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الثالثاء 2020/12/1

ــى  ــدون عل ــالل يعت ــوات االحت ــتوطنون وق مس
مســيرة غــرب ســلفيت وحمــالت هــدم وإخطار 

وردم وجتريــف فــي عــدة محافظــات

أصيــب مواطنــون وصحافيــون بجــروح ورضــوض خــالل 
ــوات  ــة ق ــتوطنون بحماي ــنه مس ــي ش ــداء وحش اعت
االحتــالل، أمــس، علــى مســيرة شــعبية تصــدى 
اســتيطانية  جتريــف  لعمليــات  فيهــا  املشــاركون 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــلفيت، ف ــرب س ــراس، غ ــة ال مبنطق
ــام  ــدات وخي ــراق مع ــن إح ــرون م ــه املتظاه ــن في متك
ــك  ــن ذل ــم، تزام ــى أراضيه ــتوطنون عل ــا املس أقامه
ــار وردم  ــدم وإخط ــة ه ــالل حمل ــوات االحت ــن ق ــع ش م
وجتريــف فــي محافظــات عــدة، أقدمــت خاللهــا علــى 
ــتيطان  ــني باالس ــني مهددت ــي منطقت ــني ف ــدم منزل ه
ومنشــأتني جتاريتــني وردمــت بئــراً وأغلقــت 3 آبــار 
وأخطــرت بهــدم 3 منــازل، واقتحمــت قريــة اخلــان 
إحصــاء  وأجــرت  احملتلــة،  القــدس  شــرق  األحمــر، 
ــوة  ــي خط ــاكنهم ف ــات ملس ــذت قياس ــكان وأخ للس

ــا. ــر أهله ــة وتهجي ــدم القري ــا ه ــذر بنيته تن

وقــال منســق املقاومــة الشــعبية فــي كفــر قــدوم مراد 
ــؤرة  ــة ب ــعى إلقام ــالل تس ــلطات االحت ــتيوي: إن س ش
اســتيطانية فــي منطقــة الــراس علــى حســاب أراضــي 

املواطنــني، بهــدف توســيع مســتوطنة “أرئيــل«.

وأضــاف: إن املواطنــني انطلقــوا فــي مســيرة شــعبية 
مــن أمــام بلديــة ســلفيت نحــو املنطقــة املســتهدفة 
باالســتيطان، صبــاح أمــس، تنديــداً بتجريــف أراضيهــم 
ــي  ــني والت ــني املاضي ــالل اليوم ــجارهم خ ــالع أش واقت
طالــت نحــو 50 دومنــا خدمــة للتوســع االســتيطاني.1

جــزء  الكهربــاء  عجــز  معاجلــة  اشــتية: 
أساســي مــن اســتراتيجية االنفــكاك عــن 

االحتــالل

اســتقبل رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم الثالثــاء 
ــي قطــاع  ــدا مــن ممثل ــة رام اهلل، وف ــه مبدين فــي مكتب
الكهربــاء الــذي ضــم ســلطة الطاقــة، ومجلــس 
ــطينية  ــركة الفلس ــاء، والش ــاع الكهرب ــم قط تنظي
ــاء  ــوب، ورؤس ــاء اجلن ــركة كهرب ــاء، وش ــل الكهرب لنق
بلديــات دورا ويطــا والظاهريــة وعــدداً مــن ممثلــي 

ــا. ــة فيه ــات الوطني الفعالي

جــاء ذلــك عقــب توقيــع الشــركة الفلســطينية لنقــل 
1  جريدة األيام

الكهربــاء اتفاقيــة جتاريــة مــع شــركة كهربــاء اجلنــوب، 
للتــزود بالكهربــاء مــن محطــة حتويــل بيــت أوال، والتــي 
ــاء فــي مناطــق  ســتعمل علــى معاجلــة عجــز الكهرب
جنــوب الضفــة الغربيــة، خاصــة دورا والظاهريــة ويطــا.

وأكــد رئيــس الــوزراء أهميــة هــذه االتفاقيــة، التــي تأتي 
ــاع  ــز وانقط ــة عج ــات ملعاجل ــلة اتفاقي ــن سلس ضم
ــاً روح  ــن، مثمن ــات الوط ــة محافظ ــي كاف ــاء ف الكهرب
ــني كافــة اجلهــات التــي عملــت  التعــاون والشــراكة ب

ــة. ــاح االتفاقي ــى إجن عل

وقــال اشــتية: »ماضــون فــي اســتراتيجيتنا باالنفــكاك 
ــن  ــي م ــزء أساس ــاء ج ــاع الكهرب ــالل، وقط ــن االحت ع
ــر مــن  ــاك أكث هــذا االنفــكاك، وال يعقــل أن يكــون هن
ــاء،  ــطينية بالكهرب ــي الفلس ــزود األراض ــة ت 114 جه
ــد مــن تأســيس  ــع هــذه الشــرذمة والتشــتت، ال ب وملن

ــطني”. ــكل فلس ــدة ل ــاء واح ــركة كهرب ش

وأضــاف رئيــس الــوزراء: »يدنــا دائمــا علــى نبــض 
ــي  ــه وف ــات ل ــة اخلدم ــر كاف ــا توفي ــن، وأولويتن املواط
قطــاع الكهربــاء، نوصــل الكهربــاء للمواطنني بأســعار 

ــم”. ــف عليه ــاب التخفي ــن ب ــة م مخفض

واّطلــع اشــتية مــن رؤســاء البلديــات علــى أهــم 
ــالن  ــا واإلع ــى تلبيته ــل عل ــداً بالعم ــا، واع احتياجاته
ــك  ــي تل ــة ف ــاريع احليوي ــن املش ــدد م ــن ع ــا ع قريب
املناطــق، مشــيداً بــدور رؤســاء بلديــات دورا ويطــا 
ــت أوال.2 ــة بي ــغيل محط ــي تش ــي ف ــة اإليجاب والظاهري

املنصــة  األوروبــي يطلقــان  االحتــاد  اشــتية وممثــل 
االســتثمار لبنــوك  األوروبيــة  الفلســطينية 

وممثــل  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  أطلــق 
ــون  ــون ف ــفني ك ــطني س ــدى فلس ــي ل ــاد األوروب االحت
ــطينية  ــة الفلس ــاء، املنص ــوم الثالث ــدورف، الي بورغس
ــرام اهلل،  ــه ب ــي مكتب ــتثمار، ف ــوك االس ــة لبن األوروبي
ــة،  ــتثمار أوروبي ــوك اس ــة بن ــن أربع ــني ع ــور ممثل بحض

ووزارة املاليــة واالقتصــاد وســلطة النقــد.

املنصــة  هــذه  »ستشــكل  الــوزراء:  رئيــس  وقــال 
أداة لتبــادل اخلبــرات واملعلومــات، وترويــج مقومــات 
ــوك  ــن البن ــد م ــذب مزي ــطيني، وج ــتثمار الفلس االس

األوروبيــة لالســتثمار فــي فلســطني«.

وأضــاف اشــتية: »مــن اولوياتنــا فــي احلكومــة العمــل 
علــى جلــب االســتثمارات اخلارجيــة وخاصــة األوروبيــة 
ــاص  ــاع اخل ــالل القط ــن خ ــة م ــات حيوي ــم قطاع لدع
والبنــوك، مــن أهمهــا الزراعــة واملواصــالت واالتصــاالت 

2  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الصحــي  والصــرف  وامليــاه  املتجــددة  والطاقــة 
ــات«. ــا املعلوم وتكنولوجي

ــة للشــباب والنســاء  ــع: »ســندعم األفــكار الريادي وتاب
ــيع  ــى توس ــنعمل عل ــم، وس ــرص ملبادراته ــاء ف وإعط
الــى  لتصــل  عــادل  بشــكل  املســتفيدين  حلقــة 
ــي  ــة األراض ــركات وكاف ــن الش ــن م ــدد ممك ــر ع أكب

الفلســطينية«.

ومــن املتوقــع ان تقــدم هــذه البنــوك 410 ماليــني دوالر 
ــني  ــي ح ــروض، ف ــات ق ــروض وضمان ــكل ق ــى ش عل
ســوف يقــدم االحتــاد األوروبــي ِمَنحــا بقيمــة 86 مليــون 
ــة  ــد املترتب ــم الفوائ ــيكون لدع ــا س ــزء منه ــورو، ج ي

ــروض. ــى الق عل

يشــار الــى ان البنــوك االوربيــة األربعــة املشــاركة 
ــة  ــتثمار والتنمي ــك االس ــي بن ــة ه ــذه املنص ــي ه ف
الفرنســي،  والتنميــة  االســتثمار  وبنــك  األملانــي، 
ــي  ــي، والبنــك األورب ــة األوروب وبنــك االســتثمار والتنمي

للتنميــة وإعــادة اإلعمــار.3

األربعاء 2020/12/2

ــل  ــح ح ــوم لصال ــت الي ــرر التصوي ــس يق غانت
ــدة ــات جدي ــراء انتخاب ــت وإج الكنيس

أعلــن وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، أن 
ــراح  ــح اقت ــتصوت لصال ــان«، س ــول الف ــه، »كاح قائمت
حــل الكنيســت الــذي ســتطرحه كتلــة »يــش عتيــد 
العامــة  الهيئــة  أمــام  األربعــاء،  اليــوم  تيلــم«،   –
ــة  ــات رابع ــى انتخاب ــي إل ــد ينته ــا ق ــت، م للكنيس

ــني. ــن عام ــل م ــي أق ــرائيل ف ــهدها إس تش

جــاء ذلــك فــي مؤمتــر صحافــي عقــده غانتــس، 
مســاء أمــس، شــن خاللــه هجومــا حــادا علــى رئيــس 
ــه  ــر أن احلكومــة اإلســرائيلية، بنيامــني نتنياهــو، واعتب
»يعمــل فقــط فــي محاولــة للتملــص مــن محاكمته« 
بقضايــا فســاد، وشــدد علــى أنــه »قــرر تفكيــك 

ــدة«. ــات جدي ــى انتخاب ــا إل ــة وجرن احلكوم

جهــود  حــّول  »نتنياهــو  أن  غانتــس  اعتبــر  كمــا 
ــد  ــخصية لتمجي ــة ش ــى حمل ــا( إل ــة )كورون مواجه
ــه«، وأضــاف، إن نتنياهــو »خــارق  ــع صورت اســمه وتلمي
تسلســلي جلميــع االتفاقيــات«، مشــددا علــى أنــه »لم 
ــرائيل«. ــي إس ــم، مواطن ــم أنت ــل خدعك ــا، ب ــي أن يخدعن

3  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأضــاف غانتــس، إن »ماليــني املواطنــني فــي وضــع 
ــن  ــد م ــد واملزي ــا واملزي ــق أبوابه ــركات تغل ــزن، الش مح
املواطنــني فــي محنــة وفقــر -  بينمــا يحجــب نتنياهــو 
ــول  ــتصوت )كاح ــك س ــا، لذل ــة ميزانيته ــن احلكوم ع

ــت«. ــل الكنيس ــح ح ــدا لصال ــان( غ الف

ــر  ــة لتغيي ــو فرص ــاركا لنتنياه ــس ت ــتدرك غانت واس
توجــه »كاحــول الفــان« حلــل الكنيســت، وضمــان 
ــال:  ــة حكومــة الوحــدة اإلســرائيلية، وق اســتمرار والي
ــورا بطــرح  ــم ف ــى عاتقــك. ق ــات يقــع عل »عــبء اإلثب
امليزانيــة علــى احلكومــة، واهتــم بتمريرهــا واملصادقــة 

ــدة«.4 ــان الوح ــا وضم عليه

بــؤراً  تشــرعن  اإلســرائيلية«  »العليــا 
القــدس شــمال  اســتيطانية 

رفضــت مــا تســمى احملكمــة العليــا اإلســرائيلية 
التماســا قدمــه فلســطينيون ضــد اإلعــالن عــن 
224 دومنــا أنهــا »أراضــي دولــة«، اســتولى عليهــا 
مســتوطنون مــن مســتوطنة »كوخــاف يعقــوب« 
وتقــع فــي منطقــة بلــدة كفــر عقــب، شــمال القــدس 

ــة. احملتل

وأوضحــت صحيفــة »هآرتــس«، أمــس، أن قــرار احملكمــة 
ــني  ــرعنة البؤرت ــى ش ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــا، م العلي
ــاز«  ــديه بوع ــوت« و«س ــف هأف ــتيطانيتني »ناتي االس

ــتوطنة. ــن 20 مس ــر م ــي أكث ــان ف ومب

ــى  ــالل فــي تبريرهــا االســتيالء عل ــة االحت وادعــت نياب
ــي  ــو، ف ــن اجل ــت م ــورا التقط ــأن ص ــي، ب ــذه األراض ه
األعــوام 1969 -1980، تظهــر أن األراضــي لــم تكــن 
مزروعــة خــالل هــذه الســنوات، علمــا أن أصحــاب 
األراضــي الفلســطينيني أكــدوا أنهــم كانــوا يزرعونهــا 
ــالل  ــلطات االحت ــن س ــام 1967، لك ــالل الع ــل احت قب

ــمائهم. ــي بأس ــجيل األراض ــراءات تس ــدت إج جم

ــام 2013،  ــت، الع ــد أعلن ــالل ق ــلطات االحت ــت س وكان
ــوت فــي مســتوطنة  عــن األراضــي املقامــة عليهــا بي

ــة«.5 ــي دول ــا »أراض ــوب« بأنه ــاف يعق »كوخ

هــدم 6 منــازل ومنشــآت فــي القــدس ونابلــس 
ومصــادرة عــدة شــاحنات

هدمــت قــوات االحتــالل 6 منــازل ومنشــآت فــي القدس 
ــط  ــكراً وس ــت معس ــاء، وفكك ــس الثالث ــس، أم ونابل
ــه(،  ــؤرة اســتيطانية مكان اخلليــل )يخشــى أن تقيــم ب

4  جريدة األيام
5  جريدة األيام
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ــم  ــرب مخي ــني ق ــار ملزارع ــن اخلض ــات م ــت كمي وأتلف
ــة،  ــي العيزري ــاحنات ف ــى 8 ش ــتولت عل ــوار، واس الف
فيمــا أعــاد اجليــش نصــب خيمــة فــي موقــع معســكر 
ببلــدة عرابــة كان أخــاله قبــل 20 عامــاً، واعتقــل مــا ال 

يقــل عــن 11 مواطنــاً مــن أنحــاء الضفــة.

منشــآت  ثــالث  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وهدمــت 
ســكنية وزراعيــة ومتنزهــاً قيــد اإلنشــاء فــي منطقــة 
ــس. ــمال نابل ــطية، ش ــدة سبس ــرب بل ــعودية غ املس

ونقــل عــن مصــادر محليــة أن قــوة كبيــرة مــن جيــش 
االحتــالل حاصــرت املنطقــة، وهدمــت املنشــآت بذريعــة 

أقامتهــا فــي منطقــة »ج«.6

اشــتية وممثــل االحتــاد األوروبــي يطلقــان املنصة 
الفلســطينية األوروبيــة لبنوك االســتثمار

وممثــل  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــس  أطلــق 
ــون  ــون ف ــفني ك ــطني س ــدى فلس ــي ل ــاد األوروب االحت
ــة  ــطينية األوروبي ــة الفلس ــس، املنص ــدوف، أم بورغس
ــور  ــرام اهلل، بحض ــه ب ــي مكتب ــتثمار، ف ــوك االس لبن
ــي  ــة، ووزارت ــتثمار أوروبي ــوك اس ــة بن ــن أربع ــني ع ممثل

املاليــة واالقتصــاد وســلطة النقــد.

املنصــة  هــذه  »ستشــكل  الــوزراء:  رئيــس  وقــال 
أداة لتبــادل اخلبــرات واملعلومــات، وترويــج مقومــات 
ــوك  ــن البن ــد م ــذب مزي ــطيني، وج ــتثمار الفلس االس

األوروبيــة لالســتثمار فــي فلســطني«.

وأضــاف اشــتية: »مــن أولوياتنــا فــي احلكومــة العمــل 
علــى جلــب االســتثمارات اخلارجيــة وخاصــة األوروبيــة 
ــاص  ــاع اخل ــالل القط ــن خ ــة م ــات حيوي ــم قطاع لدع
والبنــوك، مــن أهمهــا الزراعــة واملواصــالت واالتصــاالت 
الصحــي  والصــرف  وامليــاه  املتجــددة  والطاقــة 

وتكنولوجيــا املعلومــات«.7

منظمــة التحريــر تنعــى املناضــل الوطنــي 
ــل ــل عق باس

املناضــل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  نعــت 
ــل  ــزي باس ــي واملرك ــني الوطن ــو اجمللس ــي عض الوطن
ــروت. ــي بي ــاء ف ــوم األربع ــة الي ــه املني ــذي وافت ــل، ال عق

ــل  ــن أوائ ــد كان م ــا، أن الفقي ــان له ــي بي ــدت ف وأك
ــوا فلســطني فــي احملافــل الدوليــة والعربيــة،  مــن مثل
حيــث كان أول ممثــل ملنظمــة التحريــر فــي مصــر، كمــا 
تولــى رئاســة الدائــرة السياســية فــي املنظمــة، وتولــى 

6  جريدة القدس
7  جريدة القدس

ــد  ــرأس أول وف ــدة، وت ــدى األمم املتح ــطني ل ــل فلس متثي
ــي. ــى مجلــس األمــن الدول فلســطيني إل

واعربــت عــن تعازيهــا احلــارة وأصــدق عبــارات املواســاة 
لعائلــة الفقيــد وأصدقائــه وأبنــاء شــعبنا فــي جميــع 
ــده  ــل أن يتغم ــز وج ــائلة اهلل ع ــم، س ــن تواجده أماك
ــم  ــه، وأن يله ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــع رحمت بواس

أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان.8

اخلميس 2020/12/3

ــال 91  ــاالت تط ــش واعتق ــم وتفتي ــة ده حمل
ــى  ــدداً عل ــدون مج ــتوطنون يعت ــاً املس مواطن

ــطية ــار سبس آث

تياســير  قريــة  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  حاصــرت 
ــش  ــم وتفتي ــة ده ــنت حمل ــاس وش ــة طوب مبحافظ
واســعة فــي منازلهــا، ومنعــت مزارعــاً مــن اســتصالح 
أرضــه مبحافظــة اخلليــل، بالتزامــن مــع شــنها حملــة 
ــت 19  ــدة طال ــات ع ــي محافظ ــعة ف ــاالت واس اعتق
ــاً، فــي الوقــت الــذي واصــل فيــه املســتوطنون  مواطن
اعتداءاتهــم وأقدمــوا علــى اقتحــام موقــع سبســطية 

ــرد زواره. ــد ط ــري بع األث

ــت  ــة كان ــى جراف ــالل عل ــوات االحت ــتولت ق ــد اس فق
ــن،  ــة بيري ــي منطق ــتصالح أرض ف ــى اس ــل عل تعم

ــا. ــرقي يط ــمال ش ش

الشــعبية  اللجــان  منســق  اجلبــور  راتــب  وأفــاد 
ــوات  ــأن ق ــتيطان ب ــدار واالس ــة اجل ــة ملقاوم والوطني
االحتــالل اســتولت علــى جرافــة للمواطــن أحمــد أبــو 
تــرك، أثنــاء اســتصالح أرضــه فــي منطقــة بيريــن التــي 

ــر”. ــي حيف ــتوطنة »بن ــا مس ــى أراضيه ــام عل تق

ــى  ــت اســتولت عل ــالل كان ــى أن قــوات االحت وأشــار إل
حفــار كان يعمــل علــى اســتصالح األرض نفســها قبــل 

شــهر.

ــمال  ــير ش ــة تياس ــالل قري ــوات االحت ــت ق ــا دهم فيم
ــني. ــازل املواطن ــش من ــرعت بتفتي ــاس وش ــرقي طوب ش

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة إن قــوات 
االحتــالل اقتحمــت القريــة عصــراً، وأغلقــت مداخلهــا، 
إن  وأضــاف  املواطنــني.  منــازل  بتفتيــش  وشــرعت 

ــدة.9 ــاعات ع ــت س ــش تواصل ــات التفتي عملي

8  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
9  جريدة األيام
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ــدة  ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــت اجلمعي ــراوي: تصوي عش
ــذ ــة للتنفي ــوات عملي ــاذ خط ــب اتخ يتطل

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــت عض ثمن
لــأمم  العامــة  اعتمــاد اجلمعيــة  حنــان عشــراوي، 
حتــت  قــرارات  أربعــة  ســاحقة،  بأغلبيــة  املتحــدة 
ــات  ــاء فعالي ــالل إحي ــطينية خ ــة الفلس ــد القضي بن

التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.

اليــوم  مســاء  عنهــا،  صــدر  بيــان  فــي  وأشــارت 
ــة  ــة العام ــاء اجلمعي ــت أعض ــى أن تصوي ــس، إل اخلمي
ــائل  ــطني بالوس ــة فلس ــوية قضي ــرارات تس ــى ق عل
الســلمية، والبرنامــج اإلعالمــي اخلــاص الــذي تضطلــع 
بــه إدارة شــؤون اإلعــالم باألمانــة العامــة بشــأن قضيــة 
الشــعب  مبمارســة  املعنيــة  واللجنــة  فلســطني، 
ــرار  ــرف، وق ــة للتص ــر القابل ــه غي ــطيني حلقوق الفلس
شــعبة حقــوق الفلســطينيني باألمانــة العــام، يؤكــد 
التــزام اجملتمــع الدولــي بحقــوق شــعبنا غيــر القابلــة 
ــى  ــه إل ــي ووقوف ــون الدول ــكه بالقان ــرف ومتس للتص
جانــب احلــق والعدالــة ضــد الظلــم والطغيــان وعــدم 
ــرائيلي. ــي واإلس ــزاز األميرك ــط واالبت ــه للضغ رضوخ

ــتثمارا  ــكل اس ــوة تش ــذه اخلط ــى أن ه ــددت عل وش
هامــا يصــب فــي مصلحــة األمــان والســالم باملنطقــة، 
مشــيرة إلــى أهميــة التمســك بإنفــاذ القانــون الدولــي 
باعتبــاره أساســا للحــل واتخــاذ خطــوات عمليــة 
وجــادة ملتابعــة تنفيــذ هــذه القــرارات علــى أرض 
الواقــع وجلــم إســرائيل ومعاقبتهــا ومســاءلتها علــى 

ــا.10 جرائمه

اجلمعة 2020/12/4

أكثــر مــن 003 مهاجــر مــن يهــود  وصــول 
إســرائيل إلــى  الفالشــا 

وصــــل أكثر مــن 300 مهاجــــر إثيوبي إلى إســــرائيل، 
أمــس، فــي إطــار إجــراءات لـ«لــم الشــــمل العائلــي« 
بعد شــــهرين مــــن موافقــــة احلكومة على هجــــرة 

ألفني مــــن أفــراد الفالشــا.

والفالشــا الذيــن يؤكــدون أنهــم أحفــاد يهــود إثيوبيــني 
ال يســتفيدون مــــن »حق العــــودة« الذي يســــمح ألي 
يهــودي في الشــــتات بالهجــرة إلى إســــرائيل ويصبح 
ــاق  ــى اعتن ــروا عل ــد أجب ــوا ق ــاً. وكانــ ــاً تلقائي مواطن

املســيحية فــي القــرن التاســع عشــر.

لكــن احلكومــة اإلســرائيلية وضعــت فــي 2015 الئحــة 

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

بأســــماء تسعة آالف إثيوبــــي ســــمح لهم بالهجرة 
إلــى إســــرائيل فــــي غضــون خمــس ســنوات باســم 

لــم شــمل األســرة.

ووصــل، أمــس، 316 إثيوبيــاً ســاروا وهــم يلوحــون 
ــى ســجاد أحمــر فــي مطــار  باألعــالم اإلســرائيلية عل
ــل أبيــب حيــث اســتقبلهم رئيــس  ــون فــي ت ــن غوري ب

ــارة.11 ــه س ــو وزوجت ــني نتنياه ــوزراء بنيام ال

السبت 2020/12/5

مواجهــات فــي قلقيليــة وكفـــر قــدوم واملغيــر 
وإصابــة عشــرات املواطنــن بحــاالت اختنــاق

ــة  ــاق متفاوت ــاالت اختن ــني بح ــرات املواطن ــب عش أصي
ــدة كفــر  خــالل قمــع قــوات االحتــالل مســيرة ًفــي بل
قــدوم، خرجــت تنديــداً باجلرميــة التــي ارتكبهــا االحتــالل 
فــي قريــة املغيــر، وإثــر مواجهــات اندلعــت علــى املدخل 
ــدالع  ــع ان ــك م ــن ذل ــة، تزام ــة قلقيلي ــمالي ملدين الش
ــييع  ــل تش ــر قبي ــة املغي ــي قري ــة ف ــات مماثل مواجه

ــا. ــو علي ــي أب جثمــان الطفــل الشــهيد عل

ــر، شــرق رام اهلل، مواجهــات  ــة املغي فقــد شــهدت قري
ــادت  ــا. وأف ــو علي ــهيد أب ــل الش ــييع الطف ــالل تش خ
ــزاً  ــت حاج ــالل نصب ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي مص
ــهيد. ــان الش ــول جثم ــالل وص ــة خ ــل القري ــى مدخ عل

وأشــارت إلــى أن مواجهــات اندلعــت علــى مدخــل 
القريــة رشــق خاللها الشــبان قــوات االحتــالل باحلجارة، 
فيمــا أطلقــت قــوات االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز 
باجتــاه املواطنــني، الفتــة إلــى أن األمطــار الغزيــرة حــدت 

مــن ســرعة انتشــار الغــاز املســيل للدمــوع.

فــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
العشــرات بحــاالت اختنــاق متفاوتــة جــراء قمــع قــوات 
االحتــالل مســيرة خرجــت تنديــداً باجلرمية التــي ارتكبها 

ــر12. ــة املغي ــي قري ــالل ف االحت

األحد 2020/12/6

أبــو زهــرة: نرفــض حتويــل مقابــر املســلمن إلــى 
ــق توراتية  حدائ

ــة االحتــالل  ــوا مؤسســات مقدســية، بلدي طالــب ممثل
ــاورة  ــفية واألرض اجمل ــرة اليوس ــن املقب ــا ع ــع يده برف
مقابــر  جميــع  وعلــى  عليهــا  االســتيالء  املنــوي 
املســلمني، وذلــك خــالل جولــة ميدانيــة ملعاينــة 

11  جريدة األيام
12  جريدة األيام



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

7

 كانون أول   ٢٠٢٠

مخططــات االحتــالل بزعــم التطويــر.

ــى  ــدة عل ــع جدي ــرض وقائ ــاول ف ــة حت ــر أن البلدي يذك
منتزهــات  وعمــل  املنطقــة  تطويــر  بحجــة  األرض 
ــى حســاب  ــة مفتوحــة ومــا شــابه عل ــق توراتي وحدائ
أمــالك املواطنــني املقدســيني وأوقافهــم. وأكــد احلــاج 
ــر  ــة املقاب ــة حماي ــؤول جلن ــرة مس ــو زه ــى أب مصطف
اإلســالمية فــي القــدس وأحــد شــخصيات ورمــوز 
املدينــة القدســة، رفــض تغييــر طابــع املقبــرة واحلفــاظ 
ــا  ــم كم ــن موتاه ــتيعاب ودف ــع الس ــا يتس ــا مب عليه
ــي  ــات الســنني. وأضــاف أن أهال ــذ مئ جــرت العــادة من
املدينــة ميلكــون املســتندات الالزمــة قبــل العــام 1967، 
لتكــون مقبــرة إســالمية  األرض  حيــث خصصــت 
ــام أمانــة القــدس فــي العهــد األردنــي ولدينــا  منــذ أي
الوثائــق فــي أرشــيف البلديــة قبــل حــرب حزيــران ولــم 
يصــدر مطلقــاً فــي ذلــك الوقــت أي أمــر مبصــادرة األرض 
لتكــون حديقــة عامــة أو بســتان مفتــوح، وإمنــا وكمــا 
ــا  ــن موتان ــع لدف ــن متس ــث ع ــا نبح ــاهدون فإنن تش
بعــد أن تضاعــف عــدد الســكان ســتة أضعــاف منــذ 

ــرب.13 احل

د. ناجــح بكيــرات لـــ »القــدس«: بعــد 32 إبعاداً 
ــيادة  ــرب الس ــود وض ــف الوج ــدف جتفي ... اله

ــة ــاف األردني وإدارة األوق

نظمــت قيــادات الهيــكل املزعــوم ظهــر أمــس مســيرة 
ــاب  ــي ب ــا ف ــع عناصره ــجد، وجتم ــواب املس ــت أب طاف
األســباط، حيــث أدوا طقوســاً تلموديــة بحمايــة قــوات 

كبيــرة مــن الشــرطة والقــوات اخلاصــة.

وأدى مجموعــة مــن املســتوطنني، أمــس طقوســاً 
ــواب املســجد  ــة اســتفزازية، علــى عــدد مــن أب تلمودي
األقصــى املبــارك شــملت أبــواب السلســلة والقطانــني 

ــباط. ــاب األس ــى ب ــوا إل ــة، وانتقل ــة وحط والغوامن

وأفــاد حــراس املســجد األقصــى املبــارك أن مجموعــات 
مــن املســتوطنني جتمعــوا أمــام بابــي األســباط وحطــة 
وتعمــد  مرتفــع،  بصــوت  تلموديــة  طقوســاً  وأدوا 
بعضهــم اســتفزاز مشــاعر املصلــني خــالل دخولهــم 

ــى. ــجد األقص ــن املس ــم م وخروجه

ــت  ــد طالب ــكل ق ــات الهي ــمى بجماع ــا تس ــت م وكان
فتــرة  توســيع  الداخلــي  األمــن  ووزيــر  احلكومــة 
اقتحاماتهــم للمســجد األقصــى وتكريــس مــكان 
لتعليــم الديــن اليهــودي فــي الواجهــة الشــرقية مــن 

املســجد.14

13  جريدة القدس
14  جريدة القدس

االحتــالل يفــرج عــن طفلــني جريحــني مــن جنــني بعــد 
أن أمضيــا فــي ســجونه 3 ســنوات

أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
األحــد، عــن الطفلــني األســيرين أحمــد ســعيد زقــزوق 
)17 عاما(، ومحمــد فرحــان فــارس أبــو مــرمي )17 عامــا( 
مــن قريــة اجلديــدة جنــوب جنــني، بعــد أن أمضيــا فــي 

ســجونها ثــالث ســنوات.

وقــال مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور، 
لـ«وفــا«، إن قــوات االحتــالل اعتقلــت الطفلــني أبــو مرمي 
وزقــزوق بعــد إطــالق النــار عليهمــا وإصابتهمــا بالقــرب 
ــا  ــس، وكان ــوب نابل ــكري جن ــرة العس ــز زعت ــن حاج م
يبلغــان مــن العمــر فــي حينــه 14 عامــا، مضيفــا أنــه 

جــرى اإلفــراج عنهمــا مــن ســجن »مجــدو”.

وكان األســير أبــو زقــزوق أصيــب بعيــار نــاري فــي 
الركبــة، فيمــا أصيــب أبــو مــرمي بالفخــذ، قبــل أن يتــم 
ــة  ــى مستشــفى ســجن الرمل اعتقالهما ونقلهمــا إل
حيــث مكثــا فيــه مــدة شــهرين، ومــن ثــم نقــال إلــى 

ــى »مجــدو”.15 ــم إل ــر«، ومــن ث ســجن »عوف

االثنن 2020/12/7

االحتــالل يصــادق علــى خطــة لبنــاء 0009 
وحــدة اســتيطانية علــى أرض مطــار قلنديــا و4 

ــة ــوارع التفافي ش

والبنــاء  للتخطيــط  اللوائيــة  اللجنــة  اعتبــرت 
واإلســكان  البنــاء  وزارة  مخطــط  أن  القــدس  فــي 
اإلســرائيلية بنــاء مســتوطنة جديــدة تضــم 9000 
ــمال  ــا، ش ــار قلندي ــى أرض مط ــتيطانية عل ــدة اس وح
ــة  ــروط املطلوب ــي الش ــرقية، يلب ــدس الش ــة الق مدين

للمصادقــة عليــه.

ــس: إن  ــاء أم ــرائيلية، مس ــث اإلس ــة الب ــت هيئ وقال
القــرار جــاء بعــد محادثة بــني رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
ــك  ــي ماي ــة األميرك ــر اخلارجي ــو، ووزي ــني نتنياه بنيام

ــو. بومبي

وأضافــت: »حــددت جلنــة التخطيــط والبنــاء فــي 
ــذا  ــة. ه ــروط املطلوب ــي الش ــط يلب ــة أن اخملط املنطق
ــدة«. ــاء 9000 وح ــعة لبن ــة واس ــي خط ــر ف ــدم كبي تق

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وتابعــت: »يلقــى املشــروع معارضــة دوليــة، خاصــة مــن 
االحتــاد األوروبــي، ولكــن أيضــاً مــن اإلدارة الدميقراطيــة 
تخطــط  ولكــن  املتحــدة،  الواليــات  فــي  اجلديــدة 
ــاء  ــة البن ــع خط ــد ودف ــذا النق ــل ه ــرائيل لتجاه إس
ــدن  ــو باي ــب ج ــي املنتخ ــس األميرك ــول الرئي ــل دخ قب

ــض«. ــت األبي ــى البي إل

ــت،  ــرائيلية قدم ــكان اإلس ــاء واإلس ــت وزارة البن وكان
ــة  ــى اللجن ــاً إل ــي، مخطط ــباط املاض ــهر ش ــي ش ف
ــم 9000  ــدة تض ــتوطنة جدي ــاء مس ــرائيلية لبن اإلس
ــاروت«. ــم »عط ــا اس ــق عليه ــتيطانية، يطل ــدة اس وح

اخلطــة  علــى  بدايــة  اللوائيــة  اللجنــة  وتصــادق 
لالعتــراض، وبعــد انتهــاء فتــرة االعتراضــات يتــم نشــر 

مناقصــات للبنــاء.

وذكــرت حركــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية أن إســرائيل 
ــا  ــة«، م ــار »أرض دول ــا املط ــي عليه ــر األرض الت تعتب
سيســمح لهــا بالبنــاء دون اعتراضــات مــن قبــل 

أصحــاب األرض.

وســتعزل املســتوطنة اجلديــدة، حــال إقامتهــا، بلدتــي 
ــرقية  ــدس الش ــة الق ــن مدين ــا ع ــب وقلندي ــر عق كف

ــة.16 احملتل

ــا  ــز قلندي ــى حاج ــاب عل ــى ش ــار عل ــالق ن إط
ــدس ــمال الق ــكري ش العس

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أطلق
اإلثنــني، النــار علــى شــاب علــى مدخــل حاجــز قلنديــا 

ــة. ــدس احملتل ــمال الق ــكري ش العس

ــى  ــى عل ــاباً ملق ــل ش ــل قلي ــر قب ــو نش ــر فيدي وأظه
ــت  ــني أغلق ــي ح ــار ف ــالق ن ــرض إلط ــد ان تع األرض بع
مــرور  ومنعــت  بالكامــل  احلاجــز  االحتــالل  قــوات 
ــا  ــل، كم ــدس بالكام ــى الق ــن وإل ــارة م ــيارات وامل الس
منعــت الطواقــم الطبيــة مــن تقــدمي االســعافات 

للشــاب املصــاب.17

االحتــالل يقــرر االســتيالء علــى مئــات الدومنــات جنــوب 
نابلــس

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــرت ق أخط
ــرى:  ــي ق ــن أراض ــات م ــات الدومن ــى مئ ــتيالء عل باالس
ــس؛  ــوب نابل ــة، جن ــرة القبلي ــا، وعصي ــن، ومادم بوري

ــهار«. ــتوطنة »يتس ــعة مس ــدف توس به

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
16  جريدة األيام

17  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــالل  ــوات االحت ــا«، إن ق ــس، لـ«وف ــان دغل ــة، غس الغربي
ســلمت إخطــارات باالســتيالء علــى املزيــد مــن أراضــي 
ــرج  ــاب امل ــن، وب ــي بوري ــذر ف ــل الن ــرج وجب ــع: امل مواق
ــلمان  ــف س ــا، وحل ــي مادم ــدة ف ــرج والعق ــة امل وخل
والعقــدة فــي عصيــرة القبليــة؛ بهــدف توســعة 
ــتيطانية  ــدات اس ــة وح ــهار« وإضاف ــتوطنة »يتس مس

ــتوطنني. ــدم املس ــارع يخ ــح ش ــدة، وفت جدي

ــع  ــل م ــالل تتعام ــلطات االحت ــس أن س ــاف دغل وأض
مســتوطنة »يتســهار« علــى أســاس أنهــا بلــدة، 
ــى  ــى هــذه األراضــي إل وتهــدف مــن وراء االســتيالء عل
ــكنية  ــى س ــة إل ــن زراعي ــي م ــف األراض ــر تصني تغيي
لصالــح التوســع الهيكلــي، وهــو مــا ينــذر باالســتيالء 
علــى املزيــد مــن األراضــي وتضييــق اخلنــاق علــى 

ــي.18 ــس اجلنوب ــف نابل ــي ري ــي ف األهال

الثالثاء 2020/12/8

للمشــاريع  املاليــة  اخملصصــات  اعتمــاد 
األغــوار فــي  التنمويــة 

قــرر مجلــس الــوزراء خــالل اجتماعــه األســبوعي 
أمــس، اعتمــاد اخملصصــات املاليــة للمشــاريع التنمويــة 
ــام 2020،  ــة الع ــن موازن ــوار ضم ــي األغ ــة ف احلكومي
والبــدء فــي إجــراءات تعيــني الكــوادر البشــرية الالزمــة 
لضمــان تقــدمي اخلدمــات الصحيــة لســكان املنطقــة، 

ــة.  ــرية الالزم ــوادر البش ــني الك وتعي

لضمــان تقــدمي اخلدمــات الصحيــة لســكان املنطقــة، 
وتعيــني الكــوادر البشــرية الالزمــة فــي جهــاز الدفــاع 
املدنــي خلدمــة الســكان فــي محافظــة أريحــا واألغــوار.

كمــا قــرر خــالل جلســته األســبوعية برئاســة رئيــس 
الــوزراء محمــد اشــتية، دفــع مبلــغ 600 مليون شــيكل 
ــي  ــاص والت ــاع اخل ــركات القط ــتحقاقات ش ــدل اس ب
ستســتفيد منهــا 3346 شــركة، وإعفــاء أهالــي قريــة 
النبــي صموئيــل مــن قســط التأمــني الصحــي، والــذي 
ــة  ــا الهادف ــة وخططه ــج احلكوم ــالً ببرام ــي عم يأت
ــق  ــدس واملناط ــي الق ــني ف ــود املواطن ــز صم ــى تعزي إل

ــة. املهمش

وفــي إطــار احلفــاظ علــى مكانــة جــواز الســفر 
ــدار  ــراءات إص ــديد إج ــرر تش ــاً، تق ــطيني عاملي الفلس
جــواز الســفر »لبــدل الفاقــد« كمــا وافــق علــى شــراء 
ــادرة  ــة الن دواء )NTBC( خــاص مبعاجلــة األمــراض الوراثي

ــال. ــب األطف ــي تصي الت

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــن  ــدد م ــراء لع ــات الش ــن أذون ــدد م ــى ع ــق عل وواف
ــات  ــى طلب ــطينية، وعل ــة الفلس ــي الهوي ــر حامل غي
ــة  ــة، وإحال ــر الربحي ــركات غي ــاص بالش ــل اخل التموي
ــس  ــاء مجل ــى أعض ــة إل ــني واألنظم ــن القوان ــدد م ع
الــوزراء لدراســتها، واســتئجار عــدد مــن املقــار اخلاصــة 

ــن.19  ــات الوط ــي محافظ ــة ف ــر احلكومي بالدوائ

األســير محمــد داود يدخــل عامــه الـــ 43 فــي 
األسر

 دخــل األســير محمــد عــادل داود )59 عامــا( مــن 
ــجون  ــي س ــه الـــ34 ف ــاء، عام ــوم الثالث ــة، الي قلقيلي
ــدى  ــجن م ــوم بالّس ــو محك ــرائيلي، وه ــالل اإلس االحت

ــاة. احلي

ــان، إن األســير داود اعتقــل  ــادي األســير، فــي بي وقــال ن
فــي الثامــن مــن ديســمبر عــام 1987، وهــو من األســرى 
ــلو،  ــة أوس ــع اتفاقي ــذ توقي ــني من ــى املعتقل القدام
وعددهــم 26 أســيرا، أقدمهــم األســيران كــرمي يونــس، 

وماهــر يونــس.

 وكانــت ســلطات االحتــالل قــد رفضــت اإلفــراج 
عنهــم ضمــن »صفقــات تبــادل األســرى« جــرت علــى 
ــام  ــي آذار ع ــا  ف ــم، وكان آخره ــنوات اعتقاله ــدار س م
2014، علمــا أن هنــاك أســرى أعــاد االحتــالل اعتقالهــم 
عــام 2014 مــن قدامــى األســرى الذيــن أُفــرج عنهم في 
صفقــة »وفــاء األحــرار«، منهــم األســير نائــل البرغوثي، 
الــذي يقضــي أطــول فتــرة اعتقــال فــي تاريــخ احلركــة 

األســيرة، ومدتهــا )41 عامــا(.

ــت  ــر، وحرم ــي األس ــو ف ــه وه ــير داود والدي ــد األس وفق
ــع  ــه لذرائ ــن زيارت ــه م ــراد عائلت ــالل أف ــلطات االحت س
أمنيــة ملــدة خمــس ســنوات، إلــى أن ُســمح ألشــقائه 
ــوع«،  ــجن »جلب ــي س ــع ف ــث يقب ــه حي ــة بزيارت الثالث
ــاكل  ــن مش ــك م ــة، وكذل ــرض الصدفي ــن م ويعاني م
ــنوات  ــذ س ــد من ــدة، ويعتم ــنان واملع ــي األس ــادة ف ح

ــوائل.20 ــاول الس ــى تن عل

الصحفيــني  بحــق  إســرائيليا  انتهــاكا   23 “وفــا«: 
املاضــي الشــهر 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــاء، االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق  »وفــا«، اليــوم الثالث
ــهر  ــالل ش ــطينية خ ــي األرض الفلس ــني ف الصحفي
ــت 23  ــي بلغ ــي، والت ــر املاض ــي/ نوفمب ــرين الثان تش

ــاكا. انته

19  جريدة القدس
20  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

عــن  الشــهري  تقريرهــا  فــي  »وفــا«،  وأوضحــت 
االنتهــاكات اإلســرائيلية للصحفيــني، أن عــدد املصابني 
ــني خــالل الشــهر املاضــي جــراء إطــالق  مــن الصحفي
ــل الغــاز املســيلة للدمــوع،  العيــارات املطاطيــة، وقناب
واالعتــداء بالضــرب املبــرح، إضافــة إلــى اعتــداءات 
ــاز  ــال واالحتج ــاالت االعتق ــدد ح ــا ع ــغ 8، أم ــرى بل أخ
ــج  ــم ينت ــي ل ــار الت ــالق الن ــات وإط ــحب البطاق وس

ــة. ــغ 15 حال ــات بل ــا إصاب عنه

شــرطة  حّققــت   2020-11-2 بتاريــخ  أنــه  وبينــت 
تلفزيــون  مراســلة  مــع  اإلســرائيلي  االحتــالل 
ــاء خرْقهــا لقــرار  ــاوي، بادّع »فلســطني« كريســتني رين
ــذي  ــاد أردان ال ــرائيلي جلع ــي اإلس ــن الداخل ــر األم وزي
يحُظــر نشــاط تلفزيــون »فلســطني« فــي إســرائيل.

ســالم  محكمــة  مــددت   2020-11-5 وبتاريــخ 
ــال  ــرائيلي اعتق ــالل اإلس ــة لالحت ــكرية التابع العس
ــع جلامعــة  الصحفــي واخملــرج فــي مركــز اإلعــالم التاب
»النجــاح الوطنيــة« عبــد الرحمــن الظاهــر ملــدة 8 أيــام 
ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــت ق ــق، وكان ــة التحقي ملواصل
الظاهــر مــن منزلــه فــي مدينــة نابلــس بتاريــخ 

.2020 /10 /27

فــي حــني اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلية، بتاريخ 
ــز  ــى حاج ــل عل ــرى الطوي ــة بش 8-11-2020 الصحفي
عســكري علــى مدخــل مدينــة نابلــس، وبعــد 18 يومــاً 
ــرائيلية  ــكرية اإلس ــر« العس ــة »عوف ــدرت محكم أص

قــراراً بســجنها ملــدة أربعــة أشــهر إداريــاً.

وبــذات التاريــخ حكمــت محكمــة ســالم العســكرية 
الصحفــي  علــى  اإلســرائيلي  لالحتــالل  التابعــة 
مجاهــد حمــد اهلل مــرداوي بالســجن الفعلــي 10 
أشــهر وغرامــة 6 آالف شــيقل، ووقــف تنفيــذ 7 أشــهر 
علــى مــدار ثــالث ســنوات، وكانــت ســلطات االحتــالل 
علــى جســر الكرامــة اعتقلــت مــرداوي فــي 2020/9/23 
أثنــاء عودتــه مــن ماليزيــا بعــد إنهــاء مقــررات التخــرج 

ــة. ــات العام ــالم والعالق ــتير اإلع ملاجس

االحتــالل  جنــود  اعتــرض   2020-11-9 وبتاريــخ 
ــة  اإلســرائيلي املتمركــزون علــى حاجــز احملكمــة مركب
تابعــة لتلفزيــون فلســطني أثنــاء مرورهــا عبــر احلاجــز، 
واحتجــزوا بطاقــات طاقمهــا الشــخصية وبعــض 
اإلفــراج  يتــم  أن  قبــل  لعــدة ســاعات  معداتهــم 
عنهــم، الطاقــم املؤلــف مــن املراســلة مــرمي الطريفــي، 
واملصوريــن عبــد الكــرمي أبــو شــريف، ومحمــد عــواودة، 
واخملــرج حامــد منــورة، والســائق محمــد موســى، كانــوا 
ــج  ــر برنام ــمالية لتصوي ــوار الش ــى األغ ــني إل متوجه

ــمس«. ــة الش ــوار عاصم »األغ
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ــخ 11-10- ــالل بتاري ــرات االحت ــتدعت مخاب ــا اس كم
ــاوي  ــتني رين ــطني كريس ــون فلس ــلة تلفزي 2020 مراس
ــي  ــرارا يقض ــليمها ق ــكوبية ومت تس ــز املس ــى مرك ال
ــون فلســطني مــن العمــل داخــل  ــع تلفزي ــد من بتمدي

ــرى. ــهور أخ ــتة ش ــدة س ــدس مل ــة الق مدين

الصحفــي  املصــور  أصيــب   2020-11-13 وبتاريــخ 
ــدر  ــب ب ــل راغ ــازم جمي ــية ح ــاء الفرنس ــة األنب لوكال
بقنبلــة غــاز فــي ســاقه األميــن أطلقهــا نحــوه جنــود 
االحتــالل اإلســرائيلي املتمركــزون علــى مدخــل شــارع 
الشــهداء املغلــق فــي مدينــة اخلليــل، أثنــاء تغطيتــه 
مواجهــات بــني جنــود االحتــالل وراشــقي احلجــارة فــي 

ــكان. امل

ــالل اإلســرائيلي املتواجــدة  ــرات االحت واســتدعت مخاب
ــس  ــرق نابل ــكري ش ــك العس ــت فوري ــز بي ــى حاج عل
ــن  ــني م ــن الصحفي ــة م ــخ 14-11-2020 مجموع بتاري
ــي  ــة ف ــالة اجلمع ــة أداء ص ــن تغطي ــم م ــرور ملنعه امل
األراضــي املهــددة باالســتيالء ملصلحــة االســتيطان فــي 

قريــة بيــت دجــن.

االحتــالل  جنــود  اقتحــم   2020-11-18 وبتاريــخ 
ــو رميلــة  ــد جهــاد أب االســرائيلي، منــزل الصحفــي رائ
واحتجــزوه وعائلتــه فــي غرفــة، وعبثــوا مبحتويــات 

املنــزل قبــل مغادرتهــم.

ــخ 19- ــرائيلي بتاري ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س وحول
11-2020 الصحفيــة بشــرى الطويــل لالعتقــال االداري 
ملــدة 4 أشــهر وكانــت قــوات االحتــالل اعتقلــت الطويل 
ــوب  ــي 2020/11/8 جن ــار ف ــكري طي ــز عس ــى حاج عل

مدينــة نابلــس.

تلفزيــون  مراســل  أصيــب   2020-11-24 وبتاريــخ 
فلســطني فــي محافظــة طوبــاس، أميــر شــاهني 
بقنبلــة غــاز فــي قدمــه اليمنــى أطلقهــا نحــوه جنــود 
االحتــالل اإلســرائيلي املتمركزيــن علــى حاجــز تياســير 
اثنــاء تغطيتــه مســيرة ســلمية ضــد االســتيطان فــي 

ــمالية. ــوار الش ــي األغ ــا ف ــه الفوق ــة حمص خرب

وعلــى صعيــد آخــر منعــت الشــرطة اإلســرائيلية 
بتاريــخ 29-11-2020 مراســلة وكالــة »معاً« ميســاء أبو 
غزالــة مــن التصويــر، أثنــاء تغطيتهــا جنــازة نــور جمال 
ــرائيلية،  ــوات اإلس ــد الق ــى ي ــل عل ــذي قُت ــقير ال ش
فــي منطقــة بــاب األســباط فــي البلــدة القدميــة فــي 

ــة القــدس. مدين

وبتاريــخ 30-11-2020 اعتــدى عشــرات املســتوطنني 
ــية  ــة الفرنس ــة الصحاف ــّور وكال ــى مص ــرب عل بالض

جعفــر اشــتية، وفريــق عمــل وكالــة »األناضــول« 
التركيــة الــذي ضــّم املراســل عصــام الرميــاوي، واملصــّور 
ــني  ــرز« رن ــة »رويت ــل وكال ــقرة، ومراس ــو ش ــام أب هش
ومراســل  يوســف،  طــارق  والصحفــي  صوافطــة، 
»الوكالــة اإليرانيــة« خالــد صبارنــة، خــالل تغطيتهــم 
محافظــة  أهالــي  أقامهــا  احتجاجيــة  فعاليــة 
ســلفيت شــمالي الضفــة الغربيــة ضــد إقامــة بــؤرة 

ــم. ــى أراضيه ــتيطانية عل اس

ــالل  ــلطات االحت ــددت س ــابق، ج ــخ الس ــس التاري وبنف
االســرائيلي إبعــاد الصحفــي عنــان جنيــب عــن مدينــة 
القــدس ملــدة 6 أشــهر، علمــا بأنــه مقدســي مــن بيــت 

حنينــا.21

األربعاء 2020/12/9

االحتــالل يشــّن حملــة هــدم وجتريــف واســعة 
مخيــم  اقتحــام  خــالل  العشــرات  إصابــة 

ــر ــة جب عقب

ــاق  ــاالت اختن ــس، بح ــني، أم ــرات املواطن ــب عش أصي
ــة خــالل مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوة مــن  متفاوت
جيــش االحتــالل مخيــم عقبــة جبــر، فــي ســياق 
حملــة هــدم وجتريــف واســعة شــنتها فــي محافظــات 
ــاكن  ــة مس ــدم خمس ــى ه ــا عل ــت خالله ــدة أقدم ع
وخيمــة ســكنية ومنشــأتني زراعيتــني وردم بئــر تاركــة 
عشــرات املواطنــني دون مــأوى، تزامــن ذلــك مــع جتريفها 
ــة بحجــة زراعتهــا دون  ــة وسالســل حجري أرضــاً زراعي

ــص! ترخي

فقــد أصيــب عشــرات املواطنــني بحــاالت اختنــاق خــالل 
ــوب  ــر، جن ــة جب ــم عقب ــي مخي ــت ف ــات اندلع مواجه

غربــي أريحــا.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
اخمليــم فجــراً، وأطلقــت الرصــاص احلــي واملعدنــي 
املغلــف باملطــاط وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل 

ــوع. للدم

ــالل  ــت خ ــة اندلع ــات عنيف ــى أن مواجه ــارت إل وأش
ــت  ــي أطلق ــة الت ــوة املقتحم ــني للق ــدي املواطن تص
قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة مــا أســفر عــن 
ــا. ــت ميداني ــاق، عوجل ــاالت االختن ــرات بح ــة العش إصاب

ــن  ــدداً م ــت ع ــالل دهم ــوات االحت ــى أن ق ــت إل ولفت
املنــازل واعتقلــت ثالثــة مواطنــني خــالل عمليــة 

االقتحــام.

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 كانون أول   ٢٠٢٠

ــت  ــف، هدم ــدم والتجري ــات اله ــد عملي ــى صعي وعل
ــن  ــاً م ــردت 44 مواطن ــاكن، وش ــالل 4 مس ــوات االحت ق
ــة  ســاكنيها، فــي جتمــع شــالل العوجــا شــمال مدين

أريحــا.

وأفــاد رئيــس بلديــة العوجــا صــالح فريجــات بــأن 
قــوات كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا جرافــات، 
ــاكن. ــة مس ــدم أربع ــرعت به ــع، وش ــت التجم اقتحم

ــني:  ــى أن املســاكن املهدومــة تعــود للمواطن وأشــار إل
هانــي وجنلــه عطــا طريفــات، وتــؤوي 25 فــردا، وســليمان 
داوود طريفــات، وتــؤوي 10 أفــراد، ومحمد ياســني موســى 

رشــايدة، وتــؤوي 9 أفــراد.22

األوروبــي: غــزة جــزء ال يتجــزأ مــن  االحتــاد 
فلســطن ولســكانها احلــق فــي احلصــول 

علــى حيــاة كرميــة

ــفني  ــلطة س ــدى الس ــي ل ــاد األوروب ــل االحت ــد ممث تعه
كــون فــون بورغســدورف بالعمــل علــى متكني الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية مــن احلصــول علــى لقــاح ضــد 
ــر،  ــة األم ــن صعوب ــم م ــك بالرغ ــا وذل ــروس كورون في
ــع  ــاون م ــل بالتع ــي يعم ــاد األوروب ــى أن االحت ــاً إل الفت
ــات  ــن املنظم ــد م ــة والعدي ــة العاملي ــة الصح منظم

الدوليــة مــن أجــل حتقيــق هــذا األمــر.

وأكــد بورغســدورف خــالل مؤمتــر صحافــي عقــده، 
ــة  ــزة أهمي ــة غ ــي مدين ــتل ف ــدق املش ــي فن ــس، ف أم
االســتمرار فــي دعــم وكالــة الغــوث »أونــروا« ملســاعدة 
ــي يعــد أحــد  ــى أن االحتــاد األوروب ــاً إل قطــاع غــزة، الفت
أكبــر املانحــني لـ«أونــروا«، وهــو ملتــزم جتــاه الالجئــني، 

ــم ككل. ــل بالعال ــزة، ب ــاع غ ــي قط ــط ف ــس فق لي

وأشــار بورغســدورف الــى أن زيارتــه ووفــد ســفراء 
وقناصــل وممثلــي االحتــاد األوروبــي لــدى الســلطة، أمس، 
إلــى القطــاع اســتهدفت االطــالع علــى مشــاكل غــزة 
ــي  وبحــث تقــدمي الدعــم، منوهــاً بدعــم االحتــاد األوروب
ــق  ــدؤوب لتحقي ــعيه ال ــطينية وس ــة الفلس للقضي
االســتقالل الفلســطيني، مشــدداً علــى أن »غــزة هــي 
جــزء ال يتجــزأ مــن فلســطني وأن لســكان غــزة احلــق 

ــة«. ــاة كرمي ــى حي ــول عل ــي احلص ف

ــي  ــي ف ــفى األوروب ــا املستش ــدورف: زرن ــال بورغس وق
ــح،  ــت مــن خــالل املن ــي بني ــوب القطــاع، الت رفــح جن
والتــي تعتبــر مــن أهــم املراكــز التــي تســتقبل مرضــى 
»كوفيــد ـــــ 19«، وتقــدم اخلدمات جلميع املستشــفيات 

22  جريدة األيام

فــي قطــاع غــزة.23

إضــراب فــي اجلــوالن احملتــل احتجاجــا علــى بــدء 
ــاح ــة الري ــتغالل طاق ــات« الس ــب »توربين ــرائيل بنص إس

شــهد اجلــوالن العربــي الســوري احملتــل، اليــوم األربعــاء، 
إضرابــا عامــا شــمل كافــة املرافــق احلياتيــة واملــدارس، 
ــب  ــرائيلي لنص ــروع اإلس ــدْء املش ــى بَ ــا عل احتجاج
ــاح  ــة الري ــتغالل طاق ــات« الس ــاح »توربين ــات الري عنف
ــن  ــي م ــاب األراض ــع أصح ــني، ومن ــي املزارع ــى أراض عل

ــم. ــى أراضيه ــه إل التوج

ونقــل موقــف »عــرب 48«، عــن مصــدر فــي اجلــوالن أن 
ــاز  ــوم، الغ ــاح الي ــت، صب ــرائيلية أطلق ــرطة اإلس الش
ــي  ــى األهال ــي عل ــاص املطاط ــوع والرص ــيل للدم املس
الذيــن انتشــروا منــذ ســاعات الصبــاح فــي البســاتني، 
وان هنــاك أنبــاء أوليــة عــن إصابتــني فــي صفوفهــم.

وكانــت الهيئــة الدينيــة واالجتماعيــة فــي مقــام 
ــاء،  ــي ذر الغفــاري باجلــوالن، قــد عقــدت أمــِس الثالث أب
ــب  ــرائيلية نص ــلطات اإلس ــرار الس ــر إص ــا إث اجتماع
ــا  ــة وملنعه ــة الكهربائي ــاج الطاق ــة إلنت ــراوح عمالق م
مــن تنفيــذ مخططهــا التوســعي فــي ممتلــكات 

ــي. األهال

وأغلقــت الشــرطة اإلســرائيلية، فــي اليومــني األخيرين، 
عــددا مــن املداخــل الرئيســة لقــرى اجلــوالن، ومنعــت 
ــي  ــة ف ــم الزراعي ــى أراضيه ــول إل ــن الوص ــي م األهال

املناطــق التــي تعتــزم نصــب التوربينــات فيهــا.

ــة  ــات املودي ــى الطرق ــي عل ــن األهال ــدد م ــد ع واحتش
ــا  ــمس وبقعاث ــدل ش ــي مج ــة ف ــي الزراعي ــى األراض إل
ومســعدة وعــني قنيــة، ملنــع القــوات اإلســرائيلية مــن 

ــى أراضيهــم. الوصــول إل

يذكــر أن قيــادات اجلــوالن احملتــل أعلنــت اإلضــراب 
ــة  ــوات االحتجاجي ــن اخلط ــة ضم ــوة تصعيدي كخط
ضــد نصــب 25 عنفــة ريــاح عمالقــة إلنتــاج الطاقــة، 
ــمس  ــدل ش ــرى مج ــا لق ــدا وجودي ــك تهدي ــرى بذل وت
وبقعاثــا ومســعدة وعــني قنيــة، إذ تســتهدف العنفــات 
3,600 دومن مــن األراضــي الزراعيــة التابعــة ألهالــي هــذه 

ــرى. الق

وكانــت اإلدارة األميركيــة قــد اعترفــت العــام املاضــي، 
فــي خطــوة أثارت جــدال واســعا، بالســيادة اإلســرائيلية 

علــى اجلــوالن الســوري احملتــل.24

23  جريدة األيام
24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اإلفــراج عــن أســيرين مــن طولكــرم قضيــا 81 
و61عامــا فــي ســجون االحتــالل

أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
الثالثــاء، عــن أســيرين مــن طولكــرم بعــد انتهــاء مــدة 

محكوميتهمــا فــي ســجون االحتــالل.

وأفــاد مديــر نــادي األســير فــي طولكــرم ابراهيــم النمــر 
لـ«وفــا«، بــأن االحتــالل أفــرج عــن األســير فايــز محمــد 
علــي أبــو صفيــرة )46 عامــا( مــن ســجن النقــب 
ــة )16  ــه البالغ ــدة حكم ــاء م ــد انته ــراوي بع الصح
عامــا( وهــو مــن مخيــم طولكــرم، فــي الوقــت الــذي 
ــن  ــامن م ــود غ ــر محم ــير زاه ــن األس ــه ع ــت في افرج
بلــدة ديــر الغصــون شــمال احملافظــة بعــد انتهــاء مــدة 

ــب.25 ــجن النق ــن س ــا( م ــة )18 عام ــه البالغ حكم

و  الصفيــح  االحتــالل يهــدم مســكنا مــن 
علــى  ويســتولي  للميــاه  وبئــرا  »بركســا« 

اخلليــل جنــوب  خيمــة 

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــت ق هدم
وبركســا  للميــاه،  وبئــرا  الصفيــح  مــن  مســكنا 

لأغنــام، واســتولت علــى خيمــة جنــوب اخلليــل.

ــافر  ــي مس ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــق جل ــال منس وق
يطــا فــؤاد عمــور، إن قــوات االحتــالل هدمــت مســكنا 
ــل،  ــوب اخللي ــن جن ــة بيري ــي منطق ــح ف ــن الصفي م

ــو داود. ــرم أب ــن أك ــة املواط ــأوي عائل ي

ــا  ــاه وبركس ــرا للمي ــا بئ ــت أيض ــا هدم ــاف أنه وأض
زراعيــا تعــود ملكيتــه للمواطــن غياض الســالمني، 
فــي منطقــة الســيميا التــي يســكنها نحــو 300 
ــة. ــى خيم ــتولت عل ــموع، واس ــدة الس ــرق بل ــن ش مواط

االحتــالل  قامــت ســلطات  متصــل،  وفــي ســياق 
بتصويــر خــط امليــاه الناقــل فــي منطقــة ادقيــق فــي 

ــل.26 ــوب اخللي ــا جن ــافر يط مس

101:37/14 م

لــدى  فنلنــدا  ممثلــة  مــع  يبحــث  اشــتية 
املشــترك التعــاون  تعزيــز  فلســطن 

 بحــث رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، مــع ممثلــة 
ــي،  ــي بيلتوكوكس ــطني بايف ــة فلس ــدى دول ــدا ل فنلن
ســبل تعزيــز التعــاون املشــترك، ودفــع العالقــات 

ــام. ــى األم ــة ال الثنائي

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
26  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأشــار رئيــس الــوزراء خــالل اســتقباله بيلتوكوكســي، 
فــي مكتبــه مبدينــة رام اهلل، اليــوم اخلميــس، الــى 
ــام  ــالل الع ــاون خ ــز التع ــى تعزي ــز عل ــة التركي أهمي
ــي، نظــرا  ــي والتقن ــب املهن ــل، فــي مجــال التدري املقب
ــذا  ــي ه ــص ف ــة تخت ــاء جامع ــة إلنش ــه احلكوم لتوج

ــال. اجمل

ــى  ــي ال ــالل بيلتوكوكس ــن خ ــدا م ــتية فنلن ــا اش ودع
الســير علــى خطــى العديــد مــن الــدول، وكســر 
ــطني،  ــة فلس ــراف بدول ــالل االعت ــن خ ــع م ــر الواق األم
ــون  ــة والقان ــم العدال ــدا بقي ــان فنلن ــق إمي ــن منطل م
ــي. ــن التالش ــني م ــل الدولت ــى ح ــاظ عل ــي، واحلف الدول

واســتعرض رئيــس الــوزراء آخــر التطــورات السياســية 
والتوســع االســتيطاني،  واالنتهــاكات اإلســرائيلية، 
ــذي  ــي، ال ــالم دول ــر س ــد مؤمت ــة لعق ــود املبذول واجله
ــاس، إليجــاد حــل عــادل  ــه الرئيــس محمــود عب دعــا ل
وشــامل للقضيــة الفلســطينية، وفــق الشــرعية 

ــة.27 الدولي

يبحثــان  اإلمنائــي  املتحــدة  واألمم  “األوقــاف« 
التعــاون املشــترك ســبل 

بحــث وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة حســام 
املتحــدة  األمم  برنامــج  مــن  وفــد  مــع  الــرب،  أبــو 
اإلمنائــي »UNDP« ســبل التعــاون املشــترك، ودعــم 

الــوزارة املســتقبلية. مشــاريع وخطــط 

واتفــق الطرفــان علــى تنفيــذ اتفاقيــة شــراكة، أهمهــا 
ــي  ــام النب ــي مق ــغيل ف ــالق التش ــدء بإط ــرورة الب ض
موســى وإطــالق مشــروع البرامــج العصريــة للتدريــب 
فــي دار األيتــام اإلســالمية الصناعيــة، ومناقشــة 
احتياجــات القطــاع الصحــي والتعليمــي للمؤسســات 

ــوزارة. ــة لل التابع

ــة  ــط ملناقش ــع اخلط ــى وض ــاق عل ــا االتف ــا مت أيض كم
االســتثمار فــي الطاقــة املتجــددة مــن خــالل اســتثمار 
األمــالك واألراضــي الوقفيــة، ودعــم وإســناد جلــان 
الــزكاة، ومناقشــة وضــع البرامــج التوعويــة املتعلقــة 

ــي. ــلم األهل ــى بالس ــي تعن ــاد والت ــظ واإلرش بالوع

ــعبنا  ــاعدة ش ــي مس ــرب دور »UNDP« ف ــو ال ــن أب وثم
الفلســطيني، معربــا عــن أملــه بتواصــل هــذا الدعــم 
وزيادتــه مبــا يتــالءم مــع احتياجــات ودعــم وزارة األوقــاف 

ــع. ــي اجملتم ــالتها ف ورس

بــدوره، اســتعرض مدير البرامــج فــي »UNDP« ســفيان 
ــج  ــة البرام ــة وطبيع ــل املتبع ــة العم ــع، آلي مشعش

27  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا  ــة، مبين ــاريع التنموية واإلغاثي ــة املش ــة خاص املقدم
ــو  ــه خاص ــيع برامج ــى توس ــعى ال ــج يس أن البرنام
فيمــا يتعلــق بــوزارة األوقــاف مــن خــالل إداراتهــا 

املتخصصــة.28

ــع  ــي جمي ــع ف ــتيطاني واس ــاء اس ــة بن حرك
األراضــي احملتلــة ومخططــات حكوميــة حتــى 

ــام 5402 الع

كشــفت مصــادر إســرائيلية النقــاب أمــس عــن حركــة 
جاريــة لبنــاء اســتيطاني واســع النطــاق فــي مختلــف 
ــوارع  ــن الش ــرات م ــق العش ــا ش ــتعمرات يرافقه املس
لصالــح املســتوطنني ومصــادرة آالف الدومنــات مــن 
ــة  ــة احملتل األراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربي
وفــق مخططــات حكوميــة إســرائيلية شــاركت قيادات 
املســتوطنني فــي بلورتهــا ودفعهــا قدمــاً، إضافــة إلــى 
ــرق  ــذه الط ــتخدام ه ــن اس ــطينيني م ــان الفلس حرم
واإلبقــاء علــى الشــوارع القدميــة فــي القــرى والبلــدات 
ــه  ــوي علي ــا ينط ــع كل م ــرة م ــطينية احملاص الفلس
ذلــك أيضــاً مــن تقييــد حريــة الفلســطينيني وضــرب 

ــم. ــري ضده ــز العنص ــم والتميي اقتصاده

وحتــت عنــوان »التفافــي الضــم« الدولة تشــق عشــرات 
الشــوارع بــني املســتوطنات نشــرت صحيفــة »هارتس« 
ــات  ــى معطي ــتندة إل ــس مس ــاً أم ــرائيلية حتقيق اإلس
ــات  ــرائيلية وتصريح ــة إس ــات حكومي ــع ومعطي الواق
ــو  ــوم ه ــري الي ــا يج ــت أن م ــتوطنات، وقال ــادة املس ق
ــدت  ــرق أع ــق الط ــات لش ــرات اخملطط ــق لعش »تطبي
ومشــاريع مختلفــة انطلقــت فــي الســابق. ولكــن كل 
هــذه كانــت فقــط مقدمــة إلعــالن وزارة املواصــالت فــي 
الشــهر املاضــي عــن مخطــط رئيســي األول مــن نوعــه 
لشــوارع ومواصــالت فــي الضفــة الغربيــة حتــى العــام 
ــتتم  ــدى س ــدة امل ــآت بعي ــن مفاج ــم تك 2045. وإذا ل

قريبــاً املصادقــة عليــه بشــكل نهائــي«.

وأضافــت أن مصــدراً »كانــت لــه عالقــة بصياغــة 
اخملططــات« قــال للصحيفــة بــأن التجديــد فــي اخملطط 
ــي  ــط الرئيس ــع اخملط ــيرتبط م ــه س ــي أن ــن ف يكم
ــي،  ــب املســتوى اإلعالن ــى جان القطــري اإلســرائيلي. إل
يــدور احلديــث عــن تغييــر فــي مقارنــة الســلطات التــي 
حتــى اآلن امتنعــت عــن إدخــال الضفــة إلــى مخطــط 
بعيــد املــدى.. خــالل 50 ســنة لــم تخطــط دولــة 
ــات  ــع اخملطط ــامرة«. جمي ــودا والس ــي »يه ــرائيل ف إس
ــة أبقــت يهــودا والســامرة كثقــب  ــة القطري الهيكلي
أســود«ن قــال يغثــال دملونــي، مديــر عــام مجلــس 
ــا  ــوم هن ــي أي ي ــم ف ــم يت ــع«. ول ــتوطنات »يش املس

28  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــره. ــدة تعبي ــى ح ــتقبل« عل ــي للمس ــر تخطيط تفكي

وتابعــت الصحيفــة »اخملطــط اجلديــد، كمــا قــال 
طــرق  شــبكة  يخلــق  صياغتــه،  فــي  املشــاركون 
طوليــة وعرضيــة، بعضهــا جديــد وبعضهــا يتــم 
توســعه. وعلــى الــورق هــذا يتــم لصالــح جميــع 
ســكان الضفــة. ولكــن اخملطــط يشــمل أيضــاً مــا هــو 
ــوع  ــو ن ــتوطنات، وه ــيع املس ــه: توس ــوب في ــر مكت غي
ــذي  ــدف ال ــون«، اله ــة امللي ــة لـــ »خط ــن أداة مكمل م
ــي  ــع« ف ــتوطنات »يش ــس املس ــه مجل ــه لنفس وضع
ــالل  ــة خ ــي الضف ــودي ف ــون يه ــة: ملي ــنة املاضي الس
ــاً  ــه نوع ــرى في ــا أن ن ــع ميكنن ــرة أوس ــنة، وبنظ 15 س
ــل  ــر سياســية، ب ــوع آخــر، غي مــن خطــة ضــم مــن ن
فــي البنيــة التحتيــة، عندمــا يســافر أحــد ســكان تــل 
أبيــب إلــى هضبــة اجلــوالن ميكنــه الســفر فــي شــارع 5 
ويســافر إلــى الشــمال فــي شــارع 90 كمــا قــال يغــال 
ــي وهــو يوضــع كيــف ســتجعل شــبكة الطــرق  دملون
ــاً  الضفــة الغربيــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن إســرائيل، مادي
ــامل  ــكل ش ــر بش ــو التفكي ــدف ه ــاً، »اله ومفاهيمي
بهــذه املنطقــة كجــزء مــن فضــاء العيــش اإلســرائيل« 

ــره.29  ــد تعبي ــى ح عل

األحتــالل يهــدم 21 مســكناً ومنشــآة فــي 
ــة أرض  ــرف قطع ــل ورام اهلل ويج ــا واخللي أريح

ــا ــي قلندي ف

ــي  ــأة ف ــكناً ومنش ــالل 12 مس ــوات االحت ــت ق هدم
أريحــا واخلليــل ورام اهلل، أمــس الثالثــاء، وجرفــت قطعة 
أرض زراعيــة فــي قريــة قلنديــا، ومنعــت مزارعــني مــن 
ــزت  ــا واحتج ــا، كم ــي يط ــم ف ــى أراضيه ــول إل الوص
ــول  ــن الوص ــم م ــيا ومنعته ــة سوس ــي مدرس معلم
إلــى مدرســتهم، واعتقلــت مــا ال يقــل عــن 16 مواطنــاً 
ــة،  ــق بالضف ــدة مناط ــملت ع ــم ش ــة ده ــالل حمل خ
املســتوطنني للمســجد  اقتحامــات  فيمــا جتــددت 

ــى. األقص

ــى  ــآت عل ــاكن ومنش ــالل 7 مس ــوات االحت ــت ق وهدم
األقــل، وشــردت 44 مواطنــاً مــن ســاكنيها، فــي جتمــع 
ــن  ــت ع ــا. ونقل ــة أريح ــمال مدين ــا ش ــالل العوج ش
ــة العوجــا صــالح فريجــات أن قــوة كبيــرة  رئيــس بلدي
مــن جيــش االحتــالل ترافقهــا جرافــات، اقتحمــت 
منهــا  ومنشــآت،  مســاكن   7 وهدمــت  التجمــع، 
ــني،  ــا للمواطن ــود مليكته ــية، تع ــان« للماش »بركس
هانــي وجنلــه عطــا طريفــات، وتــأوي 25 فــرداً، وســليمان 
داوود طريفــات، وتــأوي 10 أفــراد، محمــد ياســني موســى 

29  جريدة القدس
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ــراد.30  ــأوي 9 أف ــايدة، وت رش

اخلميس 2020/12/10

ــات  ــع 5 اتفاق ــة توق ــج البحريني ــران اخللي طي
ــرائيل ــارة إلس ــالل زي خ

ــج  ــران اخللي ــة طي ــة البحريني ــة الوطني ــت الناقل قال
ــات  ــع كيان ــات م ــة اتفاق ــت خمس ــا وقع ــس إنه أم
إســرائيلية أثنــاء زيــارة قــام بهــا وفــد اقتصــادي 

بحرينــي إلــى إســرائيل خــالل األســبوع األخيــر.

ــع  ــم م ــرة تفاه ــت مذك ــج وقع ــران اخللي ــت طي وكان
ــس. ــوم اخلمي ــال ي ــران الع ــرائيلية طي ــة اإلس الناقل

توصلــت الشــركة البحرينيــة كذلــك إلــى اتفــاق مــع 
مجموعــة تــال أفييشــن، تتولــى األخيــرة مبوجبــه 

ــرائيل. ــي إس ــج ف ــران اخللي ــل طي متثي

وأبرمــت شــركة الطيــران البحرينيــة اتفاقــا مــع 
مجموعــة الصناعــات اجلويــة اإلســرائيلية لتولــي 
صيانــة طائــرات طيــران اخلليــج التــي حتــط مبطــار بــن 

ــب. ــل أبي ــي ت ــي ف ــون الدول جوري

ــرائيل  ــه.إس إس ــع كيو.إي ــا م ــركة اتفاق ــت الش ووقع
احملــدودة يتعلــق باملناولــة األرضيــة والبضائــع وخدمــات 
املطــار األخــرى، واتفاقــا مــع نيورســت إســرائيل لتقــدمي 

الطعــام علــى مــن الطائــرات31.

ملحــم والكيلــة: القــرارات احلكوميــة األخيــرة 
جــاءت بنــاء علــى احلالــة الوبائيــة وحتســباً مــن 

انهيــار النظــام الصحــي

قــال الناطــق الرســمي باســم احلكومــة إبراهيــم 
ــرة جــاءت فــي ظــل  ــرارات احلكومــة األخي ملحــم إن ق
الوفيــات واإلصابــات  أعــداد  الكبيــر فــي  االرتفــاع 
ــار نســب  ــا، وإنهــا أخــذت بعــني االعتب بفيــروس كورون
اإلصابــة مــن مجمــل العينــات املأخــوذة فــي كل 

محافظــة.

ــة  ــر الصح ــة وزي ــي برفق ــر صحف ــالل مؤمت ــاف خ وأض
الدكتــورة مــي الكيلــة أمــام مقــر رئاســة الــوزراء فــي 
مدينــة رام اهلل، أمــس، أن كل اإلجــراءات احلكوميــة 
ــام  ــار النظ ــة انهي ــول حلال ــن الوص ــباً م ــت حتس كان
الصحــي، حيــث كاد هــذا النظــام يترنــح ويصــل حلافــة 

ــار. اإلنهي

30  جريدة القدس
31  جريدة األيام

وتابــع أن اإلجــراءات مثــل الــدواء املــر الــذي ال بــد منــه، 
وأن احلكومــة تتفهــم الشــكوى التــي ســتتحول إلــى 
قبــول بعــد أن ثبــت النتائــج ان اإلجــراءات صحيــة 
ــاد،  ــة االقتص ــل عجل ــت لتعطي ــة وليس ــس قهري ولي
وأكــد ملحــم أن احلكومــة هــي املعنــي األكبــر بســير 
ــالل  ــن خ ــا م ــاء بالتزاماته ــة للوف ــة االقتصادي العجل

ــة. ــة واملقاص ــرادات احمللي اإلي

وأشــار إلــى أن احلكومــة تلجــأ لالغــالق كضــرورة 
ملحــة، وهــي حريصــة علــى االقتصــاد والصحــة 
واملواءمــة بينهمــا، ولكــن األرقــام ترتفــع علــى مســتوى 
اإلصابــات، لذلــك جلــأت للــدواء املــر. وأوضــح أن اللجنــة 
الوبائيــة دعــت إلغــالق شــامل الســبوعني، لكــن 
ــي  ــات ف ــب اإلصاب ــر نس ــى معايي ــت إل ــة ذهب احلكوم
كل محافظــة علــى حــدة، األمــر الــذي يعنــي أن بعــض 
احملافظــات قــد تدخــل فــي دائــرة اإلغــالق إذا تصاعــدت 

ــة.32 ــات اإليجابي ــات والفحوص ــب اإلصاب ــا نس فيه

جبــع  فــي  االحتــالل  برصــاص  إصابــات 
وسبســطية وإخطــارات بهــدم 21 مســكناً 

فــي يطــا ومنشــأة 

أصيــب ثالثــة مواطنــني برصــاص االحتــالل والعشــرات 
باالختنــاق، خــالل مواجهــات اندلعــت فــي بلدتــي 
ــوات  ــرت ق ــاء، وأخط ــس األربع ــطية، أم ــع وسبس جب
ومنشــأة فــي يطــا  االحتــالل بهــدم 12 مســكناً 
ــت  ــاالت طال ــة اعتق ــذت حمل ــل، ونف ــة اخللي مبحافظ
مــا ال يقــل عــن 18 مواطنــاً مــن أنحــاء الضفــة، وأفــاد 
ــي  ــت ف ــة اندلع ــات عنيف ــدس أن مواجه ــل الق مراس
بلــدة جبــع مبحافظــة جنــني، إثــر اقتحامهــا مــن قبــل 
قــوات االحتــالل، أصيــب خاللهــا ثالثــة شــبان برصــاص 

ــاط. ــف باملط ــي املغل ــالل املعدن االحت

ــراً،  ــدة فج ــت البل ــالل اقتحم ــوات االحت ــح أن ق وأوض
ودهمــت عــدة منــازل، مــا أدى النــدالع مواجهــات عنيفة 
ــارة،  ــالل باحلج ــات االحت ــبان دوري ــا الش ــق خالله رش
ــود  ــق اجلن ــا أطل ــا، فيم ــة نحوه ــات حارق ــوا زجاج والق
ــا  ــاز، م ــل الغ ــي وقناب ــاص احل ــة والرص ــرة املعدني األعي
أســفر عــن إصابــة ثالثــة مواطنــني برصــاص االحتــالل 
املعدنــي، فيمــا أصيــب العشــرات بحــاالت اختنــاق، ومت 
نقــل املصابــني الثالثــة إلى مستشــفى الشــهيد خليل 
ســليمان احلكومــي، علمــاً أن أحدهــم أصيــب بعياريــن 
ــار  ــب بعي مطاطيــني فــي الفــم والصــدر، واآلخــر أصي
ــار  ــث بعي ــب الثال ــا أصي ــدر فيم ــي الص ــي ف مطاط

ــه.33 ــي قدم ــي ف مطاط

32  جريدة القدس
33  جريدة القدس
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اجلمعة 2020/12/11

مــع  العالقــات  لتطبيــع  اتفاقــات  أربعــة 
أشــهر أربعــة  فــي  إســرائيل 

ــا  ــع عالقاته ــة تطب ــة عربي ــع دول ــرب راب ــح املغ أصب
ــد  مــع إســرائيل، بعــد إعــالن الرئيــس األميركــي دونال
ترامــب األمــر، أمــس، وتأكيــد الربــاط بعــد وقــت قصيــر 
»اســتئناف العالقــات الدبلوماســية فــي أقــرب اآلجــال« 

مــع الدولــة العبريــة.

فيمــا يأتــي أبــرز التطــورات منــذ إعــالن فــي آب تطبيــع 
العالقــات بــني إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــن الرئي ــي 13 آب، أعل ف
ــني إســرائيل واإلمــارات  عــن »اتفــاق ســالم تاريخــي« ب

ــدة. ــة املتح العربي

ــه اختــراق  ــدة علــى )تويتــر( »إن وقــال ترامــب فــي تغري
ضخــم! اتفــاق ســالم تاريخــي بــني صديقينــا الكبيرين، 

إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة«.

وصــدر بيــان مشــترك عــن الواليــات املتحــدة األميركيــة 
وإســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة حتــدث عــن 
ــة  ــة الكامل ــات الثنائي ــرة العالق ــى مباش ــاق »عل اتف

ــارات«. ــرائيل واإلم ــني إس ب

وأكــدت اإلمــارات أن االتفــاق ينــص علــى »وقــف ضــم 
إســرائيل ألراض فلســطينية«. لكــن رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو أكــد أن الضــم »أرجــئ« 

ــط. فق

ووصف الفلسطينيون االتفاق بأنه »خيانة«.

ورّحــب جــو بايــدن، الــذي كان ال يــزال مرشــحاً للرئاســة 
األميركيــة، الــذي ســيدخل البيــت األبيــض فــي كانــون 

الثانــي، باتفــاق »تاريخــي«34.

مســتوطنون يقيمــون غرفــة مــن الطــوب علــى 
أراضــي البقعــة فــي اخلليــل

ــة،  ــوم اجلمع ــتوطنني، الي ــن املس ــة م ــت مجموع أقام
غرفــة مــن الطــوب علــى أراضــي املواطنــني فــي 

ــل. ــة اخللي ــرق مدين ــة، ش ــة البقع منطق

وأفــاد مراســلنا بــأن مجموعــة مــن املســتوطنني قامــوا 
بعــد منتصــف الليلــة املاضيــة ببنــاء غرفة مــن الطوب 
ــة ملســتوطنة  علــى تلــه فــي منطقــة البقعــة، احملاذي
»كريــات أربــع« املقامــة عنــوة علــى أراضــي املواطنــني، 

34  جريدة األيام

شــرق مدينــة اخلليــل، تعــود ملكيتهــا للمواطــن عــارف 
جابــر.

ــة  ــام مجموع ــن قي ــرا ع ــى خب ــه تلق ــر أن ــح جاب وأوض
ــي  ــرك ف ــزل متح ــع من ــال بوض ــتوطنني لي ــن املس م
ــم  ــني أنه ــه تب ــور وصول ــة، وف ــة البقع ــه مبنطق أرض
ــك  ــد ذل ــر بع ــوب، وحض ــن الط ــة م ــاء غرف ــوا ببن قام
ــلحني  ــتوطنني املس ــن املس ــة م ــكان مجموع ــى امل إل
ترافقهــم قــوات كبيــرة مــن جيــش االحتــالل، واعتــدوا 
ــن  ــم م ــه وأخرجوه ــن عائلت ــراد م ــى أف ــرب عل بالض

ــا. ــن دخوله ــم م األرض ومنعوه

ــرة  ــزاء كبي ــى أج ــرف عل ــة تش ــذه التل ــاف: أن ه وأض
مــن املنطقــة، يحــاول املســتوطنون االســتيالء عليهــا 
وشــق طــرق فيهــا، وتبلــغ مســاحتها مــا يقــارب مــن 
ــك  ــي مل ــي ه ــذه األراض ــى أن ه ــدا عل ــا، مؤك 50 دومن

ــك.35 ــت ذل ــي تثب ــرواق الت ــة ال ــه كاف ــاص، ولدي خ

اجلمعيــة العامــة تتبنــى 6 قــرارات لصالــح 
فلســطن بأغلبيــة ســاحقة

ــة  ــدة، بأغلبي ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــدت اجلمعي اعتم
ســاحقة، مســاء اخلميــس، 6 قــرارات تتعلــق بالقضيــة 

ــطينية. الفلس

وحصــل القــرار اخلــاص بتقــدمي املســاعدة إلــى الالجئــني 
الفلســطينيني، علــى تأييــد 169 دولــة، مقابــل اعتراض 
ــاع 7 دول  ــدة( وامتن ــات املتح ــرائيل والوالي ــني )إس دولت
)الكاميــرون، وكنــدا، وكيريباتــي، ومدغشــقر، وجــزر 

ــاالو(. ــاورو، وب املارشــال، ون

ــة  ــات وكال ــي املعنــي بعملي فيمــا حصــل القــرار الثان
ــروا«  ــطينيني »األون ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش غ
)كنــدا،  دول   4 واعتــراض  دولــة،  أغلبيــة 162  علــى 
وإســرائيل، وجــزر املارشــال، والواليــات املتحــدة(، وامتناع 
ــي،  ــاال، وكيريبات ــرون، وغواتيم ــتراليا، والكامي 9 دول )أس
ــزر  ــاورو، وج ــال، ون ــزر املارش ــاالوي، وج ــقر، وم ومدغش

سليمان( .  

ــني  ــكات الالجئ ــاص مبمتل ــث اخل ــرار الثال ــل الق وحص
ــد  ــى تأيي ــا عل ــة منه ــرادات اآلتي ــطينيني واإلي الفلس
160 دولــة واعتــراض 5 دول )كنــدا، وإســرائيل، وجــزر 
 12 وامتنــاع  املتحــدة(  والواليــات  ونــاورو،  املارشــال، 
ــاص  ــع اخل ــرار الراب ــل الق ــا حص ــت، فيم ــن التصوي ع
ــطينية  ــي األرض الفلس ــرائيلية ف ــتوطنات اإلس باملس
احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، واجلــوالن الســوري 
ــدا،  ــراض 7 دول )كن ــة واعت ــد 150 دول ــى تأيي ــل، عل احملت

35  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وهنغاريــا، وإســرائيل، وليبيريــا، وجــزر املارشــال، ونــاورو، 
ــت. ــن التصوي ــة ع ــاع 17 دول ــدة( وامتن ــات املتح والوالي

وحصــل القرار اخلامــس اخلاص باملمارســات اإلســرائيلية 
ــطيني  ــعب الفلس ــان للش ــوق اإلنس ــس حق ــي مت الت
ــدس  ــا الق ــا فيه ــة، مب ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ف
ــراض 10 دول  ــة واعت ــة 147 دول ــى أغلبي ــرقية، عل الش
ــرائيل،  ــا، وإس ــاال، وهنغاري ــدا، وغواتيم ــتراليا، وكن )أس
وليبيريــا، وجــزر املارشــال، ونــاورو، وغينيــا اجلديــدة بابــوا، 
والواليــات املتحــدة(، وامتنــاع 16 دولــة عــن التصويــت. 

فيمــا حصــل القــرار الســادس اخلــاص بأعمــال اللجنــة 
اخلاصــة املعنيــة بالتحقيق في املمارســات اإلســرائيلية 
ــطيني  ــعب الفلس ــان للش ــوق اإلنس ــس حق ــي مت الت
ــة،  ــي احملتل ــي األراض ــرب ف ــكان الع ــن الس ــره م وغي
ــاع 83  ــة، وامتن ــراض 14 دول ــة، واعت ــد 76 دول ــى تأيي عل

دولــة عــن التصويــت.36

السبت 2020/12/12

ــادرت 25  ــت أو ص ــرائيل هدم ــدة: إس األمم املتح
ــبوعن ــالل أس ــطينين خ ــى لفلس مبن

قــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لــأمم 
املتحــدة »أوتشــا«: إن إســرائيل هدمــت أو صــادرت 
ــالل  ــة خ ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــى ف 52 مبن

ــبوعني. أس

وأضــاف املكتــب، فــي تقريــر أرســل نســخة منــه 
ــا  ــى ميلكه ــه 52 مبن ــا مجموع ــدم م ــام«: »ه لـ«األي
فلســطينيون أو صــودرت بحجــة االفتقــار إلــى رخــص 
البنــاء التــي تصدرهــا الســلطات اإلســرائيلية، مــا أدى 
ــو 860  ــرار بنح ــاق األض ــخصاً وإحل ــر 67 ش ــى تهجي إل

ــن«. آخري

ــني 24  ــرة مــا ب ــذي يغطــي الفت ــر ال ــع، فــي التقري وتاب
ــاري:  ــهر اجل ــن الش ــابع م ــي والس ــهر املاض ــن الش م
»مــن بــني املبانــي املســتهدفة، كان 49 مبنــى تقــع فــي 

ــرقية«. ــدس الش ــي الق ــة ف ــة )ج( وثالث املنطق

ولفــت إلــى أنــه »فــي يــوم 25 تشــرين الثانــي، هدمــت 
ــملته  ــا ش ــان، مب ــرة مب ــرائيلية عش ــلطات اإلس الس
مــن أربعــة كيلومتــرات تقريبــاً مــن أنابيــب امليــاه التــي 
ــات  ــبعة جتمع ــي س ــانية، ف ــت كمســاعدات إنس قدم

ــل.37 ــوب اخللي ــا جن ــافر يط ــة مس مبنطق

36  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
37  جريدة األيام

ــل 314  ــالل اعتق ــرى«: االحت ــات األس “مؤسس
ــهر  ــالل الش ــال خ ــم 94 طف ــطينيا بينه فلس

املاضي 

قالــت مؤسســات األســرى وحقــوق االنســان، إن قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي اعتقلــت 413 فلســطينيا/ة مــن 
األرض الفلســطينية احملتلــة خــالل شــهر تشــرين 
ــاء. ــن النس ــالً، و7 م ــم 49 طف ــن بينه ــي، م ــي/ املاض الثان

وأشــارت مؤسســات األســرى وحقــوق اإلنســان )هيئــة 
شــؤون األســرى واحملرّريــن، ونــادي األســير الفلســطيني، 
ومؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان، 
ــة  ــن ورق ــلوان(؛ ضم ــوة– س ــات وادي حل ــز معلوم ومرك
حقائــق، صــدرت عنهــا اليــوم الســبت، إلى أن ســلطات 
ــدس، و)40(  ــن الق ــاً م ــت )157( مواطن ــالل اعتقل االحت
مــن  مواطنــاً  و)74(  والبيــرة،  اهلل  رام  مــن  مواطنــاً 
اخلليــل، و)31( مواطنــاً مــن جنــني، ومــن بيــت حلــم )33( 
ــس،  ــن نابل ــاً م ــت )30( مواطن ــا اعتقل ــاً، فيم مواطن
ومــن طولكــرم )18( مواطنــني، و)18( مواطنــاً مــن 
ــة مواطنــني مــن أريحــا، و)7( مواطنــني  ــة، وثالث قلقيلي
ــى  ــاس، ومواطــن مــن ســلفيت، باإلضافــة إل مــن طوب

مواطــن مــن غــزة. 

 وبذلــك بلــغ عــدد األســرى واملعتقلــني الفلســطينيني 
ــة  ــود قراب ــهر املرص ــالل الش ــالل خ ــجون االحت ــي س ف
ــدد  ــغ ع ــا بل ــيرة، فيم ــم )41( أس ــير/ة، منه )4400( أس
ــني  ــالً، واملعتقل ــة )170( طف ــال قراب ــني األطف املعتقل
اإلداريــني ملــا يقــارب )380(، وبلــغ عــدد أوامــر االعتقــال 
ــا  ــن بينه ــال إداري، م ــر اعتق ــادرة )102( أم اإلداري الص

ــد. ــداً، و)55( متدي ــراً جدي )47( أم

سياســات  ألهــم  حقائق رصــدا  ورقــة  وتتضمــن 
االحتــالل التــي نفذهــا بحــق األســرى واملعتقلــني 
ــة  ــا: سياس ــود، أبرزه ــهر املرص ــالل الش ــم خ وعائالته
ــع  ــا« ألداة قم ــاء »كورون ــل وب ــي، وحتوي ــاب اجلماع العق
ــد  ــي املتعم ــال الطب ــرى، واإلهم ــق األس ــل بح وتنكي
ــى  ــه أعل ــي تواج ــدس الت ــن الق ــيء(، وع ــل البط )القت
ــام  ــل وانتق ــات تنكي ــهرياً وعملي ــاالت ش ــبة اعتق نس

ــة. ممنهج

وفيما يلي مجمل ما تناولته ورقة احلقائق:

سياسة العقاب اجلماعّي... قرية كوبر منوذجاً

سياســة  اســتخدام  االحتــالل  ســلطات  تواصــل 
العقــاب اجلماعــّي بحــقّ الفلســطينيني، التــي تتمثّــل 
املســتّمرة،  واالعتقــاالت  االقتحامــات  خــالل  مــن 
ــم  ــرّرة. ول ــب متك ــات تخري ــداءات وعملي ــذ اعت وتنفي
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تكتــف بذلــك، بــل مارســت انتهــاكات جماعّيــة بحــقّ 
قــرى ومخيمــات فلســطينّية، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ 
ــة  ــع يومّي ــب وتروي ــال وترهي ــام واعتق ــات اقتح عملي

ــم. ــة و/أو اخملي ــراد القري ــقّ أف بح

ــي 2020- ــرين الثان ــي -تش ــهر املاض ــدار الش ــى م فعل
ــة رام اهلل،  ــرب مدين ــمال غ ــر ش ــة كوب ــت قري ، تعرّض
ــت  ــعة، طال ــة واس ــات ليلي ــاالت ومداهم ــة اعتق حلمل
ــى  ــط عل ــار الضغ ــي إط ــار«، ف ــة »زيب ــاس عائل باألس
ــا زال  ــذي م ــه -ال ــليم نفس ــة لتس ــن العائل ــردٍ م ف
ــل  ــداءات وتنكي ــا اعت ــوم-، ورافقه ــى الي ــارداً حت مط
متعّمــد ألفــراد العائلــة، إضافــًة إلــى مداهمــة البيــوت 
املتكــرّرة، واعتقــال عــدد مــن أفــراد العائلــة، كسياســة 
تســليم  حــني  إلــى  كرهائــن  العائلــة  اســتخدام 

ــه. ــوب نفس ــخص املطل الش

وبلــغ عــدد املعتقلــني مــن القريــة 26 معتقــال، و6 مــن 
ــى  ــالل عل ــوات االحت ــت ق ــاورة، وأبق ــت اجمل ــدة بيرزي بل
اعتقــال 13 معتقــال مــن كوبــر، و4 معتقلــني مــن بلــدة 

ــق. ــت، وغالبيتهــم يخضعــون للتحقي بيرزي

اقتحامــات مســتمرة للقريــة وحتطيــم ملمتلــكات 
ــازل املن

  واجهــت عائلــة زيبــار فــي الفتــرة املاضّيــة اســتهدافاً 
متكــرراً باالعتقــاالت اليومّيــة، واملداهمــات في ســاعات 
الفجــر املتأخــرة، حيــث قامــت قــوات االحتــالل باقتحام 
املنــازل بطريقــٍة وحشــّية فــي ســبيل ترويــع العائلــة، 
ــم  ــازل، وحتطي ــواب املن ــر أب ــى تفجي ــا إل ــدوا فيه عم
املمتلــكات، كمــا أطلقــوا الرصــاص داخــل املنــازل باجتاه 
اخلزائــن، واحليطــان، واســتخدام الــكالب ملهاجمــة أفــراد 

املنــازل، وإخافتهــم.

وتعرّضــت زوجــة األســير الســابق واملُطــارد وابنــه وأبنــاء 
أخيــه وأبنائهــم إلــى االعتقــال كرهائــن، واعتــدوا 
ــن  ــاً م ــم الحق ــراج عنه ــرى اإلف ــرب، وج ــم بالض عليه
ــزال حتــى  ــذي مــا ي ــه البكــر ال ــوم، عــدا ابن نفــس الي

ــكوبّية«. ــق »املس ــز حتقي ــي مرك اآلن ف

ــة،  ــاء القري ــتّمر ألبن ــال املس ــن االعتق ــدا ع ــذا ع  ه
التــي طالــت اعتقــال مواطــن بعــد يومــني مــن 
ــه،  ــني مــن عرس ــل يوم ــقيقه قب ــال ش ــه، واعتق عرس
حيــث قامــوا بالتحقيــق معهــم عــن مــكان شــخٍص 
ــال  ــا ومت اعتق ــاً، كم ــم الحق ــرج عنه ــة، وأُف ــن القري م
ــن  ــرب م ــة، بالق ــن القري ــني م ــع 4 مواطن ــا م والدهم
أرٍض تعــود للعائلــة، بعــد إيقــاف اجلنــود لهــم ومعرفــة 
داخــل  إلــى  واقتيادهــم  اعتقالهــم  متّ  إذ  هويتهــم، 
ــة  ــى األرضّي ــهم عل ــش« وإجالس ــتعمرة »حالمي مس

ــود بالســتيكّية،  ــام بقي ــد أياديهــم لأم ــاردة، وتقيي الب
وتغميــة أعينهــم حوالــي 7 ســاعات، مّت فــي هــذه 
الفتــرة التحقيــق معهــم بشــكٍل منفــرد وفــي مــكان 

ــم. ــراج عنه ــا مّت اإلف ــر، بعده آخ

لــم يكتــف االحتــالل بعائلــة زيبــار، بــل شــملت 
االعتــداءات اقتحــام بيــوت العائــالت األخــرى، إذ وثّقــت 
ــة  ــن القري ــخاص م ــّدة أش ــع ع ــر م ــة الضمي مؤسس
أنّــه متّ تفتيــش عــدد مــن املنــازل بنفــس  أكــّدوا 
ــن  ــدد م ــوا ع ــة، واعتقل ــك الفارغ ــى تل ــة، حت الطريق
ــل أن  ــاعات قب ــّدة س ــم لع ــق معه ــراد ومت التحقي األف
تُفــرج قــوات االحتــالل عنهــم. وال تــزال قــوات االحتــالل 
ــّد  تعتقــل الناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان مهن
العــزّة ضمــن اعتقاالتهــا لقريــة كوبــر، حيــث داهمــت 

ــزل. ــكات املن ــن ممتل ــزءاً م ــت ج ــه وحطم منزل

ــتّمرة  ــاالت املس ــش االعتق ــر تعي ــة كوب ــر أن قري يُذك
واالقتحامــات شــبه اليومّيــة منــذ عــام 2017، إضافــًة 
ــة،  ــل القري ــى مدخ ــاً عل ــز أحيان ــة احلواج ــى إقام إل
ــّية،  ــكالب البوليس ــود وال ــن اجلن ــاٍت م ــا مبئ واقتحامه
كذلــك احلــال مــع مخيــم الدهيشــة وديــر أبــو مشــعل 
ــطينّية. ــات الفلس ــدن واخمليم ــرى وامل ــن الق ــا م وغيره

وتعتبــر سياســة العقــاب اجلماعــّي إحــدى السياســات 
ــكٍل  ــًة بش ــالل، منتهك ــة لالحت ــة املمنهج االنتقامي
ــف الرابعــة. ــة جني ــواد )33( و)34( مــن اتفاقي أساســيّ امل

أســرى ســجن »جلبــوع« فــي مواجهــة وبــاء »كورونا« 
ملُستجد ا

ــجيل  ــتمرار تس ــغ، اس ــق بال ــات بقل ــت املؤسس   تابع
إصابــات بــني صفــوف األســرى بفيــروس »كورونــا« 
ســجن  أســرى  صفــوف  بــني  الســيما  املُســتجد، 
»جلبــوع« خــالل شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، حيــث 
ــم  ــي قس ــداً ف ــة، حتدي ــن 100 إصاب ــر م ــجلت أكث ُس
ــددت  ــي ه ــاء، والت ــار الوب ــؤرة النتش ــكل ب ــذي ش )3( ال
ــوع«،  ــجن »جلب ــي س ــون ف ــيراً يقبع ــر )360( أس مصي

ــن. ــار الس ــى، وكب ــم املرض منه

وتؤكــد املؤسســات، علــى أن اخملاطــر علــى مصيــر 
ــكار  ــتمرار احت ــع اس ــف، م ــد وتتضاع ــرى تتصاع األس
إدارة الســجون الروايــة اخلاصــة عــن الوباء، دون الســماح 
بــأن يكــون هنــاك جلنــة طبيــة محايــدة تشــرف علــى 
عينــات األســرى، وأوضاعهــم الصحيــة، خاصــة أن 
ــال  ــن إهم ــوا م ــا يزال ــاء وم ــل الوب ــوا قب ــرى عان األس
متعمــد فــي متابعــة أوضاعهــم الصحيــة، عــدا 
ــة  ــي شــكلت بيئ عــن ظــروف االعتقــال القاســية الت
ــرار  ــرى، واضط ــني األس ــراض ب ــار األم ــة النتش خصب
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 كانون أول   ٢٠٢٠

األســرى شــراء املنظفــات والكمامــات علــى حســابهم 
ــاء. ــة الوب ــاص ملواجه اخل

ومــع انتشــار الوبــاء فــي ســجن »جلبــوع«، عانــى 
ــت  ــي حّول ــجون، الت ــات إدارة الس ــن سياس ــرى م األس
ــا ألداة قمــع وتنكيــل، حيــث ماطلــت فــي  الوبــاء فعلًي
أخــذ العينــات مــن األســرى فــي بدايــة ظهــور األعــراض 
علــى مجموعــة مــن األســرى فــي قســم )3(، واملماطلة 
ــرى  ــل، وأس ــم كام ــة قس ــى إصاب ــة إل ــي النهاي أدت ف
مــن أقســام أخــرى، عــالوة علــى مماطلتهــا فــي توفيــر 
ــهادات  ــدى الش ــت إح ــة، وكان ــالزم والرعاي ــذاء ال الغ
ــاء  ــجن بإعط ــام إدارة الس ــرى، قي ــا األس ــي نقله الت
ــض  ــص بع ــة، وتقلي ــكل غرف ــدة ل ــون واح ــة ليم حب
ــات  ــن عملي ــدا ع ــم، ع ــة له ــذاء الالزم ــاف الغ أصن
النقــل التــي اســتهدفت مجموعــة مــن األســرى 
ــروس، والتــي شــكلت بالنســبة لهــم،  ــني بالفي املصاب
ــزل  ــى ع ــم إل ــرى نقله ــن ج ــة م ــل، خاص ــة تنكي رحل
ــجون،  ــوأ الس ــن أس ــر م ــذي يعتب ــة« ال ــجن »الرمل س
ــم  ــذي يض ــم )3( ال ــجن قس ــت إدارة الّس ــا حّول كم
أعلــى نســبة إصابــات، إلــى قســم مــا يســمى 
ــرى  ــن األس ــدداً م ــت ع ــا نقل ــي«، فيم ــر الصح »باحلج
ــزل  ــام لع ــا أقس ــت فيه ــرى خصص ــجون أخ ــى س إل

ــني. ــرى املصاب األس

إلــى جملــة مــن املالحظــات  وتشــير املؤسســات 
ــاء، أهمهــا: اســتمرار  ــذ انتشــار الوب ــي وثقتهــا من الت
ــق  ــال بح ــالت االعتق ــذ حّم ــي تنفي ــالل ف ــوات االحت ق
املواطنــني، والتــي طالــت كافــة فئــات اجملتمــع، منهــم 
كبــار الســن واملرضــى واجلرحــى، دون أدنــى اعتبــار 
خملاطــر انتشــار الوبــاء، عــدا عــن احتجازهــا للمعتقلــني 
فــي مراكــز التوقيــف والتحقيــق فــي ظــروف قاســية 
ومزريــة بشــكل جماعــي، علــى اعتبــار أن هــذه املراكــز 
التــي تعتبــر األســوأ أنهــا مراكــز »للحجــر الصحــي«، 
ــبقت  ــي س ــات الت ــي األوق ــة ف ــن صاحل ــم تك ــي ل الت

ــني. ــاز املعتقل ــاء الحتج الوب

ــرى،  ــل األس ــي نق ــجون ف ــتمرت إدارة الس ــا واس  كم
األمــر الــذي ســاهم فــي تزايــد حــدة القلــق مــن 
احتماليــة انتقــال عــدوى الفيــروس لكافــة األســرى في 
الســجون، واســتمرارها كذلــك فــي عمليــات االقتحــام 
ــرى  ــكاك األس ــدراً الحت ــكل مص ــي تُش ــش الت والتفتي
ــع  ــوات القم ــت ق ــى. وواصل ــبة أعل ــجانني بنس بالس
تنكيلهــا وبطشــها باألســرى، الســيما مــا جــرى فــي 
ســجن »عوفــر« مــن عمليــات اقتحــام كانــت األعنــف 

ــاري. ــام اجل ــع الع ــذ مطل من

ورغــم كل املطالبــات التــي وجهتهــا املؤسســات، علــى 

ــن  ــوري ع ــراج الف ــا اإلف ــاء، وأهمه ــة الوب ــد قضي صعي
األســرى املرضــى وكبــار الســن، واألطفــال والنســاء، إال 
ــد  ــال املزي ــات باعتق ــذه املطالب ــى ه ــالل رد عل أن االحت

منهــم.

ســجون  فــي  الطبــي(  )القتــل  الطبــي  اإلهمــال 
ومتعمــدة ممنهجــة  سياســة  االحتــالل 

  تنتهــج إدارة ســجون االحتــالل، سياســة اإلهمــال 
ــن  ــزء م ــي ج ــيء(، وه ــل البط ــد )القت ــي املتعم الطب
جملــة مــن السياســات التــي تســتهدف عبرهــا مصير 
األســرى وحياتهــم، وخــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، 
ُســجلت عشــرات الشــهادات مــن األســرى، الذيــن 
ــث تؤكــد هــذه الشــهادات أن  ــك، حي ــون جــرّاء ذل يعان
سياســة اإلهمــال الطبــي، ال تبــدأ مــن حلظة الكشــف 
ــل بعــدم وجــود متابعــة  أو تشــخيص املــرض فقــط، ب
صحيــة باألســاس، ميكــن أن تُســاهم فــي عــدم وصــول 
ــن  ــة م ــذه الدرج ــى ه ــرى إل ــة لأس ــة الصحي احلال

ــورة. اخلط

وتتعمــد إدارة ســجون االحتــالل تنفيــذ سلســلة مــن 
اإلجــراءات املمنهجــة، واملتعمــدة لقتــل األســرى طبيــاً 
ــن  ــاع ع ــالج، واالمتن ــدمي الع ــي تق ــة ف ــا: املماطل منه
إجــراء العمليــات اجلراحيــة، وانعــدام وجــود أطبــاء 
داخــل  نفســيني  ومعاجلــني  ومشــرفني  مختصــني 
الســجون، وأجهــزة طبيــة مســاعدة لــذوي االحتياجــات 
ــة،  ــارات الطبي ــة والنظ ــراف الصناعي ــة، كاألط اخلاص
كذلــك انعــدام غــرف أو عنابــر لعــزل للمرضــى املصابني 

ــة. ــراض معدي بأم

وتتعمــد إدارة ســجون االحتــالل نقــل األســرى املرضــى 
بعربــة »البوســطة« بــدال مــن ســيارة اإلســعاف التــي 
تُشــكل رحلــة عــذاب أخــرى لأســرى، عــدا عــن احتجاز 
ــروف  ــي ظ ــاص ف ــني بالرص ــى، واملصاب ــرى اجلرح األس
تنعــدم فيهــا الشــروط الصحيــة الالزمــة لهــم والتــي 
ــم  ــة، وإصابته ــم الصحي ــم أوضاعه ــى تفاق ــؤدي إل ت
ــاومة  ــم مس ــا، واأله ــة الحًق ــرة ومزمن ــراض خطي بأم
ــل  ــم، وحتوي ــالج له ــدمي الع ــل تق ــرى مقاب ــزاز األس وابت
احلــق بالعــالج إلــى أداة قمــع وتنكيــل، عــدا عــن ســوء 
الطعــام املقــدم لهــم كًمــا ونوًعــا، والــذي ســاهم فــي 
ــددة. ــراض متع ــم بأم ــبب له ــادهم والتس ــف أجس ضع

ــير  ــة )700( أس ــإن قراب ــات، ف ــة املؤسس ــاً ملتابع ووفق
ــون  ــير يواجه ــم )300( أس ــراض، منه ــن أم ــون م يعان
ــرى  ــرة أس ــد عش ــل يوج ــى األق ــة، وعل ــا مزمن أمراًض
ــة. ــات متفاوت ــرطان بدرج ــة بالس ــن اإلصاب ــون م يعان

ويُشــكل ســجن »عيــادة الرملــة« أحــد الشــواهد علــى 
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ــيء(،  ــل البط ــد )القت ــي املتعم ــال الطب ــة اإلهم جرمي
ــا  ــل كم ــادة«، ب ــات »العي ــى مواصف ــر ألدن ــي تفتق الت
يســميها األســرى »باملســلخ«، وفــي آخــر عــدة أعــوام 
ــل  ــوا بفع ــهدوا، وقتل ــن اُستش ــرى الذي ــم األس معظ
هــذه اجلرميــة، شــكل ســجن »الرملــة« احملطــة األخيــرة، 
ــم  ــيراً، بينه ــه )16( أس ــوم في ــع الي ــث يقب ــم، حي له
ســبعة أســرى يقبعــون فيــه بشــكل دائــم، ويتنقلــون 
بواســطة كــراٍس متحركــة، أبــرز هــذه احلــاالت: )منصور 
موقــده، وخالــد الشــاويش، وناهــض األقــرع، ومعتصــم 
رداد، وصالــح صالــح(، إضافــة إلــى ثالثــة أســرى يقومون 

ــم. ــاعدتهم ومتابعته مبس

عــن الشــهيد األســير كمــال أبــو وعــر آخــر شــهداء 
احلركــة األســيرة

ــجن  ــوم بالّس ــر- احملك ــو وع ــال أب ــهيد كم ــه الش واج
ــه  ــنوات اعتقال ــدار س ــى م ــا، عل ــدات و50 عاًم 6 مؤب
ــهاده  ــى استش ــام 2003م، وحت ــذ ع ــدت من ــي امت الت
فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020- رحلــة طويلــة مــن 
ــية أدت  ــال قاس ــروف اعتق ــن ظ ــا م ــا فيه ــاة مب املعان
ــام  ــالل الع ــرة خ ــي احلنج ــرطان ف ــه بالّس ــى إصابت إل
املاضــي، إذ بــدأت رحلتــه فــي مواجهــة املــرض، إضافــة 
ــة  ــت سياس ــدرج حت ــي تن ــات الت ــة السياس ــى جمل إل
ــا:  ــيء(، ومنه ــل البط ــد )القت ــي املتعم ــال الطب اإلهم
ــات  ــدة مطالب ــد ع ــالج؛ فبع ــدمي الع ــي تق ــة ف املماطل
تقدمــت بهــا املؤسســات بضــرورة اإلفــراج عنــه، 
وتقــدمي الرعايــة الصحيــة لــه، خضــع جللســات إشــعاع 
فــي مستشــفى »رمبــام« اإلســرائيلي، وخــالل عمليــات 
نقلــه جللســات العــالج، كان يُنقــل وهــو مثبــت علــى 

ــود. ــر باجلن ــد، ومحاص ــرير مقي س

وأعلنــت إدارة ســجون االحتــالل، عــن إصابتــه بفيــروس 
ــك  ــي، وذل ــوز املاض ــالل يوليو/مت ــتجد خ ــا« املُس »كورون
ــع  ــذي كان يقب ــوع« ال ــل »جلب ــن معتق ــه م ــد نقل بع
ــرائيلية  ــفيات اإلس ــدى املستش ــى إح ــا إل ــه حينه في
إلجــراء عمليــة جراحيــة لــه، حيــث خضــع بعــد 
ــوب  ــا مت زرع أنب ــة خالله ــة جراحي ــزة لعملي ــرة وجي فت
يســاعده علــى التنفــس، وبعدهــا مت نقلــه إلــى ســجن 
ــاء  ــى البق ــة إل ــه املاس ــم حاجت ــة« رغ ــادة الرمل »عي
فــي املستشــفى، ليواجــه فــي الرملــة املــوت البطــيء 
ــث  ــه، حي ــني في ــى القابع ــرى املرض ــن األس ــره م كغي
ــة،  ــة الصحي ــة والرعاي ــات الطبي ــه اخلدم ــدم في تنع
وفيهــا مت اإلعــالن مجــدداً عــن إصابتــه بــورم جديــد فــي 
احلنجــرة، وارتقــى شــهيداً فــي تاريــخ 2020/11/10، عــن 
عمــر ناهــز )46 عاًمــا(، حيــث يواصــل االحتــالل احتجــاز 
ــام 1967م  ــذ ع ــهيد الـــ226 من ــون الش ــه، ليك جثمان

ــالل. ــجون االحت ــي س ف

يُشــار إلــى أن أربعــة أســرى اُستشــهدوا منــذ مطلــع 
ــي، وســعدي  ــن البرغوث ــور الدي العــام اجلــاري، وهــم: )ن
ــث  ــر( حي ــو وع ــال أب ــب، وكم ــي، وداوود اخلطي الغرابيل
يواصــل االحتــالل احتجــاز جثامــني ثالثــة منهــم 
وهــم: )ســعدي الغرابيلــي، وداوود اخلطيــب، وكمــال أبــو 
وعــر( إضافــة إلــى خمســة آخــرون اُستشــهدوا خــالل 
الســنوات املاضيــة أقدمهــم األســير أنيــس دولــة، 
ــة،  ــار طقاقط ــات، ونص ــز عويس ــى عزي ــة إل باإلضاف

ــايح. ــام الس ــارود، وبس ــارس ب وف

القــدس: عمليــات اعتقــال ممنهجــة ومالحقــة بعــد 
اإلفــراج

واصلــت ســلطات االحتــالل عمليــات التنكيــل والقمــع 
ــال  ــات االعتق ــر عملي ــيني، عب ــق املقدس ــج بح املمنه
املمنهجــة، حيــث اعتقــل )157( مقدســياً، مــن بينهــم 
)30( قاصــراً، و2 مــن النســاء، وتركــزت عمليــات االعتقال 
فــي بلــدة العيســوية حيــث ُســجل فيهــا )51( حالــة 
ــر القــدس  ــرات االحتــالل وزي اعتقــال. واســتدعت مخاب
ــل  ــه داخ ــد حركت ــن تقيي ــه م ــي، وحذرت ــادي الهدم ف
القــدس والضفــة الغربيــة، وكانــت مخابــرات االحتــالل 
ــع مــرات واســتدعته  ــر الهدمــي أرب قــد اعتقلــت الوزي
ــر  ــه وزي ــه ملنصب ــذ تولي ــق، من ــرى للتحقي ــرات أخ م

للقــدس فــي نيســان 2019.

وكان مــن بــني املعتقلــني: خالــد أبــو عرفة –وزيــر القدس 
ــد  ــد متدي ــق، وبع ــتدعي للتحقي ــث اس ــبق-، حي األس
ــهر،  ــة أش ــدة أربع ــال اإلداري مل ــوِّل لالعتق ــه ُح توقيف
وهــو مبعــد عــن مدينــة القــدس منــذ عــام2014، بقــرار 
مــن االحتــالل الــذي يقضــي بســحب بطاقــات اإلقامــة 
اإلســرائيلية مــن نــواب اجمللــس التشــريعي وهــم: 
ــح،  ــد طوط ــون، ومحم ــد عط ــر، أحم ــو طي ــد أب محم
والوزيــر الســابق أبــو عرفــة، كمــا اســتدعت مخابــرات 
االحتــالل أمــني ســر حركــة »فتــح« فــي القــدس شــادي 
مطــور، عــدة مــرات متتاليــة، وســلمته قــراراً يقضــي 
مبنعــه مــن دخــول الضفــة الغربيــة، وقــراراً مينعــه مــن 

ــأي نشــاطات. ــام ب املشــاركة أو القي

وفــي إطــار سياســة العقــاب اجلماعــي اعتقلــت قــوات 
االحتــالل أفــراد مــن عائلــة الشــهيد نــور جمال شــقير، 
مــن بلدة ســلوان، الــذي ارتقــى برصــاص االحتــالل أواخر 
الشــهر احلالــي عنــد حاجــز »زعيــم« العســكري، حيــث 
اعتقلــت شــقيقه يحيــى مــن مــكان إطــالق النــار بعــد 
وصولــه إلــى املــكان محــاوالً االطمئنــان علــى وضعــه 
شــقيقه الصحــي، واســتدعت والــده وشــقيقه اآلخــر 
للتحقيــق فــي مركــز حتقيــق املســكوبية، وخــالل 
تشــييع جثمــان الشــهيد اعتقلــت شــابني مــن العائلة 
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بعــد منعهمــا مــن املشــاركة فــي الدفــن.

املالحقة والتهديد ألسرى سابقن وعائالتهم

تواصــل ســلطات االحتــالل مالحقــة العائالت املقدســة 
ــالت التــي اســتهدفت  ــني العائ وتهديدهــا، وكان مــن ب
ــدس  ــن الق ــة م ــد غزال ــابق أحم ــير الس ــة األس عائل
ــزل،  ــررة للمن ــات املتك ــر االقتحام ــك عب ــة، وذل القدمي
ــة  ــة إقام ــدم قانوني ــة »ع ــه، بذريع ــه وزوجت واعتقال
ــة  ــة الضف ــل هوي ــا حتم ــدس، ألنه ــي الق ــة ف الزوج

ــة«. الغربي

تَــزوج األســير الســابق أحمــد غزالــة مــن ســيدة 
عامــاً،   11 قبــل  اهلل  رام  مدينــة  مــن  فلســطينية 
ــغ مــن العمــر عشــر  ــاء أكبرهــم يبل ــا أربعــة أبن وأجنب
ســنوات وأصغرهــم ثمانيــة أشــهر، وبــدأت املضايقــات 
ــجون  ــن س ــة م ــن غزال ــراج ع ــد اإلف ــة بع ــى العائل عل
وأقدمــت  ســنوات،  ثــالث  قضائــه  بعــد  االحتــالل 
ــث  ــرين، حي ــهر تش ــالل ش ــه خ ــه وزوجت ــى اعتقال عل
اقتحمــت قــوات االحتــالل منــزل العائلــة لتنفيــذ أمــر 
ــي  اعتقــال الزوجــة، رغــم إبرازهــا األوراق الرســمية الت
متكنهــا مــن اإلقامــة فــي املدينــة، إال أن الضابــط رفــض 
ذلــك وأصــر علــى اعتقالهمــا، وبعــد حتقيــق وتوقيــف 
مــع طفلهمــا الرضيــع فــي مركــز شــرطة »القشــلة« 

ــا. ــرج عنهم ــدس أف ــي الق ــة ف ــدة القدمي ــي البل ف

ــة  ــة غزال ــت زوج ــالل اعتقل ــوات االحت ــى أن ق ــار إل يُش
فــي شــهر آب املاضــي، حيــث اقتحمــت القــوات منــزل 
العائلــة، واعتقلتهــا مــع رضيعهــا الــذي كان يبلــغ مــن 
العمــر خمســة أشــهر، وتركــت أطفالهــا اآلخريــن فــي 
ــرج  ــاعات، أف ــدة س ــق لع ــف وحتقي ــد توقي ــزل، وبع املن
ــدم  ــة، وع ــة الغربي ــى الضف ــاد إل ــرط اإلبع ــا بش عنه
ــرة  ــرطة مباش ــا الش ــدس، ونقلته ــي الق ــد ف التواج
ــلطات  ــتت س ــكري، وش ــا« العس ــز »قلندي ــى حاج إل
ــع  ــزوج م ــاش ال ــهر، وع ــدة أش ــة ع ــالل العائل االحت
طفليــه فــي القــدس، بينمــا الزوجــة وطفلــني آخريــن 
فــي مدينــة رام اهلل، حتــى متكــن مــن تقــدمي مواجهــة 

ــدس. ــي الق ــا ف ــى منزله ــه إل ــودة زوجت ــرار لع الق

بينمــا تعــرض األســير الســابق أنــور ســامي عبيــد مــن 
بلــدة العيســوية الــى عــّدة اعتقــاالت وقــرارات باحلبــس 
املنزلــي، واإلبعــاد عــن مدينــة القــدس، آخــر االعتقــاالت 
ــن  ــني م ــد يوم ــي، بع ــرين الثان ــهر تش ــي ش ــت ف كان
عودتــه إلــى مدينــة القــدس عقــب إبعــاده عنهــا ملــدة 

أربعــة أشــهر، بقــرار عســكري.

وكانــت ســلطات االحتــالل قــد ســلمته مطلــع العــام 
ــي  ــي الليل ــس املنزل ــرض احلب ــي بف ــراراً يقض ــاري، ق اجل

عليــه، وعلــى ســتة شــبان آخريــن مــن البلــدة، اعتقلوا 
ــزام  ــدم االلت ــة »ع ــة بحج ــرات متتالي ــالث م ــا ث حينه
وبعــد  األخيــر  االعتقــال  وفــي  الليلــي«،  باحلبــس 
ــس  ــرط احلب ــم بش ــرج عنه ــهر، أف ــدة ش ــم مل توقيفه
املنزلــي ملــدة ثالثــة أشــهر، واســتدعي عبيــد للتحقيــق 
ــة  ــن مدين ــاده ع ــي بإبع ــراراً يقض ــدر ق ــدداً، وص مج
القــدس الشــرقية، ثــم ُعــدل القــرار فــي اليــوم الثانــي، 
ــرقي  ــقيها الش ــدس بش ــن الق ــاده ع ــي بإبع ليقض

ــي. والغرب

ــابق  ــير الس ــة األس ــوا للمالحق ــن تعرض ــني م ــن ب وم
ــرض  ــث تع ــلوان، حي ــدة س ــن بل ــلوادي م ــادل الس ع
لإلبعــاد عــن مدينــة القــدس ملــدة خمســة أيــام، عقــب 
ــد أن  ــك بع ــالل، وذل ــجون االحت ــن س ــه م ــراج عن اإلف
أمضــى عامــني فــي االعتقــال اإلداري. علمــاً أنــه أمضــى 

ــنوات. ــس س ــالل خم ــجون االحت ــي س ــابقاً ف س

ســلطات  أن  علــى  التأكيــد  املؤسســات   وجــّددت 
ــات  ــة مــن السياس ــج جمل ــي نه ــالل تســتمر ف االحت
التنكيليــة والقمعيــة بحــق األســرى واملعتقلــني، ولــم 
تســتثن أي فئــة، بــل واصلــت عمليــات االعتقــال بحــق 
ــات  ــق عملي ــا راف ــال، مب ــن واألطف ــار الس ــى وكب املرض
االعتقــال مــن عنــف وقمــع وانتهــاك ألبســط احلقــوق 
التــي ســنها القانــون الدولــي اإلنســاني واتفاقيــة 

ــف. جني

ــى  ــط عل ــتمرار بالضغ ــا باالس ــددت مطالبته ــا ج كم
االحتــالل، بوقــف انتهاكاتــه، ومحاســبته وإنهــاء حالــة 
الصمــت التــي تركــت الضــوء األخضــر لالحتــالل فــي 

ــاكات.38 ــن االنته ــد م ــذ املزي ــي تنفي ــتمرار ف االس

االحد 2020/12/13

اخلليــل حســم  فــي  مــا حصــل  البكــري: 
ــزة  ــا األجه ــم تدخله ــق ل ــي مناط ــف ف للموق

األمنيــة منــذ 02 عامــاً

ــرض  ــن ف ــطينية م ــة الفلس ــزة األمني ــت االجه متكن
ســيادة القانــون فــي محافظــة اخلليــل وتطبيــق 
ــن  ــراً للحــد م ــي اتخذتهــا احلكومــة أخي القــرارات الت
انتشــار فيــروس كورونــا. وكانــت أحــداث مؤســفة 
قــد شــهدتها احملافظــة خــالل الســاعات املاضيــة، ممــا 
ــة  ــة والهادف ــادة واحلكوم ــرارات القي ــق ق ــل تطبي عرق
إلــى احلفــاظ علــى أرواح وســالمة املواطنــني فــي ضــوء 

ــروس. ــات بالفي ــات واإلصاب ــداد الوفي ــاع أع ارتف

38  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 كانون أول   ٢٠٢٠

وفــي هــذا الســياق، أكــد محافــظ اخلليــل اللــواء 
ــل البكــري، أن مــا حصــل، هــو حســم للموقــف  جبري
فــي مناطــق باحملافظــة لــم تدخلهــا األجهــزة األمنيــة 
ــاز«  ــوات النش ــكل »أص ــد ل ــع ح ــاً، ووض ــذ 20 عام من
ــل  ــة العم ــاوز منظوم ــن يتج ــه م ــي وج ــوف ف والوق

ــمية. الرس

متعلقــة  اإلغــالق  تعليمــات  أن  البكــري،  وأضــاف 
ــرارات احلكومــة  بتوجهــات الرئيــس محمــود عبــس وق
ــق  ــم تطبي ــه يت ــا، وأن ــوارئ العلي ــة الط ــات جلن وتوصي
التعليمــات الصــادرة مبســتوى عــال، فــي كافــة أنحــاء 
ــزة.39 ــا بالناش ــي وصفه ــوات الت ــم األص ــة رغ احملافظ

الرجــوب: املوقــف العراقــي داعــم للقضيــة 
لفلســطينية ا

قــال أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« اللــواء 
ــة  ــن القضي ــي م ــف العراق ــوب، إن املوق ــل الرج جبري
احلكومــة  وأن  يتغيــر،  ولــم  ثابــت  الفلســطينية 
ــى  ــا إل ــداد وقوفهم ــه لبغ ــالل زيارت ــدا خ ــان أك والبرمل
ــة،  ــة واإلقليمي ــل الدولي ــي كل احملاف ــعبنا ف ــب ش جان
وحــل  الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة  والتزامهمــا 
ــة،  ــرعية الدولي ــرارات الش ــق ق ــني وف ــة الالجئ قضي
ــي.  ــاع العرب ــاً لإلجم ــاره خرق ــع واعتب ــض التطبي ورف

ــى أن  ــس، إل ــي أم ــث إذاع ــي حدي ــوب ف ــار الرج وأش
ــطني  ــم لفلس ــدمي الدع ــتمرار تق ــدت اس ــراق أك الع
ــة  ــد اللجن ــي عق ــراع ف ــتطيع، واإلس ــا يس ــكل م ب
املشــتركة برئاســة وزيــري اخلارجيــة ولتفعيــل الكثيــر 

ــني. ــني اجلانب ــات ب ــن االتفاق م

وأعلــن عــن مواصلــة جولتــه العربيــة قائــالً إنــه 
ســيتوجه إلــى كردســتان العــراق للقــاء الرئيــس 
مســعود برزانــي لوضعــه فــي صــورة التطــورات علــى 
يتوجــه  أن  الفلســطينية، علــى  القضيــة  صعيــد 
ــن  ــالة م ــالً رس ــان حام ــلطنة عم ــى س ــك إل ــد ذل بع
ــن  ــم ب ــلطان هيث ــى الس ــاس إل ــود عب ــس محم الرئي
ــر  ــة قط ــى دول ــا إل ــيقوم به ــارة س ــة لزي ــارق، إضاف ط

ــة. ــطة رياضي ــي أنش ــاركة ف للمش

وحــول آخــر تطــورات املصاحلــة، بــني الرجــوب أن حركــة 
ــس  ــم واألس ــن املفاهي ــة م ــورت مجموع ــح« ط »فت
إلنهــاء االنقســام وحتقيــق شــراكة وطنيــة مــن خــالل 
ــبي،  ــل النس ــات بالتمثي ــة، وانتخاب ــة دميقراطي عملي
ــة  ــع حرك ــات م ــكل التفاهم ــة ب ــزام احلرك ــداً الت مؤك
ــاء  ــطنبول أو األمن ــاع اس ــي اجتم ــواء ف ــاس« س »حم

39  جريدة القدس

ــني.40  العام

بــؤرة   07 إقامــة  مخطــط  »أريــج«:  معهــد 
اســتيطانية يهــدف لربــط املســتوطنات معــاً

ــد  ــي معه ــتيطان ف ــة االس ــدة مراقب ــر وح ــال مدي ق
إن مخططــات االحتــالل  »أريــج« ســهيل خليليــة 
ــة  ــؤرة اســتيطانية فــي الضفــة الغربي لشــرعنة 70 ب
ــط  ــى رب ــدف إل ــتراتيجية، ته ــق اس ــي مناط ــع ف تق
املســتوطنات وتكويــن حواجــز جغرافيــة بــني األراضــي 

الفلســطينية.

وأكــد خليليــة، فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، 
ــط  ــى رب ــدف إل ــالل يه ــد، أن االحت ــوم األح ــاء الي مس
ــى  ــل« املقامــة عل املســتوطنات مــن مســتوطنة »أرئي
أراضــي املواطنــني فــي محافظــة ســلفيت وحتــى 
ــي  ــتيطانية الت ــؤر االس ــط الب ــى رب ــة إل ــوار، إضاف األغ
تقــع فــي املناطــق املوجــودة بــني جــدار الضم والتوســع 

العنصــري وأراضــي عــام الـــ48.

وأضــاف أن هــذه املســاحات مــن األراضــي التــي تتواجــد 
ــرات آالف  ــى عش ــل إل ــتيطانية تص ــؤر االس ــا الب عليه
الدومنــات، معتبــرا ذلــك ســيطرة علــى حيــز جغرافــي 
ــذي  ــر ال ــا، األم ــتوطنات ببعضه ــل املس ــي لوص إضاف
ســيجعل مناطــق جغرافيــة مــن األراضــي كجــزر 

ــض. ــا البع ــن بعضه ــة ع مفصول

ــة  ــرق االلتفافي ــق الط ــدأ بش ــالل يب ــح أن االحت وأوض
الصناعيــة،  املناطــق  وتوســيع  املســتوطنات،  بــني 
ــر  ــتيطانية وتوفي ــات االس ــاريع واخملطط ــذ املش لتنفي
ــرات آالف  ــية لعش ــروف املعيش ــة والظ ــة التحتي البني

ــا.41 ــتوطنني فيه املس

الفــرا: دعــوة االحتــاد االوروبــي لســلطات االحتــالل 
ــى  ــطينية تتماش ــازل فلس ــالء من ــن اخ ــاع ع باالمتن

وموقفهــا الرافــض لالســتيطان

ــد  ــي عب ــاد االوروب ــدى االحت ــطني ل ــفير فلس ــر س اعتب
ــالل  ــر االحت ــاء أوام ــاد إلغ ــوة االحت ــرا، دع ــم الف الرحي
بإخــالء عائــالت مقدســية مــن منازلهــا تعزيــزا ملواقــف 
أوروبــا الثابتــة حــول القــدس وعــدم املســاس بالوضــع 
ــى  ــر عل ــه أي تغيي ــا لرفض ــا وتكريس ــي فيه القانون

ــة. ــدس احملتل ــا الق ــا فيه ــام 67 مب ــدود ع ح

ــث إلذاعــة صــوت فلســطني، أن  وأكــد الفــرا فــي حدي
دعــوة االحتــاد جــاءت متاشــيا ملوقــف أوروبــا من سياســة 
االســتيطان اإلســرائيلية، باعتبارهــا غيــر قانونيــة 

40  جريدة القدس
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ــالل  ــراءات االحت ــك اج ــي، كذل ــون الدول ــب القان مبوج
مثــل عمليــات النقــل واالخــالء القســرية وهدم املنــازل 

ــا. ــتيالء عليه واالس

وقــال: إن اخطــارات االخــالء فــي القــدس احملتلــة تقــوض 
ــدد  ــني وته ــل الدولت ــاس ح ــى اس ــالم عل ــة الس عملي
ــا  ــطينية وعاصمته ــة الفلس ــة الدول ــة اقام إمكاني

ــام 42.1967 ــدود ع ــى ح ــة عل ــدس احملتل الق

مســتوطنون يحرقــون مئــات أشــجار الزيتــون مبســافر 
يطــا جنــوب اخلليــل

أحــرق مســتوطنون، اليــوم األحــد، أشــجار زيتــون 
معمــرة فــي أراضــي خلــة الضبــع مبســافر يطــا جنــوب 

ــل. اخللي

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــاد منس وأف
اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور لـ«وفا«، بــأن مجموعة 
من مســتوطني مســتوطنة »متســبي يائيــر«، هاجمت 
حقــول املواطنــني فــي منطقــة خلــة الضبــع مبســافر 
ــتعال  ــى اش ــبوهة أدت إل ــاما مش ــا، والقت أجس يط
النيــران فــي مســاحات شاســعة، واحتــراق مــا يزيــد عن 
400 شــجرة زيتــون، تعــود ملكيتهــا لعائلــة الدبابســة، 
مشــيرا إلــى أن طواقــم الدفــاع املدنــي واألهالــي 

أخمــدوا النيــران قبــل وصولهــا ملنــازل املواطنــني.43

االثنن 2020/12/14

ســلطات االحتــالل تبلــور خطــة لشــرعنة 07 
بــؤرة اســتيطانية جديــدة

كشــفت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبريــة، 
متــت  إســرائيلي،  حكومــي  مخطــط  عــن  أمــس، 
صياغتــه بهــدف شــرعنة املســتوطنات الصغيــرة 

والبــؤر االســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة.

وبحســب الصحيفــة، فــإن وزارة االســتيطان هــي 
ــذي  ــط، وال ــة للمخط ــاط الرئيس ــت النق ــي صاغ الت
كان مت جتميــده ســابقاً، مشــيرةً إلــى أنــه بســبب 
ــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس،  خالفــات بــني وزي
ــاق  ــدم االتف ــي، وع ــاحي هنغب ــتيطان تس ــر االس ووزي
عليــه حتــى اآلن، فــإن عمليــة طرحــه علــى احلكومــة 

ــتتأجل. ــه س ــة علي للمصادق

ــرة  ــتوطنة صغي ــرعنة 70 مس ــن ش ــث ع ــدور احلدي وي
وبــؤرة اســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، وتوفيــر 
ــرات آالف  ــية لعش ــروف املعيش ــة والظ ــة التحتي البني

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــا. ــتوطنني فيه املس

ومت اختيــار 46 بــؤرة مــن أجــل تطبيــق املرحلــة األولــى، 
ــة«  ــن »اإلدارة املدني ــق م ــكيل فري ــيتم تش ــث س حي
ــاء  ــي مت إنش ــي الت ــك األراض ــد لتل ــح جدي ــراء مس إلج
البــؤر عليهــا بتكلفــة 20 مليــون شــيكل، فيمــا 
ســيتم تخصيــص 15 مليونــاً أخــرى لــوزارة االســتيطان 
ــني  ــات، و5 مالي ــك التجمع ــي تل ــط ف ــراء التخطي إلج
أخــرى إلجــراء التخطيــط للفلســطينيني فــي املنطقــة 

ــة )ج(. املصنف

وفقــاً للمشــروع، فــإن علــى »اإلدارة املدنيــة« املوافقــة 
علــى الفــور، مــن خــالل ربــط نقــاط تلــك املســتوطنات 
الصغيــرة والبــؤر بالبنيــة التحتيــة للميــاه والكهربــاء 
واالتصــاالت والصــرف الصحــي، والعمــل علــى إنشــاء 

املؤسســات التعليميــة.

وخــالل اجتمــاع عقــد بــني مختصــني مــن وزارتــي 
ــال  ــة«، ق ــور »اإلدارة املدني ــتيطان، وبحض ــش واالس اجلي
بينــي غانتــس وزيــر الدفــاع: إن االقتــراح املقــدم ملوافقــة 
ــؤر االســتيطانية ال يفــي  احلكومــة بشــأن تنظيــم الب
ــدمي  ــبب بتق ــية وسيتس ــة األساس ــر القانوني باملعايي

ــة44. ــات ومماطل التماس

املغــرب: عالقاتنــا مــع إســرائيل مميــزة وكانــت 
قائمــة دائمــا، ولــم تتوقــف أبــداً

ــس،  ــة، أم ــر بوريط ــي ناص ــة املغرب ــر اخلارجي ــال وزي ق
فــي مقابلــة مــع صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 
اإلســرائيلية: إن العالقــات بــني املغــرب وإســرائيل كانــت 
ــن  ــذي أعل ــع ال ــاق التطبي ــل اتف ــالً« قب ــة أص »طبيعي

ــب. ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــس، الرئي ــه، اخلمي عن

ــن  ــة: »م ــع الصحيف ــة م ــي املقابل ــة، ف ــد بوريط وأك
وجهــة نظرنــا، نحــن ال نتحــدث عــن تطبيــع؛ ألن 
ــن  ــدث ع ــن نتح ــة. نح ــالً طبيعي ــت أص ــات كان العالق
اســتئناف للعالقــات بــني البلديــن كمــا كانــت ســابقاً، 
ــداً”. ــف أب ــم تتوق ــاً، ول ــة دائم ــت قائم ــة كان ألن العالق

ــد  ــه دونال ــة واليت ــي املنتهي ــس األميرك ــن الرئي وأعل
ترامــب، اخلميــس، اعتــراف بــالده بســيادة املغــرب علــى 
ــابقة  ــبانية الس ــتعمرة اإلس ــة، املس ــراء الغربي الصح
ــني  ــات ب ــع للعالق ــاق تطبي ــن اتف ــا، وع ــازع عليه املتن
ــوزراء  ــس ال ــاً رئي ــه أيض ــب ب ــرائيل، رح ــرب وإس املغ

ــو. ــني نتنياه ــرائيلي بنيام اإلس

ــة  ــدة »خارط ــات املتح ــدت الوالي ــبت، اعتم ــذ الس ومن
رســمية جديــدة« للمغــرب تضــم الصحــراء الغربيــة، 

44  جريدة األيام
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التــي تتنــازع علــى ســيادتها منــذ عقــود الربــاط 
مــن  املدعومــة  البوليســاريو  جبهــة  وانفصاليــو 

اجلزائــر.45

ويســتولي  مســكنن  يفــكك  االحتــالل 
الزعيِّــم بلــدة  قــرب  عليهمــا 

 فككــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم االثنني، 
ــرب  ــرة ق ــة الزعات ــي منطق ــقيقني ف ــكنني لش مس
بلــدة الزعيَّــم شــمال شــرق القــدس احملتلــة، واســتولت 

علــى معداتهمــا.

فككــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  مراســلنا،  وأفــاد 
مســكنني أنشــأهما الشــقيقان مــراد وعمــران محمــد 
زعاتــرة  قبــل حوالــي 3 أشــهر عقــب زواجهمــا، وتقــدر 
مســاحة كل منهمــا بـــ 45 متــرا مربعــا فــي منطقــة 
ــا. ــى معداتهم ــتولت عل ــم، واس ــرق الزعي ــرة ش الزعات

ــرب  ــة ع ــي منطق ــح ف ــة فت ــر حرك ــني س ــال أم وق
اجلهالــني وباديــة القــدس داود اجلهالــني لـ«وفــا«، إن 
ــلطات  ــا س ــي تنفذه ــة الت ــدم املتواصل ــات اله عملي
االحتــالل فــي هــذه املنطقــة، تأتي فــي إطار محــاوالت 
االحتــالل تهجيــر الســكان مــن هــذه املناطــق، لصالــح 
التوســع االســتيطاني، وفــي محاولــة القتالعهــم مــن 

ــدس.46 ــة الق ــي بادي ــات ف التجمع

ســريا  نظامــا  تســتخدم  اإلســرائيلية  الشــرطة 
اإلنترنــت عبــر  للتجســس 

 ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة، فــي عددهــا 
اإلســرائيلية  الشــرطة  أن  اإلثنــني،  اليــوم  الصــادر 
تســتخدم نظامــا إلكترونيــا للتجســس علــى أنشــطة 
ــب  ــت، ويراق ــبكة اإلنترن ــي ش ــني ف ــني معين متصفح
هــذا النظــام تنقــل املتصفحــني فــي اإلنترنــت، أو مــن 
ــة. ــة معين ــع إلكتروني ــع زوار مواق ــة جمي ــالل مراقب خ

شــركات  تلــزم  اإلســرائيلية  الشــرطة  إن  وقالــت، 
اإلنترنــت والهواتــف اخلليويــة مــن أجــل تنفيــذ عمليات 
ــة تنقــل  التجســس هــذه، أن تضــع فــي خوادمهــا آلي
أنشــطة املتصفحــني مــن خــالل نظــام تســيطر عليــه، 
ومــن دون علمهــم، مشــيرة  إلى أن هــذا النظــام يعمــل 
فــي حالتــني، األولــى عندمــا يتــم االشــتباه بشــخص 
معــني، تنقــل الشــرطة اإلســرائيلية نشــاط تصفحــه 
ــي  ــم بذلك. وف ــن دون أن يعل ــا، م ــق نظامه ــن طري ع
ــرائيلية  ــرطة اإلس ــد الش ــا تري ــة، عندم ــة الثاني احلال
أو عنوان IP معــني،  الــذي يتصفــح موقــع  معرفــة 
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ــن  ــع م ــذه املواق ــح ه ــات تصف ــة عملي ــل كاف وتنق
ــا. ــالل نظامه خ

 ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر قولــه إن »القــدرة على 
مراقبــة حركــة املــرور فــي موقــع تختلــف جوهريــا مــن 

التنصــت علــى فــرد، وهــذا اســتهداف كبيــر وواســع”.

ــج  ــات رائ ــع املعلوم ــلوب جلم ــذا األس ــى ه ــارت إل وأش
فــي شــركات تقــدم خدمات VPN )شــبكة خاصــة 
ــة. وتضمــن هــذه اخلدمــات احلفــاظ  افتراضيــة( مجاني
ــالع  ــن اط ــدا ع ــح بعي ــطة املتصف ــرية أنش ــى س عل
جهــات أخــرى، لكنهــا، عمليا، جتمــع املعطيــات وتبيعها 
إلــى سماســرة معلومــات. ويعــرف هــذا األســلوب 
ــي  ــخص ف ــم مهاجمة ش ــرز باس ــاط الهاك ــي أوس ف

. ) Man In The Middle( الوســط

ويســمح هــذا األســلوب مبراقبــة كل مــا يفعلــه 
ــات  ــام بعملي ــك القي ــبكة، وكذل ــي الش ــتخدم ف املس

ــا. ــل إليه ــي يدخ ــع الت ــي املواق ــل ف تضلي

وأضافــت الصحيفــة، أن فكــرة هــذا النظــام بــدأ فــي 
العــام 2014، بذريعــة أن الشــرطة اإلســرائيلية تفتقــر 
ــة متطــورة تســمح بالتعامــل  ــدرات تكنولوجي ــى ق إل
مــع أحــداث مشــابهة أو نشــاط جنائــي )علــى خلفيــة 

مقتــل املســتوطنني الثالثــة فــي اخلليــل(.

ــذا  ــتخدام ه ــة واس ــى إقام ــة عل ــت املصادق ــد مت وق
النظــام للتجســس مبوجب أمــر صــادر عــن رئيــس 

حكومــة االحتــالل بنيامــني نتنياهــو.47

اجلامعــة العربيــة: قــرار الضــم اإلســرائيلي 
للجــوالن العربــي الســوري احملتــل الٍغ وباطــل

طالبــت جامعــة الــدول العربيــة، األمم املتحــدة ومجلس 
األمــن بالضغــط علــى إســرائيل /القــوة القائمــة 
باالحتــالل/ لاللتــزام بجميــع قــرارات الشــرعية الدوليــة 
ذات الصلــة، والتأكيــد أن إســتمرار إحتــالل اجلــوالن 
مــع باقــي األراضــي العربيــة منــذ عــام 1967 يشــكل 
تهديــداً مســتمراً الســتقرار املنطقــة والســلم واألمــن 

ــني. الدولي

وقــال األمــني العــام املســاعد لشــؤون فلســطني 
ــعيد  ــة س ــة العربي ــة باجلامع ــة احملتل ــي العربي واألراض
ــبة  ــني، ملناس ــوم االثن ــه الي ــح ل ــي تصري ــي ف ــو عل أب
ذكــرى قــرار الضــم اإلســرائيلي للجــوالن العربــي 
الســوري احملتــل، إن األمانــة العامــة للجامعــة فــي هذه 
الذكــرى تعيــد التأكيــد علــى دعمهــا الثابت واملســتمر 
للحــق الســوري فــي املطالبــة باســتعادة كامــل اجلوالن 
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العربــي الســوري احملتــل إلــى خــط الرابــع مــن حزيــران 
ــرارات  ــة الســالم، وق ــى أســس عملي 1967، اســتناداً إل
ــس  ــرار مجل ــا ق ــة ومنه ــة ذات الصل ــرعية الدولي الش
ــلطات  ــا س ــذي دع ــام /1981/، ال ــم 497 لع ــن رق األم
ــات  ــم مرتفع ــا بض ــن قراره ــع ع ــى التراج ــالل إل االحت

ــع. ــر الواق ــم األم ــوالن بحك اجل

وأكــد أن هــذا القــرار الٍغ وباطــل وليــس لــه أثــر قانونــي 
دولــي، مشــيرا إلــى أن قــرارات اجلمعيــة العامــة لــأمم 
املتحــدة املتعاقبــة التــي تؤكــد أن قــرار اســرائيل 
بفــرض قوانينهــا وواليتهــا وإدارتهــا علــى اجلــوالن 
ــة شــرعية  ــه أي الســوري احملتــل الغ وباطــل وليســت ل
ــه  ــوالن وضم ــالل اجل ــتمرار احت ــالق وأن اس ــى اإلط عل
بحكــم األمــر الواقــع يشــكل حجــر عثــرة أمــام حتقيــق 
ــدا  ــة، مؤك ــي املنطق ــم ف ــامل ودائ ــادل وش ــالم ع س
بطــالن القــرار األميركــي القاضــي باالعتــراف بالســيادة 

ــل. ــوري احملت ــي الس ــوالن العرب ــى اجل عل

وأضــاف، إن هــذه الذكــرى التــي تصــادف اليــوم، بضــم 
اجلــوالن العربــي الســوري احملتــل فيمــا ُســمي بـــ »قانون 
ــام  ــرائيلي ع ــت اإلس ــره الكنيس ــذي أق ــوالن« وال اجل
واإلدارة  والقضــاء  القانــون  والقاضــي بفــرض   ،1981
اإلســرائيلية علــى اجلــوالن العربــي الســوري احملتــل، ومــا 
تبــع ذلــك القــرار مــن موجــة رفــض واحتجــاج مــن قبل 
ــر«  ــراب الكبي ــرارة »اإلض ــالق ش ــوالن، وانط ــي اجل أهال
الــذي نفــذه األهالــي واســتمر ملــدة ســتة أشــهر واجــه 
ــن  ــيمة م ــرائيلية جس ــاكات إس ــه انته ــي خالل األهال
ــال  ــي األعم ــتهداف ف ــال واس ــب واعتق ــل وترهي تنكي
واألرزاق، إلجبارهــم علــى وقــف التعبيــر عــن رفضهــم 
ــي  ــم وللتخل ــم وحريته ــد أرضه ــي ض ــرار العدوان للق

ــروعة. ــم املش ــن مقاومته ع

ــا  ــد م ــه بع ــى أن ــاعد، إل ــام املس ــني الع ــار األم وأش
يقــرب مــن أربعــة عقــود علــى ذلــك القــرار اإلســرائيلي 
الباطــل والعدوانــي ال زالــت إســرائيل حتــى اليــوم 
ــد  ــوالن وض ــى أرض اجل ــة عل ــا اليومي ــارس انتهاكاته مت
التركيبــة  وتغييــر  املســتوطنات  بإقامــة  أبنائــه، 
الدميغرافيــة والســكانية ونقــل املســتوطنني إليــه، 
واالســتيالء علــى األراضــي وجتريفهــا، وإقامــة املشــاريع 
ــة،  ــه الطبيعي االســتيطانية، واســتنزاف مياهــه وثروات
فــي حتــد صــارخ للقــرارات واملواثيــق الدوليــة ذات 
ــام  ــى قي ــة إل ــب إضاف ــن إدارة ترم ــم م ــة، وبدع الصل
ــبوقة  ــر مس ــارة غي ــو بزي ــك بومبي ــة ماي ــر اخلارجي وزي

ــي. ــهر املاض ــوالن الش للج

وجــدد تضامــن ودعــم اجلامعــة العربيــة الكامــل 
ــد  ــل ض ــوري احملت ــي الس ــوالن العرب ــي اجل ــال أهال لنض

ــة،  ــرائيلي املتواصل ــالل اإلس ــلطات اإلحت ــاكات س إنته
وحتيــي إصرارهــم ومتســكهم بأرضهــم وهويتهــم 
القمعيــة  باإلجــراءات  وتنــدد  الســورية،  العربيــة 
ــدي علــى  ــا، والتع ــي يتعرضــون له ــرائيلية الت اإلس
واملواثيــق  بالقانــون  املكفولــة  حقوقهــم  أبســط 

الدوليــة.

ــالل  ــلطات االحت ــزام س ــرورة إل ــي بض ــو عل ــب أب وطال
اإلســرائيلي الوقــف الفــوري لكافــة األعمــال العدوانيــة 
ــدا  ــل، مؤك ــوري احملت ــي الس ــوالن العرب ــى أرض اجل عل
ــة  ــي املنطق ــامل ف ــادل والش ــالم الع ــق الس أن حتقي
ــي  ــالم وف ــات الس ــتجابة ملتطلب ــق اال باالس ــن يتحق ل
مقدمتهــا إنهــاء اإلحتــالل االســرائيلي لكافــة األراضــي 
الفلســطينية والعربيــة احملتلــة مبــا فيهــا اجلــوالن 

ــل.48 ــوري احملت ــي الس العرب

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
االســرائيلية االعــالم  وســائل 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  12/12/  ــني 6/12 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.2020

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)181( 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.

وســّلط هــذا التقريــر الضــوء علــى عــدة أحــداث 
اجملتمــع  علــى  حتريضــا  حتمــل  وأمنيــة  سياســية 

شــرائحه. بكافــة  الفلســطيني 

وجــاء علــى موقــع »واينــت« مقــال يتطــرّق إلــى 
قــرار البرملــان النرويجــي ومحرّضــا علــى الســلطة 
الفلســطينية، مدعيــا »صــادق البرملــان النرويجــي على 
ــغ 30  ــم مبل ــم خص ــه يت ــابقة، ووفق ــر س ــرار يُعتب ق
مليــون كرونــة نرويجيــة )أكثــر مــن 11 مليــون شــيقل( 
الفلســطينية.  للســلطة  املعونــات  ميزانيــة  مــن 
وحســب القــرار جــاء اخلصــم بدعــوى التحريــض علــى 
العنــف فــي الكتــب التعليمية اجلديــدة الفلســطينية 

للعــام الدراســي 2021-2020.

ــة  ــة املقاطع ــى حرك ــض عل ــياق التحري ــي س ــا ف وأم
الدوليــة، جــاء علــى صحيفــة »معاريــف« مقــال 
ــت  ــا »تأسس ــة، مدعي ــة املقاطع ــى حرك ــرّض عل مح
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عــام   )BDS( الدوليــة  إســرائيل  مقاطعــة  حركــة 
ــة  ــة داعم ــا 170 منظم ــى صفوفه ــت إل 2005، وانضم

ــم. ــاء العال ــع انح ــي جمي ــطينيني ف للفلس

ــم  ــي العال ــا ف ــة رفاقن ــود وغالبي ــة اليه ــم غالبي فه
الكامــن بحقيقــة مقارنــة إســرائيل مــع  اخلطــر 
ــن  ــر م ــا. الكثي ــوب أفريقي ــي جن حكم “االربتهايد” ف
كارهــي إســرائيل فــي العالــم وجــد فــي هــذه احلركــة 

منصــة للتفــوه بشــكل معادٍ للســامية ضدنــا.

 ولكــن، مــن يقــرأ مــا بــني الســطور، يفهــم ان داعمــي 
ــن  ــود م ــة اليه ــض دول ــون بتقوي ــة يطالب ــذه احلرك ه
ــرب  ــذ ح ــرب من ــني الع ــودة الالجئ ــة بع ــالل املطالب خ
إلــى دولــة إســرائيل  االســتقالل، هــم ونســلهم، 
ومنحهــم املواطنــة. كارهــو إســرائيل ال يحاربــون علــى 
حــدود الـــ 1967، امنــا علــى حــدود الـــ 1947. هــم يريدون 

ــة. ــن اخلارط ــرائيل م ــو إس مح

تناولــت  »يســرائيل هيــوم » فــي مقــال ، قضيــة اطــالق 
النــار وقتــل الفلســطيني مــن ســكان أراضــي عــام 48 
محمــد األطــرش، حيــث مــا زالــت حتتــل بعــض عناويــن 
مقــاالت الــرأي فــي صفــوف اليمــني اإلســرائيلي، 
ــوة  ــتخدام الق ــرعنة اس ــاالت بش ــع املق ــوم جمي وتق
والقتــل بدعــوى ان الشــرطة اإلســرائيلية فشــلت فــي 
مهامهــا وتوفيرهــا االمــان ملواطنينهــا. ويقــوم اليمــني 
اإلســرائيلي باســتباحة الــدم الفلســطيني ومنــح 
ــان. ال  ــن واألم ــعارات األم ــت ش ــفكه حت ــرعية لس ش
ــية،  ــة عكس ــت احلادث ــو كان ــن ل ــر، ولك ــة للذك حاج
ــى  ــدام عل ــم اإلع ــرائيلي بحك ــني اإلس ــب اليم لطال

ــودي. ــارق اليه ــاه الس ــران جت ــق الني مطل

»موقــع ماكــو« تنــاول  املواجهــات العنيفــة التــي 
ــا أدى  ــبوع، م ــو أس ــل نح ــا قب ــم قلندي ــهدها مخي ش
ــد  ــا. وق ــو علي ــي اب ــى عل ــهيد الفت ــقوط الش ــى س إل
صيــغ اخلبــر بصــورة يشــرعن القتــل حتــت غطــاء 
تهديــد حيــاة اجلنــود ومحاولــة املــس بهــم. باإلضافــة 
إلــى هــذا، بالرغــم مــن فاجعــة استشــهاد الفتــى، إال 
ان عنــوان اخلطــر يتطــرّق إلــى اجلنــود وإصابتهــم، وذلــك 

ــل. ــرعنة القت ــة لش ــي محاول ف

وجــاء  فــي  اخلبر  الــذي عنــون بـ«طــوب من األســطح«: 
إصابــة 6 جنــود مــن حــرس احلــدود خــالل املواجهــات في 
قلنديــا ، أن مواجهــات عنيفــة وأعمــال شــغب وعنــف 
ــوت  ــطح البي ــن اس ــة م ــراض ثقيل ــي أغ ــملت رم ش
ــك خــالل  ــني للخطــر، وذل ــاة املقاتل بشــكل عــرّض حي
نشــاط عســكري لقــوات الشــرطة ووحــدة املســتعربني 
ــا،  ــم الالجئــني قلندي التابعــة حلــرس احلــدود فــي مخي
ــزء  ــل ج ــث مت نق ــود حي ــة 6 جن ــن إصاب ــفر ع ــا أس مم

منهــم للمستشــفى لتلقــي العــالج.

رصد »السوشيال ميديا«

»فيسبوك«

8.12.2020

آفي ديختر – عضو برملان عن الليكود

ــي  ــه ف ــه حملكوميت ــالل قضائ ــى خ ــرب  يتلق كل مخ
الســجن أجــرا من الســلطة الفلســطينية، لــن يتحول 
ــا  ــى عامــل فــي الســلطة الفلســطينية، امن فقــط إل
ــه اإلســرائيلية وســُيطرد مــن  ســيفقد أيضــا مواطنت
إســرائيل مــع اطالق ســراحه! هــذا هــو مقتــرح القانون 
الــذي وضعتــه علــى طاولــة البرملــان بدعــم مــن اعضاء 

برملــان آخريــن مــن االئتــالف ومــن املعارضــة.

»فيسبوك »

10.12.2020

تســفي هــاوزر – رئيــس جلنــة األمــن واخلارجيــة وعضــو 
برملــان عــن »كاحــول الفــان«

أخبركــم بــكل فخــر انــه مت املصادقــة يــوم أمــس 
بالقــراءة التمهيديــة علــى مقترحــي لتصحيــح قانــون 
ــي  ــتوطنات ف ــى املس ــعبي عل ــتفتاء ش ــاس: اس األس

ــامرة«. ــودا والس ــة  »يه ــة الغربي الضف

القائمة املشتركة لم ترغب هذا التصحيح.

ــحاب  ــه كل انس ــذي قدمت ــون ال ــرح القان ــا ملقت وفق
الضفــة  فــي  املســتوطنات  مــن  مســتقبلي 
الغربيــة  »يهــودا والســامرة« تســتوجب اســتفتاء 
األقــل.  عضو برملان علــى   80 موافقــة  او  شــعبيا 
ــل  ــة داخ ــى كل منطق ــر عل ــو االم ــا ه ــط كم بالضب
إســرائيل، يشــمل هضبــة اجلــوالن والقــدس. نظــرا إلــى 
ــامرة،  ــودا والس ــي يه ــرائيلي ف ــون اإلس ــد القان جتمي
مكانــة  علــى  احلفــاظ  اخلطــوة  هــذه  ســتضمن 

املســتوطنني.

»تويتر »

9.12.2020

أرئيل كلنر – عضو برملان عن الليكود

ــذي  ــخص ال ــار للش ــاء ان املستش ــه غب ــد ان بالتأكي
قتــل أكبــر عــدد مــن اليهــود منــذ هيتلــر يجلــس فــي 

ــة. ــة اليهودي ــان الدول برمل
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ولكننــا تعلمنــا درســا واحــدا يــا أحمــد: لدينــا جيــش 
ــة  ــى النكب ــي عل ــت تبك ــك ان ــة. لذل ــة قوي ــوي ودول ق

ــة قادمــة. ــكاء لســنوات طويل وستســتمر فــي الب

»رصد القنوات »:

املصدر: هيئة البث اإلسرائيلي

التاريخ: 07.12.2020

النشرة اإلخبارية املسائية

تقرير: كرمل دنغور

املقدمة:

يلقــي الضــوء هــذا التقريــر علــى األحــداث التــي 
وقعــت بدايــة هــذا األســبوع فــي مخيــم قلنديــا، بــني 
ــبان  ــن الش ــة م ــني مجموع ــرائيليني وب ــود اإلس اجلن
ــود  ــام اجلن ــد اقتح ــم، بع ــكان اخملي ــطينيني س الفلس
ــون عــن ســارقي ســيارات،  ــم بدعــوى انهــم يبحث اخملي
وانتهــت هــذه املداهمــة بإصابــات طفيفــة للجنــود و3 

ــطينيني. ــبان فلس ــة لش ــات بالغ إصاب

ــم يســلط الضــوء بشــكل  ــاري، ل ــر االخب لكــن التقري
بــارز علــى قيــام اجلنــود اإلســرائيليني بإطــالق النــار عند 
ــه  ــوى أن ــطيني بدع ــاب فلس ــى ش ــا عل ــز قلندي حاج
ــن،  ــة طع ــذ عملي ــود لتنفي ــن اجلن ــراب م ــاول االقت ح
ليتبــني الحًقــا أن الشــاب بــريء وال يوجــد بحوزتــه 

ــارد.49 ــدم ب ــل ب ــالح وقت س

الثالثاء 2020/12/15

اليوســفية  املقبــرة  مــن ســور  هــدم جــزء 
ــار  ــى مس ــا إل ــداً لتحويله ــدس متهي ــي الق ف

لـ«احلديقــة التوراتيــة«

هدمــت جرافــات بلديــة االحتــالل فــي القــدس، جانبــاً 
مــن ســور املقبــرة اليوســفية فــي منطقــة بــاب 
ــوات  ــذت ق ــا نف ــس، فيم ــة، أم ــي املدين ــباط ف األس
االحتــالل اإلســرائيلي حملــة دهــم واعتقــال فــي 

ــني. ــن املواطن ــدداً م ــت ع ــة، طال الضف

ــالل، أمــس، اعتداءهــا  فقــد اســتأنفت ســلطات االحت
ــة. ــرة اليوســفية بالقــدس الشــرقية احملتل ــى املقب عل

ــرة  ــة كبي ــالل جراف ــة االحت ــم بلدي واســتخدمت طواق
لهــدم ســور مقبــرة صــرح الشــهيد املالصقــة للمقبرة 

اليوســفية وشــرعت بتجريــف األرض فيهــا.

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وكانــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أعلنــت نيتهــا 
إقامــة حديقــة توراتيــة علــى أرض مقبــرة صــرح 
الشــهيد رغــم وجــود صــرح الشــهيد األردنــي والعديــد 

ــا. ــور فيه ــن القب م

وقــال احلــاج مصطفــى أبــو زهــرة، رئيــس جلنــة الدفــاع 
إن  بالقــدس، للصحافيــني  عــن املقابــر اإلســالمية 
ــن  ــوات م ــة ق ــادت برفق ــة ع ــم البلدي ــات وطواق جراف
الشــرطة اإلســرائيلية واســتأنفت اعتداءهــا علــى أرض 

ــور. ــن القب ــد م ــد العدي ــث يوج ــهيد حي ــرح الش ص

ــزء  ــت اجل ــرائيلية هدم ــم اإلس ــى أن الطواق ــار إل وأش
الغربــي مــن ســور املقبــرة ودخلــت إلــى األرض نفســها 

مــن أجــل إقامــة حديقــة توراتيــة فيهــا.50

إقــرار خطــة لبنــاء آالف الوحدات االســتيطانية 
فــي املنطقــة املمتــدة مــن بيــت صفافــا حتــى 

جلة  لو ا

ــة  ــة ضخم ــدس، خط ــي الق ــالل ف ــة االحت ــرب بلدي أق
لبنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية وأبــراج خاصــة 
ــراء  ــة اخلض ــي املنطق ــة ف ــة والفني ــف اإلداري بالوظائ
البقعــة-   – صفافــا  بيــت  أراضــي  بــني  الفاصلــة 
ــة  ــة الوجل ــى قري ــد حت ــدة ومتت ــوت اجلدي ــة تلبي منطق
وذلــك لشــطب اخلــط األخضــر بــني القــدس الشــرقية 
ــد«،  ــي جدي ــط رئيس ــوان: »مخط ــت عن ــة. وحت والغربي
ــوم  ــة ي ــي البلدي ــاء ف ــط والبن ــة التخطي ــه جلن قدمت
اجلمعــة املاضــي، فــإن اخملطــط ســيغير حــدود املدينــة 
ــن  ــة« م ــوت الصناعي ــة تلبي ــدود »منطق ــع ح ويوس
البدايــة إلــى النهايــة. وقالــت اللجنــة أن الهــدف هــو 
اســتكمال مــا وصفتــه بـــ »الثــورة« بحلــول عــام 2040، 
ــى ســكنية  ــة إل بحيــث ســتتحول املنطقــة الصناعي
وجتاريــة ومنطقــة ترفــه وتنــزه وقاعــات أفــراح ومدينــة 

ــا.  ــي وغيره ماله

ــدة  ــه مت تقــدمي خطــة ضخمــة جدي وقالــت اللجنــة أن
ومحدثــة ملنطقــة بيــت صفافــا وأجــزاء مــن منطقــة 
الوجلــة بعمــق وبدائــرة قطرهــا »5« كــم لتوســيع 
وحتديــث مــا يســمى بـــ »املنطقــة الصناعيــة تلبيــوت« 
حيــث ســيتم البنــاء علــى جــزء منهــا آالف الوحــدات 

ــل. ــراج العم ــكنية وأب الس

وكجــزء مــن اخلطــة، ســيتم إزالــة قاعــات االحتفــاالت، 
ــي  ــرط، ف ــتخدام املف ــل االس ــي ظ ــل اآلن ف ــي تعم الت
ــي  ــة ه ــة البلدي ــاً أن خط ــة، علم ــة الصناعي املنطق
ــيع  ــة وتوس ــك املنطق ــي تل ــاً ف ــات أيض ــة الكراج إزال
ــداداً  ــي امت ــي تأت ــة الت ــة احلدودي ــي املنطق ــاء ف البن

50  جريدة األيام
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ــى  ــا إل ــو« ومنه ــتوطنة »جيل ــع مس ــة م ــدود املدين حل
بيــت حلــم وتوســيع طريــق االنفــاق جنوبــاً وصــوالً إلــى 
التجمــع االســتيطاني »كفــار عتصيــون« وإضافــة 
مســلكني الســتيعاب احلركــة االســتيطانية الواســعة 
ــة قــد تتضاعــف فــي  فــي »5« مســتوطنات ذات كثاف

ــة. ــنوات املقبل ــون الس غض

ــي  ــاء ف ــع نســبة البن ــية، رف ــن اخلطــة الرئيس وتتضم
املســاحة املقــدرة بـــ »5 كــم« عبــر بنــاء أبــراج يصــل 
ارتفاعهــا إلــى 30 طابقــاً، والتــي ســتحتوي علــى 8300 
ــراً  ــا صغي ــيكون بعضه ــدة، س ــكنية جدي ــدة س وح
للعائــالت الفرديــة واألزواج الشــباب. وســتمتد منطقــة 
ــر  ــاحة 1.297.000 مت ــى مس ــف عل ــارة والتوظي التج

ــع.51 مرب

اجليــش اإلســرائيلي يفــكك مســكنن فــي 
الزعيــم ويخطــر بإزالــة خيــام 21 عائلــة شــرق 

ــة ــدة الظاهري بل

فككــت قــوات االحتــالل مســكنني فــي بلــدة الزعيــم 
واســتولت عليهمــا، وأخطــرت بإزالــة خيــام 12 عائلــة 
شــرق الظاهريــة باخلليــل، واعتقلــت مــا ال يقــل عــن 9 
مواطنــني بينهــم مســنة، وفتــى كان أصيــب برصاصــة 
ــراراً  ــزت ج ــبوع، واحتج ــل اس ــه قب ــي عين ــة ف معدني
ــم  ــا اقتح ــمالية، فيم ــوار الش ــة باالغ ــاً ومركب زراعي
عشــرات املســتوطنني بحمايــة اجليــش تــل الســلطان 
األثــري فــي أريحــا، وســقطت قذيفــة شــرق ديــر البلــح 
واصابــت غرفــة زراعيــة مهجــورة خــالل تدريبــات 

ــرائيلي. ــش اإلس للجي

ــة  ــا، املقام ــة زنوت ــس قري ــالل أم ــوات االحت ــت ق ودهم
علــى مقربــة منهــا مســتوطنة »شــمعة« شــرق 
ــن  ــاً م ــرت 12 مواطن ــل، وأخط ــة باخللي ــدة الظاهري بل
عائــالت البطاطــا وســمامرة والطــل خضيــرات واجلبارين 
ــي  ــم. وف ــا وعائالته ــي يقطنونه ــم الت ــة خيامه بإزال
بلــدة الزعيــم شــرق القــدس، فككــت قــوات االحتــالل، 
ــرة،  ــد زعات ــران محم ــراد وعم ــقيقني م ــكنني للش مس
كانــا قــد أنشــأهما فــي منطقــة الزعاتــرة قبــل نحــو 
3 أشــهر عقــب زواجهمــا، واســتولت علــى معداتهمــا، 
ـ 45 مربعــاً.  وتقــدر مســاحة كل واحــد مــن املســكنني بــ

ــن  ــا م ــذه وغيره ــي ه ــدم ف ــات ه ــوات عملي ــذ ق وتنف
ــكانها  ــر س ــة لتهجي ــي محاول ــة، ف ــق بالضف املناط

ــتيطانية. ــاريع اس ــذ مش وتنفي

وفــي أريحــا اقتحــم عشــرات املســتوطنني أمــس، 
ــة  ــوات تلمودي ــري، وأدوا صل ــلطان األث ــل الس ــع ت موق
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ــع  ــذي من ــالل، ال ــش االحت ــة جي ــكان، بحماي ــي امل ف
األغــوار  وفــي  منهــم.  االقتــراب  مــن  املواطنــني 
الشــمالية، احتجــزت قــوات االحتــالل مركبــة خاصــة، 
وجــراراً زراعيــاً فــي منطقــة »أم القبــا«. وقــال الناشــط 
ــة  احلقوقــي عــارف دراغمــة، إن االحتــالل احتجــز مركب
رئيــس مجلــس املالــح، مهــدي دراغمــة، وجــراراً زراعيــاً 
ــي  ــني ف ــي املزارع ــرث أراض ــس، كان يح ــاً للمجل تابع
املنطقــة. اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، ثمانية 
ــاً كان  ــنة، جريح ــم مس ــة، بينه ــن الضف ــني م مواطن

ــبوع. ــل أس ــالل قب ــاص االحت ــب برص أصي

واعتقلــت قــوات االحتــالل مســاء أمــس، الفتــى عمــر 
أحمــد خليــل محمــود )17 عامــاً(، مــن العيســوية 
ــي  ــة ف ــة معدني ــب برصاص ــذي كان أصي ــدس، ال بالق

ــاري. 52 ــهر اجل ــن الش ــادس م ــي الس ــه ف عين

األربعاء 2020/12/16

ــزة:  ــى غ ــرب عل ــرائيلي حل ــش اإلس ــة اجلي خط
ــاً ــطيني يومي ــل فلس ــل 003 مقات ــعي لقت الس

ــكرية  ــة عس ــس، خط ــرائيلي، أم ــش اإلس ــرّب اجلي س
حلــرب قادمــة مــع قطــاع غــزة، تشــمل قتــل 300 

فلســطيني يوميــا.

»معاريــف«  لصحيفــة  اإللكترونــي  املوقــع  وقــال 
العبريــة، إنــه علــى الرغــم مــن األوضــاع احلاليــة، إال أن 
ــالل  ــن خ ــتعدادات م ــل االس ــرائيلي يواص ــش اإلس اجلي
ــاع، وأن  ــد القط ــرب ض ــال احل ــات الحتم ــط وتدريب خط
ــا كهــذه يجــب أن تنتهــي بانتصــار واضــح خالفــا  حرب
للحــروب العدوانيــة الســابقة، منــذ نهايــة العــام 
ــام 2014،  ــي الع ــزة ف ــى غ ــدوان عل ــة الع 2008، وخاص
ــرائيل  ــه إس ــق في ــا دون أن حتق ــتمر 51 يوم ــذي اس ال
ــة 2200 فلســطيني  شــيئا، باســتثناء استشــهاد قراب
غالبيتهــم الســاحقة مــن املدنيــني وإحلــاق دمــار رهيــب 

ــاع. بالقط

ــر  ــرائيلي يعتب ــش اإلس ــإن اجلي ــة، ف ــب الصحيف وحس
أنــه »باإلمــكان حتقيــق حســم واضــح وانتصــار مقابــل 
ــو أن احتــالل  )حمــاس( فــي املواجهــة املقبلــة، حتــى ل
القطــاع، والســيطرة عليــه مجــددا أو التســبب بانهيار 
حكــم )حمــاس( ليــس مطروحــا فــي هــذه املرحلــة فــي 
ــة  ــة احلكوم ــع سياس ــالءم م ــا يت ــداوالت، مب ــب امل ملع
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فــي هــذا املوضــوع«.

ــرائيلي  ــش اإلس ــي اجلي ــه »ف ــة، إن ــت الصحيف وأضاف
ــي  ــم، ف ــى حس ــول إل ــكان الوص ــه باإلم ــدون أن يعتق
ــاس(  ــدرات )حم ــس بق ــال وامل ــج القت ــت نتائ ــال كان ح
كبيــرة جــدا وتضطــره فــي نهايــة األمــر إلــى التوصــل 
ــح  ــف واض ــع ضع ــن موق ــية م ــوية سياس ــى تس إل

ــدا«. ج

ــش  ــط اجلي ــإن خط ــة، ف ــريب للصحيف ــب التس وحس
اإلســرائيلي احلاليــة ملواجهــة مقبلــة فــي غــزة، موجهة 
نحــو اســتهداف كبيــر جــدا لقــدرات »حمــاس« وباقــي 
املنظمــات العســكرية. ومــن أجــل الوصــول إلــى 
حســم واضــح، توجــه خطــط اجليــش اإلســرائيلي 
احلاليــة إلــى ممارســة إطــالق نيــران ثقيلــة جــدا، ومــن 

ــات«. ــن املنظم ــة م ــان ثقيل ــة أثم ــالل جباي خ

ــات اخلطــط العســكرية اإلســرائيلية هــي  وإحــدى غاي
اســتهداف مقاتلــي الفصائــل. ووضــع رئيــس أركان 
اجليــش اإلســرائيلي، أفيــف كوخافــي، غايــة أمــام قيادة 
ــو  ــالح اجل ــكرية وس ــرق العس ــة والف ــة اجلنوبي املنطق
ــي ذراع  ــط ف ــل 300 ناش ــي »بقت ــتخبارات، تقض واالس
)حمــاس( العســكرية والفصائــل األخــرى فــي القطــاع، 
وبذلــك  العســكرية،  العمليــة  بدايــة  يوميــا فــي 
ــر  ــر تقصي ــل تقصي ــى أم ــدو عل ــط الع ــويش خط تش

ــال«. القت

ــار هــذه اخلطــط  ــه »جــرى اختب ــت الصحيفــة، إن وقال
ــي  ــرائيلي، الت ــش اإلس ــرة للجي ــات األخي ــي التدريب ف
اجليــش  فــي  واالعتقــاد  غــزة،  فــي  حربــا  حاكــت 

ــة«. ــذه الغاي ــق ه ــكان حتقي ــه باإلم ــرائيلي أن اإلس

ــرائيلي  ــش اإلس ــتهدف اجلي ــك، »سيس ــب ذل ــى جان إل
ــات  ــازن املقذوف ــل مخ ــل، مث ــة للفصائ ــة التحتي البني
واملقــرات  األســلحة،  ورشــات صناعــة  واألســلحة، 
القياديــة والقــوة البحريــة التابعــة لـ)حمــاس(، بشــكل 
ــك  ــابقة. وذل ــكرية الس ــات العس ــن العملي ــر م أكب
ــاس(  ــوة )حم ــم ق ــر تعاظ ــتهداف عنص ــل اس ــن أج م
املســتقبلي بعــد العمليــة العســكرية، وتغييــر الواقــع 

ــزة«. ــاع غ ــل قط ــي مقاب األمن

وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه »إلــى جانــب هــذه 
ــة  ــا متعلق ــر أنه ــي أن نذك ــة، ينبغ ــط الطموح اخلط
ــى  ــرائيلي عل ــش اإلس ــدرة اجلي ــر بق ــيء آخ ــل أي ش قب
ــت  ــى كان حت ــذا معط ــال، وه ــاء القت ــدو أثن ــد الع رص
فجــوة عمالنيــة فــي املواجهــات األخيــرة فــي غــزة. كما 
ــدو  ــيطرة للع ــادة والس ــات القي ــتهداف منظوم أن اس
فــي العمليــات العســكرية األخيــرة فــي القطــاع كانــا 

ضئيلــني نســبيا. والدليــل علــى ذلــك، أنــه بعــد خمــس 
ســنوات علــى اجلــرف الصامــد )عــدوان 2014(، حّســنت 
)حمــاس( بشــكل كبيــر مــن قدراتهــا الصاروخيــة 
وتواصــل تعظيــم قوتهــا فــي هــذا املوضــوع، ومــن خالل 
محاولــة الوصــول إلــى قــدرات دقيقــة للمقذوفــات«.53

ــول  ــون مي ــوش عتصي ــتيطاني غ ــس االس اجملل
إقامــة مواقــع اســتعمارية عشــوائية فــي 

مختلــف أنحــاء الضفــة

ســلم اجمللــس االســتيطاني غــوض عتصيــون 106 
مليــون شــيكل فــي العامــني 2018،2019 إلــى حركــة 
»أمنــاه« الــذراع التنفيــذي للمجلــس االســتيطاني فــي 
الضفــة الغربيــة مــن أجــل تطويــر مواقــع اســتيطانية 
عشــوائية، غيــر قانونيــة حتــى فــي العــرف االســرائيلي.

ــر  ــا لتطوي ــيكل، منه ــف ش ــغ 900 أل ــص مبل وخص
ــاة(  ــة الرع ــم« )مزرع ــاة روعي ــوائي »حف ــع العش املوق
ولتمويــل 20% مــن الراتــب املشــرف علــى هــذا املوقــع 
فــي حركــة »أمنــاه«. وعــرض اجمللــس التشــريعي هــذه 
املعطيــات فــي أعقــاب تقــدمي »احلركــة مــن أجــل حريــة 

ــا.  ــول عليه ــاً للحص ــات« التماس املعلوم

وذكــرت صحيفــة »هآرتــس« أمــس، أن »حفــاة روعيــم« 
ــر  ــوذج لتطوي ــى من ــرة إل ــنوات األخي ــي الس ــت ف حتول
الضفــة  فــي  العشــوائية  واملواقــع  املســتعمرات 
الغربيــة، وذلــك ألن نفوذهــا أكبــر بكثيــر مــن حجمهــا 
ــة  ــق رعي ــاج ملناط ــي حتت ــية الت ــان املاش ــبب قطع بس
العشــوائية  املواقــع  أصبحــت  وهكــذا  شاســعة، 
تســيطر علــى مســاحات شاســعة بأقــل عــدد ممكــن 
مــن املســتوطنني. ووفقــاً لتحقيــق أجرتــه الصحيفــة 
ــاً  ــر موقع ــد عش ــوام 2011، 2017، أح ــي األع ــم ف أقي
ــى اآلن  ــرف حت ــن تع ــم تك ــزارع، ول ــا م ــوائياً منه عش

ــع. ــذه املواق ــة له ــة املمول ــة املؤسس هوي

وتكشــف املعطيــات التــي وصلت لـــ »هآرتــس« النقاب 
عــن متويــل اجمللــس االســتيطاني غــوض عتصيــون 
ــن  ــع م ــذه املواق ــن ه ــزء م ــان جل ــلومو نئم ــة ش برئاس
ــل  ــال نق ــبيل املث ــى س ــاه«، وعل ــة »أمن ــالل حرك خ
اجمللــس فــي العــام 2018 مبلــغ 52.650 شــيكال ملوقــع 
»حفــاة ناحــل حالتــس« الــذي أقيــم فــي أيلــول 2019 
ــم  ــس االس ــل نف ــع يحم ــك ملوق ــن ذل ــل م ــل قب ونق
مبلــغ 60.840 شــيكالً لشــراء محــراث وال يعــرف إذا مــا 
ــالؤه. ــر مت إخ ــع آخ ــع أم موق ــس املوق ــو نف ــذا ه كان ه

ــاه«  ــة »أمن ــي حرك ــع ف ــى املوق ــرف عل ــى املش وتلق
ــيكل  ــغ 47.794 ش ــون مبل ــوش عتصي ــس غ ــن مجل م
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قبــل عامــني تشــكل 20% مــن راتبــه الشــهري. وكانــت 
»حركــة حريــة املعلومــات« قــد طالبــت باحلصــول 
علــى معطيــات متعلقــة باالتصــاالت بــني اجمللــس 
ــت  ــه حصل ــاه« لكن ــة »أمن ــني حرك ــتيطاني وب االس
ــني 2018، 2019.  ــة بالعام ــات متعلق ــى معطي ــط عل فق

وتؤكــد املعطيــات التــي مت احلصــول عليها متويــل اجمللس 
االســتيطاني نقــل مقطــورات ســكنية وأعمــال إعمــار 
ــات  ــع ب ــاء ملواق ــواد بن ــراء م ــة وش ــى حتتي ــة بن وإقام
عــني غــرب، وحفــاة يئيــر، كيــدار جنــوب، غبعــوت، إيبــي 
هنحــال وفنــي كيــدم، وعلــى ســبيل املثــال نقــل مبلــغ 
311 ألــف شــيكل ملوقــع غبعــوت، و177 ألــف شــيكل 
ملوقــع ســديه بوعــز، متــت شــرعنة بعــض املواقــع التــي 
مولهــا اجمللــس منهــا إيبــي هنحــال وغبعــوت، إذ صــادق 
ــمى »اإلدارة  ــا يس ــي م ــى ف ــم األعل ــس التنظي مجل
ــط  ــى »مخط ــالل عل ــش االحت ــة جلي ــة« التابع املدني
ــل  ــى أن نق ــار إل ــا. ويش ــرعن وجوده ــة« يش ــاء مدين بن

»أمنــاه« لهــذه األمــوال للمواقــع مت قبــل شــرعنتها. 

زعمــاء  أحــد  حيبــر  )زمبــش(  »أمنــاه«  ويتــرأس 
املســتوطنني ورئيــس التنظيــم اإلرهابــي اليهــودي 
بإقامــة  اآلن  حتــى  احلركــة  وتشــارك  الســابق، 
ــرة  ــة كثي ــر قانوني مســتعمرات ومواقــع عشــوائية غي
منهــا عمونــاه، ميغــرون، املنــازل التســعة التــي مت 

إخالؤهــا مــن مســتعمرة عوفــرة وغيرهــا.

وكانــت الصحيفــة قــد نشــرت باملاضــي حتقيقــات حول 
ــركة  ــالل الش ــن خ ــاً م ــاه« خصوص ــل »أمن ــبل عم س
ــة  ــل إقام ــن أج ــاه« م ــار أمن ــي ب ــا »مبان ــة له التابع
ــة، وقدمــت حركــة »الســالم  ــر قانوني مســتعمرات غي
العليــا  للمحكمــة  التماســاً  املاضــي  العــام  اآلن« 
طالبــت فيــه بوقــف متويــل اجملالــس االســتيطانية 
ــل  ــن نق ــذا االلتماس:«ميك ــي ه ــت ف ــاه« وكتب لـــ »آمن
أمــوال الدعــم التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة واجملالــس 
احملليــة إلــى املؤسســات العامــة وأمنــاه جمعيــة 
ــر هــي ومثيالتهــا مؤسســة خاصــة،  مشــتركة وتعتب
ــة تنقــل أمــوال الدعــم  ووفقــاً إلجــراءات وزارة الداخلي
ــة،  ــة، ثقافي ــداف )تعليمي ــذ اه ــات لتنفي ــى مؤسس إل
دينيــة علميــة، فنيــة، صحيــة، رياضيــة، رفــاه اجتماعي 
ــتيطان  ــال االس ــي مج ــل ف ــاه فتعم ــا أمن ــرى(. أم وأخ
والبنــاء فــي املســتوطنات واملواقــع العشــوائية وتســوق 

ــة«.  ــر قانوني ــورة غي ــت بص ــاكن أقيم مس

وقــررت العليــا فــي كانــون األول عــام 2019 أنــه يتوجــب 
علــى اجملالــس احملليــة احلصــول علــى موافقتهــا علــى 
ــب  ــه يتوج ــام 2019 أن ــالل الع ــاه خ ــوال ألمن ــل أم نق
علــى اجملالــس احملليــة احلصــول علــى موافقتهــا علــى 

ــني  ــك حل ــام 2020 وذل ــالل الع ــاه خ ــوال ألمن ــل أم نق
ــرر  ــن املق ــة وم ــذه القضي ــي ه ــي ف ــرار نهائ ــاذ ق اتخ
ــادم.  ــد الق ــوم األح ــاس ي ــول االلتم ــداوالت ح ــراء م إج

ورفــض اجمللــس االســتيطاني غــوض عتصيــون وحركــة 
»أمنــاه« التعقيــب علــى هــذا النبــأ وعلــم من »الســالم 
منظومــة  االســتيطانية  اجملالــس  »شــكلت  اآلن«: 
ــام  ــل القي ــن أج ــة م ــدوق الدول ــتغالل صن ــة الس ذكي
بنشــاطات غيــر قانونيــة وفــرض واقــع ميدانــي، ال حدود 
ــون  ــة ويقيم ــن جه ــتوطنني. م ــاء املس ــة رؤس لوقاح
مواقــع عشــوائية ذات نتائــج سياســية كبيــرة بأمــوال 
ــة  ــام احملكم ــون أم ــة يتباك ــة ثاني ــن جه ــور، وم اجلمه
ويطالبــون بشــرعنة اجلرائــم التــي ارتكبوهــا، يتوجــب 
ــاه  ــى أمن ــة عل ــوال املتدفق ــور األم ــالق صنب ــى إغ عل

ــوائية«.54 ــع العش ــالء املواق وإخ

اخلميس 2020/12/17

اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة تصــوت دعمــاً 
حلــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر املصيــر

صوتــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة، بأغلبيــة 
األصــوات، علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 

ــر. املصي

ــه 5 دول،  ــرار، وعارضت ــح الق ــة لصال ــت 168 دول وصوت
ــت. ــن التصوي ــت 10 دول ع وامتنع

ــن  ــي ع ــاض املالك ــني ري ــة واملغترب ــر اخلارجي ــر وزي وعب
وصوتــت  واعتمــدت،  تبنــت  التــي  للــدول  شــكره 
ــو  ــر ه ــر املصي ــق تقري ــار أن ح ــرار باعتب ــح الق لصال
ــس  ــق رئي ــو ح ــي وه ــع الدول ــام اجملتم ــب اهتم ــي قل ف
ــعب  ــة للش ــعوب، وخاص ــرف للش ــل للتص ــر قاب وغي
ــه باحلــق بالعــودة لالجئــني وحــق  الفلســطيني واقتران
االســتقالل لدولــة فلســطني بعاصمتهــا القــدس، 
وهــو حــق مرتبــط باخلالــص مــن االحتــالل اإلســرائيلي 

ــد. ــل األم ــتعماري طوي االس

ــات  ــاد آلي ــة بإيج ــة الدولي ــي املنظوم ــب املالك وطال
حقــوق  لصيانــة  وقراراتهــا  التزاماتهــا  لتنفيــذ 
ــظ  ــدم حف ــا يخ ــطيني مب ــعب الفلس ــعوب والش الش

األمــن والســلم الدوليــني.

ــرار  ــذا الق ــى ه ــع عل ــت اجلام ــي: التصوي ــد املالك وأك
ــق  ــض ح ــاوالت تقوي ــى مح ــاً عل ــكل رداً طبيعي يش
ــد  ــة ض ــة علني ــر، ومواجه ــر املصي ــي تقري ــعبنا ف ش
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االنتهــاكات اإلســرائيلية، وممارســاتها غيــر القانونيــة.55 

الكنيســت يصــادق بالقــراءة التمهيديــة علــى 
قانــون »تســوية« البــؤر االســتيطانية

بالقــراءة  أمــس،  اإلســرائيلي،  الكنيســت  صــادق 
التمهيديــة علــى مشــروع قانــون »تســوية« البــؤر 
ــذي  ــة، وال ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــتيطانية ف االس
قدمــه عضــو الكنيســت، بتســلئيل ســموتريتش، مــن 

ــا”. ــة »ميين كتل

وينــص القانــون الــذي صــوت إلــى جانبــه 60 مــن 
أعضــاء الكنيســت وعارضــه 40، علــى إلــزام مختلــف 
ــؤر  ــع الب ــد جمي ــة بتزوي ــة ذات الصل ــوزارات احلكومي ال
ــاء،  ــة، والكهرب ــى التحتي ــات البن ــتيطانية بخدم االس

ــالت. ــاالت واملواص ــاه واالتص ــات، واملي والطرق

كمــا ينــص مقتــرح القانــون الــذي صــوت إلــى جانبــه 
أعضــاء كنيســت عــن “كاحــول الفــان«، علــى أن 
احلكومــة ســتمنح مكانــة قانونيــة وتعمــل علــى 
شــرعنة البــؤر االســتيطانية مبوجــب قــرار صــادر 
ــر للشــؤون  ــرائيلي املصغ ــوزاري اإلس ــس ال ــن اجملل ع
ــام 2017،  ــن الع ــت« م ــية »كابيني ــة والسياس األمني
ــة  ــوزارات احلكومي ــى ال ــني عل ــرعنتها يتع ــى ش وحت
تقــدمي اخلدمــات األساســية للمســتوطنني بالبــؤر 

االســتيطانية56.

الكنيســت يصــادق بقــراءة متهيديــة علــى 
ــتعمارية  ــؤر االس ــي الب ــون يعط ــروع قان مش

»مكانــة قانونيــة« قبــل شــرعنتها

صــادق الكنيســت اإلســرائيلي بأغلبيــة 60 صوتــاً 
التمهيديــة  بالقــراءة  أمــس،   4 معارضــة  مقابــل 
ــؤر  ــرعنة الب ــق لش ــد الطري ــون ميه ــروع قان ــى مش عل
ــزم  ــة، ويل ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــتيطانية ف االس
مختلــف الــوزارات احلكوميــة ذات الصلــة بتزويــد جميع 
هــذه البــؤر بخدمــات البنــى التحتيــة، والكهربــاء، 
والطرقــات، وامليــاه واالتصــاالت واملواصــالت بعــد إطائها 

ــة.  ــة قانوني مكان

ــن  ــموتريتش، م ــلئيل س ــت، بتس ــو الكنيس وكان عض
كتلــة »ميينــاً« املتطرفــة قــدم مشــروع القانــون الــذي 
صــوت إلــى جانبه 3 أعضــاء كنيســت عــن »أزرق أبيض« 
ــح  ــى أن متن ــاً عل ــص أيض ــس« وين ــي غانت ــة بن برئاس
احلكومــة مكانــة قانونيــة للبــؤر االســتيطانية وتعمــل 
علــى شــرعنتها مبوجــب قــرار صــادر عــن اجمللس الــوزاري 
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ــية  ــة والسياس ــؤون األمني ــر للش ــرائيلي املصغ اإلس
ــرعنتها  ــى ش ــه حت ــام 2017، وأن ــن الع ــت« م »كابيني
يتعــني علــى الــوزارات احلكوميــة تقــدمي اخلدمــات 

ــتيطانية. ــؤر االس ــتوطنني بالب ــية للمس األساس

ــر  ــالن وزي ــون، إع ــرح القان ــى مقت ــة عل ــبق املصادق وس
شــؤون االســتيطان، تســاحي هنغبــي، الــذي أكــد 
ــة  ــورة خط ــى بل ــل عل ــرائيلية تعم ــة اإلس أن احلكوم
لشــرعنة جميــع البــؤر االســتيطانية العشــوائية فــي 

ــة. ــة احملتل ــة الغربي الضف

ومت تقــدمي مشــروع القانــون للتصويــت عليــه فــي 
ــر األمــن بينــي غانتــس  الكنيســت، بعــد أن رفــض وزي
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــي احلكوم ــالً ف ــراراً مماث ق
املوافقــة علــى القانــون مــن قبــل احلكومــة ومت طرحــه 
ــك  ــده حــزب الليكــود، وكذل ــرح خــاص، فقــد أي كمقت
ــد أن  ــض« بع ــن »ازرق أبي ــت م ــاء كنيس ــة أعض ثالث
ــس  ــن غانت ــر م ــوء أخض ــة وض ــى موافق ــوا عل حصل

ــون.57 ــب القان ــى جان ــت إل للتصوي

اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة تصــوت علــى 
حــق شــعبنا فــي تقريــر مصيــره بأغلبيــة 861 

دولــة

صوتــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة، بأغلبيــة 
األصــوات، علــى حــق شــعبنا فــي تقريــر املصيــر، وقــال 
اخلارجيــة الفلســطينية فــي بيــان، أن 168 دولــة صوتت 
لصالــح القــرار، وعارضتــه 5 دول، وامتنعــت 10 دول عــن 

ــت. التصوي

وفــي هــذا الســياق، عبر وزيــر اخلارجيــة واملغتربــني رياض 
ــدت،  ــت واعتم ــي تبن ــدول الت ــكره لل ــن ش ــي ع املالك
وصوتــت لصالــح القــرار باعتبــار أن حــق تقريــر املصيــر 
هــو فــي قلــب اهتمــام اجملتمــع الدولــي وهــو حــق رئيس 
ــعب  ــة للش ــعوب، وخاص ــرف للش ــل للتص ــر قاب وغي
ــه باحلــق بالعــودة لالجئــني وحــق  الفلســطيني واقتران
االســتقالل لدولــة فلســطني بعاصمتهــا القــدس، 
وهــو حــق مرتبــط باخلــالص مــن االحتــالل اإلســرائيلي 

ــل األمــد.  االســتعماري طوي

ــات  ــاد آلي ــة بإيج ــة الدولي ــي املنظوم ــب املالك وطال
حقــوق  لصيانــة  وقراراتهــا  التزاماتهــا  لتنفيــذ 
ــظ  ــدم حف ــا يخ ــطيني مب ــعب الفلس ــعوب والش الش

االمــن والســلم الدوليــني.
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وأكــد أن التصويــت اجلامــع علــى هــذا القــرار يشــكل 
رداً طبيعيــاً علــى محــاوالت تقويــض حــق شــعبنا فــي 
ــاكات  ــد االنته ــة ض ــة علني ــر، ومواجه ــر املصي تقري

ــة. ــر القانوني ــاتها غي ــرائيلية، وممارس اإلس

ــدة  ــي األمم املتح ــاء ف ــدول األعض ــي ال ــب املالك وطال
الشــعب  حقــوق  حلمايــة  مســؤولياتها  بتحميــل 
الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف واتخــاذ اجــراءات 
ــك  ــرائيلي وتل ــالل اإلس ــة االحت ــي مواجه ــة ف عملي
انتهاكاتــه  علــى  تشــجعه  التــي  املارقــة  الــدول 

وجرائمــه.

وعبــر املالكــي عــن إدانتــه ملواقــف الــدول التــي تصــوت 
ضــد شــعبنا فــي تقريــر مصيــره، معتبــراً أنهــا 
ــة  ــي جرمي ــريكة ف ــة وش ــادئ القانوني ــن املب ــدة ع بعي
االســتعمار، وغيرهــا مــن اجلرائــم ضــد االنســانية التــي 
ــرعي. ــر الش ــالل غي ــلطة االحت ــرائيل، س ــا إس ترتكبه

وشــدد علــى أن الدبلوماســية الفلســطينية ســتبذل 
كل اجلهــود مــن أجــل حمايــة وضمــان حقوقنــا، 
وستســقط كل محــاوالت تقويــض حــق شــعبنا فــي 
ــة فلســطني  ــر، واالســتقالل وجتســيد دول ــر املصي تقري
املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، وعــودة الالجئــني إلــى 

ــم.58 دياره

السبت 2020/12/19

اقتحــام  تتصاعــد:  املســتوطنن  اعتــداءات 
ــات  ــق مركب ــن ورش ــة مواطن ــازل ومهاجم من

باحلجــارة

صّعــد املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني 
وممتلكاتهــم، وفتحــوا نيرانهــم وأطلقــوا كالبهــم 
باجتــاه املواطنــني لــدى اقترابهــم مــن بــؤرة اســتيطانية 
ــرة،  ــة رام اهلل والبي ــم مبحافظ ــى أراضيه ــت عل أقيم
واقتحمــوا منــازل وفتشــوها واعتــدوا علــى قاطنيهــا، 
وأقامــوا حواجــز علــى مداخــل جتمعــات فــي محافظــة 
اخلليــل، ورشــقوا مركبــات املواطنــني مبحافظــة جنــني، 
واقتحمــوا موقعــاً أثريــاً مبحافظــة نابلــس وعاثــوا فيهــا 

ــاً وكســروا األشــجار فــي محيطــه. خراب

والــكالب  باألســلحة  مســتوطنون  هاجــم  فقــد 
ــؤرة  ــة ب ــددة بإقام ــلمية من ــيرة س ــية مس البوليس
التــني«  »راس  منطقــة  أراضــي  علــى  اســتيطانية 
ــر، شــمال  ــك واملغي التابعــة ألراضــي قريتــي كفــر مال

اهلل. رام  شــرقي 
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وأطلــق املســتوطنون الرصــاص احلــّي علــى مجموعــة 
البــؤرة  مــن  اقترابهــم  لــدى  املتظاهريــن  مــن 
االســتيطانية التــي أقيمــت قبــل أكثــر مــن شــهر، ثــم 

هاجموهــم بالــكالب البوليســية.

ــتوطنني  ــن املس ــدداً م ــة: إن ع ــادر محلي ــت مص وقال
بحمايــة جنــود االحتــالل أطلقــوا الرصــاص احلــي جتــاه 
ــي  ــوا ف ــن خرج ــني الذي ــوا املواطن ــني، وهاجم الصحافي
ــة  ــداً بني ــني تندي ــن القريت ــت م ــي انطلق ــيرة الت املس

ــدة. ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــة ب ــالل إقام االحت

وأشــارت إلــى أن املواطنــني حــني تصــدوا للمســتوطنني، 
تدخلــت قــوات االحتــالل حلمايــة املســتوطنني، وأطلقت 
قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، ومنعــت 

املتظاهريــن مــن التواجــد فــي املــكان.59

السيســي: القضيــة الفلســطينية مــن ثوابت 
السياســة اخلارجيــة املصرية

ــذل اجلهــود الســتعادة  ــة ب شــدد علــى مواصل
الشــعب الفلســطيني حلقوقــه املشــروعة 

ــتقلة ــه املس ــة دولت وإقام

أكــد الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي، اليــوم 
الدؤوبــة  الســبت، اســتمرار مصــر فــي جهودهــا 
ــت  ــن ثواب ــا م ــطينية، لكونه ــة الفلس ــاه القضي جت

السياســة اخلارجيــة املصريــة.

ــة  ــة املصري ــم الرئاس ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
الســفير بســام راضــي، فــي بيــان لــه عقــب اســتقبال 
الرئيــس السيســي كال مــن: نائــب رئيــس الــوزراء، 
ــة  ــة األردني ــني باململك ــئون املغترب ــة وش ــر اخلارجي وزي
الهاشــمية أميــن الصفــدي، ووزيــر اخلارجيــة واملغتربــني 
وزيــر  بحضــور  املالكــي،  ريــاض  فلســطني  بدولــة 
ــاء  ــوم، إن اللق ــكري الي ــامح ش ــري س ــة املص اخلارجي
ــيط  ــادة تنش ــود إع ــتجدات جه ــة مس ــاول مناقش تن
للقضيــة  التفاوضــي  واملســار  الســالم  عمليــة 

الفلســطينية.

ــاء،  ــالل اللق ــدد، خ ــي ش ــس السيس ــاف ان الرئي وأض
علــى مواصلــة بــذل اجلهــود الســتعادة الشــعب 
دولتــه  وإقامــة  املشــروعة  حلقوقــه  الفلســطيني 
ــذا  ــة، آخ ــرعية الدولي ــات الش ــق مرجعي ــتقلة وف املس
ــة  ــاحتني اإلقليمي ــى الس ــرات عل ــار املتغي ــي االعتب ف
ــة  ــم أهمي ــن ث ــرة، وم ــرة األخي ــالل الفت ــة خ والدولي
ــة  ــرك بفعالي ــة للتح ــة والدولي ــود العربي ــد اجله توحي
اآلليــات  تنشــيط  القادمــة إلعــادة  الفتــرة  خــالل 
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الضالعــة فــي مفاوضــات الســالم بــني الطرفــني، وجتاوز 
ــود  ــع جه ــوازي م ــك بالت ــة، وذل ــرة املاضي ــات الفت حتدي
ــني  ــة ب ــد الثق ــاء قواع ــة وبن ــة الوطني ــار املصاحل مس
ــي  ــار األساس ــزا للمس ــطينية، تعزي ــراف الفلس األط

ــود. ــالم املنش ــق الس ــي حتقي ــل ف املتمث

التوافــق حــول  االجتمــاع شــهد  ان  راضــي  وتابــع 
مواصلــة التشــاور والتنســيق املكثــف بــني كافــة 
األطــراف إزاء مختلــف املوضوعــات املتعلقــة بالقضيــة 
ــى  ــودة إل ــق بالع ــا يتعل ــيما فيم ــطينية، ال س الفلس
مســار املفاوضــات الثنائيــة، وكذلــك متابعــة اخلطــوات 
ــطيني. ــف الفلس ــد الص ــد توحي ــى صعي ــة عل القادم

وقــال راضــي إن الرئيــس السيســي، طلــب فــي نهايــة 
ــد اهلل  ــك عب ــقيقيه املل ــى ش ــه إل ــل حتيات ــاء نق اللق

ــاس60. ــود عب ــس محم ــني، والرئي ــن احلس ــي ب الثان

منــازل  يهاجمــون  مســلحون  مســتوطنون 
املواطنــن فــي تــل الرميــدة وشــارع الشــهداء 

ــل ــط اخللي وس

هاجــم مســتوطنون مســلحون، مســاء اليــوم الســبت، 
منــازل املواطنــني فــي حــي تــل الرميــدة وشــارع 

ــل. ــة اخللي ــط مدين ــهداء وس الش

وأفــاد مراســل »وفــا«، بــأن عشــرات املســتوطنني 
هاجمــوا باحلجــارة حتــت حمايــة جنــود االحتــالل منــازل 
تعــود ملكيتهــا ملواطنــني مــن عائــالت ابــو شمســية، 
ــتائم  ــوا الش ــرباتي، ووجه ــدر، والش ــة، وس ــو عيش واب
العنصريــة واملســيئة لهــم، وهددوهــم بترحيلهــم 
واالســتيالء علــى منازلهــم وبارتــكاب مزيــد مــن 

االعتــداءات اليوميــة عليهــم.

املســتوطنني  مــن  عــدد  زال  ال  مراســلنا  وبحســب 
يتجمعــون بالقــرب مــن املنطقــة ذاتهــا، مبحــاذاة 
منــزل املواطــن مفيــد الشــرباتي والســالمية فــي شــارع 

ــل.61 ــة اخللي ــط مدين ــهداء وس الش

ــب  ــض طل ــر يرف ــير قاص ــرى: أس ــة األس هيئ
جلنــة االفراجــات باالعتــذار أمامهــا ملنحــه 

تخفيضــا علــى حكمــه

ــير  ــأن األس ــن، ب ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ أف
ــن رام اهلل،  ــا/ م ــي /17 عام ــي صاف ــد عل ــر أحم القاص
رفــض طلــب جلنــة االفراجــات اإلســرائيلية فــي ســجن 
ــا  ــه تخفيض ــل منح ــا مقاب ــذار أمامه ــدو االعت مجي

60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
61  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

علــى حكمــه /شــليش/ لـــ30 يومــا.

وقالــت الهيئــة، فــي بيــان صــدر عنهــا، مســاء اليــوم 
الســبت، إن القاصــر صافــي معتقــل منــذ تاريــخ 
ــهر،  ــدة 8 أش ــجن مل ــه بالس ــم علي 2020/6/26، وحك
ــجن  ــال بس ــرى األطف ــم األس ــي قس ــا ف ــع حالي ويقب

ــدو. مجي

ــكل  ــل بش ــالل تواص ــلطات االحت ــى أن س ــت إل ولفت
ــة  ــال وممارس ــرى األطف ــال األس ــات اعتق ــج عملي ممنه
مــن  كاعتقالهــم  بحقهــم،  االنتهــاكات  أبشــع 
ــل، ونقلهــم  منازلهــم فــي ســاعات متأخــرة مــن اللي
إلــى مراكــز التحقيــق والتوقيــف، وإبقائهــم دون طعــام 
أو شــراب أو مالبــس أحيانــا، واالعتــداء عليهــم بالضــرب 
والســحل وتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ النابيــة لهــم، 
وتهديدهــم وترهيبهــم النتــزاع االعترافــات منهــم، 
ودفعهــم للتوقيــع علــى إفــادات مكتوبــة بالّلغــة 
حّقهــم  مــن  وحرمانهــم  ترجمتهــا،  دون  العبريــة 
ــق، وتعريضهــم للمحاكمــات  ــي خــالل الّتحقي القانون
ــرة وغرامــات ماليــة  غيــر العادلــة وإصــدار أحــكام جائ
باهظــة بحقهــم، بصــورة تخالــف كل االعــراف اآلدمية 

ــة.62 ــوق الطفول ــادئ حق ومب

ــتوطنني  ــداء للمس ــي اعت ــوض ف ــن برض ــة مواط إصاب
ــس ــوب نابل جن

أصيــب، مســاء اليــوم الســبت، مواطــن برضــوض 
مختلفــة، عقــب اعتــداء مســتوطنني عليــه فــي حوارة 

ــس. ــوب نابل جن

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن مســتوطنني اعتــدوا علــى املواطــن 
جيــش  بوجــود  بالضــرب  ســمارة،  محمــد  ناصــر 
ــري«  ــة »الكنت ــي منطق ــده ف ــالل تواج ــالل، خ االحت
القريبــة مــن مســتوطنة »يتســهار«، جنــوب نابلــس.

وأضــاف أن املواطــن ســمارة أصيــب برضــوض مختلفــة، 
جــراء االعتــداء عليــه، ومت نقلــه إلــى طــوارئ حــوارة.63

ــة  ــا للجن ــرأس اجتماع ــس يت ــدث« الرئي “مح
ــر ــة التحري ــة ملنظم التنفيذي

-التنفيذيــة تؤكــد ضــرورة االلتــزام الكامــل مــن قبــل 
الفصائــل كافــة مبــا أقــره اجتمــاع األمنــاء العامــني

ــادرة  ــك مبب ــة والتمس ــواء العربي ــة األج ــرورة تنقي -ض
ــة ــالم العربي الس

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
63  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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مــع  عالقاتهــا  ســتعيد  الفلســطينية  -القيــادة 
اإلدارة  إذا مــا نفــذت  املتحــدة األميركيــة  الواليــات 

األميركيــة اجلديــدة مــا أعلنتــه

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت 
دولــة  رئيــس  برئاســة  اجتماعــا،  الفلســطينية 
ــبت،  ــوم الس ــاء الي ــاس، مس ــود عب ــطني محم فلس

اهلل. رام  مدينــة  فــي  الرئاســة  مبقــر 

ــل  ــزام الكام ــرورة االلت ــة ض ــة التنفيذي ــدت اللجن وأك
ــاء  ــره اجتمــاع األمن ــا أق ــة مب ــل كاف ــل الفصائ مــن قب
العامــني بتاريــخ )2020/9/3(، وجــرى التأكيــد عليــه 
فــي لقــاء اســطنبول بإجــراء االنتخابــات العامــة 
ــع. ــي بالتتاب ــس الوطن ــية واجملل ــريعية والرئاس التش

ــة علــى ضــرورة االســتمرار بالعمــل  وشــددت التنفيذي
علــى ترتيــب األوضــاع الداخليــة وتعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة فــي إطــار منظمــة التحريــر املمثــل الشــرعي 
ــي  ــج الوطن ــدة البرنام ــى قاع ــعبنا، وعل ــد لش الوحي
والثوابــت الوطنيــة التــي أقــرت فــي اجملالــس الوطنيــة 
املتعاقبــة بحــق شــعبنا الفلســطيني فــي تقريــر 
ــام 1967  ــة ع ــه احملتل ــالل ألراضي ــاء االحت ــره وإنه مصي
ــا  ــطينية وعاصمته ــة الفلس ــة الدول ــيد إقام وجتس
ــرار  ــق ق ــني وف ــة الالجئ ــل قضي ــرقية وح ــدس الش الق

ــم 194. ــدة رق األمم املتح

ــا  ــدى أمتن ــة الفلســطينية ل ــة القضي وأكــدت مركزي
العربيــة التــي قدمــت التضحيــات عبــر تاريــخ الصــراع 
عــدم  وضــرورة  الفلســطيني  الصهيوني/العربــي 
االنصيــاع للضغــوط األميركيــة التــي تريــد فــرض 
رؤيتهــا التــي تنتقــص مــن احلقــوق التاريخيــة لشــعبنا 
الفلســطيني وأمتنــا العربيــة ســواء فــي فلســطني أو 
اجلــوالن الســوري احملتــل واألراضــي اللبنانيــة، كمــا ظهر 
مؤخــرا مــن قبــل إدارة ترمــب بتجــاوز قــرارات الشــرعية 
الدوليــة مبــا فيهــا مبــادرة الســالم العربيــة التــي هــي 
جــزء ال يتجــزأ مــن قــرار مجلــس األمــن 1515 مــن خالل 
فــرض التطبيــع الرســمي العربي اإلســرائيلي، مشــددة 
علــى ضــرورة تنقيــة األجــواء العربيــة والتمســك مببادرة 
ــل  ــاً وتنفيذهــا بالتسلس ــاً وروح ــة نص الســالم العربي

وليــس بالعكــس.

وقالــت اللجنــة التنفيذيــة »إن القيــادة الفلســطينية 
ســتعيد عالقاتهــا مــع الواليــات املتحــدة األميركيــة إذا 
ــدة مــا أعلنتــه مــن  مــا نفــذت اإلدارة األميركيــة اجلدي
إعــادة افتتــاح مكتــب منظمــة التحريــر في واشــنطن، 
والقنصليــة األميركيــة فــي القــدس الشــرقية، ورفــض 
ــكالها  ــاعدات بأش ــادة املس ــتيطان وإع ــم واالس الض
اخملتلفــة للشــعب الفلســطيني، مبــا فيهــا دعــم 

ــروا وحــل الدولتــني، والعمــل مــع اجملتمــع الدولــي  األون
ــن  ــط م ــرق األوس ــي الش ــالم ف ــة الس ــاء عملي إلحي
خــالل عقــد مؤمتــر دولــي مبشــاركة الرباعيــة الدوليــة 
وتوســيع املشــاركة بــه حتــت مظلــة األمم املتحــدة 
ــة«. ــة ذات الصل ــرعية الدولي ــرارات الش ــى ق ــتنادا إل واس

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت 
الفلســطينية اجتماعــا، برئاســة الرئيــس محمــود 
عبــاس، اليــوم الســبت، حيــث بــدء االجتمــاع بالوقــوف 
ــى أرواح الشــهداء،  ــراءة الفاحتــة عل دقيقــة صمــت وق
وروح القائــد الوطنــي الشــهيد صائــب عريقــات، أمــني 
ــل  ــي باس ــل الوطن ــة، واملناض ــة التنفيذي ــر اللجن س
ــن  ــات، وأعل ــي داود عريق ــل الوطن ــني عقل، واملناض أم
الرئيــس قــراره إطــالق اســم الشــهيد صائــب عريقــات 

ــة. ــر الرئاس ــي مق ــات ف ــة االجتماع ــى قاع عل

ثــم اســتمعت اللجنــة التنفيذيــة إلــى تقريــر مفصــل 
ــة  ــاع الراهن ــورات واألوض ــول التط ــس ح ــن األخ الرئي م
ــة  ــتمرار سياس ــا اس ــي مقدمته ــطني وف ــي فلس ف
التوســع االســتيطاني االســتعماري وخاصــة فــي 
مدينــة القــدس واألغــوار ومناطــق أخــرى فــي الضفــة 

ــة. الغربي

ــي  ــرة الت ــة األخي ــه العربي ــس جولت ــتعرض الرئي واس
جانــب  إلــى  قطــر،  ودولــة  ومصــر  األردن  شــملت 
االتصــاالت العربيــة واإلســالمية والدوليــة األخــرى التي 
ــم  ــهدها العال ــي ش ــرى الت ــرات األخ ــا، واملتغي أجراه
بــكل انعكاســاتها املتوقعــة علــى العالقــات الدوليــة 
ــة الفلســطينية  ــا فيهــا الشــرق األوســط، والقضي مب
خاصــة، بعــد اإلعــالن الرســمي عــن خســارة الرئيــس 
األميركــي ترمــب فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة، 
ترمــب الــذي طــرح مــا يســمى »صفقــة القــرن« 
ــة الفلســطينية مــن خــالل التنكــر  ــة القضي لتصفي
ــاس  ــى أس ــة عل ــة القائم ــرعية الدولي ــرارات الش لق
ــطينية  ــي الفلس ــرائيلي لأراض ــالل اإلس ــاء االحت إنه
ــطينية  ــة فلس ــة دول ــام 1967، وإقام ــذ الع ــة من احملتل

ــرقية. ــدس الش ــا الق ــا وعاصمته ــتقلة عليه مس

كمــا اســتعرض الرئيــس اجلهــود املتواصلــة التــي بذلت 
مــن أجــل إنهــاء االنقســام واملصاحلــة بعــد االجتمــاع 
القيــادي املوســع لكافــة الفصائــل الفلســطينية 
بحضــور األمنــاء العامــني فــي رام اهلل وبيــروت بتاريــخ 
ــتعراض  ــرى اس ــا ج ــه، كم ــدر عن ــا ص )2020/9/3( وم
ــي  ــاس ف ــح وحم ــي فت ــني حركت ــة ب ــاءات الثنائي اللق

ــرة. ــطنبول والقاه اس



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

34

 كانون أول   ٢٠٢٠

كمــا قــدم محمــد اشــتية رئيــس الــوزراء تقريــرا حــول 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا احلكومــة ملواجهــة جائحــة 
ــكل  ــات بش ــي اإلصاب ــد ف ــل التصاع ــي ظ ــا ف كورون
ــة  ــة الوقاي ــدا أهمي ــعبنا، مؤك ــاء ش ــدد أبن ــر يه خطي
وااللتــزام الكامــل باإلجــراءات التــي اعتمدتهــا احلكومة 
ــاء شــعبنا  ــة أبن فــي ضــوء الدراســات العمليــة حلماي
ــه،  ــم كل ــدد العال ــح يه ــذي أصب ــاء ال ــذا الوب ــن ه م
وأثنــت اللجنــة التنفيذيــة علــى جهــود احلكومــة فــي 

هــذا اجملــال.

وفــي ضــوء النقــاش املعمــق الــذي جــرى ملــا اســتعرضه 
الرئيــس، أكــدت اللجنــة التنفيذيــة ضــرورة االســتمرار 
بالعمــل علــى ترتيــب األوضــاع الداخليــة وتعزيــز 
الوحــدة الوطنيــة فــي إطــار منظمــة التحريــر املمثــل 
ــج  ــدة البرنام ــى قاع ــعبنا، وعل ــد لش ــرعي الوحي الش
الوطنــي والثوابــت الوطنيــة التــي أقــرت فــي اجملالــس 
الفلســطيني  شــعبنا  بحــق  املتعاقبــة  الوطنيــة 
ــة  ــه احملتل ــره وإنهــاء االحتــالل ألراضي ــر مصي فــي تقري
عــام 1967 وجتســيد إقامــة الدولــة الفلســطينية 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وحــل قضيــة الالجئــني 

ــم 194. ــدة رق ــرار األمم املتح ــق ق وف

ــل  ــزام الكام ــرورة االلت ــة ض ــة التنفيذي ــدت اللجن وأك
ــاء  ــره اجتمــاع األمن ــا أق ــة مب ــل كاف ــل الفصائ مــن قب
العامــني بتاريــخ )2020/9/3(، وجــرى التأكيــد عليــه 
فــي لقــاء اســطنبول بإجــراء االنتخابــات العامــة 
ــع. ــي بالتتاب ــس الوطن ــية واجملل ــريعية والرئاس التش

ــة  ــا باملقاوم ــن اعتزازه ــة ع ــة التنفيذي ــرت اللجن وعب
املشــاركة  والتــي توســعت  املتصاعــدة  الشــعبية 
فيهــا مــن أبنــاء شــعبنا فــي كافــة املناطــق املهــددة 
باالســتيطان االســتعماري فــي القــدس، واألغــوار، وبيت 
ــن  ــا م ــدوم وغيره ــر ق ــلفيت، وكف ــل، وس ــن، واخللي دج
ــة  ــا للمقاوم ــكل منوذج ــت تش ــي أصبح ــق والت املناط

ــة. ــلمية املنظم ــعبية الس الش

القضيــة  مركزيــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وأكــدت 
الفلســطينية لــدى أمتنــا العربيــة التــي قدمــت 
ــي  ــراع الصهيوني/العرب ــخ الص ــر تاري ــات عب التضحي
الفلســطيني وضــرورة عــدم االنصيــاع للضغــوط 
ــص  ــي تنتق ــا الت ــرض رؤيته ــد ف ــي تري ــة الت األميركي
مــن احلقــوق التاريخيــة لشــعبنا الفلســطيني وأمتنــا 
العربيــة ســواء فــي فلســطني أو اجلــوالن الســوري 
ــن  ــرا م ــر مؤخ ــا ظه ــة، كم ــي اللبناني ــل واألراض احملت
ــة  ــرعية الدولي ــرارات الش ــاوز ق ــب بتج ــل إدارة ترم قب
ــادرة الســالم العربيــة التــي هــي جــزء ال  مبــا فيهــا مب
يتجــزأ مــن قــرار مجلــس األمــن 1515 مــن خــالل فــرض 

التطبيــع الرســمي العربــي اإلســرائيلي.

ــة  ــواء العربي ــة األج ــرورة تنقي ــة ض ــدت التنفيذي وأك
والتمســك مببــادرة الســالم العربيــة نصــاً وروحــاً 

وتنفيذهــا بالتسلســل وليــس بالعكــس.

وأكــدت اللجنــة التنفيذيــة أنــه فــي ضــوء التصريحات 
ــب  ــي املنتخ ــس األميرك ــا الرئي ــي أعلنه ــة الت االيجابي
ونائبتــه بإعــادة افتتــاح مكتــب منظمــة التحريــر 
ــدس  ــي الق ــة ف ــة األميركي ــنطن والقنصلي ــي واش ف
وإعــادة  واالســتيطان  الضــم  ورفــض  الشــرقية، 
املســاعدات بأشــكالها اخملتلفة للشــعب الفلسطيني، 
مبــا فيهــا دعــم األونــروا وحــل الدولتــني، والتــي تشــكل 
ــادة  ــإن القي ــرن«، ف ــة الق ــض »صفق ــا نقي مبجموعه
الفلســطينية ســتعيد عالقاتهــا مــع الواليــات املتحدة 
األميركيــة إذا مــا نفــذت اإلدارة األميركيــة اجلديــدة مــا 
أعلنتــه، والعمــل مــع اجملتمــع الدولــي ألحيــاء عمليــة 
الســالم فــي الشــرق األوســط مــن خــالل عقــد مؤمتــر 
دولــي مبشــاركة الرباعيــة الدوليــة وتوســيع املشــاركة 
ــرارات  ــى ق ــتنادا إل ــدة واس ــة األمم املتح ــت مظل ــه حت ب

ــة. ــة ذات الصل ــرعية الدولي الش

ــتقالة  ــى اس ــة عل ــة التنفيذي ــس اللجن ــع الرئي وأطل
األخــت د. حنــان عشــراوي مــن عضويــة اللجنــة 

ــرى بشــأنها. التنفيذيــة ومــا ج

وقــد أقــرت اللجنــة التنفيذيــة تشــكيل جلنــة حتضيرية 
ــس  ــاع للمجل ــد اجتم ــر لعق ــا للتحضي ــن أعضائه م
ــرع  ــاده بأس ــب النعق ــت املناس ــة الوق ــزي ودراس املرك
وقــت ممكــن فــي ظــل األوضــاع الســائدة وضــرورة 
ــة  ــعبنا وتهيئ ــه ش ــي تواج ــات الت ــة التحدي مواجه
ــاع  ــب األوض ــة وترتي ــدة الوطني ــز الوح ــواء لتعزي األج

ــطينية. ــاحة الفلس ــي الس ــة ف الداخلي

ــودة  ــى ع ــي أدت إل ــورات الت ــس التط ــتعرض الرئي واس
ــي  ــتجدات الت ــالل واملس ــة االحت ــع حكوم ــة م العالق
حدثــت منــذ اإلعــالن عــن قطــع العالقــة بتاريــخ 
ــرن،  ــة الق ــقوط صفق ــوادر س ــة ب )2020/5/19(، وخاص
ــلها  ــي أرس ــالة الت ــم والرس ــط الض ــقاط مخط وإس
اجلانــب اإلســرائيلي حــول التزامــه باالتفاقــات املوقعــة 
كإطــار قانونــي للعالقــات بــني اجلانبــني ورفــض أي 
خــروج عنهــا، وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا احلــل 
ــتقلة  ــه املس ــة دولت ــي إقام ــعبنا ف ــق ش ــي وح النهائ
ــام 1967  ــذ ع ــة من ــه احملتل ــى أراضي ــيادة عل ذات الس
والقــدس الشــرقية عاصمتهــا وحــل قضيــة الالجئــني 

ــم 64.194 ــدة رق ــرار األمم املتح ــق ق وف

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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األحد 2020/12/20

السيســي يســتقبل الــوزراء الثالثــة: القضيــة 
الفلسـطينية مـن ثوابتنـا

السيســي  الفتــاح  عبــد  املصــري  الرئيــس  أكــد 
اســتمرار مصــر فــي جهودهــا الدؤوبــة جتــاه القضيــة 
السياســة  ثوابــت  مــن  لكونهــا  الفلســطينية، 
اجلهــود  بــذل  مواصلــة  علــى  مشــدداً  املصريــة، 
الســتعادة الشــعب الفلســطيني حقوقــه املشــروعة 
ــرعية  ــات الش ــق مرجعي ــتقلة وف ــه املس ــة دولت وإقام
الدوليــة، آخــذاً فــي االعتبــار املتغيــرات على الســاحتني 

ــرة. ــرة األخي ــالل الفت ــة خ ــة والدولي اإلقليمي

ــد  ــة توحي ــى أهمي كمــا شــدد الرئيــس السيســي عل
ــالل  ــة خ ــرك بفعالي ــة للتح ــة والدولي ــود العربي اجله
ــة  ــات الضالع ــيط اآللي ــادة تنش ــة إلع ــرة القادم الفت
فــي مفاوضــات الســالم بــني الطرفــني، وجتــاوز حتديــات 
ــار  ــود مس ــع جه ــوازي م ــك بالت ــة، وذل ــرة املاضي الفت
املصاحلــة الوطنيــة وبنــاء قواعــد الثقــة بــني األطــراف 
ــل  ــي املتمث ــار األساس ــزاً للمس ــطينية، تعزي الفلس

ــود.65 ــالم املنش ــق الس ــي حتقي ف

وفــاة عامــل فلســطيني معتقــل مــن ســيريس 
ــرائيلي مبشفى إس

ــر  ــام جب ــل هم ــل العام ــس، املعتق ــاء أم ــي مس توف
برهــم )28 عامــاً(، مــن قريــة ســيريس مبحافظــة جنــني، 
فــي مشــفى »كفــار ســابا« اإلســرائيلي نتيجــة توقــف 
ــة  ــام فــي غرفــة العناي الدمــاغ بعدمــا قضــى عــدة أي
املكثفــة التــي نقــل إليهــا مــن ســجن »كفــار ســابا« 

أيضــاً. 

وأفــاد قريبــه مفيــد برهــم عضــو مجلــس قــروي 
ســيريس، أن همــام يعمــل منــذ ســنوات فــي ورش البناء 
ــاً  ــبوع متوجه ــل أس ــه قب ــادر منزل ــل، وغ ــي الداخ ف
الشــرطة  أن  »علمنــا  وأضــاف  كاملعتــاد،  لعملــه 
اإلســرائيلية نقلتــه لســجن كفــار ســابا بعــد اعتقاله، 
وقبــل 4 ايــام أبلغونــا، أنــه نقــل للمشــفى فــي حالــة 

ــر«. ــه انتح ــالل أن ــم االحت ــث زع ــرة حي خطي

وذكــر برهــم أن همــام قضــى فتــرة عالجــه فــي غرفــة 
العنايــة املكثفــة فاقــداً للوعــي ويعيــش علــى األجهزة، 
ــه،  ــورة حالت ــداً خط ــه مؤك ــن زيارت ــقيقه م ــن ش ومتك
وأضــاف »اســتمرت معانــاة وقلــق العائلــة حتــى أبلغنــا 
ــرف  ــرائيلي املش ــب اإلس ــغ الطبي ــه، وأبل ــس بوفات أم
علــى حالتــه، املتواجديــن معــه فــي املشــفى أن وفاتــه 

65  جريدة األيام

ناجمــة عــن توقــف الدمــاغ«. 

وأكــد برهــم وهــو أمــني ســر حركــة فتــح في ســيريس، 
ــالل  ــم االحت ــي مزاع ــكك ف ــض وتش ــة ترف أن العائل
ــازة وال  ــة ممت ــع بصح ــذي يتمت ــام، ال ــار هم ــول انتح ح
ــع  ــية ويتمت ــة أو نفس ــاكل صحي ــن أي مش ــي م يعان
بقــوى عقليــة كاملــة، وقــال »أن حديــث االحتــالل عــن 
االنتحــار كاذب وغيــر صحيــح، فكيــف ميكــن أن ينتحــر 
ــني  ــع معتقل ــش م ــو يعي ــال وه ــة االعتق ــل غرف داخ
آخريــن ولــم يعانــي مــن أي مشــاكل؟«، وأضــاف »حتمــل 
االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حياتــه وتتهــم إدارة 

ــه«. الســجون بقتل

ــة  ــي قري ــزن ف ــواء احل ــم أج ــر، تخي ــالن اخلب ــذ إع ومن
ــل  ــدت قب ــي فق ــم الت ــة بره ــط عائل ــيريس ووس س
شــهرين أبنهــا العامــل مالــك 25 عامــاً، شــقيق همــام 
ــر  ــل أث ــي الداخ ــه ف ــالل عمل ــه خ ــي مصرع ــذي لق ال
ــه  ــي عائلت ــع ف ــو الراب ــام ه ــو، وهم ــن عل ــقوطه م س

ــزب.66  ــو أع ــار وه ــن 9 أنف ــة م املكون

فــي  املعانــاة  »غــزال«  الدرامــي  الفيلــم 
تفاصيلهــا بــأدق  املعتقــالت 

»جحــش« هــو االســم الــذي كان يطلــق فــي الســجون 
علــى الهاتــف اخللــوي الــذي يهربــه األســرى إلــى داخــل 
الســجن، ليتمكنــوا مــن التواصــل مــع أحبتهــم فــي 
اخلــارج. تغيــر االســم الحقــاً ليصيــر »غــزال«، ومــن هنــا 
ــر  ــر، ليعب ــه القصي ــم فيلم ــة اس ــد عرف ــار أمج اخت
مــن خاللــه عــن جتربــة االعتقــال فــي ســجون االحتــالل 

اإلســرائيلي.

ــس  ــو خم ــى نح ــذي قض ــي ال ــة، املقدس ــد عرف أمج
ــل  ــرر نق ــالل، ق ــجون االحت ــي س ــالً ف ــنوات معتق س
ــد  ــى ح ــق إل ــي يطاب ــم روائ ــي فيل ــرى ف ــاة األس معان
كبيــر مــا يجــري خلــف القضبــان، وهــو الــذي تعــرض 
ــم،  ــر الفيل ــاء تصوي ــاً أثن ــق أيض ــال والتحقي لالعتق
ــذي  ــل ال ــة بالعم ــادرة خاص ــيناريو، ومص ــة الس وكتاب

ــا. ــه ذاتي مول

ــن التجــرب وتعايشــت معهــا، أعــرف تفاصيــل  ــا اب »أن
الســجن، وآليــة عمــل نظــام إدارة الســجون، ولــم 
ــكل  ــى ش ــل عل ــذه التفاصي ــرج ه ــهالً أن أخ ــن س يك
فيلــم قريــب مــن الواقــع«، يقــول عرفــة فــي حديثــه. 
ــاً  ــل روائي ــون العم ــرض أن يك ــن املفت ــف: كان م ويضي
طويــالًن لكــن عقبــات منهــا التمويــل حلــت دون ذلــك. 
وعنــد خــروج الفيلــم إلــى النــور تفاعــل معــه اجلمهــور 

ــات.  ــاق التوقع ــكل ف بش

66  جريدة القدس
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األســير الســابق عبــد الســالم عــواد اعتقلــه االحتــالل 
ــدور  ــه ال ــالل، وكان ل ــجون االحت ــي س ــدة ف ــنوات ع س
األبــرز فــي الفيلــم، إذ مثــل دور األســير ســامي احملكــوم 

بالســجن املؤبــد.

ــذي  ــه ال ــد عرف ــرج أمج ــى باخمل ــه التق ــواد إن ــول ع يق
شــاهد بعــض أعمالــه الفنيــة علــى يوتيــوب، وأخبــره 
ــد  ــة، وق ــة االعتقالي ــن التجرب ــم ع ــاج فيل ــه إنت بنيت
كانــت لــي مشــاركة فــي التمثيــل بــاالردن عــم 1992 

ــة. ــرحية محلي ــة، ومس ــة غنائي ــرى فني وأخ

فــي جنــاح فنــدق شــعبي مبدينــة البيــرة، جــرى جتهيــز 
ــك  ــن، وكذل ــرات وزنازي ــرف ومم ــن غ ــجن م ــور الس ديك
غرفــة املراقبــة، وســاحة »الفــورة« ويحيــط بــكل ذلــك 

ــة. األســيجة وأنظمــة املراقب

ويبــني عــواد أن مــن شــارك فــي جتهيــز الديكــور 
ــون  ــن يدرك ــابقني الذي ــرى الس ــن األس ــم م جميعه
ــاء  ــى أن بن ــير إل ــال، ويش ــجن واالعتق ــل الس تفاصي
ــن  ــر م ــبوع آخ ــبوع، وأس ــو أس ــتغرق نح ــم اس القس
ــجن  ــب إدارة الس ــى تالع ــم عل ــز الفيل ــل. ورك التمثي
بأعصــاب ونفســيات املعتقلــني، إذ يتــم إرجــاع األســير 
ســامي مــن بــاب الســجن وهــو املوعــود باإلفــراج فــي 
ــر  ــمه غي ــأن اس ــجان ب ــره الس ــادل، إذ أخب ــة تب قضي
موجــود فــي قائمــة املفــرج عنهــم فــي الصفقــة رغــم 
وجــود اســمه فــي القائمــه، ثــم يأتــي الســجان ويأخــذ 
األســير ليــالً، وفــي النهايــة يفــرج عنــه بعــد التنغيص 
ــة  ــي خمس ــم ف ــارك الفيل ــه، وش ــل فرحت ــه وقت علي
واإلســكندرية  الكويــت  فــي  دوليــةن  مهرجانــات 

ــزة.67 ــد وغ ــرب والهن ــا واملغ وفرنس

مزارعــن  علــى  يعتــدون  مســتوطنون 
ومينعونهــم مــن حراثــة أراضيهــم شــرق يطــا

اعتــدى مســتوطنون، اليــوم االحــد، علــى مزارعــني فــي 
قريــة سوســيا شــرق يطــا جنــوب اخلليــل.

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــاد منس وأف
بــأن  لـ«وفــا«،  اجلبــور  راتــب  واالســتيطان  اجلــدار 
ــي  ــى أراض ــوة عل ــة عن ــيا« املقام ــتوطني »سوس مس
املواطنــني شــرق يطــا، اعتــدوا بالضــرب علــى مزارعــني 
عــزل مــن عائلــة الهرينــي فــي منطقــة وادي الرخيــم، 
ــدوث  ــبب بح ــا تس ــم، م ــة أرضه ــن حراث ــم م ومنعوه
ــوض  ــني برض ــن املزارع ــدد م ــة ع ــدي، وإصاب ــراك باألي ع

ــات. وكدم

ــن  ــلة م ــن سلس ــي ضم ــداء يأت ــذا االعت ــاف ان ه وأض

67  جريدة القدس

االعتــداءات املســتمرة التــي ينفذهــا املســتوطنون ضــد 
ــن  ــم م ــا، ومنعه ــافر يط ــم مبس ــني وممتلكاته املواطن
ــدف  ــا، به ــي فيه ــا والرع ــم وزراعته ــول الراضيه الوص
الســيطرة عليهــا لصالــح التوســع االســتيطاني، 

ــرائيلي.68 ــالل اإلس ــش االحت ــن جي ــم م بدع

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

ــي  ــون ف ــتال الزيت ــن أش ــددا م ــتوطنون، ع ــع مس اقتل
ــرب  ــارس غ ــة ح ــرب قري ــال غ ــو الع ــة أب ــة خل منطق

ــلفيت. س

»رفافــا«  مســتوطني  أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
باقتــالع  قامــوا  املواطنــني،  أراضــي  علــى  املقامــة 
ــن  ــا للمواط ــود ملكيته ــون تع ــتال زيت ــير أش وتكس

أمجــد ســلطان.

ــة  ــرة الثاني ــع للم ــداء يق ــذا االعت ــر أن ه ــر بالذك اجلدي
خــالل هــذا الشــهر، إذ قــام املســتوطنون ســابقا 
ــس  ــي نف ــني ف ــون وت ــتال زيت ــع 10 أش ــير وقل بتكس

املنطقــة.69

االثنن 2020/12/21

االحتــالل  جليــش  جديــدة  اعتــداءات 
ــرات مراقبـة وسط  واملستوطنن ونصـب كاميـ

ــل ــة الـخليـ مدينـ

نفــذت قوات االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، أمس، 
سلســلة واســعة مــن االعتــداءات فــي الضفــة، أصيب 
ــمالية،  ــوار الش ــن األغ ــي كل م ــان ف ــا مواطن جراءه
وقريــة عرانــة شــمال جنــني، مــا اقتــرن أيضــاً بتنفيــذ 
ــل  ــن قب ــى م ــجد األقص ــات املس ــد لباح ــام جدي اقتح
عشــرات املســتوطنني، عــالوة علــى تركيــب »كاميــرات 

مراقبــة« وســط اخلليــل.

ــارف  ــي، ع ــط احلقوق ــر الناش ــياق، ذك ــذا الس ــي ه وف
دراغمــة، أن مواطنــاً أصيــب فــي اعتــداء للمســتوطنني 

مبنطقــة عــني احللــوة فــي األغــوار الشــمالية.

ــى الرعــاة  ــدوا عل وأوضــح دراغمــة أن مســتوطنني اعت
ــة  ــن إصاب ــفر ع ــا أس ــوة، م ــني احلل ــة ع ــي منطق ف

ــه. ــي رأس ــة ف ــادل دراغم ــالل ع ــن ه املواط

وفــي جنــني، أصيــب الشــاب جهــاد خالــد أبــو مــراد )21( 

68  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
69  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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عامــاً، بقنبلــة غــاز فــي وجهــه أطلقهــا جنــود االحتالل 
أثنــاء تواجــده علــى الشــارع االلتفافــي شــمال شــرقي 
جنــني، ونقــل إلــى مستشــفى جنــني احلكومــي لتلقــي 

لعالج. ا

ــات  ــتوطنني باح ــرات املس ــم عش ــدس، اقتح ــي الق وف
ــالل. ــرطة االحت ــة ش ــى”، بحماي »األقص

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس احملتلــة، 
ــك،  ــودا غلي ــرف أيه ــادة املتط ــتوطناً بقي ــأن 43 مس ب
اقتحمــوا باحــات »األقصــى”، مــن جهــة بــاب املغاربــة 
ــن  ــروحات ع ــوا ش ــتفزازية، وتلق ــوالت اس ــذوا ج ونف

ــوم. ــكل« املزع »الهي

كمــا أجــرت ســلطات االحتــالل أعمــال حفــر وجتريــف 
مقبــرة  مــن  جــزء  وهــي  الشــهداء،  مقبــرة  فــي 

اليوســفية فــي املدينــة املقدســة.

وقــال مصطفــى أبــو زهــرة رئيــس جلنــة املقابــر 
ــر  ــال احلف ــل أعم ــالل تواص ــة االحت ــالمية: إن بلدي اإلس
ــرقية  ــة الش ــي اجله ــهداء، ف ــرة الش ــف مبقب والتجري
ــهداء  ــات ش ــم رف ــي تض ــفية، الت ــرة اليوس ــن املقب م

ــي.70 ــي واألردن ــني العراق ــن اجليش م

القــرى  مــن  عــددا  يهاجمــون  مســتوطنون 
اهلل رام  شــرق 

 هاجــم مســتوطنون، الليلــة، عــددا مــن القــرى شــرق 
محافظــة رام اهلل والبيــرة، واعتــدوا علــى ممتلــكات 

ــني. املواطن

ــوا  ــتوطنني هاجم ــأن مس ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــني  ــة بيت ــراف قري ــى أط ــة عل ــني الواقع ــازل املواطن من
ــوع  ــم دون وق ــدوا له ــني تص ــرق رام اهلل، وأن املواطن ش
ــراف  ــرى أط ــات أخ ــت مجموع ــا هاجم ــات، فيم إصاب
قريــة برقــة باحملافظــة واعتــدت علــى منــازل املواطنــني 

ــم. ومركباته

ــني  ــازل املواطن ــى من ــتوطنون عل ــدى مس ــك، اعت كذل
فــي قريــة املغيــر شــمال مدينــة رام اهلل، كمــا هاجمــوا 
ــة،  ــك القريب ــر مال ــة كف ــي قري ــازل ف ــن املن ــددا م ع
ــى  ــني عل ــات املواطن ــى مركب ــرون عل ــدى آخ ــا اعت فيم

ــس.71 ــق رام اهلل- نابل طري

اتفاقيــة بــني البنــك األوروبــي وبنــك فلســطني لدعــم 
الشــركات الصغيــرة بـــ 15 مليــون دوالر

واملتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  دوالر  مليــون   13
70  جريدة األيام

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاء ــا نس ــاريع تقوده ــون دوالر ملش ــرض بـــ 2 ملي وق

وقــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، وبنــك 
ــترك  ــاون مش ــة تع ــني، اتفاقي ــوم االثن ــطني، الي فلس
لدعــم املشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ورائــدات 
ــل  ــة متوي ــدمي حزم ــر تق ــطني، عب ــي فلس ــال ف األعم

ــي. ــون دوالر أميرك ــة 15 ملي بقيم

والصغيــرة  الصغــر  املتناهيــة  املشــاريع  وتعتبــر 
واملتوســطة العمــود الفقــري لالقتصــاد الفلســطيني، 
ومتثــل أكثــر مــن 98% مــن االقتصــاد احمللــي، ومــع ذلــك، 
فــإن النســاء ال ميلكــن ســوى ربــع هــذه املشــاريع. ومــع 
تفاقــم جائحــة فيــروس كورونــا، يشــكل احلصــول على 
ــاريع  ــر مش ــدة أو تطوي ــاريع جدي ــاء مش ــل إلنش متوي
ــزه. ــي وحتفي ــة أمــام منــو االقتصــاد الوطن قائمــة عقب

ــي  ــك األوروب ــيقدمها البن ــي س ــة الت ــن احلزم وتتضم
ــع  ــه م ــالل اتفاقيت ــن خ ــة م ــار والتنمي ــادة اإلعم إلع
بنــك فلســطني خــط ائتمــان بقيمــة 13 مليــون 
دوالر للشــركات الصغيــرة، مبــا يوفــر لهــا ســيولة 
اجلائحــة،  تأثيــر  مــن  التخفيــف  فــي  تســاعدها 
ــن  ــطني م ــك فلس ــذا بن ــان ه ــط االئتم ــيمكّن خ وس
ــرة األجــل للمؤسســات املتناهيــة  تقــدمي قــروض قصي
الصغــر والصغيــرة واملتوســطة التــي تواجــه ضغوطــاً 
فــي الســيولة بســبب انخفــاض أنشــطتها ودوران 

ــة. ــة لأزم ــمالها نتيج رأس

ــي  ــرأة ف ــج امل ــالل برنام ــن خ ــك م ــيعمل البن ــا س كم
األعمــال الــذي ينفــذه للبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 
ــص  ــطني، بتخصي ــك فلس ــالل بن ــن خ ــة وم والتنمي
قــرض بقيمــة 2 مليــون دوالر، وهــو أول قــرض مــن نوعــه 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة دولي ــة مالي ــن مؤسس م
ــطة  ــرة واملتوس ــاريع الصغي ــم املش ــزة لدع ــاع غ وقط
واملتناهيــة الصغــر التــي تقودهــا النســاء، مبــا ميكنهــن 
ــد  ــق املزي ــة وخل ــوال الالزم ــى األم ــول عل ــن احلص م
ــل  ــات عم ــرض آلي ــيصاحب الق ــل، وس ــرص عم ــن ف م
لتمكــني البنــك مــن اختبــار منتجــات جديــدة وتقــدمي 
شــروط إقــراض أفضــل للمشــاريع التــي تقودها نســاء، 

ــل. ــى التموي ــة وصولهــن إل ــي حتســني عملي وبالتال

ــاعدة  ــج مس ــن برنام ــطني م ــك فلس ــتفيد بن وسيس
فنيــة تدعمــه هولنــدا مــن خــالل الصنــدوق االتئمانــي 
متعــدد املانحــني التابــع للبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمار 
والتنميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتعزيــز 
قدرتــه علــى إقــراض املشــاريع التــي تقودهــا النســاء، 
ــر  مبــا فــي ذلــك إدخــال حتســينات علــى عمليــة تطوي

املنتجــات وإدارة اخملاطــر والتســويق.
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ــتتمكن  ــال، س ــي األعم ــرأة ف ــج امل ــالل برنام ــن خ وم
ــية  ــرة الرئيس ــة واخلب ــاب املعرف ــن اكتس ــاء م النس
بشــأن ريــادة األعمال عبــر مشــاريع خدمات استشــارية 
وتدريبيــة والتوجيــه وبنــاء الشــبكات والتدريــب طويــل 
األجــل، مــا ســيمنحهن املعرفــة والثقــة لتنميــة 

ــن. أعماله

ــادة  ــي إلع ــك األوروب ــس البن ــب األول لرئي ــر النائ وعب
اإلعمــار والتنميــة، يورغــن ريجترنــك، »عــن فخــره 
الكبيــر أن نكــون أول مؤسســة ماليــة تخصــص خــط 
ــا  ــو م ــطينيات. وه ــال الفلس ــدات األعم ــان لرائ ائتم
ــة  ــرص اقتصادي ــق ف ــتراتيجيتنا خلل ــع اس ــى م يتماش

ــرأة”. ــة للم متكافئ

وتابــع: تنفيــذ املشــروع بالشــراكة مــع بنــك فلســطني 
ســيضفي لــه جناحــاً أكبــر، معربــاً عــن ســعادته بهــذه 

الشراكة.

املســتمر  مؤسســته  دعــم  إن  ريجترنــك:  وقــال 
للشــركات الصغيــرة أصبــح أكثــر أهميــة مــن أي 
وقــت مضــى خــالل هــذه الفتــرة ملعاجلــة تأثيــر جائحــة 

كوفيــد 19 علــى االقتصــاد”.

بــدوره، عبــر رئيــس مجلــس إدارة بنــك فلســطني 
هاشــم الشــوا، عــن ســعادته لالتفاقيــة التــي وقعهــا 
بنــك فلســطني مــع البنــك األوروبــي، معتبــراً أن توقيــع 
ــتركة  ــا املش ــى رؤيتن ــر عل ــل آخ ــرض دلي ــة الق اتفاقي
ــطة  ــرة واملتوس ــركات الصغي ــال الش ــة أعم ــي تنمي ف
ــي  ــكل إضاف ــز بش ــع التركي ــتدامتها م ــق اس وحتقي

ــاء. ــراض النس ــى إق عل

وأضــاف، أن »االتفاقيــة ســتمكننا مــن مواصلــة دورنــا 
ــزه  ــتدام وحتفي ــي واملس ــاد احلقيق ــم االقتص ــي دع ف
ليــس فقــط بحزمــة متويــل ولكــن من خــالل املســاعدة 
الفنيــة والشــراكة مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 

والتنميــة املبنيــة علــى قيــم مشــتركة صلبــة”.

ومنــذ بــدء عملياتــه فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
ــي إلعــادة اإلعمــار  ــع البنــك األوروب فــي عــام 2017، وق
والتنميــة ثمانيــة مشــاريع بقيمــة إجماليــة قدرهــا 46 

مليــون دوالر أميركــي.72

ــدون  ــتدامة ب ــة مس ــراك: ال تنمي ــار ب املستش
ــال ــم فع ــتقرار وحك ــالم واس س

قــال رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، املستشــار احمد 
ــتقرار  ــالم واالس ــدون الس ــه ب ــني، إن ــوم االثن ــراك، الي ب
وحقــوق اإلنســان واحلكــم الفعــال، القائــم علــى 

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ســيادة القانــون ال ميكننــا أن نأمــل فــي حتقيــق التنميــة 
ــتدامة. املس

دولــة  فــي  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  أن  وأضــاف 
فلســطني تنبهــت الــى أهميــة البحــث فــي العالقــة 
والشــفافية  النزاهــة  سياســات  بــني  الســببية 
ــل  ــة املســتدامة، ال ب ــني التنمي ومكافحــة الفســاد وب
التأكيــد علــى ان التنميــة املســتدامة متــر عبــر بوابــة 

املكافحــة احلقيقيــة للفســاد.

وشــدد بــراك، خــالل كلمــة القاهــا خــالل النــدوة 
ــة  ــة ومكافح ــة النزاه ــا، هيئ ــي نظمته ــة الت الدولي
ــاد  ــة الفس ــي ملكافح ــوم الدول ــبة الي ــاد، مبناس الفس
2020، بعنــوان »مكافحــة الفســاد طريــق التنميــة 
املســتدامة«، علــى أن »الســعي نحــو التنميــة املرجــوة 
وحتقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة، يتطلــب العمــل 
نحــو اإلصــالح الشــامل واجلــاد والقابــل للقيــاس، ووضع 
مواضيــع النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد 
علــى قمــة ســلم اولوياتنــا. فالتنميــة الســليمة 

ــاد”. ــة للفس ــة حقيقي ــب مكافح تتطل

كمــا شــدد علــى ان اهــداف التنميــة املســتدامة 
الوطنيــة  العــام 2030، واجنــدة السياســات  نحــو 
للحكومــة نحــو العــام 2022، تشــكل مرجعاً أساســياً 
لتعزيــز  القطاعيــة  الوطنيــة عبــر  لالســتراتيجية 
 ،2022-2020 للفتــرة  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 
ــات الهــدف 16 مــن أهــداف  والتــي تســتند الــى مكون
التنميــة املســتدامة 2030، الــذي ينــص علــى »الســالم 
محــدد  وبشــكل  القويــة«،  واملؤسســات  والعــدل 
تســتند االســتراتيجية علــى توصيــات الفريــق الوطنــي 
ــطيني  ــوزراء الفلس ــس ال ــام مجل ــذي ق ــدف 16 ال لله

ــكيله. ــام 2018 بتش ــي الع ف

وأضــاف فــي كلمتــه بهــذه املناســبة: »تســاهم هيئــة 
مكافحــة الفســاد فــي حتقيــق غايــات الهــدف 16 
املرتبطــة مبنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وهــي 
ــز  ــث تعزي ــن حي ــات: )16.4، 16.5، 16.6، 16.10( م الغاي
الرقابــة علــى اداء املؤسســات العامــة، وادارة املــال 
ــة  ــة، ومالحق ــاءلة والرقاب ــر أدوات املس ــام، وتطوي الع
ــن  ــالت م ــع االف ــي من ــاهمة ف ــاد، واملس ــا الفس قضاي
ــز  ــى أداء وتعزي ــة عل ــي الرقاب ــاهمة ف ــاب، واملس العق
ــة  ــة اركان العدال ــة ونزاه ــة وفاعلي ــتقاللية وحيادي اس
ــات  ــة واملؤسس ــة األمني ــاء واملؤسس ــه القض ــا في مب
ــة  ــة مكافح ــى أن هيئ ــيرا ال ــمية، مش ــة الرس الرقابي
الفســاد الفلســطينية عقــدت فــي مثــل هــذا الوقــت 
مــن العــام املاضــي مؤمترهــا الدولــي األول بعنــوان 
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ــتدامة«،  ــة املس ــل التنمي ــن اج ــة م ــة وحوكم »نزاه
ــل  ــس العم ــه لتكري ــى مخرجات ــة عل ــت باملتابع وقام
ــفافية  ــة والش ــة والنزاه ــادئ احلوكم ــز مب ــى تعزي عل
ــة  ــي دول ــتدامة ف ــة لالس ــة القابل ــل التنمي ــن اج م
ــود،  ــة للصم ــة القابل ــل التنمي ــى االق ــطني او عل فلس
وانــه بــدون الســالم واالســتقرار وحقــوق اإلنســان 
ــون - ال  ــيادة القان ــى س ــم عل ــال، القائ ــم الفع واحلك

ــتدامة. ــة املس ــق التنمي ــي حتقي ــل ف ــا أن نأم ميكنن

ــود  ــن اجله ــات م ــراك مقتضب ــار ب ــتعرض املستش واس
ــق  ــى حتقي ــول ال ــطني للوص ــة فلس ــا دول ــي بذلته الت
غايــات مجموعــة الشــفافية والنزاهــة ضمــن الهــدف 
ــى ان  ــيرا ال ــتدامة، مش ــة املس ــداف التنمي ــن اه 16 م
ــتمل  ــي تش ــة 16.4: الت ــن الغاي ــت ضم ــة عمل الهيئ
علــى احلــد بقــدر كبيــر مــن التدفقــات غيــر املشــروعة 
لأمــوال واألســلحة وتعزيــز اســترداد األصــول املســروقة 
واعادتهــا، ومكافحــة جميــع اشــكال اجلرميــة املنظمــة 
بحلــول عــام 2030، حيــث تضمنــت االســتراتيجية عبــر 
القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد )2020-

ــمل  ــي تش ــة والت ــدات االجرامي ــوع العائ 2022( ملوض
)املتحصــالت اجلرميــة واملبالــغ املســتردة واألصــول 

ــتردة(. املس

كمــا أشــار الــى انــه ضمــن الغايــة 16.5: احلــد بدرجــة 
كبيــرة مــن الفســاد والرشــوة بجميــع أشــكالهما، فان 
قانــون مكافحــة الفســاد يلتــزم بجرائــم الفســاد التــي 
نصــت عليهــا االتفاقيــة األمميــة ملكافحــة الفســاد مبــا 
ــل  ــوة. مت تعدي ــرض الرش ــب وع ــول وطل ــرم قب ــا ج فيه
ــون مكافحــة الفســاد خــالل العــام 2018 وأصبــح  قان
نافــذاً بتاريــخ 2019/3/9 ليصبــح أكثــر تخصيصــاً 
لشــبهات الفســاد التــي نــص عليهــا القانــون املعــدل 

فــي العــام 2010.

ــات  ــاء مؤسس ــة 16.6: انش ــن الغاي ــني وضم ــي ح ف
ــع  ــى جمي ــاءلة عل ــة للمس ــفافة وخاضع ــة وش فعال
املســتويات، فــان الهيئــة ســعت الــى حتقيــق ذلــك مــن 
خــالل السياســات واملمارســات الوقائيــة التــي حتــد مــن 
ــف  ــات التوظي ــع كسياس ــي اجملتم ــاد ف ــة الفس ممارس
ــز الشــفافية فــي احلمــالت  فــي القطــاع العــام، وتعزي
ــات  ــع متطلب ــية، ووض ــزاب السياس ــة واألح االنتخابي
ــاالت ذات  ــي اجمل ــيما ف ــة ال س ــة معين ــروط وقائي وش
األهميــة القصــوى فــي القطــاع العــام مثــل الســلطة 
ــة. ــوال العام ــة، وإدارة األم ــتريات العام ــة، واملش القضائي

ــة  ــة 16.10: كفال ــن الغاي ــة ضم ــت الهيئ ــا عمل كم
وصــول اجلمهــور إلــى املعلومــات وحمايــة احلريــات 
ــات  ــة واالتفاق ــريعات الوطني ــاً للتش ــية، وفق األساس

ــي  ــق ف ــون احل ــودة قان ــاز مس ــل إجن ــن اج ــة، م الدولي
ــه  ــام 2013 قدمت ــي الع ــات، وف ــى املعلوم ــول عل احلص
جمللــس الــوزراء، بالتشــاور مــع كافــة األطراف الرســميني 
والقطاعــني املدنــي واخلــاص. علــى امــل ان يتــم إصــداره 
ــة  ــز النزاه ــة لتعزي ــتراتيجية الوطني ــرة االس ــالل فت خ
لنــا  يتســنى  حتــى  احلاليــة،  الفســاد  ومكافحــة 
ــن  ــكل يضم ــذه بش ــراءات لتنفي ــس واإلج ــع األس وض
للمواطــن حقــه فــي الوصــول الــى املعلومــات بالوقــت 

ــة. ــة املرغوب ــب والنوعي املناس

ــم  ــرص الدائ ــى احل ــد عل ــه بالتأكي ــراك كلمت ــم ب وخت
فــي هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية لتمتــني 
ــة النزاهــة  ــز عالقــة التعــاون املشــترك مــع هيئ وتعزي
ومكافحــة الفســاد فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية 
التعــاون  علــى  دائمــا  حرصــت  التــي  الشــقيقة 
املشــترك فــي تبــادل اخلبــرات بــني البلديــن الشــقيقني، 
ــتركة  ــطة املش ــج واألنش ــذ البرام ــك تنفي ــي ذل ــا ف مب
ــارات ومشــاركات فــي  ــي توجــت بعــدة لقــاءات وزي الت
ــة  ــر اجلهــود املهني مؤمتــرات مختلفــة فــي إطــار تطوي
نحــو تعزيــز جهــود النزاهــة والتدابيــر الوقائيــة املعــززة 

ــاد.73 ــاردة للفس ــة الط للبيئ

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 2020/12/13 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.2020 /12 /19

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)179( 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.

ــي  ــة الت ــة مــن املقــاالت اإلخباري ــر جمل يعــرض التقري
حتمــل حتريضــا وعنصريــة جلّيــة ضــد الفلســطينيني، 
كمــا ويســتعرض مقابــالت تلفزيونيــة وتقاريــر مصــّورة، 
ــو  ــى الرادي ــالت عل ــة، ومقاب ــرة االخباريّ ــن النش ضم
اإلســرائيلي ضمــن البرامــج األكثــر شــعبية فــي 
ــمني  ــى قس ــر عل ــوي التقري ــرائيلي. يحت ــارع اإلس الش
مختلفــني؛ يتطــرّق القســم األول إلــى رصــد التحريــض 
ــن  ــوب م ــرائيلي املكت ــالم اإلس ــي االع ــة ف والعنصري
صحــف اخباريــة مختلفــة. الصحــف التــي متّ رصدهــا 
هــي: »يديعــوت أحرونــوت/ يتيــد نئمــان/ هموديــع/ 

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم  ــا القس ــوم«. أم ــرائيل هي ــس/ يس ــف/ هآرت معاري
ــي  ــض ف ــة والتحري ــتعرض رصــد العنصري ــي، يس الثان
ــدة  ــة لع ــار اليومي ــرات االخب ــّورة لنش ــة املص الصحاف
قنــوات إســرائيلّية مختلفــة؛ قنــاة »كان«، والقنــاة 
الثانيــة، والقنــاة العاشــرة، والقنــاة 7 والقنــاة 20. 
باإلضافــة إلــى هــذا، متّ تعّقــب أكثــر البرامــج شــعبية 
ــي  ــّية »جال ــة الرئيس ــرائيلي لإلذاع ــارع اإلس ــي الش ف

ــت”. ــيت بي ــاهل« و »ريش تس

نســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
ــة  ــى حرك ــة وعل ــة الغربي ــي الضف ــق ج ف ــى مناط عل

ــة. املقاطعــة الدولي

ــوم« مقال يتطــرّق  ــى صحيفــة »يســرائيل هي جــاء عل
ــون  ــرح قان ــة ملقت ــراءة التمهيدي ــة بالق ــى املصادق إل
تســوية البــؤر االســتيطانية، مدعيــا »صــادق البرملــان، 
مقتــرح  علــى  التمهيديــة  بالقــراءة  أمــس،  يــوم 
ــؤر  ــاة« لتســوية الب ــون يحمــل اســم »نســيج احلي قان
ــة أرض  ــاء جلن ــا رؤس ــادر اليه ــذي ب ــتيطانية، وال االس
إســرائيل عضــو البرملــان بتســلئيل ســموتريتش )ميينــا( 

ــود(. ــس )الليك ــم كات وحايي

ــؤر  ــوية الب ــة تس ــتقع مهم ــون س ــرح القان ــا ملقت وفق
ــة  ــى أراض تابع ــع عل ــي تق ــاء الت ــتيطانية واالحي االس
عــن  املســؤولة  الســلطات  عاتــق  علــى  للدولــة، 
التخطيــط فــي »يهــودا والســامرة«. ســيتلقى ســكان 
املناطــق التــي ســتمر صيرورة تســوية جميــع اخلدمــات 
البلديـّـة، مــا يشــمل مــد خطــوط كهربــاء وميــاه. كمــا 
ــرف  ــؤر كمعت ــك الب ــع تل ــتتعامل م ــة س ان احلكوم
بهــا وبالتالــي ســتمّدها بامليزانيــات لبنــاء بنــى حتتيــة 
وإقامــة مؤسســات تربويــة وجماهيريــة. جــاء فــي ملف 
ــرائيل  ــة إس ــون ان »حكوم ــرح القان ــيرات ملقت التفس
ــي  ــاء الت ــة واألحي ــة األبني ــوية مكان ــرار تس ــذت ق اتخ
أقيمــت فــي يهــودا والســامرة واألغــوار خــالل العقديــن 
ــر واضــح خصوصــا  ــق القــرار غي ــن، إال ان تطبي األخيري

ــذ اتخــاذ هــذا القــرار”. ــى ضــوء مــرور 3 أعــوام من عل

ــة  ــة املقاطع ــى حرك ــض عل ــياق التحري ــي س ــا ف وأم
الدوليــة، جــاء علــى ذات الصحيفــة مقال محرّضاعلــى 
حركــة املقاطعــة، مدعيــا »نشــرت صحيفــة »هآرتــس« 
مــع  املقابــالت  مجموعــة  األســبوع،  هــذا  نهايــة 
ــي  ــات ف ــك مالحق ــون ان هنال ــة يّدع ــخصيات أملاني ش
ــوان  ــل عن ــرائيل، حتم ــدي إس ــتهدف ناق ــم تس دولته
ــة  ــف حرك ــدون تعري ــم يقص ــعوذات«. ه ــد املش »صي
الـ BDS كمعاديــة للســامية وفقــا لغالبيــة حكومــات 
ــاطات  ــف نش ــي وق ــوة ف ــذه اخلط ــمحت ه ــا. س أملاني
احلركــة – أبحــاث، مؤمتــرات، معــارض – علــى الصعيــد 

اجلامعــّي والتربــوي، إذ مــن ميــّول تلــك النســاطات هــم 
ــي. ــعب األملان ــن الش ــب م ــي الضرائ دافع

ــا  ــا أملاني ــم تتوقعه ــي ل ــرى والت ــأة الكب ــن، املفاج ولك
كانــت: عريضــة وُقـّـع عليهــا مجموعــة مــن األكادمييني 
اليهــود واإلســرائيليني اخملضرمــني، الذيــن يعملــون فــي 
ــني  ــب، محاول ــل أبي ــالن«، وت ــار اي ــا، »ب ــات حيف جامع
حركــة  نشــاط  ان  األملانيــة  للحكومــة  التوضيــح 
الـ BDS فــي اجلامعــات األملانيــة ليــس عــداء للســامية، 
ــرائيل. ــة إس ــد دول ــرعي ض ــد ش ــن نق ــدث ع ــا نتح وامن

ــة  ــات أملاني ــم زار جامع ــم منه ــح ك ــن الواض ــس م لي
او يتحــدث األملانيــة او العربيــة، وكــم منهــم اســتغل 
معرفته فــي مجــال املنهــج البحثــي جلمــع املعلومــات 
ــتنتاج. كان  ــذا االس ــوا له ــل ان يتوّصل ــات قب واملعطي
ــات  ــي اجلامع ــني ف ــع أكادميي ــدث م ــم التح بإمكانه
األملانيــة او التحــدث مــع طــالب يهــود مت االعتــداء 

ــة... ــة املقاطع ــطاء حرك ــل نش ــن قب ــم م عليه

حركــة  بتعريــف  أملانيــا  حكومــة  تقــم  لــم 
الـ BDS كمعاديــة للســامية خلوفهــا علــى مســتقبل 
اليهــود. احلكومــات األوروبيــة لــم ولــن تكــن درعــا واقيــا 
ــي  ــى »األراض ــوف عل ــركل بخ ــر م ــود. تنظ ــا اليه لن
ــات  ــون لتعليم ــكانها ال يكترث ــث ان س ــة« حي التركي
ــل  ــي داخ ــكل فعل ــا بش ــا ذاتي ــرون حكم ــا ويدي كورون
حــدود أملانيــا. تعبــر مــركل مــرة تلــو األخــرى عــن خيبــة 
أملهــا ان أملانيــا اســتوعبت الالجئــني »لتحويلهــم 
ــو  ــة الـ BDS ه ــاط حرك ــف نش ــان«. وق ــني أمل ملواطن
ــيتدفق  ــه س ــح ب ــم تنج ــان، اذا ل ــا امتح ــبة له بالنس
ــا  ــدة. م ــة جدي ــة ونازي ــركات جهادي ــات ح ــى اجلامع إل
ــا  ــرائيل، امن ــب إس ــس ح ــة لي ــة األملاني ــرّك احلكوم يح

ــي”. ــوف األملان اخل

يسرائيل هيوم

17.12.2020

الون جدعون

ــراءة  ــه بالق ــودق علي ــتيطانية« ص ــؤر االس ــون الب قان
التمهيديــة

صــادق البرملــان، يــوم أمــس، بالقــراءة التمهيديــة علــى 
مقتــرح قانــون يحمــل اســم »نســيج احليــاة« لتســوية 
ــة  ــاء جلن ــا رؤس ــادر اليه ــذي ب ــتيطانية، وال ــؤر االس الب
ــموتريتش  ــلئيل س ــان بتس ــو البرمل ــرائيل عض أرض إس

ــود(. ــس )الليك ــم كات ــا( وحايي )ميين

ــؤر  ــوية الب ــة تس ــتقع مهم ــون س ــرح القان ــا ملقت وفق
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أراضــي  تقــع علــى  التــي  واالحيــاء  االســتيطانية 
تابعــة للدولــة، علــى عاتــق الســلطات املســؤولة عــن 
ــكان  ــيتلقى س ــامرة. س ــودا والس ــي يه ــط ف التخطي
املناطــق التــي ســتمر صيرورة تســوية جميــع اخلدمــات 
ــاه.  ــاء ومي ــوط كهرب ــد خط ــمل م ــا يش ــة، م البلديّ
كمــا ان احلكومــة ســتتعامل مــع تلــك البــؤر كمعتــرف 
بهــا وبالتالــي ســتمّدها بامليزانيــات لبنــاء بنــى حتتيــة 
وإقامــة مؤسســات تربويــة وجماهيريــة. جــاء فــي ملف 
ــرائيل  ــة إس ــون ان »حكوم ــرح القان ــيرات ملقت التفس
ــي  ــاء الت ــة واألحي ــة األبني ــوية مكان ــرار تس ــذت ق اتخ
أقيمــت فــي يهــودا والســامرة واألغــوار خــالل العقديــن 
ــر واضــح خصوصــا  ــق القــرار غي ــن، إال ان تطبي األخيري

ــذ اتخــاذ هــذا القــرار”. علــى ضــوء مــرور 3 أعــوام من

حتليل اخلبر:

ــاه  ــة جت ــة ومقونن ــوات واضح ــرائيل خط ــو إس تخط
شــرعنة وتســوية جميــع املســتوطنات وذلــك متهيــدا 
خلطــوة فــرض النفــوذ اإلســرائيلي علــى الضفــة 
ــد شــبكات  ــر، مل ــون اخلطي ــة. يهــدف هــذا القان الغربي
ميــاه وكهربــاء للبــؤر االســتيطانية املتفرقــة وبالتالــي 
حتويــل ميزانيــات لبنــاء مؤسســات تربويــة وجماهيريــة. 
واألخطــر مــن هــذا كلــه، وفقــا لهــذا القانــون اي تراجع 
ــة مســتوطنة سيتطلب اســتفتاء  او انســحاب مــن اي
شــعبيا او موافقــة أكثــر مــن 80 عضــو برملــان، إذ انــه 
مــن الصعــب احلصــول علــى هــذا العــدد خصوصــا ان 
اخلطــاب املهيمــن علــى الشــارع اإلســرائيلي اليــوم هــو 

ــي. اخلطــاب اليمين

يديعوت أحرونوت

15.12.2020

بن دور مييني

يصّوتون بشكل فوري

ــه بشــرى تطبيع العالقــات  ــا ب ــذي تلقين فــي اليــوم ال
مــع املغــرب، قــام اجملتمــع الدولــي بنهــج ذات التصــرّف 
ــدة 7  ــأمم املتح ــع ل ــام التاب ــس الع ــذ اجملل ــاد: اتخ املعت
ــك دوال  ــح ان هنال ــرائيل. صحي ــة إس ــق دول ــرارات بح ق
ــدول  ــني ال ــن ب ــه م ــد ان ــم. بالتأكي ــي العال ــرى ف أخ
التــي متــس بحقــوق اإلنســان لــن تكــون إســرائيل مــا 
بــني أول 10 دول، وال حتــى ثانــي 10 دول. مــن الصحيــح 
انــه مت نقــل املاليــني مــن الالجئــني خملّيمــات إعــادة 
التأهيــل، مت احتــالل أراض واســعة جــدا، قُتــل اآلالف مــن 
ــا  ــال، وغيره ــي االعتق ــودون ف ــني، صحفيو موج املواطن
مــن االحــداث. ولكــن، لــم يهــم اجملتمــع الدولــي أيٌّ مــن 

ــك االحــداث. فقــط إســرائيل. تل

 194 قــرار  علــى  وتؤكــد  تعــود  القــرارات  احــدى 
للمجلــس العــام لــأمم املتحــدة والــذي صدر عــام 
ــن  1948، ويعنى بالالجئــني العــرب مــن فلســطني، الذي
ــذي  ــى فلســطينيني الحقــا. هــذا القــرار، وال ــوا إل حتول
ــر العالــم انــه لــكل  حتــول إلــى تصويتــا اعتياديــا، يُذكّ
إنســان احلــق فــي البقــاء فــي وطنــه، وان لــكل الجــئ 
فلســطيني حــق علــى ممتلكاتــه. ملــاذا؟ حتــّول عشــرات 
ماليــني األوروبيــني إلــى الجئــني خــالل النصــف األول من 
ــم  ــن وطنه ــني م ــرات املالي ــرد عش ــابق. ُط ــرن الس الق
ــوع  ــع وق ــن م ــة، بالتزام ــة الثاني ــرب العاملي ــب احل عق
النكبــة الفلســطينية. مــن منهــم حظــي علــى حــق 

ــه؟ ــترجع ممتلكات ــم اس ــن منه ــودة؟ م الع

مــن بــني كل دول الغــرب، فقــط كنــدا والواليــات 
املتحــدة، باإلضافــة إلــى إســرائيل طبعــا، صّوتــوا ضــد 
ــرار.  ــع الق ــت م ــا، صوت ــة وقاحته ــا، لقّم ــرار. املاني الق
ــني  ــرات مالي ــني عش ــن ب ــه م ــام ألن ــر لالهتم ــذا مثي ه
الالجئــني فــي تلــك الســنوات، كان هنالــك علــى األقــل 
12 مليــون الجــئ مــن متحدثــي اللغــة األملانيــة حيــث 
ــد  ــرى بع ــدا، ودول اخ ــيكيا، وبولن ــن تش ــم م مت طرده
ــة. أولئــك الالجئــني أقامــوا فــي  ــة الثاني احلــرب العاملي
أملانيــا جمعيــة متثّلهــم حتمــل اســم BvD. هل هنالــك 
ــني الالجئــني مــن فلســطني والالجئــني مــن  اختــالف ب
ــني  ــا اجملموعت ــت كلت ــر. دفع ــدا؟ صف ــيكيا وبولن تش
ثمــن العدوانيــة، حتــى لــو هــم أنفســهم لــم يأخــذوا 
جــزءا فــي املعركــة. الفــرق هــو، ان منظمة BvD تُعتبــر 
ميينــا متطرفــا، فــي املاضــي أدرجوا فــي صفــوف النازيني 
ــم  ــل منه ــة تتنّص ــة األملاني ــث ان احلكوم ــدد، حي اجل
ــح  ــن الواض ــم. م ــترجاع أمالكه ــم الس ــن مطالبه وم
انــه إذا طالــب األملــان وعشــرات ماليــني الالجئــني حــق 
اســترجاع أمالكهــم ســتقوم حــرب عامليــة ثالثــة 
ــي  ــى الصــراع العرب ــا. ولكــن، حــني نصــل إل فــي أوروب
– إســرائيلي، أملانيــا كســائر دول أوروبــا، تدعــم بشــكل 
مباشــر وفــوري مطالبــة »حــق العــودة«، والتــي وفقــا 
لتعريفهــا تُعتبــر تقويضــا لدولــة إســرائيل. مــن 
املمكــن ان كال مــن أملانيــا أو الدمنــارك أو فرنســا ال 
تقصــد ذلــك. ولكــن، حــني تصــّوت تلــك الــدول بشــكل 
ثابــت وفــوري لصالــح هــذا القــرار بــكل وقاحــة 
ــزول  ــطينيني بالن ــم ال يساعدون الفلس ــة – ه وازدواجي
عــن الشــجرة. امنــا العكــس. ال يوجــد اي احتمــال 
ــض  ــم لتقوي ــن مطلبه ــطينيون ع ــازل الفلس ان يتن
إســرائيل حــني يلقــى هــذا املطلــب دعمــا مــن الــدول 

ــرائيل. ــة إلس ــة الصديق األوروبي

حتليل اخلبر:



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

42

 كانون أول   ٢٠٢٠

يُكثــر الصحفــي بــن درور ميينــي، واملعــروف بآرائــه 
ــه  ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــة للش ــة املعادي اليميني
ــة  ــى قضي ــرّق إل ــاالت تتط ــة مق ــن كتاب ــة، م العادل
الالجئــني الفلســطينيني وقــرار مجلــس األمــن رقم 194 
الــذي يضمــن »حــق العــودة« لالجئــني. يتعامــل ميينــي 
ــم  ــزع حّقه ــاب ين ــطينيني بخط ــني الفلس ــع الالجئ م
ــن  ــم، م ــترجاع ممتلكاته ــم الس ــودة ومطالبه ــي الع ف
خــالل مقارنتهــم مــع الجئني آخريــن مت تهجيرهــم 
ــان احلــرب العامليــة الثانيــة. مــا ال  ــرة إب فــي تلــك الفت
يســتطع ميينــي، وكثيــرون غيــره، فهمــه وتذويتــه هــو 
ان الالجئــني الفلســطينيني لــم يختــاروا الهــروب وتــرك 
ــروا  ــا ُهّج ــرب امن ــبب احل ــم بس ــم باختياره ممتلكاته
عنــوة إلقامــة دولــة إســرائيل مــع أغلبيــة يهوديــة على 

أراضيهــم وبيوتهــم وقراهــم. 

 

رصد السوشيال ميديا

فيسبوك

16.12.2020

نير بركات – عضو برملان عن الليكود

انــا ادعــم مقتــرح القانــون لتســوية البؤر االســتيطانية 
ــان.  ــوم فــي البرمل ــت الي ــذي ســيتم تقدميــه للتصوي ال
ــع  حــان الوقــت لتصحيــح اخلطــأ الفــادح جتــاه الطالئ

ــا. ــن يبنــون ويعــززون بالدن الذي

فيسبوك

17.12.2020

عوزي ديان  - عضو برملان عن الليكود

ــاط(  ــش االحتي ــي جي ــواء )ف ــان الل ــو البرمل •       عض
ــان: ــوزي دي ع

ــى  ــة عل ــراءة التمهيدي ــس بالق ــوم أم ــا ي •       صادقن
ــتيطانية. ــؤر االس ــوية الب ــاة لتس ــيج احلي ــون نس قان

•       ممنــوع ان نتوقــف اآلن – جلنــة التــوراة فــي البرملــان 
برئاســتي، جتتمــع اليــوم مــع البــؤر االســتيطانية 
إلضــاءة الشــمعة الثامنــة مــن عيــد األنــوار فــي 
ــام  ــرعة إلمت ــوة وس ــكل ق ــتمر ب ــوار. نس ــة األغ منطق
ــز  ــة الن تعزي ــراء الثالث ــون بالق ــى القان ــة عل املصادق
االســتيطان فــي يهــودا والســامرة هــو بوصلتنــا 

القوميــة.

“لم نأخذ أرضا غريبة... امنا أرض اآلباء”.

تويتر

16.12.2020

ميكي زوهر – عضو برملان عن الليكود

الليكود ألجل البؤر االستيطانية!

ــون  ــان القان ــي البرمل ــوم ف ــا الي ــا، صادقن ــا وعدن مثلم
ــامرة.  ــودا والس ــي يه ــتيطانية ف ــؤر االس ــوية الب لتس
الوضــع الــذي يعيشــون بــه النــاس هنــاك بــدون بنــى 
ــون.  ــو جن ــاء ه ــاه والكهرب ــل املي ــية مث ــة أساس حتتي
امتامــه  املوضــوع حتــى  علــى  بالعمــل  سأســتمر 

ــه. وقوننت

تويتر

17.12.2020

إيلي كوهن – وزير االستخبارات

مــن احملــزن انــه مــن أجــل جلــب بعــض االصــوات هنالك 
ــي  ــة الت ــدس، املدين ــع الق ــتعدون بي ــيون مس سياس

وّجــه آباؤنــا صلواتهــم إليهــا منــذ آالف الســنوات.

القــدس الكاملــة واملوحــدة، ســتبقى عاصمة الشــعب 
ــودي لأبد. اليه

تويتر

16.12.2020

إيلي كوهن – وزير االستخبارات

البــؤر  تســوية  قانــون  لصالــح  اليــوم  صوتــت 
. نية ســتيطا ال ا

تعزيــز االســتيطان فــي يهــودا والســامرة يحظــى 
بقيمة عليــا بالنســبة للمعســكر الوطنــي وحــزب 

ــود. الليك

ــم  ــاء« )مكابي ــا أرض اآلب ــة... امن ــا غريب ــذ أرض ــم نأخ “ل
.)15  ،1

تويتر

17.12.2020

متان كهانا – عضو برملان عن ميينا

محاولــة بائســة الجتــذاب أصــوات إضافيــة مــن 
معســكر اليســار املتطــرف الــذي مــا زال يؤمــن ان 
القــدس يجــب ان تكــون أيضــا عاصمــة دولة فلســطني 



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

43

 كانون أول   ٢٠٢٠

ــة. اإلرهابي

ســيختفي حــزب »كاحــول الفــان« قريبــا مــن اخلارطــة 
السياســية. القــدس املوحــدة والكاملــة ســتبقى 

ــن. ــد اآلبدي ــى أب ــودي إل ــعب اليه ــة الش عاصم

تويتر

17.12.2020

بتسلئيل سموتريتش – عضو برملان عن ميينا

ســتبقى القــدس العاصمــة املوحــدة لدولــة إســرائيل، 
ــا ألي دولــة أخــرى،  وفقــط لهــا، ولــن يكــون بهــا مكان
ــي  ــي بن ــد ان يختف ــى بع ــال حت ــوم أص ــن تق ــي ل الت

ــية. ــاحة السياس ــن الس ــه م ــس وحزب غانت

رصد القنوات

املصدر: موقع منظمة » كسر الصمت »

التاريخ: 14.09.2011

شهادة اجلندي احملرر ساغي طال

كتيبة 50، ناحل

املقدمة:

يــروي هــذا اجلنــدي شــهادته الــذي خــدم فــي اخلليــل، 
ــق  ــي تطبي ــرائيليني ف ــود اإلس ــوم اجلن ــف كان يق كي
تدريبــات االعتقــاالت علــى الفلســطينيني األبريــاء، 
واقتحــام بيوتهــم وإزعاجهــم وانتهــاك خصوصيتهــم 
ــة  ــى كيفي ــدرب عل فــي بيوتهــم فقــط مــن أجــل الت

إدارة االعتقــاالت!

املصدر: ماكو

التاريخ: 11.08.2015

تقرير خاص: حتى اجلرمية القادمة

لروني دانييل ويوآف ليمور

القسم األول من الترجمة: )22:55-11:34(

املقدمة:

يلقــي اجلــزء الثانــي مــن ترجمــة الفيديــو علــى تقصيــر 
ــاء  ــاباك والقض ــاز الش ــرائيلية، وجه ــات اإلس املؤسس
فــي معاجلــة ظاهــرة العنــف واإلرهــاب الــذي يفتعلــه 
ــم،  ــق معه ــي التحقي ــاهل ف ــالل، والتس ــبيبة الت ش
أفعالهــم  رغــم  لهــم،  أحــكام مخففــة  ونســب 

ــة. اإلرهابي

ويبــرز التقريــر اخلطــر والتهديــد الذي يشــكله نشــطاء 
ــام  ــى قي ــالل عل ــي الت ــدون ف ــرف املتواج ــني املتط اليم
ــارزة والرفيعــة، ومــع  ــة إســرائيل وشــخصياتها الب دول
ــم  ــط لردعه ــم والتخطي ــح افعاله ــم كب ــك ال يت ذل
يتوقفــوا عن تشــكيل اخلطــر ســواء علــى  حتــى 

ــرائيلية!74 ــات اإلس ــى املؤسس ــطينيني أو عل الفلس

الثالثاء 2020/12/22

»بوابــات االحتــالل« قيــود حتــّول عن الســاكوت 
ملنطقــة معزولــة فــي األغوار

ال يخفــي مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة 
طوبــاس واألغــوار الشــمالية، معتــز بشــارات، خشــيته 
مــن إقــدام ســلطات االحتــالل علــى عــزل عــني 
الســاكوت مــن جديــد عــن عمقهــا الفلســطيني 
ــع  ــى وض ــت عل ــد أن أقدم ــمالية، بع ــوار الش ــي األغ ف
ــى  ــؤدي إل ــل امل ــى املدخ ــس، عل ــني، أم ــني حديديت بوابت
ــر محــط أطمــاع املســتوطنني  ــي تعتب ــع العــني الت نب

ــا. ــيطرة عليه للس

بوابتــني  وقــال بشــارات: نصبــت قــوات االحتــالل، 
حديديتــني قــرب عــني الســاكوت، حتديــداً علــى مدخــل 
ــة،  ــطينية -األردني ــدود الفلس ــن احل ــة م ــع القريب النب
معربــاً عــن خشــيته مــن أن تكــون هــذه اخلطــوة مبثابــة 

ــني. ــام املواطن ــة أم ــزل املنطق ــة لع مقدم

ــران  ــة حزي ــان نكس ــرة إب ــاكوت املدم ــة الس ــع قري وتق
ــى  ــوار، عل ــي األغ ــرى ف ــة أخ ــع 32 قري ــام 1967 م الع
عمليــة  وحتتــاج  األردن،  مــع  الفلســطينية  احلــدود 
ــام  ــول ألغ ــة حق ــاز أربع ــوم اجتي ــا الي ــول إليه الوص

ــالل. ــا االحت زرعه

ــرى  ــالل كل الق ــر االحت ــذ تدمي ــارات: »من ــاف بش وأض
ــرى  ــي الق ــر األردن، وه ــى نه ــة عل ــطينية املطل الفلس
احلدوديــة مــع األردن، كان الدخــول إلى منطقــة ملغومة 
ــح  ــالل فت ــن االحت ــتحيالً، لك ــراً مس ــاكوت أم كالس
قبــل أعــوام طريقــاً عســكرية يســلكها املســتوطنون 
ــن  ــا مك ــو م ــاكوت، وه ــاء الس ــني م ــى ع ــول إل للوص

ــك«. الفلســطينيني مــن دخولهــا بعــد ذل

وتابــع: »كانــت عــني الســاكوت وال تــزال محــط أطمــاع 

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املســتوطنني للســيطرة عليهــا، حيــث يتوجــه هــؤالء 
ــام مــع ســاعات الظهــر، إلــى العــني  فــي معظــم األي
ــى  ــون مسدســاتهم عل للســباحة فيهــا، وهــم يحمل
خصورهــم ويســيرون بــني الفلســطينيني الذين يــزورون 

القريــة بهــدف إخافتهــم«.

خلــف ســياج يفصــل هــذه القريــة الفلســطينية عــن 
األردن، ويحمــل الفتــات حتذيريــة »احتــرس مــن األلغــام«، 
ميكــن رؤيــة القــرى األردنيــة التــي ال تبعــد ســوى مئــات 

األمتــار عنهــا.

وقــال بشــارات لـ«األيــام«: فــي العــام 2016، أقــرت 
ــي الســاكوت بعــد  ــا اإلســرائيلية ألهال احملكمــة العلي
ــن  ــو 3500 دومن م ــادة نح ــا، إع ــة رفعوه ــاوى قضائي دع
أصــل ســتة آالف دومن مــن أراضــي املواطنــني، لكــن علــى 
أرض الواقــع لــم يطبــق القــرار بعــد، بــل ال يــزال املــكان 
يضــج مبســتوطنني يســتجمون فــي نبــع القريــة 

ــلحة. ــون باألس ــود مدجج ــهم جن يحرس

وســكنت قريــة الســاكوت قبيــل تهجيرهــا نحــو 
ــد  ــاورة بع ــرى اجمل ــا والق ــتوطن أرضه ــة، ليس 800 عائل
احتاللهــا زهــاء ســتة آالف مســتوطن فــي ثمانــي 

مســتوطنات وســتة معســكرات للجيــش«.75

ــى أراضــي  ــا« عل مســتوطنون يضعــون »كرفان
قريــة أم الريحــان جنــوب غــرب جنــن

 وضــع مســتوطنون، اليوم الثالثــاء، »كرفانــا« علــى 
أراضــي قريــة أم الريحــان مبنطقــة يعبــد جنــوب غــرب 

جنني.   

ــتوطنني  ــا«، إن املس ــة لـــ »وف ــادر محلي ــت مص وقال
الواقعــة  القريــة  عند مفتــرق  »كرفانــا«  وضعــوا 
ــة  ــري، ومحاط ــع العنص ــم والتوس ــدار الض ــف ج خل

باملســتوطنات.

وأضافــت أن قــوات االحتــالل واملســتوطنني، كثفــوا 
مــن تواجدهــم العســكري خــالل األيــام املاضيــة، فــي 

ــة.76 ــط القري محي

مســتوطِنة حتــاول دهــس ثالثــة أطفــال أشــقاء 
خلليل با

 حاولــت مســتوطِنة، اليــوم الثالثــاء، دهــس ثالثــة 
ــاذاة  ــس مبح ــل جال ــة جب ــي منطق ــقاء ف ــال أش أطف
مســتوطنة »حفــال جــال« املقامــة علــى أراضــي 

ــل. ــرق اخللي ــني ش املواطن

75  جريدة األيام
76  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وقــال املواطــن راشــد التميمــي أحــد ســكان املنطقــة، 
ــقاء  ــال أش ــة طف ــس ثالث ــت ده ــتوطِنة حاول إن مس
وهــم: غــزل محمــود برادعيــة )11 عامــا(، ونــور )8 أعوام(، 

ومصطفــى )3 أعــوام(، أثنــاء مرورهــم مــن الشــارع.

ــى مدخــل  وأضــاف أن املســتوطنة دخلــت مبركبتهــا ال
ــي  ــني ف ــد املواطن ــل أح ــوال تدخ ــم ل ــق باجتاهه الطري

ــرار.77 ــث الذت بالف ــرة، حي ــات األخي اللحظ

 80 مكاملة ُمَحملة باخلطر

اعتــداءات  حصيلــة  هــي  فلســطينيا،  جريحــا   16
ــالل«  ــبيبة الت ــران »ش ــن زع ــتوطنني م ــات املس عصاب
ــس  ــة أم ــالل ليل ــني، خ ــالة املتطرف ــن غ ــم م وغيره
»الداميــة«، علــى مركبــات املواطنــني وممتلكاتهــم 

شــمال الضفــة الغربيــة.

صــادق خطاطبــة، ومــازن ملدانــي، كانــا مــن بــني 
املصابــني الســتة عشــر، اللذين اســتطاعا النجــاة مــن 
مــوت محقــق بعــد اعتــداء املســتوطنني عليهمــا فــي 
ــة،  ــة املاضي ــني، مســاء أمــس والليل حادثتــني منفصلت

ــس. ــة نابل ــوب محافظ ــرب وجن ــي غ ف

بعــد أن أنهــى مــازن ملدانــي الــذي يعمــل رئيســا الحتــاد 
ــر الســيارات فــي الوطــن اجتماعــا فــي  شــركات تأجي
ــقط  ــا ملس ــه متوجه ــتقل مركبت ــس، اس ــة نابل مدين
رأســه بلــدة أبــو ديــس واختــار أن يســلك طريــق أوصرين 
ــد أن  ــوارة، بع ــدة ح ــن بل ــرور م ــن امل ــدال م ــي ب االلتفاف

ســمع بالراديــو عــن اعتــداءات املســتوطنني هنــاك.

عندمــا وصــل ملدانــي لقريــة كفــر مالــك شــمال شــرق 
ــل  ــرب مدخ ــتوطنني ق ــع للمس ــأ بتجم رام اهلل، تفاج
ــارة  ــكان إال أن حج ــادرة امل ــراع مبغ ــاول اإلس ــة، ح القري
املســتوطنني كانــت أســرع حيــث حطمــت زجــاج 

ــروح. ــه بج ــا أدى إلصابت ــي، م ــه األمام مركبت

علــى  الســيطرة  هــي  األصعــب  املهمــة  »كانــت 
ــف ألن  ــال للتوق ــال مج ــت، ف ــك الوق ــي ذل ــيارة ف الس
املســتوطنني ســيواصلون مهاجمتهــم لــي، ومــن 
ــر  ــة وكس ــد الصدم ــادة بع ــيطرة بالقي ــب الس الصع
الزجــاج واإلصابــة باخلــدوش.. كانــت ليلــة النجــاة مــن 

ــا«. ــي لـ«وف ــال ملدان ــوت« ق امل

ــاء  ــة، فأثن ــدى خطاطب ــرا ل ــال كثي ــف احل ــم يختل ل
عودتــه مــن عملــه مــن مدينــة طولكــرم لبلدتــه بيــت 
ــافي  ــتوطنو »ش ــرض مس ــس، اعت ــرق نابل ــك ش فوري
شــمرون« قــرب قريــة ديــر شــرف غــرب مدينــة نابلــس، 
ــا أدى  ــارة، م ــه باحلج ــة مركبت ــه مبهاجم ــق عودت طري
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ــه. ــطة برأس ــروح متوس ــه بج إلصابت

ــأن حجــرا أصــاب رأســه  ــا«، ب ــة لـ«وف يوضــح خطاطب
ــة  ــتطع رؤي ــم يس ــه ول ــى عيني ــاء عل ــالت الدم فس
ــر  ــة مت ــه مائ ــود مركبت ــر أن يق ــه اضط ــق، لكن الطري
ــى األرض،  ــع عل ــا ليق ــل منه ــيئا، وترج ــرى ش دون أن ي
ويســاعده أحــد املارّة وينقلــه الــى مستشــفى رفيديــا 

ــالزم. ــالج ال ــي الع ــي لتلق احلكوم

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــة  ــة دامي ــت ليل ــد كان ــس، »لق ــان دغل ــة غس الغربي
وإجرامــا منظمــا مــن قبــل املســتوطنني.. احتــالل 
ــير  ــة، وتكس ــرق الضف ــع لط ــالق وقط ــوارع، وإغ للش
للمركبــات. موضحــا أن مواطنــني كثــر جنــوا مــن املــوت 
ــالل  ــرطة االحت ــود وش ــن جن ــرأى م ــى م ــة عل بأعجوب

ــات. ــذه الهجم ــف ه ــوا لوق ــم يتدخل ــن ل الذي

وأشــار دغلــس الــى أن إرهاب املســتوطنني ومســيراتهم 
ــة  ــى جث ــور عل ــل للعث ــرد فع ــدأت ك ــتفزازية ب االس
شــمال  »شــاكيد«  مســتوطنة  فــي  مســتوطنة 
الضفــة الغربيــة، ومصــرع مســتوطن أثنــاء مالحقتــه 
ــه خــالل  ــا أن ــالل قــرب رام اهلل، الفت مــن شــرطة االحت
الـــ24 ســاعة املاضيــة، تعرضــت 87 مركبــة للتكســير 
شــمال الضفــة الغربيــة، إثــر إلقــاء املســتوطنني 
ــة 16  احلجــارة علــى مركبــات املواطنــني، مــا أدى إلصاب

ــة. ــروح مختلف ــا بج مواطن

وأوضــح أن أكثــر مــن 80 مكاملــة وردت لهاتفــه الليلــة 
ــى  ــتوطنني عل ــداءات للمس ــوع اعت ــد وق ــة تؤك املاضي

ــة. ــات واملواطنــني شــمال الضفــة الغربي املركب

إنــه »اســتعراض للقــوة.. إغــالق لشــوارع الضفــة 
ــت  ــة، حت ــتراتيجية واحلساس ــق االس ــة واملناط الغربي
حمايــة جيــش االحتالل” قــال دغلــس، الــذي أشــار الــى 
االنتشــار املكثــف واملنظــم للمســتوطنني فــي مدخــل 
ــت  ــل حدث ــاوالت للقت ــات ومح ــاز مركب ــا واحتج دوم
ــني  ــة ب ــرق الواصل ــارق الط ــى مف ــدة عل ــاك.. وعرب هن
مدينــة نابلــس ومــدن طولكــرم وقلقيليــة وطولكــرم، 
ــن  ــر م ــل ألكث ــرة بالكام ــز زعت ــالق حاج ــك اغ وكذل

ــني.78 ــة املواطن ــل حرك ــاعتني وش س

هيئــة األســرى: 007 حالــة مرضيــة فــي صفوف 
االســرى بينهــم 04 حالة مســتعصية

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم الثالثــاء، 
ــوف  ــي صف ــة ف ــة مرضي ــو 700 حال ــد نح ــه يوج إن
األســرى داخــل ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، بينهــم 
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ــتعصية. ــة مس 40 حال

ولفــت املستشــار االعالمــي للهيئــة حســن عبــد ربــه 
لـــ »وفــا«، بــأن احلــاالت املرضيــة تتنــوع مــا بني مشــاكل 
فــي املعــدة واألمعــاء، والشــلل واالعاقــة، وحــاالت البتر، 
ــرطانية،  ــأورام س ــة ب ــاالت مرضي ــود 10 ح ــة لوج إضاف
ــو رمــوز ونضــال  والتــي كان آخرهــا األســيرين عمــاد أب

أبــو عاهــور.

وأشــار الــى أن هنــاك 250 حالــة مرضيــة صعبــة حتتــاج 
ــة  ــا 40 حال ــل، منه ــي متواص ــل جراح ــالج وتدخ لع
ــة  ــرطان، وزراع ــب، والس ــراض القل ــتعصية، كأم مس
ــذي  ــر ال ــة، األم ــر واالعاق ــاالت البت ــض ح ــم، وبع منظ
يشــير للظــروف الصحيــة الصعبــة التــي يعانــي منها 

ــرى. األس

وأكــد أن هــذا األمــر يتطلــب ارســال جلنــة طبيــة مــن 
ــة  ــر، ومنظم ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن قب
ــى.79 ــرى املرض ــاالت األس ــة ح ــة ملتابع ــة العاملي الصح

االخيــرة  االســتيطانية  مالدينــوف: اخلطــط 
ســتمنع قيــام الدولــة الفلســطينية

ــرق  ــي الش ــالم ف ــة الس ــاص لعملي ــق اخل ــذر املنس ح
اخلطــط  أن  مــن  مالدينــوف،  نيكــوالي  األوســط، 
األراضــي  فــي  األخيــرة  اإلســرائيلية  االســتيطانية 
ــل  ــع التواص ــى قط ــتؤدي إل ــة س ــطينية احملتل الفلس
ــني  بــني شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا، وكذلــك ب
القــدس الشــرقية وبيــت حلــم، ممــا يعنــي تقويضــاً حلــل 

ــني. الدولت

ــه أمــام أعضــاء  وشــدد مالدينــوف فــي آخــر إحاطــة ل
مجلــس األمــن، قبــل تعيينــه املرتقــب مبعوثــاً خاصــاً 
لــأمم املتحــدة إلــى ليبيــا، علــى تنفيــذ أحــكام القــرار 
ــع  ــتمرار التوس ــن اس ــه م ــن انزعاج ــرب ع 2334، وأع
االســتيطاني اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة؛ 
ــه  ــى أن ــيراً إل ــرقية، مش ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف مب
خــالل العــام املاضــي »مضــت الســلطات اإلســرائيلية 
فــي خطــط اســتيطانية مثيــرة للجــدل جــرى جتميدها 

لســنوات«.

ــاوى  ــام 2020 تتس ــتوطنات ع ــدات املس ــح أن وح وأوض
اســتمر 8  انقطــاع  »رغــم  أرقــام عــام 2019  مــع 
أشــهر«، علمــاً بــأن نحــو 50 فــي املائــة منهــا يقــع فــي 
عمــق الضفــة الغربيــة، فــي مناطــق »حيويــة لتواصــل 
ــاة«. ــتقبلية للحي ــطينية املس ــة الفلس ــة الدول وقابلي

79  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢٠

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

46

 كانون أول   ٢٠٢٠

ولفــت إلــى أنــه »فــي املوقــع االســتراتيجي )أي1( 
قدمــت خطــط لنحــو 3500 وحــدة بعــد تأخيــر اســتمر 
8 ســنوات«، مؤكــداً أنــه »إذا نفــذت خطــة )أي1(، فإنهــا 
ســتقطع االتصــال بــني شــمال الضفــة الغربيــة 
ــاء 1200  ــى مناقصــة لبن ــك إل وجنوبهــا«. وأشــار كذل
وحــدة إلنشــاء مســتوطنة جديــدة فــي »جفعــات 
هاماتــوس«، ممــا »يهــدد بفصــل القــدس الشــرقية عــن 
ــن أن  ــذر م ــة«. وح ــة الغربي ــوب الضف ــم وجن ــت حل بي
ــد  ــى ح ــيؤدي، إل ــروعني س ــن املش ــي أي م ــدم ف »التق
كبيــر، إلــى تقويــض إنشــاء دولــة فلســطينية مجــاورة 
وقابلــة للحيــاة فــي جــزء مــن حــل الدولتــني املتفــاوض 

ــه«. علي

وذكــر بــأن املســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة 
الغربيــة احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، »تشــكل 
والقانــون  املتحــدة  األمم  لقــرارات  صارخــاً  انتهــاكاً 
ــوض  ــالل وتق ــخ االحت ــا »ترس ــاً أنه ــي«، مضيف الدول

ــني«. ــل الدولت ــق ح ــاق حتقي آف

 وطالــب بـ»وقــف النشــاط االســتيطاني علــى الفــور«، 
منبهــاً إلــى أن »اســتمرار عمليــات الهــدم واالســتيالء 
علــى املنشــآت الفلســطينية، خصوصــاً املشــاريع 

ــة«. ــق للغاي ــدارس، مقل ــانية وامل اإلنس

ــارات  ــدم عق ــات ه ــف عملي ــى »وق ــرائيل إل ــا إس ودع
وممتلــكات الفلســطينيني ووقــف تهجيرهــم، واملوافقــة 
علــى اخلطــط التــي مــن شــأنها متكــني هــذه اجملتمعات 
حاجاتهــا  ومعاجلــة  قانونــي  بشــكل  البنــاء  مــن 

ــة«. التنموي

وأكــد مالدينــوف أن »اســتمرار العنــف والهجمــات ضــد 
املدنيــني والتحريــض علــى العنــف، أمــر غيــر مقبــول«، 
مطالبــاً بـ»محاســبة مرتكبــي أعمــال العنــف«. وعبــر 
ــا؛  ــك الضحاي ــون كذل ــال ال يزال ــزع ألن األطف ــن »الف ع
ــوادث  ــن احل ــاص م ــكل خ ــة بش ــلة مقلق ــع سلس م
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــي ف ــهر املاض ــالل الش خ
ــوا  احملتلــة«، مشــدداً علــى أن »األطفــال يجــب أال يكون

ــأذى«.80 ــف أو يتعرضــوا ل ــاً للعن هدف
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األربعاء 2020/12/23

ــم  ــد اعتداءاته ــون تصعي ــتوطنون يواصل املس
علــى املواطنــن وممتلكاتهــم، واالحتــالل يشــن 

حملــة هــدم واســعة بالقــدس

واصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم املتصاعــدة بحــق 
املواطنــني وممتلكاتهــم فــي محافظــات عــدة، وحاولــوا، 
ــوا  ــات ونصب ــوا مركب ــني، وهاجم ــس مواطن ــس، ده أم
ــا،  ــتيالء عليه ــداً لالس ــى أرض متهي ــالً عل ــاً متنق بيت
فــي الوقــت الــذي دفــع فيــه جيــش االحتــالل بتعزيــزات 
عســكرية حلمايــة املســتوطنات، تزامــن ذلــك مــع شــن 
ــة  ــي مدين ــعة ف ــدم واس ــة ه ــالل حمل ــوات االحت ق
ــزل  ــدم من ــى ه ــا عل ــت خالله ــة، أقدم ــدس احملتل الق
ــر  ــل املكب ــلوان وجب ــدات س ــي بل ــة ف ــآت جتاري ومنش
والعيزريــة والســواحرة، وأجبــرت مقدســية علــى هــدم 
ــاً  ــا أيام ــت إمهاله ــلوان ورفض ــدة س ــي بل ــا ف منزله
للبحــث عــن مــأوى لعائلتهــا، وأوقفــت بنــاء بئــر فــي 

ــل. ــة اخللي محافظ

ــي  ــى أراض ــالً عل ــاً متنق ــتوطنون بيت ــع مس ــد وض فق
ــني. ــي جن ــوب غرب ــد، جن ــة يعب ــان مبنطق ــة أم الريح قري

وقالــت مصــادر محليــة إن املســتوطنني وضعــوا البيــت 
ــدار  ــف ج ــة خل ــة الواقع ــرق القري ــد مفت ــل عن املتنق
الضــم والتوســع العنصــري، واحملاطــة باملســتوطنات.

وأضافــت إن قــوات االحتــالل واملســتوطنني، كثفــوا مــن 
انتشــارهم خــالل األيــام املاضيــة، فــي محيــط القريــة.

ومســاء أمــس، أصيــب مواطــن بجــروح نتيجــة دهســه 
مــن قبــل مســتوطن علــى مدخــل بلــدة نعلــني غــرب 

مدينــة رام اهلل.

وقــال شــهود عيــان إن مواطنــاً أصيــب عقــب دهســه 
ســلطات  أغلقــت  فيمــا  مســتوطن،  قبــل  مــن 
االحتــالل مدخــل بلــدة نعلــني، ومنعــت املواطنــني مــن 

احلركة. 

فيمــا حاولــت مســتوطِنة دهــس ثالثــة أطفــال أشــقاء 
فــي منطقــة جبــل جالــس مبحــاذاة مســتوطنة »حفال 

جــال« املقامــة علــى أراضــي املواطنــني شــرق اخلليــل.

وقــال املواطــن راشــد التميمــي: إن مســتوطِنة حاولــت 
ــود  ــزل محم ــم: غ ــقاء وه ــال أش ــة أطف ــس ثالث ده
برادعيــة )11 عامــا(، ونــور )8 أعــوام(، ومصطفــى )3 

ــارع. ــن الش ــم م ــاء مروره ــوام(، أثن أع
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كما هاجم مســتوطنون مســاء أمــس، منــازل املواطنني 
فــي منطقــة بيــت اســكاريا »خلــة بلوطــة«، احملاطــة 
مبجمــع مســتوطنات »غــوش عتصيــون« املقامــة علــى 

أراضي جنوب محافظة بيت حلم. 

وقــال مصــدر أمنــي وشــهود عيــان إن مجموعــة 
ــازل  ــت من ــون« هاجم ــوش عتصي ــتوطني »غ ــن مس م
ــن  ــة م ــار حال ــا أث ــة« م ــة بلوط ــي »خل ــني ف املواطن

ــوف. اخل

ومســاء أمــس، جتمــع عشــرات املســتوطنني عنــد 
حاجــزي حــوارة وزعتــرة جنــوب نابلــس.

ــواد  ــوارة ع ــي ح ــح ف ــة فت ــم حرك ــق باس ــال الناط وق
جنــم، إن قــوات كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ومركبــات 
عســكرية انتشــرت علــى مفــارق الطــرق وبــني املنــازل 

فــي بلــدة حــوارة.

ــد  ــكرية تتواج ــات العس ــن اجليب ــدداً م ــاف، إن ع وأض
ــز  ــرم وحاج ــرق طولك ــا ومف ــوس وبيت ــى دواري عينب عل
زعتــرة العســكري، متهيــداً ملســيرة للمســتوطنني فــي 

ــهار«.81 ــوارة و«يتس ــارع ح ش

اشــتية: األمم املتحــدة رمــز الشــرعية والقانــون 
صعبــة  ظروفــا  يعيــش  والعالــم  الدولــي 

واحللــول يجــب أن تكــون شــاملة

اســتقبل رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم األربعــاء 
ــأمم  ــاص ل ــق اخل ــة رام اهلل، املنس ــه مبدين ــي مكتب ف
املتحــدة لعمليــة الســالم في الشــرق األوســط نيكوالي 

ــوف ملناســبة انتهــاء مهامــه الرســمية. ميالدين

وقــال رئيــس الــوزراء: »نشــكر ميالدينــوف علــى جهــده 
ــطني  ــي فلس ــالم ف ــدل والس ــق الع ــياق حتقي ــي س ف
ــعب  ــن الش ــاة ع ــع املعان ــه، ورف ــه منصب ــذ تولي من

الفلســطيني«.

وأضــاف اشــتية أن »األمم املتحــدة هي الضامنــة للقانون 
ــة  ــت صفق ــي رفض ــة، فه ــرعية الدولي ــي والش الدول
القــرن ورفضــت الضــم وعــززت املوقــف الفلســطيني 

حــول ذلــك«.

ــرائيل  ــع إس ــراع م ــل الص ــوزراء أن ح ــس ال ــد رئي وأك
ــة  ــل الرباعي ــي مث ــار دول ــن إط ــون ضم ــب أن يك يج
الدوليــة، ومســتندا إلــى القانــون الدولــي، مشــيرا إلــى 
أننــا نعيــش مــع العالــم ظروفــا صعبــة ال بــد لنــا مــن 

ــا.82 ــل مواجهته ــن أج ــف م التكات

81  جريدة األيام
82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مســتوطنون ينصبــون خيمــة علــى أراضــي ديــر جريــر 
شــرق رام اهلل

االحتــالل  بحماية جيــش  مســتوطنون  نصــب 
اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، خيمــة علــى أراضــي قريــة 

ديــر جريــر شــرق رام اهلل.

ــتوطنني  ــن املس ــدداً م ــة، أن ع ــادر محلي ــرت مص وذك
نصبــوا خيمــة، وشــرعوا بأعمــال حفــر باملنطقــة، 
ووضعــوا صهريــج ميــاه باملــكان، الفتــة إلــى أن األهالــي 
ــن  ــم م ــالل منعه ــم، إال ان االحت ــدي له ــوا التص حاول

ــة. ــى املنطق ــول إل الوص

ــنوات  ــذ س ــتهدفة من ــة مس ــى أن املنطق ــارت إل وأش
مــن قبــل املســتوطنني، الذيــن يقومــون برعــي أغناهــم 
ــائر  ــبب خس ــذي يس ــر ال ــة األم ــات، القري ــي مزروع ف

ــني. ــرة للمزارع كبي

يذكــر أن االحتــالل اســتولى علــى معظــم أراضــي 
القريــة، وأقــام عليهــا مســتوطنتي »كوكــب الصبــاح، 
ورومنيــم«، فيمــا ينفــذ املســتوطنون اعتداءاتهــم 
ــم.83 ــة وممتلكاته ــي القري ــى أهال ــتمر عل ــكل مس بش

ــم  ــتوطنن املنظ ــاب املس ــن إره ــة تدي احلكوم
ضــد املواطنــن وتدعــو اجملتمــع الدولــي لتوفيــر 

احلمايــة

ــد  ــم ض ــتوطنني املنظ ــاب املس ــة، إره ــت احلكوم أدان
ــه  ــم عن ــذي جن ــق، وال ــف املناط ــي مختل ــني ف املواطن
إصابــة العديــد منهــم ، وتخريــب ممتلكاتهــم، وحتطيــم 
ــي  ــدات ف ــرى والبل ــن الق ــد م ــي العدي ــيارات ف الس

ــة. ــة الغربي الضف

ــة  ــرائيلية الليل ــة اإلس ــة احلكوم ــت مصادق ــا أدان كم
املاضيــة علــى توفيــر منحــة ماليــة تقــدر بـــ40 مليــون 

ــة. شــيقل لدعــم املســتعمرات فــي الضفــة الغربي

وحملــت احلكومــة فــي بيــان للمتحــدث الرســمي 
إبراهيــم ملحــم، اليــوم األربعــاء، احلكومــة اإلســرئيلية 
ــي جتــري  ــداءات والت ــك االعت كامــل املســؤولية عــن تل
ــب  ــن العواق ــذرة م ــالل، مح ــوات االحت ــن ق ــاء م بغط
ــك  ــل تل ــرار مث ــى تك ــب عل ــد تترت ــي ق ــة الت الوخيم

ــة. ــداءات اإلرهابي االعت

ــرعي،  ــر ش ــكاله غي ــكل أش ــتيطان ب ــرت االس واعتب
داعيــة اجملتمــع الدولــي لتوفيــر احلمايــة للشــعب 
الفلســطيني، واالضطــالع مبســؤولياته إلدانــة التمــدد 
ألن  حــرب،  جرميــة  يشــكل  باعتبــاره  االســتيطاني 

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اســتمرار االســتيطان  وشــرعنته مــن شــأنه أن يقــوض 
ــة  لتطبيــق قــرارات الشــرعية، بإقامــة  اجلهــود املبذول
الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس، وال ســيما 
ــتيطان  ــن االس ــذي يدي ــم )2334(ال ــي رق ــرار الدول الق

ــه.84 ــى وقف ــو إل ويدع

 5.91 يقدمــان  وإســبانيا  األوروبــي  االحتــاد 
مليــون يــورو للمســاهمة فــي دفــع اخملصصــات 

االجتماعيــة

ــاء، 19.5  ــوم األربع ــبانيا، الي ــي وإس ــاد األوروب ــدم االحت ق
مليــون يــورو، للمســاهمة فــي دفــع الدفعــة الســنوية 
الثالثــة للمخصصــات االجتماعيــة، من خــالل البرنامج 
ــا  ــتفيد منه ــي يس ــة الت ــالت النقدي ــي للتحوي الوطن

ــة. 115000 أســرة محتاج

فــون  كــون  ســفني  األوروبــي  االحتــاد  ممثــل  وقــال 
الضمــان االجتماعــي  بورغســدورف: »احلقــوق فــي 
واحلــد األدنــى مــن مســتوى املعيشــة منصــوص عليهــا 
فــي املعاهــدات واالتفاقيــات العامليــة حلقــوق اإلنســان، 
املالــي احملــدود للســلطة  إلــى الهامــش  وبالنظــر 
ــا  ــؤ به ــن التنب ــي ال ميك ــة الت ــطينية، وامليزاني الفلس
وعــدم االســتقرار املالــي، يظــل شــركاء التنميــة 
ــا  ــي جهوده ــلطة ف ــم الس ــني بدع ــون ملتزم األوروبي
ــا  ــر ضعًف ــات األكث ــة الفئ ــؤولية حماي ــل مس لتتحم
ــت  ــي وق ــة ف ــر أهمي ــر أكث ــذا أم ــكان، وه ــن الس م

ــذا.” ــة ه األزم

بدورهــا، قالــت رئيســة التعــاون اإلســباني إيفــا ســواريز 
– ليونــاردو: »تشــارك إســبانيا بقــوة فــي دعــم احلكومــة 
الفلســطينية فــي تقــدمي اخلدمــات العامــة األساســية 
للســكان، وضمــان امللكيــة واملســاهمة فــي احلــد مــن 

الفقــر متعــدد األبعــاد.”

ــة،  ــة االجتماعي ــي وزارة التنمي ــاد األوروب ــم االحت ويدع
املســؤولة عــن توفيــر احلمايــة االجتماعيــة األساســية 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــاً ف ــر ضعف ــر األكث لأس
غــزة مــن خــالل برنامــج التحويــالت النقديــة، وضاعــف 
االحتــاد مســاهمته املاليــة املعتــادة بتقــدمي 18.5 مليــون 
ــاهمتها  ــك مس ــبانيا لذل ــت إس ــا خصص ــورو، بينم ي

ــورو. الســنوية البالغــة مليــون ي

منــذ عــام 2018، لــم حتصــل وزارة التنميــة االجتماعيــة 
ــات  ــر الدفع ــة لتوفي ــنوية الالزم ــة الس ــى امليزاني عل
الكاملــة لـــ 115000 أســرة املســتحقة ودفعــت ثالثــة 
فقــط مــن املدفوعــات الســنوية األربعــة، ولعــب 
االحتــاد األوروبــي دورًا فعــاالً فــي تأمــني هــذه املدفوعــات 
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الســنوية الثــالث. وفــي عــام 2020، حشــد االحتــاد متوياًل 
إضافًيــا ليشــمل 9000 عائلــة مــن قائمــة انتظــار 
ــا  ــدم أيًض ــزة وق ــي غ ــة ف ــالت النقدي ــج التحوي برام

ــا. ــة كورون ــة جائح ــتجابة ألزم ــي االس ــادة ف زي

وفــي خضــم جائحــة كورونــا وآثارهــا االجتماعيــة 
ــر املســبوقة، صــرف االحتــاد  ــة غي ــة الكارثي واالقتصادي
األوروبــي وبعــض الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروبــي 
ــام  ــالل ع ــورو خ ــون ي ــدره 185ملي ــا ق ــا إجمالًي مبلًغ
دفــع  فــي  الفلســطينية  الســلطة  لدعــم   2020
الرواتــب واملعاشــات التقاعديــة واالعانــات االجتماعيــة 

ــرقية.85 ــدس الش ــفيات الق ــى مستش ــاالت إل واإلح

بـــ 4 أســرى خــالل  تُنــكل  قــوات االحتــالل 
لهــم عتقا ا

ســجل تقريــر صــادر عــن هيئــة شــؤون األســرى 
األربعــاء، شــهادات حيــة ألســرى  اليــوم  واحملرريــن 
وقاصريــن، يســردون فيهــا تفاصيــل التنكيــل بهــم ومــا 
ــاء  ــب أثن ــة وتعذي ــة مهين ــن معامل ــه م ــون ل يتعرض
اعتقالهــم مــن منازلهــم، واســتجوابهم داخــل مراكــز 

ــرائيلية.  ــف اإلس التوقي

ــة،  ــر الهيئ ــا تقري ــف عنه ــي كش ــادات الت ــن اإلف وم
إفــادة الفتــى خالــد القنــي )16 عامــاً( مــن بلــدة 
والذي اعتقل هــو  نابلــس،  مبحافظــة  قليــل  كفــر 
ــه  ــالل منزل ــوات االحت ــت ق ــث اقتحم ــقاؤه، حي وأش
برفقــة كالب بوليســية منتصــف الليــل وكســرت بــاب 
املدخــل، واعتقلتــه هــو وأخوتــه )وليــد ويحيــى(، وخــالل 
ــية  ــكالب البوليس ــد ال ــم أح ــارج هاج ــم للخ اقتياده
ــرى  ــا ج ــه، وبعده ــه في قدم ــام بعض ــى وق ــاه يحي أخ
زجهــم داخــل اجليــب العســكري ونقلهــم إلــى مركــز 
توقيــف »حــوارة«، ومــن ثــم جــرى نقــل القاصــر خالــد 
إلــى مركــز شــرطة اللــد الســتجوابه، وحقــق معــه 6 
ســاعات متتاليــة وهــو مقيــد اليديــن والقدمــني، وفيما 
ــه إلــى معتقــل »مجــدو« حيــث يقبــع اآلن.  بعــد مت نقل

ــد  ــر عب ــى القاص ــالل عل ــش االحت ــدى جي ــا اعت بينم
الهــادي نــزال )16 عامــاً( مــن بلــدة قباطيــة مبحافظــة 
ــام«  ــدة »اليس ــن وح ــراد م ــه أف ــث هاجم ــني، حي جن
املبــرح  بالضــرب  عليــه  وانهالــوا  أرضــا  وطرحــوه 
واللكمــات، وبعدهــا قامــوا بجــره علــى األرض واجالســه 
بضربــه  واســتمروا  العســكري،  )التركتــرون(  علــى 
وصفعــه علــى وجهــه، وفيمــا بعــد مت نقلــه إلــى مركــز 
ــاء  ــد االنته ــه، وبع ــق مع ــرة« للتحقي ــرطة »اخلضي ش
مــن اســتجوابه مت اقتيــاده إلــى مركــز توقيــف »اجللمة« 
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وهنــاك مت احتجــازه داخــل زنزانــة انفراديــة، وحقــق معه 
عــدة مــرات ولســاعات طويلــة، عــالوة علــى نقلــه ملــا 
ــام فــي  تســّمى غــرف -العصافيــر )العمــالء( لثالثــة أي
محاولــة النتــزاع االعترافــات منــه، وبقــي 16 يومــاً فــي 

ــدو”. ــل »مج ــى معتق ــل إل ــا نُق ــة« وبعده »اجللم

ــقفة )16  ــن ش ــد الرحم ــى عب ــير الفت ــن األس ــا ع أم
عامــا( فقــد جــرى اعتقالــه فجــراً بعــد اقتحــام أفــراد 
مــن القــوات اخلاصــة وعــدد مــن جنــود االحتــالل ملنزلــه 
ــادوه  ــث اقت ــني، حي ــة جن ــة مبحافظ ــدة قباطي ــي بل ف
مــن منزلــه وانهالــوا عليــه بالضــرب بشــكل تعســفي 
بأعقــاب بنادقهــم، ومــن ثــم جــرى زجــه داخــل اجليــب 
العســكري ونقلــه إلــى مركــز توقيــف »حــوارة«، وهناك 
حقــق معــه 7 مــرات وفــي كل مــرة كان يتم اســتجوابه 
لثــالث ســاعات متتاليــة وهــو مشــبوح علــى كرســي 
صغيــر، وفيمــا بعــد جــرى نقلــه إلــى قســم األســرى 

األشــبال فــي »مجــدو”.

ــو  ــد أب ــاب محم ــالل بالش ــوات االحت ــت ق ــا نكل كم
عكــر )26 عامــاً( أثنــاء اعتقالــه مــن منزلــه فــي 
ــم  ــد أن داه ــم، بع ــت حل ــة بي ــة مبدين ــم الدهيش مخي
ــه بالضــرب  ــوا علي ــه فجــراً وانهال ــود االحتــالل بيت جن
واللكمــات، كمــا اعتــدوا أيضــاً بالضــرب علــى والدتــه 
آثــار  تــزال  وال  بالكهربــاء،  ومت صعقهــم  وشــقيقه 
ــز  ــاً مبرك ــع حالي ــير ويقب ــى األس ــة عل ــرب واضح الض

توقيــف »حــوارة”.  

وأشــارت الهيئــة أن هــذه االنتهــاكات التــي مت رصدهــا 
ــر، مــا هــي  مــن خــالل الشــهادات التــي وثقهــا التقري
ــيما  ــرى ال س ــه األس ــرض ل ــا يتع ــيط مم ــزء بس إال ج
ــن منهــم، فــإن ســلطات االحتــالل ال تتوقــف  القاصري
ــل  ــم والتنكي ــدة لتعذيبه ــاليب جدي ــكار أس ــن ابت ع
بهــم منــذ اللحظــات األولــى العتقالهــم، إضافــة 
إلــى معاناتهــم بزجهــم بظــروف قاســية وال انســانية 
داخــل جــدران املعتقــالت، ضاربــة بعــرض احلائــط كافــة 
ــم  ــل حقوقه ــي تكف ــة الت ــق الدولي ــني واملواثي القوان

ــرى.86 كأس
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بــدء وســم منتجــات املســتوطنات املبيعــة 
ــرائيل« ــي إس ــت ف ــركا بـ«صنع ألمي

قالــت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة أمــس، إنــه مت وســم 
ــي  ــة ف ــتوطنات املبيع ــي املس ــة ف ــات املصنوع املنتج
الواليــات املتحــدة علــى أنهــا »صنعــت فــي إســرائيل« 
اعتبــاراً مــن أمــس، وذلــك مبوجــب الئحــة صــادرة عــن 

اجلمــارك األميركيــة.

ووفقــاً للصحيفــة، فقــد متــت صياغــة هــذه الالئحــة 
ــو  ــك بومبي ــي ماي ــة األميرك ــر اخلارجي ــالن وزي ــد إع بع

ــة. ــه للمنطق ــالل زيارت خ

يكــن  لــم  اآلن،  حتــى  إنــه  الصحيفــة  وأضافــت 
ــا  ــتوطنات بأنه ــات املس ــف منتج ــن تعري ــن املمك م

مصنوعــة فــي إســرائيل.

ويزيــل التغييــر فــي السياســة بشــكل فعــال التمييــز 
بــني املنتجــات التــي ينتجهــا اإلســرائيليون علــى 
ــه  ــزم في ــت تلت ــي وق ــذا ف ــر. ه ــط اخلض ــي اخل جانب
ــي بوضــع ملصقــات علــى منتجــات  دول االحتــاد األوروب

املســتوطنات87.

حكومــة االحتــالل تصــادق علــى مشــروع شــق 
طريــق اســتيطاني ضخــم شــمال الضفــة

ــرائيلية  ــة اإلس ــي احلكوم ــالت ف ــرة املواص ــت وزي صادق
ــي  ــارع التفاف ــق ش ــروع ش ــى مش ــف عل ــري ريغي مي
ــة، يلتهــم  اســتيطاني ضخــم شــمال الضفــة الغربي

ــة. ــات الزراعي آالف الدومن

ــري النقــاب عــن أن  ــع »ســيروغيم« العب وكشــف موق
ــات  ــة نفق ــيكل لتغطي ــون ش ــدت 76 ملي ــرة رص الوزي
املشــروع، وأطلــق عليــه اســم »التفافــي اللــن« والــذي 

ميــر بالقــرب مــن قريــة اللــن الغربــي.

وتأتــي املصادقــة علــى مشــروع »التفافــي اللــن« 
ضمــن املصادقــة علــى البــدء بشــق شــوارع التفافيــة 

ــة. ــوب الضف ــمال وجن ــة ش ضخم

ــي  ــارع »التفاف ــق ش ــدء بش ــاً الب ــيجري قريب ــث س حي
ــع  ــة ويق ــات الزراعي ــم آالف الدومن ــذي يلته ــوارة« ال ح
ــر  ــارع اآلخ ــا الش ــس، أم ــة نابل ــن مدين ــوب م ــى اجلن إل
فيســمى »التفافــي العــروب« والــذي يلتــف علــى 

ــلفيت.88 ــاء س ــروب بقض ــم الع مخي

87  جريدة األيام
88  جريدة األيام
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ــدة  ــا اجلدي ــاللة كورون ــة بس ــاالت إصاب ــاف 4 ح اكتش
ــبوعني  ــدة أس ــامل مل ــالق ش ــرار بإغ ــرائيل ق ــي إس ف

ــادم ــد الق ــن األح ــاراً م اعتب

قــرر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو وزيــر 
ــالق  ــرض إغ ــة، ف ــة املاضي ــس، الليل ــي غانت ــش بن اجلي
ــل،  ــد املقب ــوم األح ــداء ي ــبوعني، ابت ــدة اس ــامل مل ش
ــروس  ــة بفي ــك للحــد مــن ارتفــاع معــدالت اإلصاب وذل

ــا. كورون

وســيبدأ اإلغــالق عنــد الســاعة 5.00 مــن مســاء 
ــه ســيتم  األحــد، وفــي حــال لــم يتحقــق الهــدف فإن

ــن. ــبوعني آخري ــدة أس ــده مل متدي

وكانــت وزارة الصحــة اإلســرائيلية أعلنــت مســاء 
أمــس، عــن اكتشــاف 4 حــاالت إصابــة بالســاللة 
ــي  ــافها ف ــي مت اكتش ــا، الت ــروس كورون ــدة لفي اجلدي
بريطانيــا األســبوع املاضــي، فيمــا قــال رئيــس احلكومــة 
ــراض  ــا االفت ــو، أن »علين ــني نتنياه ــرائيلية، بنيان اإلس
ــرائيل،  ــي إس ــر« ف ــا تنتش ــدة لكورون ــاللة اجلدي أن الس
ــامل  ــالق ش ــرض إغ ــرائيلية بف ــة اإلس ــت الصح واوص

ــاً.89 ــدة 25 يوم مل

وتشــمل توصيــة وزارة الصحــة منــع الزيــارات العائليــة 
وتقييــد حركــة املواطنــني ملســافة 1000 متــر مــن 
مــكان الســكن، ويصــر املســؤولون فــي الــوزارة كذلــك، 
ــي  ــا ف ــل، مب ــن العم ــى أماك ــددة عل ــود مش ــرض قي ف
ذلــك التــي ال تســتقبل اجلمهــور، وتقليــص عمــل 

ــبة %50.90 ــة بنس ــالت العام املواص

وبحســب مخطــط وزارة الصحــة، يســتمر اإلغــالق 
ــاً. ــدة 25 يوم مل

ســأجرّ ترامــب مــن شــعره إلــى خــارج البيــت 
األبيــض

نانســي  األميركــي،  النــواب  رئيســة مجلــس  رددت 
بيلوســي، أمــام العديــد مــن السياســيني في واشــنطن 
ــس  ــادرة الرئي ــن مغ ــد م ــد التأك ــا تري ــة، أنه العاصم
ــاوي  ــب البيض ــب، املكت ــد ترام ــه، دونال ــة واليت املنتهي
بطريقــة أو بأخــرى، بعــد أن واصــل اإليحــاء بــأن خصمــه 
ــاز  ــد ف ــدن، ق ــو باي ــب، ج ــس املنتخ ــي الرئي الدميقراط
بشــكل غيــر عــادل. وأخبــرت بيلوســي »دميقراطيــة مــن 
كاليفورنيــا« فريقهــا بأنهــا ال تســتطيع االنتظــار حتى 
ــاء انخراطهــا فــي  ــة ترمــب. وأضافــت، أثن تنتهــي والي
ــا،  ــات كورون ــة ملواجهــة تداعي ــون اإلغاث مناقشــات قان
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أنهــا تعــد الســاعات حتــى يرحــل.

قالــت  بيلوســي  أن  »بوليتيكــو«  مجلــة  وأكــدت 
ــعره  ــن ش ــب م ــحب ترم ــط لس ــا تخط ــا إنه لفريقه
ــت  ــن البي ــرج م ــك يخ ــه ل ــني ورجلي ــه الصغيرت ويدي

األبيــض.

ــة  ــون اإلغاث ــروع قان ــون مش ــرعون األميركي ــر املش وأق
ــة  ــار دوالر ليل ــة 900 ملي ــا بقيم ــروس كورون ــن في م
اإلثنــني األخيــر، ومت إرســاله الحقــاً إلــى مكتــب ترمــب 

ــس األول. ــة أم ــة النهائي ــى املوافق ــول عل للحص

ــب،  ــم واألكاذي ــر املزاع ــه نش ــن جانب ــب م ــل ترم وواص
التــي ال أســاس لهــا مــن الصحــة، بشــأن تزويــر 
االنتخابــات، حيــث قــال فــي تغريــدة يــوم االثنــني، إنــه 
ــة  ــر القانوني ــوات غي ــدد األص ــي ع ــق ف ــب التحقي يج

ــا.91 ــلفانيا وجورجي ــي بنس ف

»معبــار هشــارون« قســم  األســرى:  هيئــة 
ــا ــالت حديث ــيرات املعتق ــل باألس ــاص للتنكي خ

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، اليــوم اخلميــس، 
يتعــرض  حديثــا،  يعتقلــن  اللواتــي  األســيرات  إن 
ــجن  ــاص بس ــم اخل ــي القس ــب ف ــل والتعذي للتنكي
هشــارون يســمى »املعبــار« وهــو أشــبه بالعــزل، حيــث 

ــابيع. ــا ألس ــام وأحيان ــه ألي ــزن في يُحتج

ــن  ــن يعش ــيرات، أنه ــادة األس ــن إف ــة ع ــت الهيئ ونقل
ــل  ــم، قب ــك القس ــي ذل ــية ف ــاوية وقاس ــا مأس ظروف
نقلهــن إلــى ســجن »الدامــون«، حيــث »يحتجــزن بغرف 
عفنــة ومليئــة بكاميــرات املراقبــة، ومراحيضهــا باليــة 
تتدفــق منهــا امليــاه العادمــة الــى الغــرف، ذات األبــراش 
احلديديــة وعليهــا فرشــات جلديــة قــذرة ورقيقــة جــدا، 
ــاء  ــة أنح ــة وكاف ــر والرقب ــي الظه ــا ف ــبب أوجاع تس

اجلســد«.

كمــا اشــتكت األســيرات، مــن ســوء املعاملــة والطعام 
املقــدم نوعــا وكمــا، اضافــة الــى وجــود ســجناء 
ــون  ــاورة، يصرخ ــام مج ــي أقس ــرائيليني ف ــني إس جنائي
ــاج  ــدر إزع ــكلون مص ــت، ويش ــوال الوق ــتمون ط ويش

ــاعة. ــدار الس ــى م ــيرات عل ــتمر لأس مس

مأســاوية ســيارة  مــن  األســيرات  اشــتكت  كمــا 
ــم(، إذ  ــجون واحملاك ــني الس ــل ب ــة النق ــطة )عرب البوس
يُحتجــزن فيهــا داخــل أقفــاص حديديــة مغلقــة وبــاردة 
ــوم  ــن الن ــن م ــام، ويُحرم ــا ألي ــة ورمب ــاعات طويل لس

ــة.92 ــاء احلاج ــام أو قض ــاول الطع وتن
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مبشــاركة الرئيــس: تشــييع جثمــان املناضــل عبــد 
ــة ــر الرئاس ــن مق ــوح م ــم مل الرحي

ــاس،  ــود عب ــطني محم ــس دولــة فلس ــاركة رئي مبش
ــني  ــب األم ــان نائ ــس، جثم ــوم اخلمي ــر الي ــيع، ظه ش
ــة  ــو اللجن ــعبية، عض ــة الش ــابق للجبه ــام الس الع
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــابق ملنظم ــة الس التنفيذي
ــة رام  ــة مبدين ــر الرئاس ــن مق ــوح، م ــم مل ــد الرحي عب

اهلل.

وشــارك فــي مراســم التشــييع الرســمية رئيس الــوزراء 
ــة  ــني التنفيذي ــن اللجنت ــاء م ــتية، وأعض ــد اش محم
ملنظمــة التحريــر، واملركزيــة حلركــة »فتــح«، واحلكومــة، 

وأفــراد عائلتــه.

واصطــف حــرس الشــرف أثنــاء وصــول جثمــان ملــوح 
إلــى مقــر الرئاســة، وحمــل نعشــه علــى أكتــاف 
ــزف  ــرف، وع ــرس الش ــن ح ــة م ــام ثل ــرورا أم ــود، م اجلن
ــة. ــيقى جنائزي ــطيني وموس ــي الفلس ــيد الوطن النش

وألقــى الرئيــس واملشــاركون نظــرة الــوداع األخيــرة على 
جثمانــه، ووضــع علــى نعشــه اكليــال مــن الزهور.

وتوجــه املوكب إلــى مقبــرة البيــرة حيــث ووري جثمــان 
الفقيــد الثــرى.

كان الراحــل ملــوح عضــوا فــي اجمللــس الوطنــي منــذ 
دورتــه الـــ19 التــي عقــدت فــي اجلزائــر عــام  1988 )دورة 
اعــالن االســتقالل( ممثــال عــن اجلبهــة الشــعبية، وكان 
ــذ  ــدورات 20و21و22 من ــة لل ــة التنفيذي ــوا للجن عض

ــان 93.2018 ــهر نيس ــى ش ــام 1991 وحت الع

اجلمعة 2020/12/25

املســتوطنون يصّعــدون اعتداءاتهــم املمنهجة 
ــي اخلليل ف

ــي  ــم الت ــم وهجماته ــتوطنون اعتداءاته ــل املس يواص
ــة،  ــابيع املاضي ــي األس ــة ف ــرة ملحوظ ــت بوتي ارتفع
بحــق املواطنــني فــي األحيــاء القريبــة مــن احلــرم 
ــدة القدميــة مــن  ــب البل اإلبراهيمــي الشــريف فــي قل

ــا. ــوب منه ــى اجلن ــا إل ــافر يط ــي مس ــل وف اخللي

املعلومــات  في مركــز  امليدانــي  الباحــث  وقــال 
األراضــي  فــي  اإلنســان  حلقــوق  اإلســرائيلي 
احملتّلة “بيتســيلم« موســى أبــو هشــهش، إن هجمــات 
بــل  باجلديــدة،  ليســت  املســتوطنني واعتداءاتهم 
ــة األخيــرة بشــكل ملحــوظ نتيجــة  تزايــدت فــي اآلون
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حكومــة  تدعمهــا  التــي  االســتيطانية  األطمــاع 
ــاريع  ــن املش ــة م ــى جمل ــت عل ــي صادق ــالل الت االحت

االســتيطانية فــي كافــة احملافظــات.

وأشــار إلــى أن هــذه االعتــداءات تركــزت فــي محافظــة 
اخلليــل، وذلــك خلصوصيــة احملافظــة التــي تنتشــر 
فيهــا 40 مســتوطنة أكبرهــا مســتوطنة »كريــات 
أربــع« املقامــة علــى أراضــي شــرق اخلليــل، وغيرهــا مــن 
ــالل. ــى رؤوس الت ــر عل ــي تنتش ــتيطانية الت ــؤر االس الب

ــات  ــني االقتحام ــوع ب ــداءات تتن ــذه االعت ــح أن ه وأوض
الليلــة ملســاكن املواطنــني، وإلقــاء احلجــارة علــى 
ــي  ــع املزارعــني واألهال ــوت، وإطــالق الرصــاص لتروي البي
ــي  ــل ف ــن العم ــني م ــع املزارع ــك من ــم، كذل وأطفاله
ــميم  ــا، وتس ــجارهم وحرقه ــع أش ــم، وتقطي أراضيه
ــداءات  ــن االعت ــا م ــكات، وغيره ــب املمتل ــار وتخري اآلب
ــى  ــة عل ــات نابي ــظ بكلم ــتائم والتلف ــة كالش اليومي
ــكرية  ــز العس ــن احلواج ــم م ــاء مروره ــني أثن املواطن

ــم. ــم أو أراضيه ــى منازله ــول إل للوص

ولفــت هشــهش إلــى أن املســتوطنني يعملــون بشــكل 
ــات  ــات وعصاب ــي مجموع ــم ف ــر تنظيمه ــم عب منظ
ــن«،  ــع الثم ــات »تدفي ــا، عصاب ــة، منه ــة منظم عدائي
و«شــبيبة التــالل« وغيرهــا مــن العصابــات التــي 

ــون. ــادة متطرف ــا ق يقوده

مــن جهتــه، قــال املواطــن والناشــط ضــد االســتيطان 
ــاذاة  ــر مبح ــارة جاب ــي ح ــش ف ــذي يعي ــر، ال ــاد جاب عم
قــوات  تغلقــه  الــذي  عفــان  بــن  عثمــان  شــارع 
االحتــالل منــذ 20 عامــا، وال تســمح إال للمســتوطنني 
باســتخدامه، »املســتوطنون زادوا مــن هجماتهــم ضــد 
األهالــي وأطفالهــم، وضاعفــوا اعتداءاتهــم علــى 
ــا  ــن نرحــل ألنن ــا صامــدون ول ــا، إال أنن ــا ومنازلن أمالكن

ــذه االرض”. ــاب ه أصح

ــم  ــن هجماته ــتوطنني زادوا م ــر، أن املس ــاف جاب وأض
فــي الربــع األخيــر مــن هــذه العــام بشــكل ملحــوظ، 
ــات  ــكيل مجموع ــن تش ــم ع ــد إعالنه ــيما بع ال س
مــا تســمى »شــبيبة التــالل« وغيرهــا مــن اجملموعــات 
ــات  ــذه اجملموع ــا أن ه ــة، موضح ــة والعنصري املتطرف

ــل. ــة اخللي ــي مدين ــا ف ــط بهجماته تنش

وأوضــح أن اعتــداءات املســتوطنني تتنــوع بــني اشــعال 
احلرائــق ســواء باملنــازل أو احلقــول، وإلقــاء احلجــارة 
علــى املــارة، واملركبــات علــى الشــوارع االلتفافيــة، 
ــوا  ــم يردع ــن ل ــالل الذي ــرطة االحت ــود وش ــود جن بوج

املســتوطنني.
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مــن ناحيتــه، كشــف منســق جلــان احلمايــة والصمــود 
ــذ  ــداء من ــن 14 اعت ــور، ع ــؤاد عم ــا ف ــافر يط ــي مس ف
ــم  ــني وجتمعاته ــى املواطن ــاري عل ــهر اجل ــع الش مطل
هاجمــوا  حيــث  يطــا،  مســافر  فــي  الســكانية 
التجمعــات القريبــة لهــذه املســتوطنة، جتمعــات 
ــني  ــاة واملزارع ــع الرع ــا، ومت من ــز، وطوب ــي، والركي اللتوان

ــم. ــى إراضيه ــول إل ــن الوص م

كمــا قــام مســتوطنو »متســيئير« القريبــة مــن 
واقويقيــس،  واملفقــره،  البطــم،  شــعب  جتمعــات، 
مبهاجمــة مســكن لعائلة املواطــن عمــر حوشــيه، 
حيــث اعتــدوا بالضــرب علــى جنلــه وأصابــوه برضــوض 
ــون  ــي الفــك، كمــا واقتلعــوا 30 شــجرة زيت وكســر ف

ــن. ــة زي ــود لعائل تع

ــات  ــن هجم ــة م ــان احلماي ــاء جل ــد أعض ــن وأح املواط
املســتوطنني، ياســر ابــو مرخيــة الذي يقيــم قــرب 
حاجــز »جلبيــر« املقــام علــى مدخــل تــل الرميــدة التــي 
ــاكنيه،  ــى س ــالق عل ــم اإلغ ــجنا محك ــت س أصبح
ــدة،  ــل الرمي ــكان ت ــه وس ــة أبنائ ــني وحماي ــاول تأم يح
وتوثيــق هــذه االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األهالــي 

ــي. ــكل يوم بش

ــدت بشــكل ممنهــج إليقــاع  ــال »إن االنتهــاكات تزاي وق
ــا  ــم، أقله ــني وممتلكاته ــن األذى باملواطن ــدر م ــر ق أكب
الكلمــات النابيــة والشــتائم التــي يســمعها األطفــال 
كل صبــاح، لترويعهــم، وخلــق جيــل مدمــر نفســيا ال 
ــه، كمــا يتــم اصطحــاب  يقــوى علــى الدفــاع عــن ذات

ــني وأطفالهــم”. ــع املواطن ــكالب وتروي ال

وأضــاف أن األهالــي اضطــروا إلــى تركيــب شــبك علــى 
ــن  ــلم م ــم تس ــي ل ــم الت ــم ونوافذه ــواب منازله أب
حجــارة املســتوطنني، لتخفيــف األضــرار واخلطــر عــن 

ــا. قاطنيه

ــن  ــاء م ــدة أحي ــي ع ــون ف ــون القاطن ــي املواطن ويعان
ــة  ــني، منطق ــارى، واد احلص ــل »وادي النص ــة اخللي مدين
ــتوطنة  ــط مس ــاء ومحي ــن األحي ــا م ــراس« وغيره ال
ــرق  ــني ش ــي املواطن ــى أراض ــة عل ــع املقام ــات أرب كري
ــة  ــر آمن ــاء غي ــذه األحي ــت ه ــث أصبح ــة، حي املدين
بفعــل الهجمــات اليوميــة التــي ينفذهــا املســتوطنون 
ــى  ــني عل ــر أمن ــون غي ــح املواطن ــارا، وأصب ــال ونه لي
حياتهــم مــن هــذه املمارســات التــي طالــت املواطنــني 

ــة.94 ــم الزراعي ــم وأراضيه وممتلكاته

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

منتجــات  األميركيــة  اإلدارة  وســم  االقتصــاد: 
ــا  ــة ملواردن ــرائيلية قرصن ــا إس ــى أنه ــتوطنات عل املس

لالســتيطان وشــرعنة 

 قالــت وزارة االقتصــاد الوطنــي، اليــوم اجلمعــة، إن 
ــى  ــتوطنات عل ــع املس ــة، لبضائ ــم اإلدارة األميركي وس
أنهــا صنعــت فــي إســرائيل، قرصنــة ملواردنــا ومنتجاتنا 
الفلســطينية، ومخالفــة للقوانــني واملواثيــق الدوليــة 

التــي جتــرم االســتيطان والتعامــل معــه.

ــة،  ــوة األميركي ــا، اخلط ــان له ــي بي ــوزارة ف ــرت ال واعتب
ــع،  ــر واق ــرض أم ــة لف ــتيطان، ومحاول ــرعنة لالس ش
ــرمي  ــة بتج ــة اخلاص ــع الدولي ــق والوقائ ــب للحقائ وقل
االســتيطان، عبــر ممارســة تزويــر ملنشــأ منتجــات 
املســتوطنات غيــر الشــرعية املقامــة علــى ارض دولــة 

ــة. ــطني احملتل فلس

وفــي فبراير/شــباط املاضــي أصــدرت املفوضة الســامية 
حلقــوق اإلنســان، قائمــة الشــركات العاملــة فــي 
املســتوطنات غيــر الشــرعية فــي أرض دولــة فلســطني 
ــذا  ــا، وتنفي ــت به ــي أنيط ــة الت ــذا للوالي ــة، تنفي احملتل
ــة  ــان، قائم ــوق اإلنس ــس حق ــن مجل ــدر ع ــرار ص للق
تضــم 112 شــركة، متــارس أنشــطة فــي املســتوطنات 
اإلســرائيلية التــي يعتبرهــا القانــون الدولــي غيــر 

ــرعية. ش

ــة  ــي واإلدارة األميركي ــع الدول ــوزارة اجملتم ــت ال وطالب
ووقــف  الدوليــة،  للشــرعية  باالنتصــار  اجلديــدة 
القــرارات العنصريــة التــي اتخذتهــا إدارة ترمــب بحــق 
ــى  ــة إل ــة، الفت ــه العادل ــطيني وقضيت ــعبنا الفلس ش
ان احلكومــة تبــذل جهــودا كبيــرة حملاســبة الشــركات 

ــتوطنات. ــات املس ــع منتج ــل م ــي تتعام الت

ومــن اجلديــر ذكــره، ان فلســطني تخســر ســنويا 
نحــو 3.4 مليــار دوالر، نتيجــة منــع ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي للفلســطينيني مــن الوصــول واالســتثمار 

ــماة »ج«.95 ــق املس ــي املناط ف

95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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السبت 2020/12/26

عشــرات االصابــات خــالل قمــع املســيرات 
األســبوعية وأهالــي ديــر جريــر يتصــدون إلقامة 

ــتيطانية ــؤرة اس ب

أصيــب عشــرات املواطنــني فــي عــدد مــن محافظــات 
الضفــة، أمــس، جــراء قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
املســيرات األســبوعية املناهضــة للجــدار واالســتيطان 
التــي تقــام كل جمعــة، أســوة مبــا حــدث فــي ســلفيت، 
وديــر جريــر شــرق رام اهلل، وكفــر قــدوم شــرق قلقيليــة، 
وبيــت دجــن شــرق نابلــس، مــا اقتــرن باعتقــال عــدد من 
املواطنــني، وأخــذ قياســات منــزل األســير محمــد قبهــا 

فــي قريــة طــورة غــرب جنــني.

وفــي هــذا الســياق، أصيــب مواطــن بالرصــاص املعدنــي 
املغلــف باملطــاط، وآخــرون باالختنــاق جــراء استنشــاق 
الغــاز املســيل للدمــوع الــذي أطلقــه جنــود االحتــالل، 
خــالل قمــع مســيرة منــددة بإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
ــر  ــة دي ــرفة« بقري ــل »الش ــة جب ــي منطق ــدة ف جدي

جريــر.

ــني  ــت ب ــات اندلع ــة، أن مواجه ــادر محلي ــرت مص وذك
ــالل فــي منطقــة رأس القناطــر  ــود االحت الشــبان وجن
القريبــة مــن القريــة، أطلــق خاللهــا اجلنــود الرصــاص 
ــن  ــة أمي ــا أدى إلصاب ــاز، م ــل الغ ــي، وقناب ــي واملعدن احل
علــوي رئيــس مجلــس قــروي ديــر جريــر برصاصــة 
معدنيــة فــي رأســه، وآخريــن بحــاالت اختنــاق، عوجلــوا 

ــاً. ميداني

وكانــت املســيرة انطلقــت مــن وســط القريــة، باجتــاه 
منطقــة جبــل الشــرفة، تنديــداً بنيــة االحتــالل إقامــة 
بــؤرة اســتيطانية جديــدة علــى مســاحات واســعة مــن 

أراضــي القريــة.

يذكــر أن عــدداً مــن املســتوطنني بحمايــة جيــش 
فــي  خيمــة  املاضــي،  األربعــاء  نصبــوا  االحتــالل، 
ــج  ــوا صهري ــر، ووضع ــال حف ــرعوا بأعم ــة، وش املنطق

ــكان. ــي امل ــاه ف مي

ــي  ــاب، بقنبلت ــل وش ــب طف ــدوم، أصي ــر ق ــي كف وف
ــالل  ــاق، خ ــرات باالختن ــوع، والعش ــيل للدم ــاز مس غ
ــبوعية،  ــة االس ــيرة القري ــالل، ملس ــش االحت ــع جي قم
املناهضــة لالســتيطان، واملطالبــة بفتــح شــارع القرية 

ــاً. ــذ 17 عام ــق من املغل

وذكــر منســق املقاومــة الشــعبية مــراد شــتيوي، 
ــود  ــبان وجن ــني الش ــت ب ــة اندلع ــات عنيف ان مواجه

ــة  ــى إصاب ــا أدى ال ــة، م ــام القري ــالل اقتح ــالل خ االحت
طفــل )10 أعــوام( بقنبلــة فــي يــده، وشــاب )19 عامــاً( 
بقنبلــة فــي بطنــه، إضافــة الــى العشــرات باالختنــاق، 

ــاً. ــوا ميداني عوجل

وأوضــح أن عــدداً مــن جنــود االحتــالل، اعتلــوا أســطح 
ــاز  ــل الغ ــن قناب ــالً م ــوا واب ــازل، وأطلق ــن املن ــدد م ع
باجتــاه املواطنــني، مــا أدى إلصابــة نســاء وأطفــال 

باالختنــاق.

وانطلقــت املســيرة مبشــاركة املئــات مــن ابنــاء القريــة، 
ــيع  ــة لتوس ــة، الداعي ــعارات الوطني ــن رددوا الش الذي

رقعــة املقاومــة الشــعبية حتــى انهــاء االحتــالل.

ــاركني  ــالل، املش ــوات االحت ــت ق ــلفيت، قمع ــي س وف
ــول  ــن الوص ــم م ــبوعية، ومنعته ــيرة األس ــي املس ف

ــة. ــرب املدين ــراس« غ ــة »ال ــي منطق ــم ف ألراضيه

وأطلــق جنــود االحتــالل قنابــل الصــوت، والغــاز صــوب 
ــي  ــكرية ف ــم العس ــن إجراءاته ــددوا م ــني، وش املواطن
ــي  ــني لأراض ــول املواطن ــة دون وص ــة، للحيلول املنطق

ــادرة. ــددة باملص امله

يذكــر أن الفعاليــة األســبوعية، تقــام بدعــوة مــن 
ــدار  ــة اجل ــة مقاوم ــر، وهيئ ــة التحري ــل منظم فصائ
واالســتيطان، وبلديــة ســلفيت، ومؤسســات احملافظــة، 
األراضــي  أصحــاب  مبشــاركة  الزراعيــة،  واللجنــة 

ــني.96 ــن املواطن ــد م ــددة، وحش امله

املواطنــن  ســيارات  يرشــقون  مســتوطنون 
اهلل رام  شــمال  باحلجــارة 

رشــق عــدد مــن املســتوطنني، مســاء اليــوم الســبت، 
ــدة ســنجل شــمال  ــرب بل ــارة ق ــني امل ســيارات املواطن

ــارة. رام اهلل، باحلج

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــاد مس وأف
الغربيــة غســان دغلــس لـ«وفــا« بــأن عــددا مــن 
املســتوطنني هاجمــوا مركبــات املواطنــني املــارة علــى 

شــارع رام اهلل نابلــس االلتفافــي باحلجــارة97.

ــد  ــرى ض ــم االس ــيبدأ بتطعي ــالل س ــر: االحت ــو بك أب
»كورونــا« األيــام املقبلــة ونطالــب بإشــراف أطبــاء 

فلســطينيني

ــواء  ــن الل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــن رئي أعل
ــجون  ــبت، أن إدارة س ــوم الس ــر، الي ــو بك ــدري أب ق

96  جريدة األيام
97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــيتم  ــه س ــرى، أن ــت األس ــرائيلي، أبلغ ــالل اإلس االحت
تطعيمهــم ضــد فيــروس »كورونــا« خــالل األيــام 

القليلــة املقبلــة.

ــا«، ان  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــر ف ــو بك ــاف أب وأض
إعطــاء اللقــاح لأســرى ســيكون اختياريــا وليــس 
إجباريــا، مشــيرا إلــى أن بعــض األســرى ســجلوا 
ــذ  ــا بأخ ــدت رغبته ــي أب ــم الت ــي القوائ ــماءهم ف أس

ــاح. اللق

ــون  ــطينيون أو دولي ــاء فلس ــرف أطب ــأن يش ــب ب وطال
ــات  ــاً أن اجله ــاء، موضح ــرى باللق ــم األس ــى تطعي عل
اخملتصــة ستراســل اجلانــب اإلســرائيلي بخصــوص 

ــك. ذل

وأشــار أبــو بكــر، إلــى أن اللقــاح الــذي ســيعطى 
لأســرى هــو لقــاح فايــزر األميركــي.

ــة 140  ــجلت إصاب ــرى س ــؤون األس ــة ش ــر أن هيئ يذك
ــالل.98 ــجون االحت ــل س ــة داخ ــة اجلائح ــذ بداي ــيرا من أس

الشــاللدة: القــرار األميركــي بوســم منتجــات 
املســتوطنات علــى أنهــا إســرائيلية يســتدعي 

حتريــك دعــوة قضائيــة

قــال وزيــر العــدل محمــد الشــاللدة إن القــرار االمريكي 
بوســم منتجــات املســتوطنات علــى انهــا اســرائيلية 
الواليــات  دعــوة قضائيــة ضــد  حتريــك  يســتدعي 
املتحــدة األميركيــة، بــدءا بالقضــاء األميركي واحملكمــة 

ــة. ــم االقليمي ــة واحملاك ــة الدولي اجلنائي

ــه إدارة  ــذي اتخذت وأضــاف الشــاللدة، أن هــذا القــرار ال
ــاك  ــن )2334(، وانته ــس االم ــرار مجل ــاف لق ــب من ترم
التفاقيــة »جنيــف« الرابعــة، وحقــوق االنســان، والــرأي 
ــد  ــي تؤك ــة، والت ــدل الدولي ــة الع ــاري حملكم االستش
أيــة  تقــدمي  او  االســتيطان،  شــرعية  عــدم  علــى 

مســاعدة للمســتوطنات.

فــي ســياق آخــر، اوضــح شــاللدة، فــي حديــث إلذاعــة 
ــدرس  ــوزارة ت ــبت، أن ال ــوم الس ــطني، الي ــوت فلس ص
ــعبنا  ــاء ش ــى أبن ــتوطنني عل ــداءات املس ــات اعت ملف
ــا  ــة مطالب ــة الدولي ــم اجلنائي ــام احملاك ــم أم ملالحقته
املســتوطنني  بتصنيــف هجمــات  الدولــي  اجملتمــع 
ــع  ــري لرف ــة جت ــا ان دراس ــبتهم، مبين ــاب حملاس باإلره
ملفــات امــام القضــاء الفلســطيني والقضــاء الدولــي 
ــي  ــتوطنون ف ــا املس ــي ينفذه ــداءات الت ــول االعت ح

ــل.99 ــي اخللي ــة ف ــدة القدمي البل
98  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــتوطنن  ــبوقة للمس ــر مس ــدة غي ــر: عرب تقري
إلــى  أعدادهــم  لزيــادة  يخطــط  واالحتــالل 

املليــون

يعــده  الــذي  األســبوعي  االســتيطان  تقريــر  ذكــر 
ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب 
ــات  ــر، ان محافظ ــة التحري ــع ملنظم ــتيطان التاب االس
غيــر  عربــدة  مؤخــرا  شــهدت  الغربيــة  الضفــة 
ــتوطنني،  ــل املس ــن قب ــعة م ــبوقة واعتداءات واس مس
ــون. ــى امللي ــم إل ــادة أعداده ــالل لزي ــط االحت ــا يخط فيم

وأشــار التقريــر الــذي يغطــي الفتــرة مــن )25-19 
أن جــل  بهــذا اخلصوص، إلــى  اجلــاري(  األول  كانــون 
ــرق  ــارق الط ــالق مف ــي اغ ــزت ف ــداءات ترك ــذه االعت ه
ــب  ــدية وتخري ــداءات جس ــات، واعت ــدن واحملافظ ــني امل ب
ــارة،  ــطينيني باحلج ــات الفلس ــق مركب ــكات ورش ممتل
بــدءا بالشــيخ جــراح فــي مدينــة القــدس، مــرورا 
وقــرى  وبلــدات  اخلليــل، وعــدد مــن مــدن  مبدينــة 
احملافظــة، خاصــة فــي مســافر يطــا، ومحافظــة بيــت 
حلــم، خاصــة علــى الشــوارع االلتفافيــة فــي احملافظــة، 
ــر  ــه واملغي ــي برق ــة رام اهلل ف ــرى محافظ ــدات وق وبل

ــك. ــر مال وكف

وتابــع: هــذا الــى جانــب عربــدة مجموعــات مــن 
فــي  التــالل«  و«شــبيبة  املتطرفــني  املســتوطنني 
الطــرق  علــى  املواطنــني  ضــد  نابلــس  محافظــة 
»يتســهار«،  مســتوطنة  مــن  القريبــة  االلتفافيــة 
التــي تعتبــر معقــال ملنظمــات االرهــاب اليهــودي فــي 
املنطقــة، هــذا الــى جانــب اعتداءاتهــم علــى ممتلــكات 
ــوار. ــلفيت واألغ ــات س ــي محافظ ــني ف ــي املواطن واراض

ــل  ــى ح ــر إل ــرّق التقري ــرائيلي، تط ــأن اإلس ــي الش وف
ــى  ــل إل ــي التوص ــل ف ــد الفش ــال: بع ــت، قائ الكنيس
تســوية اخلالفــات حــول املوازنــة العامــة فــي اســرائيل، 
ــام  ــالل ام ــة االحت ــت دول ــت وأصبح ــل الكنيس مت ح
ــن  ــي آذار م ــدة ف ــة جدي ــات برملاني ــتحقاق انتخاب اس
العــام املقبــل، هــي الرابعــة خــالل عامــني. وقــد 
جــرت االنتخابــات الســابقة فــي أجــواء مــن التنافــس 
ــوات  ــى أص ــرف عل ــني املتط ــني واليم ــل اليم ــني كت ب
املســتوطنني، الذيــن باتــوا يلعبــون دورا مؤثــرا فــي هــذه 

ــات. االنتخاب

وأوضــح أن احلديــث عــن انتخابــات جديــدة للكنيســت 
يأتــي فــي خضــم أزمــة صحيــة تتزامــن مــع بــدء حملة 
التطعيــم ضــد )كوفيــد- 19( فــي دولــة االحتــالل، فــي 
ــاد  ــم بالفس ــو املته ــه نتنياه ــه في ــذي يواج ــت ال الوق
واالحتيــال وخيانــة األمانــة فــي ثــالث قضايــا، وانشــقاق 
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شــخصيات مــن حزبــه يقــوده جدعــون ســاعر، زعيــم 
حــزب جديــد اطلــق علــى نفســه اســم )أمــل جديــد– 
وحــدة إســرائيل(، ويقــدم نفســه منافســا فــي املعركــة 
علــى كســب أصــوات اليمــني املتطــرف وأصــوات 
ــه الصلبة. ويبقــى  ــن يشــكلون نوات املســتوطنني، الذي
التنافــس علــى اصــوات اليمــني واليمــني املتطــرف 
ونواتــه الصلبــة مــن املســتوطنني ســيد املوقــف، 
ــرائيلي  ــتيطان اإلس ــر االس ــاء وزي ــر ادع ــا يفس ــو م وه
ــي  ــا ف ــتمضي قدًم ــه س ــي إن حكومت ــاحي هنغب تس
تنفيــذ الرؤيــة القائمــة علــى جلــب أكثــر مــن مليــون 
ــالل  ــة، خ ــة الغربي ــي الضف ــتوطنات ف ــودي للمس يه
مشــاركته فــي افتتــاح مبنــى جديــد جمللــس املنطقــة 
ــة فــي »شــاعر بنيامــني«، داخــل مســتوطنة  الصناعي

ــاغوت«. »بس

 وأضــاف التقريــر: تطبيقــا لهــذه الرؤيــة بجلــب مليــون 
ــة  ــي حكوم ــالت ف ــرة املواص ــت وزي ــتوطن صادق مس
ــارع  ــق ش ــروع ش ــى مش ــف عل ــري ريغي ــالل مي االحت
التفافــي اســتيطاني ضخــم شــمال الضفــة الغربيــة، 
يلتهــم آالف الدومنــات الزراعيــة، ورصــدت لذلــك 76 
ــق  ــروع، وأطل ــات املش ــة نفق ــيقل لتغطي ــون ش ملي
ــرب  ــر بالق ــذي مي ــن« وال ــي الل ــم »التفاف ــه اس علي
ــذا  ــى ه ــة عل ــي. وتأتي املصادق ــن الغرب ــة الل ــن قري م
ــى البــدء بشــق شــوارع  املشــروع ضمــن املصادقــة عل
ــا  ــة، فيم ــوب الضف ــمال وجن ــة ش ــة ضخم التفافي
وافقــت حكومــة االحتــالل علــى حتويــل منحــة ماليــة 
أمنيــة لصالــح مســتوطنات الضفــة بتخصيــص 34.5 
مليــون شــيقل لذلــك، فــي حــني مت تخصيــص 5.5 
مليــون شــيقل لتدعيــم الســلطات احملليــة فــي تلــك 

ــتوطنات. املس

وفــي مخططــات االســتيطان أيضــا، نشــرت ســلطات 
االحتــالل مناقصــة لبنــاء 290 وحــدة اســتيطانية فــي 
مســتوطنة »غيلــو«، جنــوب مدينــة القــدس الشــرقية 
ــي  ــاء ف ــط البن ــى مخط ــة عل ــد املصادق ــة، بع احملتل

ــي 2019. تشــرين الثان

ــدة  ــدات االســتيطانية اجلدي ــة الوح ــم إقام ــوف يت وس
ــط  ــار اخملط ــول املس ــى ط ــة عل ــة مالصق ــي منطق ف
للقطــار اخلفيــف فــي القــدس قيــد اإلنشــاء حاليــاً، مــا 
ــدس  ــو والق ــني غيل ــل ب ــر الوص ــكل كبي ــهل بش يس
الغربيــة، هــذا الــى جانــب مخطــط لبنــاء 253 وحــدة 
ــتتم  ــا، س ــتوطنة ذاته ــي املس ــرى ف ــتيطانية أخ اس
مناقشــتها هــي االخــرى فــي جلنــة التخطيــط اللوائية 
ــاً باجتــاه بيــت  بهــدف توســيع مســتوطنة غيلــو جنوب
جــاال، هــذا فــي الوقــت الــذي شــرع فيــه مســتوطنو  
»كوخــاف يعقــوب« بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة 

ــرب  ــرق رام اهلل بالق ــر ش ــر جري ــدة دي ــي بل ــى أراض عل
هشــاحر«  و«رومنيم«  »كوخــاف  مســتوطنتي  مــن 
املقامتــني علــى أراضــي الفلســطينيني فــي املنطقــة، 
ــة  ــة إلقام ــات كمقدم ــة وبركس ــوا خيم ــث نصب حي
ــالل. ــوات االحت ــة ق ــت حماي ــا، حت ــتيطانية فيه ــؤرة اس ب

بلديــة االحتــالل  القــدس، أقدمــت جرافــات  وفــي 
ــر  ــال حف ــى أعم ــي عل ــى التوال ــي عل ــبوع الثان ولأس
ــرة الشــهداء فــي اجلهــة الشــرقية  ــف فــي مقب وجتري
ــهداء  ــات ش ــم رف ــي تض ــفية، الت ــرة اليوس ــن املقب م
مــن اجليشــني العراقــي واألردنــي متهيــدا لتنفيــذ 
»مســار للحديقــة التوراتيــة« فــي محيــط أســوار 
القــدس القدميــة، وهدمــت ســور املقبــرة املالصــق لبــاب 
األســباط، وأزالــت درجهــا األثــري، تنفيــذا جملموعــة 

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــدت من ــة أع ــات تهويدي مخطط

 فيمــا أصــدرت محكمــة االحتــالل نهايــة األســبوع أمرا 
احترازيــا يلــزم بلديــة االحتــالل بالقــدس بوقــف جميــع 
أعمــال الهــدم واالقتحــام ألرض مقبــرة اليوســفية 
ــدس،  ــي الق ــباط ف ــاب األس ــي ب ــهداء ف ــح الش وضري
ــزه  ــارة وحم ــد جب ــان مهن ــه احملامي ــاس قدم ــد التم بع
قطينــة، حيــث يــدور احلديــث عــن أعمــال غيــر قانونيــة 
ــال  ــمل أعم ــة تش ــدس الغربي ــة الق ــا بلدي ــوم به تق
هــدم للــدرج والســور املؤديــني إلــى مقبــرة اليوســفية 
وإلــى بــاب األســباط واملســجد األقصــى، بعــد أن ثبــت 
بشــكل قاطــع أّن قطعــة األرض هــي أرض وقــف مقبــرة 
إســالمية واملســؤول عنهــا جلنــة املقابــر التابعــة لدائرة 
ــي  ــل ف ــالل تعم ــة االحت ــالمية، وأّن بلدي ــاف اإلس األوق
املــكان دون أي وجــه حــق ودون أي مخطــط أو أي ترخيص 

مصــادق عليــه.

ــي  ــم األميرك ــياق الدع ــي س ــر، وف ــد آخ ــى صعي عل
للفتــرة  واســتغالل  االحتــالل  حلكومــة  املتواصــل 
املتبقيــة فــي واليــة ترمــب، أعلنــت إدارة اجلمــارك 
ــذي  ــر ال ــول األم ــن دخ ــة ع ــدود األميركي ــة احل وحماي
ــى  ــرائيل« عل ــي إس ــع ف ــات »ُصن ــع عالم ــزم بوض يُل
املنتجــات املصنعــة فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا 
إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة حيــز التنفيــذ، بعــد أن 
كان وزيــر اخلارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو قــد أعلــن 
ــر  عــن التحــول فــي السياســة االميركيــة فــي نوفمب
ــارة غيــر مســبوقة قــام بهــا إلــى مســتوطنة  بعــد زي
ــث زار مصنعــا  ــة، حي »بســاغوت« فــي الضفــة الغربي

ــذ. للنبي

وفــي يلــي مجمــل االنتهــاكات األســبوعية التــي جــرى 
توثيقهــا:

منــازل  متطرفــون  مســتوطنون  القدس: هاجــم 
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ــيخ  ــي الش ــي ح ــيني ف ــني املقدس ــات املواطن ومركب
جــراح شــمال القــدس احملتلــة، وأجبــرت بلديــة االحتالل 
فــي القــدس عائلــة الفلســطينية ســهير غيــث علــى 
ــلوان. ــدوم بس ــي وادي ق ــي ح ــر، ف ــا الصغي ــدم منزله ه

ــر مــن تســليمها إخطــارا بالهــدم،   وبعــد وقــت قصي
بدعــوى البنــاء دون ترخيــص، وهــددت عائلــة غيــث بدفع 
غرامــة ماليــة تصــل إلــى عشــرات آالف الشــواقل، فــي 
ــت  ــا هدم ــدم. كم ــالل اله ــات االحت ــذت جراف ــال نف ح
منــزل الشــاب كاظــم أبــو شــافع فــي حــي البســتان 
فــي بلدة ســلوان وبركســات ومنشــآت جتاريــة وكراجات 
فــي بلــدات الســواحرة، وجبــل املكبــر، والعيزريــة شــرق 
ــت  ــص، وواصل ــدم الترخي ــة ع ــة بحج ــدس احملتل الق
ــي  ــة ف ــي وادي الرباب ــي ح ــي أراض ــف ف ــال التجري أعم
بلــدة ســلوان بهــدف بنــاء حــي اســتيطاني مخصــص 

لليهــود الفرنســيني فــي أعلــى حــي وادي الربابــة.

ــة »عيــر عميــم« بالتمــاس إلــى  فيمــا تقّدمــت جمعّي
احملكمــة املركزيّــة فــي القــدس، ضــّد مناقصــة إنشــاء 
مركــز زوّارٍ يهــودّي فــي حــّي »بطــن الهــوى«، فــي قلــب 
ــة  ــف املناقص ــها بوق ــي التماس ــت ف ــلوان وطالب س
ــة اإلســرائيلّية. ــي« احلكومّي ــركة »پام ــي نشــرتها ش الت

منــازل  مســلحون  مســتوطنون  اخلليل: هاجــم 
ــهداء  ــارع الش ــدة وش ــل الرمي ــي ت ــي ح ــني ف املواطن
ــالل  ــود االحت ــة جن ــت حماي ــل حت ــة اخللي ــط مدين وس
ووجهــوا الشــتائم العنصريــة واملســيئة للســكان 
وهددوهــم بترحيلهــم واالســتيالء علــى منازلهــم 
ــم،  ــة عليه ــداءات اليومي ــن االعت ــد م ــكاب مزي وبارت
ــر،  ــبي يائي ــتوطني »متس ــن مس ــدد م ــم ع ــا هاج كم
وسوســيا« واعتــدوا بالضــرب علــى رعــاة املاشــية 
ومزارعــني عــزّل مــن عائــالت اجلباريــن والنجــار والهريني 
ــا أدى  ــيا، م ــة سوس ــم وقري ــعب البط ــة ش ــرب خرب ق

ــم. ــدد منه ــة ع ــى إصاب إل

واعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن ســليمان البطــاط، 
خــالل عملــه فــي حفــر بئــر جلمــع ميــاه األمطــار فــي 
خربــة زانوتــا شــرق الظاهريــة، والقريبة من مســتوطنة 
للمســتوطنات،  الصناعيــة  واملنطقــة  »عتنائيــل« 
ــة  ــة ان املنطق ــر، بحج ــدات احلف ــى مع ــتولت عل واس

ــة )ج(. مصنف

وأصيــب الطفــل محمــود آيــات اهلل طميــزي )13 عامــا( 
ومحمــد زيــاد الطميــزي )33 عامــا( مــن بلــدة إذنــا غــرب 
اخلليــل، بجــروح ورضــوض نقــال إثرهــا إلــى املستشــفى، 
بعــد أن هاجمــت مجموعــة مــن مســتوطني »كريــات 
ــرق  ــارة ش ــقتها باحلج ــني ورش ــات املواطن ــع«، مركب أرب

مدينــة اخلليــل.

 وقــام عــدد مــن املســتوطنني باالعتــداء علــى مركبــات 
ــون  ــت عن ــي بي ــي ف ــق االلتفاف ــد الطري ــني عن املواطن

ــة جيــش االحتــالل. شــرق اخلليــل، وذلــك بحماي

ــحدة رزق  ــن ش ــزل املواط ــالل من ــوات االحت ــت ق وهدم
ــع  ــر مرب ــاحته 200 مت ــغ مس ــذي تبل ــان ال ــو القيع أب
ــو  ــزال آخــر للمواطنــني احمــد ســليمان أب ــا، ومن تقريب
القيعــان، وحمــاد رزق ســليم أبــو القيعــان، وتبلــغ 
مســاحته 90 متــرا مربعــا، إضافــة لبئــر ميــاه وبركــس 
ــة الســيميا شــمال غــرب بلــدة  يعــود لهمــا فــي خرب
الســموع جنوبا. واقتلــع مســتوطنون عشــرات أشــجار 
الزيتــون فــي منطقــة توانــي، شــرق يطــا بالقــرب مــن 
مســتوطنة »ماعــون«، وتعــود ملكيــة األشــجار لعائلــة 

ــي. العرين

ــوات  ــة ق ــت حماي ــتوطنون وحت ــق مس ــت حلم: رش  بي
ــس  ــارع الرئي ــى الش ــني عل ــات املواطن ــالل مركب االحت
ــا أدى  ــارة، م ــم باحلج ــت حل ــرق بي ــوع ش ــدة تق ــي بل ف

ــا. ــرار به ــاق أض ــى إحل إل

ــة  ــي منطق ــني ف ــازل املواطن ــتوطنون من ــم مس وهاج
مبجمــع  احملاطــة  بلوطــة«،  »خلــة  اســكاريا  بيــت 
مســتوطنات »غــوش عتصيــون« املقامــة علــى أراضــي 

ــم. ــت حل ــة بي ــوب محافظ جن

كمــا ألقــى مســتوطنون احلجــارة باجتــاه مركبــات 
ــرب  ــني بالق ــة ونحال ــق اجلبع ــى طري ــطينيني عل فلس

مــن دوار »عتصيــون«.

رام اهلل: هاجــم مســتوطنون عــددا مــن القــرى شــرق 
محافظــة رام اهلل والبيــرة، واعتــدوا علــى ممتلــكات 
ــى  ــة عل ــني الواقع ــازل املواطن ــوا من ــني وهاجم املواطن
ــت  ــا هاجم ــرق رام اهلل، فيم ــني ش ــة بيت ــراف قري أط
مجموعــات أخــرى أطــراف قريــة برقــة باحملافظــة 

ــم. ــني ومركباته ــازل املواطن ــى من ــدت عل واعت

كمــا اعتــدى مســتوطنون علــى منــازل املواطنــني فــي 
ــددا  ــوا ع ــة رام اهلل، وهاجم ــمال مدين ــر ش ــة املغي قري
ــا  ــة، فيم ــك القريب ــر مال ــة كف ــي قري ــازل ف ــن املن م
ــق  ــى طري ــات املواطنــني عل ــى مركب ــدى آخــرون عل اعت

ــس. رام اهلل- نابل

ــل  ــن قب ــه م ــة دهس ــروح نتيج ــن بج ــب مواط وأصي
ــة  ــرب مدبن ــني غ ــدة نعل ــل بل ــى مدخ ــتوطن عل مس
رام اهلل، فيمــا نظــم مســتوطنون مســيرة قــرب بلــدة 
مخمــاس شــمال شــرق القــدس، وتعمــدوا رشــق 
املركبــات الفلســطينية املــارة باحلجــارة، وحاولــوا إغــالق 

ــاس. ــاذي خملم ــارع احمل الش
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بتجريــف  املســتوطنني  جرافــات  نابلس: شــرعت 
ــس  ــوب نابل ــا جن ــدة عورت ــي بل ــن أراض ــاحات م مس
بهــدف أعمــال توســعة ملســتوطنة »ايتمــار« املقامــة 
علــى أراضــي املواطنــني. ومنعــت قــوات االحتــالل 
املواطنــني مــن زراعــة أشــجار زيتــون فــي أراضــي قريــة 
جالــود جنــوب نابلــس علــى بعــد 200 متــر من مدرســة 
ــم  ــة« رغ ــي دول ــا »أراض ــة أنه ــة، بذريع ــود الثانوي جال

ــة. ــي خاص ــا أراض أنه

ــر  ــمارة )ناص ــد س ــر محم ــن ناص ــب املواط ــا أصي فيم
ــداء  ــراء االعت ــة، ج ــروح مختلف ــوض وج ــيخ( برض الش
عليــه مــن قبــل مســتوطني »يتســهار«، ومت نقلــه إلــى 
طــوارئ حــوارة لتلقــي العــالج. كمــا وســرق مســتوطنو 
ــي  ــا ف ــت زراعته ّ ــون مت ــتلة زيت ــاه« 50 ش ــؤرة »أحي ب

ــوب نابلــس. ــود جن ــة جال أراضــي قري

ــرق  ــن مف ــرب م ــتوطنني بالق ــن املس ــدد م ــع ع وجتم
الطنيــب علــى الطريــق الواصــل بــني نابلــس وطولكــرم 
ومدخــل مســتوطنة »شــافي شــمرون«، وهاجمــوا 
املركبــات باحلجــارة، مــا أدى الــى اصابــة ثالثــة مواطنــني 

ــات. وتضــرر عــدد مــن املركب

علــى  مســيرة  املســتوطنني  عشــرات   ونظــم 
ــس  ــوب نابل ــوارة جن ــدة ح ــي بل ــي ف ــارع الرئيس الش
وهاجمــوا ممتلــكات ومركبــات املواطنــني، وأغلقــت 
ــطية  ــدة سبس ــي بل ــري ف ــع األث ــالل املوق ــوات االحت ق
ــث  ــتوطنني حي ــام املس ــًدا القتح ــس، متهي ــمال نابل ش
ــق املســتوطنون دعــوات القتحــام املوقــع بشــكل  يطل
أســبوعي، بحمايــة جيــش االحتــالل، فــي إطار الســعي 

ــه. ــتيالء علي لالس

مركبــات  ليڤونــة«  »معالــي  مســتوطنو   وهاجــم 
املواطنــني باحلجــارة فــي منطقــة واد علــي القريبــة مــن 
قريــة اللــن الشــرقية جنــوب نابلــس، حيــث تعرضــت 
املركبــات ألضــرار ماديــة، نتيجــة اســتهدافها مــن قبــل 

ــتوطنني. املس

مــن  عــددا  »رفافــا«  مســتوطنو  ســلفيت: اقتلع 
ــرب  ــال غ ــو الع ــة أب ــة خل ــي منطق ــون ف ــتال الزيت أش
أمجــد  للمواطــن  ملكيتهــا  تعــود  حــارس  قريــة 
ســلطان، وهــو االعتــداء الثانــي خــالل هــذا الشــهر، إذ 
ــتال  ــع 10 أش ــير وقل ــابقا بتكس ــتوطنون س ــام املس ق

ــة. ــس املنطق ــي نف ــني ف ــون وت زيت

فيمــا اقتحــم مســتوطنون بلــدة كفــل حــارس بحماية 
جيــش االحتــالل وأدوا طقوســا تلموديــة، ورددوا هتافــات 
ــن  ــزل املواط ــى من ــدوا عل ــة، واعت ــعارات عنصري وش
ــه، وقامــوا برشــقه باحلجــارة، مــا أدى  ــد بوزي جــالل فري

ــا(،  ــر )11 عام ــي الظه ــدة ف ــني واح ــة طفلت ــى إصاب إل
ــع. ــة الهل ــاء نتيج ــة إغم ــا( بحال ــرى )13 عام واألخ

الشــهيد  والــد  االحتــالل  ســلطات  جنن: هــددت 
محمــود عمــر صــادق كميــل )17 عامــا(، بهــدم منزلــه 

ــني. ــوب جن ــة جن ــدة قباطي ــي بل ف

االحتــالل قياســات منــزل األســير  وأخــذت قــوات 
محمــد مــروح قبهــا )36 عامــا( فــي قريــة طــورة فــي 
ــاد  ــاب جه ــب الش ــني. وأصي ــرب جن ــد غ ــة يعب منطق
ــه  ــي وجه ــاز ف ــة غ ــا( بقنبل ــراد )21 عام ــو م ــد أب خال
أطلقهــا جنــود االحتــالل أثنــاء تواجــده علــى الشــارع 
االلتفافــي شــمال شــرق جنــني، ونقــل إلــى مستشــفى 

ــالج. ــي الع ــي، لتلق ــني احلكوم جن

األغوار:

أصيــب املواطــن هــالل عــادل دراغمــة فــي رأســه فــي 
اعتــداء للمســتوطنني مبنطقــة عــني احللــوة فــي األغوار 
الشــمالية، وســيج مســتوطنون أراضــي فــي منطقــة 
ــوا بوابتــني حديديتــني  عــني الســاكوت باألغــوار، ونصب
ــرارا  ــاك ق ــع الســاكوت بالرغــم أن هن ــى مدخــل نب عل
ــى  ــي إل ــودة األراض ــا بع ــالل العلي ــة االحت ــن محكم م
ــدت  ــة امت ــة قانوني ــد معرك ــني«، بع ــا األصلي أصحابه

لنحــو ثالثــة أعــوام.

وبلغــت مســاحة األراضــي املســترجعة نحــو 3500 دومن 
مــن أصــل عشــرة آالف دومن، كانــت مصنفــة علــى أنهــا 

مناطــق عســكرية مغلقــة.

ــي  ــرار زراع ــى ج ــالل عل ــوات االحت ــتولت ق ــا اس  كم
أثنــاء حراثــة أرض فــي خربــة احلمة باألغــوار الشــمالية، 

ــه للمواطــن مأمــون فقهــاء.100 تعــود ملكيت

األحد 2020/12/27

ــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي يصــدر أمــراً  وزي
ــطينين ــرى الفلس ــم األس ــع تطعي مبن

ــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي،  ــا وزي أصــدر أميــر أوحان
األســرى  تطعيــم  مبنــع  قــراراً  أمــس،  مســاء 
كورونــا. لفيــروس  مضــاد  بلقــاح  الفلســطينيني 

وبحســب القنــاة العبريــة الســابعة، فــإن التعليمــات 
ــاً إياهــم  صــدرت باخلصــوص ملصلحــة الســجون، داعي

ملنــع هــذه اخلطــوة دون تصريــح.

وأشــارت إلــى أنــه ســمح بتطعيــم موظفــي مصلحــة 

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 كانون أول   ٢٠٢٠

الســجون فقــط.

مصلحــة  إن  قالــت  فلســطينية  مصــادر  وكانــت 
الســجون ســتبدأ بتلقيــح األســرى باللقــاح اخملصــص 

ملكافحــة »كورونــا«.

ــدورة  ــير ق ــادي األس ــس ن ــل رئي ــدد، حّم ــذا الص وبه
فــارس، االحتــالل، املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة 

ومصيــر األســرى.

وتابــع فــارس فــي بيــان لــه، مســاء أمــس، إن هــذا القرار 
العنصــري انتهــاك جديــد يُضــاف إلــى قائمــة طويلــة 
ــد  ــل جدي مــن االنتهــاكات حلــق األســير بالعــالج، ودلي
علــى مــا متارســه ســلطات االحتــالل بكافــة أجهزتهــا، 
ــيء«  ــل البط ــد »القت ــي املتعم ــال الطب ــة اإلهم جلرمي

بحقــه.

ــالل  ــزام االحت ــي، بإل ــع الدول ــه للمجتم ــدد مطالبت وج
ــى  ــبته عل ــرى، ومحاس ــالزم لأس ــالج ال ــر الع بتوفي
جرائمــه املمنهجــة واملتواصلــة، مؤكــداً أنــه وفــي 
الوقــت الــذي تواجــه فيــه البشــرية جائحــة »كورونــا«، 
ــث  ــة، حي ــتها العنصري ــي سياس ــرائيل ف ــن إس مُتع
ــل بحــق األســرى،  ــى أداة قمــع وتنكي ــاء إل ــت الوب حّول
وبــدالً مــن أن توفــر اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لهــم، 
واصلــت عمليــات االعتقــال املمنهجــة، والتــي طالــت 
واجلرحــى،  الّســن  املواطنــني، منهــم كبــار  مئــات 

ــاء.101 ــال والنس واألطف

أبــو بكــر وفــارس يحمــالن االحتــالل املســؤولية 
عــن حيــاة األســرى

ــواء  ــن الل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــل رئي حم
ــارس،  ــدورة ف ــير ق ــادي األس ــس ن ــر ورئي ــو بك ــدري أب ق
ــة  ــؤولية الكامل ــرائيلي املس ــالل اإلس ــلطات االحت س
ــجونها،  ــي س ــطينيني ف ــرى الفلس ــاة األس ــن حي ع
بعــد أن أصــدر أميــر أوحانــا وزيــر األمــن الداخلــي، 
ــاد  ــاح مض ــم بلق ــع تطعيمه ــراراً مبن ــس، ق ــاء أم مس
ــإذن مــن املســتوى السياســي  ــا«، إال ب لفيــروس »كورون

ــو.  ــة نتنياه ــي حكوم ف

وكانــت القنــاة العبريــة الســابعة، قــد ذكــرت إن 
التعليمــات صــدرت بهذا اخلصــوص ملصلحة الســجون، 
مطالبــة إياهــا مبنــع إعطاء اللقــاح لأســرى دون تصريح 
رســمي مــن اجلهــات احلكوميــة اإلســرائيلية اخملتصــة، 
وأشــار نفــس املصــدر إلــى أنــه ســمح بتطعيــم 

ــط. ــجون فق ــة الس ــي مصلح موظف

مــن جانبــه قــال الوزيــر أبــو بكــر فــي اتصــال هاتفــي 
101  جريدة األيام

ــرائيلية  ــجون اإلس ــة الس ــدس«، إن مصلح ــع »الق م
أبلغــت األســرى بأنــه ســيتم إعطائهــم اللقــاح 
ــر  حســب رغبتهــم، مشــيراً إلــى أن مــا صــدر عــن وزي
األمــن الداخلــي هــو مخالــف لهــذا اإلجــراء، وكان أبــو 
ــوم أمــس، أن  بكــر، قــد أعلــن فــي وقــت ســابق مــن ي
ــيتم  ــه س ــرى، أن ــت األس ــالل أبلغ ــجون االحت إدارة س
تطعيمهــم ضــد الفيــروس خــالل األيــام القليلــة 

ــة. املقبل

ــاء  ــا«، أن إعط ــع »وف ــث م ــي حدي ــر ف ــو بك ــاف أب وأض
ــاً،  ــس إجباري ــاً ولي ــيكون اختياري ــرى س ــاح لأس اللق
مشــيراً إلــى أن بعــض األســرى ســجلوا أســماءهم فــي 

ــدت رغبتهــا بأخــذ اللقــاح. ــي أب ــم الت القوائ

ــون  ــطينيون أو دولي ــاء فلس ــرف أطب ــأن يش ــب ب وطال
ــات  ــاً أن اجله ــاح، موضح ــرى باللق ــم األس ــى تطعي عل
اخملتصــة ستراســل اجلانــب اإلســرائيلي بخصــوص 

ــك.  ذل

ــى  ــرض أن يعط ــاح املفت ــى أن اللق ــر، إل ــو بك ــار أب وأش
ــي. ــزر« األميرك ــاح »فاي ــو لق ــرى ه لأس

مــن جانبــه وصــف قــدورة فــارس، القــرار الصــادر عــن 
الوزيــر اإلســرائيلي بأنــه عنصــري ويعتبــر انتهــاكاً 
ــاكات  ــن االنته ــة م ــة طويل ــى قائم ــاف إل ــداً يض جدي
حلــق األســر بالعــالج، كمــا أنــه دليــل جديــد علــى مــا 
متارســه الســلطات اإلســرائيلية بكافــة أجهزتهــا، 
األســرى  بحــق  املتعمــد  الطبــي  اإلهمــال  جلرميــة 

ــجونها. ــي س ــيرات ف واألس

ــالل  ــزام االحت ــي، بإل ــع الدول ــه للمجتم ــدد مطالبت وج
ــى  ــبته عل ــرى، ومحاس ــالزم لأس ــالج ال ــر الع بتوفي
ــه  ــداً أن ــم، مؤك ــة بحقه ــة املتواصل ــه املمنهج جرائم
ــة  ــرية جائح ــه البش ــه في ــذي تواج ــت ال ــي الوق وف
»كورونــا«، متعــن إســرائيل فــي سياســتها العنصريــة، 
حيــث حولــت الوبــاء إلــى أداة قمــع وتنكيــل باألســرى، 
وبــدالً مــن أن توفــر اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لهــم، 
واصلــت عمليــات االعتقــال املمنهجــة، والتــي طالــت 
الفلســطينيني، منهــم كبــار الســن  املئــات مــن 

ــاء. ــال والنس ــى، واألطف واجلرح

يشــار إلــى أنــه ومنــذ نهايــة األســبوع املنصــرم نــادي 
األســير، بلجنــة طبيــة محايــدة، ومبشــاركة الصليــب 
األحمــر الدولــي، لإلشــراف واملراقبــة علــى عمليــة 

ــا«.  ــروس »كورون ــد في ــاح ض ــرى باللق ــم األس تطعي

كمــا يذكــر أنــه ومنــذ بدايــة انتشــار الوبــاء ســجلت 
»140« إصابــة بــني صفــوف األســرى بالفيــروس، كانــت 
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ــث  ــي، حي ــي املاض ــرين الثان ــهر تش ــي ش ــا ف أعاله
واجــه األســرى سلســلة مــن اإلجــراءات القمعيــة رغــم 
ــزل  ــي ع ــم ف ــا وضعه ــاء، ومنه ــار الوب ــتمرار انتش اس

ــف.102 مضاع

اخلارجية: اســتهداف االحتالل للمستشــفيات 
»تصعيــد خطيــر« والصمت الدولــي مرفوض

ــي  ــداء الهمج ــني االعت ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي  أدان
الــذي قــام بــه جيــش االحتــالل علــى مجمــع فلســطني 
»انتهــاكا  واعتبرتــه  اهلل،  رام  مدينــة  فــي  الطبــي 
صارخــا« للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي االنســاني، 
ــف،  ــات جني ــب اتفاقي ــانية« حس ــد االنس ــة ض و«جرمي

ــي. ــون الدول ــا القان ــب عليه يحاس

ــة  ــد، احلكوم ــوم األح ــان، الي ــي بي ــوزارة، ف ــت ال  وحمل
عــن  واملباشــرة  الكاملــة  املســؤولية  االســرائيلية 
هــذه اجلرميــة، وتعتبرهــا تصعيــدا خطيــرا فــي عــدوان 
ــاته  ــه ومقدس ــعبنا وارض ــد ش ــل ض ــالل املتواص االحت
وممتلكاتــه، يســتدعي ردا دوليــا يتــالءم مــع حجــم 
ــة  ــفيات واملراكز الصحي ــى املستش ــدوان عل ــذا الع ه

ــا. ــة كورون ــار جائح ــل انتش ــي ظ ــة ف خاص

اجلرميــة  تلــك  الدولــي علــى  الصمــت  أن   وأكــدت 
مرفــوض وغيــر مقبــول وغيــر مبــرر، خاصــة انه يشــجع 
دولــة االحتــالل علــى االمعــان فــي ارتــكاب املزيــد مــن 

ــعبنا. ــق ش ــم بح ــاكات واجلرائ االنته

ــوزارة القصــف الهمجــي الــذي تعــرض  كمــا أدانــت ال
ــي  ــدات الت ــزة، والعرب ــاع غ ــي قط ــعبنا ف ــاء ش ــه أبن ل
االرهابيــة  ومنظماتهــم  املســتوطنون  بهــا  يقــوم 

ــة.103 ــة الغربي ــدة بالضف ــق ع ــي  مناط ف

ناشــطة يهوديــة مناهضــة لالحتــالل تؤســس جمعيــة 
للتضامــن مــع فلســطني فــي بروكســل

يتــع الذي  إنكار الظلم  أبيب حتاول  - حكومة تل 
رض له الفلسطينيون في إســرائيل

إليونور برونشــتاين، أنه اليهودية  الناشطة  أعلنت 
ا قررت مغادرة إســرائيل، ألن من يعارض الصهيوني
. ئنًا اإلنســان يصبح خا أجل حقوق  ويناضل من  ة 

وذكرت إذاعة »آر تي بي إف« البلجيكية، أن برونــش
تاين قضت معظم حياتها تقريبا في إســرائيل، وغ
أعــو  3 العمر  لبالغ من  ا درتها مع زوجها وطفلها  ا

ام واستقرت في العاصمة بروكســل.

102  جريدة القدس
103  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

»الناشــطو وأضافت الناشــطة لإلذاعة البلجيكية: 
ن يتلقون تهديدات بالقتل تطال حتى أطفالهــم، و
لنا مكا يبق  لم   ، ا د ســوء ا د يز لنا  لنسبة  با لوضع  ا

ن بعد اليوم في إســرائيل«.

على أن املثقفني واملفكرين اإلســرائيليني ي وشــددت 
التي يتعرضون ل غادرون بالدهم بســبب الضغوط 

هــا.

»عندما رأيتهم يجعلون طفلي ذا األعــوا وأضافــت: 
م الثالثة يصنع دبابة من ورق احلمام، أدركت أنــه ي

جب علي مغادرة إســرائيل«.

ولفتت إلى أن اجليش اإلســرائيلي يدفع بدباباته إل
بالل للناس  ، ويســمح  واآلخر رع بني احلني  الشوا ى 

ــا. عب به

»هذا املشهد طبيعي في إســرائيل؛ ولكنن وقالــت: 
ي ال أريد لطفلي أن يترعرع في بلد كهــذا«.

وأكدت أن احلكومة اإلســرائيلية حتاول إنكار الظلم 
الذي يتعرض له الفلسطينيون في إســرائيل، مض

الفلســطينيني. انها تناضل من أجل حقوق  يفة 

على أن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو يحــا وشــددت 
ول إظهار الفلســطينيني على أنهم النازيون اجلدد.

أنهــا  الناشطة برونشــتاين  وأعلنــت 
 ،D e - C o l o n i z e r ج جها  و ز مع  سســت  أ

ئيل  ا اســر قبل  لنكبة من  با للتعريف  تهدف  لتي  ا و
وشرحها للمجتمع االسرائيلي واملشــاركة في الوق

104 فات والفعاليات التضامنية مع فلســطني.

االثنن 2020/12/28

االحتــالل مينــع املواطنــن مــن غيــر ســكان 
القــدس القدميــة مــن دخولهــا

ــس،  ــاء أم ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــرطة االحت ــت ش منع
املواطنــني مــن غيــر ســكان البلــدة القدميــة فــي 
مدينــة القــدس الشــرقية احملتلــة مــن دخولهــا بداعــي 

ــا«. ــالق »كورون ــود إغ قي

وانتشــر عناصــر شــرطة االحتــالل علــى البوابــات 
اخلارجيــة للبلــدة القدميــة، ومنعــوا َمــن هــم مــن غيــر 

ــا. ــن دخوله ــدة م ــكان البل س

ــالق  ــرض إغ ــت ف ــرائيلية أعلن ــة اإلس ــت احلكوم وكان

104  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــاد  ــد ازدي ــل؛ بع ــى األق ــبوعني عل ــتمر أس ــدد يس مش
ــا. ــروس كورون ــني بفي ــداد املصاب أع

ــادرة  ــن مغ ــخص م ــع الش ــه مين ــود، فإن ــب القي ومبوج
ــوال  ــد ط ــر واح ــى كيلومت ــد عل ــافة تزي ــه ملس منزل

ــدد. ــالق املش ــرة اإلغ فت

ــع  ــان الوض ــى األذه ــرائيلية إل ــراءات اإلس ــد اإلج وتعي
ــى  ــذي أدى إل ــر مــن شــهرين، وال ــل أكث ــذي ســاد قب ال
ــد  ــدة القدميــة مــن املواطنــني، وإغــالق العدي ــو البل خل
ــن  ــني م ــع املواطن ــا، ومن ــة أبوابه ــال التجاري ــن احمل م
ــجد  ــى املس ــول إل ــن الوص ــة م ــدة القدمي ــارج البل خ

ــالة105. ــى ألداء الص األقص

الثالثاء 2020/12/29

ــار  ــورة إخط ــع وط ــام جب ــالل اقتح ــات خ إصاب
ــة فــي األغــوار ــع غــرف صفي بهــدم أرب

ــة  ــاق متفاوت ــاالت اختن ــني بح ــرات املواطن ــب عش أصي
خــالل مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــالل بلدة 
جبــع وقريــة طــورة مبحافظــة جنــني، فــي ســياق حملة 
دهــم شــنتها فــي محافظــات عــدة أقدمــت خاللهــا 
ــع  ــدم أرب ــرت به ــني وأخط ــأتني جتاريت ــدم منش ــى ه عل
ــير  ــزل أس ــات من ــدداً قياس ــذت مج ــة وأخ ــرف صفي غ

متهيــداً لهدمــه.

ــاق،  ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن ــدد م ــب ع ــد أصي فق
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاقهم الغ ــراء استنش ج
ــش  ــن جي ــرة م ــوة كبي ــام ق ــت اقتح ــات أعقب مواجه

ــني. ــرب جن ــورة غ ــة ط ــالل، قري االحت

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
القريــة وأخــذت قياســات منــزل األســير محمــد مــروح 
قبهــا )36 عامــاً(، للمــرة الثالثــة، منــذ الرابع والعشــرين 

مــن الشــهر اجلــاري.

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل طالبــت عائلــة األســير 
ــا  ــة، كم ــي أي حلظ ــه ف ــداً لهدم ــزل، متهي ــالء املن بإخ
ــراج  ــد إخ ــه، بع ــي أعمدت ــر ف ــات حف ــت بعملي قام
ــق  ــي الطاب ــده ف ــزل وال ــي من ــم ف ــه وجتميعه قاطني

األول.

ــة  ــوال عملي ــت ط ــات تواصل ــى أن املواجه ــت إل ولفت
ــاً. ــت ميداني ــات عوجل ــى أن اإلصاب ــيرة إل ــام، مش االقتح

فــي الســياق، أصيــب العشــرات بحــاالت اختنــاق، خــالل 
مواجهــات اندلعــت فــي بلــدة جبــع، جنــوب جنــني.

105  جريدة األيام

ــالل  ــش االحت ــن جي ــوة م ــة إن ق ــادر محلي ــت مص وقل
اقتحمــت البلــدة واعتقلــت شــاباً عقــب دهــم منزلــه 

ــه. ــى مركبت ــتولت عل ــه، واس وتفتيش

وأفــادت بــأن عشــرات الشــبان أصيبــوا بحــاالت اختنــاق، 
جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع الــذي 

ــات. ــالل املواجه ــة خ ــالل بكثاف ــوات االحت ــه ق أطلقت

وعلــى صعيــد عمليــات الهــدم، هدمــت جرافــات 
ــة اللــن  ــات فــي قري االحتــالل ورشــتني إلصــالح املركب

ــس. ــوب نابل ــرقية، جن الش

ــى  ــأن الورشــتني تقعــان عل ــة ب ــادت مصــادر محلي وأف
الشــارع الرئيــس الواصــل بني مدينتــي نابلــس ورام اهلل، 

وتعــودان للموطنــني جهــاد عويــس ورجــا ضراغمــة.

ــون  ــرقية يتعرض ــن الش ــي الل ــى أن أهال ــارت إل وأش
ملمارســات همجيــة شــبه يوميــة مــن قــوات االحتــالل، 
أبرزهــا: االعتــداء علــى طلبــة املــدارس، ونصــب كاميرات 
ــة  ــة حديدي ــة، ووضــع بواب ــى مدخــل القري ــة عل مراقب
ــتوطنني  ــة املس ــا، ومحاول ــة إليه ــق املؤدي ــى الطري عل
الســيطرة علــى جبــل الــرأس، وتســليم إخطــارات حملــال 

ومنشــآت علــى الشــارع الرئيــس.

فــي الســياق، أخطــرت ســلطات االحتــالل بهــدم أربــع 
ــح باألغــوار  ــة فــي منطقــة حمامــات املال غــرف صفي

ــمالية. الش

ــوات  ــتيطان: إن ق ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ وقال
ــة  ــمى اإلدارة املدني ــا تس ــم م ــا طواق ــالل ترافقه االحت

ــح. ــات املال ــة حمام ــت منطق اقتحم

وأشــارت إلــى أن القــوة املقتحمــة أخطــرت بإزالــة أربــع 
ــم  ــي تض ــة الت ــى أن املدرس ــة إل ــة، الفت ــرف صفي غ
الغــرف الصفيــة هــي الوحيــدة فــي املنطقــة وأقيمــت 
خلدمــة الطلبــة فــي 15 جتمعــا ســكانياً مــن املضــارب 

ــة.106 البدوي

األربعاء 2020/12/30

واخطــار  واقتــالع  وجتريــف  هــدم  حملــة 
ــة  ــي محط ــاء ف ــر وبن ــعة حف ــام واس واقتح

اخلليــل وســط  القدميــة  الباصــات 

أصيــب عشــرات املواطنــني بينهــم صحافيــون بحــاالت 
اختنــاق وجــروح ورضــوض خــالل تصديهــم حلملــة هدم 
ــنتها  ــعة ش ــام واس ــار واقتح ــالع وإخط ــف واقت وجتري
قــوات االحتــالل فــي محافظــات عــدة هدمــت خاللهــا 
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ــكنية  ــة س ــني وغرف ــاكن ومخزن ــة مس ــزالً وأربع من
أخــرى،  بهــدم  وأخطــرت  جتاريــة  منشــآت  وثــالث 
ــع  ــك م ــن ذل ــون، تزام ــجرة زيت ــو 350 ش ــت نح واقتلع
شــروعها بعمليــات حفــر وبنــاء فــي محطــة احلافــالت 
ــل، فــي الوقــت  ــة اخللي ــة القدميــة وســط مدين املركزي
الــذي واصــل املســتوطنون تســييج مســاحات واســعة 

 من األراضي واملراعي في األغوار الشمالية. 
فقد شــرعت جرافــات االحتــالل بعمليات حفــر وبناء في 
محطــة احلافــالت املركزيــة القدميــة القريبة مــن مدخل 

 شارع الشهداء وسط مدينة اخلليل. 
وقــال رئيــس بلديــة اخلليــل تيســير أبــو ســنينة، إن هذه 
األعمــال تشــتمل علــى بنيــة حتتيــة وأعمــال هندســية 
وبنــاء لغــرض إقامــة »مركــب يشــمل كافــة متطلبــات 

 كتيبة اجليش التنفيذية كقوة متكاملة«. 
األعمــال  جتميــد  إلــى  تســعى  البلديــة  أّن  وأكــد 
ــى  ــاًء عل ــرازي بن ــر احت ــب أم ــالل طل ــن خ ــة م القائم
التمــاس قدمتــه للمحكمــة اإلســرائيلية العليــا، 
موضحــا أن االحتــالل شــرع بأعمــال احلفــر والبنــاء قبــل 

 النظر في االلتماس الذي قدمته البلدية. 
آليــات  هدمــت  الهــدم،  عمليــات  صعيــد  وعلــى 
االحتــالل منــزال ومســكنا ومخزنــني فــي منطقــة خلــة 

 غزوية شرق بلدة يطا، جنوب اخلليل. 
وأفــاد راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية والوطنية 
ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان بأن قــوات االحتــالل هدمت 
ــن  ــع للمواط ــر مرب ــاحة 300 مت ــني مبس ــزال ومخزن من
ــة  ــي املنطق ــي وأوالده، ف ــم ربع ــى اليتي ــل عيس خلي
القريبــة مــن مســتوطنتي »سوســيا« و«افيجــال« 

 اجلاثمتني على أراضي املواطنني شرق يطا. 
املواطنــني  بــني  مواجهــات  انــدالع  إلــى  ولفــت 
مــن  وابــال  أطلقــت  التــي  االحتــالل  وقــوات 
والغــاز  الصــوت،  وقنابــل  املعدنــي،  الرصــاص 
الذيــن  املواطنــني،  صــوب  للدمــوع  املســيل 
ــى  ــا أدى إل ــداءات، م ــذه االعت ــدي له ــروا للتص جتمه
إصابــة العشــرات باالختنــاق، كمــا اعتــدت علــى 

 آخرين بالضرب املبرح، واعتقلت شابني. 
ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــة ب ــادر محلي ــادت مص ــا، أف بدوره
ــة  ــن تغطي ــم م ــني ومنعته ــى الصحافي ــدت عل اعت
األحــداث، مــا أدى إلــى إصابــة عــدد منهــم مــن بينهــم 
الصحافــي ســاري جــرادات وأصيــب بالرصــاص املعدنــي 
فــي الكتــف، والصحافيــون إيهــاب عالمــي، وعبــد 
ــلهب  ــل س ــريف، وجمي ــد الش ــاللدة، ورائ ــن ش احملس
الذيــن أصيبــوا باالختنــاق جــراء استنشــاق الغــاز 

ــا.107 ــوا ميداني ــوع وعوجل ــيل للدم املس
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بلديــة االحتــالل تعتــزم تنفيــذ خطــوط جديدة 
للقطــار اخلفيــف لربــط املســتوطنات بالقدس

ــن  ــاب ع ــرائيلي النق ــالل اإلس ــة االحت ــفت بلدي كش
أنهــا ستشــرع فــي العــام2021  بتنفيــذ خطــوط 
جديــدة للقطــار اخلفيــف مــن أجــل ربــط املســتوطنات 

ــدس. ــع الق ــرائيلية م اإلس

ــذي  ــى اخلــط األخضــر ال وأشــارت فــي هــذا الشــأن إل
يربــط مســتوطنة »التلــة الفرنســية« مــع مســتوطنة 
“غيلــو« وأيضــاً اســتكمال اخلــط األحمــر ليصــل إلــى 

مســتوطنة »النبــي يعقــوب«.

ــي  ــا ف ــة لعمله ــم الرئيس ــم املعال ــن أه ــرت أن م وذك
العــام 2021 هــو »تنفيــذ أعمــال البنيــة التحتيــة 
للســكك احلديديــة اخلفيفــة: اســتكمال متديــد اخلــط 
األحمــر، )بالتعــاون مــع طاقــم اخملطــط العــام للنقــل 
فــي القــدس(، خــالل العــام 2021، أعمــال البنيــة 
ــن  ــي( م ــط احلال ــر )اخل ــط األحم ــد اخل ــة لتمدي التحتي
املتوقــع عنــد اكتمــال القســمني األخيريــن: إلــى عمــارة 
العنايــة فــي مستشــفى هداســا عــني كارم وفــي اجلــزء 
ــوب، أن  ــي يعق ــتوطنة( النب ــي )مس ــن ح ــمالي م الش
ــم«. ــي 22 ك ــر حوال ــط األحم ــي للخ ــول النهائ ــغ الط يبل

طولــه  يبلــغ  الــذي  األخضــر  »اخلــط  إن  وأضافــت 
ــة  ــة العبري ــرم اجلامع ــي ح ــيبدأ ف ــم س ــي 19 ك حوال
علــى جبــل املشــارف وينتهــي فــي حــي )مســتوطنة( 
جيلــو، باإلضافــة إلــى ذلــك، سيشــمل اخلــط امتــدادات 

ــة«.108 ــي املاحل ــاؤول وح ــات ش ــي جفع ــة حل إضافي
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