالل ممــن كان
بــاب األســباط فــي القــدس القدميــة فــي يــوم اجلرميــة 
ــبب  ــاك س ــن هن ــم يك ــب، ول ــاد دون أي ذن ــوا إي أعدم

ــه. لقتل

وقــال رئيــس الطاقــم القانونــي احملامــي خالــد زبارقــة، 
ــة فــي القــدس  ــالل املركزي ــا«، إن محكمــة االحت لـ«وف
أصــدرت قــرارا خــالل جلســة االســتئناف التــي جــاءت 
ــة  ــرار »محكم ــال ق ــي بإبط ــا، يقض ــى طلبن ــاء عل بن
ــة  ــة قتل ــماء وهوي ــر أس ــع نش ــي مبن ــح« القاض الصل
الشــهيد احلــالق، ومت فتــح اجملــال لنــا كمحامــني بتقــدمي 
طلــب جديــد إلبطــال منــع النشــر خــالل الفتــرة 

ــة. املقبل

وأشــار إلــى أنــه حســب امللــف املوجــود، فــإن شــرطيني 
ــا  ــه( أطلق ــؤول عن ــط مس ــرطي وضاب ــرائيليني )ش إس

النــار علــى الشــهيد احلــالق.

ــي  ــم مرتكب ــف اس ــم كش ــدا أن يت ــس مؤك ــال: لي وق
ــى  ــة حت ــوات القانوني ــنواصل اخلط ــا س ــة، إال أنن اجلرمي

ــا. ــا ومحاكمتهم ــول إليهم الوص

وحــول أهميــة القــرار، قــال زبارقــة: مــا زلنــا نعتقــد أن 
اجلهــاز القضائــي يتســتر علــى اجملرمــني، ونحــن نطالبه 
بالكشــف عنهــم وعــدم حمايتهــم ألن هــذا التســتر 
ــم  ــكاب جرائ ــى ارت ــجع عل ــهم ويش ــه يس ــد ذات بح
ــاني  ــد إنس ــا بع ــالق له ــهيد احل ــة الش ــة وقضي مماثل
ــة. ــات اخلاص ــخاص ذوي االحتياج ــن األش ــه م ــا كون أيض

ــه منــذ  ــا احلــالق، والــدة الشــهيد قالــت لـ«وفــا«، إن رن
ــالل أي  ــة االحت ــذ حكوم ــم تتخ ــاد ل ــا إي ــدام ابنه إع
إجــراء مــن شــأنه محاســبة القتلــة، بــل ســعت إلــى 
منــع نشــر أســمائهم وهوياتهــم إلخفــاء اجلرميــة 

ــه. ــر لقتل والتنك

وأضافــت أنهــا طالبــت أكثــر مــن مــرة بعــرض فيديــو 
ــي  ــرات الت ــالل الكامي ــن خ ــال م ــه كام ــة إعدام حادث
ــة  ــن هوي ــف ع ــكان، والكش ــرب امل ــة ق ــت مثبت كان

ــبتهم. ــة ومحاس القتل

ــال إن  ــن، ق ــعوان جباري ــق ش ــة احل ــام مؤسس ــر ع مدي
ــة  ــار سياس ــي إط ــي ف ــالق تأت ــاد احل ــل إي ــة قت عملي
ــطيني،  ــتهدافه مت كفلس ــزوال واس ــا مع ــس حدث ولي
ــار  ــون الن ــالل يطلق ــرطة االحت ــود وش ــا أن جن مضيف

ــر،  ــس التحذي ــل ولي ــدف القت ــطينيني به ــاه الفلس جت
وهــذا ضمــن ممارســة واســعة، مــا يؤكــد وجــود 
سياســة، إضافــة إلــى ثقافــة وسياســة اإلفــالت مــن 
ــكاب  ــرار ارت ــى تك ــجع عل ــذي يش ــر ال ــاب، األم العق

ــم. ــذه اجلرائ ــل ه مث

ــن: ال يوجــد للفلســطينيني أي وســيلة   وأضــاف جباري
إنصــاف ســوى التوجــه للقضــاء الدولــي ملالحقــة 
هــؤالء اجملرمــني، مشــيرا إلــى أن هــذا توصيــف وتكييــف 
يخــرج عــن إطــار اإلهمــال وهــو قتــل عمــد ولــم تكــن 
ــاك  ــو كان هن ــى ل ــر، وحت ــي خط ــرطة ف ــاة الش حي
التبــاس فهــم لــم يعطــوا حتذيــرا، حكمــوا أنــه عربــي، 

ــة. ــه القومي ــي فــي إطــار هويت وهــذا يأت

وقــال جباريــن إن املتتبــع جلرميــة إعــدام احلــالق ميكــن أن 
يالحــظ سياســة الدفــاع األتوماتيكــي علــى املســتوى 
ــي  ــم الت ــن اجلرائ ــالل ع ــة االحت ــي دول ــي ف السياس
يرتكبهــا اجلنــود وأفــراد الشــرطة بحــق الفلســطينيني، 
ــه أن  ــف نفس ــرائيلي ال يكل ــي إس ــى أن أي سياس حت

ــم جنودهــم. يعطــي تصريحــا حــول جرائ

بعــني  زال  مــا  واملقدســي  الفلســطيني  أن  وتابــع 
السياســي واألمنــي والقضائــي اإلســرائيلي مجــرم، دون 
التدقيــق فــي األمــور حتــى عندمــا يتبــني أن الضحيــة 

ــة. ــات اخلاص ــن ذوي االحتياج ــو م ه

ــة  ــذه اجلرمي ــل ه ــى مث ــتر عل ــن أن التس ــح جباري وأوض
هــو حلمايــة جنــود ودولــة االحتــالل مــن احملاكمــة علــى 
املســتوى الدولــي، وميكــن اعتبــار ذلــك أســلوبا ثقافيــا 

وسياســيا ورســميا فــي إســرائيل.

واستشــهد احلــالق برصــاص عناصــر شــرطة االحتــالل 
فــي الثالثــني من شــهر أيــار املاضي، قــرب باب األســباط، 
أثنــاء توجهــه إلــى مدرســة صناعيــة كان يــدرس فيهــا 
ــة  ــت عملي ــدس احملتلة، والق ــة بالق ــدة القدمي ــي البل ف
إعدامــه ردود فعــل كبيــرة علــى مختلــف املســتويات. 
ــة  ــدة لعملي ــألمم املتح ــاص ل ــق اخل ــد طالب املنس وق
ــط نيكوالي ميالدينــوف،  ــرق األوس ــي الش ــالم ف الس

ســلطات االحتــالل بفتــح حتقيــق ســريع باجلرميــة.56

شــرعية  بعــدم  موقفــه  يجــدد  األوروبــي  االحتــاد 
املســتوطنات باعتبارهــا غيــر قانونيــة مبوجــب القانــون 

ــي الدول

ــت  ــه الثاب ــوم األحد، موقف ــي، الي ــاد األوروب ــدد االحت ج
ــر قانونيــة  بعــدم شــرعية املســتوطنات باعتبارهــا غي

ــي. ــون الدول ــب القان مبوج
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ــى  ــه األعل ــان ممثل ــى لس ــي، عل ــاد األوروب ــرب االحت وأع
جوزيــب  األمنيــة  والسياســة  اخلارجيــة  للشــؤون 
بوريــل، عــن قلقــه البالــغ إزاء قــرار ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي طــرح عطــاءات لبنــاء وحــدات اســتيطانية 

ــم. ــت حل ــة وبي ــدس احملتل ــي الق ــني مدينت ــدة ب جدي

وقــال بوريــل، فــي بيــان صحفــي، اليــوم األحــد، »إننــي 
اإلســرائيلية  الســلطات  قــرار  مــن  للغايــة  قلــق 
ــكنية  ــدات س ــاء وح ــاءات لبن ــدمي العط ــاب تق ــح ب فت
ــي  ــع رئيس ــذا موق ــل...، ه ــدة بالكام ــتوطنة جدي ملس
بــني القــدس وبيــت حلــم فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة، 
وأن أي بنــاء للمســتوطنات سيتســبب فــي إحلــاق 
ــطينية  ــة فلس ــام دول ــاالت قي ــيم باحتم ــرر جس ض
قابلــة للحيــاة ومتصلــة جغرافيــا، وعلــى نطاق أوســع، 
بإمكانيــة التوصــل إلــى حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه 
ــأن  ــا وب ــر املتفــق عليهــا دولي مبــا يتماشــى مــع املعايي

ــني«. ــتقبلية للدولت ــة املس ــدس العاصم ــون الق تك

وأضــاف أن االحتــاد األوروبــي دعــا إســرائيل مــرارا وتكــرارا 
ــى إنهــاء جميــع األنشــطة االســتيطانية وتفكيــك  إل

البــؤر االســتيطانية.

وتابــع أن »النشــاط االســتيطاني املعلــن عنــه ســيؤدي 
ــاء  ــادة بن ــة إلع ــود املبذول ــاف اجله ــتمرار إضع ــى اس إل
ــتئناف  ــروري الس ــر ض ــو أم ــني، وه ــني الطرف ــة ب الثق

ــاف«. ــة املط ــي نهاي ــة ف ــات هادف مفاوض

وقــال: »بــدال مــن ذلــك، ينبغــي علــى حكومــة إســرائيل 
إظهــار الرؤيــة واملســؤولية وإلغــاء هــذه القــرارات 

ــاس«.57 ــرج واحلس ــت احل ــذا الوق ــي ه ــلبية ف الس

ــط  ــي بالضغ ــع الدول ــب اجملتم ــرى« تطال ــة األس “هيئ
ــي ــد احللب ــير محم ــن األس ــراج ع ــالل لإلف ــى االحت عل

ــواء  ــن الل  طالــب رئيــس هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
ــع  ــات اجملتم ــد، مؤسس ــوم األح ــر، الي ــو بك ــدري أب ق
ــط  ــانية بالضغ ــة واإلنس ــة والقانوني ــي احلقوقي الدول
علــى حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي لإلفــراج عــن 
األســير املهنــدس محمــد احللبــي )42 عاًمــا( مــن قطاع 

غــزة.

وقــال أبــو بكــر، فــي بيــان صحفــي، إن األســير احللبــي 
صاحــب أطــول محاكمــة فــي تاريــخ احلركــة األســيرة، 
ــالث  ــالل ث ــة خ ــة محاكم ــن 140 جلس ــر م ــه أكث واج
ــمى  ــا يس ــام م ــي أم ــزال يعان ــف، وال ي ــنوات ونص س
ــأي  ــه ب ــتطع إدانت ــم يس ــذي ل ــرائيلي ال ــاء اإلس القض
ــران 2016. ــو/ حزي ــي يوني ــه ف ــذ اعتقال ــر من ــةٍ تذك تهم
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الســابق  املديــر  وهــو  احللبــي  »اعتقــل  وأضــاف: 
ملؤسســة الرؤيــة العامليــة فــي غــزة املتخصصــة فــي 
ــه  ــاء عودت ــانية، أثن ــاعدات اإلنس ــة واملس ــال اإلغاث مج
مــن مدينــة القــدس عبــر معبــر بيــت حانــون/ إيــرز مــع 
القطــاع بعــد اجتمــاع دوري للمؤسســة، بزعــم حتويلــه 
أمــواال إلحــدى التنظيمــات فــي غــزة، والتــي لــم تثبــت 
بحقــه بــأي شــكل مــن األشــكال، رغــم تعرضــه 
للتعذيــب والتنكيــل، مــا يتوجــب إطــالق ســراحه فــورا 

ــرط«. ــد أو ش دون قي

وأدانــت األمم املتحــدة، علــى لســان عــدد مــن خبرائهــا 
ــدم  ــي، وع ــير احللب ــال األس ــة اعتق ــام، مواصل ــل أي قب
إخضاعــه حملاكمــة عادلــة، وهــم: املقــرّر اخلــاص املعنــّي 
ــطينّية  ــّي الفلس ــي األراض ــان ف ــوق اإلنس ــع حق بوض
1967؛ مايــكل لينــك، واملقــرّرة  احملتّلــة منــذ عــام 
ــاء أو  ــارج القض ــدام خ ــاالت اإلع ــة بح ــة املعنّي اخلاص
ــار، واملقــرر  بإجــراءات موجــزة أو تعســًفا أنييــس كاالم
اخلــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة 
ــز  ــة نيل ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس أو العقوب
ميلــزر، واملقــرر اخلــاص املعنــي باســتقالل القضــاة 

ــيان. ــيا س ــو جرس ــني ديج واحملام

وأكــد اخلبــراء األمميــون »أن مــا يحــدث لألســير احللبــي 
ال عالقــة لــه مبعاييــر احملاكمــة العادلــة، وهــو جــزء مــن 
ــل  ــا دلي ــتخدم فيه ــي تس ــرائيلية الت ــات اإلس املمارس
ــطينيني  ــن الفلس ــات م ــل مئ ــا تعتق ــري ومبوجبه س

إلــى أجــل غيــر معلــوم«.

ــاص أن  ــكل خ ــق بش ــر القل ــا يثي ــى أن م ــددوا عل وش
اإلدعــاء العــام يعتمــد علــى اعترافــات مزعومــة مت 
ــال  ــن االتص ــه م ــاء حرمان ــك أثن ــوة، وذل ــا بالق انتزاعه
ــريني«. ــن س ــن مخبري ــهادة م ــى ش ــاًء عل ــام وبن مبح

ــوه  ــة تش ــر العادل ــات غي ــك املمارس ــراء: تل ــال اخلب وق
النظــام القضائــي فــي أي دولــة. إننــا نطالــب إســرائيل 
ــكام  ــا ألح ــون وفق ــيادة القان ــات س ــزام مبتطلب بااللت

ــي.58 ــون الدول القان

االحتــالل يطــرح عطــاءات بنــاء 1257 وحدة اســتيطانية 
بــني القــدس وبيــت حلم

طرحــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، 
ــدى  ــي اح ــتيطانية ف ــدة اس ــاء 1257 وح ــاءات بن عط
ــي تقــع فــي األراضــي الفلســطينية  املســتوطنات الت
ــع  ــم، وتقط ــت حل ــدس وبي ــي الق ــني مدينت ــة ب احملتل

ــا. ــل بينهم التواص

ــى 25  ــاء حت ــات بن ــدمي مقترح ــة بتق ــي املناقص وتقض
58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

41

 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

كانــون الثانــي/ ينايــر املقبــل، أي بعــد أيــام معــدودة مــن 
تنصيــب الرئيــس األميركــي املنتخــب جــو بايــدن، الــذي 
ــذه  ــة ه ــى إقام ــيعترض عل ــه س ــرائيل أن ــع إس تتوق

ــتوطنة. املس

ــام  ــي الع ــت ف ــد صادق ــالل ق ــلطات االحت ــت س وكان
2014 علــى بنــاء 2600 وحــدة ســكنية، فــي إطــار 
مخطــط إقامــة مســتوطنة »غفعــات همتــوس«، 

ــة. ــز جتاري ــة ومراك ــق عام ــط مناط ــمل اخملط ويش

ــان،  ــي بي ــالم اآلن«، ف ــة »س ــت حرك ــا، عقب ــن جانبه م
جــاء فيــه أن »هــذا البنــاء يعنــي توجيــه ضربة شــديدة 
للغايــة إلمكانيــة أن يكــون ســالما هنــا وحــل الدولتــني 
للشــعبني فــي املســتقبل، وهــذه احلكومــة تشــكلت 
ــة  ــة والي ــتغل نهاي ــا، وتس ــة كورون ــل مكافح ــن أج م
ــب  ــى األرض وتخري ــع عل ــرض وقائ ــل ف ــن أج ــب، م ترم

ــالم«. ــاالت الس احتم

وأضافــت احلركــة موجهــة كالمهــا إلــى حــزب »كاحول 
ــة  ــذه الكارث ــف ه ــكان وق ــا زال باإلم ــه »م ــان« ان الف
ونأمــل أن تُبــذل جهــود مــن أجــل وقــف املناقصــة قبــل 

ــدم االقتراحــات«. أن تُق

رئيــس حكومــة االحتــالل بنيامــني نتنياهــو،  وكان 
ــع  ــن دف ــي، ع ــر املاض ــباط/ فبراي ــي ش ــن ف ــد أعل ق
ــذه  ــي ه ــكنية ف ــدات الس ــاء آالف الوح ــات بن مخطط

املســتوطنة.59

االثنني 2020/11/16  

اســتيطانية  وحــدة   7521 لبنــاء  مناقصــة 
ــت  ــي بي ــى أراض ــتوطنة عل ــي مس ــدة ف جدي

صفافــا بالقــدس

األراضــي  واإلســكان وســلطة  البنــاء  وزارة  نشــرت 
اإلســرائيليتان، أمــس، مناقصــة لبنــاء 1257 وحــدة 
اســتيطانية فــي مســتوطنة »جفعــات همتــوس« 
علــى أراضــي بلــدة بيــت صفافــا، التــي ســيكون مــن 
ــة  ــن مدين ــم ع ــت حل ــة بي ــزل مدين ــا ع ــأن إقامته ش

ــة. ــرقية احملتل ــدس الش الق

وقالــت حركــة الســالم اآلن: »البنــاء فــي جفعــات 
ــه  همتــوس ســيعرقل بشــدة آفــاق حــل الدولتــني؛ ألن
ســيعيق فــي نهايــة املطــاف إمكانيــة التواصــل 
اجلغرافــي بــني القــدس الشــرقية وبيــت حلــم، وســيمنع 
بيــت صفافــا الفلســطينية مــن التواصــل مــع الدولــة 

الفلســطينية املســتقبلية«.

59  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأضافــت، فــي تقريــر وصــل »األيــام«: »متثــل هــذه 
اخلطــوة أحــدث تقــدم منــذ شــباط 2020 عندمــا 
ــل 2610  ــن أص ــدة م ــاء 1077 وح ــاء لبن ــر العط مت نش
فــي جفعــات همتــوس، بــني ذلــك احلــني واليــوم، متــت 

ــاء«. ــى العط ــدة إل ــة 180 وح إضاف

ــات  ــاء ب ــو أن العط ــك ه ــى ذل ــى أن »معن ــارت إل وأش
مفتوحــاً اآلن، وميكــن للمقاولــني تقــدمي عروضهــم 
ــوس،  ــات همت ــي جفع ــدات ف ــاء الوح ــق بن ــوز بح للف
علمــاً أن اليــوم األخيــر لتقــدمي العــروض هــو 18 كانــون 
ــي  ــر ف ــن التغيي ــام م ــة أي ــل ثالث ــي 2021، أي قب الثان

اإلدارة األميركيــة«.

ولفتــت إلــى أنــه »فــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، 
زار العامــل امليدانــي فــي جمعيــة »عيــر عميــم« املوقع، 

ووجــد أن األعمــال األثريــة قد بــدأت علــى األرض«.

ــة،  ــات اإلنقاذي ــات احلفري ــت: »تســمى هــذه احلفري وقال
وهــي مطلوبــة قبــل بــدء أي بنــاء فــي إســرائيل، للتأكد 
ــافات  ــأي اكتش ــر ب ــتقبلي ال يض ــاء املس ــن أن البن م
ــة  ــوال اخملصص ــي أن األم ــذا يعن ــة، وه ــة محتمل أثري
ــد  ــاً ق ــق، وقريب ــدأت تتدف ــة ب ــة التحتي ــال البني ألعم

ــال«. ــدأ األعم ــات تب ــرى اجلراف ن

وحــذرت احلركــة مــن إمكانيــة دفــع ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي قدمــاً مخططــات لبنــاء أكثــر مــن 13 ألف 
ــرقية  ــدس الش ــة الق ــي مدين ــتيطانية ف ــدة اس وح
احملتلــة، قبيــل تســلم إدارة الرئيــس األميركــي املنتخــب 
جــو بايــدن مهامهــا فــي العشــرين مــن كانــون الثانــي 

املقبــل.60

االحتـــاد األوروبــي يجـــدد موقفــه الثابــت بعــدم 
ــة ــر قانوني شــرعية املســتوطنات: غي

أعــرب املمثــل األعلــى للسياســة اخلارجيــة واألمــن فــي 
ــديد  ــه الش ــن قلق ــل، ع ــب بوري ــي، جوزي ــاد األوروب االحت
ــدمي  ــاب تق ــح ب ــرائيلية فت ــلطات اإلس ــرار الس إزاء ق
العطــاءات لبنــاء وحــدات اســتيطانية ملســتوطنة 

ــوس”. ــات همت ــي »جفع ــل ف ــدة بالكام جدي

وقــال، فــي بيــان وصــل »األيــام«: »هــذا موقــع رئيســي 
بــني القــدس وبيــت حلــم فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة. 
ــاق  ــي إحل ــبب ف ــوف يتس ــتوطنات س ــاء للمس إن أي بن
ــطينية  ــة فلس ــام دول ــاالت قي ــيم باحتم ــرر جس ض
قابلــة للحيــاة ومتصلــة جغرافيــاً، وعلــى نطاق أوســع، 
بإمكانيــة التوصــل إلــى حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه 
مبــا يتماشــى مــع املعاييــر املتفــق عليهــا دوليــاً، وبــأن 

60  جريدة األيام
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تكــون القــدس العاصمــة املســتقبلية للدولتــني«.

ــراراً  ــرائيل م ــي إس ــاد األوروب ــا االحت ــد دع ــاف: »لق وأض
ــتيطانية  ــطة االس ــع األنش ــاء جمي ــى إنه ــراراً إل وتك
ــذ آذار  ــي أقيمــت من ــؤر االســتيطانية الت وتفكيــك الب
ــت هــو أن  ــي الثاب ــزال موقــف االحتــاد األوروب 2001. وال ي
ــي«.61 ــون الدول ــب القان ــة مبوج ــر قانوني ــتوطنات غي املس

بإخــالء  املهــددة  جــراح  الشــيخ  عائــالت 
منازلهــا: احملاكــم اإلســرائيلية تســتند لوثائــق 

ــا ــن منازلن ــل ع ــن نرح ــزورة ول م

أكــدت 28 عائلــة مقدســية مــن حــي الشــيخ جــراح 
ــح  ــم لصال ــالء منازله ــع إخ ــم القاط ــدس رفضه ــي الق ف
اجلمعيــات االســتيطانية، بعــد قــرارات محاكــم إســرائيلية 

ــة. ــات مالي ــع غرام ــازل ودف ــالء املن بإخ

وأكــدت عائلــة الصبــاغ )إحــدى العائــالت املهددة( متســكها 
ــا  ــالء منزله ــالل إخ ــرار االحت ــم ق ــا، رغ ــي بيته ــا ف بحقه
حتــى الرابــع والعشــرين مــن تشــرين ثانــي اجلــاري، إضافــة 
لدفــع غرامــة ماليــة تقــدر بـــ 7 آالف شــيكل حملامــي الطرف 

اآلخــر )املســتوطنون(.

أنهــم  علــى  أخــرى  وعائــالت  الكــرد  عائلــة  وشــددت 
لــن يرحلــوا ويســلموا بيوتهــم للمســتوطنني، وأنهــم 

ســيواصلون العمــل إلثبــات حقهــم فــي منازلهــم.

وتالحــق اجلمعيــات االســتيطانية 28 عائلــة فــي احلــي 
لســرقة منازلهــم الــذي ســكنوها فــي العــام 1956، 
مبوجــب اتفــاق مــع احلكومــة األردنيــة ووكالــة األمم املتحــدة 
)األونــروا(،  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  لغــوث 
وحينهــا أقامــت 28 عائلــة منــازل لهــا علــى األرض البالغــة 
ــت  ــنني أصبح ــرور الس ــع م ــن م ــا، ولك ــاحتها 18 دومن مس
تقيــم فــي هــذه املنــازل 80 أســرة، عــدد أفرادهــا 400 

ــخص. ش

وأخلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي قبــل ســنوات، ثــالث 
عائــالت فلســطينية مــن منازلهــا، واآلن تنــوي إخــالء عائلــة 
الصبــاغ، وقــررت مؤخــراً إخــالء 7 عائــالت أخــرى خــالل العام 

ــام املقبل. ــاري والع اجل

ــم  ــي احملاك ــراً ف ــاً مري ــددة صراع ــالت امله ــت العائ وخاض
ــي قدمهــا  ــة الت ــي رفضــت األوراق الثبوتي اإلســرائيلية، الت
الســكان لدحــض مزاعــم اجلمعيــات االســتيطانية بشــأن 
ملكيتهــا لــألرض. وتقــول العائــالت الفلســطينية املهــددة 
ــازة  ــا املنح ــي قراراته ــتندت ف ــرائيلية اس ــام اإلس ــأن احمل ب
لصالــح املســتوطنني اإلســرائيليني إلــى وثائــق مــزورة غيــر 
ــتوطنني  ــح املس ــم لصال ــكل دائ ــم بش ــة، وحتك صحيح

ــرائيليني.62 اإلس

61  جريدة األيام
62  جريدة القدس

عددهــم جتــاوز الـــ001: إصابــة أســير بـ«كورونا« 
فــي ســجن »عوفــر”

ــجن  ــي س ــرى ف ــالل، األس ــجون االحت ــت إدارة س أبلغ
ــاً(  ــب )20 عام ــد اخلطي ــير مؤي ــة األس ــر«، بإصاب »عوف
ــو  ــتجد، وه ــا« املس ــروس »كورون ــم، بفي ــت حل ــن بي م
ــي  ــى ف ــذي ارتق ــب، ال ــهيد داوود اخلطي ــقيق الش ش

ــرم. ــول املنص ــهر أيل ــي ش ــالل ف ــجون االحت س

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي الييــوم 
ــاً،  ــذ )20( يوم ــب معتقــل من ــني، أن األســير اخلطي اإلثن
ــار«، وهــو القســم اخملصــص  ــع فــي قســم »املعب ويقب
ووفقــاً  حديثــاً،  واملعتقلــني  املوقوفــني،  لألســرى 
ــني  ــرى اخملالط ــل األس ــيتم نق ــة س ــات األولي للمعلوم
ــم   ــميه اإلدارة بقس ــا تُس ــى م ــب، إل ــير اخلطي لألس

ــدارمي”. ــجن »ه ــي س ــي«، ف ــر الصح »احلج

ولفــت إلــى أن عدد األســرى املصابــني بفيــروس »كورونا« 
فــي ســجون االحتــالل ومنــذ تاريــخ الثانــي مــن نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي اجلــاري، جتــاوز الـــ100، ويقبــع غالبيتهم 
فــي قســم )3( فــي ســجن »جلبــوع«، بعــد أن حّولتــه 

اإلدارة إلــى مــا تســميه »باحلجــر الصحــي”.

واعتبــر نــادي األســير أن اســتمرار تســجيل إصابــات بني 
صفــوف األســرى ينــذر بكارثــة، الســيما مــع اســتمرار 
إدارة الســجون في ممارســة سياســة اإلهمــال واملماطلة 
ــراً  ــوع« مؤخ ــجن »جلب ــي س ــرى ف ــا ج ــة، وم املمنهج

دليــل قاطــع علــى ذلــك.

وحّمــل نــادي األســير إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية 
مطالبتــه  وجــدد  األســرى،  حيــاة  عــن  كاملــة 
ــدة،  ــها األمم املتح ــى رأس ــة وعل ــات احلقوقي للمؤسس
ــى  ــط عل ــرورة الضغ ــة، بض ــة العاملي ــة الصح ومنظم
ــى  ــن عل ــار الس ــى، وكب ــن املرض ــراج ع ــالل لإلف االحت
ــة،  ــال اليومي ــات االعتق ــف عملي ــوص، ووق ــه اخلص وج
والســماح بوجــود جلنــة طبيــة محايــدة لإلشــراف علــى 
ــة  ــراءات الوقائي ــر اإلج ــان توفي ــاً، وضم ــرى صحي األس

ــرى. ــام األس ــل أقس ــة داخ الالزم

ــرى،  ــوف األس ــني صف ــات ب ــدد اإلصاب ــى أن ع ــار إل يُش
ــى  ــدء انتشــار الفيــروس حتــى اليــوم، وصــل إل منــذ ب
ــا  ــفت إصابتهم ــيران اُكتش ــم أس ــة بينه )132( إصاب

ــوم. ــا بي ــراج عنهم ــب اإلف عق

ــي  ــون ف ــير/ة يقبع ــره أن )4500( أس ــر ذك ــن اجلدي وم
ســجون االحتــالل، بينهــم )700( مــن املرضــى، منهــم 
ــة، بينهــم عشــرة أســرى  ــون أمراضــاً مزمن )300( يعان
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ــرطان.63 ــرض الس ــة مب ــن اإلصاب ــون م ــل، يعان ــى األق عل

اشــتية: االحتــالل يســابق الزمــن لفــرض أمــر 
واقــع قبــل مغــادرة ترمــب البيــت األبيــض

ــورات  ــن التط ــتية، م ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــذر رئي ح
ــتعماري  ــروع االس ــي املش ــبوقة ف ــر املس ــرة غي اخلط

اإلســرائيلي.

وقــال اشــتية فــي كلمتــه مبســتهل جلســة احلكومة 
اليــوم اإلثنــني، »فيمــا يبــدو هنــاك خطــة هجــوم 
متصاعــد ومكثــف ملــدة عشــرة أســابيع مقبلــة، فــي 
ــل  ــد قب ــع جدي ــر واق ــرض أم ــن لف ــع الزم ــابقة م مس

ــي 21/1. ــض ف ــت األبي ــب البي ــد ترم ــادرة دونال مغ

ــب  ــوزراء، الصلي ــس ال ــب رئي ــر، طال ــياق آخ ــي س وف
ــراج  ــى اإلف ــل عل ــدة، بالعم ــة األمم املتح ــر وهيئ األحم
ــر وكل  ــو وع ــال أب ــهيد كم ــير الش ــان األس ــن جثم ع

ــالل. ــدى االحت ــن ل ــهداء احملتجزي ــني الش جثام

أن  اشــتية  أكــد  »كورونــا«،  فيــروس  وبخصــوص 
احلكومــة تراقــب التطــورات الوبائيــة وانهــا مســتعدة 
ــرة  ــرا لوتي ــا نظ ــر التخاذه ــد تضط ــراءات ق ــة إج إلي

اإلصابــات.64

ترمــب يتراجــع عــن التســليم بفــوز بايــدن ويلــوح برفــع 
ــاوى قضائية دع

ــرار  ــن اإلق ــب، ع ــد ترم ــي دونال ــس األميرك ــع الرئي تراج
بهزميتــه فــي االنتخابــات الرئاســية أمــام خصمــه 
الدميقراطــي جــو بايــدن، وعــاد للتمســك مبوقفــه 
الرافــض للتقديــرات اإلعالميــة التــي تفيــد بفــوز نائــب 

ــة. ــابق بالرئاس ــس الس الرئي

ــه  ــد، إن ــر«، األح ــى »تويت ــدة عل ــي تغري ــب ف ــال ترم وق
ســيرفع دعــاوى قضائيــة »كبيــرة« للطعــن فــي نتائــج 

ــية. ــات الرئاس االنتخاب

ــي  ــة الت ــاوى القضائي ــن الدع ــد م ــاف أن »العدي وأض
ــل  ــا، ب ــم تكــن خاصــة بن ــالد ل ــر أرجــاء الب رفعهــا عب
ــم  ــة«، ول ــات فظيع ــهدوا خروق ــخاص ش ــا( أش )رفعه

ــاوى. ــع الدع ــداً لرف ــب موع ــدد ترم يح

وفــي تغريــدة أخــرى، قــال ترمــب إن »بايــدن قــد فــاز ألن 
ــل،  ــني بالعم ــمح للمراقب ــم يُس ــزورة، ل ــات م االنتخاب
فــرز األصــوات تتــواله شــركة خاصــة ميلكهــا اليســار 

ــي”. الراديكال

63  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وشــكلت هــذه التغريــدة اإلقــرار األوضــح إلــى اآلن مــن 
قبــل ترمــب بهزميتــه.

ــدة جــاء  ــق بعــد ســاعات تغري لكــن ترمــب عــاد وأطل
ــر  ــل. ال أق ــالم املضل ــر اإلع ــي نظ ــط ف ــاز فق ــا »ف فيه
بــأي هزميــة! الطريــق طويــل أمامنــا. هــذه االنتخابــات 

ــزورة!”. م

وجــاءت هــذه التغريــدة بعــد دقائــق مــن تغريــدة 
ــوف  ــزورة. س ــات م ــا أن »االنتخاب ــاء فيه ــبقتها ج س
نفــوز!«. ويقــول مســاعدو ترمــب إنــه يســتعد لواليــة 
ــوز  ــر ف ــرز تظه ــات الف ــم أن عملي ــة رغ ــية ثاني رئاس

ــدن. باي

ــذي  ــاندرز ال ــي س ــي بيرن ــر الدميقراط ــه اعتب ــن جهت م
تنافــس مــع بايــدن فــي االنتخابــات التمهيديــة للحزب، 
ــي  ــر ف ــخص آخ ــن أي ش ــر م ــعى أكث ــب »س أن ترم
التاريــخ إلــى إضعــاف الدميقراطيــة األميركيــة«. وصــرح 
ــة  ــة األميركي ــي أن أن« اإلخباري ــبكة »س ــاندرز لش س

»إنــه بالفعــل أمــر مخــز”.

واألحــد صــرح مستشــار ترمــب الســابق لألمــن القومي 
ــرور  ــع م ــه »م ــي أن أن« أن ــبكة »س ــون لش ــون بولت ج
األيــام يتضــح أكثــر فأكثــر عــدم وجــود أي دليــل« علــى 
حصــول تزويــر. وتابــع »لقــد خســر دونالــد ترمــب... فــي 
انتخابــات حــرة وشــرعية«، مضيفــاً »ال أتوقــع أن يغــادر 

بطيبــة خاطــر”.

وأعلنــت القنــوات التلفزيونيــة األميركيــة الكبــرى 
ــدن  ــات. وضمــن جــو باي ــة الوالي ــج كاف ــرات لنتائ تقدي
أصــوات 306 مــن كبــار ناخبــي مجمــع انتخــاب الرئيس 
األميركــي، مقابــل 232 لترمــب، أي النتيجــة املعاكســة 
لعــام 2016 عندمــا فــاز املليارديــر اجلمهــوري علــى 

ــون. ــالري كلينت هي

ومــن املفتــرض إعــادة فــرز األصــوات فــي جورجيــا حيــث 
الفــارق ضئيــل جــداً بــني املرشــحني، إال أن نتيجتهــا لــن 
ــن  ــذي ضم ــدن، ال ــوز باي ــى ف ــر شــيئاً بالنســبة إل تغي
ــع  ــي اجملم ــني ف ــار الناخب ــوات كب ــن أص ــى م ــد األدن احل

ــف انتخــاب الرئيــس. ــي املكل االنتخاب

وقــال باتريــك مــور املستشــار القانونــي حلملــة بايــدن 
ــم  ــا ل ــة جورجي ــي والي ــوات ف ــاء األص ــادة إحص إن إع
تغيــر مجمــل األصــوات »علــى نحــو يذكــر تقريبــاً« وإن 
العمليــة لــم تقــدم أي دليــل علــى حــدوث مخالفــات 
ــمة أو أي  ــة احلاس ــذه الوالي ــي ه ــاق ف ــعة النط واس

ــدن.65 ــة باي ــال هزمي ــى احتم ــر عل مؤش

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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تركيــا تديــن قــرار االحتــالل طــرح مناقصــة لبنــاء 1257 
ــتيطانية جديدة ــدة اس وح

ــني  ــل الدولت ــم ح ــذي يدع ــي ال ــع الدول ــت اجملتم - دع
ــة ــال العدواني ــذه األعم ــة ه ــى معارض إل

اســتنكرت وزارة اخلارجيــة التركيــة، قــرار ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي، طــرح مناقصــة لبنــاء 1257 
وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي مســتوطنة »جفعــات 
ــا،  ــدة بيــت صفاف ــى أراضــي بل همتــوس«، املقامــة عل

ــة. ــدس احملتلَّ ــرق الق ــوب ش جن

ــوم  ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــة التركي ــت اخلارجي وقال
بأنهــا  إن »إســرائيل أظهــرت مــرة أخــرى  اإلثنــني، 
ــوق  ــاس بحق ــي واملس ــون الدول ــاك القان ــل انته تواص
ــة  ــاء منطق ــول بن ــا ح ــطيني، بقراره ــعب الفلس الش
ــن 1257  ــف م ــدة تتأل ــة جدي ــر قانوني ــتيطانية غي اس

ــرقية.” ــدس الش ــي الق ــدة ف وح

ــة  ــاول احليلول ــرائيل حت ــح أن إس ــن الواض ــت: »م وأضاف
جغرافيــا  مّتصلــة  فلســطينية  دولــة  إقامــة  دون 
ــن  ــد م ــاء املزي ــالل بن ــن خ ــيادة، م ــتقّلة وذات س ومس

املســتوطنات غيــر القانونيــة«.

وأكــدت اخلارجيــة التركيــة أنــه فــي اليــوم الــذي 
نحتفــل فيــه بالذكرى الســنوية الـــ32 إعالن اســتقالل 
دولــة فلســطني، نذكّــر مــرة أخــرى بــأن األراضــي 
الفلســطينية هــي ُملــك للشــعب الفلســطيني، 
رؤيــة حــل  الــذي يدعــم  الدولــي  ودعــت اجملتمــع 
الدولتــني إلــى معارضــة مثــل هــذه األعمــال العدوانيــة 

اإلســرائيلية.66

مصــر تديــن طــرح عطــاءات إلنشــاء 1257 وحــدة 
جديــدة اســتيطانية 

أدانــت وزارة اخلارجيــة املصريــة، قــرار ســلطات االحتــالل 
وحــدة   1257 إلنشــاء  عطــاءات  طــرح  اإلســرائيلي 
اســتيطانية جديــدة، واعتبرتــه انتهــاكاً جديــداً ملقررات 
ــة. ــن ذات الصل ــس األم ــرارات مجل ــة وق ــرعية الدولي الش

وأعــرب املتحــدث باســم اخلارجيــة املصريــة أحمــد 
حافــظ فــي تصريــح صحفــي اليــوم اإلثنــني، عــن قلــق 
بــالده ملــا ســتؤدي إليــه تلــك السياســات مــن تقويــض 
لفــرص حــل الدولتــني، ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن عــزل 
للقــدس الشــرقية عــن محيطهــا الفلســطيني، كمــا 
ــي  ــي ف ــود احلال ــاء اجلم ــاً إلنه ــي قدم ــول دون املض حت

ــطينية.67 ــة الفلس القضي

66  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
67  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

الثالثاء 2020/11/17 

“جماعــات الهيــكل« املزعــوم تطلــب إقامــة مدرســة 
دينيــة فــي ســاحات األقصــى

املزعــوم فــي رســالة  الهيــكل  طالبــت جماعــات 
ــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي أميــر  وجهتهــا إلــى وزي
ــي  ــة ف ــة ديني ــة مدرس ــا بإقام ــماح له ــا الس أوحان

ــى. ــجد األقص ــن املس ــرقية م ــة الش الناحي

وقالــت املنظمــات املتطرفــة فــي رســالتها التــي 
نشــرتها علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي: نطلــب 
اســتخدام »بقعــة مظللــة ومحميــة نســبياً مــن 
ــد  ــة املعاه ــح دراس ــرقي لصال ــزء الش ــي اجل ــاح ف الري

ــوراة«. ــة والت الديني

ــن  ــك الذي ــع أولئ ــب م ــى جن ــاً إل ــوم، جنب ــت: »الي وقال
يرغبــون فــي الســير علــى األقــدام أو فــي مســار دائــري 
أو أي طريــق آخــر للمشــي فــي احلــرم القدســي، هنــاك 
ــرم  ــي احل ــاء ف ــة أو البق ــوس والدراس ــدون اجلل ــن يري م
ــاوز  ــاح دون جت ــاعات االفتت ــع س ــالل جمي ــي خ القدس
الســرعة أو دفــع الشــرطة لهــم للتحــرك مــن مــكان 

إلــى آخــر”.

هــذا  »لكــن  وقتــاً  تتطلــب  الدراســة  أن  وزعمــت 
ــى التحــرك  ــوم ألن الشــرطة تعمــل عل مســتحيل الي

بســرعة وعبــر طريــق محــدد مســبقاً«.68

اجليــش يهــدم 01 منشــآت ويصــادر جرافــة 
ويعتقــل 81 مواطنــاً

ــن  ــة م ــني، موج ــس االثن ــالل، أم ــوات االحت ــذت ق نف
ــآت  ــن 10 منش ــل ع ــا ال يق ــت م ــدم طال ــات اله عملي
ــة،  ــة الغربي ــرف بالضف ــر ش ــاس ودي ــا وأرط ــي عنات ف
ــى جرافــة فــي األغــوار الشــمالية بعــد  واســتولت عل
ــتوطنون  ــن مس ــا أعل ــائقها، فيم ــى س ــدت عل أن اعت
عزمهــم إعــادة إقامــة مســتوطنة مخــالة فــي شــمال 
ــاالت  ــة اعتق ــش حمل ــذ اجلي ــني نف ــي ح ــة، ف الضف

ــاة.  ــم فت ــاً بينه ــن 18 مواطن ــل ع ــا ال يق ــت م طال

ــاه  ــر مي ــزالً وبئ ــس من ــالل أم ــات االحت ــت جراف وهدم
للمواطــن محمــد رومــي، كمــا وهدمــت بركســا 
ــويكي،  ــود ش ــواط محم ــه للم ــود ملكيت ــاً تع زراعي
ــاس  ــدة أرط ــاورة لبل ــة اجمل ــة النحل ــة خل ــي منطق ف
ــص. ــدم الترخي ــوى ع ــك بدع ــم، وذل ــت حل ــة بي مبحافظ

وتعتبــر منطقــة خلــة النحلــة، وهــي عبــارة عــن تلــة 
ــتهدفة  ــق املس ــن املناط ــدة م ــة، واح ــة مرتقع جبلي

68  جريدة األيام
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حيــث أقــام مســتوطنون منــازل متنقلــة هنــاك قبــل 
ــتهم  ــالل بحراس ــوات االحت ــوم ق ــنوات وتق ــدة س ع
علــى مــدار الســاعة، رغــم أن أصحــاب األرض تقدمــوا 
القضيــة لصاحلهــم  بشــكوى قضائيــة حســمت 
ــالل  ــلطات االحت ــن س ــتوطنني، لك ــالء املس ــرت إخ وأق
لــم تنفــذ ذلــك وواصلــت تعزيــز وجودهــم وحمايتهــم، 
وقــد جــاءت عمليــات الهــم أمــس ضمــن هــذا الســياق 
ــتيطان  ــدار واالس ــة اجل ــة مناهض ــر هيئ ــب مدي حس

ــة.  ــن بريجي حس

ــوات  ــت ق ــس، هدم ــرب نابل ــرف غ ــر ش ــدة دي ــي بل وف
االحتــالل، أمــس االثنــني، منشــأة جتاريــة قيــد اإلنشــاء، 
تعــود ملكيتهــا للمواطــن عبــد الفتــاح طبــاري، 
ــمال  ــا ش ــرق عنات ــد مف ــص، وعن ــدم الترخي ــة ع بحج
شــرق القــدس، هدمــت قــوات االحتــالل عــدة منشــآت 

ــة. صناعي

ونقلــت وكالــة »وفــا«، عنــد رئيــس بلديــة عناتــا 
ــاندها  ــالل تس ــة لالحت ــات تابع ــي أن جراف ــه الرفاع ط
قــوات معــززة هدمــت بركســني جتاريــني علــى الشــارع 
يضــم  جتاريــا  بركســا  وهدمــت  كمــا  الرئيســي، 
بســطات خضــار، وبركســا وســورا يحيــط بنحــو دومنني 
مــن األرض، ويضــم محــالً لبيــع قطــع املركبــات يعــود 

ــوة. ــم حل ــد ابراهي ــن محم للمواط

وكانــت قــوات االحتــالل هدمــت قبــل اســبوع مغســلة 
ــي  ــيخ ف ــه الش ــم ط ــن ابراهي ــود للمواط ــات تع مركب

ــا.69 ذات املنطقــة بعنات

األغــوار  فــي  ســكنية  منشــأة  يهــدم  االحتــالل 
لية لشــما ا

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق هدم
ــمالية. ــوار الش ــية باألغ ــي الفارس ــكنية ف ــأة س منش

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة إن قــوات 
االحتــالل هدمــت منشــأة ســكنية للمواطــن رداد 

حامــد دراغمــة بحجــة عــدم الترخيــص.

ــل  ــالل هدمــت املنشــأة ذاتهــا، قب ــت قــوات االحت وكان
أقــل مــن شــهر.70

االحتــالل يهــدم بركــة زراعيــة فــي فــروش بيــت دجــن 
شــرق نابلــس

 هدمــت جرافــات االحتــالل، اليــوم الثالثــاء، بركــة 
ــس. ــرق نابل ــن ش ــت دج ــروش بي ــة ف ــي قري ــة ف زراعي

69  جريدة القدس
70  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقــال مالــك البركــة توفيــق احلــج محمــد لـ«وفــا«، إن 
االحتــالل اقتحــم القريــة، وباشــر بهــدم بركــة زراعيــة 

مت بناؤهــا مــن الصفائــح، وتســتخدم لــري املزروعــات.

ــف دومن  ــى نص ــل ال ــة تص ــاحة البرك ــاف أن مس وأض
ــدا أن  ــاه، مؤك ــن املي ــوب م ــن 300 ك ــر م ــعة أكث وبس
ــة  ــا، نتيج ــاه ومصادره ــح املي ــن ش ــي م ــة تعان القري
تضييــق االحتــالل علــى املواطنــني، ومنعهــم مــن حفــر 

ــة.71 ــي املنطق ــار ف اآلب

ــاء 1257  ــاءات لبن ــرح عط ــن ط ــي يدي ــان العرب البرمل
ــدس ــي الق ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

ــن  ــد الرحم ــن عب ــادل ب ــي ع ــان العرب ــس البرمل  أدان رئي
العســومي، قــرار ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، طــرح 
عطــاءات لبنــاء 1257 وحــدة اســتيطانية جديــدة جنوب 

مدينــة القــدس احملتلــة.

وأكــد العســومي فــي بيــان لــه، اليــوم الثالثــاء، أن هــذا 
ــة  ــياق السياس ــي س ــي ف ــر يأت ـُـدان واخلطي ــرار امل الق
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــة ف ــتيطانية املرفوض االس
ــكل  ــة، ويش ــدس احملتل ــة الق ــا مدين ــا فيه ــة، مب احملتل
ــرارات  ــي، وق ــون الدول ــد القان ــيما لقواع ــاكا جس انته
ــس  ــض أس ــي تقوي ــان ف ــة، واإلمع ــرعية الدولي الش
حــل الدولتــني املعبــر عــن الشــرعية الدوليــة، وقــرارات 

ــي. ــع الدول اجملتم

وطالــب اجملتمــع الدولــي واألمم املتحــدة بإعــالن رفضهــم 
ــم  ــام بدوره ــر، والقي ــروع اخلطي ــذا املش ــم له وإدانته
لوقــف اجلرائــم اإلســرائيلية املســتمرة بحــق الشــعب 
الضغــط  وممارســة  احملتلــة،  وأرضــه  الفلســطيني 
علــى ســلطات االحتــالل لوقــف هــذه املشــاريع التــي 
تتحــدى إرادة اجملتمــع الدولــي والقانــون الدولــي وقــرارات 

ــة. ــة ذات الصل ــرعية الدولي الش

ــي  ــان العرب ــة البرمل ــى مواصل ــومي عل ــدد العس وش
جلهــوده فــي نصــرة شــعبنا الفلســطيني، ومســاندته 
ــال  ــى ين ــة، حت ــة والدولي ــل اإلقليمي ــة احملاف ــي كاف ف
كافــة حقوقــه املشــروعة فــي قيــام دولتــه املســتقلة، 

ــدس.72 ــة الق ــا مدين وعاصمته

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األربعاء 2020/11/18 

مــع  العالقــات  اســتئناف  تعلــن  الســلطة 
إســرائيل بعــد تســلمها رســالة أكــدت االلتزام 

ــات باالتفاقي

ــادة  ــام«، إن القي ــطينيون لـ«األي ــؤولون فلس ــال مس ق
رســمية  رســالة  أمــس،  تســلمت،  الفلســطينية 
مكتوبــة مــن احلكومــة اإلســرائيلية تؤكــد فيهــا 
التزامهــا باالتفاقيــات املوقعــة مــا دفــع القيــادة التخــاذ 
ــت  ــا كان ــى م ــرائيل إل ــع إس ــة م ــودة العالق ــرار بع ق

ــي. ــار املاض ــهر أي ــل ش ــه قب علي

وأضافــت املصــادر الفلســطينية، التــي فضلــت عــدم 
الكشــف عــن اســمها، إن القيــادة الفلســطينية قررت 
ــرائيلية  ــة اإلس ــن احلكوم ــة م ــتالم املقاص ــودة اس ع
مشــيرة إلــى انــه ســيصار إلــى ترتيــب هــذا األمــر فــي 

ــة. ــة املقبل ــام القليل غضــون األي

العمــل  أوقفــت  الفلســطينية  القيــادة  وكانــت 
باالتفاقيــات فــي 19 أيــار املاضــي بعــد إعــالن احلكومــة 
اإلســرائيلية نيتهــا ضــم مســاحات واســعة مــن 

أراضــي الضفــة الغربيــة.

ــوء  ــى ض ــه عل ــن أن ــاب ع ــؤولون النق ــف املس وكش
ــي  ــس ف ــي غانت ــرائيلي بين ــاع اإلس ــر الدف ــوة وزي دع
كلمــة بالكنيســت اإلســرائيلي القيــادة الفلســطينية 
بالعــودة إلــى املفاوضــات فإنــه مت توجيــه رســالة 

ــطيني. ــب الفلس ــى اجلان ــة إل ــمية مكتوب رس

ــمي  ــق الرس ــال الناط ــس، ق ــح غانت ــى تصري وردا عل
تصريــح  فــي  ردينــة  أبــو  نبيــل  الرئاســة  باســم 
مســتعدة  الفلســطينية  القيــادة  »إن  مقتضــب، 
للعــودة إلــى املفاوضــات علــى أســاس الشــرعية 
ــزام  ــات أو بالت ــت املفاوض ــث انته ــن حي ــة، أو م الدولي

املوقعــة«. باالتفاقيــات  إســرائيل 

ــلم  ــرائيلية، تس ــة اإلس ــي احلكوم ــداوالت ف ــد م وبع
رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة وعضــو 
اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح حســني الشــيخ رســالة 

ــرائيلية. ــة اإلس ــن احلكوم ــمية م رس

اجلــزء األهــم فــي هــذه الرســالة يقــول، إن »االتفاقيــات 
ــكل  ــزال تش ــطينية ال ت ــرائيلية الفلس ــة اإلس الثنائي
ــلوك  ــم س ــذي يحك ــه ال ــول ب ــي املعم ــار القانون اإلط

ــني«. الطرف

وعلــى إثــر تســلم هــذه الرســالة، كتــب الشــيخ فــي 

ــر«، »علــى ضــوء  ــابه فــي »تويت ــى حس ــدة عل تغري
ــود  ــس محم ــيادة الرئي ــا س ــام به ــي ق ــاالت الت االتص
ــة  ــات املوقع ــرائيل باالتفاقي ــزام إس ــأن الت ــاس بش عب
ــمية  ــائل رس ــن رس ــا م ــا وردن ــى م ــتنادا ال ــا، واس معن
ــة وشــفوية مبــا يؤكــد التــزام إســرائيل بذلــك.  مكتوب
ــا  ــرائيل كم ــع إس ــة م ــار العالق ــيعود مس ــه س وعلي

كان«.

وفــي هــذا الصــدد، قــال مســؤول فلســطيني لـ«األيام«، 
»مت وقــف االتصــاالت مــع احلكومــة اإلســرائيلية بســبب 
ــاحات  ــم مس ــا ض ــرائيلية نيته ــة اإلس ــالن احلكوم إع
ــح  ــاك صري ــي انته ــة ف ــة الغربي ــي الضف ــن أراض م

ــة«. ــات املوقع لالتفاقي

ــي مت  ــالة الت ــب الرس ــن مبوج ــؤول، »ولك ــاف املس وأض
ــي  ــرائيلية، وه ــة اإلس ــن احلكوم ــميا م ــلمها رس تس
ــا  ــول، إنه ــة تق ــذه احلكوم ــإن ه ــة، ف ــالة مكتوب رس
ــر  ــة التحري ــع منظم ــة م ــات املوقع ــة باالتفاقي ملتزم
ــاالت  ــادة االتص ــرار بإع ــه كان الق ــطينية وعلي الفلس
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل وقفهــا فــي التاســع عشــر 

ــي«. ــار املاض ــن أي م

انتصــار  مبثابــة  هــو  جــرى  »مــا  املســؤول،  وتابــع 
سياســي لصمــود الرئيــس محمــود عبــاس والشــعب 
الفلســطيني فــي وجــه ضغــوط ال ميكــن وصفهــا«.

وذكــرت مصــادر متعــددة أنــه مت توجيــه الرســالة 
ــة  ــطة احلكوم ــق أنش ــالل منس ــن خ ــرائيلية م اإلس
احملتلــة  الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلســرائيلية 

ــن. ــو رك ــل أب كمي

ــى  ــد عل ــيتم التأكي ــه س ــى ان ــادر عل ــددت املص وش
أن االلتــزام باالتفاقيــات يعنــي بــأن علــى إســرائيل 
ــاطات  ــة النش ــورا وبخاص ــا ف ــع انتهاكاته ــف جمي وق

ــدس. ــة الق ــري مبدين ــا يج ــتيطانية وم االس

وفــي هــذا الصــدد، قــال الشــيخ فــي حديــث لتلفزيــون 
فلســطني، مســاء أمــس، »هــذا انتصــار بامتيــاز لثبــات 
وصمــود وكبريــاء رئيــس هــذا الشــعب الرئيــس محمود 
عبــاس الــذي كاد أن يكــون وحيــدا فــي هــذه املعركــة 
ــروع  ــه باملش ــاده وبالتزام ــوده وبعن ــه وصم ــن بثبات ولك
ــد  ــه أح ــم يتحمل ــا ل ــل م ــطيني حتم ــي الفلس الوطن

طيلــة األشــهر والســنوات األخيــرة املاضيــة«.

شــعبي  التفــاف  حالــة  هنــاك  كانــت  وأضــاف، 
ــر  ــل واألط ــعبي وكل الفصائ ــمي وش ــطيني رس فلس
والهيئــات واملؤسســات حــول موقــف القيــادة الوطنيــة 

ــرن«. ــة الق ــض صفق ــطينية برف الفلس
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 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

وأشــار الشــيخ إلــى انــه »فــي الفتــرة األخيــرة وجهنــا 
ــالة  ــدا برس ــؤاال واح ــرائيلية س ــة اإلس ــى احلكوم إل
ــرائيلية إذا  ــة اإلس ــألنا احلكوم ــة وس ــمية مكتوب رس
مــا زالــت ملتزمــة باالتفاقيــات املوقعــة بــني منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وإســرائيل أم ال؟ علمــا بــأن 
ــة«. ــرعية الدولي ــي الش ــات ه ــع االتفاقي ــة جمي مرجعي

ــى  ــر إل ــكل مباش ــؤال بش ــذا الس ــا ه ــال، »وجهن وق
ــل  ــل داخ ــاش طوي ــرى نق ــرائيلية وج ــة اإلس احلكوم
ــس(،  ــوم )أم ــا، الي ــد وصلتن ــرائيلية وق ــة اإلس احلكوم
رســالة رســمية إســرائيلية تعلــن فيهــا التزامهــا 
باالتفاقيــات املوقعــة بــني إســرائيل ومنظمــة التحريــر 

الفلســطينية«.

وأضــاف الشــيخ، »برأيــي أن هــذه الرســالة األولــى فــي 
ــا  ــن فيه ــة تعل ــة وموثق ــي مكتوب ــو وه ــد نتنياه عه
ــة  ــات املوقع ــا باالتفاقي ــرائيلية التزامه ــة اإلس احلكوم

ــرائيل«.73 ــطينيني وإس ــني الفلس ب

عــودة العالقــات بــني الســلطة وإســرائيل إلــى 
ســابق عهدهــا

ــاس  ــود عب ــس محم ــا الرئي ــة أجراه ــاالت دولي أدت اتص
ــد  ــى تعه ــة، إل ــة املاضي ــا الليل ــاب عنه ــف النق كش
إســرائيل وإلتزامهــا برســائل مكتوبــة باالتفاقيــات 
ــار  ــودة مس ــم ع ــه ث ــى ضوئ ــذي عل ــر ال ــة، األم املوقع
العالقــات بــني الســلطة الفلســطينية وإســرائيل إلــى 
ــت  ــث توقف ــي حي ــار املاض ــل أي ــا قب ــا م ــابق عهده س
العالقــات منــذ نحــو ســتة أشــهر فــي أعقــاب رفــض 
ــب  ــة اجلان ــة أحادي ــراءات احتاللي ــوخ إلج ــادة الرض القي
مدعومــة مــن إدارة الرئيــس األميركــي املنتهيــة واليتــه 

ــب. ــد ترام دونال

وفيمــا أكــد رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية أن القيــادة 
»تلقــت رســالة كنــا ننتظرهــا، تقــول إن إســرائيل 
مســتعدة لاللتــزام باالتفاقيــات املوقعــة معنــا »وعلــى 
ضــوء ذلــك مت اســتئناف مســار العالقــات، أعلــن عضــو 
اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« وزيــر الهيئــة العامــة 
ــوء  ــى ض ــه وعل ــيخ، إن ــني الش ــة حس ــؤون املدني للش
ــأن  ــس بش ــا الرئي ــام به ــي ق ــة الت ــاالت الدولي االتص
التــزام إســرائيل باالتفاقيــات املوقعــة معهــا واســتناداً 
إلــى مــا ورد إلــى القيــادة مــن رســائل رســمية مكتوبــة 
ــه  ــك، فإن ــب بذل ــل أبي ــزام ت ــد الت ــا يؤك ــفوية مب وش
ســيتم إعــادة مســار العالقــة بــني اجلانبــني كمــا 
كان عليــه احلــال قبــل 19/5/2020. ونشــر الشــيخ 
ــه املذكــور، مشــدداً  عبــر حســابه علــى »تويتــر”، إعالن

73  جريدة األيام

علــى أن “عــودة العالقــات جــاءت بعــد إعــالن إســرائيل 
اســتعدادها االلتــزام باالتفاقيــات املوقعــة ســابقة بــني 
ــمية  ــائل رس ــاس رس ــس عب ــي الرئي ــني، وتلق الطرف
ــوزراء  ــس ال ــزام”. وكان رئي ــذا االلت ــد ه ــة تؤك ومكتوب
محمــد اشــتية قــد صــرح خــالل لقــاء افتراضــي مــع 
ــتأنفة  ــات املس ــأن العالق ــنطن ب ــي واش ــني ف صحافي
ــية.  ــة والسياس ــة والصحي ــا، املالي ــمل القضاي ستش
الفلســطينية  الســلطة  “تلقــت  اشــتية:  وقــال 
ــتعدة  ــرائيل مس ــول إن إس ــا، تق ــا ننتظره ــالة كن رس
أن  معتبــراً  معنــا”،  املوقعــة  باالتفاقيــات  لاللتــزام 
ــي  ــا وف ــبة لن ــة بالنس ــة للغاي ــوة “مهم ــذه اخلط ه
ــدت  ــد جم ــتية، فق ــب اش ــح”. وبحس ــاه الصحي االجت
الســلطة الفلســطينية العالقــات مــع إســرائيل “ألننــا 
ببســاطة أردنــا أن نقــول تــل أبيــب إنهــا ملتزمــة بهــذه 

ــات”.74 االتفاقي

االحتــالل يخطــر ويهــدم عــدداً مــن املســاكن 
ــس ــوار ونابل ــل واألغ ــي اخللي ــآت ف واملنش

أمــس  اعتداءاتهــا،  مــن  االحتــالل  قــوات  صعــدت 
الثالثــاء، وأخطــرت وهدمــت عــدداً مــن املســاكن 
واملنشــآت فــي اخلليــل واألغــوار ونابلــس، فيمــا أصيــب 
ثالثــة مواطنــني برصــاص االحتــالل املعدنــي خــالل 
ــر  ــدي بحج ــب جن ــا ,اصي ــا، كم ــي قلندي ــات ف مواجه
ــن 18  ــل ع ــا ال يق ــالل م ــل االحت ــه، واعتق ــي وجه ف
مواطنــاً مــن أنحــاء الضفــة، واقتحمــت مجموعــة مــن 
ــاء  املســتوطنني منطقــة مبحافظــة جنــني إلعــدة إحي

ــكان. ــي امل ــوا ف ــالة« وأقام ــتوطنة »مخ مس

وهدمــت قــوات االحتــالل أمــس بركــة ميــاه زراعيــة فــي 
ــرقي  ــطى ش ــوار الوس ــن باالغ ــت دج ــروش بي ــة ف قري
نابلــس، تعــود ملكيتهــا للمواطــن خلوصــي عبــد 
الرحيــم حــج محمــد وذلــك بحجــة أنهــا مقامــة فــي 

.”c« ــة املنطق

ــازم  ــن ع ــت دج ــروش بي ــروي ف ــس ق ــس مجل ــال رئي وق
ــة،  ــالل اقتحمــت القري ــات االحت حــج محمــد، إن جراف
وهدمــت البركــة البالغــة ســعتها 250 متــراً مكعبــاً، 
علمــاً أنهــا أقيمــت قبــل حوالــي 20 ســنة بدعــم مــن 

ــي. 75 االحتــاد األوروب

74  جريدة القدس
75  جريدة القدس
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اشــتية: مســتمرون فــي دفــع مســاعدات أســر 
الشــهداء واألســرى

ــوزراء محمــد اشــتية إن »املطلــوب مــن  قــال رئيــس ال
ــة  ــالم برعاي ــر س ــد مؤمت ــى عق ــة عل ــرائيل املوافق إس
دوليــة، أو اســتئناف املفاوضــات مــن حيــث توقفــت، أو 
احتــرام االتفاقيــات املوقعــة وااللتــزام بهــا«. جــاء ذلــك 
خــالل جلســة حواريــة مــع مجلــس العالقــات اخلارجيــة 
ــو  ــي، وه ــال املرئ ــة االتص ــر تقني ــس، عب ــي، أم األميرك
مســتقلة  تفكيــر  خليــة  شــكل  علــى  منظمــة 

ــة. أميركي

وحــول ملــف املصاحلــة واالنتخابــات، قــال رئيــس 
الــوزراء: “هنــاك مباحثــات جديــة اآلن بــني حركتــي فتــح 
وحمــاس مــن أجــل اجنــاز املصاحلــة وعقــد االنتخابــات، 
ــد  ــام وجتدي ــاء االنقس ــة إلنه ــات بواب ــون االنتخاب ولتك

ــطيني«. ــام الفلس ــرعية للنظ الش

وأردف اشــتية: »سنســتمر فــي دفــع مســاعدات أســر 
ــم  ــة لعائالته ــاة كرمي ــان حي ــرى لضم ــهداء واألس الش

ولــن نتخلــى عنهــم«. 76

ــول  ــي أط ــر ف ــا باألس ــي: 14 عام ــل البرغوث نائ
ــيرة ــة األس ــخ احلرك ــال بتاري ــرة اعتق فت

تشــرين   20 فــي  البرغوثــي  نائــل  األســير  يدخــل 
الثاني / نوفمبــر اجلــاري، عامــه الـــ41 فــي ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، وهــي أطــول مــدة اعتقــال فــي 

تاريــخ احلركــة الوطنيــة األســيرة.

ــاء، إن  ــوم األربع ــه، الي ــان ل ــي بي ــير ف ــادي األس ــال ن وق
ــمال  ــر ش ــدة كوب ــن بل ــا( م ــير البرغوثي  )63 عام األس
غــرب مدينــة رام اهلل، واجــه االعتقــال منــذ عــام 1978، 
قضــى منهــا 34 عامــا، بشــكل متواصــل، وحتــرر عــام 
2011، ضمــن صفقــة »شــاليط«، إال أن االحتــالل أعــاد 
اعتقالــه عــام 2014، ضمــن حملــة اعتقــاالت واســعة 

فــي صفــوف محــرري الصفقــة.

االعتقــال،  مــن  عقــود  أربعــة  مــدار  وعلــى 
ــد  ــرت العدي ــال، وم ــت أجي ــه، وتوال فقَد البرغوثي والدي
مــن األحــداث التاريخيــة علــى الســاحة الفلســطينية، 

ــم. ــي العال وف

ونقلــت زوجتــه أمــان نافــع خــالل زيارتهــا األخيــرة لــه 
فــي ســجن »بئــر الســبع – آيشــل« رســالة قــال فيهــا: 
»لــو أن هنــاك عالــم حــر كمــا يدعــون، ملــا بقيــت فــي 

األســر )41( عامــاً«

76  جريدة القدس

ــاة  ــن حي ــات ع ــرز احملط ــير، أب ــادي األس ــتعرض ن واس
األســير البرغوثي، ورســائله التــي وجههــا علــى مــدار 

ــرة: ــه األخي ــنوات اعتقال س

الـــ23  فــي  بلــدة كوبــر  األســير البرغوثي في  ولــد 
مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1957، واُعتقــل للمــرة 
األولــى عــام 1978، وُحكــم عليــه بالّســجن املؤبــد و18 

عامــا.

وعلــى مــدار 34 عامــا، قضاهــا بشــكٍل متواصــل فــي 
ــه،  ــراج عن ــالل اإلف ــلطات االحت ــت س ــجون، رفض الس
رغــم عقــد العديــد مــن صفقــات التبــادل واالفراجــات، 

التــي متــت فــي إطــار املفاوضــات.

ــه عــام 2011 مــن  ــرة اإلفــراج عن ــل خــالل فت ــزوج نائ ت
احملــررة أمــان نافــع، حيــث يصــادف اليــوم مــرور تســعة 

أعــوام علــى زواجهمــا.

ــلطات  ــادت س ــو 2014، أع ــن حزيران/ يوني ــي 18 م وف
ــاً  ــه ُحكم ــدرت بحق ــدداً، وأص ــه مج ــالل اعتقال االحت
ــه،  ــدة محكوميت ــه م ــد قضائ ــهرا، وبع ــه 30 ش مدت
ــى  ــا، إل ــد و18 عام ــو املؤب ــابق، وه ــه الس ــادت ُحكم أع
جانــب العشــرات مــن محــرري الصفقــة، الذيــن أُعيدت 

ــد. ــا مؤب ــابقة، وغالبيته ــم الس ــم أحكامه له

أخيــه  ابــن  االحتــالل  قــوات  قتلــت   ،2018 عــام 
عاصــم  شــقيقه  صالح البرغوثي، واعتقلــت 
عائلتــه. أفــراد  مــن  كبيــرة  ومجموعــة  ووالدهمــا، 

كمــا هدمــت منزلــني للعائلــة، ضمــن سياســة العقاب 
ــرض  ــا تع ــزال، كم ــا وال ت ــت له ــي تعرض ــي الت اجلماع
ــزال  ــرات، وال ي ــرات امل ــال عش ــا لالعتق ــة أفراده غالبي

ــال.77 ــن االعتق ــر ره ــقيقه عم ش

ــني  ــن جن ــم م ــالم ملح ــالح وع ــائد ص ــيران س األس
ــر ــي األس ــا الـــ17 ف ــالن عاميهم يدخ

دخــل أســيران مــن محافظــة جنــني، اليــوم األربعــاء، 
عاميهمــا الـــ17 فــي ســجون االحتــالل االســرائيلي .

وذكــر مديــر نــادي األســير منتصــر ســمور لـ”وفــا”، أن 
االســير ســائد محمــد علــي صــالح مــن جنــني دخــل 
عامــه الـــ17 فــي األســر وهــو محكــوم بالســجن ملــدة 
27 عامــا، ورزق بطفلــني عــن طريــق النطــف املهربــة، 

ــنوات. ــل 3 س ــه قب وتوفيت ابنت

ــن  ــم م ــد ملح ــر محم ــالم مط ــير ع ــاف أن االس وأض
ــدة كفراعــي دخــل عامــه الـــ17 فــي األســر، وهــو  بل

77  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا.78 ــدة 21 عام ــجن مل ــوم بالس محك

اخلميس 2020/11/19 

فــوق  شــمعداناً  ينصبــون  مســتوطنون 
اقتحامــاً  ينفــذون  وآخــرون  »اإلبراهيمــي« 

لـ«األقصــى« جديــداً 

ــرم  ــوق احل ــمعداناً« ف ــس، »ش ــتوطنون، أم ــب مس نص
ــالل،  ــوات االحت ــة ق ــل بحماي ــة اخللي ــي مبدين اإلبراهيم
فــي الوقــت الــذي اقتحــم فيــه عشــرات املســتوطنني 

ــى. ــجد األقص املس

ــة  ــتوطنون بحماي ــع مس ــل، وض ــة اخللي ــي مدين فف
ــى ســطح  ــراً عل ــمعداناً« كبي ــالل »ش ــش االحت جي

احلــرم اإلبراهيمــي.

ــنينة  ــو س ــي أب ــي حفظ ــرم اإلبراهيم ــر احل ــاد مدي وأف
ــطح  ــى س ــمعدان عل ــوا الش ــتوطنني وضع ــأن املس ب
احلــرم، إلحيــاء أحــد األعيــاد اليهوديــة، معتبــراً أن 
ــر، واســتفزاز  هــذا العمــل اعتــداء صــارخ، وتعــد خطي
اإلبراهيمــي  احلــرم  أن  مؤكــداً  املســلمني،  ملشــاعر 

 مسجد إسالمي خاص باملسلمني. 
مــن جهتهــا، اســتنكرت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية 
ــام مســتوطنني بوضــع »شــمعدان« فــوق املســجد  قي
ــن  ــلمني الذي ــر للمس ــتفزاز خطي ــي اس ــي ف اإلبراهيم
ــة  ــي عملي ــي ف ــكل يوم ــالل بش ــن االحت ــون م يعان

ــجد. ــي املس ــالة ف ــم للص دخوله

ــي  ــرب، ف ــو ال ــام أب ــاف حس ــل وزارة األوق ــر وكي واعتب
بيــان للــوزارة، أن هــذا العمــل ينــدرج فــي إطــار عمليــة 
التهويــد احلثيثــة للمســجد اإلبراهيمــي، وتعــدٍّ صــارخ 
ــالل  ــرك االحت ــم يت ــص ل ــالمي خال ــجد إس ــى مس عل
ــام  ــا ق ــة م ــا. وخاص ــاول تهويده ــة إال وح ــه بقع في
مســاحة  واغتصابــه   1994 عــام  مجــزرة  إثــر  بــه 
ــون  ــادر ك ــم املص ــي بحك ــزء املتبق ــه، واجل ــرة من كبي
واخلــروج  والدخــول  األذان  برفــع  يتحكــم  االحتــالل 
ــى  ــالوةً عل ــات، ع ــع الترميم ــم ومن ــني وأعماره واملصل
االســتحداثات التهويديــة فــي ســاحاته وأروقتــه وزواياه 

ــة. اخملتلف

باحــات  مســتوطناً   41 اقتحــم  آخــر  جانــب  مــن 
 املسجد األقصى، بحماية شرطة االحتالل. 

ــأن  ــدس، ب ــي الق ــالمية ف ــاف اإلس ــرة األوق ــادت دائ وأف
ــكل  ــى« بش ــات »األقص ــي باح ــوا ف ــتوطنني جتول املس
قــوات  مــن  مشــددة  حراســة  وســط  اســتفزازي، 

االحتــالل.
78  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

فــي الســياق، أبعــدت ســلطات االحتــالل موظفــاً 
وحارســاً عــن املســجد ومحيطــه.

ــأن قــوات االحتــالل ســلمت  وأفــادت مصــادر محليــة ب
مديــر مركــز اخملطوطــات باألقصــى رضــوان جمــال 
ــهر،  ــدة 6 أش ــجد م ــن املس ــاده ع ــراراً بإبع ــرو، ق عم
وأبعــدت احلــارس فــي األقصــى محمــد الصاحلــي مــدة 

ــد. ــل للتجدي ــبوع قاب أس

ــب  ــالل نائ ــرطة االحت ــلمت ش ــق، س ــت الح ــي وق وف
ــن  ــح عري ــة فت ــة حلرك ــة التنظيمي ــر اللجن ــني س أم
ــهور  ــتة ش ــجد س ــن املس ــاده ع ــراراً بإبع ــني ق الزعان
فــي  للتحقيــق  أمــس  صبــاح  اســتدعائه  بعــد 

79 »املســكوبية«.

اخلميس 2020/11/19

نتنياهــو يطلــب مــن إدارة ترامــب الســماح 
ــار  ــي مط ــتيطانية ف ــدة اس ــاء 01 آالف وح ببن

ــدس الق

ــس،  ــة، مســاء أم ــت كان« العبري ــاة »ريش ــفت قن كش
أن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنيامــني نتنياهــو، يجــري 
برئاســة  احلاليــة  األميركيــة  اإلدارة  مــع  اتصــاالت 
ــاء آالف الوحــدات  ــد ترامــب، بهــدف الســماح ببن دونال
القــدس احملــاذي لبلــدة  االســتيطانية فــي مطــار 
قلنديــا ومخيــم قلنديــا شــمالي القــدس احملتلــة، قبــل 
أنتهــاء واليــة ترامــب فــي العشــرين مــن كانــون الثانــي 
ــني  ــغ مقرب ــو أبل ــإن نتنياه ــاة، ف ــاً للقن ــل. ووفق املقب
منــه بذلــك خــالل محادثــة مغلقــة، مشــيراً إلــى أنــه 
يريــد موافقــة فوريــة مــن اإلدارة األميركيــة علــى هــذه 

ــوة. اخلط

ــة  ــر اخلارجي ــع وزي ــيتحدث م ــو س ــاف أن نتنياه وأض
األميركــي، مايــك بومبيــو، الــذي وصــل إســرائيل أمــس، 
بهــذا الشــأن، وقالــت املصــادر، إن نتنياهــو يريــد تنفيــذ 
هــذه اخلطــوة قبــل تولــي الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن، 
ــدة  ــع جدي ــت وقائ ــك لتثبي ــة، وذل ــة األميركي الرئاس
ــه اآلن،  ــام ب ــم القي ــا ال يت ــت »م ــى األرض. وأضاف عل
لــن يحــدث فــي ظــل اإلدارة اجلديــدة«. ورفــض مكتــب 

ــر.  ــى اخلب ــق عل نتنياهــو التعلي

ــدق  ــي فن ــوم ف ــو الي ــع بومبي ــو م ــيلتقي نتنياه وس
امللــك داود بالقــدس ويدلــي بعدهــا بتصريحــات، حيــث 
ــا. ــرب أريح ــود« ق ــر اليه ــى »قص ــا إل ــيتوجهان بعده س

يذكــر أنــه فــي شــباط املاضــي أعلنــت بلديــة القــدس 

79  جريدة األيام
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عــن خطــة لبنــاء مســتعمرة جديــدة فــي مطــار 
ــا  ــي أقامه ــة الت ــة الصناعي ــاذاة املنطق ــدس مبح الق
ــروت”  ــة عط ــة الصناعي ــماة »املنطق ــالل واملس االحت
وتشــمل 10 آالف وحــدة اســتيطانية، ومت تخصيــص 

ــة.80 ــج للخط ــواكل للتروي ــن الش ــني م املالي

اتفــاق إســرائيلي بحرينــي علــى فتح ســفارتني 
فــي املنامــة وتــل أبيب

أكــد رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية، بنيامــني نتنياهــو، 
ــى  ــد إل ــة متت ــرائيلية البحريني ــات اإلس ــى أن العالق عل
ــى  ــدداً عل ــم، مش ــاق إبراهي ــع »تف ــل توقي ــنوات قب س
أن العالقــة بــني اجلانبــني »مبنيــة علــى أســس متينــة 
ــو  ــات نتنياه ــاءت تصريح ــترك«. ج ــاون املش ــن التع م
فــي مؤمتــر صحفــي ثالثــي عقــد فــي مدينــة القــدس 
ــي،  ــف الزيان ــد اللطي ــن، عب ــة البحري ــر خارجي ــع وزي م
ووزيــر اخلارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، الــذي شــدد، 
ــرات  ــات مفتوحــاً أمــام الطائ ــى أن »اجملــال ب ــدوره، عل ب
إبراهيــم«. وعقــب  اتفاقيــات  اإلســرائيلية بفضــل 
املؤمتــر بــدأ اجتمــاع ثالثــي بــني بومبيــو والزيانــي 
والبحريــن  »إســرائيل  إن  نتنياهــو  وقــال  ونتنياهــو، 
والواليــات املتحــدة تبنــي جســراً للســالم يشــهد عبــور 
العديــد مــن الــدول«، فــي حــني قــال بومبيــو أنــه »يأمل 
ــني إســرائيل ودول  ــات للســالم ب ــاك اتفاق أن يكــون هن
أخــرى مــن أجــل منــح فــرص متميــزة للتنميــة«، وقــال 
ــى  ــر عل ــازاً آخ ــجل إجن ــي »تس ــارة الزيان ــو إن زي نتنياه
ــى  ــي عل ــن املبن ــني إســرائيل والبحري ــق الســالم ب طري
ــن  ــرب ع ــترك«، وأع ــاون املش ــن التع ــة م ــس متين أس
أملــه فــي أن يكونهنــاك اتفاقــات تطبيــع بني إســرائيل 

ــرى.81  ــة أخ ودول عربي

علــى  »شــمعداناً«  يضعــون  مســتوطنون 
اخلليــل فــي  اإلبراهيمــي  احلــرم  ســطح 

االحتــالل  جيــش  بحمايــة  مســتوطنون  وضــع 
ــطح  ــى س ــراً عل ــمعداناً كبي ــس، ش ــرائيلي، أم اإلس
ــر  ــاد مدي ــل. وأف ــة اخللي ــي مدين ــي ف ــرم اإلبراهيم احل
ــوا  ــتوطنني وضع ــنينة، أن املس ــو س ــي أب ــرم حفظ احل
الشــمعدان علــى ســطح احلــرم، إلحيــاء أحــد األعيــاد 
اليهوديــة، معتبــراً أن هــذا العمــل اعتــداء صــارخ، وتعد 
خطيــر، واســتفزاز ملشــاعر املســلمني، مؤكــداً علــى أن 

ــلمني. ــاص باملس ــالمي خ ــجد إس ــرم مس احل

وأشــار أبــو اســنينة إلــى أن احلــرم اإلبراهيمي الشــريف، 
ــراع  ــؤرة ص ــو ب ــل ه ــادي ب ــجد ع ــرد مس ــس مج لي
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عقــدي وسياســي منــذ أن ســيطر االحتــالل عليــه عــام 
ــث  ــريف، حي ــي الش ــرم القدس ــل احل ــه مث 1967م، مثل
ــودي،  ــس يه ــه كني ــتوطنوه أن ــالل ومس ــم االحت يزع
ــى  ــه عل ــكام قبضت ــى أح ــداً عل ــل جاه ــك يعم ولذل

ــني.  ــى املصل ــق عل ــاً للتضيي ــوالً وخروج ــرم دخ احل

وأوضــح، أن االحتــالل يســعى دومــاً إلــى تغييــر الوقائــع 
ــه  ــى أن ــد عل ــه للتأكي ــرم ومحيط ــي احل ــم ف واملعال
ــطينيني ال  ــا كفلس ــق، وأنن ــب احل ــكان وصاح ــيد امل س
دور لنــا، وأن املســجد كنيــس وليــس مســجداً، مؤكــداً 
ــي فــي هــذا الســياق لفــرض  أن وضــع الشــمعدان يأت

ــى األرض. ــدة عل ــع جدي وقائ

ونــوه بأنــه مت تقــدمي احتجــاج للجهــات املســؤولة 
ــد  ــع ح ــي لوض ــع الدول ــات اجملتم ــة ومؤسس واخملتص
لسياســات االحتــالل القاضيــة بتهويــد املقدســات 
واملــكان والزمــان، مشــيراً إلــى أنــه منــذ مجــزرة احلــرم 
عــام 1994م التــي أدت إلــى تقســيمه واغتصــاب جــزء 
منــه واالحتــالل يضيــق اخلنــاق ومينــع األذان ويغيــر 

معاملــه. 82

اجلمعة 2020/11/20

تفاصيــل أخطــر قــرار أميركــي حــول القضيــة 
الفلســطينية يشــرع االســتيطان ويكــرس 

ــزة ــة وغ ــني الضف ــل ب الفص

ــراره  ــو ق ــك بومبي ــة األميركــي ماي ــر اخلارجي ــف وزي غل
بشــأن املســتوطنات بالســماح بوســم منتجاتهــا 
ــذي  ــرار ال ــص الق ــن ن ــرائيل« ولك ــي إس ــع ف بـ«صن
ــام« يتضمــن مــا هــو أخطــر مــن  حصلــت عليــه »األي

ــر. ــك بكثي ذل

إســرائيل  ضــم  أمــام  الطريــق  يفســح  فالقــرار 
للمنطقــة »ج« التــي تعــادل %60 مــن الضفــة الغربيــة 
ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــني الضف ــل ب ــرس الفص ويك

ــة  ــزة والضف ــي: »غ ــه احلرف ــي نص ــرار ف ــول الق ويق
ويجــب  وإداريًــا  سياســًيا  منفصلتــان  الغربيــة 

لذلــك”. وفقــاً  معاملتهمــا 

ــة  ــرت الضف ــة أن اعتب ــي إدارة أميركي ــبق أل ــم يس ول
الغربيــة وقطــاع غــزة منفصلــني سياســياً وإداريــاً على 
النحــو املنصــوص عليــه فــي القــرار الــذي يــودع فيــه 
بومبيــو مهامــه. وجــاء القــرار الصــادر باســم بومبيــو 
ــم  ــه ّع الض ــأ« ولكن ــد املنش ــير بل ــوان »تأش ــت عن حت
ــي  ــون ف ــة )ج( يعمل ــي املنطق ــني ف ــه: »إن املنتج بقول

82  جريدة القدس
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تفاصيلــه يشــر ضمــن اإلطــار االقتصــادي واإلداري 
إلســرائيل ويجــب التعامــل مــع بضائعهــم وفقــاً 
ــي  ــص احلرف ــي الن ــا يأت ــام« فيم ــر »األي ــك«. وتنش لذل
لقــرار بومبيــو: اليــوم، تبــادر وزارة اخلارجيــة إلــى مبــادئ 
توجيهيــة جديــدة للتأكــد مــن أن تأشــير بلــد املنشــأ 
للســلع اإلســرائيلية والفلســطينية يتفــق مــع نهــج 

ــة. ــى الواقعي ــم عل ــة القائ ــة اخلارجي السياس

طلــب مــن جميــع املنتجــني داخــل املناطــق وفًقــا لهــذا 
اإلعــالن، ســي التــي متــارس فيهــا إســرائيل الســلطات 
املنطقــة)ج( مبوجــب  األخــص  -وعلــى  الصلــة  ذات 
ــرائيل« أو  ــلع بـ«إس ــم الس ــلو -أن توس ــات أوس اتفاق
“منتــج إســرائيل« أو »صنــع فــي إســرائيل« حــني 

ــدة.83 ــات املتح ــى الوالي ــا إل تصديره

االثنني 2020/11/23 

ــي  ــدة ف ــية جدي ــة قياس ــة«: حصيل »اجلائح
ــة، 486 منهــا  ــاة و0651 إصاب ــوم واحــد 61 وف ي

ــاع ــي القط ف

أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، وفــاة 16 مواطنــاً بفيــروس 
كورونــا، وتســجيل 1560 إصابــة جديــدة، نحــو نصفهــا 
فــي قطــاع غــزة، فــي رقــم قياســي جديــد مــن حيــث 

الوفيــات واإلصابــات خــالل 24 ســاعة.

وبحصيلــة أمــس، يرتفــع إجمالــي اإلصابــات منــذ بــدء 
رصــد الوبــاء فــي فلســطني إلــى 714 حالــة وفــاة، مــن 
بــني 84 ألفــاً و340 إصابــة، تعافــى منهــا 71 ألفــاً و96 

إصابــة، وفــق بيانــات وزارة الصحــة.

ــول  ــس، ح ــي، أم ــا اليوم ــي تقريره ــوزارة، ف ــت ال وقال
ــجلت  ــاة س ــاالت الوف ــن ح ــة: إن 13 م ــورات اجلائح تط
ــي  ــاً( ف ــن )59 عام ــي: مواط ــة، وه ــة الغربي ــي الضف ف
محافظــة طولكــرم، وثالثــة مواطنــني )54 و70 و72 
ــن )75  ــرة، ومواط ــة رام اهلل والبي ــي محافظ ــاً( ف عام
عامــاً( فــي محافظــة نابلــس، ومواطــن )82 عامــاً( فــي 
ضواحــي القــدس، وثالثــة مواطنــني )54 و72 و77 عامــاً( 
ــني )78  ــة مواطن ــوار، وثالث ــا واألغ ــة أريح ــي محافظ ف
ــن )79  ــل، ومواط ــة اخللي ــي محافظ ــاً( ف و85 و89 عام
ــة  ــى ثالث ــة إل ــة، إضاف ــة قلقيلي ــي محافظ ــاً( ف عام

ــزة. ــاع غ ــي قط ــني ف مواطن

ــوزارة: إن  ــت ال ــدة، قال ــات اجلدي ــق باإلصاب ــا يتعل وفيم
684 إصابــة ســجلت فــي قطــاع غــزة، و170 إصابــة فــي 
مدينــة القــدس، فيمــا ســجلت 706 إصابــات فــي باقــي 
محافظــات الضفــة، توزعــت علــى: محافظــة اخلليــل 
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81 إصابــة، ومحافظــة نابلــس 173 إصابــة، ومحافظــة 
بيــت حلــم 69 إصابــة، ومحافظــة قلقيليــة 36 إصابــة، 
ومحافظــة رام اهلل والبيــرة 132 إصابــة، ومحافظــة 
جنــني 73 إصابــة، ومحافظــة أريحــا واألغــوار 17 إصابــة، 
ــة، ومحافظــة طولكــرم  ومحافظــة ســلفيت 19 إصاب

45 إصابــة، ومحافظــة طوبــاس 44 إصابــة.

ــت وزارة الصحــة: إنهــا ســجلت 784  ــل، قال فــي املقاب
ــاع  ــي قط ــا ف ــروس، 200 منه ــن الفي ــاف م ــة تع حال
غــزة، و146 فــي مدينــة القــدس، و438 حالــة فــي 
ــة  ــى: محافظ ــت عل ــة توزع ــات الضف ــي محافظ باق
ــس  ــة نابل ــني 23، ومحافظ ــة جن ــل 46، ومحافظ اخللي
ــلفيت 13،  ــة س ــرم 9، ومحافظ ــة طولك 47، ومحافظ
ــم 109،  ــت حل ــة بي ــة 33، ومحافظ ــة قلقيلي ومحافظ
محافظــة طوبــاس 7، ومحافظــة رام اهلل والبيــرة 148، 

ــاالت. ــوار 3 ح ــا واألغ ــة أريح ومحافظ

ــي  ــبة التعاف ــوزارة: إن نس ــت ال ــس، قال ــة أم وبحصيل
ــا  ــت %84.30، فيم ــطني بلغ ــي فلس ــروس ف ــن الفي م
ــبة  ــطة %14.86، ونس ــات النش ــبة اإلصاب ــت نس بلغ

ــات.84 ــل اإلصاب ــن مجم ــات %0.85 م الوفي

االحتــالل  جليــش  جديــدة  اعتــداءات 
»اســتيطانية«  بيــوت  وضــع  واملســتوطنني 

بوريــن أراضــي  فــي  متنقلــة 

ــس،  ــاء أم ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
ــة  ــي مدين ــي ف ــجد اإلبراهيم ــن املس ــرب م ــى بالق فت
اخلليــل، بدعــوى حيازتــه ســكيناً، فيمــا شــهدت 
الضفــة سلســلة اعتــداءات مــن قبــل جيــش االحتــالل 
واملســتوطنني، كان أبرزهــا اختطــاف فتــى لبعــض 
الوقــت، فــي بلــدة بيــت دجــن شــرق نابلــس، عــدا تنفيذ 
ــات املســجد األقصــى بقيــادة  ــد لباح ــام جدي اقتح

ــك. ــودا غلي ــرف يه املتط

ــي  ــة ف ــادر محلي ــت مص ــياق، أوضح ــذا الس ــي ه وف
ــه،  ــم تعــرف هويت ــذي ل ــى املعتقــل وال ــل أن الفت اخللي

ــول. ــكان مجه ــى م ــل إل نق

وفــي اإلطــار ذاتــه، اعتــدى مســتوطنون من مســتوطنة 
ــوب  ــى أراضــي شــرق يطــا جن »سوســيا«، املقامــة عل
اخلليــل، علــى عــدد مــن املواطنــني فــي قريــة سوســيا 

أثنــاء محاولتهــم طــرد مســتوطنني مــن أراضيهــم.

وأفــاد منســق جلــان احلمايــة والصمــود، فــؤاد العمــور، 
أراضــي  تخريــب  علــى  أقدمــوا  مســتوطنني  بــأن 
ودوابهــم،  مواشــيهم  أطلقــوا  حيــث  املواطنــني، 
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املزروعــات. لتخريــب 

وبــنّي أن املســتوطنني يحاولــون االســتيالء علــى األراضي 
باملنطقــة، في مســعى لتوســيع املســتوطنات85.

بوريــن  فــي  جديــدة  اســتيطانية  بــؤرة 
ــن ــت دج ــن بي ــى م ــون فت ــتوطنون يختطف ومس

صعــد املســتوطنون وجيــش االحتــالل مــن اعتداءاتهــم 
أمــس، واختطفــوا فتــى مــن بيــت دجــن، وأقامــوا بــؤرة 
اســتيطانية جديــدة فــي أراضــي بوريــن جنــوب نابلــس، 
واعتــدوا علــى مواطنــني مــن بيــت حلــم واخلليــل، فيمــا 
ــي  ــي أراض ــف ف ــات جتري ــالل عملي ــوات االحت ــذت ق نف
ــة فرعــون بطولكــرم، واعتقلــت مــا ال يقــل عــن 9  قري
مواطنــني بينهــم نائــب رئيــس مديــر أوقــاف القــدس د. 

ناجــح بكيــرات.

ريــاض  نــور  الفتــى  مســتوطنون  اختطــف  فقــد 
ــوه  ــت دجــن، ونقل ــة بي ــي قري ــاً(، ف مشــعطي )14 عام
إلــى البــؤرة االســتيطانية املقامــة باجلهــة الشــمالية 
مــن أراضــي القريــة. وقــال منســق اللجنــة الشــعبية 
للدفــاع عــن أراضــي بيــت دجــن نصــر أبــو جيــش إلــى 
ــاء  ــة أثن ــن الفتي ــة م ــوا مجموع ــتوطنني الحق مس
ــؤرة  ــة للب ــام الرافض ــة االعتص ــرب خيم ــم ق تواجده
أراضــي بيــت دجــن،  االســتيطانية اجلديــدة علــى 
ــوا  ــة واختطف ــاه الفتي ــة باجت ــرة الناري ــوا األعي وأطلق
ــة  ــتيطانية الواقع ــؤرة االس ــى الب ــوه إل ــم ونقل أحده
ــن. ــت دج ــي بي ــن أراض ــرقية م ــمالية الش ــة الش باجله

ــاذ  ــن إلنق ــت دج ــي بي ــرع أهال ــش »ه ــو جي ــاف أب وأض
الفتــى مشــعطي عقــب إطــالق نــداءات اســتغاثة عبــر 
ســماعات املســاجد، ووصلــت قــوات االحتــالل وقامــت 
بتحريــر الفتــى مشــعطي مــن يــد املســتوطنني 

ــه«.  ــلمته لذوي وس

ــى أراضــي  ــدة عل ــؤرة جدي ــام مســتوطنون أمــس ب وأق
ــة  ــادر محلي ــرت مص ــس. وذك ــوب نابل ــن جن ــدة بوري بل
أن مجموعــة مــن املســتوطنني نصبــوا بيوتــاً متنقلــة 
»كرفانــات” فــي املنطقــة الشــمالية من أراضــي القرية، 
ــت  ــم منع ــت حل ــي بي ــا”. وف ــتوطنة “براخ ــة مس قبال
ــحادة  ــد رزق ش ــن أحم ــس املواط ــالل أم ــوات االحت ق
عيســى، مــن ســكان بلــدة اخلضــر مــن حفــر بئــر جلمــع 
امليــاه فــي أرضــه مبنطقــة وادي البيــار، وســلمته إخطاراً 
ــة  ــاً للمحكم ــلمته بالغ ــر، وس ــل بالبئ ــف العم بوق

ــى ترخيــص.86  ــه عل بدعــوى عــدم حصول

85  جريدة األيام
86  جريدة القدس

أبــو هولــي: الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني 
رواتــب  جتزئــة  إلــى  األونــروا  جلــوء  رفضــت 

موظفيهــا 

رفــض ممثلــو الــدول العربيــة املضيفــة فــي اجتماعــات 
ــروا«  ــة االستشــارية، بشــكل قاطــع جلــوء »األون اللجن
إلــى جتزئــة رواتــب موظفيهــا كأحــد التدابيــر للتعاطي 
مــع األزمــة املاليــة لهــا، ملا لهــذا القــرار من انعكاســات 
ــى  ــطينيني وعل ــني الفلس ــاة الالجئ ــى حي ــلبية عل س

عمــل »األونــروا« وعلــى املنطقــة برمتهــا. 

ــي  ــا االفتراض ــي اجتماعه ــة ف ــدول املضيف ــت ال وأعرب
ــد،  ــس األح ــاء أم ــد مس ــذي عق ــة »زوم« ال ــر منص عب
برئاســة اململكــة األردنيــة الهاشــمية، بحضــور الــدول 
املضيفــة )فلســطني، األردن، ســوريا ولبنــان( باإلضافــة 
إلــى مصــر، وجامعــة الــدول العربيــة، عــن أملهــا بــأن 
تخــرج اجتماعــات اللجنــة االستشــارية لألونــروا التــي 
ســتعقد غــداً اإلثنــني، بإيجــاد بدائــل لتأمــني 70 مليــون 
دوالر بشــكل عاجــل لتغطيــة رواتــب موظفــي األونــروا، 
ــاس  ــني أو املس ــة لالجئ ــات املقدم ــاس باخلدم دون املس
برواتــب املوظفــني الذيــن يقفــون فــي الصــف األمامــي 

فــي مواجهــة فيــروس كورونــا.

ــر  ــة لتحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــاف عض وأض
ــد  ــني أحم ــؤون الالجئ ــرة ش ــس دائ ــطينية رئي الفلس
ــس، أن  ــه أم ــادر عن ــي ص ــان صحف ــي بي ــي، ف ــو هول أب
ــة املضيفــة أكــد رفــض  ــدول العربي ــي ال اجتمــاع ممثل
ــروا  ــا األون ــي تنتهجه ــات الت ــص اخلدم ــة تقلي سياس
ــاك  ــة، وأن هن ــا املالي ــة أزمته ــر ملعاجل ــد التدابي كأح
توافقــا بــني الــدول العربيــة املضيفــة علــى رفــض قــرار 

ــا.  ــب موظفيه ــة روات ــروا بتجزئ األون

ــة  ــة املضيف ــدول العربي ــى أن ال ــي إل ــو هول ــت أب ولف
الوفــاء  العربيــة  والــدول  املانحــة  الــدول  طالبــت 
بالتزاماتهــا املاليــة جتــاه األونــروا، كمــا طالبــت بترجمة 
عمليــة لتصريحــات األمــني العــام لــألمم املتحــدة، 
ــيواصل  ــه س ــا إن ــال فيه ــي ق ــش الت ــو غوتيري أنطوني
التــي  األمــوال  األونــروا حتــى تصــل  دفاعــه عــن 
يحتاجهــا علــى وجــه الســرعة )70 مليــون دوالر( والتــي 
جــاءت علــى لســان املتحــدث باســمه، وذلــك مــن خالل 
رفــع األمم املتحــدة قيمــة مســاهمتها املاليــة فــي دعــم 

ــروا.87 ــة األون موازن

87  جريدة القدس
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73 عامــا علــى أكبــر عمليــة تبــادل أســرى فــي 
تاريــخ الثــورة

37 عامــا علــى اكبــر عمليــة تبــادل أســرى فــي تاريــخ 
ــر  ــي قادتهــا حركــة التحري ــورة الفلســطينية، والت الث
الوطنــي الفلســطيني »فتــح«، وادت إلــى االفــراج عــن 

4700 أســير.

ــس 23  ــل اخلمي ــن لي ــرة م ــاعة العاش ــام الس ــي مت ف
ــي  ــة ف ــر عادي ــة غي ــدأت حرك ــي 1983، ب ــرين الثان تش
مينــاء طرابلــس فــي شــمال لبنــان، زوارق بخاريــة 
ــددة  ــة مش ــا حراس ــتعداد وبداخله ــة االس ــى أهب عل
مــن عناصــر حركــة »فتــح«، ال وجــود ألحــد باســتثناء 
ــة  ــؤولي اللجن ــض مس ــات، وبع ــر عرف ــي ياس معاون
اجلنــود  نقــل  حيــت  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
ــزوارق  ــن ال ــم م ــاء، ث ــى املين ــرى إل ــرائيليون األس اإلس
إلــى ســفينة فرنســية، ترفــع علــم الصليــب األحمــر، 
ــث  ــس، حي ــواطئ طرابل ــن ش ــرات ع ــد 8 كيلومت وتبع
ــر  تســلمهم رئيــس الوفــد اإلســرائيلي شــموئيل تامي

ــر. ــب األحم ــي الصلي ــن مندوب م

ــاء، كان جنــوب لبنــان يشــهد عمليــة  وفــي تلــك االثن
االحتــالل  جيــش  قيــادة  توجهــت  فقــد  مماثلــة، 
ــم  ــت عليه ــار فعرض ــي أنص ــى معتقل ــرائيلي إل اإلس
البقــاء فــي لبنــان أو نقلهــم إلــى اجلزائــر، فاختــار 3600 
ــة، أمــا  ــان ومت نقلهــم فــي 120 حافل ــى لبن نقلهــم ال
الذيــن اختــاروا الذهــاب للجزائــر وعددهــم نحــو 1024، 
فقــد مت وضعهــم فــي مجموعــات صغيــرة فــي معتقل 
أنصــار وبــدأ نقلهــم حتــت حراســة مشــددة إلــى مطــار 
اللــد، قبــل ان تنقلهــم الطائــرات الفرنســية إلــى 

ــر. اجلزائ

ــم  ــدى وصوله ــن ل ــرى احملرري ــتقبال األس ــي اس وكان ف
ــون  ــف حوامتــة، وممثل ــاد وناي ــو إي ــر القــادة أب ــى اجلزائ إل
ــة،  ــر الوطنيــة اجلزائري عــن قيــادة حــزب جبهــة التحري
ــي  ــودون ف ــة املوج ــة والعاملي ــر العربي ــركات التحري وح
ــى،  ــني القدام ــن اجلزائري ــن اجملاهدي ــد م ــر، وحش اجلزائ
واالحتــادات الشــعبية اجلزائريــة، إضافــة إلــى صحفيــني 

ــب. عــرب وأجان

بعــد أكثــر مــن عــام علــى املفاوضــات التــي شــاركت 
فيهــا جهــات دوليــة مبــا فيهــا الصليــب األحمــر، وقائــد 
ــورة  ــام للث ــد الع ــب القائ ــات، ونائ ــر عرف ــورة ياس الث
خليــل الوزيــر، ونبيــل أبــو ردينــة، رضخــت اســرائيل الــى 
مطالــب الثــورة الفلســطينية املتمثلــة بإطــالق ســراح 
ــور،  ــدا وص ــة وصي ــار والنبطي ــالت أنص ــرى معتق أس
إضافــة إلــى مائــة أســير مــن ســجون الداخــل احملتــل، 

وإعــادة أرشــيف مركــز األبحــاث الفلســطيني واإلفــراج 
عــن ركاب الباخرتــني كورديــال وحنــان.

ــي  ــة الت ــع الوثيق ــد توقي ــادل بع ــة التب ــاءت عملي وج
ــل،  ــالث مراح ــى ث ــة عل ــون العملي ــى أن تك ــت، عل نص
اللبنانــي، حيــث  الشــاطئ  علــى  التحــرك  أولهــا 
ــى  ــرة األول ــراح ركاب الطائ ــالق س ــرائيل بإط ــوم إس تق
ــب  ــلم الصلي ــر، ويتس ــاه اجلزائ ــد باجت ــار الل ــن مط م
األحمــر األســرى اإلســرائيليني مقابــل ســماح إســرائيل 

ــر. ــى اجلزائ ــرى إل ــة لألس ــرة الثاني ــالق الطائ بانط

ــب  ــلم اجلان ــة تس ــون حلظ ــة، تك ــة الثالث ــا املرحل أم
تســمح  عندهــا  اإلســرائيليني،  اجلنــود  الفرنســي 
إســرائيل للطائــرة الثالثــة باإلقــالع باجتــاه اجلزائــر، 
علــى أن يتــم إطــالق ســراح معتقلــي معســكر أنصــار، 

ــان. ــي لبن ــاء ف ــاروا البق ــن اخت الذي

ــا«، إن  ــارس لـ«وف ــدورة ف ــير ق ــادي األس ــس ن ــال رئي وق
قيــادة »فتــح« كانــت تخطــط لإلفــراج عــن أكثــر مــن 
4700 أســير فلســطيني وعربــي مــن ســجون االحتــالل، 
ــبب  ــدد بس ــذا الع ــول به ــى القب ــرت ال ــا اضط إال أنه
الظــرف السياســي آنــذاك، ومــا رافقــه مــن محاصــرة 

احلركــة فــي طرابلــس.

وأضــاف: إنهــا كانــت عمليــة التبــادل األكبــر وضمــت 
ــالل،  ــجون االحت ــن س ــار وم ــل أنص ــن معتق ــرى م أس
ــري  ــالح التعم ــم ص ــة منه ــة الوطني ــادات احلرك وقي
بطــل  وموســى طاللقــة  أنصــار،  معتقلــي  قائــد 
ــع  ــو اصب ــد أب ــاض، وخال ــني في ــافوي، وحس ــة س عملي

مــن مجموعــة الشــهيدة دالل املغربــي.

وعربــي  فلســطيني  احلرية 4700 معتقــل  وتنفــس 
بينهــم معتقلــون فــي معســكر أنصــار، إضافــة 
الى 35 معتقــال كانــوا علــى مــن قاربــني مت احتجازهــم 
ــا  ــت به ــي قام ــة الت ــة البحري ــة القرصن ــي عملي ف
الســفن احلربيــة اإلســرائيلية فــي امليــاه الدوليــة 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة اللبناني واإلقليمي

كمــا شــملت الصفقــة 65 أســيرا كانــوا فــي ســجون 
محكومــني  كانــوا  معتقــال   52 منهــم  االحتــالل، 
بالســجن مــدى احليــاة، بينهــم ثمانيــة معتقلــني مــن 

فلســطينيي الـــ1948 .

ــة، أن  ــود الصفق ــي بن ــترطت ف ــر اش ــة التحري منظم
ــات  ــع والدراس ــر واملراج ــق والتقاري ــمول الوثائ ــم ش يت
التــي كانــت فــي أرشــيف مركز األبحــاث الفلســطيني، 
ــرائيلية  ــوات اإلس ــه الق ــه ونهبت ــتولت علي ــذي اس ال
ونقلــت عشــرات  الغربيــة،  بيــروت  دخولهــا  لــدى 
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ــى  ــا إل ــو 32 طن ــى نح ــوت عل ــي احت ــق الت الصنادي
ــة.88 املنظم

قلنديــا:  مخيــم  فــي  »فتــح«  ســر  أمــني 
االحتــالل يعايــن منــازل الشــهداء املهدمــة 

أشــهر  7 كل  القــدس  شــمال 

ــة  ــي منطق ــدس ف ــة الق ــب محافظ ــر مكت ــال مدي ق
حركة »فتــح«  ســر  أمــني  وقلنديــا،  عقــب  كفــر 
ــالل  ــوات االحت ــة، إن ق ــا فيال ــا زكري ــم قلندي ــي مخي ف
ــي  ــة ف ــهداء املهدوم ــازل الش ــن من ــرائيلي تعاي اإلس
ــة القــدس  ــا وكفــر عقــب شــمال مدين ــم قلندي مخي
ــل  ــتئناف العم ــع اس ــة من ــهر؛ بذريع ــة كل 7 أش احملتل

ــا. ــاء مكانه ــا، أو البن فيه

ــا«، ان  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــة ف ــاف فيال وأض
ــاح  ــب صب ــر عق ــدة كف ــت بل ــالل اقتحم ــوات االحت ق
ــاح  ــي مصب ــهيد املقدس ــزل الش ــت من ــوم، وداهم الي
أبــو صبيــح، الــذي هدمــت ســلطات االحتــالل جدرانــه 
ــهاده  ــب استش ــنوات، عق ــو 4 س ــل نح ــة قب الداخلي
ــة، وال  ــدس احملتل ــة الق ــراح مبدين ــيخ ج ــي الش ــي ح ف

ــا. ــزا لديه ــه محتج ــزال جثمان ي

وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل داهمــت األســبوع 
املاضــي منــازل مهدمــة تعــود لعائــالت 3 شــهداء فــي 
ــي  ــا، ف ــاء فيه ــتكمال البن ــع اس ــا، ملن ــم قلندي مخي
محاولــة للتضييــق علــى عائالتهــم، وجتســيد قبضــة 
الســيطرة بحــق أســرهم، وأبنائهــم فــي كفــر عقــب، 

ــا.89 ــم قلندي ومخي

االحتــالل يصعــد انتهاكاتــه: حملــة اعتقــاالت 
ــدون« شــمال  »مســعورة« ومســتوطنون »يعرب

الضفــة

ــن  ــة م ــات متطرف ــالل ومجموع ــوات االحت ــت ق  واصل
املســتوطنني اإلســرائيليني، اليــوم االثنــني، تصعيــد 
أبنــاء  بحــق  التعســفية  وممارســاتها  انتهاكاتهــا 

شــعبنا وممتلكاتهــم.

وفــي هــذا الســياق، طالــت عمليــات اعتقــال نفذتهــا 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــني، 20 مواطنــا 

علــى األقــل مــن الضفــة الغربيــة.

ــالل، 4  ــوات االحت ــت ق ــة رام اهلل، اعتقل ــي محافظ فف
مواطنــني مــن بلــدة كفــر نعمــة، وهــم: صالــح عطايــا 
واســتولت علــى مركبتــه اخلاصــة، ومحمــد عمــر 

88  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
89  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرة، وراســم اشــتية، وعلــي طــه، بعــد أن داهمــت  خوي
ــا. ــت مبحتوياته ــم وعبث منازله

ــالل، 7  ــوات االحت ــت ق ــل، اعتقل ــة اخللي ــي محافظ وف
ــل،  ــماعيل عقي ــود إس ــم محم ــم: باس ــني، وه مواطن
وصبــري محمــد عبــد القــادر الزهــور )49 عامــا(، وعبــد 
ــدة  ــن بل ــا( م ــور )56 عام ــد الزه ــدوي محم ــدي ب امله
بيــت كاحــل، وســائد إبراهيــم البــدوي )30 عامــا(، مــن 
مخيــم العــروب، ورامــي محمــد إبراهيــم جــرادات )30 
عامــا( مــن بلــدة ســعير، ومحمــد عبــد احلميــد محمــد 
مســاملة )24 عامــا( وأيــوب محمــد محمود مســاملة )25 
عامــاً( مــن بلــدة بيــت عــوا، وإبراهيــم محمــد صالــح 
أبــو عيــاش )37 عامــا(، مــن بيــت أمــر، والشــاب محمــد 
ــه فــي  ــي قفيشــة )17 عامــا( وجــرى اعتقال ــي هان عل

محيــط احلــرم االبراهيمــي وســط مدينــة اخلليــل.

وفــي نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الشــابني عمــر 
ــدادة )32  ــر ح ــر ياس ــا(، وجعف ــور )29 عام ــاد منص اي
عامــا(، بعــد ان داهمــت منزلــي ذويهمــا فــي منطقــة 

ــمالي. ــل الش اجلب

وفــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل كال مــن: عطــا 
محمــد دربــاس، وإســماعيل ناصــر، وروحــي اجليــار، 
ــيتي،  ــد البش ــن محم ــد الرحم ــب، وعب ــد جني ومحم
بينمــا اعتقلــت قــوات خاصــة »مســتعربة« مــن جيــش 
ــات  ــالل مواجه ــني خ ــوم، مواطن ــاء الي ــالل، مس االحت
ــا  ــة، تخلله ــدس احملتل ــور بالق ــدة الط ــي بل ــت ف اندلع
إطــالق قنابــل الغــاز والصــوت والرصــاص املغلــف 
باملطــاط صــوب املواطنــني، حيــث جــرى اعتقــال أمــني 

ــدة. ــر زاه وعم

وفــي جنــني اعتقلــت قــوات االحتــالل االســرائيلي، 
مســاء اليــوم، شــاباً فــي العشــرينات مــن عمــره، بعــد 
ــا. ــة أريح ــرب مدين ــكري ق ــز عس ــى حاج ــه عل توقيف

ــن  ــرب م ــتوطنون بالق ــم مس ــة، هاج ــة ثاني ــن جه م
مركبــات  اليــوم،  يتســهار”،   « مســتوطنة  مدخــل 
نابلــس  بــني  الواصــل  الطريــق  علــى  املواطنــني 
ــي  ــرارا ف ــوا أض ــي، واحلق ــارة والعص ــة، باحلج وقلقيلي

بعــض املركبــات علــى طريــق نابلــس قلقيليــة.90

90  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الثالثاء 2020/11/24 

ميــركل تؤكــد للرئيــس اســتعداد أملانيــا لدفــع 
جهــود صنــع الســالم إلــى األمــام

جــرى مســاء أمــس، اتصــال عبــر الفيديــو كونفرنــس، 
ــة  ــارة األملاني ــاس، واملستش ــود عب ــس محم ــني الرئي ب
التطــورات  آخــر  بحــث  مت  حيــث  ميــركل،  أجنيــال 

واملســتجدات.

اخلطــوة  أهميــة  األملانيــة  املستشــارة  وأكــدت 
اجلانــب  مــع  العالقــة  باســتعادة  الفلســطينية 
ــع  ــود صن ــع جه ــا لدف ــتعداد أملاني ــرائيلي، واس اإلس
الســالم لألمــام مــن خــالل مجموعــة صيغــة ميونــخ 
التــي تضــم أملانيــا وفرنســا ومصــر واألردن واالســتعداد 
لعقــد اجتمــاع لهــذه اجملموعــة مــع كل مــن فلســطني 
وإســرائيل علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة، مــا سيســاعد 
ــرة  ــالل الفت ــام خ ــى األم ــالم إل ــود الس ــع جه ــي دف ف
ــتواصل  ــا س ــى أن أملاني ــركل عل ــددت مي ــة. وش احلالي
ــة للحكومــة الفلســطينية  تقــدمي املســاعدات الطبي

ــاء. ــة الوب ملواجه

املستشــارة ميــركل  الرئيــس  مــن جانبــه، شــكر 
ــون  ــة للقان ــية الداعم ــا السياس ــف أملاني ــى مواق عل
الدولــي والتأكيــد علــى أهميــة اجلهــود األملانيــة، فــي 
إطــار صيغــة مجموعــة ميونــخ واســتعداد فلســطني 
ــا  ــة. كم ــرعية الدولي ــق الش ــات وف ــاب للمفاوض للذه
أكــد »أننــا ســنواصل تعزيــز عالقاتنــا مــع الــدول 

العربيــة«.91

مســتوطنون يعتــدون علــى عائلــة فــي بوريــن 
ــق  ــى طري ــني عل ــيارات املواطن ــون س ويهاجم

ــة ــس قلقيلي نابل

اعتــدى مســتوطنون أمــس اإلثنــني علــى أفــراد أســرة 
ــاء  ــس، أثن ــي نابل ــن جنوب ــدة بوري ــن بل ــطينية م فلس

ــة. ــة الصوان ــم مبنطق ــة أرضه ــم بزراع قيامه

أن  احلــق  عبــد  عمــران  جنــوى  املواطنــة  وأفــادت 
ــود  ــة جن ــني وبحراس ــن حافلت ــوا م ــتوطنني ترجل مس
االحتــالل، واعتــدوا علــى افــراد أســرتها وبينهــم إبنهــا 
عــز، وطفلــني آخريــن قاصريــن، ومت ســلبهما حقيبتهمــا 
ــر  ــوا بنث ــا وقام ــا، كم ــق محتوياتهم ــيتني ومتزي املدرس
ــت بحوزتهــم، وهددوهــم  ــي كان ــذور الت املزروعــات والب

ــألرض. ــم ل ــة عودته ــي حال ــل ف بالقت

91  جريدة األيام

وعلــى الطريــق الواصــل بــني مدينتــي نابلــس وقلقيلية، 
ــني بالقــرب مــن  ــات املواطن هاجــم مســتوطنون مركب
مدخــل مســتوطنة »يتســهار”، مــا أحلــق أضــراراً بعــدد 
ــؤول  ــن مس ــا” ع ــة “وف ــه وكال ــا نقلت ــاً مل ــا، وفق منه
ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة غســان دغلــس.

اعترضــوا  »املســتوطنني  أن  إلــى  دغلــس  وأشــار 
ــد  ــات وهاجموهــا بالعصــي، وهــذا أســلوب جدي املركب
مــن إرهــاب املســتوطنني الذيــن يســتهدفون كلمــا هــو 

فلســطيني«.

وشــنت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي أمــس حملــة 
ــن  ــاً م ــن 23 مواطن ــل ع ــا ال يق ــت م ــاالت، طال اعتق
ــم  ــابني اعتقلته ــم ش ــة، بينه ــة الغربي ــاء الضف أنح
قــوة مــن وحــدات »املســتعربني« خــالل مواجهــت 

ــدس. 92 ــة الق ــور مبدين ــي الط ــت ف وقع

تبــدأ  إســرائيل  »القــدس«:  لـــ  التفكجــي 
الغــور مســتوطنات  ربــط  مشــاريع  بتنفيــذ 

ــرض  ــرن« وف ــة الق ــروع »صفق ــاً ملش ــذاً وتطبيق تنفي
ــة«  ــمى بـــ »اإلدارة املدني ــا تس ــدأت م ــع، ب ــر الواق األم
احلكــم العســكري اإلســرائيلي فــي بيــت أيــل باإلعــالن 
ــني  ــا ب ــط م ــي ترب ــرق الت ــبكة الط ــيع ش ــن توس ع
مدينــة أريحــا وقريــة العوجــا وتوســيع الطــرق املؤديــة 
إلــى مدينــة رام اهلل مــن خــالل مــا يعــرف بـــ »طريــق 

ــات«. املعرج

وقــال خبيــر األراضــي واالســتيطان خليــل التفكجــي أن 
الســلطات العســكرية – »اإلدارة املدنيــة« أعلنــت عــن 
ــي  ــق أقليم ــات لطري ــاريع ومخطط ــريان مش ــدء س ب
رقــم 460 مقطــع مســتعمرة »يطــاف« املقامــة علــى 
أراضــي العوجــا، والقريــة نفســها علــى مســاحة 402 
دومنــاً. واملشــروع رقــم 2/822 لطريــق محلــي رقــم 4499 

مقطــع العوجــا علــى مســاحة 346 دومنــاً. 

وأضــاف: »أن مشــروع طريــق إقليمــي رقــم 449 طريــق 
املعرجــات – الطيبــة علــى مســاحة 1906 دومنــاً الواصل 
ــمال  ــارع رقــم 449 ش ــا. والش ــة العوج ــى منطق إل
ــى  ــا عل ــة والعوج ــة النويعم ــي قري ــى أراض ــا عل أريح
ــة  ــي أن اللجن ــح التفكج ــات. وأوض ــاحة 406 دومن مس
الفرعيــة للطــرق فــي »اإلدارة املدنيــة« أعلنــت عــن بــدء 
ــش  ــم ي ــي رق ــي التفصيل ــط التنظيم ــريان اخملط س
/2/882 لطريــق محلــي رقــم 4499 مقطــع العوجــا 
ــا. ــة العوج ــى قري ــود عل ــاحة 346 دومن واملوج ــى مس عل

92  جريدة القدس
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ــي »اإلدارة  ــق ف ــة للطري ــة الفرعي ــت اللجن ــا أعلن كم
التنظيمــي  اخملطــط  ســريان  بــدء  عــن  املدنيــة« 
التفصيلــي رقــم يــش/1/936 لطريــق إقليمــي رقــم 499 
ــم”  ــتعمرة »روموني ــرق مس ــون«، مفت ــارع »أل ــى ش عل
مفــرق املعرجــات املوجــود علــى أراضــي قريتــي رمــون، 

ــات. ــاحة 1906 دومن ــى مس ــة عل الطيب

ــريان  ــدء س ــن ب ــرق ع ــة للط ــة الفرعي ــت اللجن وأعلن
رقــم  التفصيلــي  التنظيمــي  اخملطــط  مفعــول 
أريحــا  شــمال   449 إقليمــي  لطريــق  يــش/2/936 
ــى  ــة النويعمــة وأراضــي العوجــا عل ــى أراضــي قري عل

دومنــات.  406 مســاحة 

وأعلنــت اللجنــة الفرعيــة للطــرق فــي »اإلدارة املدنيــة« 
عــن بــدء ســريان مخطــط التنظيــم التفصيلــي رقــم 
ــع  ــي مقط ــم 460 ف ــي رق ــق إقليم ــش/1/934 لطري ي
مســتعمرة »يطــاف« املقامــة علــى أراضــي قريــة 

ــاحة 402 دومن. ــى مس ــا، عل العوج

ــداع  ــن إي ــتيطان ع ــة لالس ــة الفرعي ــت اللجن وأعلن
ملســتعمرة   46/4/420 املفصــل  الهيكلــي  املشــروع 
ــاء  ــات لبن ــاحة 105 دومن ــى مس ــم« عل ــه أدومي »معالي
ــير«  ــي ش ــي كل ــم »ح ــتيطانية باس ــدة اس )63( وح
ــة باملوقــع املعــروف باســم  ــة العيزري علــى أراضــي قري

»القروحــة”.

وأعلنــت نفــس اللجنــة بـــ »اإلدارة املدنيــة، عــن إيــداع 
اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي رقم 9/1/404 ملســتعمرة 
»اليعــازر« املقامــة علــى أراضــي قريــة »اخلضــر« باملوقــع 
املعــروف »بــوادي الهنــدي« علــى مســاحة 107 دومنــات 
ويهــدف املشــروع إلقامــة منطقــة ســكنية ومنطقــة 

عامــة مفتوحــة.

وأعلنــت اللجنــة أخيــراً، عــن إيــداع اخملطــط الهيكلــي 
ــة  ــات” املقام ــتعمرة »إفين ــم 611 ملس ــي رق التفصيل
املعــروف  باملوقــع  العبيديــة  قريــة  أراضــي  علــى 
ــى  ــت عل ــر املي ــن البح ــرب م ــة بالق ــي” الواقع “الطراب
مســاحة 15.5 دومن بهــدف إقامــة وبنــاء “31” وحــدة 

اســتيطانية ومناطــق مفتوحــة. 93

بحضــور اشــتية: توقيــع اتفاقيــات دعــم نرويجــي 
بقيمــة 7.5 مليــون دوالر لصالــح التعليــم واملــرأة

وقعــت اليــوم الثالثــاء، برعايــة وحضــور رئيــس الــوزراء 
محمــد اشــتية، عدد مــن االتفاقيــات بدعــم مــن 

ــون دوالر. ــة 7.5 ملي ــج بقيم النروي

93  جريدة القدس

ــرام  ــوزراء ب ــس ال ــب رئي ــي مكت ــات ف ــع االتفاقي ووق
اهلل، مــع ممثلــة النرويــج لــدى فلســطني تــورن فيزتــي، 
ــرة املــرأة  ــي، ووزي ــر التربيــة والتعليــم مــروان عورتان وزي
آمــال حمــد، ووزيــر املاليــة شــكري بشــارة، ونائــب رئيس 
نوجوشــي،  بعثة UNDP لــدى فلســطني تشــيتوس 

ــادي الهدمــي. ــر القــدس ف بحضــور وزي

ــي  ــدارس ف ــن امل ــدد م ــم ع ــات دع ــمل االتفاقي وتش
مواجهــة فيــروس »كورونــا«، مــن خــالل تطويــر مرافــق 
ــى  ــدي، باإلضافــة ال ــاه، ومرافــق غســيل األي شــرب املي
دعــم التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي فــي مــدارس 
القــدس، واتفاقيــة دعــم برنامــج العمــل مــن أجــل املال 
ــات  ــمل قطاع ــي، تش ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح عبر برنام
التعليــم والزراعــة والصحــة والبلديــات، باإلضافــة الــى 

متكــني املــرأة والشــباب.

املقــدم  النرويجــي  الدعــم  الــوزراء  رئيــس  وثمــن 
لفلســطني، ناقــال حتيــات الرئيــس محمــود عبــاس 
والشــعب  للحكومــة  الفلســطيني  والشــعب 

94 النرويجــي.

ســالم  هنــاك  يكــون  لــن  بوريــل:  جوزيــف 
واســتقرار بــدون تســوية شــاملة علــى أســاس 

ــني ــل الدولت ح

 قــال املمثــل األعلــى لالحتــاد األوروبــي للشــؤون اخلارجية 
ــون  ــن يك ــه ل ــل، إن ــف بوري ــة جوزي ــة األمني والسياس
ــة  ــي املنطق ــتدامان ف ــتقرار مس ــالم واس ــاك س هن
ــرائيلي،  ــي اإلس ــراع العرب ــاملة للص ــوية ش ــدون تس ب
ــى  ــطيني، عل ــرائيلي الفلس ــراع اإلس ــيما الص وال س
أســاس حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه وقابــل للحيــاة، 

ــا. ــر املتفــق عليهــا دولًي ــى أســاس املعايي عل

ــي  ــة ف ــة مناقش ــالل جلس ــل، خ ــوال بوري ــاءت أق ج
ــط. ــرق األوس ــول الش ــي ح ــان األوروب البرمل

وأضــاف، ال يــزال الوضــع علــى األرض مقلًقــا للغايــة، ال 
ســيما بســبب اســتمرار التقــدم فــي بناء املســتوطنات 
غيــر القانونيــة واالرتفــاع الكبيــر فــي عمليــات الهــدم، 
وإن القــرار األخيــر الــذي اتخذتــه إســرائيل بفتــح 
ــات  ــي »جفع ــدة ف ــتوطنة جدي ــاء مس ــات لبن مناقص
هاماتــوس« يثيــر قلًقــا كبيــرًا، وأن خطــط الضــم 
اإلســرائيلية ال تــزال بحاجــة إلــى التخلــي عنهــا وليس 

ــا. تعليقهــا مؤقًت

وشــدد املمثــل األعلــى لالحتــاد االوروبــي للشــؤون 
ــل  ــوب العم ــى وج ــة، عل ــة األمني ــة والسياس اخلارجي

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــاء الثق ــادة بن ــة إلع ــاد طريق ــل إليج ــكل عاج بش
بــني الطرفــني، وعلــى جتنــب اإلجــراءات األحاديــة اجلانــب 

ــالم. ــود الس ــوض جه ــي تق الت

وقــال: تظــل إعــادة إطــالق املفاوضــات ضروريــة، لذلــك 
الدولــي،  اجملتمــع  أعضــاء  مــع  العمــل  ســنواصل 
ــم  ــنطن لدع ــي واش ــدة ف ــك اإلدارة اجلدي ــي ذل ــا ف مب
القانــون الدولــي وإنهــاء الصــراع وضمــان حقــوق 
متســاوية للجميــع. مضيفــا: لــن نتمكــن مــن إنهــاء 
الديناميكيــة احلاليــة املتمثلــة فــي املواجهــة الدائمــة 

ــا.95 ــل مًع ــالل العم ــن خ ــة إال م ــدام الثق وانع

املوازنــة  عجــز  دوالر  مليــون   760 الدولــي:  البنــك 
»املقاصــة” تســلم  بعــد  الفلســطينية 

ــي  ــة ف ــوة متويلي ــع فج ــه يتوق ــي إن ــك الدول ــال البن ق
ــد  ــون دوالر بع ــدار 760 ملي ــطينية مبق ــة الفلس املوازن
ــطيني  ــاد الفلس ــاش االقتص ــة، وانكم ــلم املقاص تس

ــام. ــذا الع ــبة %8 ه بنس

ــدر  ــه، ص ــر ل ــدث تقري ــي أح ــي ف ــك الدول ــال البن وق
اليــوم الثالثــاء، »إن االقتصــاد الفلســطيني ميــر بأوضــاع 
بالغــة الصعوبــة فــي عــام 2020، حيــث يواجــه ثــالث 
أزمــات تشــدد كل منهــا اآلخــر، وهــي: تفشــي جائحــة 
ــا املســتجد، وتباطــؤ اقتصــادي حــاد، ومواجهــة  كورون
سياســية مــع احلكومــة اإلســرائيلية أدت إلــى تعطــل 
حتويــل إيــرادات املقاصــة ألكثــر مــن ســتة أشــهر. وقــال 
ــي  ــش إجمال ــع أن ينكم ــن املتوق ــك، م ــة لذل »نتيج

ــو 8%. ــا بنح ــنة بأكمله ــي للس ــاجت احملل الن

وأضــاف البنــك الدولــي أن قرار الســلطة الفلســطينية 
ــيؤدي  ــرائيل س ــع إس ــيق م ــتئناف التنس ــر باس األخي
ــك  ــم ذل ــة، »ورغ ــة املالي ــدة الضائق ــف ح ــى تخفي إل
ــا  ــرة قدره ــة كبي ــوة متويلي ــد فج ــع أن توج ــن املتوق م
)العجــز بعــد املنــح   2020 760 مليــون دوالر لعــام 
املتوقعــة(، وســيظل مــن الضــروري أن تبــذل الســلطة 
ــودا  ــرائيل جه ــني وإس ــع املانح ــطينية ومجتم الفلس

ــي”. ــل إضاف ــني متوي ــرة لتأم كبي

الفلســطينية  املقاصــة  عائــدات  إجمالــي  ويبلــغ 
ــي  ــار حوال ــهر أي ــذ ش ــرائيل من ــدى اس ــة ل املتراكم
ــت  ــون دوالر(، وكان ــي 920 ملي ــيكل )حوال ــار ش 3.1 ملي
الفجــوة التمويليــة املتوقعــة، قبــل اســتئناف حتويلهــا، 

ــار دوالر. ــي 1.6 ملي حوال

ــل  ــام حتوي ــرورة انتظ ــى ض ــي عل ــك الدول ــدد البن وش
ــاظ  ــرط للحف ــرائيل كش ــن اس ــة م ــدات املقاص عائ

ــتقبال. ــادي مس ــتقرار االقتص ــى االس عل
95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقــال »فــي ضــوء الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه إيــرادات 
ــاع  ــت أوض ــالً لتثبي ــالً محتم ــا عام ــة باعتباره املقاص
االقتصــاد الفلســطيني، فــإن كفالــة تدفقهــا دون 
ــات  ــد شــرطاً أساســياً للحــد مــن التقلب انقطــاع تُع
ــتقبل”. ــي املس ــادي ف ــتقرار االقتص ــى االس ــاظ عل واحلف

ورأى ان أزمــة فيــروس كورونــا أدت إلــى تفاقــم مخاطــر 
القطــاع املالــي، »مــا دفــع اخملــاوف املتعلقــة باالســتقرار 
إلــى مســتويات مرتفعــة جديــدة، ال ســيما فــي ضــوء 
زيــادة االنكشــاف املباشــر وغيــر املباشــر للجهــاز 
املصرفــي جتــاه الســلطة الفلســطينية )زيــادة حجــم 
االئتمــان املمنــوح للحكومــة واملوظفــني العموميــني(، 
للقطاعــات  االئتمانيــة  احملافــظ  جــودة  وتدهــور 

ــية”. ــة الرئيس االقتصادي

وقــال البنــك الدولــي فــي ختــام تقريــره »ينبغــي 
ــر  ــن تأثي ــد م ــى احل ــة إل ــات الرامي ــون السياس أن تك
ــا علــى األوضــاع املاليــة جيــدة  تفشــي فيــروس كورون
ســالمة  علــى  حتافــظ  وأن  والتوجيــه،  التصميــم 
ــة، وأن تكفــل اســتمرار  القواعــد التنظيميــة االحترازي

ــي96”. ــاز املصرف ــي اجله ــة ف ــان والثق االطمئن

ــم  ــم قس ــالل تقتح ــجون االحت ــي س ــع ف ــوات القم ق
ــر” ــي »عوف )22( ف

ســجون  إلدارة  القمع التابعــة  قــوات  اقتحمــت 
ــي  ــم )22( ف ــاء، قس ــرائيلي، اليوم الثالث ــالل اإلس االحت
ســجن »عوفــر«، وشــرعت بعمليــات تفتيــش وتخريــب 

ــعة. واس

وقــال نــادي األســير فــي بيــان لــه، إن حالــة مــن التوتــر 
تســود أقســام األســرى عقــب عمليــة االقتحــام التــي 
ــاح، وكخطــوة  نفذتهــا وحــدة »املتســاداة« منــذ الصب

احتجاجيــة أوليــة، أرجــع األســرى وجبــات الطعــام.

ــع  ــذ مطل ــهد من ــر« ش ــجن »عوف ــى أن س ــار إل يُش
العــام اجلــاري، أعنــف االقتحامــات التــي نفذتهــا قــوات 
القمــع. علمــاً أن نحــو )850( أســيرا، يقبعــون فــي 

ــر«.97 ــجن »عوف س

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األربعاء 2020/11/25 

ــالت  محكمــة االحتــالل تقضــي بإخــالء 5 عائ
ــح املســتوطنني فلســطينية مــن ســلوان لصال

املركزيــة اإلســرائيلية اســتئناف  رفضــت احملكمــة 
ــح الصــادر  ــى حكــم محكمــة الصل ــك عل ــة دوي عائل
فــي شــباط 2020، والــذي قضــى بضــرورة إخــالء منزلها 
ــلوان. ــي س ــوى ف ــن اله ــي بط ــتوطنني ف ــح مس لصال

ــرر  ــة، ق ــن 240 كلم ــون م ــب، تك ــم مقتض ــي حك وف
ثالثــة قضــاة فــي احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية 
ــالت(  ــس عائ ــك )خم ــة دوي ــن عائل ــردا م ــر 26 ف مصي
ــا  ــذ م ــلوان من ــي س ــم ف ــي منزله ــون ف ــوا يعيش كان

ــام 1967. ــل الع قب

واكتفــت احملكمــة باقتبــاس حكــم منحتــه قبــل 
عــودة  عائلتــا  قدمتــه  اســتئناف  فــي  أســبوع 
والشــويكي املكونتــان مــن 3 أســر تشــمل 22 شــخصا 
وتعيشــان بالقــرب مــن عائلــة دويــك فــي بطــن الهــوى 
ــة  ــرار محكم ــى ق ــة ردا عل ــة مماثل ــوى قضائي ــي دع ف
ــام  ــذا الع ــن ه ــباط م ــي ش ــرائيلية ف ــح اإلس الصل

ــا. ــالث ملنازله ــالت الث ــالء العائ بإخ

وقالــت حركــة »الســالم اآلن«، »وهكــذا، ففــي أســبوع 
ــالت  ــس عائ ــالت )خم ــتئناف 8 عائ ــض اس ــد، مت رف واح
ــودة  ــزل ع ــي من ــالت ف ــالث عائ ــك وث ــزل دوي ــي من ف
والشــويكي( مؤلفــة مــن 45 شــخصا، وأمــرت احملكمــة 
بإخالئهــم مــن املنــازل التــي بنوهــا علــى أرض اشــتروها 

ــي«. بشــكل قانون

ــتئناف  ــب اس ــدمي طل ــالت تق ــوي العائ ــت، »تن وأضاف
ــاح  ــرص جن ــه ف ــراء ل ــو إج ــا، وه ــة العلي ــام احملكم أم
ــهر«. ــابيع أو أش ــدة أس ــتغرق ع ــد يس ــة، وق منخفض

ولفتــت »الســالم اآلن« إلــى أن حتــرك املســتوطنني هــو 
جــزء مــن خطــوة إلخــالء مجتمــع بأكملــه فــي القدس 
الشــرقية علــى أســاس ممارســة »حــق العــودة« لليهــود.

وقالــت، »الدعــاوى القضائيــة هــي جــزء مــن سلســلة 
مــن عشــرات دعــاوى اإلخــالء املرفوعــة مــن قبــل أعضاء 
جمعيــة مســتوطني )عطيــرت كوهانيــم( ضــد حوالــي 
84 عائلــة فلســطينية تعيــش فــي بطــن الهــوى فــي 
ــا  ــرض مجتمع ــة تع ــاوى القضائي ــذه الدع ــلوان. ه س

يضــم حوالــي 700 شــخص خلطــر اإلخــالء«.98

98  جريدة األيام

760 مليــون دوالر عجــر موازنــة الســلطة بعــد تســلم 
“املقاصــة”

ــي  ــة ف ــوة متويلي ــع فج ــه يتوق ــي إن ــك الدول ــال البن ق
ــد  ــون دوالر بع ــدار 760 ملي ــطينية مبق ــة الفلس املوازن
ــطيني  ــاد الفلس ــاش االقتص ــة، وانكم ــلم املقاص تس

ــام.  ــذا الع ــبة %8 ه بنس

وقــال البنــك الدولــي فــي تقريــر لــه، صــدر أمــس، »إن 
االقتصــاد الفلســطيني ميــر بأوضــاع بالغــة الصعوبــة 
فــي عــام 2020، حيــث يواجــه ثــالث أزمــات تشــدد كل 
منهــا اآلخــر، وهــي: تفشــي جائحــة كورونــا املســتجد، 
وتباطــؤ اقتصــادي حــاد، ومواجهــة سياســية مــع 
احلكومــة اإلســرائيلية أدت إلــى تعطيــل حتويــل إيــرادات 
ــة  ــال »نتيج ــهر، وق ــتة أش ــن س ــر م ــة ألكث املقاص
لذلــك، مــن املتوقــع أن ينكمــش إجمالــي النــاجت احمللــي 

ــو 8%.  ــا بنح ــنة بأكمله للس

وأضــاف البنــك الدولــي أن قرار الســلطة الفلســطينية 
ــيؤدي  ــرائيل س ــع إس ــيق م ــتئناف التنس ــر باس األخي
ــك  ــم ذل ــة، ورغ ــة املالي ــدة الضائق ــف ح ــى تخفي إل
ــا  ــرة قدره ــة كبي ــوة متويلي ــد فج ــع أن توج ــن املتوق م
760 مليــون دوالر لعــام 2020 »العجــز بعــد املنــح 
املتوقعــة«، وســيظل مــن الضــروري أن تبــذل الســلطة 
ــوداً  ــرائيل جه ــني وإس ــع املانح ــطينية ومجتم الفلس

ــي«.  ــل إضاف ــني متوي ــرة لتأم كبي

ــي  ــالت ف ــتئناف 8 عائ ــض اس ــة ترف ــة املركزي احملكم
ســلوان وتنقــل حيــازة منزلــني للمســتوطنني 

رفضــت أمــس احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية فــي 
القــدس الشــرقية دعــوى النقــض التــي تقدمــت بهــا 
8 عائــالت فــي حــي بطــن الهــوى فــي ســلوان جنــوب 
املســجد األقصــى املبــارك، وقــررت نقــل حيــازة منزلــني 
»عطــرات  االســتيطانية  اجلمعيــة  لصالــح  منهــا 

ــم”. كوهني

ويأتــي القــرار مبثابــة صدمــة وتهجيــر لنحــو 45 مواطناً 
مقدســياً مــن املتوقــع أن يخســروا بيوتهــم جــراء 
ــتوطنني  ــاوالت املس ــن مح ــك ضم ــة، وذل ــرار احملكم ق
ــي  ــم” الت ــرت كوهني ــة »عيط ــن جمعي ــني م املتطرف
ــا  ــا وقدراته ــا وعالقته ــتغل نفوذه ــنوات تس ــذ س من
ــو 700  ــر نح ــة لتهجي ــية والقضائي ــة والسياس املالي
ــوى،  ــن اله ــي بط ــكنون ف ــي يس ــطيني مقدس فلس
حيــث تزعــم ملكيــة يهوديــة مــن القــرن الـــ 19 
ملســاحة واســعة مــن األراضــي. كانــت عائــالت يهوديــة 
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ســكنتها قبــل النكبــة وتعتمــد علــى مــا يســمى بـــ 
)بتطبيــق “حــق العــودة” لليهــود( وفــق قانــون األســاس 

ــرائيلي.  اإلس

ورفضــت احملكمــة أمــس اســتئناف عائلــة دويــك علــى 
ــي  ــباط املاض ــي ش ــادر ف ــح الص ــة الصل ــرار محكم ق
ــح  ــا لصال ــالء منزله ــرورة إخ ــى بض ــذي قض 2020، وال
مســتوطنني فــي بطــن الهــوى فــي ســلوان، فــي 
ــاه  ــة قض ــرر ثالث ــة، ق ــي 240 كلم ــب، ف ــم مقتض حك
فــي احملكمــة احملليــة مصيــر 26 فــرداً مــن عائلــة دويــك 
ــذ مــا  ــن يعيشــون فــي منزلهــم فــي ســلوان من الذي
ــة  ــت احملكم ــام 1967. واكتف ــالل ع ــة واحت ــل نكس قب
ــتئناف  ــن اس ــبوع م ــل أس ــدر قب ــم ص ــاس حك باقتب
مــن قبــل عائــالت عــودة وشــويكي فــي الدعــوى. مماثــل. 
كمــا رفــع املســتوطنون دعــوى قضائيــة ضــد عائــالت 
ــخصا(،  ــم 22 ش ــالت تض ــالث عائ ــويكي )ث ــودة وش ع
ــك فــي بطــن الهــوى،  ــة دوي تعيــش بالقــرب مــن عائل
ــل. ــباط املقب ــي ش ــالء ف ــح باإلخ ــة الصل ــرت محكم وأم

ــر لهــا مســاء  ــت حركــة »الســالم اآلن« فــي تقري وقال
ــتئناف 8  ــض اس ــد، رف ــبوع واح ــي أس ــس أنــه ف أم
عائــالت )خمــس عائــالت فــي بيــت دويــك وثــالث عائــالت 
فــي بيــت عــودة وشــويكي( مؤلفــة مــن 45 شــخصاً، 
وأمــرت احملكمــة بطردهــم مــن منازلهــم التــي بنوهــا 
ــالت  ــوي العائ ــي. تن ــى أرض اشــتروها بشــكل قانون عل
التقــدم بطلــب للصحــول علــى إذن لالســتئناف أمــام 
ــة،  ــة ضئيل ــه فرص ــراء لدي ــو إج ــا، وه ــة العلي احملكم

ــهر. 99 ــابيع أو أش ــدة أس ــتغرق ع ــد يس وق

ــى  ــة عل ــرائيل باملصادق ــام اس ــن قي ــر تدي مص
ــدس ــدة بالق ــتيطانية جدي ــدات اس ــاء وح بن

ــرائيل  ــة اس ــة مصادق ــر العربي ــة مص ــت جمهوري أدان
علــى بنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة فــي جبــل أبــو 

غنيــم بالقــدس الشــرقية احملتلــة.

وأكــد املتحــدث باســم اخلارجيــة املصريــة أحمــد 
حافــظ فــي بيــان صحفــي اليــوم األربعــاء، أن اســتمرار 
ــي  ــي األراض ــتيطانية ف ــرائيلية االس ــات اإلس السياس
الفلســطينية احملُتلــة يقــوض مــن فــرص حــل الدولتنّي، 
ويقــف أمــام جهــود إحيــاء العمليــة التفاوضية ســعياً 
للوصــول إلــى تســوية شــاملة وعادلــة للقضيــة 
ــد لألمــن  الفلســطينية، فضــالً عمــا مُيثلــه مــن تهدي

ــة. ــي املنطق ــتقرار ف واالس

ــط  ــى مخط ــت عل ــالل صادق ــلطات االحت ــت س وكان
ــار  ــي مط ــى أراض ــتيطانية عل ــدة اس ــاء 9000 وح لبن

99  جريدة القدس

ــتوطنة  ــي مس ــتيطانية ف ــدة اس ــا، و1530 وح قلندي
»رمــات شــلومو« علــى أراضــي شــعفاط، و570 وحــدة 
اســتيطانية فــي مســتوطنة »هــار حومــاه« علــى 
أراضــي جبــل أبــو غنيــم، إضافــة إلــى الوحــدات 
ــوس«  ــات هامت ــتوطنة »جفع ــي مس ــتيطانية ف االس
ــب آالف  ــى جان ــذا إل ــا، ه ــت صفاف ــي بي ــى أراض عل
مســتوطنة  فــي  األخــرى  االســتيطانية  الوحــدات 
ــتيطاني  ــط االس ــار اخملط ــي إط ــم«، ف ــه أدومي »معالي

100.»1 »إي 

بخطــوات  البــدء  يقــررون  »عوفــر«  أســرى 
االقتحامــات  علــى  احتجاجــا  تصعيديــة 

أوضاعهــم وســوء 

تســود حالــة مــن التوتــر واالضطــراب معتقــل »عوفــر« 
ــه  ــذي نفذت ــك بعــد االقتحــام ال ــوم أمــس، وذل ــذ ي من
ــل  ــي معتق ــم )22( ف ــادا« لقس ــع »املتس ــوات القم ق
»عوفــر«، حيــث نفــذت عمليــات تفتيــش وتخريــب 

ــرى. ــات األس ــرت مقتني ــم ودم ــعة بالقس واس

وأوضحــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، فــي تقريــر 
أصدرتــه ظهــر األربعــاء، أن أســرى »عوفــر« قــرروا البــدء 
بخطــوات تصعيديــة احتجاجــاً علــى ســوء أوضاعهــم 
املعيشــية، وعلــى االقتحامــات الهمجيــة املتكــررة 
ــة  ــذ بداي ــتهدفهم من ــي تس ــل، والت ــام املعتق ألقس

العــام.

ــات  ــاع وجب ــس بإرج ــوم أم ــرى ي ــام األس ــت: ق وأضاف
الطعــام، كمــا أن هنــاك 14 أســيراً مــن مختلــف 
ــت إدارة  ــام فقام ــول لألقس ــوا الدخ ــات رفض التنظيم
ــرى  ــني األس ــن ب ــن، وم ــل الزنازي ــم داخ ــل بزجه املعتق
املتواجديــن حاليــاً داخــل الزنازيــن األســير أكــرم حامــد 
ــد  ــودة ومحم ــامة ع ــرى، وأس ــام لألس ــل ع ــو ممث وه

ــرى. ــن األس ــم م ــعيد وغيره س

وأشــارت إلــى أن إدارة »عوفــر« تســلب األســرى أبســط 
ــي  ــل تفش ــي ظ ــيما ف ــية، ال س ــم األساس حقوقه
ــف  ــواد التنظي ــم م ــر له ــي ال توف ــا«، فه ــاء »كورون وب
فــي  املوجــودة  »الكانتينــا«  وأصنــاف  واملعقمــات، 
املعتقــل ســيئة النــوع وقليلــة جــدا، والفرشــات التــي 

ــوم. ــح للن ــة وال تصل ــرى رطب ــتخدمها األس يس

ونوهــت إلــى أن  قســم )17( الــذي مت تخصيصــه حديثــاً 
للحجــر الصحــي، الحتجــاز األســرى املصابــني بفيــروس 
كورونــا، ال يصلــح للحجــر ويفتقــر إلــى أدنــى مقومــات 
احليــاة، موضحــة أن األســرى طالبــوا إدارة املعتقــل 
مــرات عديــدة حتســني أوضاعهــم احلياتيــة، لكــن اإلدارة 

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــود وهميــة، ومماطلــة، وتســويف  ــدم ســوى وع ال تق
بشــكل مقصــود. 

وأعربــت الهيئة عــن قلقهــا مــن تدهــور األوضــاع فــي 
ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــرائيلية، ف ــالت اإلس ــف املعتق مختل
االجــراءات القمعيــة والتنكيليــة التــي تنتهجهــا إدارة 
ــف  ــى مختل ــيرات عل ــرى واألس ــق األس ــجون بح الس

ــدة.101 األصع

فــي  وبركســات  منزلــني  يهــدم  االحتــالل 
أريحــا شــمال  فصايــل 

هدمــت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
منزلــني وبركســات فــي منطقــة فصايــل باألغــوار 

ــا. ــة أريح ــمال مدين ش

ــت  ــالل هدم ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــل »وف ــاد مراس وأف
الســواركة  لعائلتــي  تعــود  وبركســات،  منزلــني، 

والنــواروة.

واعتبــر محافــظ اريحــا واألغــوار جهــاد ابــو العســل ما 
تقــوم بــه ســلطات االحتــالل »محاولــة لتغييــر الواقــع 
وفــرض حقائــق جديــدة علــى األرض«، مــن خــالل 
التهجيــر القســري، والتجريــف، والهــدم املمنهــج، 
احلقوقيــة  واملنظمــات  الدوليــة  اجلهــات  مطالبــا 
بإلــزام اســرائيل بالتوقــف عــن ذلــك واحتــرام القوانــني 

ــة.102 الدولي

عمــان: اللجنــة االستشــارية »لألونــروا« جتتمع 
فــي خضــم وضــع متويلــي مقلق

املفــوض العــام لألونــروا: هــذه املــرة األولــى التــي تصل 
فيهــا »األونــروا« إلــى حافــة الهاوية

ــة األمم املتحــدة  ــة االستشــارية لوكال اجتمعــت اللجن
إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني فــي الشــرق 
ــغ  ــق بال ــم قل ــي خض ــا، ف ــروا« افتراضي ــى »األون األدن

ــة. ــذي تواجهــه الوكال ــي ال ــال العجــز املال حي

 واســتعرض املفــوض العــام »لألونــروا« فيليــب الزارينــي 
خــالل اللقــاء الــذي مت عبــر تقنيــة »الفيديــو كونفرنس« 
ــع  ــى دف ــة عل ــدرة الوكال ــدم ق ــة بع ــر املرتبط اخملاط
رواتــب مــا يزيــد علــى 28,000 موظــف/ة، إذا لــم يصــل 
ــل كاف علــى الفور. ودعــا بشــكل عاجــل اللجنــة  متوي
ــتمرار  ــان اس ــي ضم ــاعدته ف ــى مس ــارية إل االستش
ــون  ــا مجموعــه 5,7 ملي تقــدمي اخلدمــات األساســية مل
الجــئ مــن فلســطني فــي الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 

101  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
102  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــدا ف ــان، وحتدي القــدس، وغــزة، وســورية واألردن، ولبن
الوقــت الــذي تتواصــل فيــه اجلائحــة الصحيــة العاملية 
ــر  ــة للمخاط ــد عرض ــخاص األش ــى األش ــر عل بالتأثي

فــي العالــم.

ــدي  ــر ل ــوم، ال تتوف ــن الي ــارا م ــي: »اعتب ــال الزارين وق
ــي  ــرين الثان ــهر تش ــب ش ــع روات ــة لدف ــوال كافي أم
ــوط  ــى اخلط ــون عل ــن يعمل ــروا«، الذي ــي »األون ملوظف
أن  مضيفــا  كورونــا،  جائحــة  ملواجهــة  األماميــة 
ــني،  ــني االجتماعي ــم، والعامل »عمــال الصحــة، والتعلي
ــل  ــال كل ــون ب ــن يعمل ــم مم ــة، وغيره ــال النظاف وعم
قــد أظهــروا التزامــا هائــال وتضامنــا مــع الجئــي 
ــع  ــن اجملتم ــون م ــا قادم ــم موظفين ــطني، ومعظ فلس
ــابهة.  ــرى مش ــة وأخ ــات صحي ــون حتدي ــه، ويواجه ذات
ومــن أجلهــم، فإننــي أحــث اجملتمــع الدولــي علــى رفــع 

ــوري”. ــكل ف ــروا« بش ــه »لألون ــتوى دعم مس

ــروا«، والعمــل ســويا  وأكــد املشــاركون دعمهــم »لألون
إليجــاد الســبل الكفيلــة بتجنــب أزمــات ماليــة 
ــي  ــي ف ــر دول ــم مؤمت ــى تنظي ــوا إل ــا دع ــررة. كم متك
وتبنــي  ملناقشــة   ،2021 العــام  األول مــن  النصــف 
ــة  ــة وكال ــام والي ــاء مبه ــل اإليف ــن أج ــتراتيجية م اس
ــفافية،  ــة، والش ــتويات الفعالي ــى مس ــوث، بأقص الغ

والكفــاءة، واملســاءلة.

ــرة  ــي امل ــذه ه ــروا ان »ه ــام لألون ــوض الع ــاف املف وأض
األولــى فــي الذاكــرة التــي تصــل »األونــروا  فيهــا 
ــا، أو  ــوال لديه ــر األم ــدم توف ــة، لع ــة الهاوي ــى حاف إل
ــيرا  ــهرين«، مش ــب ش ــة رات ــدة لتغطي ــدات مؤك تعه
إلــى أن »األونــروا قــد تســلمت هــذا العــام أقــل 
مســتوى مــن التبرعــات منــذ العــام 2012، وذلــك فــي 
ــار  وقــت تتفاقــم فيــه احتياجــات الالجئــني بســبب آث

ــحيحة”. ــم الش ــى موارده ــة عل اجلائح

وأوضحــت »األونــروا« فــي بيــان، أن اللجنــة االستشــارية 
ــوض  ــاعدة املف ــح ومس ــدمي النص ــام تق ــة مبه مكلف
ــة  ــة الوكال ــام والي ــاء مبه ــي اإليف ــروا« ف ــام »لألون الع
وفــي تنفيــذ برامجهــا. وهــي جتتمــع مرتــني فــي العــام، 
ــي،  ــرين الثان ــران وتش ــي حزي ــك ف ــون ذل ــا يك ــادة م ع
ملناقشــة القضايــا ذات األهميــة، وتســعى جاهــدة 
ــة. ــا للوكال ــأن دعمه ــي اآلراء بش ــق ف ــى تواف ــول إل للوص

وقــد عملــت وكالــة الغــوث علــى تأمــني قــرض بقيمــة 
20 مليــون دوالر مــن الصنــدوق املركزي لإلغاثــة الطارئة، 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاعد فــي التدفــق النقدي 
وتغطيــة جــزء مــن رواتــب شــهر تشــرين الثانــي، إال أنه 
ســيضيف التزامــات ماليــة إضافيــة علــى الوكالــة عام 
ــة  ــات اإلضافي ــن التبرع ــد م ــاعد العدي 2021. وستس



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

61

 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

األخيــرة فــي التقليــل مــن الفجــوة التمويليــة الفوريــة 
البالغــة 114 مليــون دوالر، إال أن األمــوال املتوفــرة اليوم ال 
تقتــرب بــأي حــال من األمــوال املطلوبــة لتغطيــة كامل 

الرواتــب لشــهري تشــرين الثانــي وكانــون األول.103

فشل احلوار بني ممثلي األسرى وإدارة »عوفر”

 قــال نــادي األســير إن جلســة احلــوار التــي عقــدت يــوم 
ــد  ــر« ق ــجن »عوف ــرى وإدارة س ــي األس ــني ممثل ــس ب أم
فشــلت، واألخيــرة نقلتهــم إلــى الزنازين، بعــد رفضهم 

العــودة إلــى األقســام كخطــوة احتجاجيــة.

ــر«  ــجن »عوف ــان، إن س ــي بي ــير، ف ــادي األس ــال ن  وق
يشــهد منــذ يــوم أمــس حالــة مــن التوتــر، بعــد عملية 
ــاداة«  ــع »املتس ــوات القم ــا ق ــي نفذته ــام الت االقتح

ــوار. ــل احل ــت بفش ــم )22(، وانته لقس

وأوضــح، أن األســرى يــوم أمــس وكخطــوة احتجاجيــة 
أوليــة، أرجعــوا وجبــات الطعــام، الفتــاً إلــى أن ســجن 
ــف  ــهد أعن ــاري، ش ــام اجل ــع الع ــذ مطل ــر«، ومن »عوف
االقتحامــات، وحتديــداً منــذ تاريــخ استشــهاد رفيقهــم 

األســير داوود اخلطيــب فــي شــهر أيلــول املاضــي.

يذكــر أن قرابــة )850( أســيراً يقبعــون فــي ســجن 
»عوفــر«.104

نائل البرغوثي.. نسر األسر وغزاله الطريد

ــن  ــي زنازي ــة ف ــنوات طويل ــي س ــل البرغوث ــاش نائ ع
ــي  ــة ف ــرى طويل ــنوات أخ ــت األرض، وس ــالل حت االحت
ــا  ــق عتمته ــده يش ــرف موص ــي غ ــا ف ــام، ومثله اخلي
ضــوء يتســلل مــن نافــذة صغيــرة مشــبكة بأســالك 

ــة. ــان حديدي وقضب

هــي 41 عامــا و8 أيــام أمضاهــا البرغوثــي، حتــى إعــداد 
ــه  ــي زنازين ــالل.. ف ــجون االحت ــي س ــر، ف ــذا التقري ه
ــني  ــال ب ــطاته، متنق ــه وبوس ــز توقيف ــة ومراك العفن

ــر. ــجن وآخ س

ــطني  ــر فلس ــب« و«نس ــو الله ــر أب ــور« و«الثائ ــو الن »أب
ــموه  ــر، ورس ــاق األس ــه رف ــق علي ــذا أطل ــق« هك احملل
محلقــا علــى جــدران ســجن جنيــد.. وأكثــر مــن ذلــك 

ــرب. ــطينيني والع ــرى الفلس ــد األس ــو عمي ه

ــه  ــي )63 عامــاً( فــي بلدت ــل البرغوث ــزور بيــت نائ مــن ي
ــا مــدى حــب  ــر شــمال غــرب رام اهلل، يفهــم متام كوب
ــو  ــه تخل ــكاد أرض ــال ت ــاألرض، ف ــي ب ــق البرغوث وتعل
مــن أي شــجرة مثمــرة.. كيــف ال وهــو الفــالح واملــزارع 

103  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
104  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــراب. ــق الت ــر وعاش والثائ

بيــت حتيطــه كــروم العنــب والزيتــون مــن الشــرق، ومــن 
الغــرب أشــجار الصبــر الكثيــف، خلــف البيــت مزيــج 
ــة  ــة، أمــا اجلهــة األمامي ــات البري ــات والنبات مــن اللوزي
اجلنوبيــة، فتكتــظ بأشــجار الفواكــه واحلمضيــات 

ــذوق ثمارهــا. ــه دون أن يت ــي زرعهــا بيدي الت

ونائــل هــو راعــي األغنــام فــي الِصغــر، والريفــي الــذي 
ــي  ــة، ف ــل احلجري ــل األرض والسالس ــني حباي ــز ب تقاف
ســتينيات وبدايــات ســبعينيات القــرن املاضــي، قبــل أن 
يعتقلــه االحتــالل بتاريــخ 18 كانــون أول 1977، ويحكــم 
بســجنه ملــدة ثالثــة أشــهر، وعقــب االفــراج عنــه بـــ14 
يومــاً، اعتقــل مجــددا برفقــة رفيقــه فخــري البرغوثــي، 

ليصــدر بحقهمــا حكــم باملؤبــد و18 عامــاً.

اشــتهر نائــل البرغوثــي بــني األســرى بأنــه قــارئ نَِهــم 
ــدث  ــى التح ــادرٌ عل ــًدا، وق ــعٌة ج ــٌة واس ــه ثقاف ولدي
ــل  ــا داخ ــد تعلمه ــث كان ق ــة، حي ــة والعبري باإلجنليزي
الســجن.. ولعل الزائــر ملكتبتــه الشــخصية يجــد 
عشــرات الكتــب التــي تــروي حكايــات فلســطني 
ــا«..  ــا واجتماعي ــا واقتصادي ــيا وأمني ــا وسياس »تاريخي
معظــم مــا كتــب عــن فلســطني قــرأه نائــل واحتفــظ 
ــي  ــا الت ــخ واجلغرافي ــق للتاري ــا العاش ــو أيض ــه.. وه ب
تخصــص بهمــا فــي جامعــة القــدس املفتوحــة التــي 
انتســب إليهــا فــي العــام 2013، وهــو فــي ســن ال56، 

ــني! ــى ح ــل إل ــي تأج ــه الدراس ــن حلم لك

زيــارة  نائــل فــي طفولتــه  »واحــدة مــن هوايــات 
املســجد األقصــى، دون علــم ذويــه« يقــول قريبــه 
مشاكســاً  نائــل  كان  البرغوثي. ويضيــف:  فخــري 
منــذ صغــره، نــادرا مــا يســتجيب ألوامــر االبتعــاد عــن 
ــدة  ــي واح ــالل، وف ــش االحت ــة جي ــرات ومالحق املظاه
ــود  ــد اجلن ــن أح ــا م ــرق عص ــات، س ــك املواجه ــن تل م
فــي منتصــف الســبعينيات وبقــي محتفظــا بهــا فــي 
ــل أن يصادرهــا جيــش  ــة، قب بيتــه حتــى ســنوات قليل
االحتــالل خــالل واحــدة مــن اقتحاماتــه املتكــررة لبيــت 

ــي. البرغوث

اميــان نافــع، زوجــة نائــل، وهــي محــررة أمضــت عشــر 
ــت  ــالل، قال ــجون االحت ــي س ــنوات )1997-1987( ف س
ــام 1997،  ــل ع ــم نائ ــرة باس ــمعت ألول م ــا«: س لـ«وف
حــني طلبنــي للــزواج، بعــد حتــرري، لكــن ظــروف خاصــة 
ــام 2004،  ــي ع ــا ف ــم الحق ــب، ث ــام النصي ــت إمت منع
فشــدني إصــراره علــى الــزواج منــي، وهــو مــا كان لنــا 
ــا  ــالل ســرق من ــي 2011، لكــن االحت فــي تشــرين الثان
ــام 2014،  ــددا ع ــه مج ــد أن اعتقل ــا، بع ــة عمرن فرح

ــر مــن 32 شــهراً. ــا أكث ــم نعــش مــع بعضن ــث ل حي
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ــرر،  ــني يتح ــل ح ــط نائ ــاذا يخط ــول م ــؤالنا ح ــن س ع
ــة  ــو كتاب ــه ه ــوي فعل ــيء ين ــر ش ــع: أكث ــت ناف أجاب
جتربتــه فــي األســر، إضافــة إلــى جتربتــي، ونحــن 
متأكــدان أنهــا ســتكون غنيــة وملهمــة لألجيــال 
ــا اخلاصــة وتاريــخ  ــا وملراحــل طويلــة مــن حياتن ولتراثن

ــل. ــعبنا املناض ش

وخــالل ســنوات اعتقالــه، فقــد البرغوثــي والديــه، 
وعندمــا أطلــق ســراحه خــالل صفقــة لتبــادل األســرى 
ــراج  ــل االف ــيرا مقاب ــن 1047 اس ــراج ع ــا االف مت مبوجبه
ــاً  ــه خالي ــت أهل ــد نائل بي ــاليط.. وج ــدي ش ــن اجلن ع
ــان  ــرى حن ــه الصغ ــت اخت ــداه وكان ــي وال ــد توف فق
عمرهــا 13 عامــاً عندمــا مت اعتقــال أخويهــا. وقــد 
تزوجــت قبــل أشــهر مــن إطــالق ســراح أخيهــا عمــر 

ــدة. ــت ج ــام 1985، واصبح ع

وتــرى زوجتــه اميــان نافــع، أن ســر إعــادة االحتــالل 
اعتقــال نائــل وإعــادة حكمــه الســابق »املؤبــد« هــو قوة 
نائــل وإصــراره علــى مبادئــه التــي اعتقــل مــن أجلهــا 
ــه،  ــالل أو مهادنت ــه لالحت ــدم تنازل ــا، وع ــل 41 عام قب
ــم..  ــام بقضيته ــرى واالهتم ــؤون األس ــه لش ومتابعت
ــد.105 ــه الطري ــق وغزال ــجون احملل ــر الس ــه »نس ــك أن ذل

االحتــالل يهــدم 5 مســاكن ويدمــر شــبكة ميــاه فــي 
يطــا جنــوب اخلليــل

ــاء،  ــوم األربع ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق هدم
خمسة مســكان شــرق يطــا فــي اخلليــل، جنــوب 

ــة. ــة الغربي الضف

وأفــاد منســق جلــان احلمايــة والصمــود فــي يطــا فــؤاد 
العمــور لـ«وفــا«، بــأن جرافــات االحتــالل هدمــت منــزل 
املواطــن رســمي أبــو عــرام، والــذي تبلــغ مســاحته 65 
متــرا مربعــا فــي منطقــة الركيــز، ومنــزل املواطــن حامت 
مخامــرة، وتبلــغ مســاحة 35 متــرا مربعــا فــي منطقــة 

التوانــي شــرق يطــا، بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

ــارورة  ــة ص ــي منطق ــالل ف ــوات االحت ــت ق ــا هدم كم
ــذي  ــور ال ــالل العم ــن ج ــود للمواط ــة تع ــدة صحي وح

ــة. ــك املنطق ــي تل ــوف ف ــد الكه ــي اح ــكن ف يس

ــة  ــان الوطني ــق اللج ــال منس ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
والشــعبية ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور، 
ــوب  ــن الط ــكنني م ــت مس ــالل هدم ــوات االحت إن ق
مبســافر  الضبــع  خلــة  منطقــة  فــي  والصفيــح 
ــر  ــي جاب ــر عل ــر وعام ــقيقني جاب ــودان للش ــا تع يط
ــز  الدبابســة، الى جانــب غرفــة ســكنية للمواطــن فاي
ــا. ــرق يط ــد« ش ــر العبي ــع »مغاي ــع بتجم ــرة تق مخام

105  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــبكة  ــالل ش ــات االحت ــرت جراف ــق، دم ــور الح ــي تط وف
امليــاه الراببطــة جتمــع »صفــي« شــرق البلــدة، والتــي مت 

اخطــار ازالتهــا قبــل اســبوع.

وكانــت قــوات االحتــالل قــد ســلمت املواطنــني خــالل 
ــي  ــدم ف ــارا باله ــن 16 إخط ــر م ــاري اكث ــهر اجل الش
ــدم. ــات ه ــبع عملي ــا س ــذت منه ــا، نف ــة ذاته املنطق

وأشــار العمــور إلــى ان االحتــالل يســعى إلــى تشــريد 
املواطنــني فــي هــذه املنطقــة مــن خــالل هــدم منازلهم 
واالســتيالء علــى أراضيهــم لصالــح مســتوطنات 
ــون”.106 ــال« و«ماع ــات افيج ــال« و«حف ــل« و«افيج »كرمئي

اخلميس 2020/11/26

جيــش االحتــالل يهــدم منشــآت فــي عــدة 
مناطــق وعشــرات املســتوطنني يقتحمــون 

مجــدداً سبســطية 

هــدم االحتــالل، أمــس، عــدة مســاكن وأمــالك ملواطنــني 
فــي يطــا جنــوب اخلليــل، وبلــدة فصائــل شــمال أريحــا، 
عــالوة علــى اعتقــال 8 مواطنــني مــن مختلــف أنحــاء 

الضفــة.

ففــي محافظــة اخلليــل، هدمــت قــوات االحتــالل، 
خمســة مســاكن شــرق يطــا.

ــود  ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــور منس ــؤاد العم ــر ف وذك
فــي يطــا، أن جرافــات االحتــالل هدمــت منــزل املواطــن 
ــاً  ــراً مربع ــاحته 65 مت ــغ مس ــرام، وتبل ــو ع ــمي أب رس
فــي منطقــة الركيــز، ومنــزل املواطــن حــامت مخامــرة، 
وتبلــغ مســاحة 35 متــراً مربعــاً فــي منطقــة التوانــي، 

ــاء دون ترخيــص. بحجــة البن

ــارورة  ــة ص ــي منطق ــالل ف ــوات االحت ــت ق ــا هدم كم
ــذي  ــور ال ــالل العم ــن ج ــود للمواط ــة، تع ــدة صحي وح

ــة. ــي املنطق ــوف ف ــد الكه ــي أح ــكن ف يس

وفــي الســياق ذاتــه، قــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان 
الوطنيــة والشــعبية ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان، 
ــوب،  ــن الط ــكنني م ــت مس ــالل هدم ــوات االحت إن ق
ــع مبســافر يطــا،  ــة الضب ــح فــي منطقــة خل والصفي
تعــودان للشــقيقني جابــر وعامــر علــي جابر الدبابســة، 
ــرة  ــز مخام ــن فاي ــكنية للمواط ــة س ــب غرف ــى جان إل

ــد« شــرق يطــا107. ــر العبي تقــع بتجمــع »مغاي

106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
107  جريدة األيام
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ــياً  ــاً مقدس ــون مواطن ــالل يعدم ــود االحت جن
ــس« ــة ده ــم »محاول ــم بزع ــز الزعي ــرب حاج ق

استشــهد أمــس، مواطــن مقدســي، جــراء اســتهدافه 
بالرصــاص مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي قــرب 

حاجــز الزعيــم شــرق املدينــة املقدســة.

 33( فقــد استشــهد الشــاب نــور جمــال شــقير 
ــدود  ــرس احل ــالق ح ــد إط ــلوان، بع ــدة س ــن بل ــاً( م عام
ــيارته  ــي س ــده ف ــاء تواج ــه أثن ــار علي ــرائيلي الن االس

ــز. ــد احلاج عن

وتوافــد املئــات مــن الفلســطينيني إلــى منزل الشــهيد 
فــي حــي وادي الربابــة ببلــدة ســلوان.

ــان أن  ــي بي ــرائيلي ف ــالل اإلس ــرطة االحت ــت ش وزعم
الشــاب حــاول دهــس أحــد افــراد شــرطة حــرس احلــدود 

فــي احلاجــز قبــل إطــالق النــار عليــه.

ــهيد  ــد الش ــق وال ــت الح ــي وق ــرطة ف ــت الش واعتقل
ونقلتــه إلــى مــكان تواجــد الســيارة حيــث قــال 
للصحافيــني: »رأيــت الســيارة وشــاهدت آثــار رصاصــة 

ــائق«. ــة الس ــاه منطق ــي باجت ــاج األمام ــي الزج ف

وأضــاف بعــد نوبــة مــن البــكاء: »قتلــوه ويريــدون أخــذ 
الــدار وحبســوا اثنــني مــن أوالدي.. مــا الــذي يريدونــه؟«.

ــد  ــت أعتق ــهد وكن ــه استش ــي ان ــم يبلغون ــع »ل وتاب
أنــه فــي حــال خطيــرة وعرفــت فقــط مــن احملامــي أنــه 

ــهد«. استش

ــا  ــفى هداس ــي مستش ــة ف ــادر طبي ــب مص وبحس
ــى املستشــفى فــي  العيســاوية فــإن شــقير وصــل إل

ــه. ــي بطن ــة ف ــه برصاص ــد إصابت ــة بع ــة حرج حال

وزعمــت شــرطة االحتــالل أنهــا أوقفــت الشــهيد 
وعندمــا طلبــت منــه إبــراز وثائــق الســيارة فإنــه قــدم 

ــر. ــخص آخ ــدو لش ــا يب ــى م ــق عل وثائ

وأضافــت: »أثنــاء التفتيــش بــدأ املشــتبه بــه بالســرعة 
وأصــاب أحــد أفــراد شــرطة حــرس احلــدود الــذي تواجــد 

فــي املــكان وإثــر ذلــك مت إطــالق النــار عليــه«.

احلــدود أصيــب بجــروح  وتابعــت »شــرطي حــرس 
ــى املستشــفى لتلقــي العــالج«.  ــه إل طفيفــة ومت نقل
ــهيد  ــان الش ــالل جثم ــرطة االحت ــزت ش ــد احتج وق

ــه.108 ــراد عائلت ــلمه ألف ــم تس ول

108  جريدة األيام

ــاذ  ــي باتخ ــاد االوروب ــه دول االحت ــدد مطالبت ــتية يج اش
حملــة  مــن  املســتوطنني  جتــاه  فعليــة  خطــوات 

جنســياتها

جــدد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، خــالل لقائــه ممثــل 
ــطني  ــدى فلس ــم ل ــر املقي ــلوفاكيا غي ــة س جمهوري
جوزيــف هــودي، مطالبتــه دول االحتــاد األوروبــي، باتخــاذ 
خطــوات فعليــة وجــادة جتــاه املســتوطنني مــن حملــة 
جنســياتها، كونهــم يقطنــون فــي مســاكن غيــر 

ــة. ــق الدولي ــون واملواثي ــق القان شــرعية وف

ــودي،  ــفير ه ــه الس ــالل لقائ ــوزراء خ ــس ال ــث رئي وبح
مبكتبــة فــي مدينــة رام اهلل، اليــوم اخلميــس، آخــر 
وأطلعــه  السياســية،  واملســتجدات  التطــورات 
علــى االنتهــاكات اإلســرائيلية، واســتمرار التوســع 
االســتيطاني، واالســتيالء علــى األراضــي، مشــددا علــى 
ــة  ــرائيل املمنهج ــوات إس ــن خط ــي ضم ــك يأت أن ذل
لتدميــر حــل الدولتــني، وأي فرصــة إلقامــة الدولــة 

الفلســطينية.

وأكــد اشــتية أهميــة تعزيــز التعــاون املشــترك مــا بــني 
البلديــن علــى كافــة األصعــدة، مشــيرا إلــى العالقــات 

املميــزة التــي جتمــع فلســطني وســلوفاكيا.109

ــاريع  ــل مش ــورو لتموي ــون ي ــد بـــ56 ملي ــا تتعه أملاني
فلســطينية فــي 2021

ــوم اخلميــس، تعهدهــا  ــة، الي  أعلنــت احلكومــة األملاني
ــون  ــغ 55.56 ملي ــطينية مبل ــة الفلس ــح احلكوم من
يــورو )66.2 مليــون دوالر(، لتمويــل مشــاريع فــي قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، خــالل العــام 

املقبــل.

ــالمة إن  ــتيفان س ــوزراء س ــس ال ــار رئي ــال مستش وق
املنحــة األملانيــة اجلديــدة ستســتخدم فــي متويــل 
مشــاريع فــي قطاعــات: امليــاه والصــرف الصحــي، 
ودعــم  احمللــي،  احلكــم  لهيئــات  التحتيــة  والبنــى 
القطــاع اخلــاص والشــركات الصغيــرة، وقطــاع الزراعة، 

ــي. ــي والتقن ــب املهن ــباب، والتدري ــغيل الش وتش

وأضــاف خــالل مؤمتــر صحفــي فــي ختــام جولــة 
ــطينية  ــني الفلس ــني احلكومت ــنوية ب ــاورات الس املش
واألملانيــة بشــأن املســاعدات األملانيــة لفلســطني، 
ــع  ــة تق ــتمولها املنح ــي س ــاريع الت ــع املش أن »جمي
ضمــن أولويــات احلكومــة، وتغطــي كافــة املناطــق فــي 

ــزة«. ــاع غ ــدس وقط ــة والق الضف
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وأشــاد ســالمة بدعــم أملانيــا »التــي تعتبــر أكبــر مانــح 
ــطيني«. للشعب الفلس

أملانيــا  تقدمــه  الــذي  االســنوي  للدعــم  وإضافــة 
ــة  ــي موازن ــاهم ف ــا تس ــالمة إنه ــال س ــة، ق للحكوم
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
)أونــروا( مببلــغ 161 مليــون يــورو ســنويا، »رفعتهــا فــي 

ــورو«. ــون ي ــى 170 ملي ــام 2020 إل الع

وقال ممثــل أملانيــا لــدى فلســطني الســفير كريســتيان 
كالجــس إن دعــم بــالده للحكومــة الفلســطينية 
ــن  ــرر م ــاد املتض ــى االقتص ــيركز عل ــام 2021 »س للع
وبــاء كوفيــد-19، وخلــق فــرص عمــل مؤقتــة واحلفــاظ 

ــات«. ــة اخلدم ــى دميوم عل

ــيذهب  ــدة س ــاعدات اجلدي ــن املس ــزءا م ــاف أن ج وأض
ــاه  ــة مي ــة حتلي ــع حملط ــبكة توزي ــاء ش ــل إنش لتموي
ــون  ــو ملي ــدم نح ــي تخ ــزة، والت ــاع غ ــي قط ــر ف البح

ــاع. ــي القط ــن ف مواط

تقــدمي  باســتمرار  حكومتــه  وأكد كالجس التــزام 
ــي  ــي ف ــذي يأت ــطينية »وال ــة الفلس ــم للحكوم الدع
إطــار حتقيــق هــدف إقامــة دولة فلســطينية مســتقلة 

ــني«.110 ــل الدولت ــة ح ــن رؤي ضم

اجلمعة 2020/11/27

وقــوع مواجهــات خــالل حمــالت دهــم واعتقال 
ومســتوطنون يواصلــون حربهــم علــى الزيتون

اندلعــــت مواجهــات عنيفــة فــي أعقــاب شــــن قوات 
االحتــالل حملــة دهــــم واقتحــام فــي محافظــات عدة، 
اعتقلــت خاللهــا 20 مواطنــــا بينهــم طفــل، وأغلقت 
ــت  ــي الوق ــني، فــ ــة جن ــي محافظ ــة فــ ــاً فرعي طرق
الــذي أقــدم فيه مســــتوطنون علــى اقتالع وتكســــير 
عشــــرات أشــــجار الزيتون فــــي محافظة ســلفيت.

وذكــرت مصــادر محليــة أن مســتوطني »بروخــني« 
ــك،  ــر الدي ــني وكف ــي بروق ــي بلدت ــى أراض ــة عل املقام
غــرب ســــلفيت، اقتلعوا عدداً من أشــــجار الزيتــــون، 
وكســـروا نحــو 45 شــــجرة زيتــــون تعود ملكيتهــــا 

ــرة. ــف صب ــن يوس للمواط

وأشــــارت إلــى أن منطقــة »الــــوادات« املســتهدفة 
تعرضــــت فــي الفتــرة األخيــرة العتــداءات متكــررة من 
املســــتوطنني بحكــم قربهــا من مســتوطنة »بروخني« 

املقامــة علــى أراضــي املواطنــني.
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ولفتــــت إلــــى أن األرض التــــي تعرضت لالعتداء تبلغ 
ــة  ــتصالح ثالث ــراً اس ــات، ومت مؤخ ــاحتها 8 دومن مســ

ــرر.111 ــتهدافها املتك ــم اس ــا رغ ــات منه دومن

ويدمــرون  أشــجارا  يقطعــون  مســتوطنون 
غرفــة زراعيــة فــي بلــدة ترمســعيا

أقــدم مســتوطنون، اليــوم اجلمعــة، علــى تقطيــع 
ــعيا،  ــدة ترمس ــي بل ــة ف ــة زراعي ــر غرف ــجار وتدمي أش

شــمال شــرق رام اهلل.

ــو  ــوا نح ــتوطنني قطع ــأن املس ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف
400 شــجرة عنــب، ودمــروا شــبكة للــري الزراعــي فــي 
منطقــة الســهل بالبلــدة تعــود للمواطــن نضــال 
ربيــع، كمــا قطعــوا 7 أشــجار زيتــون ودمــروا محتويــات 

ــو ســكر. ــة، تعــود للمواطــن راجــح أب ــة زراعي غرف

بــؤرة  أيــام  قبــل  أقامــوا  املســتوطنني  أن  يذكــر 
اســتيطانية ونصبــوا فيهــا بيوتــا متنقلــة قبالــة 
ســهول بلــدة ترمســعيا، التي تقــع مبحاذاة مســتوطنة 

ــاد”.112 ــادي ع »ع

السبت 2020/11/28

بالرصــاص  املواطنــني  عشــرات  إصابــة 
واالختنــاق خــالل قمــع االحتــالل مســيرات 

احتجاجيــة شــعبية 

أصيــب، أمــس، 14 مواطنــاً بالرصــاص أحدهــم جروحــه 
ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح ــرة والعش خطي
قمــع قــوات االحتالل املســيرات الشــعبية التــي خرجت 
ــالل واالســتيطان  ــداً باالحت فــي محافظــات عــدة تندي
وســرقة األرض الفلســطينية، فــي الوقــت الــذي أقــدم 
فيــه مســتوطنون علــى اقتــالع مئــات أشــجار العنــب 
والزيتــون فــي كــروم بلــدة ترمســعيا وتدميــر شــبكات 

الــري فيهــا.

ففــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
أربعــة مواطنــني بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، 
ــيرة  ــالل، مس ــع االحت ــالل قم ــه خ ــي رأس ــم ف أحده
البلــدة األســبوعية املناهضــة لالحتــالل واالســتيطان، 
واملطالبــة بفتــح شــارع البلــدة املغلــق منــذ أكثــر مــن 

ــاً. 17 عام

وأفــاد مــراد شــتيوي منســق املقاومــة الشــعبية فــي 
ــاص  ــوا الرص ــالل أطلق ــود االحت ــأن جن ــدوم، ب ــر ق كف

111  جريدة األيام
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صــوب  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل  املعدنــي 
املواطنــني، مــا أدى إلصابــة 4 منهــم بالرصــاص، بينهــم 
ــه،  ــي رأس ــي ف ــار معدن ــب بعي ــا( أصي ــاب )18 عام ش
ــث  ــفى، حي ــى املستش ــا إل ــل إثره ــي ونق ــده الوع أفق

ــرة. ــه باخلطي ــت حالت وصف

ــوا  ــني أصيب ــرات املواطن ــى أن عش ــتيوي إل ــار ش وأش
باالختنــاق نتيجــة قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع التــي 
أطلقهــا جنــود االحتــالل بكثافــة أثنــاء قمعهــم 

ــيرة. املس

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب 7 
باملطــاط،  املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــني 
ــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، خــالل  والعشــرات باالختن
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة القريــة األســبوعية.

األســبوعية  املســيرة  بــأن  عيــان،  شــهود  وأفــاد 
انطلقــت نحــو األراضــي املهــددة باالســتيالء فــي 
القريــة، ورفــع املشــاركون فيهــا األعــالم الفلســطينية 
ــي  ــرقة األراض ــالل وس ــددة باالحت ــات املن ورددوا الهتاف

113 الفلســطينية.

تقريــر: االحتــالل يواصــل التطهيــر العرقــي 
فــي القــدس ويخطــط لتبييــض عشــرات البؤر 

ــتيطانية االس

قــال تقريــر االســتيطان األســبوعي الــذي يعــده املكتب 
الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان 
االحتــالل  حكومــة  إن  التحريــر،  ملنظمــة  التابــع 
ــة  ــي مدين ــي ف ــر العرق ــل التطهي ــرائيلي تواص اإلس
ــؤر  ــرات الب ــض عش ــط لتبيي ــة، وتخط ــدس احملتل الق

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــتيطانية ف االس

وأشــار التقريــر الــذي يغطــي الفتــرة مــن )21-27 
تشــرين الثانــي اجلــاري( إلــى أن محكمــة االحتــالل 
املاضــي  األســبوع  ردّت  قــد  في القــدس  املركزيــة 
ــام  ــذ الع ــكن من ــطينية تس ــالت فلس ــتئناف عائ اس
1963 فــي مبنــى فــي حــي بطــن الهــوى فــي ســلوان 
فــي القــدس احملتلــة، مــا يعنــي طــرد 30 عائلــة، فيهــا 
12 طفــال دون ســن 18 عامــا، فضــال عــن غرامــة ماليــة 
يتوجــب علــى عائلــة دويــك -التــي قدمــت االســتئناف- 

ــيقل. ــف ش ــة 600 أل ــا بقيم دفعه

 وأضــاف، ان محكمــة االحتــالل قــررت بنــاًء علــى 
اســتئناف تقدمــت بــه جمعيــة »عطيــرت كوهانيــم« 
االســتيطانية طــرد ســكان هــذا احلــي البالــغ عددهــم 
87 شــخصا، بينهــم أطفــال، فــي غضــون أســبوعني، 

113  جريدة األيام

ــعى  ــي تس ــتوطنني الت ــات املس ــح جمعي ــك لصال وذل
ــا. ــة، ومحيطه ــدة القدمي ــد البل ــى تهوي إل

وحســب التقريــر، يســعى املســتوطنون إلــى االســتيالء 
علــى عقــارات فــي أماكــن أخــرى فــي القــدس احملتلــة 
ــدرت  ــف أص ــهر ونص ــل ش ــها، فقب ــة نفس بالطريق
ــدس  ــي الق ــرائيلية ف ــح اإلس ــة الصل ــة محكم قاضي
دوريــت فاينشــطاين قــرارا يقضــي بطــرد أربــع عائــالت 
ــيخ  ــي الش ــي ح ــخصا ف ــم 25 ش ــطينية تض فلس
ــي أعقــاب دعــوى قدمتهــا شــركة »ناحــالت  جــراح، ف
ــت  ــارات كان ــم أن العق ــتيطانية، بزع ــمعون« االس ش
ــاك تخــوف مــن  ــل العــام 1948، وهن ــة يهــود قب مبلكي
محاولــة املســتوطنني تنفيــذ أمــر طــرد العائــالت 
ــي  ــس األميرك ــة الرئي ــدء والي ــل ب ــطينية قب الفلس
ــر  ــي/ يناي ــون الثان ــي 20 كان ــدن ف ــو باي ــب ج املنتخ

ــل. املقب

وأضــاف، فــي خطــوة اضافيــة مــن شــأنها تعزيــز 
ســيطرة اســرائيل علــى الضفــة الغربيــة، تعتــزم 
حكومــة االحتــالل تشــريع عشــرات البؤر االســتيطانية 
املنتشــرة فــي ارجــاء الضفــة الغربيــة، واســتغالل 
الفتــرة املتبقيــة فــي ادارة ترمــب لتنفيــذ مخططاتهــا 
ــعة  ــاحات واس ــم مس ــى ض ــة ال ــتيطانية الرامي االس
مــن الضفــة الغربيــة، بحكــم سياســة فــرض الوقائــع 

ــى األرض. عل

وبهــذا اخلصــوص، فقــد تعهــد وزيــر االســتيطان 
ــي  ــه ف ــة ل ــالل كلم ــي خ ــاحي هنغب ــرائيلي تس اإلس
الكنيســت االســبوع املاضــي بعــد االتفــاق مــع رئيــس 
وزراء االحتــالل بنيامــني نتنياهــو علــى تســوية أوضــاع  
ــة،  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــتيطانية ف ــؤرة اس 70 ب
وحتويلهــا الــى مســتوطنات قبــل رحيــل ترمــب، وهــي 
ــة  ــتوطنات الضف ــس مس ــا مجل ــي باركه ــوة الت اخلط
ــرعة  ــى األرض وبالس ــا عل ــب بتطبيقه ــة، وطال الغربي
أوضــاع  املمكنــة عبــر تشــكيل طاقــم لتســوية 

ــتيطانية. ــؤر االس ــرات الب عش

ــتيطانية  ــؤرة اس ــاك 124 ب ــره أن هن ــر ذك ــن اجلدي وم
عشــوائية بالضفــة الغربيــة مت الشــروع بإقامتهــا 
ــة  ــي، دون موافق ــرن املاض ــن الق ــعينيات م ــي التس ف
فــي  مســتوطنة   132 مقابــل  االحتــالل،  حكومــة 

ــا. ــت مبوافقته ــد أقيم ــة ق ــة الغربي الضف

ــع  ــالل وض ــن خ ــتيطانية م ــؤرة اس ــت ب ــرا، أقيم ومؤخ
ــن  ــة بوري ــن قري ــمال م ــى الش ــع ال ــة تق ــوت متنقل بي
ــس،  ــوب نابل ــا« جن ــتوطنة »براخ ــن مس ــة م والقريب
ــدداً  ــتوطنني مج ــن املس ــة م ــت مجموع ــا اقتحم فيم
جبــل النجمــة الواقــع جنــوب قريــة جالــود مبحافظــة 
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ــوق  ــاه ف ــات مي ــوا خيمــة ووضعــوا خزان نابلــس، ونصب
أراضــي القريــة، وأقامــوا ســياجاً حــول مســاحات 
واســعة مــن األراضــي، فــي إشــارة إلــى إقامتهــم بــؤرة 
ــتيطانية  ــؤرة االس ــا أن الب ــدة، علم ــتيطانية جدي اس

ــة. ــة القري ــن مدرس ــط ع ــار فق ــات األمت ــد مئ تبع

وعلــى صعيــد مخططــات االســتيطان، فقــد أودع 
مجلــس مســتوطنات الضفــة الغربيــة مخطًطــا 
اســتيطانًيا جديــًدا لصالح توســيع مســتوطنة »كارني 
ــاحة  ــى مس ــتولي عل ــط يس ــذا اخملط ــمرون«، وه ش
تزيــد علــى 70 دومنـًـا مــن أراضــي: حجــة، وجينصافــوط 
شــرق قلقيليــة، ويشــمل مواقــع: حريقــة عثمــان، ووادي 
ــوط  ــة جينصاف ــن قري ــامي م ــني الش ــرة، والقرن الظاه
حــوض رقــم )6(، ومــن أراضــي قريــة حجــة حــوض رقــم 

ــي. ــق الغرب ــع احلري ــي موق )11( ف

ومــن أهــداف اخملطــط االســتيطاني اجلديــد تغييــر 
تخصيــص منطقــة زراعيــة وطريــق ملناطــق، إلــى جتــارة 
ــى طــوارئ  ــات عامــة إل ــي ومؤسس ــياحة ومبان وس
ــة  ــة عام ــف ومنطق ــدة ومواق ــوارع جدي ــاذ، وش وإنق
ــبوع  ــد األس ــع عق ــن توقي ــف ع ــة، فيما كش مفتوح
ــة  ــرب مدين ــد غ ــتيطاني جدي ــي اس ــاء ح ــي لبن املاض
نابلــس، بواقــع 32 وحــدة اســتيطانية داخل مســتوطنة 

ــومرون«. ــافي ش »ش

ــي  ــالل ف ــة االحت ــفت بلدي ــه، كش ــت ذات ــي الوق وف
ــتيطاني  ــروع اس ــة مش ــن خط ــزء م ــن ج ــدس ع الق
ــا وأراضــي »مطــار القــدس« بنحــو 9  يســتهدف قلندي
آالف وحــدة اســتيطانية، عبــر تنفيــذ الشــق األســاس 
ــرق،  ــيع الط ــن توس ــة م ــى التحتي ــر البن ــن تطوي م
ورفــع كفــاءة املنطقــة »الصناعيــة عطــروت«، حيــث مت 
ــص  ــا تخصي ــي مت مبوجبه ــبوع املاض ــة االس ــرار خط إق
األماكــن العامــة، واألرصفــة، ومواقــف الســيارات، 
والبنيــة التحتيــة للكهربــاء والطــرق باســتثمار حوالــي 
50 مليــون شــيقل تنفــذه شــركة »موريــا »إحــدى 
ــالل،  ــة االحت ــا بلدي ــا وتديره ــي متلكه ــركات الت الش
حيــث ســيتم جتديــد وحتديــث املســاحات العامــة، 
ــيتم  ــة، وس ــة الصناعي ــي املنطق ــة ف ــرات املروري واملم
تغييــر ترتيبــات املــرور، وبنــاء الســاحات، وترميــم هيكل 
ــة  ــيارات واألرصف ــوف الس ــن وق ــب أماك ــرق، وترتي الط
ــات  ــة الفت ــتتم إضاف ــارة، وس ــام اإلن ــة، ونظ اإلضافي
جديــدة لإلرشــاد فــي املصانــع واألماكــن العامــة، فــي 
مشــروع مــن شــأنه أن يغيــر وجــه املنطقــة بالكامــل 
املســتولى  الفلســطينية  األراضــي  حســاب  علــى 

ــا. عليه

ــم  ــري يت ــروع تطوي ــر مش ــروع أكب ــذا املش ــر ه ويعتب
ــذ  ــروت« من ــة »عط ــة الصناعي ــي املنطق ــذه ف تنفي
عقــود، بعــد افتتــاح املنطقــة الصناعيــة اجلديــدة 
ــغ  ــث بل ــط، حي ــف فق ــام ونص ــل ع ــاروت ج« قب »عط
إجمالــي االســتثمار بحســب البلديــة، حوالــي 85 

ــيقل. ــون ش ملي

ــق  ــر لتطبي ــياق التحضي ــي س ــر، وف ــد آخ ــى صعي عل
خطــط الضــم، أعلنــت ســلطات االحتــالل نيتهــا 
ــة  ــني مدين ــا ب ــط م ــي ترب توســيع شــبكة الطــرق الت
أريحــا، وقريــة العوجــا، وبتوســيع الطــرق املؤديــة 
ــق  ــمى طري ــا تس ــق م ــن طري ــة رام اهلل، ع ــى مدين إل

املعرجــات.

حيــث أعلنــت عــن بــدء ســريان مشــاريع ومخططــات 
لطريــق إقليمــي رقــم 460 مقطــع مســتعمرة )يطــاف( 
املقامــة علــى أراضــي العوجــا، والقريــة نفســها علــى 
مســاحة 402 دومن. واملشــروع رقــم 2/822 لطريــق محلي 
رقــم 4499 مقطــع العوجــا علــى مســاحة 346 دومنــا. 
ــات  ــق املعرج ــم 449 طري ــي رق ــق إقليم ــروع طري ومش
ــى  ــل ال ــات الواص ــاحة 1906 دومن ــى مس ــة عل الطيب
ــا  ــمال أريح ــم 449 ش ــارع رق ــا. والش ــة العوج منطق
علــى أراضــي قريــة النويعمــة والعوجــا علــى مســاحة 

406 دومنــات.

ــي املفصــل  ــداع املشــروع الهيكل كمــا أعلنــت عــن إي
علــى  ادوميــم«  »معاليــه  ملســتعمرة   46/4/1/420
مســاحة 105 دومنــات لبنــاء 63 وحــدة اســتيطانية 
باســم )حــي كلــي شــير( علــى اراضــي قريــة العيزريــة 
إيــداع  وعــن  )القروحــة(،  باســم  املعــروف  باملوقــع 
اخملطــط الهيكلــي التفصيلــي رقم 9/1/404 ملســتعمرة 
)اليعــازر( املقامــة علــى أراضــي قريــة )اخلضــر(، باملوقــع 
ــات. ــاحة 107 دومن ــى مس ــدي( عل ــوادي الهن ــروف )ب املع

ويهــدف املشــروع إلقامــة منطقــة ســكنية ومنطقــة 
عامــة مفتوحــة. كمــا أودعــت اخملطــط الهيكلــي 
ــة  ــات( املقام ــتعمرة )إفين ــم 611 ملس ــي رق التفصيل
املعــروف  باملوقــع  )العبيديــة(  قريــة  أراضــي  علــى 
ــى  ــت عل ــر املي ــن البح ــرب م ــة بالق ــي( الواقع )الطراب
مســاحة 15,5 دومن، بهــدف إقامــة وبنــاء 31 وحــدة 

اســتيطانية ومناطــق مفتوحــة.

وفــي يلــي مجمــل االنتهــاكات األســبوعية التــي 
وثقهــا »املكتــب الوطنــي«:

القدس

أطلــق احلاخــام املتطــرف يهــودا غليــك حملــة تبرعــات 
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عشــية »عيــد األنــوار/ احلانــوكاة« خــالل اقتحامــه 
علــى  صفحتــه  عبــر  املبــارك،  األقصــى  املســجد 
ــته  ــات »ملؤسس ــة التبرع ــال: ان حمل ــيوك«، وق »فيس
»شــالوم جيروزاليــم« بطــرود بقيمــة 30 دوالرا قــال 

ــل. ــام واألرام ــل لأليت ــا سترس إنه

رام اهلل

شــرعت جرافــات االحتــالل بتجريــف أراٍض زراعيــة 
فــي قريــة رأس كركــر غــرب رام اهلل؛ لشــق خــط مليــاه 
ــة  الصــرف الصحــي القادمــة مــن املســتوطنات احملاذي
ــت  ــة. وأت ــون شــمال شــرق القري ــو زيت ملنطقــة رأس أب
ــة  ــل البالغ ــان نوف ــن نعم ــى ارض املواط ــق عل الطري

ــا. ــو 50 دومن نح

فيمــا قطــع مســتوطنون مئــات أشــجار العنــب وعــدداً 
مــن أشــجار الزيتــون ، وحطمــوا محتويــات غرفــة 
زراعيــة فــي بلــدة ترمســعيا شــمال رام اهلل. وتصــدى 
ــام  ــرق رام اهلل القتح ــمال ش ــر ش ــة املغي ــي قري أهال
ــرقي  ــل الش ــتوطنني للمدخ ــة للمس ــو 40 مركب نح

ــة. ــول القري ــة لدخ ــي محاول ف

اخلليل

 هاجــم عشــرات املســتوطنني مــن مســتوطنة »حفات 
ــي  ــة ف ــة التوان ــالل قري ــود االحت ــة جن ــون« بحماي ماع
ــى  ــداء عل ــوا االعت ــل، وحاول مســافر يطــا جنــوب اخللي
منــزل املواطــن حــامت مخامــرة وعلــى نشــطاء احلمايــة، 

وشــتموهم بألفــاظ نابيــة.

لهجــوم  القريــة  وأهالــي  النشــطاء  وتصــدى 
. طنني ملســتو ا

واعتــدى مســتوطنو »سوســيا« املقامــة علــى أراضــي 
ــاء  ــني أثن ــن املواطن ــدد م ــى ع ــا  عل ــا جنوب ــرق يط ش
محاولتهــم طــرد مســتوطنني مــن أراضيهــم. ويحــاول 
املســتوطنون االســتيالء علــى األراضــي فــي تلــك 

ــتوطنات. ــيع املس ــعى لتوس ــي مس ــة، ف املنطق

ــمي  ــن رس ــزل املواط ــالل من ــات االحت ــت جراف  وهدم
أبــو عــرام، والــذي تبلــغ مســاحته 65 متــرا مربعــا فــي 
منطقــة الركيــز، ومنــزل املواطــن حــامت مخامــرة، وتبلــغ 
مســاحة 35 متــرا مربعــا فــي منطقــة التوانــي شــرق 

يطــا، بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

ــة  ــدة صحي ــارورة وح ــة ص ــي منطق ــت ف ــا هدم كم
تعــود للمواطــن جــالل العمــور الــذي يســكن فــي أحــد 
الكهــوف فــي تلــك املنطقــة، ومســكنني مــن الطــوب 
ــع مبســافر يطــا،  ــة الضب ــح فــي منطقــة خل والصفي

ــر الدبابســة. ــر وعامــر علــي جاب تعــودان للشــقيقني جاب

وكانــت قــوات االحتــالل قــد ســلمت املواطنــني خــالل 
ــي  ــدم ف ــارا باله ــن 16 إخط ــر م ــاري أكث ــهر اجل الش
ــدم،  ــات ه ــبع عملي ــا س ــذت منه ــا، نف ــة ذاته املنطق
فــي محاولــة لتشــريد املواطنــني فــي هــذه املنطقــة، 
مــن خــالل هــدم منازلهــم، واالســتيالء علــى أراضيهــم، 
لصالــح مســتوطنات »كرمئيــل« و«افيجــال« و«حفــات 

ــون«. ــال« و«ماع افيج

بيت حلم

 اعتــدى مســتوطنو »اليعــازر« باحلجــارة علــى املواطــن 
ــحله  ــة شوش ــي قري ــن ف ــده املس ــالح ووال ــد ص مهن
ــاء  جنــوب بلــدة اخلضــر فــي محافظــة بيــت حلــم، أثن

ــة. ــام فــي أراضــي القري قيامهمــا برعــي األغن

رزق  احمــد  املواطــن  االحتــالل  ســلطات  وأخطــرت 
عيســى بوقــف البنــاء فــي بئــر للميــاه يقوم بتشــييده 
فــي منطقــة »واد االبيــار« احملاذيــة ملســتوطنة »افــرات«؛ 
ــر. ــة حف ــى آل ــتولت عل ــدم الترخيص، واس ــة ع بحج

 كما أخطــرت املواطــن عرفــات محمــد أبــو رزق بوقــف 
ــي  ــع« ف ــي صني ــي »ح ــع ف ــه الواق ــي منزل ــاء ف البن
ــة،  ــة الوجل ــرب قري ــمال غ ــزة« ش ــني جوي ــة »ع منطق

ــص. ــدم الترخي ــة ع بحج

نابلس

اختطــف مســتوطنون الطفــل نــور ريــاض مشــعطي، 
بعــد مهاجمتهــم لعــدد مــن األطفــال فــي املنطقــة 
الشــرقية مــن قريــة بيــت دجــن شــرق نابلــس، ونقلــوة 
إلــى مســتوطنة »ألــون موريــه« احملاذيــة للقريــة، 
وســادت حالــة مــن التوتــر الشــديد القريــة، حيــث بدأت 
مكبــرات الصــوت فــي املســاجد تطلــب مــن املواطنــني 
التجمــع، واالنطــالق جتــاة املســتوطنة، والحقــا مت حتريــر 

الطفــل.

 واقتحــم عشــرات املســتوطنني املوقــع األثــري فــي بلدة 
ــددة  ــة مش ــط حماي ــس، وس ــمال نابل ــطية ش سبس
مــن جيــش االحتــالل، الــذي أطلــق قنابــل الغاز املســيل 

للدمــوع وقنابــل الصــوت خــالل عمليــة االقتحــام.

قلقيلية

ــة  ــل مشــهور ســلطان مــن قري ــان وائ  أصيــب املواطن
حــارس مبحافظــة ســلفيت، ونعيــم موســى غــامن 
ــوض  ــس، برض ــة نابل ــرب محافظ ــرة غ ــة ص ــن قري م
ــاز  ــهما بغ ــا، ورش ــتوطن عليهم ــداء مس ــب اعت عق
الفلفــل قــرب قريــة جينصافــوط شــرق قلقيليــة. 
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 تشرين ثاني  ٢٠٢٠

ــة  ــة زراعي ــدم دفيئ ــالل به ــوات االحت ــرت ق فيما أخط
ــى  ــراوات عل ــة باخلض ــة، مزروع ــة قلقيلي ــرق مدين ش

ــوس. ــة جي ــي قري ــاحة دومن ف مس

وأصــدرت ســلطات االحتــالل إخطــارا بإزالــة خــزان مياه 
ــرق  ــك« ش ــة« يوب ــي منطق ــح ف ــد املصف ــن احلدي م
جــدار الفصــل العنصــري فــي بلــدة عــزون القريبــة مــن 
مســتوطنة »كوخــاف يائيــر«؛ بذريعــة وجــود آثــار فــي 
املنطقــة، حتــى تكــون فــي املســتقبل مكانــاً لتوســعة 

املســتوطنة املذكــورة.

سلفيت

ــون  ــجرة زيت ــو 45 ش ــتوطنو »بروخني« نح ــع مس اقتل
تعــود ملكيتهــا للمواطــن يوســف صبرة. علمــا أن 
ــث  ــتمرار، حي ــتهدفة باس ــتهدفة مس ــة املس املنطق
ــة  ــي املنطق ــجار ف ــة أش ــزه وزراع ــل متن ــوا بعم قام
وتعــرف بخربــة الفخاخيــر. واســتولت قــوات االحتــالل 
علــى كرفــان زراعــي فــي منطقــة »خلــة عليــان« غــرب 
ــن  ــن مع ــه للمواط ــود ملكيت ــلفين تع ــة س محافظ

ــي. عاص

طولكرم

ــدة  ــي بل ــف ف ــال جتري ــالل بأعم ــوات االحت ــرت ق باش
ــة  ــي االرض احملاذي ــوية ف ــال تس ــذت أعم ــون ونف فرع
ــي  ــوق اراض ــكر ف ــرج او معس ــة ب ــة اقام ــدار، بغي للج

ــدار. ــف اجل ــة خل ــدة الواقع البل

األغوار

أخطــرت ســلطات االحتــالل 17 عائلــة مــن جتمــع عــرب 
الكعابنــة الواقعــة علــى طريــق املعرجات شــرق رام اهلل 
ــني أريحــا ورام اهلل، بهــدم مســاكنها، وذلــك بحجــة  ب
أنهــا منطقــة عســكرية، وهدمــت منزلــني وبركســات 
ــطى  ــطينية الوس ــوار الفلس ــل باألغ ــة فصاي ــي قري ف
شــمال مدينــة أريحــا، تعــود لعائلتــي الســواركة 

والنــواورة فــي قريــة فصايــل.

باألغــوار  يــرزا  خربــة  االحتــالل   وداهمت ســلطات 
الشــمالية، وشــرعت بتصويــر مســاكن املواطنــني، 
وكانــت جيبــات االحتــالل قــد داهمــت فــي وقــت ســابق 
ــع  ــا، التاب ــهل أم القب ــا، وس ــة الفوق ــي حمص منطقت
10 عائــالت  املالح، كمــا طــردت أكثــر مــن  لــوادي 
ــة؛  ــرج، وامليت ــي الب ــي منطقت ــكن ف ــطينية تس فلس

ــكرية.114 ــات العس ــة التدريب بحج

ــة  ــم احلال ــورة تفاق ــن خط ــذر م ــرى« حت ــؤون األس “ش

114  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرطان ــني بالس ــرى مصاب ــة أس ــة لثالث الصحي

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــذر رئي ح
أبــو بكــر مــن خطــورة تفاقــم احلالــة الصحيــة لثالثــة 
أســرى مصابــني بالســرطان، وهــم: نضــال أبــو عاهــور، 
ــلطات  ــال س ــي، محم ــر عراب ــوز، وعم ــو رم ــاد أب وعم
الطبــي  اإلهمــال  سياســة  مســؤولية  االحتــالل 

ــجونها. ــي س ــدة ف املتعم

وقــال أبــو بكــر فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
ــي  ــور ف ــو عاه ــير أب ــبت، إن األس ــوم الس ــاح الي صب
ــوي تفاقــم  ــرة نتيجــة فشــل كل ــة خطي ــة صحي حال
الطبــي،  االهمــال  نتيجــة  بالكلــى  الــى ســرطان 
مشــيرا إلــى أن معانــاة األســرى فــي ســجون االحتــالل 
ــي  ــص ف ــبب نق ــتاء بس ــل الش ــول فص ــع دخ ــزداد م ت
األغطيــة واأللبســة املســموح بإدخالهــا، إضافــة الــى 

ــة. ــي التدفئ ــوء ف س

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــد رئي ــر، أك ــياق آخ ــي س ف
ــة رام  ــي محافظ ــا ف ــالق مقره ــددت إغ ــة م أن الهيئ
ــوم األربعــاء املقبــل للتمكــن مــع  اهلل والبيــرة حتــى ي
ــني  ــا ب ــات بكورون ــور إصاب ــد ظه ــكان بع ــم امل تعقي

املوظفــني.115

األحد 2020/11/29

هيئــة شــؤون األســرى: محكمــة ســالم متــدد 
توقيــف 9 أســرى وحتــول أســيرا إلــى االعتقــال 

اإلداري

جنــني 2020-11-29 وفــا- أفــادت هيئــة شــؤون األســرى 
ــد،  ــوم األح ــاء الي ــني، مس ــة جن ــي محافظ ــن ف واحملرري
ــد  ــت بتمدي ــالم قام ــي س ــالل ف ــلطات االحت ــأن س ب
اعتقــال تســعة أســرى مــن محافظــة جنــني بذريعــة 
ــال  ــى االعتق ــيرا إل ــت أس ــق، وحول ــتكمال التحقي اس
اإلداري وحكمــت علــى آخــر بالســجن مــع غرامــة 

ــة. مالي

ــة  ــي أن محكم ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ســالم مــددت اعتقــال كل مــن األســرى: جنيــب عونــي 
ــد  ــام، ومحم ــة 8 أي ــد حمارش ــام، ومحم ــل 9 أي حوي
ــد  ــا، وأحم ــعدي 12 يوم ــم الس ــام، وإبراهي ــل 8 أي كمي
ــام، وأيســر  ــة 10 أي ــام، وعــالء الديــن زكارن نشــرتي 7 أي
ــد  ــام، ومحم ــالح 5 أي ــو ص ــس أب ــام، وقي ــاد 10 أي حم

ــام. ــة 10 أي العارض
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وأوضحــت الهيئــة أن محكمــة ســالم أصــدرت لوائــح 
اتهــام بحــق كل مــن األســرى أحمــد أبــو طبيــخ، 
وأجلــت محكمتــه ليــوم 04/01/2021، وهانــي ارميــالت 
لتاريــخ 29/12/2020، وصــدام الســعدي وناطــق حنتولي 

ــخ 13/1/2021. لتاري

وأصــدرت احملكمــة حكمــاً بحــق االســير عــدي زكارنــة 
ــة بقيمــة 1000 شــيقل،  ــه وغرامــة مالي ــام اعتقال بأي

ــزال لالعتقــال اإلداري.116 ــت األســير محمــود ن وحّول

اشــتية: إســرائيل تفــرض أمــرا واقعــا متدهــورا وعلــى 
العالــم الدفــع إلنهــاء االحتــالل

دعــا سويســرا لالعتــراف بفلســطني واالنخــراط فــي 
خلــق مســار سياســي

ــة  ــر اخلارجي ــوزراء محمــد اشــتية، وزي ــع رئيــس ال  أطل
السويســري اجنازيــو كاســيس، خــالل اســتقباله، اليوم 
األحــد، فــي مكتبــه بــرام اهلل، بحضــور وزيــر اخلارجيــة 

ريــاض املالكــي، علــى املســتجدات السياســية.

وقــال رئيــس الــوزراء: »إن إســرائيل تفــرض أمــرا واقعــا 
متدهــورا فــي األراضــي الفلســطينية مــن خــالل 
التوســع االســتيطاني، واالســتيالء علــى األراضــي 
وحصــار غــزة وعــزل القــدس، فــي تدميــر ممنهــج 
وانتهــاك مســتمر للقانــون الدولــي والقــرارات األمميــة. 
ــالل”. ــاء االحت ــع إلنه ــك والدف ــع ذل ــم من ــى العال وعل

ودعــا اشــتية سويســرا، املؤمنــة باحلــق والعدالــة، إلــى 
حمايــة حــل الدولتــني مــن خــالل االعتــراف بفلســطني، 
واالنخــراط فــي خلــق مســار سياســي جــدي وحقيقــي 
علــى أســاس القانــون الدولــي والقــرارات األمميــة، 

ــع. ــر الواق ــر األم لكس

ــطينية  ــادة الفلس ــاح القي ــوزراء انفت ــس ال ــد رئي وأك
ــاس  ــى أس ــون عل ــي يك ــار سياس ــودة ملس ــى الع عل
مرجعيــة واضحــة مســتندة إلــى القانــون الدولــي، ومع 
ــة  ــل العملي ــي أدت لفش ــر الت ــدروس والعب ــذ بال األخ

السياســية خــالل الســنوات الـــ29 املاضيــة.

ــا مــع إســرائيل هــي عالقــة  وقــال اشــتية: »إن عالقتن
ــب  ــب أن يلع ــالل، ويج ــوة احت ــع ق ــل م ــعب محت ش
التــوازن علــى هــذه  اجملتمــع الدولــي دورا إلضفــاء 
ــع  ــل، وبرف ــى ح ــول إل ــة للوص ــر املتوازن ــة غي العالق
ــه.«  ــرائيل إلنهائ ــر إس ــي تضط ــالل ك ــة االحت تكلف
وتابــع: »يجــب أن نعمــل علــى أال تكــون اتفاقيــات 
ــن  ــد م ــرائيل ملزي ــزا إلس ــرائيل حاف ــع إس ــع م التطبي
االنتهــاكات وإنهــاء حــل الدولتــني مــن خــالل تكثيــف 
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ــة  ــة دول ــة إقام ــرة إلمكاني ــه املدم ــتيطان وأدوات االس
فلســطينية”.

وأعــرب اشــتية عــن شــكره للدعــم السويســري 
ــغيل  ــوث وتش ــدة لغ ــة األمم املتح ــطني ولوكال لفلس
الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا«، داعيــا إلــى تركيــز 
ــب  ــباب والتدري ــغيل الش ــاريع تش ــى مش ــم عل الدع

ــة. ــا احلكوم ــي تنفذه ــي الت ــداع التكنولوج واإلب

مــن جانبــه، أكــد كاســيس دعــم بــالده املســتمر حلــل 
ــي فــي التواصــل  الدولتــني واهتمامــه بلعــب دور إيجاب

ــني الطرفــني الفلســطيني واإلســرائيلي.117 ب

فــي يــوم التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني: 
ــم  ــات الض ــدي لسياس ــدف للتص ــور يه ــرض ص مع

اإلســرائيلية واجلــدار الفاصــل

إلــى  يهــدف  املتحــدة، معــرض صــور  األمم  تنظــم 
واجلــدار  الضــم اإلســرائيلية  التصــدي لسياســات 
الفاصــل، مبناســبة اليــوم الدولــي للتضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني، الــذي حتييــه األمم املتحــدة فــي 

الثاني/نوفمبــر. تشــرين   29

وســيتم االحتفــال هذا العــام باليــوم الدولــي للتضامن 
مــع الشــعب الفلســطيني فــي حــدث افتراضــي رفيــع، 

يــوم الثالثــاء بســبب جائحة كوفيــد-19.

ويُفتتــح رســميا اليــوم معــرض افتراضــي بعنــوان 
ــة علــى اجلــدار: الضــم بــني املاضــي واحلاضــر«  »الكتاب
ــطينية  ــي األرض الفلس ــي ف ــدار املبن ــى اجل ــز عل يرك
احملتلــة والــذي حكمــت محكمــة العــدل الدوليــة بأنــه 
ــو  ــي 9 متوز/يولي ــادر ف ــا الص ــي قراره ــي ف ــر قانون غي

.2004

وعــادة مــا يُقــام املعــرض فــي الســاحات الرئيســية فــي 
ــن  ــر م ــى ألكث ــدة، ويبق ــر األمم املتح ــزوار مبق ــل ال مدخ
شــهر هنــاك، لتتســنى رؤيتــه مــن قبــل عشــرات الــزوّار 
الذيــن يــزورون املقــرّ الدائــم. لكــن هــذا العــام، ســُيقام 
ــا  ــي تنظمه ــي الت ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش عل

شــعبة فلســطني التابعــة لــألمم املتحــدة.

ــاء  ــالل إلق ــرض خ ــن املع ــات م ــرض لقط ــيتم ع وس
الكلمــات فــي االحتفــال الرســمي، وبعــض املقطوعــات 
ــطيني. ــعب الفلس ــراث الش ــن ت ــر ع ــيقية للتعبي املوس

وقــال األمــني العــام لــألمم املتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش 
فــي تصريــح لــه علــى موقــع املنظمــة، اليــوم األحــد، 
إنــه مــن املؤلــم أن قضيــة فلســطني ال تــزال دون حــل 
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ــدة  ــه األمم املتح ــل في ــذي حتتف ــذا، ال ــا ه ــى وقتن حت
بالذكــرى الســنوية الـــ 75 إلنشــائها.

وأكــد أن آفــاق التوصــل إلــى حــل قابــل للتطبيــق يقوم 
علــى وجــود دولتــني يغــدو أبعــد منــاال، وقــال: »ال تــزال 
مجموعــة مــن العوامــل تســبب بؤســا كبيــرا، منهــا: 
توســيع املســتوطنات غيــر القانونيــة، والتصاعــد 
ــطينية،  ــآت الفلس ــازل واملنش ــدم املن ــي ه ــر ف الكبي
ــاه  ــا جت ــد التزامن ــى جتدي ــا عل ــل مع ــف، فلنعم والعن
الشــعب الفلســطيني فــي ســعيه إلــى احلصــول 

ــرف«. ــة للتص ــر القابل ــه غي ــى حقوق عل

وأكــد أن مســؤولية استكشــاف كل فرصــة الســتعادة 
األمــل وحتقيــق حــل يقــوم علــى وجــود دولتني تقــع على 
ــددا  ــرائيليني، مش ــطينيني واالس ــادة الفلس ــق الق عات
ــرائيليني  ــطينيني واإلس ــم الفلس ــه بدع ــى التزام عل
إليجــاد حــل للصــراع وإنهــاء االحتــالل وفقــا لقــرارات 
األمم املتحــدة ذات الصلــة، والقانــون الدولــي واالتفاقيــات 
ــى  ــة عل ــة القائم ــق الرؤي ــبيل حتقي ــي س ــة ف الثنائي
ــب فــي ســالم  ــى جن ــا إل ــني تعيشــان جنب وجــود دولت
وأمــن ضمــن حــدود آمنــة ومعتــرف بهــا، علــى أســاس 
ــة  ــدس عاصم ــون الق ــام 1967 وتك ــل ع ــا قب ــدود م ح

ــا الدولتــني. لكلت

وأضــاف غوتيريــش، »فلنعمــل معــا علــى جتديــد 
التزامنــا جتــاه الشــعب الفلســطيني فــي ســعيه إلــى 
احلصــول علــى حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف وبنــاء 
ــة  ــة والعدال ــالم والكرام ــه الس ــود في ــتقبل يس مس

ــن”. واألم

وأعــرب عــن أملــه فــي أن »تشــجع التطــورات األخيــرة 
ــول  ــى الدخ ــرائيليني عل ــطينيني واإلس ــادة الفلس الق
مــن جديــد فــي مفاوضــات مجديــة« بدعــم مــن 
اجملتمــع الدولــي وأن »تشــجع أيضــا علــى تهيئــة فــرص 

ــي«. ــاون اإلقليم للتع

ــدى  ــطني ل ــة فلس ــم لدول ــب الدائ ــد املراق ــدوره، أك ب
األمم املتحــدة، ريــاض منصــور، أن الشــعب الفلســطيني 
يشــعر باالمتنــان للمجتمــع الدولــي ومنظمــات اجملتمع 
املدنــي وكافــة حــركات التضامــن التــي عّبــرت، وال تزال، 
عبــر الســنوات العديــدة عــن تضامنهــا مــع الشــعب 

الفلســطيني.

وقــال: »الشــعب الفلســطيني يناضــل مــن أجــل 
حتقيــق كافــة حقوقــه الوطنيــة الثابتــة غيــر القابلــة 
ــر  ــر املصي ــي تقري ــه ف ــا حق ــي مقدمته ــرف، وف للتص
واالســتقالل فــي دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، وإيجــاد حــل عــادل لقضيــة الالجئــني علــى 

أســاس القانــون الدولــي وقــرارات األمم املتحــدة ذات 
ــرار 194«. ــا ق ــي مقدمته ــة وف الصل

ــة  ــلطة القائم ــات الس ــى مخطط ــور إل ــرق منص وتط
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــن أراض ــم %30 م ــالل لض باالحت
وقــال: »نحــن فــي حاجــة إضافيــة للتضامــن والوقــوف 
مــع الشــعب الفلســطيني للتصــدي لــكل هــذه 
السياســات العدوانيــة اجلديــدة، والتــي حتــاول أن تلغــي 

ــره”. ــر مصي ــي تقري ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ح

وتابــع: »الفكــرة والهــدف الرئيســي مــن هــذا املعــرض، 
ــدار  ــم، ألن اجل ــات الض ــدي لسياس ــور للتص ــراز ص إب
باألســاس بُنــي بطريقــة غيــر قانونيــة لالســتيالء علــى 
الفلســطينية وســرقتها وضمهــا«، مشــيرا  األرض 
إلــى أن اجلــدار موجــود فــي جوهــر املعــرض، لكــن 
ــر  ــده األعمــق هــو التصــدي لسياســات الضــّم غي بُع

ــرائيلي.118 ــالل اإلس ــلطة االحت ــة لس القانوني

اشــتية: حريصــون دائمــا علــى تعزيــز صمــود املواطنــني 
مــن خــالل تقــدمي أفضــل اخلدمــات

ــد،  ــوم األح ــتية، الي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــد رئي تفق
ــث التقــى  ــة رام اهلل، حي وزارة النقــل واملواصــالت مبدين
الوزيــر عاصــم ســالم، والوكيــل والــوكالء املســاعدين، 
ومــدراء الدوائــر فــي الــوزارة، كمــا تفقــد بعــض الدوائــر 

لإلطــالع علــى ســير عملهــا.

ــط  ــوزارة، واخلط ــازات ال ــم إجن ــى أه ــتية عل ــع اش واطل
ــم  ــى أه ــة إل ــا، إضاف ــوض بعمله ــتقبلية للنه املس

ــا. ــي تواجهه ــات الت ــات والتحدي املعيق

ــى  ــدة عل ــازات العدي ــم اإلجن ــوزراء: »رغ ــس ال ــال رئي وق
مســتوى النقــل واملواصــالت، إال أن هنــاك حتديــات كثيرة 
ــه،  ــالل وتصنيفات ــببها االحت ــاع س ــذا القط ــه ه تواج
وعليــه يجــب أال نستســلم لألمــر الواقــع، ونخلــق أمــرا 

واقعــا جديــدا”.

وأشــاد اشــتية بالنقلــة النوعيــة فــي أداء الــوزارة 
ــرص  ــدا ح ــني، مؤك ــا للمواطن ــي تقدمه ــات الت واخلدم
ــن  ــني م ــود املواطن ــز صم ــى تعزي ــا عل ــة دائم احلكوم

ــم. ــات له ــل اخلدم ــدمي أفض ــالل تق خ

ودعــا مديريــات النقــل واملواصــالت فــي احملافظــات إلــى 
ــني،  ــة للمراجع ــراءات الوقائي ــاذ اإلج ــى اتخ ــل عل العم
حفاظــا علــى ســالمتهم مــن اإلصابــة بفيــروس 

ــا”.119 »كورون

118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
119  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــيد  ــي جتس ــع الدول ــى اجملتم ــا«: عل ــيون لـ«وف سياس
تضامنــه مــع شــعبنا باالعتــراف بدولــة فلســطني

ــى  ــي إل ــع الدول ــطينيون، اجملتم ــيون فلس ــا سياس دع
ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــع الش ــه م ــيد تضامن جتس
خــالل اعترافــه بدولــة فلســطني، وضــرورة دعــم مبــادرة 

ــالم. ــي للس ــر دول ــد مؤمت ــس بعق الرئي

وأكــد السياســيون فــي حديــث لـ«وفــا« ملناســبة يــوم 
ــادف  ــذي يص ــطيني ال ــعب الفلس ــع الش ــن م التضام
اليــوم التاســع والعشــرين مــن تشــرين ثانــي مــن كل 
ــر  ــق تقري ــتحق ح ــطيني يس ــعب الفلس ــام، أن الش ع
املصيــر واالســتقالل وإقامــة دولتــه املســتقلة ذات 
ــران  ــع مــن حزي الســيادة لفلســطني علــى حــدود الراب

ــرقية. ــدس الش ــا الق 1967 وعاصمته

ــح  ــة فت ــي حرك ــة ف ــات الدولي ــوض العالق ــه مف ووج
روحــي فتوح، دعوتــه للعالــم للوقــوف إلــى جانــب 

االســتقالل واحلقــوق الفلســطينية.

ــية  ــات السياس ــم والهيئ ــادة العال ــو ق ــاف، »ندع وأض
ــع  ــم م ــة تضامنه ــى ترجم ــانية إل ــات اإلنس واملنظم
الشــعب الفلســطيني إلــى أفعــال، حــان الوقــت 
وحاســمة  ملموســة  سياســات  العالــم  ليتبنــى 
تتخــذ إجــراءات فوريــة ضــد االحتــالل اإلســرائيلي 
سياســات  لوقــف  الدولــي،  للقانــون  وانتهاكاتــه 
احلكومــة اإلســرائيلية التمييزيــة واملمارســات غيــر 
ــي،  ــى األراض ــتيالء عل ــك االس ــي ذل ــا ف ــة مب القانوني
ــي  ــي األراض ــتيطانية ف ــتعمارية االس ــاريع االس واملش
وغيرهــا  العســكرية،  واالعتــداءات  الفلســطينية، 

الكثيــر«.

وأشــار فتــوح الــى أن الوقــت مناســب لسياســة 
حقيقيــة وعادلــة مــن قبــل قــادة العالــم لالرتقــاء إلــى 
ــى  ــطني عل ــة فلس ــراف بدول ــم واالعت ــم وقيمه ُمثله
حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية حلماية 
الدولــي  القانــون  مبوجــب  الفلســطينية  األراضــي 
ــة علــى املســتوطنات واالحتــالل  ــات فوري وفــرض عقوب
ــدة 242 و  ــرارات االمم املتح ــذ ق ــرعيني، وتنفي ــر الش غي

.2334 و   478 و   338

يســتحق  الفلســطيني  الشــعب  أن  فتــوح  وأكــد 
ــه  ــة دولت ــتقالل وإقام ــر واالس ــر املصي ــي تقري ــه ف حق
املســتقلة ذات الســيادة لفلســطني علــى حــدود الرابــع 
مــن حزيــران 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، الفتا 
أن سياســات إســرائيل االســتيطانية املكثفــة تتصاعد 
ــة  ــرارات الدولي ــة الق ــد لكاف ــي حت ــي ف ــكل تدريج بش
ــر لتســوية  ــى انهــاء األمــل األخي ــؤدي إل ــذي ي األمــر ال

ســلمية بــني فلســطني وإســرائيل علــى أســاس حــل 
ــني. الدولت

ووكاالتهــا  املتحــدة  األمم  ادارة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
املتخصصــه وادارة حقــوق االنســان فــي وزارة اخلارجيــة 
»يــوم  إن  اهلل:  عــوض  عمــر  الســفير  واملغتربــني، 
ــي للتضامــن مــع  ــذي أقــره اجملتمــع الدول التضامــن ال
الشــعب الفلســطيني فــي عــام 1977 مــن أجــل حتقيق 
حقوقــه، يجــب أن يتجســد بتطبيق قــرارات األمم املتحدة 
ــروعة  ــوق املش ــدة حق ــالمم املتح ــة ل ــة العام واجلمعي
ــي  ــرف ف ــة للتص ــر القابل ــطيني غي ــعب الفلس للش
تقريــر املصيــر، والســيادة واالســتقالل، وعــودة الالجئــني 

ــم«. ــة وممتلكاته ــم االصلي ــطينيني لدياره الفلس

ــوات  ــذ خط ــي أن يتخ ــع الدول ــى اجملتم ــاف، »عل وأض
فاعلــة لتعزيــز جبهــة التضامــن الدولــي مــع الشــعب 
الفلســطيني نحــو انهــاء االحتــالل، ومواجهة مشــاريع 
االســتيطاني  بالتغــول  املتمثلــة  الفعلــي  الضــم 

ــتوطنات«. ــيع املس وتوس

وتابــع عــوض اهلل: إن التضامــن الدولــي يأخــذ مســتوى 
رســميا علــى مســتوى احلكومــات ويظهــر تضامنهــم 
ــا  ــي تقدمه ــرارات الت ــى الق ــت عل ــالل التصوي ــن خ م
فلســطني، كمــا وعلــى مســتوى الشــعوب وفلســطني 
كانــت دومــا تقــدم املبــادرات للمجتمــع الدولــي التخــاذ 
خطــوات واضحــة حلمايــة حقوقــة وتفعيــل الــدور 
ــي  ــرة الت ــس األخي ــادرة الرئي ــت مب ــك كان ــي لذل الدول
أعلــن عنهــا فــي مجلــس األمــن والتــي تتمثــل بعقــد 
ــو  ــي نح ــف الدول ــة املوق ــالم لترجم ــي للس ــر دول مؤمت
انهــاء االحتــالل الــذي يشــكل الســبب الرئيــس لعــدم 
ــي. ــي والدول ــن االقليم ــق االم ــرورة لتحقي ــتقرار وض الس

ــة  ــف الدولي ــذه املواق ــول ه ــرورة أن تتح ــى ض ــا ال ودع
إلــى أفعــال علــى األرض، مــن خــالل مواجهــة سياســة 
ــلطة  ــرائيل الس ــاءلة اس ــم، ومس ــتيطان والض االس
القائمــة باالحتــالل وتفعيــل اآلليــة القانونيــة ملســاءلة 
شــعبنا،  أبنــاء  وحمايــة  اإلســرائيليني،  املســؤولني 
ــأي  ــراف ب ــدم االعت ــطني، وع ــة فلس ــراف بدول واالعت
ــام 1967،  ــة ع ــي احملتل ــى األراض ــرائيل عل ــلطة إلس س
ومنــع دخــول بضائــع املســتوطنات الــى الــدول األوروبية 

ــم. ــع دول العال وجمي

ــة حلركــة فتــح عبــاس  وطالــب عضــو اللجنــة املركزي
ــطني  ــة فلس ــراف بدول ــي باالعت ــع الدول ــي، اجملتم زك
علــى حــدود عــام 67 وعاصمتهــا القــدس وتبنــي رؤيــة 
الرئيــس محمــود عبــاس القامــة ســالم عــادل وشــامل 
فــي املنطقــة بإلــزام اســرائيل بالقانــون الدولــي وتبنــي 
رؤيــة الرئيــس القامــة ســالم عــادل وشــامل فــي 
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ــة. املنطق

أنطونيــو  املتحــدة  لــألمم  العــام  وكان األمــني 
غوتيريش صــرح علــى املوقــع الرســمي لــألمم املتحــدة: 
ــعب  ــاه الش ــا جت ــد التزامن ــى جتدي ــا عل ــل مع »فلنعم
الفلســطيني فــي ســعيه إلــى احلصــول علــى حقوقــه 
ــه  ــود في ــتقبل يس ــاء مس ــرف وبن ــة للتص ــر القابل غي

ــن«. ــة واألم ــة والعدال ــالم والكرام الس

ــى أن االحتفــال هــذا العــام ســيكون  ــع ال وأشــار املوق
فــي 1 كانــون األول القــادم بسلســلة مــن االجتماعــات 
نيويــورك،  فــي  املتحــدة  األمم  مقــر  فــي  اخلاصــة 
حيث ســتجتمع اللجنة املعنيــة مبمارســة الشــعب 
ــي  ــرف، وه ــة للتص ــر القابل ــه غي ــطيني حلقوق الفلس
هيئــة تابعــة للجمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة تعمــل 
علــى تعزيــز حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ــر واالســتقالل. وســيحضر االجتماعــات املعنيــة  املصي
ــدول األعضــاء واألمــني العــام  ــو ال ــي ممثل ــوم الدول بالي
وممثلــو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واجملتمــع املدنــي 
وغيرهــم ممــن ســيدلي ببيانــات حــول قضية فلســطني 
ــي  ــرض افتراض ــمي ملع ــاح الرس ــي االفتت ــارك ف ويش

ــال. ــوص االحتف بخص

ويصــادف اليــوم أيضــا مــرور 8 ســنوات علــى قــرار رفــع 
التمثيــل الفلســطيني إلــى صفــة »دولــة مراقــب غيــر 
ــة  ــة فــي اجلمعي ــت تاريخي ــة تصوي عضــو« فــي عملي
ــل 9  ــة، مقاب ــة 138 دول ــدة، بأغلبي ــة األمم املتح العام
ــا  ــا وضعه ــت، م ــن التصوي ــة ع ــاع 41 دول ــد، وامتن ض

ــدول والشــعوب ــني ال ــا وب علــى خارطــة اجلغرافي

املتحــدة  االمم  لهيئــة  العامــة  اجلمعيــة  وكانــت 
أعلنــت فــي العــام 1977، يــوم 29 مــن تشــرين الثانــي 
ــعب  ــع الش ــي م ــن الدول ــوم التضام ــام ي ــن كل ع م
بــه  أوصــت  الــذي  اليــوم  ذات  الفلســطيني وهو 
بتقســيم فلســطني الــى دولتــني عربيــة ويهوديــة فــي 
ــدة  ــى وح ــا ال ــدس بضواحيه ــل الق 29/11/1947 وحتوي

ــاص. ــي خ ــع دول ــة ذات طاب اقليمي

وشــكل قــرار التقســيم طعنة للشــعب الفلســطيني 
ألنــه ســلب وانتــزع األراضــي مــن أصحابهــا األصليــني، 
ــوم  ــدة، تق ــن األمم املتح ــة م ــوة موجه ــتجابة لدع واس
ــتى  ــطة ش ــنويا بأنش ــي س ــع املدن ــات واجملتم احلكوم
احتفــاالً باليــوم الدولــي للتضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني، وتشــمل هــذه األنشــطة إصــدار رســائل 
خاصــة تضامنــاً مــع الشــعب الفلســطيني، وتنظيــم 
وعقــد اجتماعــات، وتوزيــع مطبوعــات ومــواد إعالميــة 

ــطينية.120 ــوق الفلس ــة واحلق ــة بالقضي خاص
120  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

“اليونســكو«: اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني فرصــة إلبــراز التزامنــا مبســاعدتهم 

ــم ــالم الدائ ــاء الس ــى بن عل

ــرة العامــة ملنظمــة األمم املتحــدة للتربيــة  أكــدت املدي
والعلــم والثقافــة /اليونســكو/ أودري أزوالي ضــرورة 
اســتغالل اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب 
مبســاعدة  املنظمــة  التــزام  إلبــراز  الفلســطيني 
الشــعب الفلســطيني علــى بنــاء الســالم الدائــم، مــن 
ــز تعاونهــا مــع ســائر وكاالت األمم  خــالل تواصــل وتعزي
املتحــدة وخاصــة مــن خــالل تعزيــز التعليــم، وكذلــك 
ــوم. ــة والعل ــر والثقاف ــة التعبي ــة بحري ــاالت املتعلق اجمل

ــبة  ــد، ملناس ــوم األح ــالة أزوالي، الي ــي رس ــك ف ــاء ذل ج
اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، 
الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة  نشــرتها  والتــي 

ــوم. ــة والعل ــة والثقاف للتربي

ــني  ــح األم ــى تصري ــالتها، إل ــي رس ــارت أزوالي، ف وأش
ــبة  ــش، ملناس ــو غوتيري ــدة أنطوني ــألمم املتح ــام ل الع
اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، 
ــاع  ــزام بالدف ــد االلت ــى تأكي ــه إل ــذي دعــا مــن خالل وال
عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني، قائــال: »لنؤكــد من 
جديــد، ونحــن نحتفــل بهــذا اليــوم الدولــي للتضامــن، 
ــا بالتمســك بحقــوق الشــعب الفلســطيني«،  التزامن
معتبــرة هــذه الدعــوة تعبيــرا جليــا عــن الغــرض مــن 
ــن  ــي 29 م ــه ف ــال ب ــري االحتف ــذي يج ــوم، ال ــذا الي ه
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن كل عــام، إذ يتيــح تأكيــد 
ــي  ــطيني ف ــعب الفلس ــي للش ــع الدول ــم اجملتم دع

ــالم. ــة والس ــتقبل مليء باحلري ــى مس ــعيه إل س

ــذه  ــى ه ــتدت إل ــة اش ــى أن احلاج ــا، إل ــارت، أيض وأش
الدعــوة للتضامــن، وباتــت اآلن أكثــر إحلاحــا ممــا كانــت 
عليــه فــي أي وقــت مضــى، إذ أضــرت جائحــة فيــروس 
كورونــا /كوفيــد 19/، كمــا نعلــم جميعا، إضرارا شــديدا 
بأكثــر النــاس عرضــة للمخاطــر، وأدت األزمــة الصحيــة 
الناجتــة عــن اجلائحــة إلــى تفاقــم األوضــاع االقتصاديــة 
واالجتماعيــة العســيرة أصــال التــي يعيشــها الشــعب 
ــرن بارتفــاع معــدالت الفقــر  الفلســطيني، والتــي تقت
ــرد  ــب الف ــاض نصي ــرا، وبانخف ــا كبي ــة ارتفاع والبطال
ــى  ــة عل ــنة الثالث ــي للس ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن م

التوالــي.

بــأن  للتذكيــر  العاجلــة  احلاجــة  أزوالي  وأكــدت 
املســاعدات الدوليــة املقدمــة للشــعب الفلســطيني، 
مــا زالــت ضــرورة حيويــة للفلســطينيني، وال بــد منهــا 
إليجــاد مجتمعــات محليــة مزدهــرة وقــادرة علــى 

ــود. الصم
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وأوضحــت أن الظــروف الراهنــة تثيــر مخــاوف شــديدة 
علــى الشــباب الفلســطينيني، إذ جتعلهــم عرضة خملاطر 
احلرمــان مــن التعليــم والفــرص االقتصاديــة، ويســتند 
ــطني  ــي فلس ــباب ف ــأن الش ــكو« بش ــل »اليونس عم
ــطينيني  ــباب الفلس ــأن الش ــة ب ــة املنظم ــى قناع إل
ميلكــون القــدرات الالزمــة للعمــل علــى نشــر الســالم 
بشــأن  »اليونســكو«  عمــل  ويســتند  والتســامح، 
ــة  ــزام املنظم ــى الت ــا إل ــطني أيض ــي فلس ــباب ف الش
ــة  ــق التنمي ــى حتقي ــة إل ــاعيها الرامي ــة مس مبواصل
ــق  ــن طري ــة ع ــاركة املدني ــن املش ــباب م ــني الش ومتك

ــة. ــداع والثقاف ــز اإلب تعزي

ــذا  ــي ه ــا ف ــرى أن عمله ــكو« ت ــت أن »اليونس وأضاف
ــم  ــي التعلي ــم، إذ يرس ــز التعلي ــب تعزي ــدد يتطل الص
األســس الالزمــة لصــون كرامــة اإلنســان، »لذلــك 
ــم  ــام التعلي ــز نظ ــى تعزي ــل عل ــا العم ــب علين يج
الفلســطيني مــن أجــل توســيع نطاقــه ليشــمل 
املزيــد مــن فتيــات وشــباب املناطــق الريفيــة، ويتطلــب 
متكــني الشــباب الفلســطيني مــن اكتســاب املهــارات 
احلاضــر  لتحديــات  للتصــدي  الالزمــة  والكفــاءات 
ــدة وشــاملة  واملســتقبل، ووضــع برامــج تعليميــة جي
للجميــع، وإقامــة احلــوار بــني الثقافــات، والســعي إلــى 

التفاهــم”.121

االثنني 2020/11/30 

القمــة الفلســطينية-األردنية تشــدد علــى 
الدوليــة لتحقيــق ســالم  تكثيــف اجلهــود 

»حــّل الدولتــني«

ــة، التــي عقــدت  أكــدت القمــة الفلســطينية -األردني
ــيق  ــق التنس ــى تعمي ــة، عل ــة العقب ــي مدين ــس ف أم
فــي هــذه املرحلــة بغيــة دفــع اجلهــود الدوليــة لتحقيق 

ــة. ــرعية الدولي ــق الش ــالم وف الس

وشــملت القمــة بــني الرئيــس محمــود عبــاس، والعاهل 
األردنــي امللــك عبــد اهلل الثانــي، التشــاور حــول مجمــل 
التطــورات علــى الســاحة الفلســطينية، وجملــة مــن 

القضايــا ذات االهتمــام املشــترك.

ــاور  ــيق والتش ــة التنس ــى مواصل ــان عل ــق الطرف واتف
ــات  ــال وتطلع ــق آم ــا يحق ــا، ومب ــف القضاي إزاء مختل
ــروعة  ــه املش ــل حقوق ــي ني ــطيني ف ــعب الفلس الش
ــي  ــتقرار ف ــامل واالس ــادل والش ــالم الع ــق الس ويحق

ــة. املنطق

وأكــد الرئيــس عبــاس وامللــك عبــد اهلل الثانــي ضــرورة 
121  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

توفيــر جميــع ســبل الدعــم الســتدامة عمــل وكالــة 
األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 
)األونــروا(، لتمكينهــا مــن املضــي فــي تقــدمي خدماتهــا 
احليويــة التعليميــة والصحيــة واإلغاثيــة لالجئــني، 

وفــق تكليفهــا األممــي.

مواقفــه  علــى  األردنــي  العاهــل  الرئيــس  وشــكر 
ــعب  ــوق الش ــطيني، وحلق ــف الفلس ــة للموق الداعم

الفلســطيني فــي احلريــة واالســتقالل.

ــا  ــة وآخره ــف الداعم ــذه املواق ــس أن »ه ــد الرئي وأك
تأكيــد امللــك عبــد اهلل الثانــي مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية، وأهميــة االســتمرار بالســعي نحــو 
عمــق  تؤكــد  والشــامل،  العــادل  الســالم  حتقيــق 
العالقــات بــني القيادتــني والشــعبني الشــقيقني«.

وأشــاد الرئيــس بــدور األردن التاريخــي فــي حمايــة 
ــي  ــيحية ف ــالمية واملس ــات اإلس ــن املقدس ــاع ع والدف
القــدس، مــن منطلــق الوصايــة الهاشــمية علــى هــذه 

ــات.122 املقدس

االحتــالل يعتقــل شــابني مــن أريحــا أحدهمــا 
أســير محــرر

ــني،  ــوم االثن ــالل اإلســرائيلي، الي ــوات االحت ــت ق  اعتقل
شــابني مــن أريحــا أحدهمــا أســير محــرر.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
مخيــم عقبــة جبــر ومدينــة أريحــا، واعتقلــت الشــاب 
ســليمان خلــف عواجنــة، عقــب دهــم منزلــه فــي حــي 

اخلديــوي وســط املدينــة.

 وأضافــت املصــادر، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت األســير 
احملــرر عبــد العزيــز جهــاد صافــي )35 عامــا( بعــد 

ــر.123 ــة جب ــم عقب ــي مخي ــه ف ــة منزل مداهم

مستوطنون يجرفون أراضي زراعية في سلفيت

ــد،  ــوم األح ــتوطنني، الي ــة للمس ــات تابع ــت آلي جرف
ــلفيت. ــة س ــي مدين ــة ف ــي زراعي أراض

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن عــددا مــن 
أراٍض فــي املنطقــة  املســتوطنني قامــوا بتجريــف 
املســماة »الــرأس« شــمال غــرب ســلفيت، علــى 
ــون. ــا، مزروعــة بأشــجار الزيت ــاحة تقــدر ب 50 دومن مس

124

122  جريدة األيام
123  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
124  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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دعــم  فــي  الثابــت  موقفهــا  جتــدد  تونــس 
الداعــم  ووقوفهــا  الفلســطينية  القضيــة 

لشــعبنا

ــة  ــت للقضّي ــا الثاب ــس دعمه ــة تون ــّددت جمهوري ج
ــب  ــى جان ــم إل ــا الدائ ــة، ووقوفه ــطينية العادل الفلس
الشــعب الفلســطيني الشــقيق، فــي دفاعــه الثابــت 
عــن حقوقــه املشــروعة والتــي لــن تســقط بالتقــادم، 
وفــي مقّدمتهــا إقامــة دولتــه املســتقلة علــى أراضيــه 
القــدس  وعاصمتهــا   ،1967 العــام  حــدود  ضمــن 

ــريف. الش

وقالــت وزارة اخلارجيــة التونســية، فــي بيــان، ان تونــس 
ملناســبة »اليــوم الدولــي للتضامــن مــع الشــعب 
ــة  ــرّرة للمجموع ــا املتك ــر بدعواته ــطيني، تذك الفلس
ــعب  ــاه الش ــؤولياتها جت ــل مس ــى تتحّم ــة حت الدولي
للممارســات  حــّدا  وتضــع  األبــّي،  الفلســطيني 
ــي  ــي ترم ــتفزازية، الت ــعية االس ــتيطانية التوس االس
إلــى فــرض سياســة األمــر الواقــع، وتســتخّف باملواثيق 
ــوع مــن  ــاب أي ن ــة، فــي غي ــني واألعــراف الدولي والقوان

ــاءلة. املس

ــاة  ــالل باملعان ــتهتار االحت ــن أن اس ــس م ــذرت تون وح
الفلســطيني  للشــعب  واالقتصاديــة  اإلنســانية 
ــس  ــلم لي ــن والس ــّدد األم ــر يه ــل توتّ ــيمثّل عام س
ــي كّل  ــل ف ــط ب ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــط ف فق

العالــم.

وانطالقــا مــن متّســكها بالســالم كخيــار اســتراتيجي، 
ــة  ــة الدولي ــود اجملموع ــاندتها جله ــس مس ــددّت تون ج
للتســريع فــي إطــالق مفاوضــات جــادّة، وذات مصداقية، 
وفــق جــدول زمنــي محــّدد مــن أجــل إرســاء ســالم عادل 
وشــامل ودائــم، وفق قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبادرة 
ــطيني  ــعب الفلس ــن الش ــا ميكّ ــة، مب ــالم العربي الس
املناضــل مــن اســترجاع كافــة حقوقــه املشــروعة، ومبــا 
ــن  ــون األم ــم، ويص ــن الضي ــة م ــودا طويل ــي عق يُنه

واالســتقرار فــي العالــم.

ــة  ــادرة الداعي ــس املب ــم تون ــا: تدع ــي بيانه ــت ف وتابع
إلــى عقــد مؤمتــر دولــي كامــل الصالحيــات مبشــاركة 
كافــة األطــراف املعنيــة لالنخــراط فــي عملّيــة ســالم 
ــرارات  ــي والق ــون الدول ــاس القان ــى أس ــة عل حقيقي

ــة. ــات ذات الصل ــة واملرجعي األممي

ــة  ــة الالزم ــر احلماي ــرورة توفي ــى ض ــدت عل ــا أك كم
احلصــار  وإنهــاء  العــزّل،  الفلســطينيني  للمدنيــني 
اجلائــر املفــروض عليهــم، ال ســّيما فــي ظــّل التحّديــات 
املتفاقمــة  واإلنســانية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

وانعكاســات جائحــة كوفيــد-19.

ــه  ــع ب ــذي تضطل ــوي ال ــدور احلي ــا لل ــددت دعمه وج
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
»األونــروا« فــي تخفيــف معانــاة الالجئــني ودعــم 

االســتقرار فــي املنطقــة.

ودعــت كافــة الفاعلــني اإلقليميــني والدوليــني للعمــل 
علــى الرفــع مــن مســتوى االســتجابة اإلنســانية 
مجابهــة  علــى  الفلســطيني  الشــعب  ملســاعدة 
ــة  ــات التضييقــات االقتصادي ــرات اجلائحــة، وتداعي تأثي

ــالل. لالحت

ــي اجتــاه  ــرة ف ــة األخي ــت باخلطــوات اإليجابي كمــا رحب
حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة، وتعزيــز وحــدة الصــّف 

ــطيني.125 ــقّ الفلس ــة للح ــي خدم الداخل
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