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األحد 2021/8/1

محللــون فلســطينيون: تخفيــف إســرائيل 
قيودهــا علــى غــزة ينــزع فتيــل مواجهــة 

كانــت محتملــة

رأى مراقبــون فلســطينيون أن تخفيــف إســرائيل القيود 
ــة  ــل مواجه ــزع فتي ــزة ين ــاع غ ــى قط ــة عل املفروض
الفلســطينية  الفصائــل  مــع  محتملــة  كانــت 
املســلحة، معتبريــن أن قــرار توســيع مســافة الصيــد 
أمــام عمــل الصياديــن فــي عــرض بحــر القطــاع مــن 6 
إلــى 12 ميــال بحريــا اعتبــاراً مــن صبــاح أمــس اجلمعــة، 
وقــال بيــان صــادر عــن مكتــب منســق أعمــال احلكومة 
اإلســرائيلية فــي املناطــق الفلســطينية غســان عليان، 
إنــه اعتبــاراً مــن اليــوم االحــد ســيتاح إدخــال معــدات 
وبضائــع إلــى غــزة مــن أجــل اســتمرار تنفيــذ املشــاريع، 
ــة اجملتمــع الدولــي فــي القطــاع فــي  التــي تتــم برعاي

مجــاالت الغــذاء وامليــاه والطــب وصيــد األســماك. 

ادوات  إدخــال  يتضمــن  القــرار  أن  البيــان  واضــاف 
ــا  ــزة، بينم ــى غ ــرائيل إل ــن إس ــة م ــة وزراعي كهربائي
ــب  ــى اجلان ــة مــن القطــاع إل ســيتاح اخمللفــات املعدني

اإلســرائيلي.

ــق  ــن طري ــاع ع ــكان القط ــرو س ــرار مب ــمح الق ويس
جســر اللنبــي )معبــر الكرامــة فــي الضفــة الغربيــة(، 
ــت  ــة ترك ــة خصوصي ــال 29 مركب ــيتاح إلدخ ــا س كم
فــي معبــر بيــت حانون/إيــرز منــذ موجــة التوتــر األخيرة 
فــي مايــو املاضــي، بحســب البيــان، واشــار البيــان إلــى 
أن اخلطــوات املدنيــة جــاءت فــي ختــام تقييــم لألوضــاع 
ــروطة  ــي ومش ــتوى السياس ــة املس ــة ومبوافق األمني
فــي  األمنــي  االســتقرار  احلفــاظ علــى  باســتمرار 

ــة. املنطق

ــي،  ــام الدجن ــزة حس ــن غ ــي م ــل السياس ــال احملل وق
ــرائيلية  ــهيالت اإلس ــينخوا( إن التس ــاء )ش ــة أنب لوكال
املعلنــة جــاءت ضمــن جهــود الوســطاء »ملنــع انفجــار 
األمــور فــي ظــل املؤشــرات، التــي بــدات تخــرج مؤخــراً 

ــلحة«.  ــطينية املس ــل الفلس ــر الفصائ وحتذي

ــي  ــانية ف ــة اإلنس ــل األزم ــف ح ــي أن مل ورأى الدجن
ــات  ــمة، ب ــي نس ــاء مليون ــه زه ــذي يقطن ــاع، ال القط
ــة  ــك احلكوم ــي ذل ــا ف ــراف، مب ــة األط ــن كاف ــرورة م ض

ــت. ــي بيني ــة نفتال ــرائيلية برئاس اإلس

ــى  ــول إل ــن بالدخ ــماح للصيادي ــادة الس ــر إن إع واعتب
عــرض البحــر علــى مســاحة 12 ميــال وإدخــال حتســني 

ــالوم(  ــرم ش ــالم/ كي ــو س ــرم أب ــر )ك ــل معب ــى عم عل
ــد مــع القطــاع، إجــراءات مــن شــأنها  التجــاري الوحي

ــع ســيناريو/ انفجــار األمــور فــي غــزة«. »من

ــل  ــترضي الفصائ ــرارات س ــت الق ــا إن كان ــأن م وبش
الفلســطينية، مبــا فيهــا حركــة املقاومــة اإلســالمية 
)حمــاس(، التــي تســيطر علــى القطــاع، أكــد الدجنــي 
أن »إنهــاء احلصــار بشــكل كامــل عــن القطــاع وإعــادة 
إعمــاره ســريعاً هــو احلــل الــذي يرضــي الفلســطينيني«.

ــاء  ــن البن ــدة ميك ــرائيلية اجلدي ــوات اإلس ــال إن اخلط وق
ــال  ــون إدخ ــن يحاول ــطاء، الذي ــل النش ــن قب ــا م عليه
ــي  ــزة، والت ــي غ ــاة ف ــع احلي ــف واق ــينات لتخفي حتس

ــة«. ــرص أي مواجه ــل ف ــا تؤج »رمب

وكانــت إســرائيل قــد أغلقــت معبــر )كــرم أبــو ســالم/ 
انــدالع تصعيــد عســكري  كيــرم شــالوم( عقــب 
فــي العاشــر مــن أيــار االضــي اســتمر 11 يومــاً 
مــع الفصائــل الفلســطينية املســلحة، وأدى إلــى 
استشــهاد أكثــر مــن 250 فلســطينياً ومقتــل 13 

ــرائيل. ــي إس ــخصاً ف ش

وفــي 21 أيــار مت التوصــل التفــاق تهدئــة بوســاطة 
ــر  ــح املعب ــادة فت ــى إع ــرائيل إل ــع إس ــا دف ــة، م مصري
بشــكل جزئــي بعــد قرابــة 40 يومــاً مــن اإلغــالق وذلــك 
عبــر تصديــر مالبــس وبعــض املنتظــات الزراعيــة إلــى 
الضفــة الغربيــة وإدخــال عــدد محــدود مــن شــاحنات 

ــة. ــة وأدوي ــس وأحذي ــا مالب ــع، بينه البضائ

مــن  شــددت  إســرائيل  إن  الفلســطينيون  ويقــول 
حصارهــا علــى غــزة رغــم إعالن وقــف إطــالق النــار، في 
وقــت حــذرت الفصائــل مــن عــودة املواجهــة فــي حــال 
فشــلت جهــود إنهــاء احلصــار املفــروض علــى القطــاع 

ــاره. ــادة إعم ــة إع وعملي

ــام  ــل أي ــوباً قب ــاً محس ــراً ميداني ــاع توت ــهد القط وش
إطــالق  الفلســطينيون  الشــبان  اســتئناف  عقــب 
البالونــات احلارقــة جتــاه البلــدات اإلســرائيلية، ممــا 

ــة.1 ــل الزراعي ــزارع احملاصي ــي م ــق ف ــببت بحرائ تس

بــأن  للعالــم  واضحــة  رســائل  أرســلت  القيــادة 
بهــا القبــول  ميكــن  ال  الراهنــة  احلالــة  اســتمرار 

قــال نائــب رئيس حركــة فتح محمــود العالــول، أن األيام 
املقبلــة ســتكون حاســمة فــي ظــل عــدم القــدرة على 
حتمــل جرائــم االحتــالل اإلســرائيلي. وأضــاف العالــول، 
فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني، أمــس الســبت، 
ــة  ــم وخاص ــة للعال ــائل واضح ــت رس ــادة بعث أن القي

1 جريدة القدس
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الواليــات املتحــدة األميركيــة، ودول  األحتــاد األوروبــي، بأن 
اســتمرار احلالــة الراهنــة ال ميكــن القبــول بهــا.

واوضــح، أن هنــاك ارتفاعــاً كبيــراً فــي أعــداد الشــهداء 
اإلســرائيلي  االحتــالل  تكثيــف  نتيجــة  واجلرحــى، 
ــعبنا،  ــاء ش ــى أبن ــم عل ــن اعتداءاته ــتوطنني م واملس
ــز واملشــيعيني فــي صــوت تعكــس مــدى  ــى اجلنائ وعل
إجرامهــم، بالتزامــن مــع تصعيــد ممنهــج ضــد مدينــة 
ــيخ  ــلوان والش ــاء س ــرة أحي ــة، ومحاص ــدس احملتل الق

ــراح. ج

وأعلــن عــن تنظيــم وقفــة اليــوم األحــد ضــد حصــار 
ــددة  ــات من ــة، ووقف ــدس احملتل ــي الق ــراح ف ــيخ ج الش
ــدداً  ــتيطاني، مش ــع االس ــوار والتوس ــتهداف األغ باس
ــعبية  ــة الش ــات املقاوم ــتمرار فعالي ــرورة اس ــى ض عل
ــني  ــات ب ــاع اإلصاب ــالل إيق ــد االحت ــن تعم ــم م بالرغ

ــني.2  املواطن

مبنــى   95 هدمــت  إســرائيل  املتحــدة:  األمم 
أســبوعني خــال  فلســطينيون  ميلكهــا 

قــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لــألمم 
ــت  ــرائيلية هدم ــلطات اإلس ــا« إن الس ــدة »أوتش املتح
مــا مجموعــه 59 مبنًــى ميلكهــا فلســطينيون أو 
صادرتهــا أو أجبــرت أصحابهــا علــى هدمهــا فــي 
مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة بحجــة االفتقــار إلــى 
رخــص البنــاء التــي تصدرهــا إســرائيل، مــا أســفر عــن 
ــن. ــو 550 آخري ــرر بنح ــاق الض ــخصاً وإحل ــر 96 ش تهجي

ــات  ــى أن عملي ــام« إل ــر أرســله لـ«األي وأشــار فــي تقري
ــني. ــبوعني املاض ــالل األس ــت خ ــدم مت اله

واألشــخاص   )49( املبانــي  غالبيــة  »كانــت  وقــال: 
ــع راس التــني )رام اهلل( البــدوي  ــن )84( فــي جتّم املهجري
باملنطقــة )ج(. وتســبب هــدم خــزان ميــاه زراعــي 
جــرى التبــرع بــه فــي فــروش بيــت دجــن )نابلــس( فــي 
ــر مــن 500 شــخص للحصــول  ــة أكث ــض إمكاني تقوي

ــاه«. ــى املي عل

كمــا ذكــر أنــه »نفــذت القــوات اإلســرائيلية 91 عمليــة 
تفتيــش واعتقــال واعتقلــت 158 فلســطينًيا فــي 
ــو 45  ــل نح ــة. واعُتق ــة الغربي ــاء الضف ــف أنح مختل
طالًبــا جامعًيــا فــي ترمســعّيا )رام اهلل( خــالل احتجــاج 
ــرون  ــل 20 آخ ــة، واعُتق ــدم العقابي ــات اله ــى عملي عل
ــع  ــتباكات م ــالل اش ــدس خ ــة بالق ــدة القدمي ــي البل ف
ــن 1,600  ــر م ــل أكث ــا دخ ــرائيلية بعدم ــوات اإلس الق
إســرائيلي باحــات املســجد األقصــى، واعُتقــل البقيــة 

2  جريدة القدس

فــي ظــروف أخــرى فــي مختلــف أنحــاء الضفــة 
ــة«. الغربي

ــرائيلية  ــوات اإلس ــت الق ــال، أصاب ــي اإلجم ــال: »ف وق
615 فلســطينًيا بجــروح فــي مختلــف أنحــاء الضفــة 
الغربيــة، مــن بينهــم 24 طفــاًل، أصغرهــم رضيــع عمره 
ثالثــة أشــهر. وقــد أصيــب 588 مــن مجمــل هــؤالء فــي 

احتجاجــات ضــد املســتوطنات فــي بيتــا )نابلــس(«.

وأضــاف: »اعتــدى املســتوطنون اإلســرائيليون جســدياً 
علــى ثالثــة فلســطينيني وأصابوهــم بجــروح فــي 

ــل«.3 ــة اخللي ــة مبحافظ ــوادث منفصل ح

دعــوى فــي كنــدا إلغــالق جمعيــة اســتيطانية تنشــط 
فــي الواليــات املتحــدة

رفــع ناشــطان متضامنــان مــع احلقــوق الفلســطينية 
ــة  ــل ومحاكم ــة بح ــة الكندي ــب احلكوم ــوى تطال دع
ــط  ــدا وتنش ــي كن ــجلة ف ــتيطانية مس ــة اس جمعي
وكنــدا، جلمــع  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي 
ــح املســتوطنات االســرائيلية املقامــة  التبرعــات لصال

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي االراض ف

ــان  ــا الكندي ــي رفعه ــة الت ــوى القانوني ــت الدع وطالب
احلكومــة  ميفاســير«،  و«ديفيــد  معمــر«،  »خالــد 
الكنديــة بإلغــاء الوضــع اخليــري ملــا يســمى »اجلمعيــة 
ــق  ــة الكندية« )CZCA(، والتحقي ــة الصهيوني الثقافي
القوانــني  مــع  عملياتها تتوافــق  كانــت  إذا  فيمــا 
ــى أن دعــم  ــي تنــص بوضــوح عل ــة الت ــة اخليري الكندي
ــا. ــال خيري ــس عم ــرى لي ــة أخ ــلحة لدول ــوات املس الق

ــالل  ــش االحت ــع جي ــى موق ــالن عل ــى اع ــارت ال وأش
املنظمــة  أن  علــى  فيــه  التأكيــد  مت  اإلســرائيلي 
للجيــش  التبرعــات  الصهيونيــة »مخولــة بجمــع 
ــت  ــد أن تناول ــالن بع ــة االع ــث مت ازال ــرائيلي«، حي اإلس

وســائل اعــالن كنديــة املوضــوع.

وأوضحــت الدعــوى ان املنظمــة الصهيونيــة خصصــت 
لـــمنظمة  »YAHAD« اإلسرائيلية  دوالر  مليــون   1.7
التــي تعمــل لصالــح اجليــش االســرائيلي فــي البحــث 
ــن، وكقنــاة جلمــع األمــوال  عــن جثــث جنــوده املفقودي

لصاحلــه.

وتأتــي الدعــوى متزامنــة مــع حملــة منســقة أطلقهــا 
ــات  ــي الوالي ــطيني ف ــق الفلس ــع احل ــون م متضامن
مؤسســات  إلغــالق  املاضــي،  األســبوع  املتحــدة 
أميركيــة داعمــة لالســتيطان اإلســرائيلي فــي االراضي 

الفلســطينية.

3  جريدة األيام
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يذكــر ان رشــيدة طليــب عضــو الكونغــرس االميركــي 
تقدمــت وضمــن احلملــة مبذكــرة قانونيــة لــوزارة اخلزانة 
ــة  ــات األميركي ــا أن املنظم ــفت فيه ــة كش األميركي
ــر القانونيــة  التــي متــول املســتوطنات اإلســرائيلية غي
املقامــة فــي االراضــي الفلســطينية احملتلــة عــام 1967 
حتصــل علــى إعفــاء ضريبــي مــن احلكومــة األميركيــة.

ومت ايضــا تنظيــم مظاهــرة أمــام مكتــب املدعيــة 
أربــع  بإغــالق  مطالبــة  نيويــورك،  ملدينــة  العامــة 

لالســتيطان. داعمــة  أميركيــة  منظمــات 

ــة  ــني األميركي ــني التقدمي ــة احملام ــت نقاب ــا تقدم كم
ــات  ــع التبرع ــات جم ــد أن عملي ــة تؤك ــرة قانوني مبذك
ومتويــل املســتوطنات التــي تقــوم بهــا هذه املؤسســات 

ــي.4 ــون األميرك ــة للقان ــتيطان مخالف ــة لالس املمول

االحتــال يواصــل انتهاكاتــه: اقتحــام األقصى 
وجتريــف أراض واخطــارات واعتقاالت

 واصلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم  األحــد،  اليــوم 
ــتوطنون  ــرف مس ــث ج ــاتهم، حي ــم ومقدس وأراضيه
ــرات  ــم العش ــمالية، واقتح ــوار الش ــي األغ ــي ف أراض
األقصــى، وأخطــر االحتــالل بهــدم غرفتــني فــي الوجلــة، 

ــا. ــل 12 مواطن واعتق

137 مستوطنا يقتحمون األقصى

اقتحــم مســتوطنون، اليــوم األحــد، املســجد األقصــى 
ــرطة  ــة ش ــة، بحماي ــاب املغارب ــة ب ــن جه ــارك، م املب

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

ــتوطنا  ــم 137 مس ــة، اقتح ــادر محلي ــن مص ــال ع ونق
املســجد األقصــى فــي ســاعات الصبــاح الباكــر، 
ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه، إلــى أن غــادروه 

ــلة. ــاب السلس ــة ب ــن جه م

مســتوطنون يجرفــون أراضــي فــي األغــوار الشــمالية 
متهيــدا لالســتيالء عليهــا

جرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني، أراضــي فــي 
منطقــة شــمال خربــة احلديديــة باألغــوار الشــمالية، 

ــا. ــتيالء عليه ــدا لالس متهي

وأشــار الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة إلــى أن 
املســتوطنني يعملــون علــى جتريــف وتســهيل أراضــي 
ــة  ــة احلديدي ــة شــمال خرب فــي منطقــة ســهل موفي

ــا. ــتيالء عليه ــدا لالس ــات، متهي باجلراف

4  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

ــة  ــي قري ــني ف ــني زراعيت ــدم غرفت ــر به ــالل يخط االحت
ــم ــت حل ــرب بي ــمال غ ــة ش الوجل

أخطــرت ســلطات االحتــالل االســرائيلي، بهــدم غرفتني 
زراعيتــني فــي قريــة الوجلــة شــمال غــرب بيــت حلم.

ــوض  ــم ع ــي الوجلة ابراهي ــبابي ف ــط الش ــاد الناش وأف
اهلل لـ«وفــا«، بــأن الغرفتــني تقعــان فــي موقــع »خلــة 
احلــور« فــي منطقــة عــني جويــزة شــمال شــرق 
ــة،  ــد وهادن ــب أحم ــني طال ــودان للمواطن ــة، تع القري

الــدراس. وعيســى جعفر 

االحتــالل يعتقــل 12 مواطنــا خــالل مشــاركتهم فــي 
مســيرة ضــد االســتيطان شــرق طوبــاس

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 12 مواطنــا 
ــتيطان  ــد االس ــيرة ض ــي مس ــاركتهم ف ــالل مش خ

ــاس. ــرق طوب ش

ــي  ــال بن ــاس كم ــي طوب ــير ف ــادي األس ــر ن ــاد مدي وأف
ــد  ــت كال من: أحم ــالل اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــودة، ب ع
ســامر محمــد دراغمــة، ووجــدي طــالل ســليمان 
ــاد  فقهــا، ومصطفــى فــداء ديــاب خيــزران، ومحمــد إي
حســني دراغمــة، وحســن طــارق حســن غنــام، وأحمــد 
محمــد عبــد اهلل دبــك، وأيهــم ســامر أبو علــي، 
ــد  ــرازق، ومحم ــد ال ــف عب ــالم يوس ــد الس ــل عب وباس
جهــاد صالــح مســاعيد، وكــرمي حســان جمعــة درويــش، 
وماهــر ابراهيــم محمــد يوســف، وعبــد الرحمــن ناصــر 

ــي. عنبوس

وأشــار بنــي عــودة إلــى أن جميــع املعتقلــني مــن 
طوبــاس.5 محافظــة 

مســتوطنون يجرفــون أراضــي فــي األغــوار 
عليهــا لاســتياء  متهيــدا  الشــمالية 

ــوم  ــاء الي ــتوطنني، مس ــة للمس ــات تابع ــت آلي  جرف
ــة  ــة احلديدي ــي منطقــة شــمال خرب األحــد، أراضــي ف

ــا. ــتيالء عليه ــدا لالس ــمالية، متهي ــوار الش باألغ

وأشــار الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة إلــى أن 
املســتوطنني يعملــون علــى جتريــف وتســهيل أراضــي 
ــة  ــة احلديدي ــة شــمال خرب فــي منطقــة ســهل موفي

ــا.6 ــتيالء عليه ــدا لالس ــات، متهي باجلراف

اشــتية: نعمــل علــى برامــج لتطويــر نوعيــة التعليــم 
واملســيرة التعليميــة

5  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

6  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا
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قــال رئيــس الوزراء محمــد اشــتية، إن »مديريــات التربية 
فــي احملافظــات ومدراءهــا ميثلــون احلكومــة واملؤسســة 
الوطنيــة، ويجــب أن ال تقتصــر مهامهــا علــى اجلانــب 
الفنــي بــل تغطــي األدوار الوطنيــة واجملتمعيــة ليكــون 

املعلــم مربيــا ومصلحــا اجتماعيــا«.

جــاء ذلــك خــالل لقائــه اليــوم االحــد، فــي مكتبــه بــرام 
اهلل، مــدراء مديريــات التربيــة والتعليــم، بحضــور وزيــر 

التربيــة والتعليــم مــروان عورتانــي.

ــذي  ــي ال ــدور اجملتمع ــة ال ــى أهمي ــتية عل ــدد اش وش
يقــوم بــه مــدراء التربيــة والتعليــم، داعيــا إلــى 
تعزيــز العمــل التطوعــي لــدى الطــالب ووضــع برامــج 

ــم. ــالب وأهاليه ــني والط ــع املعلم ــة م تفاعلي

ــم  ــة التعلي ــوض بنوعي ــوزراء أن النه ــس ال ــد رئي وأك
والعمليــة التعليميــة برمتهــا واالنتقــال مــن التعليــم 

ــة. ــدى احلكوم ــة ل ــكل أولوي ــم، يش ــى التعل إل

ــة  ــر نوعي ــج لتطوي ــدراء برام ــع امل ــتية م ــث اش وبح
التعليــم واملســيرة التعليميــة، ودعاهــم لعقــد ورشــة 
ــة  ــوض بالعملي ــور للنه ــع تص ــاع لوض ــب االجتم عق
ــدمي  ــم تق ــى أن يت ــا عل ــة مفاصله ــة بكاف التعليمي

ــا.  ــتها واعتماده ــوزراء لدراس ــس ال ــات جملل التوصي

وثمــن رئيــس الــوزراء جهــود كافــة طواقــم وزارة التربية 
والتعليــم لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة على 

أكمــل وجــه خــالل جائحــة كورونا.

مــن جانبهــم، قــدم املــدراء عــددا مــن املقترحــات 
لتطويــر عملهــم، وعبــروا عــن تقديرهــم لقــرار رئيــس 
الــوزراء منــح مــدراء املديريــات درجــة مديــر عــام أســوة 

ــوزراء.7 ــي ال ــم ف بزمالئه

ــا  ــة و891 معتق ــهداء و457 إصاب ــا«: 7 ش “وف
ــوز ــي مت ــال ف ــداءات االحت ــة اعت حصيل

ومنشــأة  منــزال   31 وهــدم  لألقصــى  18 اقتحامــا 
شــجرة  454 واقتــالع 

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي ومســتوطنوه 
وضــد  وممتلكاتهــم،  املواطنــني  ضــد  اعتداءاتهــم 

املقدســات.

ورصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــاد  ــادس، باالعتم ــهري الس ــا الش ــي تقريره ــا(، ف )وف
ــا  ــات، مب ــة احملافظ ــي كاف ــليها ف ــبكة مراس ــى ش عل
ــة القــدس، وبعــض املؤسســات  فيهــا العاصمــة احملتل

7  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

احلقوقيــة واإلنســانية، استشــهاد 7 مواطنــني، وإصابــة 
ــرم. ــوز املنص ــهر مت ــالل ش ــن، خ 754 آخري

ووثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا الشــهري، حــول انتهــاكات 
االحتــالل واملســتوطنني، 198 حالــة اعتقــال، وهــدم 
ــالع 454  ــزة، واقت ــة وغ ــي الضف ــأة ف ــى ومنش 31 مبن
شــجرة زيتــون ولوزيــات، إضافــة إلــى 19 إخطــارا 

ــتيالء. ــة اس ــدم وعملي باله

7 شهداء

قتلــت قــوات االحتــالل 7 مواطنــني خــالل شــهر يوليــو/ 
ــقط  ــاً( س ــل )11 عام ــم طف ــن بينه ــي، م ــوز املاض مت
ــده  ــة وال ــل مركب ــالل داخ ــود االحت ــد جن ــاص أح برص
ــا ميــران بالقــرب مــن مدخــل بلدتهــم بيــت  بينمــا كان

ــل. أمــر شــمال اخللي

ومــن بــني شــهداء متــوز، أيضــا، فتيــان )17 عامــاً( مــن 
قريــة ديــر نظــام وبلــدة عبويــن مبحافظــة رام اهلل 
ــوب نابلــس،  والبيــرة، وشــاب مــن بلــدة قصــرة جن
ــل  ــدس داخ ــة الق ــن مدين ــاب م ــهد ش ــا استش كم
مركــز التحقيــق والتوقيــف املعــروف بـــ« املســكوبية«، 
ــر. ــت أم ــن بي ــر م ــس، وآخ ــوب نابل ــا جن ــن بيت ــابني م وش

ــني 314  ــز جثام ــالل حتتج ــلطات االحت ــت س ــا زال وم
شــهيدا، بينهــم 235 شــهيدا مدفونــون فيمــا تســمى 

ــات. ــي الثالج ــام«، و79 ف ــر األرق »مقاب

754 مصابا بينهم 88 بالرصاص احلي

كمــا وثقــت »وفــا«، فــي تقريرهــا، إصابــة 754 مواطنــا 
بينهــم 88 بالرصــاص احلــي، فيمــا تركــزت أغلــب 
ــدور  ــث ت ــس، حي ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــات ببل اإلصاب
ــي  ــتيطان ف ــى االس ــا عل ــة احتجاج ــات يومي مواجه

ــح. ــل صبي جب

ــي  ــاص املعدن ــة بالرص ــى 499 إصاب ــني اجلرح ــن ب وم
ــوض  ــة برض ــى 166 إصاب ــة إل ــاط، إضاف ــف باملط املغل
وحــروق وجــراء الســقوط خــالل املواجهــات مــع جيــش 

ــق. ــدة مناط ــي ع ــالل ف االحت

198 معتقال

حمــالت  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  وواصلــت 
االعتقــال خــالل شــهر متــوز، طالــت 198 مواطنــا مــن 

مختلــف محافظــات الضفــة.

ــدس  ــا الق ــا فيه ــة مب ــدن الضف ــون مب ــوزع املعتقل وت
كاآلتــي: القــدس احملتلــة )21(، وجنــني )48(، واخلليــل )39(، 
ــم )25(،  ــت حل ــرة )18(، وبي ــس )25(، ورام اهلل والبي ونابل
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ــزة )2(. ــة )4(، وغ ــرم )5(، وقلقيلي ــاس )9(، وطولك وطوب

يشــار إلــى ان ســلطات االحتــالل تعتقــل في ســجونها 
ــيدة،  ــال، و39 س ــم 180 طف ــا، بينه ــو 4650 مواطن نح

و550 مريضــا.

ــد  ــة قي ــكناً ومدرس ــأة ومس ــازل و24 منش ــدم 7 من ه
ــاء اإلنش

ــزل  ــالل من ــوات االحت ــت ق ــا، هدم ــوز أيض ــالل مت وخ
األســير منتصــر الشــلبي فــي بلــدة ترمســعيا شــمال 
رام اهلل، كمــا أجبــرت 6 مواطنــني مقدســيني علــى 
هــدم منازلهــم، فيمــا هــدم جيــش االحتــالل مدرســة 
ــدم  ــى ه ــة إل ــعفاط، إضاف ــم ش ــاء مبخي ــد اإلنش قي

ــة. ــة وزراعي ــة وجتاري ــة وصناعي ــآت اقتصادي منش

ورصــدت »وفــا« جــرف االحتــالل ألكبــر مقبــرة كنعانيــة 
فــي فلســطني، وتقــع فــي أراضــي بلــدة اخلضــر جنــوب 
بيــت حلــم، كمــا هــدم 11 مســكنا فــي جتمــع »القبون« 
البــدوي قــرب املغيــر شــرق رام اهلل، إضافــة إلــى هــدم 
ــى  ــرة 190 عل ــي 48 للم ــل أراض ــب داخ ــة العراقي قري
التوالــي، وخربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار الشــمالية.

58 اعتداء للمستوطنني

ــتوطنني  ــداء للمس ــاكا واعت ــا«، 58 انته ــدت »وف ورص
بحــق املواطنــني وممتلكاتهــم فــي الضفــة الغربيــة مبــا 
فيهــا القــدس احملتلــة، إذ شــهد شــهر متــوز 18 اقتحاما 

للمســجد األقصــى املبــارك مــن قبــل املســتوطنني.

ــا  ــج عنه ــاكا، نت ــة 38 انته ــي الضف ــي باق ــجل ف وس
إصابــة العشــرات بجــروح مختلفــة، حيــث أصيــب 13 
ــا نتيجــة االعتــداء والضــرب والرشــق باحلجــارة  مواطن
ومداهمــة منــازل فــي مناطــق متفرقــة باخلليــل، كمــا 
أصيــب مواطــن بجــروح عقــب إطــالق النــار عليــه مــن 
ــس،  ــوب نابل ــا جن ــدة مادم ــرب بل ــتوطنني ق ــل مس قب
ــة مواطنــني وجنليهمــا برضــوض، عقــب  إضافــة إلصاب
اســتهداف مركبتيهمــا باحلجــارة فــي بلــدة ترمســعيا 

وشــمال شــرق يطــا.

كمــا اعتــدى مســتوطنون علــى صحفيــني أثنــاء 
ــل،  ــط اخللي ــدة وس ــل رمي ــة ت ــي منطق ــم ف تواجده
ومنعوهــم مــن مواصلــة عملهــم، وعلــى فريــق هيئــة 
 )GPS( تســوية األراضــي، واســتولوا علــى جهــاز خرائــط
ــادت  ــا، وأع ــرق يط ــم ش ــاء عمله ــم أثن كان بحوزته
ــتيطانية  ــؤرة اس ــاء ب ــتوطنني بن ــن املس ــة م مجموع
فــي منطقــة بيريــن باخلليــل، بعــد أن مت هدمهــا 
ــق  ــوا طري ــهرين، وأغلق ــل ش ــني قب ــل املواطن ــن قب م
الظاهريــة- الســبع مــن كال االجتاهــني، وجتريــف لصالــح 

ــل”. ــوت راحي ــتوطنة »ِف مس

وتنوعــت االعتــداءات التــي شــنها املســتوطنون علــى 
ــرام  ــملت إض ــس، وش ــة نابل ــي محافظ ــني ف املواطن
النــار مبســاحات شاســعة مــن أراضــي جنــوب احملافظة، 
ونصــب بيــوت متنقلــة »كرافانــات«، ومهاجمــة منــازل 
ــجرة  ــم 20 ش ــجرة وحتطي ــالع 454 ش ــني واقت املواطن
أخــرى فــي عــدة مواقــع جنوبًــا، واالســتيالء علــى 
عشــرات الدومنــات وقطــع أحــد أعمــدة هاتــف وكهربــاء 
مركبــات  وهاجمــوا  وبوريــن،  جالــود  قريتــي  فــي 
املواطنــني بعــد أن أغلقــوا الشــارع الواصــل بــني جنــني 
ــوا  ــة، وأصاب ــة برق ــل قري ــن مدخ ــرب م ــس بالق ونابل
ــل  ــه مــن قب ــار علي ــا بجــروح عقــب إطــالق الن مواطنً
مســتوطنني قــرب بلــدة مادمــا، وأحرقــوا معــدات داخــل 
منشــار حجــر فــي جماعــني جنــوب نابلــس، وهاجمــوا 
ــن،  ــي بوري ــر ف ــوت وآخ ــة قري ــل قري ــى مدخ ــزال عل من

ــطية. ــدة سبس ــي بل ــة ف ــة األثري ــوا املنطق واقتحم

وشــملت االعتــداءات، أيضــا، اقتحــام املســتوطنني 
مقــام »بيــر موســى« فــي بلــدة تقــوع شــرق بيــت حلــم، 
ــالل وأدوا  ــش االحت ــن جي ــرة م ــوة كبي ــة ق ــت حراس حت
صلــوات تلموديــة، وأضرمــوا النيــران فــي مقاعد بــأراٍض 
فــي بلــدة بتيــر غــرب بيــت حلــم، وســيجوا أراضــي فــي 

قريــة اجلبعــة جنــوب غــرب بيــت حلــم.

وفــي جنــني، اقتحم مســتوطنون موقــع »ترســلة« قرب 
بلــدة جبع جنــوب احملافظــة، وأدوا طقوســا تلمودية قبل 
أن يغــادروا املنطقــة، وداهمــوا مناطــق متفرقــة وزرعــوا 
ــمالية،  ــوار الش ــة باألغ ــق متفرق ــي مناط ــجارا ف أش
ومنعــوا مربــي املواشــي مــن ســقاية مواشــيهم 
وشــرعوا بتســييج محيــط نبــع عــني احللــوة باألغــوار 
ــة  ــول للمنطق ــن الوص ــاة م ــوا الرع ــمالية، ومنع الش
ــرق  ــعود« ش ــارة س ــة »بي ــى منطق ــتولوا عل ــا اس فيم
مدينــة طوبــاس، وجرفــوا أراضــي املواطنــني قــرب 
ــتوطنة  ــا مس ــام عليه ــي تق ــا والت ــني البيض ــة ع قري
»ميخــوال«، واقتحمــوا بحمايــة جنــود االحتــالل أطــراف 

ــة رام اهلل. ــرة مبدين ــي الطي ح

القدس

ــل  ــل داخ ــهد معتق ــدس، استش ــة الق ــي محافظ وف
ــرت ســلطات  ــة، وأجب ــي املدين ســجن املســكوبية غرب
االحتــالل 7 مقدســيني علــى هــدم منازلهــم، وأصيــب 
باالختنــاق  والعشــرات  االحتــالل  برصــاص  شــابان 
ــات  ــذ مئ ــة، ونف ــي املدين ــة ف ــات متفرق ــالل مواجه خ
ــا  ــى، بينه ــة لألقص ــات جماعي ــتوطنني اقتحام املس
ــوم 18 متــوز، فيمــا اســتولى آخــرون  اقتحــام مركــزي ي
علــى بنايــة ســكنية فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة 
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ــلوان. س

ــف  ــده يوس ــاب عب ــهد الش ــل، استش ــي التفاصي وف
أثنــاء  شــعفاط  مخيــم  مــن  التميمــي  اخلطيــب 
ــروف  ــف املع ــق والتوقي ــز التحقي ــل مرك ــازه داخ احتج
بـــ« املســكوبية« غــرب القــدس، بعــد تعرضــه لنوبــة 

ــه. ــي زنزانت ــة ف قلبي

ــن 1520  ــر م ــذ أكث ــو، نف ــوز/ يولي ــن مت ــي الـــ 18 م وف
مســتوطنا اقتحــام مركــزي لألقصــى، ومنعــت قــوات 
االحتــالل املصلــني الدخــول إليــه، ملناســبة حلــول 
ذكــرى مــا يســمى »خــراب الهيــكل املزعــوم«، وحاصرت 
العشــرات مــن املصلــني داخــل املســجد القبلــي، 
ــى،  ــل األقص ــوت داخ ــرات الص ــالك مكب ــت أس وقطع
فــي إطــار سلســلة اعتداءاتهــا املتواصلــة منــذ صبــاح 
ــات  ــام مئ ــني اقتح ــجد، لتأم ــى املس ــوم عل ــك الي ذل
ــة  ــا ديني ــم طقوس ــام بعضه ــث أق ــتوطنني، حي املس

ــرة. ــة الصخ ــة قب قبال

وقمعــت قــوات االحتــالل، خــالل الشــهر املاضــي، 
وقفــات منــددة باالســتيطان والعــدوان علــى القــدس، 
ــل  ــم قناب ــت جتاهه ــاركني وأطلق ــى املش ــدت عل واعت

ــوة. ــم بالق ــوت، وفرقته الص

ــي  ــاص املعدن ــاب بالرص ــب ش ــل، أصي ــي التفاصي وف
ــاق  ــرات باالختن ــاقه، والعش ــي س ــاط ف ــف باملط املغل
ــالل  ــوات االحت ــع ق ــراء قم ــاء، ج ــا إغم ــم حالت بينه
ــتيطاني  ــكري اس ــارع عس ــق ش ــددة بش ــيرة من مس
فــي منطقــة »الثغــرة« غــرب بلــدة حزمــا شــمال شــرق 
ــرة  ــة خطي ــاب إصاب ــب ش ــا أصي ــة، كم ــدس احملتل الق
ــلوان  ــدة س ــهدتها بل ــات ش ــالل مواجه ــاص خ بالرص

ــة. ــدس احملتل ــي الق ف

مــن جانــب آخــر، أصيــب مواطــن برضــوض فــي 
مختلــف أنحــاء جســده، جــراء اعتــداء قــوات االحتــالل 
عليــه بالضــرب املبــرح، فــي حــي بطــن الهــوى بســلوان 

ــارك. ــى املب ــجد األقص ــوب املس جن

وأصيــب عشــرات املواطنــني باالختنــاق، خــالل مواجهات 
ــوب  ــلوان جن ــدة س ــتان ببل ــي البس ــي ح ــت ف اندلع
املســجد األقصــى املبــارك، بعــد قمــع االحتــالل وقفــة 

مســاندة ألصحــاب 17 منــزال مهــددا بالهــدم.

واحترقــت مركبــة بســبب قنابــل الصــوت والغــاز 
املســيل للدمــوع، التــي أطلقتهــا قــوات االحتــالل صوب 
املواطنــني، خــالل مواجهــات اندلعــت علــى مدخــل بلدة 

ــة. ــرام، شــمال القــدس احملتل ال

ــي  ــي عل ــن املقدس ــالل املواط ــلطات االحت ــرت س وأجب

خليــل شــقيرات، علــى هــدم منزلــه فــي حــي الصلعــة 
بجبــل املكبــر، وتبلــغ مســاحة املنــزل 70 متــرا مربعــا، 
ويعيــش فيــه مــع زوجتــه، كمــا أجبــرت املواطــن 
ــه فــي حــي الصلعــة  جمــال عجــاج علــى هــدم منزل
ببلــدة جبــل املكبــر، واملواطــن عــزات زيــادة علــى هــدم 
منزلــه الواقــع قــرب مســتوطنة »جيلــو« جنــوب شــرق 
القــدس، بعــد رفــض محكمــة االحتــالل العليــا جتميــد 

قــرار الهــدم.

ــة املقدســي محمــد  وأجبــرت ســلطات االحتــالل عائل
ــه  ــدم منزل ــى ه ــوية عل ــي العيس ــش ف ــان دروي عدن
ذاتيــا،  الفرنســية«،  »التلــة  ملســتوطنة  املتاخــم 
بواســطة جرافــة خاصــة حتــت ضغــط بلديــة االحتــالل، 
جتنبــا لدفــع تكاليــف باهظــة بعــد تهديدهــا بتدفيعــه 
ــات  ــه جراف ــال هدمت ــي ح ــيقل ف ــف ش ــغ 300 أل مبل
ــيني  ــار احلس ــد نص ــن محم ــرت املواط ــالل، وأجب االحت
ــلوان  ــدة س ــن بل ــدوم م ــي واد ق ــه ف ــدم منزل ــى ه عل
مبدينــة القــدس احملتلــة، بحجــة عــدم الترخيــص، وفــي 
الطــور أجبــرت ســلطات االحتــالل عائلــة أبــو غنـّـام في 
بلــدة الطــور شــرق القــدس احملتلــة، علــى هــدم منزلها، 
وهدمــت جرافــات االحتــالل بركســا لألغنــام فــي قريــة 

ــة. النبــي صموئيــل شــمال غــرب القــدس احملتل

ــد اإلنشــاء  ــالل مدرســة قي ــات االحت كمــا هدمــت آلي
تعــود للمواطــن صالــح علقــم مــن مخيــم شــعفاط، 

وإســطبال فــي الطــور.

ــي،  ــهر املاض ــالل الش ــالل، خ ــلطات االحت ــرت س وأخط
بهــدم عمــارة ســكنية مكونــة مــن 4 طوابــق فــي بلدة 
ــة، وأمهلــت قاطنيهــا  ــة القــدس احملتل شــعفاط مبدين

أســبوعني لإلخــالء.

ــن  ــالل املواط ــوات االحت ــت ق ــق، أمهل ــت الح ــي وق وف
ــني  ــلوان يوم ــدة س ــن بل ــد م ــو أحم ــار أب ــد نص محم
الــذي  الهــدم  أو تغرميــه بتكاليــف  لهــدم منزلــه 
ــن  ــددا م ــت ع ــا وزع ــالل، كم ــات االحت ــتنفذه جراف س
ــا  ــن بينه ــل، م ــي صموئي ــي النب ــدم ف ــارات اله إخط
إخطــار بهــدم بركســني مملوكــني للمواطنــني، محمــد 

ــوك. ــو داه ــل أب ــد، وزع عاي

ــرطة  ــت ش ــي، هاجم ــهر املاض ــن الش ــي الـــ 21 م وف
االحتــالل منــزل عائلــة األســير املقدســي عبــد دويــات 
الكائــن فــي بلــدة صــور باهــر، وفتشــته وعبثــت 
ــال )2500 شــيقل(،  ــه وصــادرت مبلغــا مــن امل مبحتويات
بحجــة أن العائلــة تلقــت مبالــغ ماليــة مــن الســلطة 

ــطينية. ــة الفلس الوطني

ونشــرت قــوات االحتــالل، حواجــز معدنيــة فــي منطقة 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

9

 آب  ٢٠٢١ آب   ٢٠٢١

بــاب العامــود بالقــدس القدميــة، واعتــدت على الشــبان 
قــرب بــاب العامــود ويقمــع وقفــة ألهالــي حــي الشــيخ 

ــلوان. جراح وس

واســتدعت قــوات االحتــالل، أمــني ســر حركــة »فتــح« 
فــي القــدس شــادي مطــور ملركــز االعتقــال والتوقيــف 
»املســكوبية« للتحقيــق معــه فيمــا يســمى غــرف 4 
ــل  ــتدعت الطف ــا اس ــالل، كم ــرات االحت ــة خملاب التابع
القدميــة  البلــدة  مــن  ســنوات(   9( احلديــد  عــالء 

ــق. للتحقي

وأزالــت ســلطات االحتــالل أعــالم فلســطني عــن 
أعمــدة وجــدران فــي بلدتــي ســلوان والعيســوية 
بالقــدس احملتلــة، فيمــا اقتحمــت طواقــم تابعــة 
لبلديــة االحتــالل حــي ســويح فــي القــدس ومســحت 

ــي. ــدران احل ــن ج ــة ع ــعارات الوطني الش

اقتالع 454 شجرة وحرق وجتريف أراٍض

وثقــت »وفــا« خــالل متوز/يوليــو، )11( انتهــاكا لالحتــالل 
ــرق  ــجار واحل ــالع األش ــق باقت ــا يتعل ــتوطنني فيم واملس

وجتريــف األراضــي.

وتوزعــت االنتهــاكات علــى 4 عمليــات اقتــالع ألشــجار 
زيتــون ومزروعــات كاآلتــي:

قــرب  وعنــب  ولوزيــات  تــني  شــجرة   84 اقتــالع   -
مســتوطنتي »شــيلو« و«شــفوت راحيــل« املقامــة 

علــى أراضــي املواطنــني جنــوب نابلــس.

- قطــع 150 شــجرة زيتــون مــن أراضــي بوريــن جنــوب 
نابلــس.

- اقتــالع أكثــر مــن 200 شــجرة زيتــون فــي قريــة بيــت 
دجــن شــرق نابلــس.

- حتطيم 20 شجرة زيتون في بورين جنوب نابلس

انتهــاكات فيمــا يتعلــق بإحــراق  بينمــا وثقــت 7 
كاآلتــي: وجتريفهــا،  األراضــي 

ــا  ــني البيض ــة ع ــرب قري ــني ق ــي املواطن ــف أراض - جتري
ــتوطنة  ــا مس ــام عليه ــي تق ــمالية، والت ــوار الش باألغ

ــوال”. »ميخ

ــود جنــوب  ــة جال ــال جتريــف فــي أراضــي قري - أعم
نابلــس.

ــاء  ــل« لبن ــوت راحي ــتوطنة »ِف ــح مس ــف لصال - جتري
ــل  ــتمرار العم ــع اس ــدة، م ــتيطانية جدي ــدات اس وح

ــة. ــوت الثابت ــن البي ــدد م ــاء ع ــي بن ف

ــني  ــي جماع ــر ف ــار حج ــل منش ــدات داخ ــراق مع - إح
جنــوب نابلــس، تعــود ملكيتــه للمواطــن غســان 

ــوارة. ــدة ح ــن بل ــي، م الدميض

ــة  ــي قري ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــار مبس ــرام الن - إض
ــون،  ــجار الزيت ــن أش ــدد م ــراق ع ــا أدى الحت ــود، م جال

ــش”. ــاالت ق و«ب

مــن  ميتــد  اســتيطاني  - مواصلــة جتريــف طريــق 
ــة  ــى قري ــوال إل ــس، وص ــوب نابل ــوارة جن ــكر ح معس

روجيــب شــرقا، بطــول نحــو 2.5 كــم.

- جتريــف أكبــر مقبــرة كنعانيــة فــي فلســطني، تقــع 
فــي أراضــي بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت حلــم.

قرار ببناء مئات الوحدات االســتيطانية

ــى  ــتيالء عل ــدم واس ــارا باله ــا« )19( إخط ــت »وف وثق
كالتالــي:  وكانــت  وممتلكاتهــم،  املواطنــني  أراضــي 
ــة املاشــية  ــاء فــي »بركســني« لتربي إخطــار بوقــف بن
فــي الوجلــة شــمال غــرب بيــت حلــم، وبوقــف العمــل 
فــي منشــآت زراعيــة منطقــة أم اجلمــال وبإزالة ســياج 
مــن أرض باألغــوار الشــمالية، وإخطــار بهــدم جــزء مــن 
مقبــرة الديــرات وبئــر جلمــع امليــاه وغرفــة زراعيــة شــرق 

يطــا.

كمــا أخطــرت بوقــف العمــل فــي طريــق زراعــي 
ــم  ــزال العل ــمالية، وبإن ــوار الش ــوف باألغ ــرق عاط ش
الفلســطيني وإزالــة بيــت متنقــل »كرفــان« فــي 
ــت  ــرب بي ــاال غ ــت ج ــي بي ــبابي ف ــي ش ــم صيف مخي
حلــم، وإخطــارات لـــ 3 مواطنــني بوقــف بنــاء وهــدم فــي 

ــة. ــوب قلقيلي ــة جن ــزون عتم ــة ع قري

ــي  ــن أراض ــات م ــى آالف الدومن ــالل عل ــتولى االحت واس
بلدتــي قــراوة بنــي حســان وديــر اســتيا غــرب ســلفيت، 
وعلــى 20 دومنــا مــن أراضــي قريــة جالــود جنــوب نابلس، 
ــت  ــى بي ــوة، وعل ــني احلل ــي ع ــن أراض ــى 1633 م وعل
متنقــل »كرفــان« وحفاريــن شــرق يطــا جنــوب اخلليــل.

كمــا اســتولت قــوات االحتــالل علــى 3 جــرارات زراعيــة 
ــل  ــت تعم ــة كان ــى جراف ــمالية، وعل ــوار الش ــي األغ ف
بأراضــي تابعــة لفــروش بيــت دجــن وعــني شــبلي 
ــه  ــاء عمل ــار« أثن ــى »حّف ــتولت عل ــس، واس ــرق نابل ش
وعلــى  اخلليــل،  جنــوب  زراعيــة  أراض  باســتصالح 
ــادة  ــروع إع ــذ مش ــة لتنفي ــل مخصص ــدات وكواب مع
ــوب  ــيميا جن ــة الس ــاء منطق ــبكة كهرب ــل ش تأهي
اخلليــل، ومنعــت طواقــم البلديــة مــن االســتمرار فــي 
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العمــل، وعلــى أكثــر مــن 1600 دومن مــن أراضــي األغــوار 
الشــمالية، لصالــح »احملميــات الطبيعيــة، وعلى خيمة 

ــمالية. ــوار الش ــة باألغ ــة حمص ــي خرب ــكنية ف س

ــي  ــن أراض ــا م ــى 20 دومن ــتوطنون عل ــتولى مس واس
ــارة  ــة »بي ــى منطق ــس، وعل ــوب نابل ــود جن ــة جال قري
ســعود« شــرق مدينــة طوبــاس، وعلــى جهــاز خرائــط 
)GPS( كان بحــوزة فريــق هيئــة تســوية األراضــي، أثنــاء 

ــل. ــوب اخللي ــا جن ــرق يط ــم ش عمله

وأصــدر مــا يســمى بـــ »مجلــس التكتــل االســتيطاني 
فــي مجمــع مســتوطنة »غــوش عصيــون« قــرارًا 
ببنــاء مئــات الوحــدات االســــتيطانية علــى أراٍض فــي 
ــس  ــرائيلي )اجملل ــت« اإلس ــادق »الكابين ــم، وص ــت حل بي
ــرى  ــات األس ــم مخصص ــى خص ــر( عل ــوزاري املصغ ال
وذوي الشــهداء مــن عائــدات الضرائــب الفلســطينية، 
ــي  ــن الداخل ــر األم ــمى »وزي ــا يس ــدار م ــة إلص إضاف
اإلســرائيلي« عومــر بارليــف، قــرارًا بتمديــد إغــالق 
مبنــى بيــت الشــرق ومقــر الغرفــة التجاريــة وجمعيــة 
الدراســات العربيــة ومؤسســات مقدســية أخــرى 

ــهر. ــتة أش لس

21 انتهاكا بحق الصحفيني

ــرائيلًيا  ــاكًا اس ــا 21 انته ــي تقريره ــا« ف ــدت »وف رص
الفلســطينيني فــي متوز/يوليــو  الصحفيــني  بحــق 
ــاز  ــني، واحتج ــة 8 صحفي ــن إصاب ــفرت ع ــي، أس املاض

ــل. ــة العم ــن مواصل ــم م ــم ومنعه طواق

يوســف  طــارق  الصحفيــني:  مــن  كل  وأصيــب 
الســركجي، ونســيم أبــو معــال، وســامي اللــداوي 
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــي بالرص ــن النوبان وأمي
ــوب نابلــس، واملصــوران  ــن جن ــا وأوصري ــي بيت فــي بلدت
نضــال اشــتية بثــالث رصاصــات مطاطيــة فــي ســاقه 
ــي  ــي ف ــار مطاط ــت بعي ــو ثاب ــد أب ــرى، ومحم اليس
ــا  ــي نظمه ــيرة الت ــم للمس ــالل تغطيته ــر، خ الظه
أهالــي بيــت دجــن، شــرق نابلــس، إضافــة الســتهداف 
املراســل واملصــّور فــي »شــبكة قــدس اإلخباريــة« عبــد 
اهلل بحــش برصاصتــني معدنّيتــني مغّلفتــني باملطــاط 
ــك  ــام تل ــه اقتح ــالل تغطيت ــره، خ ــه وظه ــي قدم ف
ــتوطنني  ــول املس ــني دخ ــس لتأم ــة نابل ــوات مدين الق
ــدى  ــة، واعت ــرق املدين ــف ش ــي يوس ــام النب ــى مق إل
مســتوطنون علــى طاقــم صحفيــني مــن قنــاة اجلزيــرة، 
قــرب مســتوطنة »رمــات يشــاي« املقامــة عنــوة علــى 
أراضــي املواطنــني وممتلكاتهــم فــي تــل الرميــدة وســط 

ــم. ــة عمله ــن مواصل ــم م ــل، ومنعوه ــة اخللي مدين

ــم  ــت حك ــا تثبي ــرائيلية العلي ــة اإلس ــررت احملكم وق
ــهر  ــة أش ــدة ثالث ــد( مل ــل للتمدي ــر قاب ــري )أي غي جوه
الصحفيــة بشــرى الطويــل، فيمــا حولــت  بحــقّ 
محكمــة االحتــالل الصحفــي حــازم ناصــر مــن مدينــة 
طولكــرم لالعتقــال اإلداري 6 أشــهر ســتبدأ بعــد 

ــهر. ــة أش ــدة ثالث ــه مل ــادر بحق ــم الص ــاء احلك انته

واعتقلــت قــوات االحتــالل، الصحفــي حــازم ناصــر بعــد 
ــات  ــة املواجه ــاء تغطي ــرم أثن ــرق طولك ــه ش توقيف
مــع االحتــالل يــوم 12 مايو/أيــار املاضــي، وأفرجــت عــن 
األســير الصحفــي طــارق أبــو زيــد مــن مدينــة جنــني، 

بعــد اعتقــال اســتمر 10 أشــهر.

كمــا اعتــدى مســتوطنون علــى صحفيــني أثنــاء 
ــة  ــط مدين ــدة، وس ــل رمي ــة ت ــي منطق ــم ف تواجده
اخلليــل، ومنعوهــم مــن مواصلــة عملهــم، واحتجــزت 
ــون  ــور تلفزي ــواح، ومص ــهور الوح ــا« مش ــور »وف مص
فلســطني إيــاد الهشــلمون، والصحفي ســاري جــرادات، 
ــي  ــا أهال ــة ينظمه ــة فعالي ــم لتغطي ــاء توجهه أثن
قريــة التوانــة املهــددة باالســتيالء عليهــا مبســافر يطــا 
ــل، ودققــت فــي بطاقاتهــم الشــخصية،  ــوب اخللي جن

ــة.8 ــم الصحفي ــم، وكاميراته ومعداته

األراضــي  مــن  واســعة  مســاحات  صيــام: 
ــع  ــح التوس ــا لصال ــتياء عليه ــددة باالس مه

االســتيطاني

 قــال نائــب محافــظ القــدس عبــد اهلل صيــام، إن 
ــتيالء  ــيتم االس ــي س ــن األراض ــعة م ــاحات واس مس
االســتيطانية؛  املشــاريع  توســيع  لصالــح  عليهــا 
بحجــة تطويــر البنــاء الفلســطيني ضمــن اســتهداف 
املدينــة املقدســة وتهجيــر أهلهــا إثــر إعــالن ســلطات 
االحتــالل عــن مشــاريع تطويريــة في القــدس احملتلــة.

ــث إلذاعــة صــوت فلســطني،  ــام فــي حدي وأضــاف صي
ــة  ــي املدين ــتيطانية ف ــاريع االس ــد، ان املش ــوم األح الي
ــب  ــة وحج ــه املدين ــر وج ــى تغيي ــتؤدي إل ــة س احملتل
واملســيحية،  االســالمية  املقدســات  عــن  الرؤيــة 
ــد  ــا ض ــد اجراءاته ــالل تصع ــلطات االحت ــا أن س مبين
ــدم  ــات اله ــب وعملي ــالل الضرائ ــن خ ــيني م املقدس
ــي  ــة ف ــوا اقلي ــرة ليصبح ــم للهج ــال لدفعه واالعتق

ــتوطنني. ــة للمس ــود اغلبي ــة وتس املدين

للجــم  العالــم  دول  حتــرك  عــدم  أن  علــى  وشــدد 
جرائمــه  علــى  ومعاقبتــه  االحتــالل  مخططــات 
شــجعه علــى التمــادي فــي قراراتــه وزيــادة انتهاكاتــه 

8  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا
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فــي املدينــة احملتلــة.9

االحتــالل يعتقــل 12 مواطنــا خــالل مشــاركتهم فــي 
مســيرة ضــد االســتيطان شــرق طوبــاس

االحتــالل يعتقــل 12 مواطنــا خــالل مشــاركتهم فــي 
مســيرة ضــد االســتيطان شــرق طوبــاس

ــس،  ــاء أم ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
12 مواطنــا خــالل مشــاركتهم فــي مســيرة ضــد 

ــاس. ــرق طوب ــتيطان ش االس

ــي  ــال بن ــاس كم ــي طوب ــير ف ــادي األس ــر ن ــاد مدي وأف
ــد  ــت كال من: أحم ــالل اعتقل ــوات االحت ــأن ق ــودة، ب ع
ســامر محمــد دراغمــة، ووجــدي طــالل ســليمان 
ــاد  فقهــا، ومصطفــى فــداء ديــاب خيــزران، ومحمــد إي
حســني دراغمــة، وحســن طــارق حســن غنــام، وأحمــد 
محمــد عبــد اهلل دبــك، وأيهــم ســامر أبو علــي، 
ــد  ــرازق، ومحم ــد ال ــف عب ــالم يوس ــد الس ــل عب وباس
جهــاد صالــح مســاعيد، وكــرمي حســان جمعــة درويــش، 
وماهــر ابراهيــم محمــد يوســف، وعبــد الرحمــن ناصــر 

ــي. عنبوس

وأشــار بنــي عــودة إلــى أن جميــع املعتقلــني مــن 
طوبــاس.10 محافظــة 

)محــدث( ارتفــاع عــدد األســرى املضربــني عــن 
الطعــام فــي ســجون االحتــال إلــى 71 أســيرا

أكد عدم وجود بوادر حللول جدية لقضيتهم

األســرى  أعــداد  تصاعــد  اســتمرار  املرجــح  مــن 
الطعــام عــن  املضربــني 

ارتفــع عــدد األســرى املضربــني عــن الطعــام فــي 
ــى 17 أســيرا، منهــم  ســجون االحتــالل اإلســرائيلي إل
ــراب  ــم لإلض ــث انض ــم اإلدارّي، حي ــا العتقاله 16 رفض
منــذ أربعــة أيــام فــي زنازيــن ســجن »النقــب« األســير 

ــني. ــم جن ــن مخي ــر م ــف العام يوس

وأوضــح نــادي األســير، في بيــان، اليــوم األحد، أّن األســير 
ــدات مــن بنــي نعيــم شــمال شــرق اخلليــل،  ســالم زي
الــذي دخــل يومــه الـــ21 علــى التوالــي فــي اإلضــراب، 
يواجــه وضًعــا صحًيــا صعًبــا فــي زنازيــن ســجن 
»النقــب«، وبــدأ يتنقــل بواســطة كرســي متحــرك، إلى 
جانــب عشــرة أســرى فــي »النقــب« يواصلــون اإلضراب، 
ويعانــون أوضاعــا صحيــة صعبــة، وهــم: محمــد اعمــر 
ــا،  ــذ 19 يوًم ــراب من ــل اإلض ــذي يواص ــرم ال ــن طولك م

9  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

10  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

ــا،  ــذ 19 يوًم ــن رام اهلل من ــد م ــد حام ــير مجاه واألس
ــذ  ــل من ــن دورا/ اخللي ــفوس م ــد االفس ــير كاي واألس
ــا،  ــذ 13 يوًم ــن رام اهلل من ــة م ــر داليش ــا، وماه 18 يوًم
وعــالء الديــن علــي مــن رام اهلل منــذ 13 يوًما، واألســرى: 
أحمــد عبــد الرحمــن أبــو ســل، ومحمــد خالــد أبو ســل 
وكالهمــا مــن مخيــم العــروب، وفــادي العمور، وحســام 

ربعــي وكالهمــا مــن يطــا/ اخلليــل منــذ 12 يوًمــا.

ومنــذ 18 يومــا كذلــك يواصــل األســرى: محمــود 
الفســفوس مــن دورا/ اخلليــل إضرابــه فــي زنازيــن 
ســجن »بئــر الســبع«، وجيفــارا النمــورة مــن دورا/ 
ــى  ــة إل ــقالن«، إضاف ــجن »عس ــن س ــي زنازي ــل ف اخللي
ــزل  ــجن ع ــي س ــل ف ــن دورا/ اخللي ــش م ــت الدراوي رأف
ــي  ــني ف ــة/ جن ــن قباطي ــزال م ــد ن ــدار«، وأحم »أوهليك
ــل  ــا يواص ــذ 12 يوما، كم ــدو« من ــجن »مج ــزل س ع
مقــداد القواســمة إضرابــه فــي زنازيــن ســجن »عوفــر« 
ــن رام  ــوارة م ــد ن ــل محم ــا يواص ــا، فيم ــذ 11 يوم من
اهلل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم الثامــن رفًضــا لعزلــه 

ــرادي. االنف

ــول  ــول حل ــوادر ح ــد ب ــه ال توج ــير أنّ ــادي األس ــد ن وأكّ
جّديــة حّتــى اليــوم بشــأن قضيــة املضربــني عــن 
ــلطات االحتــالل تواصــل  الطعــام، الفًتــا إلــى أن س
ــد  تصعيدهــا لسياســة االعتقــال اإلدارّي، وإصــدار املزي
مــن أوامــر االعتقــال اإلدارّي بحــق معتقلــني جــدد، 
وبذلــك فــإّن أعــداد األســرى املضربــني ســيأخذ منحــى 
ــاك  ــون هن ــد يك ــة، وق ــام املقبل ــالل األي ــا خ تصاعدي
ــم  ــال ل ــي ح ــرى ف ــض األس ــن بع ــنادي م ــراب إس إض
تســتجب ســلطات االحتــالل ملطلــب األســرى املضربــني 

ــا. حالي

ــام  ــع الع ــذ مطل ــيرًا من ــو )40( أس ــى أّن نح ــار إل يش
ــت  ــا كان ــام جّله ــن الطع ــات ع ــذوا إضراب ــارّي، نف اجل
أن عــدد  اإلدارّي، علًمــا  رفًضــا لسياســة االعتقــال 
ــران  ــهر حزي ــة ش ــى نهاي ــغ حّت ــني بل ــرى اإلداري األس

املاضــي نحــو 540.

وفيما يلي نبذة عن األسرى املضربني:

 -األســير محمــد منيــر اعمــر )26 عامــا( مــن طولكــرم، 
معتقــل منــذ تشــرين األول/ أكتوبــر 2020، وأصــدر 
االحتــالل بحّقــه ثالثــة أوامــر اعتقــال إدارّي، ويقبــع فــي 

زنازيــن ســجن »النقــب”.

ــلواد  ــدة س ــن بل ــد م ــود حام ــد محم ــير مجاه - األس
شــرق رام اهلل، معتقــل منــذ 22 ســبتمبر / أيلــول 2020، 
ــه أمــرّي اعتقــال إداري مدتهمــا  وأصــدر االحتــالل بحّق
ــي  ــنوات ف ــى 9 س ــابق أمض ــير س ــو أس ــهور، وه 6 ش
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ســجون االحتــالل، وبعــد عــام وثالثــة أشــهر مــن 
ــو  ــا، وه ــه إداري ــالل اعتقال ــاد االحت ــه، أع ــراج عن اإلف
ــن  ــغ م ــد يبل ــه الوحي ــه كان ابن ــد اعتقال ــزوج، وعن مت
ــن  ــي زنازي ــا ف ــع حالي ــه يقب ــا أن ــهر، علم ــر ش العم

ــب”. ــجن »النق س

- محمــود الفســفوس )30 عاًمــا( مــن دورا باخلليــل، 
اعتقــل عــدة مــرات ســابًقا منــذ أّن كان طفــاًل، وأمضى 
ســنوات فــي ســجون االحتــالل، وأعيــد اعتقالــه إداريــا 

فــي متــوز 2020. ويقبــع فــي زنازيــن ســجن »رميــون”.

- األســير كايــد الفســفوس )32 عاًمــا( شــقيق محمود، 
ــي  ــا ف ــرات، آخره ــدة م ــل ع ــابق اعتق ــير س ــو أس ه
شــهر متــوز 2020 بعــد اعتقــال محمــود بفتــرة وجيــزة، 
ــجن  ــن س ــي زنازي ــع ف ــة، ويقب ــزوج وأب لطفل ــو مت وه

»رميــون”.

ــوب  ــن دورا جن ــا( م ــش )28 عام ــت الدراوي ــير رأف - األس
وكان  مــرات،  عــدة  اعتقــل  أســير ســابق  اخلليــل، 
ــو  ــرين األول 2020، وه ــهر تش ــي ش ــي ف ــه احلال اعتقال
ــي مــن مشــاكل فــي الصــدر،  ــه، يعان ــه ابن ــزوج ول مت

ــون”. ــن »رمي ــي زنازي ــع ف ويقب

ــل،  ــوب اخللي ــن دورا جن ــا( م ــورة )28 عام ــارا النم -جيف
وهــو العــب فــي املنتخــب الفلســطيني، اعتقلــه 
االحتــالل فــي تشــرين األول 2020، وهــذا االعتقــال 
ــع  ــه، ويقب ــه ابن ــزوج ول ــه، مت ــرض ل ــذي يتع ــي ال الثان

ــون”. ــجن »رمي ــن س ــي زنازي ف

- ماهــر داليشــة )46 عامــا( مــن مخيــم اجللــزون قــرب 
ــر  ــه عش ــا مجموع ــى م ــابق أمض ــير س رام اهلل، أس
ســنوات فــي الســجون منهــا خمــس ســنوات إداريــة، 
أعــاد االحتــالل اعتقالــه فــي 23 أذار/ مــارس 2021، وهــو 
ــه  ــالل بحق ــدر االحت ــاء، أص ــة أبن ــزوج وأب خمس مت
ــا  ــهور، حينم ــة ش ــا أربع ــال إداري مدتهم ــري اعتق أم
انتهــى أمــره اإلداري األول قبــل نحو أســبوع، كان اســمه 
مــن ضمــن املفــرج عنهــم، إال أنــه وبعــد اإلفــراج عنــه 
أبلــغ بقــرار جتديــد فــي »البوســطة«، وعليــه شــرع فــي 
اإلضــراب، ويقبــع اليــوم فــي زنازيــن ســجن »النقــب”.

- عــالء الديــن خالــد علــي )38 عامــا( مــن اجللــزون قــرب 
ــون  ــر/ كان ــهر يناي ــي ش ــالل ف ــه االحت رام اهلل، اعتقل
ــا  ــال إدارّي مدتهم ــرّي اعتق ــه أم ــدر بحّق ــي، وأص الثان
ــدد  ــارّي، وج ــوز اجل ــي مت ــر األول ف ــى األم ــهور، انته 6 ش
االحتــالل أمــر اعتقــال ثــان، وهــو أســير ســابق تعــرض 
لالعتقــال أكثــر مــن مــرة، وأمضــى مــا مجموعــه ثــالث 
ســنوات ونصــف، غالبيتهــا رهــن االعتقــال اإلدارّي، فــي 
االعتقــال األول تعــرض لتحقيــق قــاس اســتمر 90 يوًما، 

ــع  ــاء، ويقب ــات واألبن ــن البن ــة م ــزوج وأب لثالث ــو مت وه
فــي زنازيــن ســجن »النقــب”.

ــوب  ــا جن ــن يط ــا( م ــور )31 عام ــادي العم ــير ف - األس
اخلليــل، اعتقلــه االحتــالل فــي 20 أيّــار/ مايــو املاضــي، 
وحّولــه لالعتقــال اإلدارّي ملــدة أربعــة شــهور، وهــو 
أســير ســابق أمضــى مــا مجموعــه 7 ســنوات، منهــا 
ــام  ــه ع ــرج عن ــث أف ــل، حي ــكل متواص ــنوات بش 6 س
وأعيــد  محكوميتــه،  مــدة  أمضــى  أن  بعــد   2020
اعتقالــه بفتــرة وجيــزة ويقبــع اليــوم فــي زنازيــن 
ــا  ــل إداريّ ــير معتق ــقيق أس ــه ش ــب«، ول ــجن »النق س

ــور. ــد العم ــو محم وه

- األســير حســام تيســير ربعــي مــن يطــا جنــوب 
اخلليــل، اعتقلــه االحتــالل فــي شــهر أيّــار/ مايــو 
املاضــي، وحّولــه إلــى االعتقــال اإلداري ملــدة ســتة 
شــهور، وهــذا االعتقــال الثانــي لــه، علًمــا أنــه متــزوج 

ــاء. ــن األبن ــتة م ــو أب لس وه

- األســير محمــد خالــد أبــو ســل )30 عاًمــا( مــن 
مخيــم العــروب باخلليــل، معتقــل منــذ عشــرة شــهور، 
أصــدر االحتــالل بحّقــه ثالثــة أوامــر اعتقــال إداري، 
ــهور، مت  ــي 6 ش ــر الثان ــهور، واألم ــه 6 ش ــا مدت أحدهم
تخفيضــه ألربعــة شــهور، ومجــددًا، أُصــدر بحقــه أمــر 
ــي  ــوم ف ــع الي ــهور، ويقب ــة ش ــدة أربع ــال إدارّي مل اعتق

ــب”. ــجن »النق ــن س زنازي

ــا(،  ــل )26 عام ــو س ــن أب ــد الرحم ــد عب ــير أحم -األس
ــرة  ــذ عش ــل من ــل، معتق ــروب باخللي ــم الع ــن مخي م
ــال  ــر اعتق ــة أوام ــه ثالث ــالل بحق ــدر االحت ــهور، أص ش
ــر  إداري، وهــو أســير ســابق أمضــى مــا مجموعــه أكث
مــن 5 ســنوات، متــزوج ولــه طفــل، ولــه شــقيق آخــر 
ــي  ــوم ف ــع الي ــل، ويقب ــو س ــود أب ــو محم ــل وه معتق

ــب”. ــجن »النق ــن س زنازي

ــني،  ــن جن ــا( م ــزال )53 عام ــن ن ــد حس ــير أحم - األس
ــذ  ــل من ــدو«، معتق ــجن »مج ــن س ــي زنازي ــع ف يقب
ــخ  ــذ تاري ــاري، من ــام اجل ــي الع ــون الثان ــر/ كان 9 يناي
اعتقالــه بقــي موقوفــا إلــى أن حولتــه مخابــرات 
االحتــالل إلــى االعتقــال اإلداري مؤخــرا ملــدة ســتة 
ــابق  ــير س ــو أس ــراب، وه ــرع باإلض ــه ش ــهور وعلي ش
ــزوج وأب  ــنوات، ومت ــو 9 س ــه نح ــا مجموع ــى م أمض

ــات. ــاء والبن ــن األبن ــبعة م لس

ــل،  ــن اخللي ــا( م ــمة )24 عام ــداد القواس ــير مق -  األس
ــع فــي  ــر العــام اجلــاري، ويقب معتقــل منــذ شــهر يناي
ســجن »عوفــر«، وهــو أســير ســابق تعــرض لالعتقــال 
عــدة مــرات، وأمضــى مــا مجموعــه فــي ســجون 



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

13

 آب  ٢٠٢١ آب   ٢٠٢١

ــال  ــكام واعتق ــني أح ــوام ب ــة أع ــو أربع ــالل نح االحت
إداري، حيــث بــدأت مواجهتــه لعمليــات االعتقــال منــذ 
ــقيق  ــه ش ــي، ول ــب جامع ــه طال ــا أن ــام 2015، علم ع

ــي. ــهر آذار املاض ــذ ش ــل من ــير معتق أس

-  محمــد نــواره مــن رام اهلل، معتقــل منــذ عــام 2001، 
وهــو محكــوم بالّســجن مــدى احليــاة، حينمــا اعتقلــه 

االحتــالل كان قاصــراً.11

االثنني 2021/8/2  

ــادة  ــر إع ــن تأخ ــذر م ــروا يح ــي أون ــؤول ف مس
ــام ــواد اخل ــر امل ــدم توف ــبب ع ــزة بس ــار غ إعم

حــذر مســؤول فــي وكالــة االمم املتحــدة لغوث وتشــغيل 
ــروا(، أمــس )األحــد(، مــن  ــني الفلســطينيني )أون الالجئ
ــر  ــدم توف ــبب ع ــزة بس ــار غ ــادة إعم ــة إع ــر عملي تأخ
ــد  ــاري الوحي ــر التج ــالق املعب ــة إغ ــام نتيج ــواد اخل امل
ــال مســير اعمــال شــؤون  ــني القطــاع وإســرائيل. وق ب
الوكالــة األمميــة فــي غــزة ســام روز فــي بيــان صحفــي، 
إن إعــادة اإلعمــار لــم تبــدأ بعــد، ونحــن مثــل الكثيــر 
قلقــون بشــأن اســتمرار إغــالق معبــر )كــرم أبو ســالم/ 
ــى  ــول إل ــرورة الوص ــى ض ــا روز، إل ــالوم( ودع ــرم ش كي
ــر  ــالل املعب ــالل خ ــن خ ــانية م ــة اإلنس ــد اإلغاث ــا بع م
التجــاري بــني اجلانبــني الفلســطيني واإلســرائيلي 

ــار. ــادة اإلعم ــة إع ــم عملي لدع

ــث  ــمنت واحلدي ــل االس ــواد مث ــض امل ــح، أن »بع وأوض
غيــر متوفــر فــي الســوق احمللــي، الفتــاً إلــى شــح املــواد 
ــت  ــبق أن أطلق ــار«، وس ــة اإلعم ــر عملي ــف ويؤخ يوق
الوكالــة األمميــة نهايــة حزيــران نــداء مــن أجــل احلصول 
علــى األمــوال الالزمــة إلعــادة اإلعمــار مبــا يخــدم 
ــكلون  ــن يش ــزة والذي ــي غ ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ

ــكان«. ــة الس أغلبي

ــدات  ــوم تعه ــى الي ــت حت ــة تلق ــأن الوكال ــاد روز، ب وأف
ــا  ــون منه ــتالم 24 ملي ــون دوالر، مت اس ــة 29 ملي بقيم
مــن أصــل 160 مليــون املبــالغ الــذي مت رصــده لتغطيــة 
ــازل  ــة مبن ــي املرتبط ــات التعاف ــار واحتياج ــادة اإلعم إع
الالجئــني واألضــرار التــي حلقــت مبالجــئ فــي منشــآت 
الوكالــة مبــا فيهــا املقــر الرئيســي، وأشــار إلــى أن أونروا 
ــر األخيــرة  جتــري تقييمــات لألضــرار جــراء موجــة التوت

فــي أيــار املاضــي.

وحســب وزارة األشــغال واإلســكان العامــة، فــإن 1200 
وحــدة ســكنية دمــرت كليــاً جــراء موجــة التوتــر 
ــة  ــر صاحل ــدة غي ــو 1000 وح ــة لنح ــرة، باإلضاف األخي

11  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا

ــي  ــكل جزئ ــررة بش ــدة متض ــف وح ــكن، و40 أل للس
ومتوســط، فيمــا تبلــغ تكلفــة إعــادة إعمــار الوحــدات 

ــون دوالر.12  ــو 165 ملي ــكنية نح الس

شــاكيد: يجــب إخــاء اخلــان األحمــر ولــن 
نتــردد بتنفيــذ عمليــة ضــد غــزة

ــرائيلية،  ــة اإلس ــرة الداخلي ــاكيد وزي ــت ش ــت إيلي قال
ــة  ــالء قري ــى إخ ــل عل ــروري العم ــن الض ــه م ــس، إن أم
اخلــان األحمــر شــرقي القــدس، وااللتــزام بقــرار احملكمــة 

ــوص.  ــذا اخلص ــا به العلي

ــة  ــاة العبري ــر القن ــالل مؤمت ــاكيد خ ــتدركت ش واس
الســابعة الــذي يســتضيف العديــد مــن الشــخصيات 
اإلســرائيلية، أنــه ميكــن تأجيــل اإلخــالء فــي األســابيع 
ــرائيلية  ــة اإلس ــل احلكوم ــن عم ــى م ــهر األول واألش

ــة. ــالء القري ــدم إخ ــك ع ــي ذل ــن ال يعن ــدة، لك اجلدي

وبشــان قانــون »اجلنســية/ املواطنــة« أو مــا يعــرف بـــ 
»لــم الشــمل« قالــت إنــه منــذ أن توقــف متديــد العمــل 
ــول  ــب للحص ــن 1200 طل ــر م ــت أكث ــون، تلق بالقان
ــا  ــطينيني، منه ــن فلس ــة م ــية أو اإلقام ــى اجلنس عل
ــة،  ــة للحال ــات ترقي ــي طلب ــد والباق ــب جدي 300 طل
ــزة  ــى غ ــاً عل ــن حرب ــرائيل ستش ــت إس ــا إذا كان وفيم
ــدة  ــة املوح ــة العربي ــزب القائم ــن ح ــد م ــط تهدي وس
باإلطاحــة فــي احلكومــة فــي حــال قامــت بذلــك، قالت 
وزيــرة الداخليــة اإلســرائيلية »إذا كانــت هنــاك حاجــة 
عملياتيــة لشــن عمليــة عســكرية بغــزة، وهــدد 
ــي  ــة يعن ــي العملي ــول ف ــأن الدخ ــاس ب ــور عب منص
نهايــة احلكومــة، فلــن نتــردد وســنطلق العمليــة ولــن 

ــة«. ــاطة حكوم ــاك ببس ــون هن تك

ــة  ــا الداخلي ــن القضاي ــد م ــاكيد للعدي ــت ش وتطرق
اإلســرائيلية منهــا امليزانيــة وأزمــة كورونــا والتــي 
قالــت إن إســرائيل يجــب أن ال تصــاب بالشــلل مجــدداً 
ــك مت  ــه، لذل ــش مع ــب التعاي ــل يج ــاء، ب ــبب الوب بس

ــة.13  ــة ثالث ــاح جرع ــم لق ــرار بتطعي ــاذ ق اتخ

بالتماســات 4 عائــات مــن  النظــر  اليــوم.. 
الشــيخ جــراح وثائــق أردنيــة: احتــال القــدس 

ــطينيني ــي للفلس ــل األراض ــل نق عط

تنظــر احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، اليــوم، بالتماســات 
4 عائــالت مــن حــي الشــيخ جــراح ضــد قــرارات 

 إخالئها من منازلها لصالح مستوطنني. 
واجلاعونــي  والقاســم  الكــرد  عائــالت  وقدمــت 

12  جريدة القدس

13  جريدة القدس
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أن  بعــد  احملكمــة،  إلــى  التماســات  وســكافي 
الضــوء  اإلســرائيلية  املركزيــة  احملكمــة  أعطــت 

 األخضر إلخالء العائالت من منازلها. 
وكانــت فعاليــات محليــة دعــت لتنظيــم وقفــة قبالــة 
ــد  ــالت ض ــع العائ ــاً م ــوم، تضامن ــة، الي ــة احملكم قاع

 قرارات إخالئها القسري من منازلها. 
حســني،  أبــو  حســني  احملامــي  وقــال 
احملكمــة  إن  لـ«األيــام«:  العائــالت،  محامــي 
األطــراف. ادعــاءات  إلــى  اليــوم،   ستســتمع، 

موعــد  الواضــح  مــن  وليــس 
 إصدار احملكمة لقرارها. 

ترجــئ  أن  إســرائيلية  مصــادر  ورجحــت 
الدوليــة  املتابعــة  ضــوء  فــي  قرارهــا  احملكمــة 

 والرفض الدولي لقرارات إخالء املنازل. 
وكانــت احملكمــة أرجــأت قبــل أيــام قــرارات إخــالء 

 3 عائالت أخرى في احلي من منازلها. 
وتقيــم العائــالت فــي منازلهــا منــذ العــام 1956، 
املنــازل  أن  تدعــي  اســتيطانية  جماعــات  ولكــن 
أرض كانــت مبلكيــة يهوديــة قبــل  أقيمــت علــى 

 العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون. 
بــني  مواجهــات  جــراح  الشــيخ  حــي  ويشــهد 
قــوات االحتــالل ومســتوطنيه وبــني أهالــي احلــي 
ــدون  ــن يتص ــني، الذي ــبان واملتضامن ــيني والش واملقدس
ويؤكــدون  واعتداءاتهــم،  املســتوطنني  القتحامــات 

 ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم. 
وبهــذا الصــدد، أكــدت الوثائق التــي قدمتها الســلطات 
ــن  ــالء م ــددة باإلخ ــطينية مه ــالت فلس ــة لعائ األردني
ــة، أن  ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــرّاح ف ــيخ ج ــي الش ح
الســلطات األردنيــة عملــت بالفعــل علــى نقــل ملكية 
األراضــي واملبانــي املقامــة عليهــا واملهــددة باإلخــالء في 
الشــيخ جــراح، مللكيــة العائــالت الفلســطينية، غيــر 

 أن حرب حزيران 1967 عطلت هذه اإلجراءات. 
اإللكترونــي  املوقــع  أورده  إســرائيلي  تقريــر  وأشــار 
لصحيفــة »هآرتــس«، مســاء أمــس، أن الســلطات 
الفلســطيني،  اجلانــب  ســّلمت  األردنيــة، 
جــراح  الشــيخ  بحــي  تتعلــق  وثائــق  مؤخــراً، 
باإلخــالء. فيــه  املنــازل  عشــرات   املهــّددة 

ووفقــاً لـ«هآرتــس«، تبــنّي الوثائــق التــي ســلمتها 
اإلســرائيلية  للمحكمــة  الفلســطينية  العائــالت 
العليــا، أن الســلطات األردنيــة اتخــذت خطــوات علــى 
الفلســطينيني،  باســم  األراضــي  لتطويــب  األرض 
فــي  للمدينــة  اإلســرائيلي  االحتــالل  أن  إال 

 حزيران 1967، قطع هذا املسار. 
وأشــارت »هآرتــس« إلــى أن الفــرق بــني هــذه الوثائق وبني 
ــابقة  ــق الس ــابقاً، أن الوثائ ــلمت س ــي ُس ــق الت الوثائ
ــق إلــى  ــا«، بينمــا تشــير هــذه الوثائ حتّدثــت عــن »نواي

ــكان،  ــماء الس ــب األرض بأس ــة لتطوي ــوات عملي خط
وأن املســار القانونــي كان علــى وشــك االســتكمال لــوال 

شــّن إســرائيل حــرب 67، واحتــالل القــدس.

وتبــنّي الوثائــق أنــه فــي آذار 1967، أي قبــل ثالثــة 
أشــهر مــن انــدالع احلــرب، حصــل أهالــي حــي الشــيخ 
ــؤول  ــم ملس ــي منازله ــار ف ــالن لالنتظ ــى إع ــراح عل ج
ــك  ــد ذل ــي. وبع ــب األراض ــل تطوي ــن أج ــات م القياس
ــر ســلطة  ــي ملدي ــو األردن بشــهر كتــب موّظــف الطاب
ــب اآلن  ــتكمل، ويج ــات اس ــار القياس ــي أن مس األراض
تســجيل األراضــي حفاًظــا على حقــوق »وزارة اإلســكان 

ــني«. ــكات الالجئ ــى ممتل ــة عل ــكات، املفوض واملمتل

ــة  ــة مدعوم ــق األردني ــإن الوثائ ــس«، ف ــب »هآرت وبحس
بــرأي مســؤولة رفيعــة ســابقة فــي النيابة العســكرية 
ــة،  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــت ف ــرائيلية عمل اإلس
والــذي يؤكــد أنــه »بنــاًء عليهــا )الوثائــق األردنيــة(، ميكن 
االســتنتاج أن إخــالء الفلســطينيني مــن منازلهــم غيــر 
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مســتوطن يصيــب شــابا بالرصــاص خــال 
ــراح ــيخ ج ــي الش ــع أهال ــة م ــة تضامني وقف

أطلــق مســتوطن، اليــوم االثنــني، الرصــاص احلــي جتــاه 
شــاب قــرب حــي الشــيخ جــراح بالقــدس احملتلــة.

ــار  ــق الن ــتوطنا أطل ــة، إن مس ــادر محلي ــت مص وقال
ــي حــي  ــة مــع أهال جتــاه شــاب عقــب وقفــة تضامني
الشــيخ جــراح، مــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح طفيفــة 

ــدم. ــة الق ــي منطق ف

وأضافــت، أن قــوات االحتــالل أغلقــت املنطقــة وســط 
انتشــار واســع للمســتوطنني مبحيــط املــكان.

ومــن املقــرر أن تعقــد محكمــة االحتــالل العليــا، 
اليــوم، جلســة اســتماع للنظــر فــي االســتئناف الــذي 
تقــدم بــه محامــو 4 عائــالت فــي حــي الشــيخ جــراح 
ــرار  ــد ق ــم( ض ــي، والقاس ــكافي، واجلاعون ــرد، واس )الك
اإلخــالء، والــذي جــرى تقدميــه قبــل حوالــي أشــهر، ولــم 
ــض  ــول أو رف ــى قب ــا عل ــالل رده ــة االحت ــِط محكم تع

ــتئناف.15 االس

الصياديــن  تســتهدف  االحتــال  قــوات 
غــزة مدينــة  فــي  واملزارعــني 

اســتهدفت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــني، 
الصياديــن واملزارعــني بالرصــاص فــي بحــر مدينــة غــزة، 

14  جريدة االيام

15  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينة، وفا
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وفــي األراضــي الزراعيــة احلدوديــة شــرق املدينــة.

وأفــاد مراســل »وفــا«، بــأن زوارق بحريــة االحتــالل 
ــة  ــد ثالث ــى بع ــي عل ــن وه ــب الصيادي ــت مراك هاجم
أميــال بحريــة قبالــة بحــر منطقــة الســودانية شــمال 
غــرب مدينــة غــزة بالرصــاص، وفتحــت عليهــا خراطيم 
امليــاه، مــا أدى إلــى تضــرر مركــب صيــد على األقــل، دون 
ــات، مــا اضطرهــم للمغــادرة. أن يبلــغ عــن وقــوع إصاب

وفــي الســياق، أطلقــت قــوات االحتــالل املتمركــزة فــي 
أبــراج املراقبــة العســكرية مبحيــط موقــع ملكــة شــرق 
مدينــة غــزة النــار صــوب مجموعــة مــن املزارعــني، وهم 
ــون  ــي الزيت ــي ح ــدا ف ــة، وحتدي ــم الزراعي ــي أراضيه ف

جنــوب شــرق املدينــة، وأجبرتهــم علــى مغادرتهــا.

يشــار إلــى أن قــوات االحتــالل تتعمــد يوميــا اســتهداف 
ــي  ــي األراض ــني ف ــزة، واملزارع ــر غ ــي بح ــن ف الصيادي
الزراعيــة احلدوديــة، ومتنعهــم مــن ممارســة مهنــة 

ــة.16 ــد، والزراع الصي

ــالل القــدس عّطــل نقــل  ــة تؤكــد: احت ــق األردني الوثائ
ــطينيني ــة الفلس ــراح مللكي ــيخ ج ــي الش ــي ف األراض

ــة  ــلطات األردني ــا الس ــي قدمته ــق الت ــدت الوثائ أك
لعائــالت فلســطينية مهــددة باإلخــالء من حي الشــيخ 
جــرّاح فــي مدينــة القــدس احملتلــة، أن الســلطات 
األردنيــة عملــت بالفعــل علــى نقــل ملكيــة األراضــي 
واملبانــي املقامــة عليهــا واملهــدد باإلخــالء فــي الشــيخ 
جــراح، مللكيــة العائــالت الفلســطينية، غيــر أن حــرب 

ــراءات. ــذه اإلج ــت ه ــو 1967 عطل ــران/ يوني حزي

اإللكترونــي  املوقــع  أورده  إســرائيلي  تقريــر  وأشــار 
لصحيفــة »هآرتــس«، مســاء األحــد، أن الســلطات 
األردنيــة، ســّلمت اجلانــب الفلســطيني، مؤخــرًا، وثائــق 
تتعلــق بحــي الشــيخ جــراح املهــّددة عشــرات املنــازل 

ــالء. ــه باإلخ في

ووفًقــا لـ«هآرتــس«، تبــنّي الوثائــق التــي ســلمتها 
اإلســرائيلية  للمحكمــة  الفلســطينية  العائــالت 
العليــا، أن الســلطات األردنيــة اتخــذت خطــوات علــى 
األرض لتطويــب األراضــي باســم الفلســطينيني، إال 
ــران/ يونيــو  أن االحتــالل اإلســرائيلي للمدينــة فــي حزي

ــار. ــذا املس ــع ه 1967، قط

وتنظــر احملكمــة اإلســرائيلية العليــا، يــوم غــد، اإلثنــني، 
ــرارات  ــد ق ــطينية، ض ــالت فلس ــات 4 عائ ــي التماس ف
ــي  ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــا ف ــن منازله ــا م إخالءه
مدينــة القــدس احملتلــة، فــي قــرار مــن شــأنه أن يلقــي 
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ــرى  ــطينية أخ ــالت فلس ــر 9 عائ ــى مصي ــه عل بظالل
مهــددة باإلخــالء مــن احلــي املقدســي ينظــر بهــا 

ــالل. ــاء االحت قض

وأشــارت »هآرتــس« إلــى أن الفــرق بــني هــذه الوثائق وبني 
ــابقة  ــق الس ــابًقا، أن الوثائ ــلمت س ــي ُس ــق الت الوثائ
ــى  ــق إل ــذه الوثائ ــير ه ــا تش ــا« بينم ــن »نواي ــّدث ع حت
ــكان،  ــماء الس ــب األرض بأس ــة لتطوي ــوات عملي خط
وأن املســار القانونــي كان علــى وشــك االســتكمال لــوال 

شــّن إســرائيل حــرب 67، واحتــالل القــدس.

وتبــنّي الوثائــق أنــه فــي آذار/ مــارس 1967، أي قبــل ثالثــة 
أشــهر مــن انــدالع احلــرب، حصــل أهالــي حــي الشــيخ 
ــؤول  ــم ملس ــي منازله ــار ف ــالن لالنتظ ــى إع ــراح عل ج
ــك  ــد ذل ــي. وبع ــب األراض ــل تطوي ــن أج ــات م القياس
ــر ســلطة  ــي ملدي ــو األردن بشــهر كتــب موّظــف الطاب
ــب اآلن  ــتكمل، ويج ــات اس ــار القياس ــي أن مس األراض
تســجيل األراضــي حفاًظــا على حقــوق »وزارة اإلســكان 

ــني”. ــكات الالجئ ــى ممتل ــكات، املفوضــة عل واملمتل

ــة  ــة مدعوم ــق األردني ــإن الوثائ ــس« ف ــب »هآرت وبحس
بــرأي مســؤول رفيعــة ســابق فــي النيابــة العســكرية 
ــة،  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــت ف ــرائيلية عمل اإلس
والــذي يؤكــد أنــه »بنــاًء عليهــا )الوثائــق األردنيــة(، ميكن 
االســتنتاج أن إخــالء الفلســطينيني مــن منازلهــم غيــر 

قانونــي”.

ــت  ــا د. روني ــي قدمته ــر الت ــة النظ ــي وجه ــاء ف وج
ليفني-شــنور، والتــي شــغلت منصــب نائــب املستشــار 
ــي  ــي ف ــال األراض ــي مج ــة ف ــإلدارة املدني ــي ل القضائ
ــوال  ــه ل ــي أن ــك ف ــد ش ــه »ال يوج ــة، أن ــة احملتل الضف
ــية  ــرات السياس ــن التغيي ــاجت ع ــي الن ــل اخلارج التدخ
التــي حدثــت فــي املنطقــة )فــي إشــارة إلــى االحتــالل 
ــت  ــد اكتمل ــوية ق ــراءات التس ــت إج ــام 1967(، لكان ع
وكان مــن املمكــن تســجيل شــاغلي األراضــي كمــالك 
وااللتزامــات  الصريحــة  للتعليمــات  وفًقــا  لهــا 

ــم”. ــة جتاهه ــة الواضح احلكومي

وشــددت علــى أن »القانــون والســوابق القضائيــة فــي 
إســرائيل تنــص علــى أن احلكومــة اإلســرائيلية ملزمــة 
ــون  ــا األردني ــي بدأه ــجيل الت ــة التس ــة عملي مبواصل
فــي  حقوقهــم  الفلســطينيني  الســكان  ومنــح 

ــم”. منازله

وكانــت الســلطات األردنيــة قــد أعلنــت في 21 نيســان/ 
أبريــل املاضــي، أنهــا ســّلمت فلســطني وثائــق تاريخية، 
هــي عبــارة عــن مراســالت وعقــود إيجــار وحــدات 
ســكنية تعــود ألهالــي حــي الشــيخ جــراح، بحســب 
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ــة  ــم وزارة اخلارجي ــدث باس ــان للمتح ــي بي ــاء ف ــا ج م
ــز،. ــف اهلل الفاي ــة، ضي األردني

الرســمية  اململكــة  بــأن »ســجالت  البيــان  وأفــاد 
والعائــدة لــوزارة اإلنشــاء والتعميــر ســابقا، بينــت بعــد 
البحــث الدقيــق واملطــول، إبــرام عقــود تأجيــر وحــدات 
ــام  ــي ع ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــن أهال ــدد م ــكنية لع س

.”1956

ــذا  ــي ه ــام 2019 وف ــي ع ــرى ف ــه »ج ــز إن ــال الفاي وق
ــان،  ــي عم ــطينية ف ــفارة الفلس ــليم الس ــام تس الع
ــخ  ــطيني، نس ــب الفلس ــن اجلان ــب م ــى طل ــاًء عل بن
ــا”. ــور عليه ــي مت العث ــق الت ــة الوثائ ــن كاف ــة م مصدق

وأشــار إلــى أن تلــك الوثائــق »عبــارة عــن عقــود 
بأســماء  وكشــوفات  وســجالت  ومراســالت  إيجــار 

أخــرى. تفاصيــل  دون  املســتأجرين«، 

وأضــاف: »مت تســليم الســفارة )الفلســطينية( نســخة 
ــر  ــاء والتعمي ــني وزارة اإلنش ــة ب ــن االتفاقي ــة م مصدق
البحــث  عمليــة  وأن   ،1954 عــام  األونــروا  ووكالــة 

ــا”. ــن 60 عام ــر م ــود ألكث ــق تع ــتمرة لوثائ مس

وأكــد الفايــز أن »تثبيــت املقدســيني علــى أرضهــم وفي 
بيوتهــم وحمايــة حقوقهــم ثوابــت دائمــة فــي جهــود 

اململكــة مــن أجــل إســناد األشــقاء الفلســطينيني”.

وشــدد علــى إدانــة اململكــة املطلقــة »محــاوالت 
إلخــراج  والالإنســانية  الالشــرعية  إســرائيل 
ــا  ــم، ورفضه ــم وأراضيه ــن منازله ــطينيني م الفلس

بحقوقهــم17”. املســاس 

ــي  ــات ف ــازل العائ ــاء من ــل إخ ــال يؤج االحت
ــراح” ــيخ ج »الش

ــني، أن  ــوم اإلثن ــرائيلية، الي ــالم إس ــائل إع ــرت وس  ذك
ــة  ــدس احملتل ــي الق ــرائيلية ف ــة اإلس ــة املركزي احملكم
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــالء املواطن ــل إخ ــت بتأجي قام
ــبب  ــك »بس ــراح، وذل ــيخ ج ــي الش ــي ح ــم ف بيوته
اخلشــية مــن تدهــور الوضــع األمنــي مــع حركــة 

ــا. ــق قوله ــاس«، وف حم

وأثنــاء اجللســة، اقتــرح القضــاة تســوية يبقــى أهالــي 
أن  احلــي مبوجبهــا »مســتأجرين محميــني«، علمــاً 
األهالــي رفضــوا هــذا املقتــرح فــي الســابق، واشــترط 

ــالكاً. ــي م ــم األهال ــرف به ــتوطنون أن يعت املس

ــي  ــراح احملام ــيخ ج ــي الش ــي ح ــوكل أهال ــض م ورف
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ــرح. ــيد املقت ــامي ارش س

ــة  ــرات قبال ــم العش ــوم، اعتص ــابق الي ــت س ــي وق وف
احملكمــة العليــا اإلســرائيلية فــي القــدس احملتلــة، 
تضامنــاً مــع عائــالت فلســطينية، مهــددة بالطــرد مــن 

ــة. ــدس احملتل ــراح بالق ــيخ ج ــي الش ــي ح ــا، ف منازله

ورفــع املتضامنــون الفتــات باللغــات العربيــة واالجنليزية 
والعبريــة مــن بينهــا »العدالة للشــيخ جــراح«، و«إنهاء 
ــن  ــون ول نظــام الفصــل العنصــري اإلســرائيلي« و«باق

نتــرك أرضنــا”.

ــراح  ــيخ ج ــي الش ــن ح ــم م ــة القاس ــت أصال وكان
حتدثــت مــن داخــل الســاحة العامــة فــي احملكمــة عــن 

ــة”. ــل احملكم ــرة بتأجي ــة كبي »احتمالي

وجــاء تنظيــم االعتصــام، تزامنــاً مــع انعقــاد احملكمــة 
للنظــر فــي التماســات 4 عائــالت، ضــد قــرارات بإخالئها 

مــن منازلهــا لصالــح مســتوطنني إســرائيليني.

وذكــرت وســائل إعــالم محليــة أن قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي ومســتوطنيه انتشــروا فــي حــي الشــيخ 
جــراح بالقــدس احملتلــة، عقــب إطــالق مســتوطن النــار 

ــي. ــطيني مقدس ــاب فلس ــى ش عل

وقــال وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي: »إننــا 
وصلنــا إلــى وضــع مفصلــي وخطيــر نتحــدث فيــه عــن 
سياســة تطهيــر عرقــي ومخططــات إســرائيلية حتارب 
ــة املقدســة«،  ــاء املدين الوجــود الفلســطيني فــي أحي
ــا  ــة ببعده ــاف العاصم ــعى إلضع ــا »تس ــاً أنه مضيف
االقتصــادي الســياحي والتجــاري ودمــج القــدس ضمــن 

ــالل”. ــة االحت مــا يســمونه بحــدود بلدي

ــد  وأضــاف الهدمــي: »نحــن أمــام حلظــات فارقــة يكاب
ــم  ــطوري وتضحياته ــم األس ــدس بصموده ــل الق أه
ــود  ــرورة وج ــى ض ــدداً عل ــرائيلية«، مش ــة اإلس املاكن
حــراك حقيقــي مــن اجملتمــع الدولــي علــى األرض، 
مؤكــداً أن مــا تقــوم بــه »إســرائيل« هــو اختبــار 

للمواقــف الدوليــة الفضفاضــة.

مــن  عــدد  أصيــب  املاضــي،  الســبت  ومســاء 
الفلســطينيني، خــالل قمــع قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
مبدينــة  احلــي  فــي  احتجاجيــة  وتظاهــرة  وقفــة 
ــا  ــوا إليه ــن دع ــي الذي ــناداً لألهال ــة، إس ــدس احملتل الق
ملســاعدتهم ودعمهــم قبــل يومــني فقــط مــن جلســة 
احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، للبــّت فــي إلتمــاس 
عــدد مــن أهالــي احلــي ضــد تهجيرهــم القســري مــن 

منازلهــم واالســتيالء عليهــا.



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

17

 آب  ٢٠٢١ آب   ٢٠٢١

ومنــذ قرابــة 3 أشــهر، متنــع قــوات االحتــالل املتضامنني 
بالتهجيــر  مــن مســاندة ســكان احلــي املهدديــن 
ــل عمــل املســعفني  ــح املســتوطنني، كمــا تعرقّ لصال

ــني.18 والصحفي

ــل  ــتياء الكام ــارعون لاس ــتوطنون يس املس
علــى عــني احللــوة 

خــالل شــهر آذار املاضــي، فوجــئ ســكان منطقــة عــني 
احللــوة باألغــوار الشــمالية بقيــام املســتوطنني بأعمــال 
ــك  ــام أولئ ــت أق ــك الوق ــي ذل ــم، ف ــي نبعه ــم ف ترمي
املســتوطنون متنزهــا صغيــرا فــي محيــط النبــع 
ــكان  ــذر الس ــا أن ــو م ــه، وه ــتيالء علي ــدا لالس متهي
ــه  ــدون علي ــذي يعتم ــع ال ــن النب ــم م ــر حرمانه بخط
ولســقي  اليوميــة  الحتياجاتهــم  كامــل  بشــكل 

ــا. ــون منه ــي يعتاش ــيهم الت مواش

ــتوطنون  ــف املس ــة، كث ــهر الالحق ــدار األش ــى م عل
اعتداءاتهــم علــى الرعــاة الذيــن يقصــدون النبــع منــذ 
ــداءات،  ــك االعت ــوا بتل ــم يكتف ــنوات، ول ــرات الس عش
فشــرعوا منــذ أســبوعني بأعمــال بنــاء وتســييج 

ــه. ــيطرة علي ــال الس إلكم

تزامنــا مــع هــذه االعتــداءات، كانــت ممارســات ســلطات 
االحتــالل داعمــة للمســتوطنني، ونفــذت سلســلة 
انتهــاكات لتســهيل اســتيالء املســتوطنني علــى 
النبــع، وفــي معظــم األحيــان يتدخــل اجلنــود لصالــح 
املســتوطنني ويعملــون علــى حمايتهــم ومســاندتهم 
خــالل اعتداءاتهــم، فضــال عــن حتريــر مخالفــات للرعــاة 
ــام ســلمت شــرطة االحتــالل  ــل أي فــي املنطقــة، فقب
املواطــن فتحــي دراغمــة مخالفــة بحجــة اجتيــاز 

ــوة. ــني احلل ــاه ع ــارع باجت ــاره الش أبق

يــرى مواطنــون مــن عــني احللــوة أن االحتــالل يهــدف من 
خــالل هــذه املمارســات إلــى منــع أي تواجد فلســطيني 

إلخــالء املنطقــة بالكامل للمســتوطنني.

خــالل شــهر متــوز املنصــرم، أعلنــت ســلطات االحتــالل 
االســتيالء علــى 1600 دومن مــن أراضــي األغــوار لصالــح 
يســتخدمه  تصنيــف  وهــو  الطبيعيــة،  احملميــات 
ــى  ــتيالء عل ــهيل االس ــرا لتس ــرة مؤخ ــالل بكث االحت
ــتوطنني  ــا للمس ــهيل منحه ــطينية وتس أراض فلس
الحقــا، وتقــع ضمــن هــذه املســاحة أراض رعويــة فــي 
عــني احللــوة وأم اجلمــال والفارســية، ومنــذ ذلــك الوقــت 
أصبــح املســتوطنون يتواجــدون باســتمرار فــي محيــط 
نبــع عــني احللــوة ويكثفــون جهودهــم لالســتيالء 

ــه. ــل علي الكام

 اإلخبارية
ً
18  وكالة معا

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمة: »رغــم أن 
حــرب االحتــالل علــى امليــاه ومحاولــة حرمــان الســكان 
منهــا ليــس أمــرا جديــدا إال أنــه كثــف خــالل الثــالث 
ــه فــي هــذا اجملــال، مــن  ســنوات األخيــرة مــن اعتداءات
ــي  ــوط الت ــج واخلط ــى الصهاري ــتيالء عل ــالل االس خ
ــم  ــع ترمي ــة، ومن ــي الزراعي ــى األراض ــاه إل ــل املي توص
آبــار جتميــع امليــاه، وتقليــص كميــة امليــاه التــي تعطــى 
لقــرى األغــوار عبــر شــركة »ميكــروت« التــي تتحكــم 
ــة  ــك محاول ــاف لذل ــوار، ويض ــي األغ ــاه ف ــادر املي مبص
الســيطرة علــى كافــة منابــع امليــاه التــي بقيــت 

ــوة«. ــني احلل ــع ع ــل نب ــني مث ــة للمواطن متاح

ــع  ــم 26 نب ــت تض ــمالية كان ــوار الش ــاف أن األغ وأض
ميــاه، بقــي يعمــل منهــا حتــى اآلن 13، وباقــي الينابيــع 
إمــا وضــع االحتــالل يــده عليهــا أو جفــت بســبب اآلبــار 
ــروت«  ــركة »ميك ــا ش ــي حتفره ــة الت ــة العميق اجلوفي

اإلســرائيلية.

ــع  ــدا تاب ــدمي ج ــطيني ق ــع فلس ــوة نب ــني احلل ــع ع ونب
خلربــة عــني احللــوة، وهــو يشــهد مطامــع اســتيطانية 
متكــررة، فخــالل العامــني املاضيــني كان املســتوطنون 
ــدأت  ــام ب ــذا الع ــي ه ــا ف ــتمرار، بينم ــه باس يقتحمون
الفعليــة لالســتيالء عليــه، كمــا قــال  اخلطــوات 
دراغمــة، وقــاد مجلــس املســتوطنات فــي األغــوار حملة 
للســيطرة علــى كافــة مصــادر امليــاه، والبدايــة كانــت 
ــتيالء  ــا االس ــاكوت، وبعده ــني الس ــع ع ــييج نب بتس
ــة  ــاه قريب ــر مي ــدف توفي ــوة، به ــني احلل ــع ع ــى نب عل
الفلســطينيني  وحرمــان  »مســكيوت«  ملســتوطنة 

ــا. منه

وأشــار دراغمــة إلــى أن نبــع عــني احللــوة يعتبــر مصــدر 
ــد  ــه، وتعتم ــكن حول ــة تس ــس لـــ30 عائل ــاه الرئي املي
بشــكل أساســي عليــه لتوفيــر االحتياجــات اليوميــة، 
ــي  ــقي األساس ــدر الس ــع مص ــون النب ــن ك ــدا ع ع
حلوالــي ألــف رأس مــن األبقــار و5 آالف رأس مــن األغنــام، 
ــوار  ــرى باألغ ــات أخ ــن جتمع ــالت م ــده عائ ــا تقص كم

ــمالية. الش

ــة  ــة صعوب ــي املنطق ــالت ف ــد العائ ــك، جت ــد كل ذل بع
ــر أمــور حياتهــا اليوميــة، ألن عــني احللــوة  كبيــرة بتدب
مــن الينابيــع القليلــة جــدا التــي بقيــت متاحــة 
ــة  ــاف غالبي ــد جف ــتخدامها بع ــطينيني الس للفلس
الينابيــع واآلبــار بســبب ســيطرة االحتــالل عبــر شــركة 
ــحبها،  ــة وس ــاه اجلوفي ــادر املي ــى مص ــروت« عل »ميك
ــع  ــني الينابي ــا ب ــر تدفق ــر األكث ــا يعتب ــا أن نبعه كم
املتبقيــة، مــا يعنــي أن االســتيالء عليــه ســيهدد 
بتعطيــش هــذه العائــالت وفقدانهــا الثــروة احليوانيــة 
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ــد. ــا الوحي ــدر رزقه ــي مص وه

ــى  ــرب عل ــذ احل ــام 1967 تتخ ــوار ع ــالل األغ ــذ احت من
ــا،  مصــادر امليــاه الفلســطينية فيهــا منحــى تصاعدي
ــادر  ــذه املص ــى ه ــتوطنني عل ــداءات املس وتتكامل اعت
مــع اعتــداءات ســلطات االحتــالل لالســتيالء الكامــل 

عليهــا.

ــع  ــات التاب ــي للدراس ــد اهلل احلوران ــز عب ــب مرك حس
ملنظمــة التحريــر، »تعتبــر منطقــة األغــوار الشــمالية 
ضمــن احلــوض املائــي الشــرقي األكبــر فــي فلســطني، 
ــاه  ــن مي ــى 85% م ــرائيل عل ــيطر إس ــك تس ــم ذل ورغ
األغــوار الشــمالية فيمــا يتحكــم الفلســطينيون بـــ 
15% املتبقيــة، وتشــير األرقــام أن معــدل اســتهالك 
ــغ 8  ــمالية يبل ــوار الش ــي األغ ــن ف ــتوطن القاط املس

ــطيني«. ــن الفلس ــتهلكه املواط ــا يس ــاف م أضع

للمركــز،  وفقــا  االحتــالل،  ســلطات  تســمح  وال 
ــطينيني  ــاه للفلس ــار مي ــر آب ــص حلف ــاء تراخي »بإعط
مهمــا كان عمقهــا، بينمــا تقــوم شــركة »ميكــروت«، 
مــوزع امليــاه اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، بحفــر 
اآلبــار التــي يصــل بعضهــا إلــى عمــق 100 متــر بغيــة 
تزويــد املســتوطنات واملــزارع التابعــة لهــا بامليــاه طــوال 

ــام«. الع

ــن  ــش املواط ــي تعطي ــاهم ف ــراءات تس ــذه اإلج كل ه
ــوار  ــة األغ ــن منطق ــل ع ــه للرحي ــطيني لدفع الفلس
ــة  ــص ضئيل ــى حص ــا عل ــن فيه ــل املواط ــي يحص الت
جــدا مــن امليــاه ال تكفــي الحتياجاتــه اليوميــة، وتوصي 
ــاه  ــرات مــن املي ــة بـــ 110 لت منظمــة الصحــة العاملي
ــتخدامها  ــوم الس ــي الي ــد ف ــرد الواح ــى للف ــد أدن كح
ألغــراض الشــرب واالســتحمام وغيرهــا مــن احلاجــات، 
بينمــا يــرى مختصــون أن املواطــن فــي األغــوار بالــكاد 
ــل  ــا يحص ــا، فيم ــاه يومي ــر مي ــى 25 لت ــل عل يحص
ــي  ــر ف ــى 400 لت ــل إل ــة تص ــى كمي ــتوطن عل املس

ــوم.19 الي

إيــران بســبب  بريطانيــا تســتدعي ســفير 
اإلســرائيلية الســفينة 

ــي  ــني، الســفير اإليران ــوم االثن ــا، الي اســتدعت بريطاني
ــف  ــا تق ــران بأنه ــدن، طه ــت لن ــد أن اتهم ــا بع لديه
وراء الهجــوم علــى ســفينة تديرهــا شــركة إســرائيلية 
ــث راح  ــرب، حي ــر الع ــي بح ــان ف ــاحل ُعم ــة س قبال

ــي. ــا بريطان ــني أحدهم ــادث مواطن ــة احل ضحي

ــى  ــر عل ــة، نُش ــة البريطاني ــان للخارجي ــب بي وبحس

19  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

موقــع احلكومــة اليــوم« مت اســتدعاء الســفير اإليرانــي 
لــدى اململكــة املتحــدة، محســن بهارونــد، اليــوم إلــى 
مقــر وزارة اخلارجيــة مــن قبــل وزيــر الدولــة البريطانــي 
ــس  ــا جيم ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــؤون الش لش
كليفرلــي، ردًا علــى الهجــوم غيــر القانونــي الــذي وقــع 
علــى ســفينة ميرســر ســتريت فــي 29 متوز/يوليــو قرب 
ــي  ــن بريطان ــه مواط ــل في ــذي قت ــان وال ــواحل ُعم س

ــي”. ومواطــن رومان

وأكــد كليفرلــي خــالل اللقــاء أنــه »يجــب علــى إيــران 
ــن  ــلم واألم ــدد الس ــي ته ــال الت ــوراً األعم ــف ف أن توق
ــفن  ــماح للس ــب الس ــا يج ــددا »كم ــني«، مش الدولي

ــي”. ــون الدول ــاً للقان ــة وفق ــة تام ــار بحري اإلبح

التابعــة  ســتريت«  »ميرســر  ســفينة  وتعرضــت 
لشــركة الشــحن »زوديــاك« التــي تديرهــا عائلــة 
ــوم  ــي، لهج ــس املاض ــوم اخلمي ــرائيلية، ي ــر اإلس عوف
فــي خليــج عمــان، أســفر عــن مقتــل إثنــني مــن أفــراد 

الطاقــم، بريطانــي ورومانــي.

واتهمــت إســرائيل إيــران صراحــة بالوقــوف خلــف 
ــى  ــابه عل ــدة بحس ــي تغري ــد ف ــال البي ــوم، وق الهج
»تويتــر«: »إيــران ليســت فقــط مشــكلة إســرائيلية، بل 
ُمصــدر لإلرهــاب، والدمــار وعــدم االســتقرار الــذي يضــر 
ــاب  ــام اإلره ــدا أم ــكوت أب ــب الس ــا. ال يج ــا جميع بن

ــة”. ــة املالح ــتهدف حري ــذي يس ــي ال اإليران

ــس،  ــي غانت ــرائيلي، بن ــش اإلس ــر اجلي ــرى وزي ــا أج فيم
ــي  ــف كوخاف ــس األركان أفي ــع رئي ــة م ــاورات أمني مش
ــت  ــذي قال ــفينة ال ــى الس ــوم عل ــاب الهج ــي أعق ف
مصــادر أمنيــة إســرائيلية إنــه مت عبــر طائــرة مفخخــة 

ــار. ــدون طي ب

ــة  ــة ياباني ــوم مبليك ــت للهج ــي تعرض ــفينة الت والس
وكانــت حتمــل علــم ليبيريــا وتشــغلها شــركة »زودياك 
ــال  ــرائيلي إي ــال اإلس ــل األعم ــة لرج ــامي« اململوك ماريت
ــاء  ــة أثري ــى قائم ــة 197 عل ــل املرتب ــذي يحت ــر، ال عوفي

ــم.20 العال

فــي   )61( القســم  تقتحــم  القمــع  قــوات 
»عوفــر”

ــع  ــوات قم ــأن ق ــطيني ب ــير الفلس ــادي األس ــاد ن أف
ــم  ــت القس ــاز« اقتحم ــادا« و«اليم ــجون »املتس الس
ــى  ــه إل ــرى من ــت األس ــر« ونقل ــجن »عوف ــي س )16( ف

القســم )18(.

ــت  ــا زال ــر م ــن التوت ــة م ــير أن حال ــادي األس ــح ن وأوض
 اإلخبارية

ً
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ــى أن األســرى فــي ســجن  تســود الســجن، مشــيراً إل
ــّدت  ــة، احت ــع ممنهج ــات قم ــون عملي ــر«، يواجه »عوف
وتيرتهــا عــام 2019، وعــام 2020 بعــد استشــهاد 

ــاري 2021. ــام اجل ــع الع ــب، ومطل ــير داود اخلطي األس

يذكر أن )900( أسيراً يقبعون في سجن »عوفر”.21

مبضاعفــة  »شــكيد«  تفاخــر  اخلارجيــة: 
بــاألمم  اســتخفاف  لاســتيطان  املوازنــات 

وقراراتهــا املتحــدة 

 قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، إن تفاخــر الوزيــرة 
املوازنــات  مبضاعفــة  شــكيد  ايليــت  اإلســرائيلية 
وقراراتهــا. املتحــدة  بــاألمم  لالســتيطان، اســتخفاف 

وأضافــت اخلارجيــة فــي بيــان لهــا، اليــوم االثنــني، »يوما 
ــداد  ــا امت ــرائيلية أنه ــة االس ــد احلكوم ــوم تؤك ــد ي بع
ــا  ــى خطاه ــير عل ــابقة وتس ــو الس ــات نتنياه حلكوم
ــتيطان  ــيع االس ــق وتوس ــق بتعمي ــا يتعل ــي كل م ف
ــاول  ــن حت ــم تك ــة، إن ل ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ف
االثبــات أنهــا أكثــر تطرفــا وأكثــر والء للمشــروع 
االســتيطاني التوســعي فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة 
ــح  ــراف صري ــي اعت ــرقية، فف ــدس الش ــا الق ــا فيه مب
ــة  ــي مضاعف ــا ف ــكيد بنجاحه ــرت ش ــح تفاخ وواض
املوازنــات اخلاصــة باالســتيطان فــي وزارتهــا بأكثــر مــن 
50%. كمــا مت االعــالن عــن تخصيــص ماليــني الشــواقل 
الســتكمال الشــوارع االســتيطانية املقامــة كمــا 
ــمال  ــط ش ــذي يرب ــم 60 ال ــارع رق ــي الش ــال ف ــو احل ه
ميزانيــات  رصــد  إلــى  إضافــة  بجنوبهــا،  الضفــة 
ــة  ــط منطق ــذي يرب ــارع 437 ال ــق ش ــتكمال ش الس
ــيقل،  ــون ش ــة 250 ملي ــتوطنة آدم بتكلف ــا مبس حزم
ــالع مســاحات واســعة مــن األرض  ــي ابت ــا يعن وهــو م
الفلســطينية وتخصيصهــا لصالــح املســتوطنني 

ــض”. ــا البع ــا ببعضه ــتعمرات وربطه واملس

وتابــع بيــان اخلارجيــة: »يأتــي هــذا االعــالن الــذي 
كشــف  مــن  أيــام  بُعيــد  العبــري  االعــالم  أورده 
ــرائيلية  ــة االس ــام وزارة الزراع ــن قي ــري ع ــالم العب االع
الشــواقل  ماليــني  عشــرات  وتســريب  بتخصيــص 
لصالــح االســتيطان الزراعــي، وهــو مــا يؤكــد أن تعميق 
ــرائيلية  ــات االس ــر للحكوم ــر عاب ــو أم ــتيطان ه االس
املتعاقبــة ويحظــى بأولويــة واضحــة فــي تعاملهــا مــع 
ــه  ــرى ترجمات ــا ن ــو م ــة، وه ــطينية احملتل االرض الفلس
ــة فــي طــول البــالد وعرضهــا، ســواء  ــة امليداني اليومي
مــا يتعلــق باســتمرار ســرقة األرض الفلســطينية 
ــا،  ــول اليه ــن الوص ــطينيني م ــني الفلس ــع املواطن ومن

 اإلخبارية
ً
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كمــا حصــل فــي اخلضــر باألمــس، وقيــام املســتوطنني 
بتجريــف أراٍض فــي األغــوار الشــمالية، وتصاعــد أعمال 
البنــاء االســتيطاني فــي البــؤرة العشــوائية املســماة 
ــود وبشــكل  ــة جال ــى أراضــي قري ــدا« املقامــة عل »كي
يترافــق مــع عمليــات تدميــر جلميــع مقومــات الوجــود 
الفلســطيني فــي املناطــق املصنفــة )ج(، وهــدم املنــازل 
ــدس  ــي الق ــري ف ــا يج ــطينية كم ــآت الفلس واملنش

ــتهدفة”. ــق املس ــن املناط ــا م ــة وغيرهم والوجل

ــات  ــتيطاني وعملي ــرائيلي االس ــول اإلس ــت التغ وأدان
لصالــح  واســتباحتها  الفلســطينية  األرض  نهــب 
تعميــق االســتيطان وتوســيعه، محملــة احلكومــة 
ــة  ــؤولية الكامل ــة املس ــا اخملتلف ــرائيلية وأذرعه االس
واملباشــرة عــن هــذه اجلرميــة البشــعة التــي هــي 
ــا  ــا حتمله ــانية، كم ــد االنس ــة ض ــرب، وجرمي ــة ح جرمي
املســؤولية عــن نتائجهــا وتداعياتهــا علــى فــرص 
ــني  ــل الدولت ــدأ ح ــاس مب ــى أس ــالم عل ــق الس حتقي

ومبــدأ األرض مقابــل الســالم.

وأكــدت الــوزارة أن هــذا التصعيــد االســتيطاني اخلطيــر 
ــة  ــكاب جرمي ــي ارت ــمي ف ــرائيلي الرس ــورط االس والت
االســتيطان، يكشــف مــدى عجــز اجملتمــع الدولــي واالمم 
ــه  ــن وتقاعس ــس األم ــا مجل ــي مقدمته ــدة وف املتح
واالخالقيــة  القانونيــة  مبســؤولياته  القيــام  عــن 
ــم االحتــالل  ــه اجتــاه انتهــاكات وجرائ والوفــاء بالتزامات

ــطني. ــة فلس ــرائيلي ألرض دول االس

وطالبــت اجلنائيــة الدوليــة ممثلــة باملدعــي العــام اجلديد 
كــرمي خــان ســرعة البــدء الفعلــي فــي حتقيقاتــه بتلــك 
اجلرائــم، مبــا يضــع حــدا إلفــالت اســرائيل وقادتهــا مــن 
ــي  ــة مجرم ــبة ومحاكم ــى محاس ــوال إل ــاب، وص العق
احلــرب االســرائيليني الذيــن يقفــون خلــف جرميــة 

االســتيطان وغيرهــا مــن اجلرائــم.22

ضراغمــة: االحتــال يســعى لســرقة 0001 دومن 
شــرق طوبــاس

ضراغمــة،  عــارف  احلقوقــي  الناشــط  حــذر   
ــن  ــف دومن م ــن أل ــر م ــى أكث ــتيالء عل ــر االس ــن خط م
أصحابهــا  ومنــع  األغــوار  فــي  املواطنــني  أراضــي 
التجريــف  عمليــات  بعــد  إليهــا،  الوصــول  مــن 
ــالل  ــات االحت ــا جراف ــت به ــي قام ــرق الت ــق الط وش
مؤخــراً فــي منطقــة قريبــة مــن احلديديــة شــرق 
. اســتيطانية  بــؤرة  بإقامــة  إيذانًــا   طوبــاس، 

وأوضــح ضراغمــة فــي حديــث إلذاعــة صــوت فلســطني 
ــتيطانية  ــؤرة اس ــاك 36 ب ــني، أن هن ــوم اإلثن ــاح الي صب

22  وكالة معا االخبارية
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ــة،  ــك املنطق ــي تل ــني ف ــي املواطن ــى أراض ــة عل موزع
ــا أن 82% مــن  وأكثــر مــن 20 معســكرًا للتدريــب، مبينً
مســاحة األغــوار حتــت قبضــة االحتــالل ومســتوطنيه 

23.

احلكومــة تطالــب بتدخــل امريكــي لوقــف 
سياســة االحتــال فــي القــدس

قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، إن اجملتمــع الدولــي 
ــى  ــل عل ــان بالعم ــة مطالب ــدة خاص ــات املتح والوالي
وقــف سياســة االضطهــاد والعنصريــة والتطهيــر 
العرقــي التــي يتعــرض لهــا أهلنــا فــي الشــيخ جــراح 

ــم. ــتوطنني مكانه ــالل املس ــدف إح ــلوان به وس

وأضــاف رئيــس الــوزراء فــي كلمتــه مبســتهل اجللســة 
الـــ 119 للحكومــة، اليــوم اإلثنــني، إن النظــام القضائي 
ــألة  ــي مس ــوم ف ــر الي ــذي ينظ ــالل ال ــلطات االحت لس
ترحيــل العائــالت املقدســية مــن حــي الشــيخ جــراح، 
ــالل  ــها االحت ــي ميارس ــات الت ــاء للسياس ــكل غط يش
بحــق أبنــاء شــعبنا فــي جميــع االراضــي احملتلــة، وهــي 
ــة  ــني الدولي ــاكا للقوان ــد انته ــي تع ــات الت السياس
واإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان مــرورا بالتقريــر 
الــذي نشــرته منظمــة »هيومــن رايتــش ووتــش« 
ــب  ــالل ترتك ــلطات االحت ــه ان س ــفت في ــرا وكش مؤخ
جرائــم الفصــل العنصــري واالضطهــاد ضــد الشــعب 

ــطيني. الفلس

ــيطرة  ــاوالت الس ــن مح ــالل م ــلطات االحت ــذر س وح
علــى أمــالك املقدســيني عبــر فــرض مــا يســمى 
بإجــراءات التســوية التــي حتيــل املقدســيني املرابطــني 
ــا  ــى م ــم ال ــى ممتلكاته ــني عل ــم واحملافظ ــى أرضه عل
يســمى بـــ »قانــون أمــالك الغائبــني« لتبريــر جتريدهــم 
ــالء  ــم وإخ ــى امالكه ــتيالء عل ــم واالس ــن أراضيه م

ــم. منازله

وتابــع رئيــس الــوزراء: إننــا نطالــب الســلطة القائمــة 
باالحتــالل بوقــف إجــراءات التســوية فــي مدينــة 

ــك. ــق بذل ــك احل ــا ال متل ــدس ألنه الق

ــرة  ــابيع األخي ــالل األس ــدت خ ــه تصاع ــى إن ــار إل وأش
للمواطنــني، خاصــة  االحتــالل  وتيــرة قتــل جنــود 
األطفــال، واستشــهد الطفــل محمــد العالمــي الــذي 
قتلــه جنــود االحتــالل وهــو داخــل ســيارة والــده، 
والشــاب شــوكت عــوض مــن بيــت أمــر، وتقــّدم مــن 
ــزاء. ــاعر الع ــر مش ــهيدين بأح ــي الش ــدي ووالدت وال

ــي  ــذه ه ــل ه ــات القت ــوزراء: إن عملي ــس ال ــال رئي وق
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لوقفهــا  التحــرك  تتطلــب ســرعة  جرائــم حــرب 
مرتكبيهــا. ومحاســبة 

وحــول الوضــع الوبائــي فــي فلســطني، دعــا إلــى 
ــة  ــداء الكمام ــة بارت ــر الوقاي ــد بتدابي ــة التقي مواصل
ــي  ــى تلق ــال عل ــي واإلقب ــد االجتماع ــاة التباع ومراع
ــم  ــم وحتميك ــن معاناتك ــف م ــي تخف ــات الت اللقاح
ــال  ــي ح ــة ف ــة املكثف ــرف العناي ــى غ ــول إل ــن الدخ م
تعرضكــم لإلصابــة بالفيــروس، الفتــا إلــى أن منظمــة 
ــة  ــي موج ــذر تفش ــن ن ــذرت م ــة ح ــة العاملي الصح
رابعــة ملتحــورات الفيــروس بعــد تســجيل ارتفــاع فــي 
منحنيــات الوفيــات فــي العديــد مــن دول العالــم التــي 
تعيــش حتــت وطــأة املتحــور دلتــا، حتــى ال جنــد أنفســنا 
مضطريــن لفــرض إجــراءات جديــدة ملواجهــة متحورات 

ــروس. الفي

وطالــب املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة بســرعة التحرك 
ــون ظروفــا اعتقاليــة  ــن يعان إلنقــاذ حيــاة أســرانا الذي
قاســية وخاصــة النســاء واألطفــال واملرضــى منهــم، 
وبوقــف التنكيــل ضــد األســرى اإلداريــني فــي املعتقالت 
اإلســرائيلية والذيــن يخــوض نحو ســبعة عشــر أســيرا 
منهــم إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام احتجاجــا علــى 
ــس  ــوت مجل ــم ص ــال: »أض ــم، وق ــتمرار اعتقاله اس
الــوزراء إلــى األصــوات الشــعبية فــي خيمــة االعتصــام 
فــي دورا للمطالبــة باإلفــراج عــن األســرى ووقــف 

ــال اإلداري”. االعتق

ــن  ــي تعل ــة الت ــة العام ــج الثانوي ــوع نتائ ــي موض وف
صبــاح غــد، دعــا رئيــس الــوزراء املواطنــني إلــى حفــظ 
ــا  ــات مل ــن املفرقع ــكل م ــالق أي ش ــدم إط ــام وع النظ
ميثلــه مــن إزعــاج، ألن هــذا مخالــف للقانــون مــن جهة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاس م ــى أرواح الن ــا عل وحفاظ

ــة  ــة للطلب ــوزراء بالتهنئ ــس ال ــم مجل ــدم باس وتق
ــول  ــاح، وأق ــازوه بنج ــان واجت ــوا لالمتح ــن تقدم الذي
ــق،  ــة الطري ــت نهاي ــذه ليس ــازوه ه ــم يجت ــن ل للذي
ــا. ــوق به ــد نتف ــرى ق ــارات أخ ــي مس ــر ف ــا أن نثاب علين

ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــون حري ــى ص ــد عل ــدد التأكي وج
األساســي  القانــون  فــي  ورد  مــا  مــع  انســجاما 
واالتفاقيــات الدوليــة واإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان 
والتــي تنــص علــى أن لــكل إنســان احلــق فــي التعبيــر 
عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن 

ــون. ــكام القان ــاة أح ــع مراع ــر م ــائل التعبي وس

كمــا تقــدم بالتحيــة ألهلنــا فــي اخلليــل وجلنــة 
ــوب،  ــل الرج ــة جبري ــة املركزي ــوي اللجن ــاق وعض الوف
واحلــاج إســماعيل جبــر، وقــوى األمــن واحملافــظ الذيــن 
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عملــوا بتوجيــه مــن ســيادة الرئيــس علــى حقــن 
الدمــاء فــي اخلليــل وصــوال إلــى املصاحلــة، واالحتــكام 
ــوي  ــري والعوي ــة اجلعب ــي عائل ــون، وأحّي ــل والقان للعق
أبــو عيشــة علــى احتكامهــم لــروح العمــل اجملتمعــي 
ــة  ــاث ثقاف ــى اجتث ــا إل ــل، داعي ــطيني األصي الفلس
الثــأر مــن مجتمعنــا الفلســطيني، وأن يســود القانــون 

ــكام. ــّيد لألح كس

وحــول وصــول املســاعدة القطريــة للعائــالت املســتورة، 
قــال اشــتية: أبدينــا كل اســتعداد مــن أجــل توزيعهــا 
مــن خــالل وزارة التنميــة االجتماعيــة وحســب كشــف 
االســماء الــذي سيرســل مــن اللجنــة القطريــة 
للــوزارة، ونرحــب بــروح التعــاون بيننــا وبــني دولــة قطــر 
ــاة  ــض مــن املعان ــع بع ــي رف الشــقيقة للمســاعدة ف

عــن الفقــراء فــي قطــاع غــزة.

ويناقــش مجلــس الــوزراء اليــوم: األوضــاع فــي القــدس، 
وأوضــاع  واألمنيــة،  واملاليــة  الصحيــة  واألوضــاع 
الكهربــاء واســعارها وعــددا مــن القوانــني والتشــريعات 
ــة  ــراف دولي ــطني وأط ــني فلس ــة ب ــات املوقع واالتفاقي

ــرى.24 أخ

ــا  ــت أخاقي ــرائيل أفلس ــال اإلداري.. إس االعتق
ــى  ــلطة وعل ــى الس ــتقوي عل ــا وتس وقضائي

ــكان الس

ــن  ــر ع ــرائيلية التعبي ــرات اإلس ــزة اخملاب ــل أجه تواص
ــال اإلداري  ــالت االعتق ــالل حم ــن خ ــع م ــلها الذري فش
لســنوات  الفلســطينيني  بســجن  تقضــي  التــي 
. محاكمــات  ودون  اتهــام  الئحــة  دون   طويلــة 

وتتــورط احملاكــم اإلســرائيلية فــي هــذه اجلرميــة اخملالفــة 
العســكريون  القضــاة  الدولــي، ويشــارك  للقانــون 
االعتقــاالت  متديــد  علــى  التوقيــع  فــي  واملدنيــون 
ــة . ــي اجلرمي ــني ف ــركاء كامل ــم ش ــا يجعله ــة م  اإلداري

الصحفــي نضــال نعيــم أبــو عكــر مــن مخيــم 
الدهيشــة ميضــي العــام الـــ16 فــي ســجون االحتــالل 
هــذه  واجلديــد  اإلداري.  بالســجن  عامــا   13 منهــا 
لعــدة  محمــد  ابنــه  اعتقــل  االحتــالل  أن  املــرة 
فــي  ســنوات  لســت  رأفــت  وشــقيقة  ســنوات 
ضــد  جرميــة  اإلداري  االعتقــال  يجعــل  مــا  االســر 
ــم . ــخاص بعينه ــد اش ــس ض ــا ولي ــالت بأكمله  عائ

فاخملابــرات اإلســرائيلية الفاشــلة لــم تكتــف باالنتقــام 
ــر او  ــب أو صحفــي او طبيــب أو وزي مــن مناضــل أو كات
عضــو برملــان لوحــده، وامنــا ذهبــت لالنتقــام مــن عائالت 
ــجون . ــن والس ــي الزنازي ــن ف ــم رهائ ــا تأخذه  بأكمله

اليســار  رمــوز  تشــمل  ال  اإلداريــة  االعتقــاالت 
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فحســب.  اإلســالمي  اجلهــاد  رمــوز  وال  فقــط، 
ووزراء  وقــادة  وأطبــاء  حمــاس  نــواب  طالــت  وإمنــا 
مــن  واحــدا  تصريحــا  نســمع  ان  دون  ســابقني 
. الغبــاء  هــذا  لوقــف  اإلســرائيلية   األحــزاب 

ــا  ــي )أخالقي ــا االفتراض ــى عمره ــي انته ــرائيل الت إس
عمرهــا  ينتهــي  واقتصاديــا(  وامنيــا  وسياســيا 
وتفقــد  أيضــا.  قضائيــة  ناحيــة  مــن  االفتراضــي 
ــني  ــع اجملرم ــل م ــني تتعام ــا ح ــا قيمته ــة العلي احملكم
وتتعامــل   ، احلريــر  بقفــازات  اليهــود  اإلرهابيــني 
. حديــد  مــن  بيــد  الفلســطينيني  املدنيــني   مــع 

ــرائيلية  ــة إس ــمع ان محكم ــن نس ــمع ول ــم نس فل
وافقــت علــى هــدم منــزل إرهابــي يهــودي قتــل 
أطفــاال فلســطينيني أو احــرق منــزال وقتــل طفــال 
عائــالت  منــازل  هــدم  يــوم  كل  نقــرأ  ولكننــا   .
ــال  ــل االعتق ــل ، ويتواص ــريد العوائ ــطينية وتش فلس
. الفلســطينيني  ضــد  عشــوائي  بشــكل   اإلداري 

نشــر  تويتــر  وعبــر  الشــيخ  حســني  الوزيــر 
مــن  اإلداري  االعتقــال  ان  يقــول:  اليــوم  صبــاح 
فــورا،  وقفــه  يجــب  اإلســرائيلية  احلكومــة  قبــل 
دوليــا  مدعومــة  وطنيــة  حملــة  الــى  ويحتــاج 
ــي . ــر األخالق ــفي وغي ــال التعس ــذا االعتق ــاء ه  اللغ

وناشــد حســني الشــيخ املؤسســات الدوليــة احلقوقيــة 
ــرائيل  ــى إس ــا عل ــا ضاغط ــذ موقف ــانية أن تأخ واإلنس
املعتقــالت  اإلداريــني مــن  إلطــالق ســراح االســرى 

اإلســرائيلية.25

يربــط  جديــد  مشــروع  عبريــة:  صحيفــة 
بالســعودية إســرائيل 

ــه  ــة أن ــوم« العبري ــرائيل هي ــة »يس ــفت صحيف كش
ــركة  ــن ش ــني ع ــرائيل وممثل ــع إس ــب أن توق ــن املرتق م
»غوغــل« علــى إطــالق مشــروع »كابــالت« ســيمر مــن 
إســرائيل ويتجــه إلــى الســعودية، ومــن ثــم لســلطنة 

ــد. عمــان والهن

وأوضحــت »يســرائيل هيــوم« أن »وزيــر االتصــاالت 
ــل،  ــركة غوغ ــي ش ــدل، وممثل ــاز هن ــرائيلي، يوع اإلس
ــاء املقبــل، علــى إطــالق  مــن املرتقــب أن يوقعــوا الثالث
مشــروع »رامان-الكابــل األزرق«، وهــو عبــارة عــن أليــاف 
ضوئيــة حتــت املــاء انطلــق مــن إيطاليــا، وســيمر مــن 
ــى ســلطنة  ــم إل إســرائيل، باجتــاه الســعودية، ومــن ث

ــد”. ــان والهن عم
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وأشــار مســؤولون مطلعــون لـ«يســرائيل هيــوم« إلــى 
أن »اختيــار إســرائيل كدولــة عــن طريقهــا ميــر الكابــل 
يزيــد مــن أهميتهــا كصلــة وصــل بــني آســيا وأوروبــا، 

مثلمــا كانــت فــي العهــد القــدمي”.

ونقلــت الصحيفــة عــن »غوغــل« قولها: »تطوير ســعة 
الشــبكة ومســارات إضافيــة هــو ضــروري ملســتخدمي 
غوغــل وزبائنــه فــي أنحــاء العالــم، املرتبطــني بالروابــط 

القويــة إلدارة حياتهــم علــى االنترنت”.

االزرق«  »الكابــل  فــإن   ،”I24NEWS“ قنــاة  وبحســب 
الضوئيــة،  األليــاف  مــن  زوجــا   16 مــن  ســيتألف 
ــات،  ــل البيان ــى نق ــة عل ــدرة هائل ــه ق ــتكون لدي وس
ــي  ــال الديغتال ــن االتص ــر م ــكل كبي ــن بش وسيحس
ــرار  ــى غ ــه »عل ــى أن ــة إل ــم.، الفت ــع العال ــرائيل م إلس
ــيمر  ــل س ــالت، الكاب ــكلون وإي ــني أش ــط ب ــط النف خ
عــن طريــق البــر علــى األراضــي اإلســرائيلية مــن البحــر 
املتوســط إلــى خليــج إيــالت، ومــن هنــاك ســيتجه إلى 
اململكــة العربيــة الســعودية، ومــن ثــم إلــى ســلطنة 

ــد”. ــى الهن ــا ال ــان وبعده عم

ــد  ــتمر م ــع أن يس ــن املتوق ــه »م ــاة أن ــت القن وأضاف
الكابــل ثــالث ســنوات، وأنــه أجــري كجــزء مــن مشــروع 
ــباركل«،  ــركة »س ــع ش ــل«، م ــركة »غوغ ــي لش عامل
لترقيــة اخلدمــات التــي توفرهــا لكافــة البشــرية 
وتوصيــل قــارة أوروبــا مــع قــارة آســيا«، موضحــة أنــه 
ــبة  ــروع، نس ــذا املش ــى ه ــان« عل ــم »رام ــق االس »أطل
للســير شاندراســكاهارا وانكطــه رامــان، وهــو فيزيائــي 
هنــدي حاصــل علــى جائــزة نوبــل بالفيزيــاء عــام 1930، 
وكان اآلســيوي األول الــذي حصــل علــى اللقــب مبجــال 

ــوم26”. العل

احلكومــة اإلســرائيلية تقــر زيــادة 51 ألــف 
عامــل فلســطيني للعمــل فــي إســرائيل

جلســتها  خــالل  اإلســرائيلية،  احلكومــة  أقــرت 
األســبوعية املنعقــدة، األحــد، زيــادة فــي عــدد العمــال 
ــل  ــاء داخ ــاع البن ــي قط ــني ف ــطينيني العامل الفلس
اســرائيل تصــل الــى خمســة عشــر ألــف عامــل، وذلك 
ــش  ــة ووزارة اجلي ــكان واملالي ــني وزارة اإلس ــيق ب بالتنس

ــي. ــاون اإلقليم والتع

وعقــب وزيــر التعــاون اإلقليمــي عيســاوي فريــج، الــذي 
شــارك فــي طــرح مشــروع القــرار علــى جــدول أعمــال 
احلكومــة، بــأن القــرار مينــح خمســة عشــر ألــف عائلــة 
فلســطينية اضافيــة فرصــة احلصــول علــى أجــر الئــق 
مــا ســيقوي االقتصــاد الفلســطينيي، باإلضافــة إلــى 
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انــه سيســاهم فــي حتريــك قطــاع البنــاء.

ــي  ــن بين ــر األم ــكر لوزي ــه بالش ــج »أتوج ــاف فري وأض
ــر اإلســكان زئيــف الكــني باإلضافــة إلــى  جانتــس ووزي
وزيــرة االقتصــاد اورنــا باربينائــي وكل مــن ســاهم فــي 
هــذا القــرار الــذي ســيحرك قطــاع البنــاء ويخلــق فرص 
ــرائيلي  ــني االس ــاد الطرف ــيدعم اقتص ــا س ــل م العم

ــطينيي”. والفلس

مــن جانبــه أشــاد وزيــر اجليــش اإلســرائيلي بينــي 
ــوة أن  ــذه اخلط ــأن ه ــن ش ــول »م ــرار بالق ــس بالق غانت
متكــن االقتصــاد الفلســطيني واإلســرائيلي علــى حــد 

ــاً”. ــا جميع ــتركة لن ــة مش ــي مصلح ــواء، وه س

يذكــر أن منســق أعمــال احلكومــة فــي األراضــي احملتلــة 
ــع  ــرم م ــاء املنص ــدث االربع ــد حت ــان كان ق ــان علي غس
مســؤولني فــي الســلطة الفلســطينية وأبلغهــم 
عــن نيــة اســرائيل زيــادة حجــم حصــة العمــال 
ــرائيل بـــ  ــي اس ــاء ف ــاع البن ــي قط ــطينيني ف الفلس
ــرارا  ــرائيلية ق ــة االس ــذ احلكوم ــد أن تتخ ــاً، بع 15 الف

ــادم. ــبوع الق ــالل االس ــوع خ باملوض

واعتبــر عليــان هــذه اخلطــوة وفــق تعبيــره »جــزء مــن 
ــني  ــة ب ــات االقتصادي ــة العالق ــاملة لتقوي ــة ش عملي

ــطينية”.27 ــلطة الفلس ــرائيل والس اس

الثاثاء 2021/8/3

»العليــا اإلســرائيلية« تؤجــل البــت فــي قضية 
تهجيــر عائــات الشــيخ جراح

ــا اإلســرائيلية أمــس البــت فــي  أجلــت احملكمــة العلي
قضية الشــيخ جــراح لألســبوع املقبــل، وذلك فــي جتاوز 
ــي.  ــازل واألراض ــاب املن ــوق أصح ــي وحلق ــون الدول للقان
وكــرر القضــاة ذات احلــل خــالل جلســة احملكمــة التــي 
ــد  ــطينية ض ــالت فلس ــات 4 عائ ــي التماس ــر ف تنظ
قــرارات إخالئهــا مــن منازلهــا وإحــالل مســتوطنني مــن 
جمعيــات اســتيطانية غربيــة مكانهــم فــي احلــي الذي 
تســتهدفه اجلماعــات الدينيــة الصهيونيــة املتطرفــة 
ــل  ــا مقاب ــي بيوته ــطينية ف ــالت الفلس ــاء العائ – ببق
ــف  ــو موق ــون«، وه ــكان محمي ــم »س ــم بأنه تعريفه
ــة  ــة املركزي ــي احملكم ــالت ف ــى العائ ــرض عل ــبق وع س
ــه يفقدهــا حقهــا فــي  ــالت ألن ــع العائ ــه جمي ورفضت

امللــك.

ــر املقتــرح  وقــال القاضــي، يتســحاق عميــت، فــي تبري
غيــر القانونــي بعــد تأخير ســاعتني عــن املوعــد األصلي 

27  وكالة مًعا اإلخبارية
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للجلســة إن »هــذه التســوية تعطينــا مجــاالً للتنفــس 
لســنوات وإلــى حينهــا إمــا أن جتــري تســوية لألراضــي 

أو يحــل الســالم وال نعلــم مــا الــذي ســيحدث«.

وأكــد احملاميــان د. ســامي ارشــيد وحســني أبــو حســني 
أن هــذا الطــرح »حــل التســوية املقتــرح« مــن القضــاة 
ــات  ــي جلس ــاً ف ــتوطنني، رفض ــي املس ــب محام وطل
ــول. ــر مقب ــة وغي ــة اجلاري ــي احملكم ــابقة وف ــم الس احملاك

وقــال ارشــيد، للقضــاة إن »اهالــي حــي الشــيخ جــراح 
بالطابــو ومســجلون فيــه، ولكــن  األرض  أصحــاب 
اشــكاليات حدثــت منعــت ترتيــب التســجيل بشــكل 
ــاً  ــكاليات قريب ــك اإلش ــنرتب ذل ــا س ــم، ولكنن منظ

ــاً«. ــمائهم قريب ــوت بأس ــجيل البي ــم تس ويت

ودعــا احملكمــة للنظــر فــي أوراق امللكيــة والطابــو 
ودعــوة املســتوطنني لتقــدمي إثباتاتهــم حيــث ال ميلكــون 

ــة. ــات ملكي أي إثب

وكان أصحــاب املنــازل وعشــرات النشــطاء واملتضامنون 
وأعضــاء الكنيســت العــرب وعــدد مــن ســفراء وقناصل 
الــدول األوروبيــة فــي القــدس احملتلة شــاركوا فــي وقفة 
تضامــن أمــام احملكمــة العليــا منــذ الســاعة العاشــرة 
ــددة  ــعارات املن ــات والش ــون الالفت ــم يحمل ــاً وه صباح
ــام  ــتنكرون نظ ــراح ويس ــيخ ج ــكان الش ــالع س باقت
الفصــل العنصــري والقضــاء اجلائــر الــذي يبيــح طــرد 
الفلســطيني صاحــب احلــق إلســكان املســتوطن مــن 

الواليــات املتحــدة وكنــدا واســتراليا ألنــه يهــودي.

وهتــف النشــطاء واملتضامنــون وأصحــاب املنــازل أمــام 
العليــا اإلســرائيلية »حريــة حرية...للشــيخ جــراح 
احلريــة«، باقــون مــا بقــي الزعتــر والزيتــون »ال لالقتــالع« 
ال لالحتــالل«.. »حريــة حريــة ألقصانــا احلريــة«.«ال ال لــن 
ــة  ــا«، »العدال ــا وبيوتن ــا... باقــون فــي أرضن نتــرك أرضن

للشــيخ جــراح وســلوان«.

داخــل  مــن  الطيبــي  أحمــد  النائــب  قــال  بــدوره 
احملكمــة: »إن القضيــة ليســت حقوقيــة وقانونيــة 
ــا  ــدف منه ــى اله ــة األول ــية بالدرج ــي سياس ــل ه ب
ــدة  ــد القــدس فــي الشــيخ جــراح وســلوان والبل تهوي
القدميــة، ومــا اقتحامــات املســجد األقصــى املبــارك إال 
عمليــات اســتفزاز ملشــاعر املســلمني فــي أحــد أقــدس 

مقدســاتهم.

وأكــد الطيبــي أن عشــرات آالف العائالت الفلســطينية 
ــا آلالف  ــت ملكيته ــذي يثب ــي ال ــو الترك ــك الطاب متل
املنــازل فــي القــدس الشــرقية والغربيــة فــي الطالبيــة 
ــن  ــا م ــد وغيره ــة والل ــا والرمل ــا وياف ــة وحيف والبقع

مدننــا«.

ــالء  ــر، إخ ــر خطي ــري أم ــا يج ــي: »أن م ــح الطيب وأوض
العائــالت املقدســية فــي الشــيخ جــراح وســلوان رغــم 
ملكيتهــا لالثباتــات مبلكيتهــا ملنازلهــا وبالقــوة يريــدون 
االســتيالء عليهــا إلحــالل مســتوطنني متطرفــني 

ــت. ــاب البي ــكان أصح م

ولذلــك نحــن هنــا للوقــوف إلــى جانــب أصحــاب احلــق 
ورفــض هــذه السياســة اإلســرائيلية العنصريــة«.

ــذه  ــن ه ــؤولة ع ــي املس ــت ه ــة بني ــال إن حكوم وق
ــة ألن الشــرطة والقــوات اخلاصــة  السياســة العنصري
اإلســرائيلية يوميــاً تعمــل ضــد املواطنــني فــي الشــيخ 
وتســتهدفهم  عليهــم  وتضيــق  وســلوان  جــراح 
ــداءات وباخملالفــات ومبســاندة املســتوطنني علــى  باالعت
ــدس،  ــي كل الق ــارات ف ــازل والعق ــق واملن ــاب احل أصح
ــع  ــاً. وتاب ــا جميع ــدس قضيتن ــة الق ــداً أن قضي مؤك
يقــول: »املســجد األقصــى يتعــرض حلملــة اقتحامــات 
ــراح  ــيخ ج ــكان الش ــر س ــاوالت تهجي ــررة، ومح متك
ــرن  ــن الق ــة م ــالت يهودي ــو لعائ ــاك طاب ــاء أن هن بادع
ــرات آالف  ــه ألن عش ــى أصحاب ــرد إل ــب أن ي الـــ 19، يج
ــدس  ــي الق ــو ف ــا طاب ــطينية معه ــالت الفلس العائ
وفــي اللــد والرملــة وطبريــا والبقعــة والطالبيــة، 
ــو  ــل الطاب ــري يقب ــرائيلي عنص ــون اإلس ــن القان ولك
اليهــودي ويرفــض الطابــو الفلســطيني ولذلــك صوتنــا 
ــع«. ــب أن يرتف ــاً يج ــياً ودولي ــاً وسياس ــاً وبرملاني جماهيري

ــس  ــه ولي ــراح ألصحاب ــيخ ج ــي أن الش ــد الطيب وأك
العســكرية،  وبالقــوة  ليــالً  واملقتحمــني  للصــوص 
لالحتــالل  وليــس  ألصحابــه  جــراح  الشــيخ 

 . طنني ملســتو ا و

ــدان أن  ــد زي ــا محم ــة العلي ــة املتابع ــس جلن ــال رئي وق
ــرار طــرد الفلســطينيني مــن أراضيهــم وعقاراتهــم  ق
ــإن  ــود، ف ــت ليه ــذه األرض كان ــم إن ه ــى زع ــاء عل بن
القــرار إن صــدر بإعادتهــا فــال بــد مــن اســتعادة 
ــدس  ــي الق ــم ف ــم وعقاراته ــطينيني أراضيه الفلس
الغربيــة ويافــا وحيفــا وعــكا والناصــرة والرملــة واللــد 

ــطينيني.  ــو للفلس ــه طاب ــزل في وكل من

وأكــد أن القــدس مدينــة عربية محتلــة وقــال: »القدس 
غيــر موحــدة ولــن تكــون والقــدس الشــرقية يجــب أن 

تكــون عاصمــة للدولــة الفلســطينية العتيــدة«.

ــة عقــارات  ــة ليســت قضي ــدان: »أن القضي وأوضــح زي
فــي القــدس، وليســت خالفــات بــني مالكــني مــن هــذا 
ــرح  ــذا ط ــر، ال ه ــب اآلخ ــن اجلان ــني م ــب ومالك اجلان



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

24

 آب   ٢٠٢١

ال أســاس لــه مــن الصحــة، ألن القــدس العربيــة 
الفلســطينية حتــت االحتــالل، وإمنــا هــي محاولــة 
ــف  ــذا املل ــح ه ــة، وأن أرادوا فت ــة احملتل ــد املدين لتهوي
نحــن علــى اســتعداد لفتحــه علــى مصراعيــه، مبعنــى 
ملــاذا يحــق لليهــود أن يطالبــوا مبــا يزعمــون أنهــا 
ــي  ــة وف ــرقية احملتل ــدس الش ــي الق ــم ف ــة له ملكي
ــك  ــا ميل ــب مب ــطيني أن يطال ــق للفلس ــة وال يح الضف
فــي كل فلســطني التاريخيــة؟ فــي اللــدو الرملــة ويافــا 

ــا؟ وحيف

وشــدد علــى أن القضيــة سياســية وليســت قانونيــة 
باخلــروج  للحكومــة  القضائــي  املستشــار  وقــرار 
ــا  ــني، وكم ــني مالك ــالف ب ــة وخ ــة عقاري ــن القضي م
ــن  ــتيطانية م ــية اس ــك، سياس ــر ذل ــي غي ــرت ه ذك
قبــل االحتــالل وجيشــه. وقــال زيــدان أن القضيــة 
ــة  ــيحية مدين ــالمية املس ــة اإلس ــدس العربي ــي الق ف
ــة، وأي  ــة الفلســطينية املقبل محتلــة وعاصمــة الدول
قــرار أو حديــث غيــر هــذا غيــر مقبــول علينــا جميعــاً، 
وأي قــرار يصــدر عــن العليــا اإلســرائيلية يتنافــى مــع 
حقــوق وأمــالك الفلســطينيني فــي بيوتهــم وأراضيهم 
ــل  ــى باط ــتند عل ــه يس ــل ألن ــو باط ــدس ه ــي الق ف

ــالل.28  واحت

يتحمــل  مــن  هــي  الســلطة  الرجــوب: 
بنــات موضــوع  فــي  املســؤولية 

ــل الرجــوب عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة  قــال جبري
فتــح، أمــس، إن الســلطة هــي مــن يتحمــل املســؤولية 
ــزار بنــات، مشــدداً علــى  عــن موضــوع وفــاة املرحــوم ن

أنــه لــم يكــن هنــاك قــرار بقتلــه.

رابطــة  وقــال خــالل مؤمتــر صحافــي نظــم فــي 
اجلامعيــني فــي اخلليــل، مببــادرة مــن احملافظــة، واللجنــة 
الرئاســية املكلفــة حــل اخلــالف بــني عائلتــي اجلعبــري 
والعويــوي: منــذ اللحظــة األولــى أعطــى الرئيــس 
ــارات،  ــدة مس ــل بع ــات للعم ــاس توجيه ــود عب محم
اذ كلــف مستشــاره احلــاج إســماعيل جبــر، باالتصــال 
مــع العائلــة ليحــاول أن يطيــب خاطرهــا، كمــا طلــب 
ــا  ــق، كم ــة حتقي ــكيل جلن ــة تش ــس احلكوم ــن رئي م
ــرمي  ــراءات التك ــل إج ــهيل عم ــات بتس ــى توجيه أعط

ــل. ــادث حص ــة ح ــات كضحي لبن

ــدل  ــر الع ــها وزي ــت ورئيس ــة حقق ــتدرك: اللجن واس
ــوع  ــل املوض ــة، وأحي ــن طبيعي ــم تك ــاة ل ــال إن الوف ق
للقضــاء العســكري، ونحــن نأمــل مــن عائلــة بنــات أن 

ــه. ــذا التوج ــاء وه ــذا القض ــرم ه حتت

28  جريدة القدس

ــائري  ــراع عش ــاك ص ــون هن ــي أن يك ــه ال ينبغ ــني أن وب
بــني عائلــة بنــات، وعائــالت أفــراد الفرقــة األمنيــة التــي 
ذهبــت العتقــال ابنهــا، مضيفا »هــؤالء عســاكر، ونحن 
كســلطة مــن نتحمــل املســؤولية، أمــا االشــتباك مــع 
العائــالت فســيكون أمــراً خاطئــاً، وســيقود إلــى توتيــر 

وتهديــد الســلم األهلــي، وهــذا غيــر مســموح بــه«.

ــه، لكــن  وأردف: مــا يقولــه الشــرع والعــرف ســنقوم ب
القضــاء العســكري لــن يتأثــر بــأي شــيء، وسنســتمر 

بالتحقيــق، وإجراءاتنــا.

ومضــى قائــالً: كان هنــاك إنفــاذ للقانون وتوفي شــخص 
 على أيدي رجال سلطة وليس عائالت. 

واتهــم أطرافــاً لــم يســمها مبحاولــة تســييس امللــف، 
معتبــراً أن اإلقــدام علــى ذلــك ليــس فــي صالــح عائلــة 

بنــات.

كمــا رأى أن محــاوالت العائلــة لتدويــل ملــف القضيــة 
ــة  ــراء مراجع ــى إج ــا إل ــاً إياه ــا، داعي ــر صاحله ــي غي ف

واالحتــكام لصــوت العقــل.

ــوا  ــاكر ليس ــؤول، والعس ــي املس ــلطة ه ــال: الس وق
أو هدفــاً، لكــن لــن نتهــاون فــي مســألة  طرفــاً 

القصــاص مــن خــالل القضــاء.

مــن جهتــه، قــال رئيــس اللجنــة الرئاســية داود الزيــر، 
»عندمــا يلتحــق أي شــاب بجهــاز أمنــي تصبــح 
هنــاك  ألن  وليســت عشــائرية،  أمنيــة  املســؤولية 

ســلطة وجهــازاً انتمــى إليهمــا«.

ــل  ــم التعام ــاً يت ــس موضوع ــات لي ــوع بن ــع: موض وتاب
معــه بالطريقــة العشــائرية، ونحــن نفكــر بــأن تكــون 
ــل  ــن قب ــف م ــذا املل ــي ه ــة ف ــادرة وطني ــاك مب هن

ــة. ــخصيات اعتباري ش

ــة،  ــذه القضي ــل ه ــا تدوي ــن صاحلن ــس م ــاف: لي وأض
ــألة  ــذه املس ــل ه ــي أن حت ــي، وينبغ ــأن داخل ــذا ش فه

ــراف. ــادات واألع ــون والع ــاً بالقان داخلي

ــون،  ــدود القان ــي ح ــات ف ــة بن ــع عائل ــن م ــال: نح وق
والنظــام وعاداتنــا وأعرافنــا.

توظاهــر العشــرات مــن أبنــاء عشــيرة التعامــرة، 
ــل  ــي اخللي ــني مدينت ــة ب ــق الواصل ــى الطري ــس، عل أم
وبيــت حلــم، تنديــداً بإســاءة املواطــن غســان بنــات إلــى 

ــر. ــيخ داوود الزي الش

ــات  ــة بن ــم عائل ــان باس ــدر بي ــق، ص ــت الح ــي وق وف
ــه فــي الوطــن  ــزار بنــات وإخوان تقدمــت فيــه عائلــة ن
واملهجــر نتقــدم باالعتــذار »للســيد داوود الزيــر عــن مــا 
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ــر  ــه التعبي ــث خان ــات، حي ــان بن ــا غس ــن ابنن ــدر م ص
ــل داوود  ــيد املناض ــن الس ــني م ــب، آمل ــة غض بلحظ
الزيــر اعتبــار هــذا املنشــور مبثابــة اعتــذار مــن كل أبنــاء 

ــرمي«. ــخصه الك ــة لش العائل

ــات  ــزار بن ــهيد ن ــة الش ــي عائل ــا ف ــان: »إنن ــع البي وتاب
نثمــن دور جميــع رجــاالت الوطــن التــي حتــاول إحقــاق 
ــف  ــى املواق ــزار، وال ننس ــهيدنا ن ــة لش ــق والعدال احل
ــيد  ــا الس ــي يبذله ــائرية الت ــود العش ــة واجله الوطني
الزيــر فــي ســبيل احلفــاظ علــى حلمــة أبنــاء الشــعب 
فــي  هاجــم  بنــات،  غســان  وكان  الفلســطيني«. 
ــوض  ــن اخل ــذره م ــر، وح ــيخ الزي ــور الش ــجيل مص تس

ــقيقه.29 ــف ش ــي مل ف

آالف  تفقــد  مشــهورة  أميركيــة  مغنيــة 
فــي  اجلديــد  البومهــا  لترويجهــا  املتابعــني 

اســرائيل

فقــدت املغنيــة االميركيــة بيلــي إيليــش عشــرات 
اآلالف مــن املتابعــني علــى صفحــات مختلــف وســائل 
التواصــل االجتماعــي بســبب ترويجهــا أللبومهــا 

ــرائيل. ــي اس ــد ف اجلدي

املشــاهير  مبتابعــة  موقع تريبورن املتخصــص  وقــال 
الكثيريــن  إن  التواصــل االجتماعــي،  علــى وســائل 
يعتقــدون أن املغنيــة الفائــزة ســبع مــرات بجائــزة 
ــطينية  ــاعر الفلس ــرت باملش ــد أض ــاء ق ــي للغن غرام

ــرائيل. ــي إس ــا ف ــج أللبومه ــالل التروي ــن خ م

ــاس  ــن الن ــد م ــل العدي ــت أم ــة خيب ــع: إن املغني وتاب
نتيجــة نشــرها فيديــو تعلــن فيــه عــن ألبومهــا 

ــرائيل. ــي إس ــد ف اجلدي

ردود  تلقــت موجــة مــن  بيلــي  املوقــع، أن  وأضــاف 
ــن متابعــني فــي جميــع أنحــاء العالــم  األفعــال م
بســبب فيديــو ترويجــي مدتــه عشــرين ثانيــة نشــرته 
فيــه:  قالــت  اإلســرائيلية  عبر »TikTok” للســوق 
ــي  ــًدا ألن ألبوم ــة ج ــا متحمس ــرائيل، أن ــا إس »مرحًب
ــد مت  ــد واســمه »اســعد مــن أي وقــت مضــى« ق اجلدي

طرحــه اآلن«.

اعالنهــا  بــني  تقــارن  الــردود  املغنيــة آالف  وتلقــت 
ــال  ــاء بي ــي األزي ــل عارضت ــاهير آخرين مث ــف مش ومواق
وجيجــي حديد، إضافــة إلــى روجر ووترز مــن فرقــة 
ــرائيل  ــوم اس ــوا هج ــوا وأدان ــن قاطع بينك فلويد الذي
علــى غــزة وسياســات التطهيــر العرقــي فــي الشــيخ 

ــدس. ــي الق ــراح ف ج

29  جريدة األيام

ــذا  ــي ه ــِت يوم ــد جعل ــا: »لق ــد متابعيه ــب أح  وكت
حزينـًـا حًقــا«. فيمــا أضــاف آخــر: »عندمــا كنــت طفــالً، 
ــك ال  ــي أن ــذا يعن ــل«. »ه ــك األفض ــد أن ــت أعتق كن

ــرائيلي«.30 ــري اإلس ــل العنص ــني الفص تعارض

ــيطر  ــرائيلي يس ــطيني اإلس ــراع الفلس الص
ــزب  ــح احل ــة ملرش ــات التمهيدي ــى االنتخاب عل

ــد ــي كليفان ــرس ف ــي للكونغ الدميقراط

ســيطر ملــف الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي علــى 
ــزب الدميقراطــي  ــح احل ــات التمهيديــة ملرش االنتخاب
ــة  ــد بوالي ــة كليفالن للكونغــرس األميركــي، فــي مدين

ــو. أوهاي

واحتــدم الصــراع بــني أنصــار إســرائيل واملتضامنــني مع 
ــيطر  ــدة، وس ــات املتح ــي الوالي ــطيني ف ــق الفلس احل
ــي  ــم 11 ف ــرة رق ــي الدائ ــة ف ــات الفرعي ــى االنتخاب عل

واليــة أوهايــو ملــلء مقعــد شــاغر فــي الكونغــرس.

وبــرز الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي فــي هــذه 
ــي أو  ــادي أو سياس ــف اقتص ــى أي مل ــات عل االنتخاب
اجتماعــي آخــر بــني املتنافســتني علــى املقعــد، وكذلك 
لالنتخابــات، فيمــا  اإلعــالم  فــي تغطيــة وســائل 
ــي  ــل داعم ــن قب ــدوالرات م ــني ال ــات مبالي ــت تبرع انهال
كلتــا املترشــحتني، ضمــن معركــة يعتقــد علــى 
نطــاق واســع أن نتائجهــا ســتعكس معــادالت جديــدة 
ــني  ــن حقيقت ــا ع ــع احتماالته ــي جمي ــف ف ستكش
ــل  ــطيني داخ ــق الفلس ــد للح ــد التأيي ــا: تصاع هم
ــق  ــد املطل ــول التأيي ــالف ح ــدة، وأن اخل ــات املتح الوالي
ــة  ــة خالفي ــات قضي ــرائيل ب ــة إلس ــإلدارة األميركي ل

ــة. ــة داخلي أميركي

بــني  الكونغــرس  مقعــد  علــى  املنافســة  وجتــري 
للحقــوق  مؤيــدة  وهــي  تيرنــر،  نينــا  املرشــحة 
الفلســطينية ومحســوبة علــى اجلنــاح التقدمــي 
فــي احلــزب الدميقراطــي ويؤيدهــا حتالــف للمؤسســات 
ــراون املؤيــدة  الفلســطينية األميركيــة، وبــني شــارون ب
ــي  ــزب الدميقراط ــز احل ــن مرك ــة م ــرائيل واملدعوم إلس
وأنصــار إســرائيل، فيما تلقــت أيضــا متويــال كبيــرا 
مــن أنصــار احلــزب اجلمهــوري للفــوز عــن مقعــد احلــزب 

الدميقراطــي.

ــني، أشــارت عشــرات وســائل  وخــالل الشــهرين املاضي
حتــول  إلــى  عناوينهــا،  فــي  األميركيــة  اإلعــالم 
االنتخابــات األوليــة الفرعيــة داخــل احلــزب الدميقراطــي 
ــاري،  ــهر آب اجل ــن ش ــث م ــوم، الثال ــتجري الي ــي س الت
الختيــار املرشــح الــذي ســينافس علــى مقعــد مدينــة 

30  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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كليفالنــد كمرشــح عــن احلــزب الدميقراطــي فــي 
انتخابــات الكونغــرس التــي ســتجري فــي الثانــي مــن 
ــي. ــام احلال ــة الع ــر نهاي ــي/ نوفمب ــرين الثان ــهر تش ش

فــي  كليفالنــد  مدينــة  مقعــد  شــغر  وقــد 
الكونغــرس  عضــوة  تعيــني  مت  أن  الكونغرس، بعــد 
ميرســي فــودج وزيــرة لإلســكان فــي حكومــة بايــدن.

وتعتبــر نتيجــة االنتخابــات األوليــة داخــل احلــزب 
الدميقراطــي حاســمة، ألن مــن ســينجح فيهــا اليــوم 
ــات  ــي االنتخاب ــوز ف ــة للف ــة مضمون ــيمتلك فرص س
نوفمبــر،  الثانــي/  تشــرين  فــي  املقبلــة  العامــة 
ــا  ــوت بأغلبيته ــي تص ــد الت ــة كليفالن ــة مدين لطبيع
ــزب  ــحه احل ــن يرش ــي، وم ــزب الدميقراط ــحي احل ملرش
 يضمــن الفــوز باالنتخابــات العامــة عــن املدينــة.

وفيمــا يلــي اســتعراض الهتمــام الصحــف الرئيســية 
باالنتخابــات ومبحورهــا، وهــو الصــراع بــني أنصــار 
فلســطني وإســرائيل، إليضــاح حقيقــة أن ملــف املوقف 
ــا  ــات مطروح ــطينية ب ــوق الفلس ــن احلق ــي م األميرك

ــات: ــذه االنتخاب ــي ه ــي ف ــف رئيس كمل

ــاة وموقــع  ففــي مــادة إعالميــة أذاعتهــا ونشــرتها قن
ــة  ــت إن جلن ــي، قال ــد املاض ــوم األح ــي إن إن« ي الـ«س
ــي  ــرائيلي ف ــي اإلس ــة للوب ــي التابع ــل السياس العم
ــزب  ــي احل ــرائيل ف ــار إس ــة أنص ــدة وجلن ــات املتح الوالي
ــة  ــي الدعاي ــة ف ــغ ضخم ــتثمرتا مبال ــي اس الدميقراط

ــر. ــحة تيرن ــقاط املرش ــادة إلس املض

كمــا نشــر عضــو الكونغــرس عــن ويسكونســن، 
مــارك بــوكان، تغريــدة علــى تويتــر تســاءل فيهــا: ملــاذا 
ال تكتــب جلنــة دعــم إســرائيل فــي احلــزب الدميقراطــي 
ــر؟  ــات املناهضــة للمرشــحة تيرن اســمها حتــت اإلعالن
ــل  ــتخدمة لتموي ــالم املس ــوال الظ ــا أم ــب: »إنه ليجي

ــالم«. ــات ظ إعالن

أمــا صحيفــة »جويــش انســايدر«، فنشــرت مــادة 
عنوانهــا »خــالف املرشــحتني حــول املوقف من إســرائيل 
ــاعدات  ــط املس ــر رب ــد تيرن ــى تأيي ــيرة إل ــزة« مش وغ
إلســرائيل باحتــرام حقــوق الشــعب الفلســطيني، 
ونشــرت الصحيفــة ذاتهــا مــادة أخــرى تقــول إن أنصــار 
ــروان. ــحة ب ــون املرش ــرس يدعم ــي الكونغ ــرائيل ف إس

ــون« مــادة إعالميــة عنوانهــا:  كمــا نشــر موقــع »صال
ــركات  ــرى الش ــم كب ــر ه ــوز تيرن ــن ف ــاف م ــن يخ »م

ــرائيلي«. ــي اإلس ــة واللوب ــركات األدوي وش

وفــي تغطيتهــا لالنتخابــات، أشــارت قنــاة »إن بــي 
ــد  ــحتني حول تقيي ــني املرش ــالف ب ــى أن اخل ــي« إل س

ــه  ــر وترفض ــده تيرن ــث تؤي ــرائيل، حي ــاعدات إلس املس
ــروان. ب

ــن  ــادة ع ــت م ــرائيلية عنون ــس« اإلس ــة »هآرت صحيف
االنتخابــات بـــ: »انتخابــات أوهايــو معرضــة لالنقســام 

ــرائيل«. ــول إس ــي ح ــزب الدميقراط ــل احل داخ

وصحيفــة »بوليتكــو«، قالــت فــي مــادة لهــا، إن 
ــة  ــا »دمي ــراون بأنه ــحة ب ــون املرش ــر يتهم ــار تيرن أنص
يحركهــا أصحــاب املصالــح اخلاصــة، وبينهــم اللوبــي 

ــدة«. ــات املتح ــي الوالي ــرائيلي ف اإلس

أمــا صحيفــة »االنترســيبت« فنشــرت مــادة عنوانهــا: 
»لوبيــات النفــط والغــاز تتدخــل فــي انتخابــات أوهايــو 
وتتبــرع مبليــون وربــع مليــون دوالر للجنــة إســرائيل فــي 

احلــزب الدميقراطــي لدعــم املرشــحة بــراون«.

وصحيفــة »ذا هيــل« قالــت فــي مــادة لهــا عــن 
ــرائيل  ــن إس ــر م ــف تيرن ــة موق ــات، »إن قضي االنتخاب
دفعــت أعضــاء آخريــن فــي احلــزب الدميقراطــي لدعــم 
منافســتها«، مشــيرة إلــى بيــان عــن جلنــة دعــم 
ــر ال  ــر أن بيرن ــي اعتب ــزب الدميقراط ــي احل ــرائيل ف إس
ــالري  ــح هي ــم ترش ــت دع ــا رفض ــدن وأنه ــم باي تدع

ــة. ــات املاضي ــي االنتخاب ــون ف كلينت

ونشــرت حــول املوضــوع ذاتــه عشــرات الصحــف 
أنصــار  بــني  الصــراع  أن  التــي تشــير إلى  األخــرى، 
فلســطني وأنصــار إســرائيل فــي الواليــات املتحــدة بــات 
أمــرا مركزيــا فــي هــذه االنتخابــات، لكــن بغــض النظــر 
عمــن ســيفوز اليــوم فــي مدينــة كليفالنــد، فالنتيجــة 
ــات  ــي الوالي ــطيني ف ــق الفلس ــى أن احل ــر إل ستؤش

ــة.31 ــية وداخلي ــة رئيس ــات قضي ــدة ب املتح

4 إصابــات خــال مواجهــات مــع االحتــال على 
ــل صبيح جب

أصيــب أربعــة مواطنــني بكســور ورضــوض اثنــني منهم 
ــم  ــرائيلي عليه ــالل اإلس ــوات اإلحت ــداء ق ــة اعت نتجي
بالضــرب املبــرح خــالل مواجهــات مــع املواطنــني 
ــس . ــوب نابل ــا جن ــي بيت ــح ف ــل صبي ــى جب ــت عل اندلع

وقــال أحمــد جبريــل مســؤول اإلســعاف والطــوارئ فــي 
الهــالل األحمــر الفلســطيني ملعــا« أنــه مت اصابــة اثنني 
مــن املواطنــني نتجيــة ســقوطهم بكســور خــالل 
ــفى  ــى مستش ــم إل ــالل مت نقله ــع االحت ــات م مواجه
أصيــب  فيمــا  العــالج.  لتلقــي  احلكومــي  رفيديــا 
مواطنــان برضــوض نتجيــة االعتــداء عليهــم بالضــرب 
ــح  ــل صبي ــى جب ــالل عل ــود االحت ــل جن ــرح مــن قب املب

31  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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حيــث مت تســليمهم إلــى الهــالل األحمــر علــى حاجــز 
زعتــرا جنــوب نابلــس حيــث مت نقلهــم إلــى مستشــفى 

ــالج” . ــي الع ــي لتلق ــا احلكوم رفيدي

االحتــالل  قــوات  أن  ملعــا  وقالــت مصــادر محليــة 
اإلســرائيلي هاجمــت املواطنــني خــالل فعاليــات اإلربــاك 
ــاز  ــل الغ ــت قناب ــح واطلق ــل صبي ــى جب ــي عل الليل
املســيل والقنابــل الصوتيــة والرصــاص املطاطــي جتــاه 

ــني.32 املواطن

األربعاء 2021/8/4

»هآرتــس«: اجليــش اإلســرائيلي أخفــى قتــل 6 
ــرب  ــزة باحل ــي غ ــة ف ــة مدفعي ــني بقذيف مدني

ــرة األخي

ــة، أمــس، إن اجليــش اإلســرائيلي  قالــت صحيفــة عبري
أخفــى قتــل 6 مدنيــني فلســطينيني، بقذيفــة مدفعية 
ــه  ــذي شــنته قوات فــي قطــاع غــزة خــالل الهجــوم ال

فــي أيــار املاضــي.

فقــد ذكــرت صحيفــة »هآرتــس«، أن املدنيــني الضحايــا 
ــن  ــغ م ــاة تبل ــهر، وفت ــعة أش ــره تس ــل عم ــم طف ه

ــل. ــاء، ورج ــالث نس ــا، وث ــر 17 عاًم العم

ــر  ــني غي ــوا مدني ــم كان ــة »جميعه ــت الصحيف وقال
مقاتلــني، كمــا تُعرِّفهــم إســرائيل، قُتلــوا بنيــران 
مدفعيــة اجليــش اإلســرائيلي علــى غــزة خــالل عمليــة 

ــار«. ــي أي ــدران ف ــارس اجل ح

وأضافــت »علمــت هآرتــس، أن هــذه كانــت نيرانــاً 
اســتهدفت باخلطــأ مبانــَي مؤقتــة، علــى طــول احلــدود 

ــدو«. ــني ب ــازل مزارع ــي من ــرائيل وه ــع إس م

وتابعــت »لــم حتــظ هــذه احلادثــة بالنشــر، ولكــن 
ــن  ــا، لك ــق فيه ــرر التحقي ــذي ق ــش ال ــا اجلي ــم به عل
ــه: مت  ــط أن ــش فق ــاد اجلي ــف، أف ــهرين ونص ــد ش بع
ــم  ــدث باس ــب املتح ــة، بحس ــتخالص دروس مهني اس

اجليــش اإلســرائيلي«.

ولكــّن الصحيفــة اســتدركت »حســب الشــهادات 
التــي حصلــت عليهــا هآرتــس، فــإن هــذا ليــس دقيقــاً 
ــب  ــود ذوي الرت ــن اجلن ــل م ــدد قلي ــاف ع ــاً، إذ مت إيق متام
املتدنيــة عــن العمــل لفتــرة محــدودة ثــم عــادوا إلــى 
ــى  ــة إل ــط كتيب ــل ضاب ــني مت نق ــي ح ــم، ف مواقعه

ــب«. ــع تدري موق

وقالــت »كان هــذا هــو مجمــوع االســتنتاجات التــي مت 

 اإلخبارية
ً
32  وكالة معا

ــر،  ــط كبي ــة أي ضاب ــم معاقب ــم تت ــا، ل ــل إليه التوص
ــه«. ناهيــك عــن فصل

واســتناداً الــى الصحيفــة فقــد »وقــع احلــادث مســاء 
ــة  ــدء عملي ــن ب ــر م ــت قصي ــل وق ــار، قب ــوم 13 أي ي
ــاع  ــمال قط ــي ش ــاس ف ــة حم ــاق حرك ــر أنف لتدمي

ــزة«. غ

وتابعــت الصحيفــة »علــى الرغــم مــن القصــف 
اخملطــط لــه، لــم يطلــب اجليــش اإلســرائيلي مــن 
ــم  ــم يت ــا ل ــم، كم ــالء منازله ــة إخ ــكان املنطق س
إرســال أي رســائل حتذرهــم مــن هجــوم وشــيك، كمــا 

ــزة«. ــي غ ــال ف ــاء القت ــاد أثن ــو معت ه

وقالــت »بعــد ذلــك، حوالــي الســاعة 6:30 مســاًء، بــدأ 
قصــف املنــازل«.

ونقلــت الصحيفــة عــن مركــز »بتســيلم« اإلســرائيلي 
ــة )50  ــو دي ــر أب ــن ناص ــا م ــهادة أخذه ــي، ش احلقوق
ــت  ــه »كان ــا، قول ــالث مــن الضحاي ــد ث ــاً( وهــو وال عام
القذائــف تتســاقط مــن حولــي )..( وجــدت بناتــي، 
أجســاد بعضهــن كانــت ممزقــة، أصيــب أبنائــي وامتــأل 

ــاء«. ــه بالدم ــكان كل امل

وقُتــل فــي القصــف بناتــه فوزيــة )17 عامــاً(، ونســرين 
)26 عامــاً(، وصابريــن )28 عامــاً(، وطفلهــا محمــد 

ــهر. ــعة أش ــر تس ــن العم ــغ م ــالمة، البال س

وبحســب رصــد مراكــز حقوقيــة فلســطينية، ومنهــا 
مركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان، اطلــع عليهــا مراســل 
وكالــة األناضــول، فــإن احلــادث وقــع يــوم 13 أيــار املاضي، 
بشــكل  اإلســرائيلية  املدفعيــة  قصفــت  حينمــا 
ــة  ــق احملاذي ــني، املناط ــاعتني متواصلت ــدة س ــف، مل مكث
ــمال مدينــة بيــت  ــمالي الفاصــل ش ــياج الش للس
ــة(،  ــة البدوي ــر )القري ــة أم النص ــمال قري ــون وش حان
وشــمال مدينــة بيــت الهيــا )جميعهــا تقــع فــي 

ــزة(. ــاع غ ــمال قط ــة ش محافظ

وأفــاد املركــز فــي بيــان أصــدره فــي حينــه، أن القصــف 
أســفر عــن استشــهاد 6 مواطنــني، وهــم رجــل، 
ــة  ــا(، وثالث ــة 17 عام ــو دي ــة أب ــا فوزي ــالن )بينهم وطف
ــال  ــم 7 أطف ــن بينه ــاً م ــة 25 مواطن ــيدات، وإصاب س

ــيدتني. وس

كمــا حلقــت أضــرار فــي 15 منــزالً ســكنياً، وأجبــر عــدد 
كبيــر مــن الســكان علــى الهــروب مــن مســاكنهم.33

33  جريدة األيام
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االحتــال يهــدم 61 منشــأة جتاريــة شــمال 
شــرق القــدس احملتلــة

هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 16 
منشــأة جتاريــة، فــي بلــدة حزمــا شــمال شــرق القــدس 

. حملتلة ا

ــة  ــرت املنطق ــالل حاص ــوات االحت ــلنا إن ق ــال مراس وق
وهدمــت  العســكري،  مــن حاجــز حزمــا  القريبــة 

ــب. ــة اخلطي ــود لعائل ــة  تع ــآت جتاري منش

ــة  ــة، إن محكم ــت ذيب ــي مدح ــي املقدس ــال احملام وق
ــت  ــد رفض ــت ق ــدس كان ــي الق ــة ف ــالل املركزي االحت
ــتيطانية  ــم« االس ــة »رجابي ــه  جمعي ــا قدمت التماس
لهــدم هــذه املنشــآت فــي حزمــا قبــل شــهرين، إال أن 
ــدة  ــرارات جدي ــددا ق ــدرت مج ــالل أص ــلطات االحت س

ــاعات. ــالل 8 س ــا خ ــدم ونفذته باله

وكانــت جمعيــة »رجابيــم« االســتيطانية، قــد قدمــت 
التماســا إلــى احملكمــة املركزيــة التابعــة لالحتــالل فــي 
ــأة  ــدم 16 منش ــة له ــهر املاضي ــالل األش ــدس، خ الق
فــي بلــدة حزمــا تعــود لعائلــة اخلطيــب، بدعــوى أنهــا 

»تقــع داخــل حــدود بلديــة االحتــالل فــي القــدس”.

ــة  ــز الضف ــي مرك ــع ف ــي تق ــا، الت ــدة حزم ــرض بل تتع
ــة  ــمال الضف ــل ش ــق يص ــا طري ــر عبره ــة، ومي الغربي
بجنوبهــا، النتهــاكات متواصلــة مــن قبــل قــوات 
ــا  ــى أهله ــق عل ــر التضيي ــرائيلي، عب ــالل اإلس االحت
واعتقالهــم وتخريــب ممتلكاتهــم وهدمهــا واالســتيالء 

ــتوطنات. ــح املس ــم لصال ــى أراضيه عل

وحتيــط بالقريــة املســتوطنات مــن اجلهــات كافــة، 
ــني ادم«،  ــع بنيام ــتوطنة »جيف ــت مس ــماال أُقيم فش
ومــن الغــرب مســتوطنتي »النفــي يعقــوب« و«بيزغــات 
زئيــف« التــي متتــد إلــى احلــدود اجلنوبيــة للقريــة، 
ــوت«،  ــتوطنة »عنات ــع مس ــرقي تق ــب الش ــى اجلان وعل
إلــى جانــب جــدار الفصــل العنصــري، الــذي أقيــم بــني 
عامــي 2004 و2006، واســتولى علــى آالف الدومنــات مــن 

ــا.34 ــي حزم أراض

اخلميس 2021/8/5 

»هآرتــس«: إســرائيل طلبــت مــن واشــنطن 
الضغــط علــى ســكان الشــيخ جــراح لقبــول 

ــوية« »تس

ــرائيلية، اإلدارة  ــة اإلس ــي احلكوم ــؤولون ف ــب مس طال

34  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــطينية  ــالت الفلس ــى العائ ــط عل ــة بالضغ األميركي
فــي حــي الشــيخ جــراح، لتبنــي اقتــراح قدمــه قضــاة 

ــة. ــوية القضي ــم لتس ــا له ــة العلي احملكم

ــم  ــإن التقيي ــة، ف ــس« العبري ــة »هآرت ــاً لصحيف ووفق
ــل  ــى ح ــؤدي إل ــد ت ــوة ق ــذه اخلط ــل ه ــائد أن مث الس
النــزاع وتقليــل التوتــرات الدوليــة بشــأن احتمــال 

ــالت. ــالء العائ اخ

وكان قضــاة احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، اقترحــوا 
علــى الســكان خــالل جلســة عقــدت اإلثنــني األخيــر، 
املنــازل  الفلســطينيني فــي  الســكان  يبقــى  بــأن 
كمســتأجرين تتوفــر لهــم احلمايــة القانونية، مــا يعني 
ــي  ــاء ف ــاً البق ــم أيض ــم ميكنه ــم وأحفاده أن أبنائه
املنــازل، التــي يتــم االعتــراف بهــا أنهــا منــازل مملوكــة 
للمســتوطنني، علــى أن يتــم دفــع مبلــغ مالــي ســنوي 
ــم  ــب بطرده ــي تطال ــمعون« الت ــالت ش ــركة »حت لش

ــود. ــتأجرين يه ــتبدالهم مبس ــازل واس ــن املن م

ــر  ــا أم ــراح، فيم ــراح االقت ــيخ ج ــي الش ــارض أهال وع
ــوق  ــاب حق ــة بأصح ــدمي قائم ــالت بتق ــاة العائ القض
امللكيــة فــي غضــون 7 أيــام حتــى يتمكنــوا مــن 

ــني.  ــني الطرف ــاق ب ــة اتف صياغ

ــي  ــس« ف ــة »هآرت ــرائيلي لصحيف ــدر إس ــال مص وق
ــيخ  ــى الش ــي عل ــط الدول ــراح، إن الضغ ــاب االقت أعق
ــطيني،  ــاع الفلس ــى القط ــه إل ــب أن يتوج ــراح يج ج

ــم. ــدة له ــاة مفي ــا القض ــي قدمه ــوية الت والتس

فيمــا قــال مصــدر آخــر، إن إدارة الرئيــس األميركــي جــو 
ــة اإلخــالء لكنهــا ال تضغــط  ــدن، قلقــه مــن قضي باي
ــد  ــس بي ــرار لي ــم أن الق ــا تتفه ــوع ألنه ــى املوض عل
املســتوى السياســي اإلســرائيلي، وإمنــا فــي يــد القضاء 

وهــو هيئــة مســتقلة وجــادة وحياديــة.

ــة  ــرائيل منزعج ــإن إس ــة، ف ــة العبري ــاً للصحيف وفق
مــن احتمــال أن يضــع قــرار احملكمــة، احلكومــة فــي تــل 
ــبوقة  ــر مس ــية غي ــة سياس ــب مواجه ــي قل ــب ف أبي

ــدول التــي توصــف بالصديقــة. حتــى مــع ال

ــرة  ــهر األخي ــي األش ــرت ف ــد عب ــدن، ق ــت إدارة باي وكان
عــن قلقهــا البالــغ بشــأن اإلخــالء احملتمــل، فيمــا حــذر 
العاهــل األردنــي امللــك عبــد اهلل الثانــي والرئيــس 
ــي  ــي انتون ــة األميرك ــر اخلارجي ــاس، ووزي ــود عب محم
بلينكــن مــن عواقــب اخلطــوة اإلســرائيلية املثيــرة 

ــدل. للج

ــار  ــي أي ــاس« ف ــع »حم ــكرية م ــة العس وكان املواجه
املاضــي والتــي جــاءت بســبب مــا يجــري فــي الشــيخ 
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ــن  ــع ع ــى التراج ــة عل ــرت اإلدارة األميركي ــراح، أجب ج
نيتهــا األساســية بعــدم االلتفــاف للصراع اإلســرائيلي 
– الفلســطيني، وحتويــل مواردهــا إلــى قضايا مشــتعلة 

أخــرى.

ــت  ــي البي ــؤولون ف ــى املس ــة، ادع ــك املواجه ــل تل وقب
ــالء  ــع إخ ــى من ــراراً إل ــراراً وتك ــرائيل م ــض، إس األبي
ــرب  ــن احل ــرعون م ــارس مش ــا م ــراح، فيم ــيخ ج الش
الدميقراطــي ضغوطــاً شــديدة »فــوق وحتــت الطاولــة«، 
ــرائيلية  ــلوك اإلس ــن الس ــة تدي ــات عام ــدروا بيان وأص

ــي.35  ــي احل ف

اســتيطاني  مخطــط  لوقــف  التمــاس 
املهجــرة لفتــا  قريــة  يســتهدف 

ــة  ــى احملكم ــاً إل ــيد التماس ــامي إرش ــي س ــّدم احملام ق
املركزيــة اإلســرائيلية فــي القــدس ضــد دائــرة أراضــي 
ــا  ــة لفت ــي قري ــى أراض ــط عل ــاء مخط ــرائيل إللغ إس

ــرة. املهج

ــط 6036  ــد اخملط ــاس ض ــيد االلتم ــي إرش ــدم احملام وق
ــذ  ــن من ــا املهجري ــة لفت ــي قري ــالً ألهال ــه وكي بصفت
العــام 1948، ممثلــني فــي جمعيــة أبنــاء لفتا املقدســية 
وهيئــة حمايــة املــورث الثقافــي لبلــدة لفتــا املهجــرة 

وائتــالف مــن أجــل القــدس.

ــا  ــدة لفت ــي لبل ــورث الثقاف ــة امل ــة حماي ــت هيئ وقال
املهجــرة: إن »اخملطــط يهــدف إلــى بنــاء 259 فيــال 
ــان  ــة ومب ــن 120 غرف ــدق م ــاري وفن ــز جت ــة ومرك فخم

ــرق«. ــة وط ــرى خدماتي أخ

وأضافــت: »لــم يأخــذ اخملطــط بعــني االعتبــار احلقــوق 
التاريخيــة ألهالــي قريــة لفتــا الفلســطينيني املهجرين 
فــي أراضيهــم وبيوتهــم وذاكرتهــم وتاريخهــم املهــدد 
باحملــو واإلزالــة عــن وجــه األرض، ومحــو وإزالــة معالــم 

القريــة واألماكــن املقدســة فــي لفتــا«.

وأشــارت فــي هــذا الصــدد إلــى »مســجد القريــة الــذي 
ــي  ــرة الت ــات واملقب ــام واملقام ــن 800 ع ــر م ــود ألكث يع
ــنني،  ــات الس ــذ مئ ــداد من ــاء واألج ــات اآلب ــم رف تض
ومعاصــر الزيتــون والعنــب ومدرجــات -مصاطــب – 
ــا السالســل  ــع وبقاي ــي واملشــهد الطبيعــي الرائ املبان
املثيلــة للحدائــق  الزراعيــة  التاريخيــة للمدرجــات 
ــط  ــدد اخملط ــك يه ــداد، كذل ــي بغ ــة ف ــة البابلي املعلق
التنــوع احليــوي البيئــي الغنــي احليوانــي والنباتــي 

ــه«. ــر من ــي كثي ــادر ف ــه والن ــي معظم ــي ف احملم

ــات  ــات آلي ــزازات وضرب ــتهدد اهت ــك س ــت: »كذل وقال
35  جريدة القدس

احلفــر والتجريــف إلقامــة اجلــدران االســتنادية وقواعــد 
ــاء، إضافــة إلــى خطــر  ــع امل ــاء وشــق الطــرق مناب البن
تهديــد املبانــي األثريــة والتاريخيــة فــوق األرض وحتتهــا 
ــة  ــار تدميري ــك آث ــتكون لذل ــقوط، وس ــار والس بالدم
واجلماليــة  التاريخيــة  القيمــة  علــى  مختلفــة 

ــا«. ــة لفت ــة لقري ــة احليوي ــة والبيئ الطبيعي

وأضافــت: »يؤكــد ذلــك اعتراضــات خبــراء ومهندســي 
اآلثــار والبيئــة ومخططــي املــدن علــى مخطــط 6036 

لدائــرة أراضــي إســرائيل فــي لفتــا«.

وأشــارت إلــى أن »مخطــط دائــرة أراضــي إســرائيل قــدمي 
ــة أن قضــت ببطــالن  ــد ســبق للمحكمــة املركزي جدي
وإلغــاء مناقصتــه لبيــع أراضــي لفتــا، إثــر االعتراضــات 
الكثيــرة عليــه مــن ســكان القــدس فــي شــباط 2012”.

ــرة أراضــي إســرائيل الكــرّة  وتابعــت: »اليــوم تعــاود دائ
ــري  ــح األث ــج املس ــض لنتائ ــا املناق ــة مبخططه ثاني
لســلطة اآلثــار بــني عامــي 2014 -2017 الــذي كشــف 
ــة  ــة تاريخي ــتويات أثري ــن 10 مس ــون م ــا تتك أن لفت
ــي  ــكنية ومبان ــوت س ــى بي ــا عل ــي باطنه ــوي ف حتت
أخــرى، ومبنــى يعتقــد أنــه املبنــى األصلــي األول وســوق 
مســقوف وســت معاصــر للزيتــون والنبيــذ، وأدوات 
زراعيــة تعــود للعهــد الرومانــي والبيزنطــي والصليبــي 
والعثمانــي، وأن لفتــا كانــت البلــدة الصناعيــة للقــرى 
مــن حولهــا، وأنهــا موقــع أثــري يجــب أن يبقــى أثريــاً، 

ــدة«. ــدة واح ــا كوح ــل معه والتعام

وأضافــت: »تقــدم أهالــي لفتــا عامــة والذيــن يســكنون 
فــي القــدس علــى بعــد عشــرات األمتــار مــن بيوتهــم 
أراضــي  دائــرة  مخطــط  ألن  بااللتمــاس؛  وأرضهــم 
إســرائيل جــاء يتناقــض مــع نتائــج واســتنتاجات 
املســح األثــري ويجعــل خطــر دمــار املــوروث التاريخــي 

ــاً«. ــراً واقع ــا أم ــي لفت ــاني ف ــاري اإلنس احلض

العامليــة  اليونيســكو  »منظمــة  أن  إلــى  ولفتــت 
ــجل  ــي الس ــا ف ــنني لفت ــذ س ــجلت من UNESCO س
التمهيــدي للمحميــات الثقافيــة اخلطــرة، كذلــك 
ــي  ــي WMF ف ــراث العامل ــدوق الت ــجل صن ــبق أن س س
ــاً  ــر 25 موقع ــة أكث ــن قائم ــا ضم ــة لفت ــورك قري نيوي

ــم«. ــي العال ــدداً ف ــاً مه تراثي

ــا  ــدة لفت ــي لبل ــورث الثقاف ــة امل ــة حماي ــت هيئ وقال
املهجــرة: »كذلــك، فــإن لفتــا محميــة أثريــة ومحميــة 
طبيعيــة منــذ أكثــر مــن ســتة عقــود مبوجــب قانــون 
ــار، وقانــون منظمــة اليونيســكو العامليــة  ســلطة اآلث
ــة«.36 ــرعية الدولي ــق والش ــات واملواثي ــني واالتفاقي والقوان

36  جريدة األيام
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الكيلــة تبحــث مــع األونــروا ســبل تعزيــز التعــاون فــي 
اجملــال الصحــي

بحثــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، مــع مديــر برنامــج 
ــرة  ــروا أكهيــروا ســيتا، ومدي الصحــة فــي وكالــة األون
العمليــات فــي األونــروا بالضفــة الغربيــة غويــن لويس، 

ســبل تعزيــز التعــاون فــي اجملــال الصحــي.

تنــاول االجتمــاع احلديــث عــن مســتجدات احلالــة 
الوبائيــة وملــف التطعيــم، ال ســيما فــي ظــل دخــول 
العديــد مــن دول العالــم فــي موجــة رابعــة من انتشــار 

ــروس. الفاي

ــني،  ــات الالجئ ــي مخيم ــم ف ــة التطعي ــش عملي وناق
حيــث وفــرت وزارة الصحــة اجلرعــات الكافيــة لعيــادات 

ــة الغــوث فــي فلســطني. ومراكــز عــالج وكال

وأكــدت الكيلــة ضــرورة زيــادة الدعــم مــن قبــل وكالــة 
ــروا فــي اجملــال الصحــي، مــن أجــل تقــدمي  الغــوث األون
كافــة اخلدمــات الصحيــة الالزمــة فــي مراكــز العــالج 

والعيــادات التابعــة للوكالــة.

وأشــادت الوزيــرة بالتعــاون املشــترك بــني وزارة الصحــة 
ووكالــة الغــوث، خاصــة فــي اجملــال الصحــي.

بــدوره، أكــد ســيتا التعــاون املشــترك مــن أجــل تقــدمي 
أفضــل اخلدمــات الصحيــة فــي مراكــز عــالج األونــروا، 
ــر املنظومــة  مشــيدا بجهــود وزارة الصحــة فــي تطوي
الصحيــة فــي فلســطني، ومواجهــة جائحــة كورونــا.37

ــرى  ــقان« واألس ــجن »عس ــود س ــر يس التوت
ــه ــد في ــم الوحي ــاق القس ــون بإغ يطالب

أكـّـد نــادي األســير، أن حالــة مــن التوتر الشــديد تســود 
قســم )3( فــي ســجن »عســقالن«، وهــو القســم 
ــني، نتيجــة تصاعــد  ــد اخملصــص لألســرى األمني الوحي
عمليــات التنكيــل بحّقهــم، والظــروف املأســاوية التــي 
يواجهونهــا علــى مــدار الســاعة، خاصــة مــع تصاعــد 
الســجن  إدارة  ومواصلــة  املرضيــة  احلــاالت  أعــداد 

ــم. ــي بحّقه ــال الطب ــة اإلهم سياس

وبــنّي نــادي األســير، فــي بيــان لــه، مســاء اليــوم 
اخلميــس، أن أســرى »عســقالن« وجهــوا عــدة مطالــب 
ونقلهــم  القســم،  إغــالق  منهــا  الّســجن  إلدارة 
حياتيــة  شــروط  فيــه  تتوفــر  آخــر  قســم  إلــى 
ــن  ــا م ــون قريب ــى أن يك ــى عل ــرى املرض ــة لألس وصحي
املستشــفيات، خاّصــة أن جــّل األســرى املرضــى يُعانــون 
مــن أمــراض مزمنــة كالقلــب والســرطان ومــن إصابــات 
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بليغــة، ومنهــم: محمــد ابــراش، وموفــق عــروق، وشــادي 
موســى، وعثمــان أبــو خــرج، وياســر ربايعــة، ووائــل أبــو 

ــرو. ــدوح عم ــة، ومم ــو خوص ــد أب ــخدم، وعاه ش

وأوضــح نــادي األســير أّن إدارة الّســجن أبلغــت األســرى 
نيتهــا نقلهــم وتوزيعهــم علــى بقيــة الســجون، علًمــا 
أن مطلــب األســرى فــي »عســقالن« هــو نقلهــم إلــى 
ــة،  ــة الالزم ــروط الصحي ــه الش ــر في ــر تتوف ــم آخ قس

ويكــون قريبــا مــن املستشــفيات.

ولفــت نــادي األســير إلــى أن معانــاة األســرى فــي 
»عســقالن« تفاقمــت مؤخــرًا، بعــد أن جلبــت إدارة 
الّســجن املزيــد من األســرى املوقوفــني مــا أدى الكتظاظ 
الغــرف، فبــدال أن يكــون فــي الغرفــة الواحــدة )6( 
ــا أن  ــرى، علًم ــى 9 أس ــل إل ــدد يص ــح الع ــرى، أصب أس
ــا أن  ــم، كم ــل غرفه ــخ داخ ــرون للطب ــرى يضط األس
ــي  ــرى ف ــدد األس ــغ ع ــرف، ويبل ــل الغ ــاه داخ دورات املي
»عســقالن« مــا يزيــد عــن )40( أســيرًا يقبعــون فــي )5( 

ــرف. غ

وإضافــة إلــى جملــة القضايــا التــي يواجههــا األســرى 
ــن  ــرة م ــات كبي ــاك تخوف ــإن هن ــقالن« ف ــي »عس ف
ــك  ــم، وذل ــني صفوفه ــا( ب ــاء )كورون ــار وب ــودة انتش ع
ــني  ــجناء جنائي ــة س ــات بإصاب ــد املعلوم ــع تصاع م
فــي أقســام أخــرى، ومعلومــات حــول إصابــة عــدد مــن 

ــجانني. الّس

مــن اجلديــر ذكــره، أّن اآلونــة األخيــرة شــهدت تصعيــد 
الغــرف، وكان آخرهــا  اقتحــام  القمــع مــن  قــوات 
ــع  ــوات القم ــت ق ــث قام ــام، حي ــرة أي ــو عش ــل نح قب
باألســرى،  بالّتنكيــل  ودرور(  والّيمــاز،  )املتســاداة، 
ــر  ــورة«، وتدمي ــاحة »الف ــى س ــم إل ــم ونقله وتقييده
وتخريــب مقتناياتهــم، دون أدنــى اعتبــار لوجــود أســرى 

ــى. مرض

ــكل  ــاًل ل ــداًء عاج ــقالن« ن ــي »عس ــرى ف ــه األس ووج
ــر،  ــب األحم ــها الصلي ــى رأس ــاص وعل ــات االختص جه
بالتدخــل العاجــل لوضــع حــد ملعاناتهــم، وأكّــدوا أنـّـه 
ــم،  ــتجابة ملطالبه ــاك أي اس ــن هن ــم يك ــال ل ــي ح ف
فســيكون خيارهــم املواجهــة والذهــاب نحــو خطــوات 
ــم  ــم وتوزيعه ــال مت نقله ــي ح ــا وف ــة، ومنه احتجاجي
كمــا أعلنــت اإلدارة، البقــاء فــي الزنازيــن ورفــض 

ــجون.38 ــام الس ــى أقس ــول إل الدخ

ــذ  ــة من ــة ومكتب ــر 11 مطبع ــالل دم ــالم«: االحت “االع
ــام 2021 ــة ع بداي

38  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

31

 آب  ٢٠٢١ آب   ٢٠٢١

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــالم، إن ق ــت وزارة االع قال
دمــرت محتويــات )11( مطبعــة ومكتبــة فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وأمــرت بإغــالق بعضهــا، خــالل 
الفتــرة الواقعــة مــا بــني األول مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 

ــي 2021. ــو مــن العــام احلال ــة متــوز/ يولي وحتــى نهاي

ــه  ــي، وزعت ــان صحف ــي بي ــالم ف ــت وزارة اإلع وأوضح
ــخ  ــت بتاري ــالل اقتحم ــوات االحت ــس، أن ق ــوم اخلمي الي
ــي  ــش ف ــو الري ــر أب ــاط عام ــة اخلط 2021/1/13 مطبع
بلــدة العيزريــة شــرق القــدس احملتلــة، وحطمــت 

ــا. ــرا فيه ــارا كبي ــت دم ــا وخلف محتوياته

وأشــارت إلــى أن الطيــران احلربي اإلســرائيلي اســتهدف 
ــرم  ــو املنص ــار/ ماي ــهر أي ــالل ش ــزة خ ــاع غ ــي قط ف
أربــع مطابــع ومؤسســات إعالميــة تختــص بخدمــات 
الطباعــة، وهــي: مؤسســة مشــارق للدعايــة واالعــالن 
واإلنتــاج اإلعالمــي، والفلســطينية للطباعــة واإلعــالن، 

ومطبعــة تفعيــل، ومطبعــة النهضــة.

ــي  ــات ف ــع مكتب ــرت، أرب ــالل دم ــوات االحت ــت أن ق وبين
مدينــة غــزة وهــي: »ســمير منصــور«، والنهضــة، 

ــرأ. ــة، واق والرؤي

ــة  ــت مطبع ــالل اقتحم ــوات االحت ــى أن ق ــت إل ولفت
»بيســان« فــي مدينــة رام اهلل، واســتولت علــى جميــع 
ــخ  ــك بتاري ــا، وذل ــرا بإغالقه ــت أم ــا وعّلق محتوياته

.2021/6/9

وأوضحــت الــوزارة أن قــوات االحتــالل اقتحمــت بتاريــخ 
مخيــم  فــي  مطبعة النبراس الفنيــة   ،2021/7/12
ــر  ــت بتدمي ــم، وقام ــت حل ــرق بي ــوب ش ــة جن الدهيش

ــا. ــتيالء عليه ــة واالس ــدات املطبع ــير مع وتكس

ــر املطبعــة أحمــد فراحــني لـــوزارة اإلعــالم،  وأفــاد مدي
بــأن قــوات االحتــالل دمــرت معــدات املطبعة واســتولت 
عليهــا دون أي مبــرر، مقــدرا اخلســائر التــي حلقــت بهــا 

بـ115 ألــف دوالر.

وأكــدت وزارة االعــالم أن هــذا االســتهداف اإلســرائيلي 
املمنهــج يســعى إلــى املســاس بــأدوات توثيــق اجلرائــم 
الفلســطينية،  الروايــة  نقــل  حلجــب  اإلســرائيلية 
ويهــدف إلــى الهجــوم علــى الصحفيني الفلســطينيني 

ــة. ــم اإلعالمي ومنابره

املباشــر  واالســتهداف  االقتحامــات  هــذه  أن  ورأت 
ــة،  ــات للحماي ــة واملكتب ــة دور الطباع ــتدعي حاج يس
ــي )2222(  ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــرورة تنفي وض
ــاب  ــن العق ــالل م ــوات االحت ــالت ق ــدم إف ــان ع لضم

ومالحقتهــا قانونيــا.39

ــدات  ــى مع ــتولي عل ــآت ويس ــدم منش ــالل يه االحت
زراعيــة شــرق رام اهلل

ــس،  ــوم اخلمي ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق هدم
ــق  ــى طري ــة عل ــة كعابن ــارب عائل ــي مض ــني ف خيمت
ــى  ــتولت عل ــة رام اهلل، واس ــرق مدين ــات« ش »املعرج
ــدو. ــون والب ــتخدمها املزارع ــة وأدوات يس ــدات زراعي مع

ــالل  ــوة مــن جيــش االحت ــة إن ق ــت مصــادر محلي وقال
ترافقهــا شــاحنة داهمــت مضــارب عائلــة عــودة 
كعابنــة فــي جتمــع املــرج قــرب طريــق املعرجــات شــرق 
وحظيرتــي  ســكنيتني،  خيمتــني  وهدمــت  اهلل،  رام 
ــي مت  ــدات الت ــة املع ــى كاف ــتولت عل ــم اس ــام، ث أغن
تفكيكهــا مــن اخليــام واحلظائــر، وهدمــت مبنــى 
ســكنيا مــن الصفيــح وســوته بــاألرض، يعــود لعائلــة 

ــة.40 ــليمان كعابن ــد س محم

الســلطات اإلســرائيلية تهــدم قريــة العراقيب 
191 للمرة 

هدمــت الســلطات اإلســرائيلية، اليــوم اخلميــس، قريــة 
العراقيــب، مســلوبة االعتــراف واملهــددة باالقتــالع 

ــي. ــى التوال ــرة 191 عل ــب، للم ــي النق ــر ف والتهجي

ــمال  ــى الش ــع إل ــطينية تق ــة فلس ــب« قري »العراقي
ــد  ــب، وتع ــراء النق ــي صح ــبع ف ــر الس ــة بئ ــن مدين م
واحــدة مــن بــني 51 قريــة عربيــة فــي النقــب ال تعتــرف 

ــا. ــرائيلية به ــة اإلس احلكوم

وعملــت ســلطات االحتــالل منــذ عــام 1951 علــى طــرد 
ــر  ــم، عب ــى أراضيه ــيطرة عل ــدف الس ــكانها، به س

ــوت. ــات هــدم واســعة للبي عملي

وتعرضــت القريــة للهــدم بالكامــل أول مــرة بتاريــخ 27 
ــات مــن ســكانها،  ــو 2010؛ حيــث شــرد املئ متــوز/ يولي

بدعــوى البنــاء دون ترخيــص.41

اجلمعة 2021/8/6

ســجن  أســرى  أوســاط  فــي  شــديد  توتــر 
عســقان رفضــاً لظــروف االعتقــال والتنكيــل 

املتصاعــد

أكـّـد نــادي األســير، أن حالــة مــن التوتر الشــديد تســود 

39  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

40  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

41  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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قســم )3( فــي ســجن »عســقالن«، وهــو القســم 
ــني، نتيجــة تصاعــد  ــد اخملصــص لألســرى األمني الوحي
عمليــات التنكيــل بحّقهــم، والظــروف املأســاوية التــي 
يواجهونهــا علــى مــدار الســاعة، خاصــة مــع تصاعــد 
الســجن  إدارة  ومواصلــة  املرضيــة  احلــاالت  أعــداد 

ــم. ــي بحّقه ــال الطب ــة اإلهم سياس

وبــنّي نــادي األســير، فــي بيــان، مســاء أمــس، أن أســرى 
»عســقالن« وجهــوا عــدة مطالــب إلدارة الّســجن منهــا 
إغــالق القســم، ونقلهــم إلــى قســم آخــر تتوفــر فيــه 
شــروط حياتيــة وصحيــة لألســرى املرضــى علــى 
ــّل  ــة أن ج ــفيات، خاّص ــن املستش ــاً م ــون قريب أن يك
األســرى املرضــى يُعانــون مــن أمــراض مزمنــة كالقلــب 
ــد  ــم: محم ــة، ومنه ــات بالغ ــن إصاب ــرطان وم والس
ــو  ــان أب ــى، وعثم ــادي موس ــروق، وش ــق ع ــراش، وموف اب
خــرج، وياســر ربايعــة، ووائــل أبــو شــخدم، وعاهــد أبــو 

ــرو. ــدوح عم ــة، ومم خوص

وأوضــح أّن إدارة الّســجن أبلغــت األســرى نيتهــا نقلهم 
ــب  ــاً أن مطل ــجون، علم ــة الس ــى بقي ــم عل وتوزيعه
األســرى فــي »عســقالن« هــو نقلهــم إلــى قســم آخــر 
تتوفــر فيــه الشــروط الصحيــة الالزمــة، ويكــون قريبــاً 

مــن املستشــفيات.

أن معانــاة األســرى فــي »عســقالن«  إلــى  ولفــت 
ــد  تفاقمــت مؤخــراً، بعــد أن جلبــت إدارة الّســجن املزي
ــرف،  ــاظ الغ ــا أدى الكتظ ــني، م ــرى املوقوف ــن األس م
فبــدل أن يكــون فــي الغرفــة الواحــدة )6( أســرى، 
ــى 9 أســرى، علمــاً أن األســرى  ــح العــدد يصــل إل أصب
يضطــرون للطبــخ داخــل غرفهــم، كمــا أن دورات امليــاه 
ــقالن«  ــي »عس ــرى ف ــدد األس ــغ ع ــرف، ويبل ــل الغ داخ

ــرف. ــي 5 غ ــون ف ــيراً يقبع ــى 40 أس ــد عل ــا يزي م

وإضافــة إلــى جملــة القضايــا التــي يواجههــا األســرى 
ــن  ــرة م ــات كبي ــاك تخوف ــإن هن ــقالن« ف ــي »عس ف
ــك  ــم، وذل ــني صفوفه ــا( ب ــاء )كورون ــار وب ــودة انتش ع
ــني  ــجناء جنائي ــة س ــات بإصاب ــد املعلوم ــع تصاع م
فــي أقســام أخــرى، ومعلومــات حــول إصابــة عــدد مــن 

ــجانني. الّس

مــن اجلديــر ذكــره، أّن اآلونــة األخيــرة شــهدت تصعيــد 
قــوات القمــع عمليــات اقتحــام الغــرف، وتقييــد 
ــرى ونقلهــم إلــى ســاحة »الفــورة«، وتخريــب  األس
ــى. ــرى مرض ــود أس ــار لوج ــى اعتب ــم، دون أدن مقتنياته

ــكل  ــالً ل ــداًء عاج ــقالن« ن ــي »عس ــرى ف ــه األس ووج
ــر،  ــب األحم ــها الصلي ــى رأس ــاص وعل ــات االختص جه
بالتدخــل العاجــل لوضــع حــد ملعاناتهــم، وأكّــدوا أنـّـه 

ــم،  ــتجابة ملطالبه ــاك أي اس ــن هن ــم يك ــال ل ــي ح ف
فســيكون خيارهــم املواجهــة والذهــاب نحــو خطــوات 

ــة.42 احتجاجي

السبت 2021/8/7

واستشهد الساقي

ــا جنــوب نابلــس،  وقــف أحــد املواطنــني مــن بلــدة بيت
ــه،  ــدث حول ــا ح ــتوعب م ــر مس ــه، غي ــمرا مكان متس
بعــد إصابــة الشــهيد عمــاد دويــكات )37 عامــا( 
ــة  ــى قم ــات عل ــاء مواجه ــب، أثن ــي القل ــة ف برصاص

ــالل. ــوات االحت ــع ق ــح م ــل صبي جب

املواطــن الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه، كان يســاعد 
الشــبان فــي توزيــع امليــاه واألكل علــى املواطنــني 
املشــاركني فــي فعاليــات املقاومــة الشــعبية، وكان هــو 
آخــر مــن حتــدث مــع الشــهيد دويــكات، بعــد أن اعطــاه 
ــقيك”. ــهيد »اهلل يس ــه الش ــاء، ورد علي ــن امل ــا م كوب

وزارة الصحــة أعلنــت استشــهاد الشــاب دويــكات 
ــوم  ــرة ي ــب مباش ــي القل ــاص ف ــه برص ــب اصابت عق
ــل  ــة جب ــى قم ــات عل ــالل مواجه ــة، خ ــس اجلمع أم

ــح. صبي

ويقــول فــي حديــث ملراســل »وفــا«، »اعتــدت علــى رؤيــة 
الشــهيد خاصــة يــوم اجلمعــة عنــد انطــالق املســيرة 
ــي  ــح، وكان ف ــل صبي ــوق جب ــتيطان ف ــة لالس املناهض
أغلــب االحيــان يســاعد فــي توزيــع امليــاه واألكل علــى 
املشــاركني، ولــم أكــن أعــرف حتــى اســمه األول، فقــط 
ــا مــن  ــكات، واعطيتــه كوب ــة دوي ــه مــن عائل أعــرف ان
ــقيك«،  ــي »اهلل يس ــول ل ــمعته يق ــا س ــاء، وعندم امل

أحسســت بشــيء يهزنــي مــن الداخــل”.

ــرا عــن املنطقــة التــي كان  ــم ابتعــد كثي ويضيــف »ل
يقــف بهــا الشــهيد دويــكات، حتــى ســمعت بإصابــة 
أحدهــم وعندمــا وصلــت، اســتيعاب مــا يحــدث 
حولــي، فأنــا أســقيته قبــل حلظــات املــاء، ولــم امتالــك 
نفســي واجهشــت بالبــكاء ولــم أســتطع االســتمرار 

ــاه”. ــع املي فــي توزي

ــاب  ــهاد الش ــكان استش ــي م ــة وصول ــع »حلظ ويتاب
دويــكات وجــدت كــوب املــاء الــذي شــرب نصفــه، 
والقبعــة التــي كان يرتديهــا والتــي ســالت دمــاء 

الشــهيد عليهــا، وقلــم حبــر “.

ــوا  ــالل كان ــود االحت ــا، فجن ــهد كان مريب ويقول  »املش
ــكل  ــكان، وب ــن كل م ــة وم ــاص بكثاف ــون الرص يطلق

42  جريدة األيام
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االنــواع، فــكان احيانــا ينهمــر علينــا الرصــاص املعدنــي 
املغلــف باملطــاط كزخــات املطــر، حتــى انــه فــي حلظــة 

مــرت رصاصــة مــن نــوع »توتــو« مــن فــوق رؤوســنا”.

رؤيــة الشــهيد يســاعد  ويضيــف »اعتــدت علــى 
ــه  ــن ل ــم يتس ــه ل ــدو ان ــرة يب ــذه امل ــن ه ــبان لك الش
القيــام بذلــك«، مشــيرا الى أن الشــهيد دويــكات هــو 
أب خلمســة أطفــال، ورزق مبولــده االخيــر قبــل شــهرين 
ــذي كان  ــده، ال ــم ج ــل اس ــي يحم ــي ك ــماه عل واس
ــهاد  ــن باستش ــتقبال املعزي ــي اس ــامخا ف ــف ش يق
ــأ  ــماعه نب ــة س ــكرا هلل حلظ ــجد ش ــاد، وس ــه عم جنل

استشــهاده.

ــا  ــه م ــهيد وأخبرت ــد الش ــى وال ــت ال ــول »توجه ويق
حــدث معــي، فتبســم وقبلنــي بحــرارة، وكان هــو مــن 

ــن ازري”. ــد م ــني ويش يواس

ــى  ــطاء عل ــا نش ــي تداوله ــات الت ــدى الرواي ــي اح وف
ــاد  ــهيد عم ــإن الش ــي، ف ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــا  ــي حينم ــده عل ــدوم ول ــني بق ــتقبل املهنئ كان يس
ــك  ــح، تل ــل صبي ــة جب ــى قم ــي عل ــي األهال كان يلتق
ــم. ــن أراضيه ــاع ع ــي الدف ــم ف ــي جتمعه ــة الت املنطق

وتشــهد بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس منــذ اخلامــس مــن 
أيــار املاضــي، فعاليــات مناهضــة لالســتيطان واقامــة 
بــؤرة اســتيطانية فــوق اراضــي قــرى بيتــا وقبــالن ويتما، 
استشــهد خاللهــا ســتة مواطنــني مــن البلــدة، ومــا 
ــا  ــم، فيم ــالل حتتجــز جثمــان أحده ــوات االحت ــت ق زال

أصيــب املئــات مــن املواطنــني برصــاص االحتــالل.43

األحد 2021/8/8

ــدة  ــي بل ــعة ف ــي واس ــرف أراض ــال يج االحت
ويحطمــون  يعتــدون  مســتوطنون  جيــوس 

مركبــة جنــوب جنــني

أقدمــت قــوات االحتــالل علــى جتريــف مســاحات 
ــوس  ــدة جي ــي بل ــني ف ــي املواطن ــن أراض ــعة م واس

قلقيليــة. شــمال 

وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان فــي محافظــة 
قلقيليــة محمــد أبــو الشــيخ بــأن »جرافــات االحتــالل 
تواصــل جتريــف أراٍض زراعيــة لتوســيع مســتوطنة 
»تســوفيم«، والتــي تتوســع باجتــاه الشــرق علــى 
ــدار  ــف اجل ــة خل ــوس الواقع ــدة جي ــي بل ــاب أراض حس
العنصــري، وهــي مملوكــة للمواطنــني ضمــن ملكيتهم 
اخلاصــة، كمــا أنهــا مزروعــة بأشــجار الزيتــون، إضافــة 

43  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــوب«. ــل احلب ــا مبحاصي لزراعته

ــي  ــتغل األراض ــالل يس ــيخ: »االحت ــو الش ــاف أب وأض
ــاريع  ــة مش ــري، إلقام ــدار العنص ــف اجل ــة خل الواقع
اســتيطانية وتوســيع حــدود املســتوطنات، بعــد إقــرار 
قوانــني فــي الكنيســت للســيطرة علــى تلــك األراضي، 
فمســتوطنة تســوفيم تتوســع علــى حســاب أراضــي 
ــيه  ــه منش ــتوطنة ألفي ــك مس ــوس وكذل ــدة جي بل
جنــوب قلقيليــة تتوســع علــى حســاب أراضــي النبــي 

ــزون«. ــلة وع ــاس وعس إلي

ولفــت أبــو الشــيخ قائــالً: »سياســة االحتــالل للتــالل 
املطلــة علــى  املوجــودة فــي محافظــة قلقيليــة 
الســاحل الفلســطيني، وخصوصــاً علــى منطقــة 
هشــارون، تتضمــن االســتيالء عليهــا وعــدم الســماح 
بامتــالك الفلســطينيني لهــا ولــو كانــت تلــك التــالل 
ــس وزراء  ــه رئي ــرح ب ــا ص ــذا م ــة، وه ــة خاص ذات ملكي
كتابــه  فــي  نتنياهــو  بنيامــني  الســابق  االحتــالل 

ــمس(«. ــت الش ــكان حت ــهير )م الش

وقــال أبــو الشــيخ: »إقامــة البــؤر االســتيطانية ال 
يســتغرق وقتــاً، بــل يكــون فــي غضــون ســاعات، أمــا 
ــتفادة  ــن االس ــه م ــم حرمان ــطيني يت ــن الفلس املواط
ــت املنشــأة املقامــة، غرفــة  ــو كان مــن أرضــه، حتــى ل
زراعيــة أو حتــى زراعــة أشــجار بالقوانــني التــي مت 
ــتوطنني  ــن املس ــي متك ــت والت ــي الكنيس ــا ف إقراره
واملؤسســة األمنيــة بالســيطرة علــى كل االراضــي فــي 

ــة«. ــة الغربي الضف

فــي اإلطــار اعتــدى مســتوطنون، بالضــرب علــى 
مواطــن مــن بلــدة كفرراعــي جنــوب جنــني، وحطمــوا 

مركبتــه واحتجزوهــا.

وذكــرت مصــادر أمنيــة أن مجموعــة مــن مســتوطني 
ــد  ــي يعب ــي بلدت ــى أراض ــة عل ــان« املقام ــو دوث »ماب
وعرابــة، اعتــدت بالضــرب املبــرح علــى املواطــن إبراهيم 
ــوده  ــاء وج ــة، أثن ــل املاضي ــة قب ــم، الليلي ــظ ملح حاف
ــو الشــوارب، وحطمــوا زجــاج  فــي أرضــه فــي جبــل أب

ــا. ــه، واحتجزوه مركبت

ــتوطنني  ــى أن املس ــة إل ــادر محلي ــارت مص ــا أش فيم
أطلقــوا النــار باجتــاه مركبــات املزارعــني الفلســطينيني 

فــي املنطقــة.

ــالف  ــة إت ــة الغربي ــي الضف ــتوطنون ف ــد املس ويتعم
املثمــرة  األشــجار  وإحــراق  الزراعيــة،  احملاصيــل 
واملعمــرة فــي األراضــي والقــرى الفلســطينية احملاذيــة 
للمســتوطنات، إضافــة إلــى منــع أصحابهــا مــن 
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الوصــول إليهــا جلنــي محاصيلهــم.

اعتــداءات  تصاعــدت  األخيــرة،  الفتــرة  وخــالل 
ــاهل  ــا تتس ــة، فيم ــة الغربي ــي الضف ــتوطنني ف املس
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية مــع املســتوطنني 
املعتديــن، ضمــن مســاٍع رســمية لتكثيف االســتيطان 

ــة. ــي احملتل ــي األراض ف

وفــي شــرق قلقيليــة، اندلعــت مواجهــات، مســاء 
ــيرة  ــم املس ــد تنظي ــدوم بع ــر ق ــدة كف ــي بل ــس، ف أم
ــح  ــة بفت ــتيطان واملطالب ــة لالس ــبوعية املناهض األس

ــدة. ــس للبل ــارع الرئي الش

وأفــادت مصــادر محليــة أن مواجهــات مــع قــوات 
ــارات  ــبان اإلط ــا ش ــعل خالله ــت، أش ــالل اندلع االحت
ــي  ــتيطان ف ــة لالس ــيرة الرافض ــالل املس ــة خ املطاطي
ــاك  ــال إرب ــام بأعم ــرعت بالقي ــدوم، وش ــر ق ــة كف قري
لالحتــالل عبــر إشــعال اإلطــارات علــى غــرار عمليــات 
ــة. ــة احملتل ــق الضف ــن مناط ــا م ــا وغيره ــي بيت ــاك ف اإلرب

ولفتــت املصــادر إلــى أن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
ــني  ــازل مهجــورة وب ــن فــي من ــدة ونصبــت الكمائ البل
أشــجار الزيتــون، واعتــدى اجلنــود علــى املشــاركني فــي 
املســيرة وأطلقــوا قنابــل الغــاز الســام والرصــاص 

ــني.44 ــن املواطن ــدد م ــة ع ــا أدى إلصاب ــي، م املطاط

االثنني 2021/8/9 

ــداءات  ــر اعت ــات إث ــرر مركب ــاب وتض ــة ش إصاب
ــير ــز تياس ــن وحاج ــت دج ــي بي ــتوطنني ف مس

ــالل  ــوات االحت ــة ق ــس، بحماي ــتوطنون، أم ــد املس صّع
ــي  ــني ف ــق املواطن ــم بح ــن اعتداءاته ــرائيلي، م اإلس

ــة. ــات الضف ــن محافظ ــدد م ع

ففــي مســاء أمــس، أصيــب شــاب برضــوض إثــر اعتــداء 
ــتوطنني عليــه فــي أراضــي بيــت دجــن شــرق  مس

ــس. نابل

ــر  ــالل األحم ــوارئ باله ــعاف والط ــر اإلس ــح مدي وأوض
فــي نابلــس، أحمــد جبريــل، أن طواقــم الهــالل نقلــت 
ــى  ــد النعاجــي )25 عامــاً( إل ــم ياســر ولي الشــاب هيث
ــرب  ــه للض ــر تعرض ــي، إث ــا احلكوم ــفى رفيدي مستش
ــه  ــا أدى إلصابت ــتوطنني، م ــل مس ــن قب ــداء م واالعت

ــوض. برض

علــى  مســتوطنون  اعتــدى  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــكري  ــير العس ــز تياس ــرب حاج ــني ق ــات املواطن مركب

44  جريدة األيام

شــرق طوبــاس.

وذكــر مســؤول ملــف األغــوار فــي محافظــة طوبــاس 
زجــاج  حطمــوا  مســتوطنني  أن  بشــارات،  معتــز 
مركبتــني ملواطَنــني، أثنــاء مرورهمــا قــرب حاجز تياســير 

ــني. ــي املواطن ــى أراض ــوة عل ــام عن ــكري، املق العس

يشــار إلــى أن املســتوطنني يســعون إلقامــة بــؤرة 
ــام  ــرائيلي، مق ــكر إس ــي معس ــدة ف ــتيطانية جدي اس
ــعود  ــارة س ــة بي ــي منطق ــني ف ــي املواطن ــى أراض عل

ــاس. ــرق طوب ش

ــات  ــدداً باح ــتوطنون مج ــم املس ــدس، اقتح ــي الق وف
املســجد األقصــى، مــن جهــة بــاب املغاربــة، بحراســة 

ــالل. مشــددة مــن قــوات االحت

وذكــرت مصــادر محليــة أن عشــرات املســتوطنني 
ــي  ــتفزازية ف ــة اس ــذوا جول ــجد، ونف ــوا املس اقتحم

باحاتــه، وأدوا صلــوات تلموديــة فــي املــكان45.

ــة  ــة أميركي ــي 120 جامع ــدر« ف ــات »اجلن ــز دراس مراك
ــة فصــل عنصــري ــر إســرائيل دول تعتب

ــي  ــدر« ف ــات »اجلن ــا لدراس ــزا بحثي ــر 120 مرك  اعتب
جامعــات أميركيــة، أن إســرائيل دولــة متــارس الفصــل 

ــطينيني. ــد الفلس ــري ض العنص

ودعــا بيــان مراكــز دراســات »اجلنــدر« فــي 120 جامعــة 
أميركيــة الناشــطات النســويات إلــى »االنضمــام إلــى 

النضــال مــن أجــل حريــة  فلســطني”.

ــع  ــة ال زال جْم ــن حمل ــدر ضم ــذي ص ــان ال ــال البي وق
ــة،  التواقيــع عليهــا مســتمرا فــي اجلامعــات االميركي
»نلبــي نــداء التضامــن مــع شــعب فلســطني بشــكل 
ــن  ــال م ــى النض ــا  إل ــن انضمامن ــه، ونعل ــس في ال لب

ــطيني”. ــرر الفلس ــل التح أج

ــن  ــطينيني م ــري للفلس ــر القس ــان التهجي وأدان البي
منازلهــم فــي الشــيخ جــراح، واقتحــام املســجد 
وعنــف  لغــزة،  العشــوائي  والقصــف  األقصــى، 
ــرطة  ــن الش ــني م ــرائيليني املدعوم ــتوطنني اإلس املس
علــى  بالســيطرة  ويقومــون  اإلســرائيلي  واجليــش 
ــطينيني  ــة الفلس ــازل، ومعامل ــام املن ــوارع، واقتح الش
ــف  ــب عن ــا يصاح ــا م ــه غالًب ــة ان ــية، خاص بوحش
الهتــاف  اليمينــي  العرقــي  القومــي  املســتوطنني 

البغيــض »املــوت للعــرب«.

ــني«  ــح »كال اجلانب ــض مصطل ــن نرف ــان نح ــال البي وق
املســتخدم فــي وصــف الصــراع، ونرفــض مســاواة قــوة 

45  جريدة األيام
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ــا  ــع به ــة تتمت ــة عاملي ــة وإعالمي ــكرية واقتصادي عس
ــة. إســرائيل مــع فلســطني احملتل

العنيفــة  القــوة  إســرائيل  تســتخدم  وتابــع: 
ــرد  ــي لط ــام القانون ــة والنظ ــة العقابي والبيروقراطي
ــم  ــرعية وإخراجه ــم الش ــن منازله ــطينيني م الفلس
ــرائيلي  ــون اإلس ــى أن القان ــيراً إل ــم، مش ــن أرضه م
يعمــل بشــكل منهجــي ضــد املواطنني الفلســطينيني 

ــرائيل. ــي إس ف

ونــوه البيــان الى تطويــق املســتوطنات اإلســرائيلية غير 
ــطينيني  ــطينية والفلس ــات الفلس ــة اجملتمع القانوني
املعزولــني عــن بعضهــم البعــض بشــبكة مــن نقــاط 
التفتيــش، وجــدار الفاصــل الــذي يبتلــع األراضــي 
ــم  ــي ليدع ــر قانون ــكل غي ــة بش ــطينية احملتل الفلس
ذلــك مــا خلصــت كل مــن منظمــات »هيومــن رايتــس 
ــات  ــات واملمارس ــى أن السياس ــيلم« إل ــش« و«بتس ووت
هــي سياســات  الفلســطينيني  جتــاه  اإلســرائيلية 

ــري. ــل عنص فص

متضامنــه  جامعيــا  قســما   120 ال  بيــان  وأعلــن 
إنهــاء  إلــى  داعيــاً  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
ــرائيلي لفلســطني وحــق  ــكري اإلس االحتــالل العس

ديارهــم«. إلــى  العــودة  فــي  الفلســطينيني 

 وقــال: بصفتنــا مقيمــني ومعلمــني ونســاء مناهضــات 
لالســتعمار االســتيطاني فإننــا نرفــض قبــول دور 
ــي  ــكري والدبلوماس ــي والعس ــدة املال ــات املتح الوالي
والسياســي املشــارك  فــي نــزع امللكيــة الفلســطينية، 
ــة أو  ــة رقاب ــع أي ــامح م ــن نتس ــك، ل ــى ذل ــالوة عل ع
انتقــام ضــد النشــطاء الفلســطينيني وأولئــك الذيــن 

ــة. ــرائيلية عالني ــة اإلس ــدون الدول ينتق

ــط  ــي نش ــع دول ــى مجتم ــم إل ــان ننض ــاف البي وأض
وواســع ومتنــاٍم يتضامــن مــع فلســطني ويتألــف 
ــق  ــم ح ــم لدع ــون أصواته ــن يرفع ــك الذي ــن أولئ م
ــة والعــودة واألمــان واالزدهــار  الفلســطينيني فــي احلري

ــر. ــر املصي وتقري

وميثــل املوقعــون علــى بيــان ال »120« قســما اجلامعــات 
ــس  ــه خم ــت علي ــث وقع ــركا، حي ــي أمي ــة ف املرموق
 Ivy« » ــمى ــا يس ــع م ــات تتب ــي كلي ــل ثمان ــن اص م
League وهــو مصطلــح يســتخدم لوصــف أعــرق 
ثمانــي جامعــات اميركيــة اضافــة الى أقســام جامعات 
معروفــة منهــا: ديــوك‹ ســتانفورد وجامعــة شــيكاغو، 
كمــا وقعــت أقســام فــي العديــد مــن كليــات الفنــون 
ــز”.46 ــري، وويليام ــا، وميدلب ــي، وبومون ــل كولب ــرة مث احل

46  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

“وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي وســائل 
اإلســرائيلية اإلعــالم 

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
اإلســرائيلية فــي الفتــرة مــا بــني1.8.2021 وحتــى 

.7.8.2021

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)215( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
للخطــاب التحريضــي والعنصــري فــي اإلعــالم العبــري 
املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض الصفحــات علــى 
ــّية  ــخصّيات سياس ــي لش ــل االجتماع ــع التواص مواق

واعتباريّــة فــي اجملتمــع اإلســرائيلي.

نســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
ــي الـــ1948،  ــل أراض ــطيني داخ ــع الفلس ــى اجملتم عل

ــروا«: ــى »األون وعل

مقــاال  هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  علــى  جــاء 
يحــرّض علــى منظمــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
الفلســطينيني )األونــروا(، مدعيــا: »قــام أكثــر مــن 
100 معلــم وأعضــاء طاقــم فــي األونــروا، وكالــة 
الغــوث لالجئــني الفلســطينيني، بنشــر محتويــات 
تنشــر الكراهيــة وتشــجع علــى عــداء الســامية 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعيــة – هــذا مــا جــاء 
ــوم  ــر املنظمــة UN Watch، والــذي مت نشــره ي فــي تقري

ــس«. أم

ــا  ــل حتريض ــال يحم ــا مق ــة ذاته ــى الصحيف ــاء عل ج
علــى اجملتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، خاصــة 
الســجناء، مطالبــا بســن قانــون يفــرض ســحب 
اجلنســية مــن الســجناء األمنيــني، مدعيــا »تلقــى يارون 
فريدمــان، قبــل بضــع أيــام، مكاملة بائســة. ممثلة قســم 
اإلعفــاءات فــي وزارة القضــاء تواصلــت معــه إلخبــاره أن 
ــر  ــا لتقصي ــه، جــاي، قــدم طلب ــل أخي ــذي قت اخملــرب ال
ــام  ــة ع ــي عملي ــان ف ــاي فريدم ــل ج ــه. قُت محكوميت
ــت  ــي قام ــة الت ــان، اخللي ــان إضافي ــل وجندي 1992. قت
بقتلهــم تضمنــت عربــا إســرائيليني مــن منطقــة وادي 
عــارة، أعضــاء فــي احلركــة اإلســالمية، ألقــي القبــض 

ــدات«. ــم 3 مؤب ــى كل منه ــم عل ــم وحك عليه

إســرائيل،  فــي  للقانــون  »وفقــا  املقــال:  وأضــاف 
ــه  ــه التوج ــد بإمكان ــن مؤب ــر م ــدان بأكث ــرب ُم مخ
ــك بعــد  ــة خاصــة تابعــة خلدمــة الســجون، وذل للجن
ــدمي  ــجن، وتق ــي الس ــه ف ــى مكوث ــا عل ــرور 15 عام م
طلــب بتقصيــر فتــرة احملكوميــة. بعــد مــرور 29 عامــا 
ــا  ــة أن م ــاد العملي ــذي ق ــرب ال ــرر اخمل ــل، ق ــى القت عل
ــر  ــب تقصي ــدم طل ــي، وق ــجن يكف ــي الس ــاه ف قض
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ــد  ــوم األح ــة ي ــة اخلاص ــتجتمع اللجن ــة. س محكومي
ومناقشــة طلبــه. هــذا هــو القانــون فــي ســادوم. بــدال 
مــن الرفــض القاطــع، عليهــم مناقشــة طلــب القاتــل 

كل ســنتني«.

وتابــع: »لألســف الشــديد، حدثــت الســابقة فــي 
ــل )...(  ــن قب ــرب م ــة مخ ــر محكومي ــادوم ومت تقصي س
وبالتالــي، بــدال مــن العمــل لســحب جنســية مخــرب 
ــل جهــة  ــل، مــن قب ــى القت ــزة عل يتلقــى أجــرا، كجائ
غربيــة ومعاديــة – تقــوم دولــة إســرائيل، بقمــة الغرابة 
واجلنــون، بفحــص إمكانيــة تقصيــر محكوميتــه. 

ــادوم«. س

رصد »السوشال ميديا«

»فيسبوك«

ايلي كوهن – عضو برملان عن الليكود

بينيــت، مــاذا تُخبــئ؟ اكشــف أمــام اجلميــع مــا وعــدت 
ــار  ــت للمستش ــودة! توجه ــن ع ــي وأمي ــد الطيب احم
القضائــي بطلــب الــزام بينيــت الكشــف عــن ملخــص 
جلســاته مــع القائمــة املشــتركة. حتــى يومنــا هــذا، 
ــن  ــة ع ــوا باإلجاب ــم يقوم ــهر، ل ــن ش ــر م ــذ أكث ومن
الســؤال – مــاذا قامــوا بالبيــع لطيبــي وعــودة ليحصلوا 

علــى دعمهمــا؟

يتوجــب عليهــم، وفقــا للقانــون، الكشــف عــن جميــع 
االتفاقيــات  يشــمل  وذلــك  االئتالفيــة،  االتفاقيــات 

ــون؟ ــاذا يهاب ــفوية. م الش

حكومة بينيت – حكومة خطيرة إلسرائيل.

»فيسبوك«

أوفير سوفر – عضو برملان عن الليكود

علــى كل مخــرب قتــل يهوديــا أن يبقــى بالســجن حتى 
املــوت. نقطــة. ممنــوع علــى احملكمــة الســماح للمخــرب 
محمــد اغباريــة العــودة إلــى حضــن عائلتــه فــي وادي 
ــرح  ــر الف ــرى مظاه ــرة أخ ــاهد م ــوع أن نش ــارة. ممن ع
ــذي  ــرائيلي وال ــن إس ــرب مواط ــة اخمل ــاالت عائل واالحتف
يتــم اســتقباله كبطــل، كمــا حــدث مــع رشــدي أبــو 

مــخ الــذي قتــل موشــي متــام.

ــر القضــاء  ــر األمــن بينــي غانتــس ووزي ــب وزي ــا أطال ان
جدعــون ســاعر، بــذل قصــارى جهودهمــا لكــي ال نــرى 
ــى  ــالف، أو عل ــن االئت ــع م ــراحه. أتوق ــق س ــرب يُطل اخمل
األقــل اجلهــات الصهيونيــة بداخلــه، دعــم قانــون 
ســحب مواطنــة اخملربــني خــالل اجللســة القادمــة 

للكنيســت.

دم اليهودي ليس مباح.

»فيسبوك«

ماي جوالن – عضو برملان عن الليكود

ــر »زخــرون يعكــوف« وتتفاخــر  تلــك التــي تريــد ان تُدّم
ــتترأس  ــرة، س ــماع الصاف ــد س ــف عن ــا ال تق بكونه
»جلنــة املــال األجانــب« أو للتدقيــق أكثــر »اللجنــة 
فــي  إضافــي  جنونــي  بنــد  املتســللني«.  لتوطــني 
االتفــاق االئتالفــي حلكومــة فاســدة ذات صفــر شــرعية 
شــعبية! ســأحارب النّيــة الســيئة للجنــة ورئيســتها 

ــت. ــرع وق ــخ، بأس ــة التاري ــى زبال ــوا إل ليذهب

»فيسبوك«

ايتمار بــن جفيــر – عضــو برملــان عــن الصهيونيــة 
ــة الديني

ــود  ــالت اجلن ــد عائ ــل وأعاض ــوم ألمتاث ــاح الي ــت صب جئ
الذيــن قتلــوا فــي ليــل الســبت مــن عــام 1992 علــى 
يــد اخملــرب محمــد اغباريــة. وال أي دولــة ميكــن ان تتقبــل 
أمــر تخفيــف وتقصيــر محكوميــة مخــرب قتــل جنود، 
ــون إذا  ــه يتناقش ــن محكوميت ــديد م ــن التش ــدال م ب
ــرب  ــكان اخمل ــون. م ــع مجن ــذا وض ــا. ه ــن تقصيره ميك
القاتــل هــو فــي الســجن وهنــاك ســيقضي كل حياتــه 

حتــى املــوت.

»فيسبوك«

ايتمار بــن جفيــر – عضــو برملــان عــن الصهيونيــة 
ــة الديني

ــة  ــو مــن رحل ــو مــن غــزة، هــذا فيدي هــذا ليــس فيدي
القــوارب هنــا عندنــا فــي قريــة »بلــوم«. مخيــم أطفــال 
ومرشــدوهم يغنــون أغانــي تدعــو لقتــل اليهــود، 
ــاال  ــرى أطف ــب أن ن ــن املري ــة. م ــض والعنصري التحري

ــة. ــن الكراهي ــم م ــذا الك ــع ه ــر م تكب

ــع  ــكان م ــني زرت امل ــي ح ــوا مبهاجمت ــي قام ــا بنفس أن
ــم أســكت. انتبهــوا مــاذا يحــدث  ــي ل ــي، ولكنن عائلت

ــع. ــا فــي األنهــر والينابي لن

رصد القنوات

املصدر: موقع كسر الصمت

شهادة اجلندي املسرح منرود غوطسمان

املقدمة:
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ــهادته  ــمان، ش ــرود غوطس ــرح من ــدي املس ــروي اجلن ي
ــن  ــل، ع ــة اخللي ــي مدين ــكرية ف ــه العس ــالل خدمت خ
قيــام فتيــة يهــود باقتحــام دكان وخلــع بابــه، وتكســير 
ــذي  ــطيني، ال ــن فلس ــا مواط ــات دكان ميلكه محتوي
بــدوره قــام باســتدعاء الشــرطة للتحقيــق فــي احلادثة، 
ــود  ــي واجلن ــا ه ــت مواجهته ــي مت ــرطة الت إال أن الش
برشــق البيــض والشــتائم مــن قبــل املســتوطنني 
تراجعــت ولــم تهتــم باعتقالهــم أو التحقيــق معهــم، 
ــة  ــذ هــذه األعمــال التخريبي ــام بتنفي ــو كان مــن ق فل
ــرطة  ــش والش ــراد اجلي ــام أف ــطينيون لق ــة فلس فتي

ــم. ــم ومحاكمته باعتقاله

املصدر: القناة 13

برنامج: املصدر )القناصون ينكشفون(

املقدمة:

ــددا  ــود مج ــد اجلن ــة، يؤك ــن الترجم ــزء م ــذا اجل ــي ه ف
حــول الضغــط الــذي يتلقونــه مــن قادتهــم فــي إطالق 
النــار علــى الفلســطينيني، وتصويــب الرصاصــة علــى 
ــن ال يشــكلون  ــن الفلســطينيني، الذي ركــب املتظاهري
أي خطــر، حتــى لــو حاولــوا االقتــراب مــن اجلــدار 

ــل.47 الفاص

13 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصــل 13 أســيرا، إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام في 
ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، أقدمهم األســير ســالم 
زيــدات مــن بلــدة بنــي نعيــم فــي اخلليــل، املضــرب منذ 
ــن  ــى مجموعــة مــن األســرى الذي ــة إل ــا، إضاف 29 يوًم

شــرعوا بإضرابــات مســاندة علــى دفعــات.

ويواجــه األســرى املضربــون عــن الطعــام أوضاعــا 
صحيــة صعبــة تتفاقــم مــع مــرور الوقــت جــرّاء تعنــت 
ورفــض ســلطات االحتــالل االســتجابة ملطلبهــم، 
واملتمثــل بإنهــاء اعتقالهــم اإلدارّي، ويقبــع غالبيــة 
ــجن  ــن س ــي زنازي ــام ف ــن الطع ــني ع ــرى املضرب األس

»النقــب الصحــراوي”.

ومنــذ مطلــع العــام اجلــاري 2021، نّفــذ نحــو )45( 
ــا  ــت رفًض ــا كان ــام ُجّله ــن الطع ــات ع ــيرًا إضراب أس
لسياســة االعتقــال اإلدارّي، وغالبيتهــا انتهــت بتحديــد 

ــم اإلدارّي. ــقف اعتقاله س

واألسرى املضربون هم:

ــي  ــدة بن ــن بل ــا( م ــدات )40 عاًم ــالم زي ــير س 1- األس
نعيــم/ اخلليــل، مضــرب لليــوم )29(، معتقــل منــذ 22 
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ــن دون  ــه م ــة دخول ــى خلفي ــر 2020، عل ــباط/ فبراي ش
تصريــح ألراضــي الـــ48، وحكــم عليــه بالّســجن فــي 
حينــه أربعــة شــهور، وبعــد أن أمضــى مــدة االعتقــال، 
ــة  ــه خمس ــدر بحّق ــال اإلدارّي، وأص ــى االعتق ــه إل حّول
ــني 3 أشــهر وأربعــة أشــهر، وهــو  أوامــر، مدتهــا مــا ب
أســير ســابق أمضــى نحــو عامــني فــي ســجون 
ــات  ــاء والبن ــن األبن ــة م ــزوج وأب خلمس ــالل، مت االحت
ــع  ــا، وأصغرهــم أرب ــغ مــن العمــر 17 عاًم أكبرهــم يبل

ــف. ــنوات ونص س

مــن  عاًمــا(   26( اعمــر  منيــر  محمــد  األســير   -2
ــذ تشــرين  ــوم )27(، معتقــل من طولكــرم، مضــرب للي
األول/ أكتوبــر 2020، وقــد أصــدر االحتــالل بحّقــه ثالثــة 

ــال إدارّي. ــر اعتق أوام

3- األســير مجاهــد محمــود حامــد مــن بلــدة ســلواد/ 
رام اهلل، مضــرب لليــوم )27(، معتقــل منذ 22 ســبتمبر/ 
أمــري  االحتــالل بحّقــه  أيلــول 2020، وقــد أصــدر 
ــير  ــو أس ــهر، وه ــا 6 أش ــدة كل منهم ــال إداري م اعتق
ســابق أمضــى 9 ســنوات فــي ســجون االحتــالل، وبعــد 
ــالل  ــه أعــاد االحت ــراج عن ــن اإلف ــة أشــهر م عــام وثالث
اعتقالــه إداريـّـا، وهــو متــزوج، وحينمــا اعتقــل كان ابنــه 

الوحيــد يبلــغ مــن العمــر شــهرا واحــدا.

4- األســير كايــد الفســفوس )32 عاًمــا(، مــن دورا/ 
اخلليــل، مضــرب لليــوم )26(، هــو أســير ســابق اعتقــل 
ــد  ــوز 2020 بع ــهر مت ــي ش ــا ف ــرات، وكان آخره ــدة م ع
اعتقــال شــقيقه محمــود بفتــرة وجيــزة، وهــو متــزوج 
وأب لطفلــة، وكالهمــا يقبــع فــي زنازيــن ســجن 

ــون”. »رمي

5- األســير رأفــت الدراويــش )28 عاًمــا( مــن دورا/ اخلليــل، 
ــوم )26(، وهــو أســير ســابق اعتقــل عــدة  مضــرب للي
ــّي فــي شــهر تشــرين األول  ــه احلال مــرات، وكان اعتقال
ــاكل  ــن مش ــي م ــة، يعان ــه ابن ــزوج ول ــو مت 2020، وه

فــي الصــدر.

6- األســير فــادي العمــور )31( مــن يطــا/ اخلليــل، مضرب 
ــي،  ــو املاض ــار/ ماي ــن أيّ ــي 20 م ــل ف ــوم )20(، اعتق للي
ــه لالعتقــال اإلدارّي ملــدة أربعــة أشــهر، وأمضــى  وحّول
ــكل  ــنوات بش ــا 6 س ــنوات منه ــه 7 س ــا مجموع م
متواصــل، وأفــرج عنــه عــام 2020 بعــد أن أمضــى 
مــدة محكوميتــه، وأعــاد اعتقالــه بفتــرة وجيــزة، ولــه 

ــور. ــد العم ــو محم ــا وه ــل إداريّ ــير معتق ــقيق أس ش

ــزال )53 عامــا( مــن جنــني،  7- األســير أحمــد حســن ن
مضــرب لليــوم )20(، ويقبــع فــي زنازين ســجن »مجدو«، 
ــاري،  ــام اجل ــي الع ــون الثان ــر/ كان ــذ 9 يناي ــل من ومعتق
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ــه  ــى أن حّولت ــا إل ــي موقوف ــه بق ــخ اعتقال ــذ تاري من
ــرات االحتــالل إلــى االعتقــال اإلدارّي مؤخــرا ملــدة  مخاب
ــا  ــى م ــراب، وأمض ــرع باإلض ــه ش ــهر وعلي ــتة أش س
مجموعــه نحــو تســع ســنوات، ومتــزوج وأب لســبعة 

ــاء والبنــات. مــن األبن

ــا( مــن اخلليــل،  8- األســير مقــداد القواســمة )24 عاًم
مضــرب لليــوم )19(، ومعتقــل منــذ شــهر ينايــر العــام 
اجلــاري، ويقبــع فــي ســجن »عوفــر«، وهــو أســير ســابق 
تعــرض لالعتقــال عــدة مــرات، وأمضــى مــا مجموعــه 
فــي ســجون االحتــالل نحــو أربعــة أعــوام بــني أحــكام 
ــال  ــات االعتق ــه لعملي ــدأت مواجهت ــال إداري، وب واعتق
ــقيق  ــه ش ــي، ول ــب جامع ــو طال ــام 2015، وه ــذ ع من

أســير معتقــل منــذ شــهر آذار املنصــرم.

9- األســير يوســف العامــر، مضــرب لليــوم )12(، معتقل 
ــام،  ــدة ع ــا مل ــي موقوف ــران 2020، وبق ــهر حزي ــذ ش من
ــدة  ــاء بامل ــرار باالكتف ــدر ق ــرة، ص ــة األخي ــي احملكم وف
ــالل  ــلطات االحت ــجن، إال أن س ــي الس ــا ف ــي قضاه الت
أصــدرت أمــر اعتقــال إدارّي بحّقــه، علًمــا أنــه أمضى ما 
مجموعــه فــي ســجون االحتــالل نحــو ثمانــي ســنوات، 
كمــا أن غالبيــة أشــقائه تعرضــوا لالعتقــال وأحدهــم 
ال يــزال معتقــال وهــو األســير إبراهيــم العامــر، وخــاض 
ــران  ــهر حزي ــالل ش ــا خ ــدة )18( يوم ــتمر مل ــا اس إضراب
ــقف  ــد س ــود بتحدي ــى وع ــاء عل ــه بن ــرم وعّلق املنص

ــه اإلداري. اعتقال

10- األســير أحمــد حمامــرة )24 عاًمــا( مــن بيــت حلــم، 
ــذ 17 آب 2020،  ــل من ــر، معتق ــوم العاش ــرب للي مض
أصــدر االحتــالل بحّقــه أمــري اعتقــال إداري مدتهمــا 6 
أشــهر، وهــو أســير ســابق أمضــى مــا مجموعــه نحــو 
عامــني ونصــف، متــزوج ولــه طفــل، كان أحــد األســرى 

الذيــن شــاركوا فــي اإلضــراب اجلماعــي عــام 2017.

11- األســير أمجــد النمــورة )38 عاًمــا( مــن دورا/ اخلليــل، 
مضــرب لليــوم اخلامــس وهــو أســير ســابق أمضــى مــا 
مجموعــه أكثــر مــن 5 ســنوات، بــني أحــكام واعتقــال 
إداري، وســابقا تعــرض للمطــاردة لعــدة ســنوات، وأعــاد 
ــر  ــرين األول/ أكتوب ــن تش ــي الثام ــه ف ــالل اعتقال االحت
2020، وأصــدر بحّقــه أمــرّي اعتقــال إدارّي، وهــو متــزوج 
ــه  ــراد عائلت ــة أف ــا أن غالبي ــال، علم ــة أطف وأب لثالث

تعرضــت لالعتقــال.

12- األســير أكــرم الفســفوس )38 عامــا( مضــرب 
لليــوم اخلامــس، وهــو أســير ســابق اعتقــل عــدة مــرات 
ــد  ــفوس وكاي ــود الفس ــيرين محم ــقيق األس ــو ش وه
الفســفوس، معتقــل منــذ شــهر أكتوبــر 2020، إداريــا، 

ــاء. ــن األبن ــة م ــزوج وأب ألربع مت

 )16( لليــوم  مضــرب  نــوارة،  محمــد  األســير   -13
ــه االنفــرادي، ومعتقــل منــذ عــام  احتجاجــا علــى عزل

2001، وهــو محكــوم بالّســجن مــدى احليــاة.

االعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة؛ وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة 

كاملــة.48

وحــدات القمــع تقتحــم قســم )2( فــي ســجن 
النقــب وتعتــدي علــى األســرى

 قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن وحــدات 
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــجون االحت ــة إلدارة س ــع التابع القم
اقتحمــت صبــاح اليــوم األحــد، قســم )2( فــي ســجن 
ــت  ــرى، وعبث ــى األس ــدت عل ــراوي، واعت ــب الصح النق

ــخصية. ــم الش مبقتنياته

وأكــدت الهيئــة فــي بيــان صحفــي، أن هــذه الهجمــة 
ــن  ــام م ــل واالنتق ــة التنكي ــتمرارا لسياس ــي اس تأت
ــل  ــع داخ ــر واق ــة أم ــرض سياس ــة ف ــرانا، ومحاول أس

ــالت. ــجون واملعتق الس

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  وحــدات  أن  يذكــر 
قويــة  أجســام  ذوي  عســكريني  تضــم  االحتــالل، 
ــي  ــة ف ــة مختلف ــدات حربي ــي وح ــوا ف ــرات خدم وخب
ــة  ــات خاص ــا تدريب ــى عناصره ــالل، وتلق ــش االحت جي
ــل بهــم، باســتخدام أســلحة  لقمــع األســرى والتنكي
مختلفــة، منهــا الســالح األبيــض، والهــراوات، والغــاز 
املســيل للدمــوع، وأجهــزة كهربائيــة تــؤدي إلــى حــروق 
فــي اجلســم، وأســلحة تطلــق رصاصــا حارقــا، ورصــاص 
ــا، ورصــاص غريــب يحــدث آالمــا  »الدمــدم« احملــرم دولي

ــديدة.49 ش

48  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

49  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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الثاثاء 2021/8/10 

الصفــدي: ال بديــل حلــل الدولتــني الذي يجســد 
الدولة الفلســطينية املســتقلة

ــن  ــي أمي ــني األردن ــؤون املغترب ــة وش ــر اخلارجي ــث وزي بح
الصفــدي، أمــس )اإلثنــني( مــع املبعــوث اخلــاص لالحتــاد 
األوروبــي لعمليــة الســالم في الشــرق األوســط ســفني 
كومبانــز، اجلهــود املبذولــة للحفــاظ علــى التهدئــة فــي 
األراضــي الفلســطينية احملتلــة وإيجــاد أفــق سياســي 
لتحقيــق الســالم العــادي والشــامل علــى أســاس 
حــل الدولتــني ووفــق القانــون الدولــي ومبــادرة الســالم 

العربيــة وفــق بيــان للخارجيــة األردنيــة.

ونقــل البيــان عــن الوزيــر الصفــدي خــالل لقائــه 
ــده  ــالم تأكي ــة الس ــد لعملي ــي اجلدي ــوث األوروب املبع
علــى أنــه ال بديــل حلــل الدولتــني الــذي يجســد الدولــة 
الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة وعاصمتهــا 
ــران  ــن حزي ــع م ــوط الراب ــى خط ــة عل ــدس احملتل الق
جانــب  إلــى  وســالم  بأمــن  لتعيــش   1967 للعــام 
الســالم  وحتقيــق  الصــراع  حلــل  ســبيالً  إســرائيل 

الشــامل والعاديــل والدائــم.

كمــا أكــد الصفــدي أهميــة الــدول األوروبــي فــي جهود 
ــالم  ــق الس ــة لتحقي ــية حقيقي ــاق سياس ــاد آف إيج
ــى أن  ــان إل ودعــم االقتصــاد الفلســطيني، وأشــار البي
ــة  ــود املبذول ــاً اجله ــي بحث ــوث األوروب ــدي واملبع الصف
لدعــم وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني 
ــم  ــدي الدع ــاً الصف ــروا« مثمن ــطينيني »األون الفلس

ــة. ــي للوكال ــذي يقدمــه االحتــاد األوروب ــر ال الكبي

مــن جانبــه أكــد كومباتــز تثمينــه دور اململكــة األردنيــة 
وجهودهــا فــي احلفــاظ علــى التهدئــة وحمايــة فــرص 
ــى  ــرص عل ــى احل ــدد عل ــادل، وش ــالم الع ــق الس حتقي
ــة  اســتمرار التعــاون مــع األردن إلعــادة الزحــم للعملي

ــلمية. الس

ــى  ــارة إل ــي بزي ــبوع املاض ــام األس ــد ق ــز، ق وكان كومبان
األراضــي الفلســطينية وإســرائيل، والتقــى رئيــس 
الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية ووزيــر خارجيتــه 

ــي رام اهلل. ــي ف ــاض املالك ري

ــز مــع مســؤولني إســرائيليني فــي  كمــا ألتقــى كومبان
ــة  ــاء عملي ــاد إلحي ــود االحت ــن جه ــك ضم ــدس وذل الق
ــطيني  ــني الفلس ــني اجلانب ــة ب ــادة الثق ــالم وإع الس
واإلســرائيلي وإطــالق عمليــة سياســية تســاهم فــي 

ــات. ــة املفاوض ــى طاول ــني إل ــادة الطرف إع

تطالــب  مينيابولــس  مدينــة  فــي  تظاهــرة 
إلســرائيل األميركــي  الدعــم  بوقــف 

تظاهــر عشــرات املتضامنــني مــع احلــق الفلســطيني، 
إميــي  الســناتور  الكونغــرس  أمــام مكتــب عضــو 
واليــة  فــي  مينبابوليــس  مدينــة  مــن  كلوبوشــار 
مبنيوتــا، مطالبــني بإعــالن موقــف إنهــاء الدعــم 
السياســي واملســاعدة األميركيــة لنظــام الفصــل 

العنصــري فــي إســرائيل.

ورفــع املشــاركون فــي التظاهــرةـ التــي نظمتهــا 
ــرب فــي مينيبولــس، ومنظمــة  ــة مناهضــة احل جلن
»مســلمون العســكري«، ومنظمــة »إن لــم يكــن اآلن«، 
أمــام مكتــب الســناتور إميــي كلوبوشــتار، اإلعــالم 
الفلســطينية والفتتــات كتــب عليهــا شــعارات داعيــة 
ــطينيني. ــى الفلس ــرائيلية عل ــداءات اإلس ــف االعت لوق

ــد أن  ــر بع ــناتور كلوباش ــد الس ــرة ض ــاءت التظاه وج
ــن  ــر م ــه أكث ــع علي ــاس وق ــى التم ــرد عل ــت ال رفض
ــوق  ــن احلق ــاع ع ــة بالدف ــا، للمطالب ــن ناخبيه 1000 م
ــي  ــالت الت ــطينيني والعائ ــال الفلس ــانية لألطف اإلنس
تعيــش حتــت االحتــالل اإلســرائيلي عبــر التوقيــع علــى 
مشــروع القــرار رقــم )2590HR( الــذي ينــص علــى منــع 
ــرائيل  ــة إلس ــاعدات األميركي ــوال املس ــتخدام أم اس

ــطيني.50 ــعب الفلس ــد الش ــع ض ــال القم ــي أعم ف

اللوبــي اإلســرائيلي يتهــم رشــيدة طليــب 
مبعــاداة الســامية

العاصمــة  فــي  القــوي  اإلســرائيلي  اللوبــي  كــرر 
األميركيــة، اتهامــات »معــاداة الســامية« ضــد عضــو 
ــا  ــات له ــبب تعليق ــب، بس ــيدة طلي ــرس رش الكوجن
امــام املؤمتــر الوطنــي لالشــتراكيني الدميقراطيــني فــي 
ــتارة  ــف الس ــخاص خل ــن »االش ــدث ع ــنطن، تتح واش
ــت.  ــى ديتروي ــزة إل ــن غ ــا« م ــتغلون »بقيتن ــن يس الذي

وانتقــدت النائبــة طليــب، وهــي مــن أصــل فلســطيني، 
الذيــن  أولئــك  صممــه  »الــذي  والبنيــة  النظــام 
يســتغلون بقيتنــا لتحقيــق مكاســبهم اخلاصــة«.

واضافــت أن »البنيــة التــي نعيــش حتــت وطأتهــا اآلن مت 
تصميمهــا مــن قبــل أولئــك الذيــن يســتغلون البقيــة 
منــا لتحقيــق أرباحهــم اخلاصــة، أقــول دائمــاً للنــاس، 
انتــم تعلمــون أننــي ال أهتــم إذا كانــت القضيــة تتعلق 
بحقــوق اإلنســان العامليــة وكفاحنــا لتحرير فلســطني، 
أو صــد أولئــك الذيــن ال يؤمنــون باحلــد األدنــى لألجــور، 
ــق  ــم احل ــاس لديه ــدون أن الن ــن يعتق ــك الذي أو أولئ
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ــا أقــول لهــؤالء األشــخاص  ــة الصحيــة وأن فــي الرعاي
ــإن  ــه، ف ــرت خلف ــتار ونظ ــت الس ــهم، إذا فتح أنفس
ــم  ــال، ونع ــبون امل ــن يكس ــم م ــخاص ه ــس األش نف
ــا  ــخص م ــاك بش ــة هن ــن العنصري ــك م ــون ذل يفعل

ــال«.  ــب امل يكس

وقالــت طليــب: »إذا نظــرت خلــف الســتارة، فــي 
ميشــيغان – الواليــة التــي متثلهــا – أو فــي قطــاع غــزة، 
فــإن نفــس االشــخاص هــم مــن يكســبون املــال، إنهــم 
يفعلــون ذلــك للســيطرة علــى النــاس واضطهادهــم، 
ولذلــك يجــب محاربــة هــذه الهبــاكل«. وكانــت طليب 
تتحــدث عــن تغــول النظــام الرأســمالي الــذي يســحق 
كل مــا فــي طريقــة مــن أجــل كســب األربــاح، وإبقــاء 

البشــر أدوات مــن أجــل احلفــاظ علــى هــذه األربــاح.

وزعــم اللوبــي اليهــودي أن طليــب اســتخدمت مجازات 
معاديــة للســامية لتلميــح إلــى عصابــة يهوديــة 

ــس. ــن وراء الكوالي ــم م ــى العال ــيطر عل تس

ــة  ــة مكافح ــس رابط ــالت، رئي ــان غريني ــر جوناث ونش
إنــه  قــال فيهــا  تويتــر  تغريــدة علــى  التشــهير، 
ــن  ــتارة« ع ــف الس ــم »خل ــماع مزاع ــروع س ــن امل م
ــتغلون  ــرة« ويس ــطني ح ــون »فلس ــن مينع ــك الذي أولئ
األميركيــني العاديــني »مــن عضــو فــي الكونغــرس. 

يذكــر أن جوناثــان غرينبــالت ومنظمــة »أي. دي. إل« 
ــرى،  ــرائيلي األخ ــي اإلس ــات اللوب ــع منظم ــاون م بالتع
مثــل »اللجنــة األميركيــة اإلســرائيلية للعالقــات 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــة »مؤسس ــاك« ومنظم ــة إيب العام
ــب،  ــد طلي ــويه ض ــة تش ــنوا حمل ــات« ش الدميقراطي
العضــو الوحيــد فــي الكونغــرس األميركــي مــن أصــل 
ــام  ــي ع ــيحها ف ــوم األول لترش ــن الي ــطيني، م فلس
ــات  ــوا التبرع ــوال ونظم ــوا األم ــم جمع ــن ث 2018، وم
ملنافســتها، فــي االنتخابــات التمهيديــة فــي انتخابــات 

ــح. ــز مري ــازت بحي ــا ف ــام 2020، ولكنه ع

كمــا أن جونثــان غرينبــالت و«أي. دي. ال« واملنظمــات 
األخــرى طاملــا وجهــوا اتهامــات مبعــاداة الســامية 
لعضــو الكونغــرس األميركــي، إلهــان عمــر »مــن واليــة 
مينيســوتا«، بســبب مواقفهــا املؤيــدة حلقــوق اإلنســان 

ــطيني.51 الفلس
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تهويــدي  مشــروع  بتنفيــذ  يبــدأ  االحتــال 
هــدم  حملــة  اإلبراهيمــي  احلــرم  مبحيــط 
واســعة فــي يعبــد وعمليــات جتريــف فــي 

كيســان أراضــي 

كُشــف النقــاب، أمــس، عــن شــروع ســلطات االحتــالل 
ــي  ــرم اإلبراهيم ــي احل ــتيطاني ف ــروع اس ــذ مش بتنفي
ــوات  ــه ق ــذي شــنّت في ــل، فــي الوقــت ال ــة اخللي مبدين
االحتــالل حملــة هــدم واســعة فــي بلــدة يعبــد طالــت 
منشــآت جتاريــة وخزانــات ميــاه زراعيــة، وواصلــت 
عمليــات التجريــف فــي أراضــي قريــة كيســان، تزامــن 
ذلــك مــع تصعيــد املســتوطنني اعتداءاتهــم فــي 
القريــة نفســها، وأقدمــوا خاللهــا علــى التنكيــل 
مبواطــن وأبنائــه وزراعــة أشــجار ونصــب أعمــدة كهرباء 
ــب  ــى جان ــا، إل ــتيالء عليه ــداً لالس ــا متهي ــي أراضيه ف
 اقتحامهــم املوقــع األثــري فــي بلــدة سبســطية.

فقــد شــرعت ســلطات االحتــالل امــس، بتنفيــذ 
ــداً  ــاحات ومصع ــرات وس ــمل مم ــدي يش ــروع تهوي مش
لتســهيل اقتحــام املســتوطنني للمســجد اإلبراهيمــي 

ــل. ــي اخللي ف

ــرب  ــا يق ــى م ــتيالء عل ــى االس ــالل إل ــدف االحت ويه
300 متــر مربــع مــن ســاحات املســجد ومرافقــه، وقــد 
مت تخصيــص 2 مليــون شــيكل حتــى اآلن لتمويــل 

ــدي. ــروع التهوي املش

الهندســة  قســم  التهويــدي  املشــروع  وينفــذ 
واإلنشــاءات بــوزارة الدفــاع اإلســرائيلية وحتــت إشــراف 
مــا تســمى بـــ«اإلدارة املدنيــة« التابعــة لالحتــالل، ومــن 

ــهر. ــتة أش ــى س ــتمر حوال ــع أن يس املتوق

وطريــق  ممــر  إقامــة  التهويــدي  املشــروع  ويشــمل 
ــياراتهم  ــاة وبس ــتوطنني مش ــول املس ــهيل وص لتس
إلــى املســجد اإلبراهيمــي، إضافــة إلــى جانــب إقامــة 

ــرض. ــذات الغ ــد ل مصع

ورفضــت محكمــة االحتــالل فــي نيســان املاضــي، 
ــي  ــد كهربائ ــاء مصع ــد بن ــطينياً بتجمي ــاً فلس طلب

ــي. ــجد اإلبراهيم ــي املس ف

وســبق أن حصــل اخملطــط علــى مصادقــة الســلطات 
القضائيــة، ورئيــس احلكومــة اإلســرائيلية الســابق 

ــو. ــني نتنياه بنيام

ــالل  ــد االحت ــع ي ــتيطاني بوض ــروع االس ــدد املش ويه
اإلســرائيلي، علــى مرافــق تاريخيــة قــرب املســجد 
اإلبراهيمــي وســحب صالحيــة البنــاء والتخطيــط مــن 
بلديــة اخلليــل ومنحهــا ملــا تســمى بـــ«اإلدارة املدنيــة« 
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ــالل. ــة لالحت التابع

وفــي بلــدة يعبــد، جنــوب غربــي جنــني، هدمــت قــوات 
االحتــالل منشــآت جتاريــة وخزانــات ميــاه زراعيــة، 
ــي  ــني األهال ــات ب ــدالع مواجه ــا ان ــة أعقبه ــي عملي ف
وقــوات االحتــالل والتــي أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز 
ــن  ــدد م ــة ع ــن إصاب ــفر ع ــا أس ــوع، م ــيل للدم املس

ــاق. ــاالت اختن ــني بح املواطن

وقــال رئيــس بلديــة يعبــد الدكتــور ســامر أبــو بكــر: إن 
قــوات االحتــالل انتشــرت فــي ســاعة مبكــرة بشــكل 
مكثــف علــى املدخــل اجلنوبــي للبلــدة واملناطــق 
ــدم  ــرعت به ــان«، وش ــو دوت ــز »ماف ــى حاج ــة إل املؤدي
ــا  ــني أصحابه ــن ب ــرف م ــي ع ــة الت ــآت التجاري املنش
املواطنــون محمــد خالــد عطاطــرة، وعمــر عبــد الــرازق 
ــة  ــى برك ــة إل ــاعر، إضاف ــد الش ــي ومحم ــد الكيالن زي

ــاه. ــزان مي وخ

الهــدم هــذه جــاءت  أن عمليــة  بكــر  أبــو  وأكــد 
ــاق  ــق اخلن ــي تضيي ــالل ف ــات االحت ــتمراراً لسياس اس
ــة  علــى املواطنــني فــي بلــدة يعبــد، التــي تعتبــر مبثاب
ــتوطنات  ــا مس ــد فيه ــي توج ــدة الت ــة الوحي املنطق

ــني. ــة جن ــي محافظ ف

وزعمــت قــوات االحتــالل، أن عمليــة الهــدم متــت 
ــى  ــتهدفة عل ــآت املس ــاب املنش ــول أصح ــدم حص لع
التراخيــص الالزمــة، واعتــدت بالضــرب علــى عــدد مــن 
ــهود  ــه ش ــد في ــت أك ــي وق ــز، ف ــى احلاج ــبان عل الش
عيــان أن اجلنــود أوقفــوا املركبــات املــارة وفتشــوها 

ــني52. ــن املواطن ــدد م ــى ع ــرب عل ــدوا بالض واعت

ــودي  ــي اليه ــدوق القوم ــام اآلن«: الصن »الس
واســعة  اســتيطان  لعمليــات  يخطــط 

احملتلــة باألراضــي 

حــذرت حركــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية مــن مغبــة 
إقــدام الصنــدوق القومــي اليهــودي علــى تنفيــذ 
مخطــط له بتخصيــص 100 مليون شــيكل لتســجيل 
أراض فــي إســرائيل واألراضــي احملتلــة مبــا فيهــا القــدس 

ــرقية. الش

وأشــارت »الســالم اآلن« إلــى أن مجلــس إدارة الصنــدوق 
القومــي اليهــودي ســيصادق علــى األرجــح علــى هــذه 

اخلطــة فــي األيــام املقبلــة، رمبــا فــي 19 آب اجلــاري.

ــل أن  ــن احملتم ــام«: »م ــل »األي ــر وص ــي تقري ــت ف وقال
ــتوطنات  ــر للمس ــيع كبي ــى توس ــوة إل ــول اخلط تتح

52  جريدة األيام

فــي األراضــي احملتلــة والقــدس الشــرقية، كمــا أنــه فــي 
القــدس الشــرقية هنــاك خطــر طــرد مئــات ورمبــا آالف 
ــراءات  ــرار اإلج ــى غ ــم، عل ــن منازله ــطينيني م الفلس
ــلوان”. ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــام ف ــذه األي ــري ه ــي جت الت

»الصنــدوق  أن  إلــى  اآلن«  »الســالم  وأشــارت 
ــي  ــدوق القوم ــى الصن ــول إل ــودي يتح ــي اليه القوم
ــي  ــجيل ف ــراءات التس ــؤدي إج ــد ت ــتوطنني، وق للمس
األراضــي احملتلــة والقــدس الشــرقية إلــى جتريــد واســع 
النطــاق للفلســطينيني، كمــا هــو احلــال فــي الشــيخ 

جــراح وســلوان، وتوســيع املســتوطنات”.

ــة  ــو مؤسس ــودي ه ــي اليه ــدوق القوم ــت: »الصن وقال
وطنيــة للشــعب اليهــودي بأســره وال ينبغــي أن تخــدم 
ــع  ــا تض ــية ألنه ــة السياس ــن اخلريط ــًدا م ــا واح جانًب
احلقائــق علــى األرض التــي تعــرض دولــة إســرائيل 
للخطــر، نحــن ندعــو كل املنظمــات التــي هــي طــرف 
فــي مجلــس إدارة الصنــدوق القومي اليهــودي: ال تكونوا 
منظمــات سياســية، ال تدعــوا ممثليكــم يصوتــون 

ــتيطان”. ــالل واالس ــق االحت لتعمي

وأضافــت: »يهــدف املشــروع إلــى البحــث فــي ســجالت 
الصنــدوق القومــي اليهــودي عــن األراضــي والصفقــات 
التــي لــم يتــم اســتكمالها أو تســجيلها فــي مكتــب 
تســجيل األراضــي، ومحاولــة اســتكمالها وتســجيلها، 
فوفًقــا للصنــدوق القومــي اليهــودي فإنــه توجــد فــي 
ــي 17000 ملــف مــن املســتندات التــي  ســجالته حوال
بينهــا مســتندات تشــهد علــى الصفقــات واملمتلكات 
التــي ميكــن تنفيذهــا، إذا مــا خضعــت إلجــراءات 

بيروقراطيــة وقانونيــة مناســبة”.

التــي ســيتم  امللفــات  تلــك  وتابعــت: »مــن بــني 
ــي  ــا ف ــي 530 ملف ــاك حوال ــجيلها هن ــا وتس فحصه
ــرقية”. ــدس الش ــي الق ــاً ف ــة و2050 ملف ــة الغربي الضف

ونقلــت عــن وثيقــة للصنــدوق القومــي اليهــودي 
قولهــا: »وفًقــا للتقديــر األولــي، يبــدو أن 88% مــن 
ملفــات )ســجالت الشــراء( لــم تكتمــل )بســبب وجــود 
اقتــراح او مفاوضــات(، ولكــن فــي الوقــت نفســه، يجب 
ــا إذا  ــد م ــل حتدي ــن أج ــق م ــتندات بعم ــة املس دراس
كانــت هنــاك نيــة لصفقــة مــن منظــور قانونــي )ميكن 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــجيل ...( باإلضاف ــة للتس ــون كافي أن تك
بنــاًء علــى اخلبــرة الســابقة فــي الســلوك فــي احملاكــم، 
ــجيل  ــا بتس ــن القضاي ــى م ــة العظم ــت الغالبي انته
و/أو  اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  باســم  احلقــوق 
الشــركات التابعــة لــه. وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه حتــى 
وقــت كتابــة هــذا التقريــر، انتهــى تســجيل مئــات مــن 

ــاح”. ــاالت بنج ــذه احل ه
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وفــي هــذا الصــدد قالــت »الســالم اآلن«: »هــذا يعنــي 
أنــه فــي بعــض احلــاالت، تُظهــر املســتندات فقــط نيــة 
لصفقــات الوســاطة، و /أو التفــاوض الــذي لــم يصبــح 
ــن  ــة، ميك ــة القانوني ــن الناحي ــك، م ــع ذل ــة، وم صفق
القــول إن النيــة لصفقــة موجــودة، وعلــى هــذا ميكــن 
ــودي،  ــي اليه ــدوق القوم ــم الصن ــجيل األرض باس تس
القومــي  للصنــدوق  وفًقــا  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
اليهــودي، تُظهــر التجــارب الســابقة أن الصنــدوق 
جنــح فــي إقنــاع احملاكــم بتســجيل العقــارات باســمها 
وبالتالــي فــإن فــرص النجــاح فــي ملفــات اخــرى 

ــرة”. كبي

مــع  اإلســرائيلية  احملاكــم  تواطــؤ  هــذا  ويظهــر 
الصنــدوق القومــي اليهــودي فــي االســتيالء علــى أراض 

فلســطينية.

وأشــارت »الســالم اآلن« الــى ان الصنــدوق القومــي 
اليهــودي يّدعــي شــراء عقــارات فــي الضفــة الغربيــة 
»فــي الغالــب بعــد عــام 1967 مــن قبــل شــركة تابعــة 
للصنــدوق الوطنــي اليهــودي تدعــى »هيمانوتــا« وهــي 
مســجلة فــي اإلدارة املدنيــة، فــي حــني مت شــراء القليــل 
مــن العقــارات مــن قبــل الصنــدوق القومــي اليهــودي 

فــي الضفــة الغربيــة قبــل عــام 1948”.

وقالــت: »بحســب تقديــر الصنــدوق القومــي اليهــودي 
فــإن مــن بــني كل هــذه امللفــات، ميكــن تســجيل 
إذا  أنــه  وتنفيــذ حوالــي 170 ملفــاً، واملعنــى هــو 
متكنــوا مــن تســجيل هــذه األراضــي باســم الصنــدوق 
القومــي اليهــودي، فيمكــن اســتخدامها لتوســيع 

املســتوطنات”.

ولفتــت »الســالم اآلن« إلــى انه »فــي القدس الشــرقية، 
ــة هــي 2050 عقــارًا مســاحتها 2500  العقــارات املعني
ــل  ــن قب ــتحواذ م ــد االس ــت قي ــراؤها أو كان دومن مت ش

الصنــدوق القومــي اليهــودي قبــل عــام 1948”.

ــني،  ــك احل ــذ ذل ــرت من ــي م ــود الت ــي العق ــت: »ف وقال
فــي ظــل احلكومــة األردنيــة ثــم حتــت الســيطرة 
ــوا  ــطينيني انتقل ــرض أن آالف الفلس ــرائيلية، يفت اإلس
ــن  ــةـ ميك ــروف مختلف ــي ظ ــارات ف ــذه العق ــى ه إل
ــاغرة  ــت ش ــارات كان ــذه العق ــة ه ــراض أن غالبي االفت
ــكن”. ــتخدامها كس ــن اس ــدالً م ــام 1948، ب ــل ع قب

ــيخ  ــي الش ــالء ف ــاوى اإلخ ــرار دع ــى غ ــت: »عل وأضاف
ــدوق القومــي اليهــودي  جــراح وســلوان، يســعى الصن
إلــى تأســيس ادعاءاتــه علــى القانــون التمييــزي الــذي 
صــدر فــي عــام 1970 )قانــون األمــور القانونيــة واإلدارية( 
والــذي ميكـّـن اليهــود مــن العــودة إلــى املمتلــكات التــي 

فقدوهــا فــي القــدس الشــرقية قبــل عــام 1948، بينما 
ال ميلــك الفلســطينيون هــذا احلــق”.53

األســير نــادر أبــو عبيــد مــن جنــني يدخــل 
عامــه الـــ 41 فــي ســجون االحتــال

ــن  ــا( م ــد )36 عام ــو عبي ــل أب ــادر نبي ــير ن ــل األس دخ
مدينــة جنــني، اليــوم الثالثــاء، عامــه الرابــع عشــر علــى 

ــالل اإلســرائيلي. ــي فــي ســجون االحت التوال

وذكــر مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصر ســمور لـ« 
وفــا »، أن األســير أبــو عبيد اعتقــل بتاريــخ 2008/08/10، 
ــة  ــدرت محكم ــوارة، وأص ــز ح ــى حاج ــروره عل ــالل م خ

االحتــالل بحقــه حكمــا بالســجن ملــدة 17 عامــا.54

سياســة  متــارس  إســرائيل  القواســمي: 
الفصــل العنصــري ونظــام »االبارتهايــد« ضــد 

لفلســطينيني ا

ــدث  ــح واملتح ــة فت ــوري حلرك ــس الث ــو اجملل ــد عض  أك
ــا  ــة م ــمي، حقيق ــامه القواس ــمها أس ــمي باس الرس
تقــوم بــه إســرائيل علــى األرض مــن ممارســات عنصريــة 
ــي  ــا يجــري ف ضــد الشــعب الفلســطيني وخاصــة م
ــن  ــني م ــالء للمواطن ــوت وإخ ــدم للبي ــن ه ــدس م الق
منازلهــم فــي الشــيخ جــراح وســلوان وبطــن الهــوى 
ــه  ــوم ب ــا تق ــة، وم ــة الغربي ــدن الضف ــن م ــا م وغيره

مــن حصــار علــى قطــاع غــزة.

وأضــاف القواســمي خــالل لقائــه اليــوم الثالثــاء، عبــر 
ــا تخصــص إعــالم،  ــا أميركي ــدا طالبي ــق زووم، وف تطبي
ــه أن  ــن ل ــة ال ميك ــم عالي ــي ذا قي ــعب األميرك إن الش
ــا  ــل م ــي أق ــاتها الت ــرائيل وممارس ــم إس ــل بجرائ يقب
ــري،  ــل العنص ــد والفص ــام االبرتاي ــا بنظ ــن وصفه ميك
موضحــا أن نضــال الشــعب الفلســطيني هــو نضــال 
ضــد اإلحتــالل اإلســرائيلي، وليــس لدينــا أي عــداء مــع 
الديانــه اليهوديــة مطلقــا، وأن هنــاك فــرق كبيــر بــني 
ــاداة  ــني مع ــاده وب ــرائيلي وانتق ــالل اإلس ــاداة اإلحت مع
الفلســطينية  القيــادة  وأن  الســامية،  أو  اليهوديــة 
ــادرة  ــرارات الص ــة والق ــرعية الدولي ــكة بالش متمس

ــن. ــس األم ــدة ومجل ــن األمم املتح ع

ــا  ــح فيه ــة، أوض ــئلة هام ــوار وأس ــاء ح ــل اللق وتخل
ــي  ــون الدول ــن القان ــرب م ــرائيل ته ــمي أن إس القواس
لتعقيــد  وذلــك  والديــن،  للتاريــخ  واســتحقاقاته  
ــوم  ــا تق ــر م ــالل، ولتبري ــر اإلحت ــة عم ــهد وإطال املش
ــة  ــني الدولي ــن كل القوان ــة ع ــات خارج ــن ممارس ــه م ب

53  جريدة األيام

54  صحيفة الحياة الجديدة
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واإلنســانية.55

األربعاء 2021/8/11 

رفضــاً  اإلبراهيمــي  احلــرب  أمــام  اعتصــام 
ــوات  ــد ودع ــدي اجلدي ــال التهوي ــط االحت خملط

إلفشــاله باملســجد  لاعتــكاف 

الدينيــة وحركــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  نظمــت 
»فتــح« إقليــم وســط اخلليــل، مبشــاركة حمــاة احلــرم 
اإلبراهيمــي، أمــس وقفــة احتجاجيــة أمــام احلــرم 
اإلبراهيمــي الشــريف، رفضــاً ملشــروع االحتــالل بتنفيــذ 
مخطــط تهويــدي جديــد فــي احلــرم اإلبراهيمــي، 
ــد  ــيارات ومصع ــف للس ــر ومواق ــة جس ــمل إقام يش
ــم  ــهيل وصوله ــتوطنني وتس ــة املس ــي، خلدم كهربائ
ــر  ــيطرتهم وتغيي ــم وس ــط هيمنته ــرم، وبس ــى احل إل
ــة، فيمــا دعــا املفتــي العــام الشــيخ  معاملــه التاريخي
محمــد أحمــد حســني، إلــى رفــض مشــاريع االحتــالل 
التهويديــة للمســجد األقصــى. وقــال املفتــي حســني 
ــروع  ــوي الش ــالل تن ــلطات االحت ــس، »س ــان، أم ــي بي ف
ــام  ــهيل اقتح ــد لتس ــاحاتت ومصع ــرات وس ــل مم بعم
اخلليــل،  فــي  اإلبراهيمــي  للمســجد  املســتوطنني 
ــر(  ــن )300 مت ــرب م ــا يق ــى م ــتيالء عل ــي اإلس مايعن
ــكل  ــا يش ــه، م ــجد ومرافق ــاحات املس ــن س ــع م مرب
ــلمني  ــة املس ــى ملكي ــداً عل ــاص جدي ــداء صارخ اعت
ــاً  ــاكاً واضح ــي، وانته ــجد اإلبراهيم ــة للمس اخلالص
لالتفاقــات الدوليــة التــي تكفــل حمايــة األماكــن 
ــر  ــك أن يج ــأن ذل ــن ش ــادة، وم ــة العب ــة، وحري املقدس
املنطقــة إلــى مزيــد مــن التوتــر والتصعيــد، مــع 
ــن  ــة ل ــات اخلبيث ــذه اخملطط ــل ه ــى أن مث ــد عل التأكي
تغيــر مــن احلــق الثابــت للمســلمني فــي مســاجدهم 

وأوقافهــم«.56 

البيــت األبيــض يؤكــد مجــدداً دعمــه الكامــل 
إلســرائيل

عبــرت نائبــة الرئيــس األميركــي، كامــاال هاريــس، 
عــن دعمهــا الكامــل إلســرائيل وأكــدت إلتــزم البيــت 

ــا. ــان أمنه ــض بضم األبي

جــاء ذلــك بحســب بيــان للبيــت األبيــض، خــالل اتصال 
ــالل،  ــة االحت ــس دول ــع رئي ــس م ــه هاري ــي أجرت هاتف
اســحق هرتســوغ، مســاء أمــس األول، وذلــك فــي إطــار 
تقــدمي التهانــي لــه مبناســبة تســلمه مهــام منصبــه.

ــات املتحــدة بحــل  ــزام الوالي ــس »الت كمــا أكــدت هاري
55  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

56  جريدة األيام

ــز  ــطيني، وتعزي ــرائيلي الفلس ــراع اإلس ــني للص الدولت
احلريــة واألمــن والكرامــة وإتاحــة الفرصــة للنــاس مــن 
كال اجلانبــني، وفقــاً ملــا جــاء فــي بيــان البيــت األبيــض. 

ــأت  ــم ي ــة، ل ــن املكامل ــرائيلي ع ــان اإلس ــر أن البي يذك
ذكــر القضيــة الفلســطينية، بــل ركــز بــدالً مــن ذلــك 
علــى ضــرورة دعــم الــدول إلســرائيل لتطبيــع العالقــات 
مــع »جيرانهــا العــرب«. واتفــق الطرفــان علــى مواصلــة 
ــع  ــات التطبي الدعــم األميركــي لالســتمرار فــي عملي
ــوغ  ــدث هرتس ــوار. وحت ــرائيل ودول اجل ــني إس ــوار ب واحل
الالســامية  »مظاهــر  علــى  املترتبــة  اخملاطــر  عــن 
اآلخــذة باالزديــا« حســب تعبيــره. مشــيراً إلــى أهميــة 
اتخــاذ خطــوات عمليــة للقضــاء علــى تلــك املظاهــر 
ــي  ــراءات الت ــس اإلج ــت هارت ــان، امتدح ــب البي وبحس
أعلنــت عنهــا إســرائيل بشــأن مواجهــة أزمــة تغييــر 
املنــاخ ووضــع حلــول ملشــكالت شــح امليــاه في الشــرق 

األوسط.57

االحتــال ينفــذ حمــات هــدم وجتريــف ودهــم 
بآليــات ثقيلــة فــي ســاحات احلــرم  حفــر 

اإلبراهيمــي

هدمــت قــوات االحتــالل، أمــس، منــزالً فــي بلدة ســلوان 
وجرفــت طريقــاً فــي بلــدة بتيــر، وأخطــرت بهــدم غرفــة 
زراعيــة وخــزان ميــاه فــي بلــدة اخلضــر، وشــنت حملــة 
ــاب  ــا ش ــب خالله ــدة أصي ــات ع ــي محافظ ــم ف ده
ــالق  ــع إط ــن م ــاق، بالتزام ــون باالختن ــروح ومواطن بج
جنودهــا النــار علــى فتــاة واعتقالهــا بزعــم محاولتهــا 
تنفيــذ عمليــة طعــن جنــوب نابلــس، ومهاجمــة 

 مستوطنني منازل في أطراف بلدة عوريف. 
حفــر  عمليــات  االحتــالل،  ســلطات  نفــذت  كمــا 
اإلبراهيمــي  احلــرم  ســاحات  فــي  ثقيلــة  بآليــات 

 في إطار مخطط تهويدي استيطاني. 
فقــد نفــذت جرافــات االحتــالل حتــت حراســة مشــددة 
عمليــات حفر علــى بعد 100 متــر من احلــرم اإلبراهيمي، 

 لشق طريق في ساحاته اخلارجية الغربية. 
ــة  ــؤون الديني ــاف والش ــّددت وزارة األوق ــا، ن ــن جانبه م
صريحــا  تعديــا  واعتبرتــه  االســتيطاني  باخملطــط 
علــى حــق دولــة فلســطني وحكومتهــا فــي الســيادة 
بشــكل  وأوقافــه  مرافقــه،  وكافــة  احلــرم،  علــى 
شــكلها  التــي  للجــان  حتــى  وجتــاوزا  حصــري، 
ــي  ــر ف ــداث أي تغيي ــع إح ــت مبن ــي قض ــالل، الت االحت

 احلرم اإلبراهيمي ومرافقه التابعة له. 
فــي بلــدة ســلوان، جنــوب املســجد األقصــى، هدمــت 
ســلطات االحتــالل منــزالً مــن طابقــني ســكنيني، يعــود 

57  جريدة األيام
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للشقيقني رماح وعلي عودة. 

وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت حــي 
بئــر أيــوب مــن ســلوان، ومنعــت املواطنــني مــن التواجد 
ــرت  ــردا، وأجب ــؤوي 12 ف ــذي يُ ــزل ال ــط املن ــي محي ف
 العائلــة علــى تفريــغ محتوياته، قبــل أن تباشــر بهدمه.

فــي بلــدة بتيــر غــرب بيــت حلــم، جرفــت آليــات االحتالل 
طريقا معبدا. 

وأفــاد الناشــط فــي مجــال مقاومــة االســتيطان واجلدار 
فــي بتيــر عمــر القيســي، والصحافــي مصطفــى بــدر، 
ــي  ــق ف ــف طري ــت بتجري ــالل قام ــات االحت ــأن جراف ب
ــو  ــن أب ــوض »باط ــي ح ــدون« ف ــرم حدي ــة »ك منطق

حسن« شرق البلدة، بطول كيلومتر. 

ــف،  ــة التجري ــدوا لعملي ــي تص ــى أن األهال ــار إل وأش
ــو  ــى عض ــدوا عل ــالل اعت ــود االحت ــى أن جن ــاً إل الفت
البلديــة زكــي البطمــة )60 عامــا( واملوظــف فــي 

البلدية سعيد أبو حارثية. 

ــش  ــان، أن جي ــي بي ــي، ف ــم احملل ــت وزارة احلك وأوضح
ــا  ــرة مصطحب ــوة كبي ــة بق ــق املنطق ــالل أغل االحت
معــه جرافــات وآليــات ثقيلــة، وباشــر بتدميــر املشــروع 
ــار  ــرض 5 أمت ــم( وع ــول )1.5ك ــارع، بط ــف الش وجتري
ــتنادية،  ــوار اس ــون وأس ــاف باط ــن أكت ــه م وملحقات
ــوزارة  ــت ال ــد أن قام ــع، بع ــي املوق ــجار ف ــالع األش واقت
بتنفيــذه بتمويــل مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة 

ــيكل ــف ش ــة 650 أل بقيم

ــي  ــل ألهال ــذ البدي ــو املنف ــارع ه ــذا الش ــت أن ه .وبين
ــى  ــة إل ــة اجلنوبي ــن اجله ــدة م ــدم البل ــدة، ويخ البل
األراضــي  مــن  دومنــا   650 إلــى  ويصــل  الشــمالية 
ــزالً، وأن  ــارب 25 من ــا يق ــدم م ــجرة، ويخ ــة املش الزراعي
هــذه املنطقــة هــي املتبقيــة ألهالــي البلــدة للتوســع 

السكاني فيها. 

وفــي بلــدة اخلضــر، جنــوب بيــت حلــم، أخطــرت 
 ســلطات االحتــالل بهــدم غرفــة زراعيــة وخــزان ميــاه.

ــع  ــة تق ــة الزراعي ــأن الغرف ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
فــي منطقــة وادي الشــامي، وتعــود للمواطــن إبراهيــم 

سليمان صالح. 

بهدمهــا  أخطــر  االحتــالل  أن  إلــى  وأشــارت 
أن  مبينــًة  الترخيــص،  عــدم  بحجــة 
نفســها. املنطقــة  فــي  يقــع  امليــاه   خــزان 

مــن جهــة أخــرى، أصيبــت فتــاة برصــاص جيــش 
 االحتــالل قــرب مســتوطنة »يتســهار« جنــوب نابلــس.

ــت  ــالل أطلق ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال

ــؤدي  ــدوار امل ــرب ال ــا ق ــالل وجوده ــاة خ ــى فت ــار عل الن
ــق نابلــس قلقيليــة فــي بلــدة حــوارة، دون أن  إلــى طري

يتسنى معرفة حالتها الصحية. 

ــطينية  ــرائيلية، أن »فلس ــة إس ــع إخباري ــت مواق وزعم
حاولــت تنفيــذ عمليــة طعــن بالقــرب مــن مســتوطنة 

»يتسهار«، ومت إطالق النار صوبها واعتقالها. 

فــي اإلطــار، أصيــب مواطنــون بحــاالت اختنــاق، خــالل 
مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوات االحتــالل بلــدة 

برقني، جنوب غربي جنني. 

ــة: إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  وقالــت مصــادر محلي
بلــدة برقــني ودهمــت منــازل مــا أدى إلــى انــدالع 
مواجهــات بــني الشــبان وجنــود االحتــالل الذيــن أطلقوا 
القنابــل الصوتيــة واألعيــرة احليــة، مــا أدى إلــى وقــوع 

إصابات باالختناق. 

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل كثفــت مــن انتشــارها 
العســكري فــي محيــط قــرى وبلــدات ضاحيــة صبــاح 
اخليــر فــي جنــني، واجللمــة، وكفــر دان، وكفيــرت، وكفــر 

قود. 

ــب  ــرم، أصي ــمال طولك ــون، ش ــر الغص ــدة دي ــي بل وف
شــاب بجــروح وآخــرون بحــاالت اختنــاق، خــالل تصــدي 

املواطنني لعملية اقتحام. 

ــالل اقتحمــت  ــوات االحت ــة أن ق وذكــرت مصــادر محلي
ــني  ــدور بعدهــا مواجهــات ب ــاء لت ــدة ودهمــت أحي البل
الشــبان واجلنــود الذيــن أطلقــوا قنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع واألعيــرة الناريــة مــا أدى إلــى إصابــة الشــاب 
ــى  ــوا عل ــل أن يقدم ــروح قب ــون بج ــو زيت ــاد أب ــؤي زي ل

اعتقاله. 

االســتيطانية،  االعتــداءات  صعيــد  وعلــى 
املواطنــني  منــازل  مســتوطنون  هاجــم 
نابلــس. جنــوب  عوريــف،   فــي 

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضفــة، 
مســتوطني  مــن  مجموعــة  إن  دغلــس:  غســان 
»يتســهار« هاجمــوا منــازل املواطنــني فــي احلــارة 
ــي  ــف، وتصــدى لهــم األهال ــدة عوري الشــرقية مــن بل
ــي  ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــات م ــدالع مواجه ــط ان وس

املنطقــة.58

58  جريدة األيام
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ــتيطانية  ــدة اس ــح- 0022 وح ــس« تفض “هآرت
ــاب االرض ــل 008 الصح ــة مقاب ــي الضف ف

النوايــا  العبريــة  »هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت 
االســرائيلية اخلبيثــة جتــاه اعــالن حكومــة بينــت 
الســماح ببنــاء اكثــر مــن 800 شــقة للفلســطينيني 
فــي مناقــط »ج« مقابــل 2200 وحــدة اســتيطانية 

. طنني للمســتو

كانــت  للفلســطينيني  خاصــة  االراضــي  وهــذه 
اســرائيل منعــت البنــاء فيهــا وهدمــت املنــازل بشــكل 

هســتيري.

وهــذا االعــالن يتزامــن مــع زيــارة رئيــس وكالــة اخملابــرات 
ــز  ــام بيرن ــه« ويلي ــي أي إي ــة الـــ »س ــة األميركي املركزي
ــرائيلية  ــة االس ــس احلكوم ــه رئي ــة ولقائ ــى املنطق ال
ــاس. ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــت والرئي ــي بين نتفال

وكان موقــع »يديعــوت احرنــوت« قــال ان » هــذه خطــوة 
إســرائيلية دراماتيكيــة وغيــر عاديــة لــم يتــم القيــام 
بهــا منــذ ســنوات. حــول املنطقــة )ج( ، اخلاضعــة 
للســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة وتشــكل حوالــي %60 

مــن مســاحة الضفــة.

ــن  ــري إن م ــع العب ــي رام اهلل للموق ــادر ف ــت مص وقال
ــة  ــق احلكوم ــو منس ــوم ه ــر الي ــى األم ــم عل أطلعه

ــان. ــان علي ــرائيلية غس اإلس

ــي 5  ــتبنى ف ــكنية س ــدات الس ــع أن الوح ــوه املوق ون
مناطــق فــي الضفــة الغربية.)فــي املعصــرة ببيــت حلــم 
ــني  ــقوفة بجن ــا واملس ــة عاب ــني خرب ــا بجن ــر الباش بي

ــا بيــت حلــم(. ــة زكري وخرب

ــط  ــطينية تضغ ــلطة الفلس ــوت إن الس ــت يديع وقال
ــى  ــة عل ــة للموافق ــرة طويل ــذ فت ــرائيل من ــى إس عل
ــرة  ــت األخي ــد أن رفض ــة )ج( ، بع ــي املنطق ــاء ف البن
لســنوات عديــدة املوافقــة علــى البنــاء . وعبــرت 
الســلطة عــن ارتياحهــا لنجاحهــا فــي جعــل إســرائيل 
ــا.59 ــية أيض ــة سياس ــه أهمي ــذي ل ــرار ال ــذا الق ــذ ه تتخ

ــدس  ــى بالق ــن 18 مبن ــر م ــدم أكث ــال ه االحت
ــة العــام ــذ بداي من

فــادي  الفلســطيني  القــدس  شــؤون  وزيــر  قــال 
االحتــالل  ســلطات  إن  األربعــاء،  الهدمــي، 
مبنــى   81 مــن  أكثــر  هدمــت  اإلســرائيلية 
اجلــاري. العــام  بدايــة  منــذ  الشــرقية،   بالقــدس 

وأضــاف الهدمــي إن »تصاعــد عمليات الهــدم، ترافق مع 

 اإلخبارية
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زيــادة مخاطــر إخــالء مئــات الفلســطينيني مــن منــازل 
يقيمــون فيهــا منــذ عقــود طويلــة فــي حــي الشــيخ 
 جــراح وبلــدة ســلوان لصالح مســتوطنني إســرائيليني”.

جــاءت أقــوال الهدمــي جــاءت خــالل اســتقباله ســفراء 
ــة  ــدى دول ــن ل ــة املعتمدي ــكا الالتيني ــي دول أمري وممثل
 فلســطني، فــي مكتبــه شــمال مدينــة القــدس.

وتشــيلي  االرجنتــني  ســفراء  الهدمــي  واســتقبل 
واملكســيك. واالكــوادور  وفنزويــال   والبرازيــل 

ووَضــع وزيــر شــؤون القــدس ســفراء الــدول فــي 
صــورة األوضــاع اخلطيــرة التــي متــر بهــا مدينــة 
القــدس، وبخاصــة تصاعــد عمليــات هــدم املنــازل 
ــطينيني  ــات الفلس ــري ملئ ــالء القس ــات االخ ومخطط
وســلوان. جــراح  الشــيخ  فــي  منازلهــم   مــن 

عشــرات  هــدم  مخطــط  مــن  أيضــا  وحــذر 
ســلوان. بلــدة  فــي  البســتان  حــي  فــي   املنــازل 

ــروع  ــر املش ــى مخاط ــفراء عل ــي الس ــع الهدم وأطل
ــذي  اإلســرائيلي املســمى مركــز القــدس الشــرقية، ال
يســتهدف أهــم املراكز التجاريــة والثقافية والســكانية 
 فــي مدينــة القــدس الشــرقية، بحســب البيــان.

»اخملطــط  أن  إلــى  القــدس  شــؤون  وزيــر  وأشــار 
نعرفــه  الــذي  املدينــة  وجــه  تغييــر  يســتهدف 
سلســلة  عبــر  وذلــك  )التطويــر(  مســمى  حتــت 
مــن املعيقــات والقيــود مبــا فيهــا حتديــد نســب 
املدينــة”. طابــع  وتغييــر  الطوابــق  وعــدد   البنــاء 

ــالل،  ــلطات االحت ــي أن س ــر الهدم ــح الوزي ــا أوض كم
واصلــت تصعيــد عمليــات االعتقــال فــي املدينــة، مبــا 

ــال.60 ــوف األطف ــي صف ــك ف ــي ذل ف

نــادي األســير: أســرى »النقــب« يســتأنفون 
ــوات  ــدة خط ــد ع ــجن بع ــع إدارة الس ــوار م احل

احتجاجيــة

قــال نــادي األســير إّن أســرى ســجن »النقب« اســتأنفوا 
احلــوار مــع إدارة الســجن، وإعــادة األســرى الذيــن مت 
ــم  ــماح له ــم )2(، والس ــي قس ــم ف ــم ونقله قمعه
بتقــدمي شــكوى ضــد الّســجانني الذيــن أقدمــوا علــى 
ــتئناف  ــة الس ــك كمقدم ــدات، وذل ــير زي ــرب األس ض

ــوار. احل

يأتــي ذلــك بعــد سلســلة خطــوات احتجاجيــة نّفذهــا 
ــداء الّســجانني  ــى اعت ــام ردًا عل ــى مــدار أي األســرى عل
ــا  ــذ )31( يوًم ــام من ــن الطع ــرب ع ــير املض ــى األس عل
ســالم زيــدات مــن بلــدة بنــي نعيــم مبحافظــة اخلليــل.

ــوم األربعــاء،  ــه، الي ــان ل ــي بي ــادي األســير، ف وأوضــح ن
أن ســجن »النقــب« شــهد سلســلة مــن االقتحامــات 
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والتفتيشــات املتكــررة علــى مــدار أيــام، وأقدمــت قــوات 
القمــع علــى تخريــب وتدميــر كافــة مقتنيــات األســرى 
خاصــة فــي قســم )2(، وعلــى إثــر ذلــك أغلــق األســرى 
ــام،  ــات الطع ــوا وجب ــجن، وأرجع ــام الّس ــة أقس كاف

ورفضــوا حــوار اإلدارة.

وكان األســرى ســلموا اإلدارة جملــة مــن املطالبــات 
ــني  ــاس باألســرى املضرب ــدم املس ــق بع ــا يتعل ــا م منه
عــن الطعــام، ووقــف االقتحامــات والتصعيــد املتواصــل 
بحّقهــم، واشــترطوا الســتئناف احلــوار إعادتهــم إلــى 

ــامهم. أقس

ولفــت نــادي األســير إلــى أنّــه ووفقــا آلخــر املعلومــات 
اخلاصــة باألســرى املضربــني عــن الطعــام، فقــد مت نقــل 
مجموعــة مــن احملتجزيــن فــي زنازيــن ســجن »النقــب« 
إلــى زنازيــن ســجن »عســقالن« التــي تعتبــر مــن أســوأ 
ــد  ــرض املزي ــدة لف ــة جدي ــي محاول ــك ف ــن، وذل الزنازي
مــن الضغــوط علــى األســرى املضربــني عــن الطعــام، 
لثنيهــم عــن االســتمرار فــي معركتهــم ضــد سياســة 

االعتقــال اإلداري.

ــام  ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــيرًا إضرابه ــل 12 أس ويواص
رفًضــا العتقالهــم اإلداري، وســط ظــروف صحيــة 
ــتجابة  ــالل باالس ــت االحت ــتمرار تعن ــع اس ــم م تتفاق

ملطلبهــم املتمثــل بإنهــاء اعتقالهــم اإلدارّي.61

هيئــة األســرى: أطفــال قصــر يواجهــون ظــروف الزنازين 
القاســية بكل بســالة 

ــن  ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــة هيئ ــفت محامي كش
خــالل زيارتهــا لســجن مجــدو، عمــا يتعــرض لــه 
األســرى األطفــال والقصــر مــن أســاليب قمع وحشــية، 
ــاء  ــن عصيــون أثن وظــروف حياتيــة صعبــة داخــل زنازي

ــم. ــق معه ــم والتحقي توقيفه

وقــال األســير محمــد علــي محمــد مصلــح )17 عامــا( 
مــن مخيــم الدهيشــة: »إن ظــروف احليــاة فــي معتقــل 
عصيــون ســيئة لغايــة، واألكل ســيئ وبكميــات قليلة، 
ــالل الـــ10  ــورة، فخ ــروج للف ــبال باخل ــمح لألش وال يس
ــاعة  ــدة س ــدة مل ــرة واح ــروج مل ــم باخل ــمح له ــام س أي
ــرة  ــتحمام إال م ــم باالس ــمح له ــك ال يس ــط، كذل فق

واحــدة ولدقائــق معــدودة.

وأضــاف ان األبــراش مــن حديــد مهتــرئ وال توجــد عليها 
فرشــات، وهنــاك بطانيات متســخة يفترشــها االســرى 
علــى البــرش لكــي ينامــوا عليهــا، فالوضــع مــزر فــي 
معتقــل عصيــون، لذلــك قــرر مصلــح هــو ومجموعــة 
ــام  ــن الطع ــوح ع ــراب مفت ــوض إض ــبال خ ــن األش م
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ــجن  ــى س ــم ال ــو نقله ــم وه ــق مطلبه ــى حتقي حت
ــدو«. »مج

وهــذا مــا أكــده األســير أحمــد علــي أبــو ســمرة )17,5 
ــا شــمال القــدس احملتلــة، مــن خــالل  عــام( مــن قلندي

محاميــة الهيئــة التــي قامــت بزيارتــه.

وفــي ســياق متصــل مت حتويــل قســم 18 فــي معتقــل 
عوفــر الــى قســم خــاص الحتجــاز االشــبال الذيــن يتم 
اعتقالهــم حديثــا او الذيــن يتــم نقلهــم مــن ســجون 
اخــرى الــى عوفــر، فيمــا بلــغ عــدد املعتقلــني األطفــال 
ــة الـــ)200(  ــالل قراب ــجون االحت ــي س ــن ف والقاصري

ــير.62 أس

12 أســيرا يواصلــون اإلضــراب عــن الطعــام احتجاجــا 
ــم اإلداري ــى اعتقاله عل

ــيرا  ــأن )12( أس ــاء، ب ــوم األربع ــير، الي ــادي األس ــاد ن أف
ــا  ــام احتجاج ــن الطع ــوح ع ــراب املفت ــون اإلض يواصل

علــى اعتقالهــم اإلداري.

ــى أن  ــي، إل ــان صحف ــي بي ــير ف ــادي األس ــت الن ولف
ــه مســاء  ــق إضراب ــزال مــن جنــني عّل األســير أحمــد ن
ــد  ــي بتحدي ــاق يقض ــر اتف ــاً، إث ــد )21( يوم ــس، بع أم
ــر اإلداري  ــون األم ــث يك ــه اإلداري، بحي ــقف اعتقال س
ــه  ــرة إضراب ــوال فت ــه وط ــاً أن ــر، علم ــو األخي ــي ه احلال

ــدو”. ــجن »مج ــن س ــي زنازي ــزا ف ــي محتج بق

وفيمــا يلــي األســرى املضربــون ومــدد إضرابهــم: ســالم 
زيــدات مــن بنــي نعيــم/ اخلليــل، مضــرب عــن الطعــام 
منــذ )31( يومــا، ومحمــد اعمــر مــن طولكــرم، مضــرب 
ــن  ــد م ــد حام ــا، ومجاه ــذ )29( يوم ــام من ــن الطع ع
ســلواد/ رام اهلل، مضــرب  منــذ )29( يومــا، وكايــد 
الفســفوس مــن دورا/ اخلليــل مضــرب منــذ )28( يومــا، 
ــذ )28(  ــرب من ــل مض ــن دورا/ اخللي ــش م ــت الدراوي ورأف
يومــا، وفــادي العمــور مــن يطــا/ اخلليــل مضــرب منــذ 
)22( يومــا، ومقــداد القواســمة مــن اخلليــل مضــرب عن 
الطعــام منــذ )21( يومــا، ويوســف العامــر مــن مخيــم 
جنــني، مضــرب منــذ )14( يومــا، وأحمــد حمامــرة مــن 
ــورة  ــد النم ــا، وأمج ــذ )12( يوم ــرب من ــم، مض ــت حل بي
مــن دورا/ اخلليــل، مضــرب لليــوم الســابع، وأكــرم 
ــابع،  ــرب لليوم الس ــل، مض ــن دورا/ اخللي ــفوس م الفس
ــوم  ــرب للي ــرم، مض ــن طولك ــرج م ــالء األع ــير ع واألس

ــع.63 الراب
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ــض  ــان يرف ــى بي ــون عل ــة يوقع ــون أفارق مثقف
ــي  ــب ف ــو مراق ــة عض ــرائيل بصف ــول اس قب

ــي ــاد اإلفريق االحت

 وقــع مثقفــون وكُّتــاب أفارقــة علــى بيــان يرفــض قبول 
اســرائيل بصفــة عضــو مراقــب فــي االحتــاد اإلفريقي.

ــة  ــدم مخالف ــى ع ــي إل ــاد االفريق ــان االحت ــا البي ودع
ســة، مذكــراً مبــواد أهدافــه، ومنهــا  مــواد قوانينــه املؤسِّ
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــي م ــاون الدول ــجيع التع تش
ــان. ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل ــدة واإلع ــاق األمم املتح  ميث

ــرارات  ــل لق ــم متتث ــرائيل ل ــى أن اس ــان إل ــار البي وأش
ــر:  ــال ال احلص ــبيل املث ــى س ــا عل ــدة، ومنه األمم املتح
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 194  عــام 1984 الــذي 
ــني الفلســطينيني، والقــرار  يكفــل حــقّ العــودة لالجئ
رقــم 242 لعــام 1967 الــذي يطالــب دولــة  االســتيطان 
باالنســحاب مــن األراضــي التــي احتّلتهــا، فمــا زالــت 
ــة،  ــّل مرتفعــات اجلــوالن الســورية والضفــة  الغربي حتت
والقــرار رقــم 2334 لعــام 2016 الــذي حــّث علــى وضــع 
فــي  األراضــي  اإلســرائيلية  للمســتوطنات  نهايــة 

ــان: ــي البي ــاء ف ــطينية، وج الفلس

»نعلــن نحــن املوقعــني أدنــاه مــن املثقفــني والباحثــني 
دولــة  قَُبــول  القاطــع  رفضنــا  األفارقــة،  والكتــاب 
عضــو  بصفــة  إســرائيل  الصهيونــي   االســتيطان 
مراقــب باالحتــاد اإلفريقــي، إذ تخالــف املبــادئ والقوانــني 
التــي  تأســس عليهــا احتادنــا اإلفريقــي وأهدافــه وكــذا 
املنظمــات الدوليــة، إذ قــّدم ســفير دولــة الكيــان 
ــاده  ــا أوراق اعتم ــدى أثيوبي ــي ل ــتيطاني  الصهيون االس
رئيــس  عضــًوا مراقًبــا باالحتــاد اإلفريقــي للســيد 
مفوضيــة االحتــاد موســى  فقيــه، مبقــرّ املنظمــة بأديــس 
ــا  ــات العلي ــال أي استشــارة ســابقة مــع الهيئ ــا، ب أباب

ــي.  ــاد اإلفريق ــة باالحت املعني

ونحــن ال نقبــل أن يخالف االحتــاد اإلفريقي مــوادّ قوانينه 
ــة  ــه  وأهمي ــي مبادئ ــاد اإلفريق ــِزم االحت ــة، ونُل س املؤسِّ
ــاد  ــطة االحت ــي أنش ــة ف ــعوب اإلفريقي ــاركة الش مش
ــرام  ــادئ(، واحت ــة، املب ــادة الرابع ــن امل ــث م ــدأ الثال )املب
ــة ورفــض اإلفــالت مــن  ــاة البشــرية وإدان  قدســية احلي
ــة واالغتيــاالت السياســية واألعمــال اإلرهابيــة  العقوب
 واألنشــطة التخريبيــة )املبــدأ اخلامــس عشــر مــن 

ــادئ(.  ــة املب ــادة الرابع امل

كمــا لنــا أن نذكـّـر االحتــاد اإلفريقي مبــوادّ أهدافــه، ومنها 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــي م ــاون الدول ــجيع التع تش
 ميثــاق األمم املتحــدة واإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان 
)الهــدف اخلامــس مــن املــادة الثالثــة، األهــداف(،  وتعزيــز 

ــاق  ــا للميث ــعوب طبًق ــان والش ــوق اإلنس ــة حق وحماي
اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب واملواثيــق  األخــرى 
ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان والشــعوب )الهــدف 

الثامــن مــن املــادة الثالثــة، األهــداف(. 

فمــا زالــت دولــة االســتيطان الصهيونــي متــارس 
االحتــالل واالســتيطان العنصــري، ولــم متتثــل لقــرارات 
اإلنســان  حقــوق  مواثيــق  ُمخالِفــًة  املتحــدة   األمم 
والقانــون الدولــي، التــي قــد يفيــد التذكيــر ببعضهــا، 
ــة  االســتيطان لقــرارات األمم املتحــدة،  إذ لــم متتثــل دول
ــس  ــرار مجل ــر ق ــال ال احلص ــبيل املث ــى س ــا عل ومنه
األمــن الدولــي رقــم 194  عــام 1984 الــذي يكفــل 
ــم  ــرار رق ــطينيني. والق ــني الفلس ــودة لالجئ ــقّ الع ح
242 لعــام 1967 الــذي يطالــب دولــة  االســتيطان 
باالنســحاب مــن األراضــي التــي احتّلتهــا، فمــا زالــت 
ــة.  ــّل مرتفعــات اجلــوالن الســورية والضفــة  الغربي حتت
والقــرار رقــم 2334 لعــام 2016 الــذي حــّث علــى وضــع 
فــي  األراضــي  اإلســرائيلية  للمســتوطنات  نهايــة 

الفلســطينية. 

تدعــو مجموعــة »إفريقانيــون« )وحدة بحثية مســتقلة 
واإلفريقيــة(  العربيــة  البحــوث  مركــز  إطــار  فــي 
كل  املعنيــني واملهتمــني بالشــأن اإلفريقــي وحريــة 
ــى  ــعبي عل ــاق ش ــى نط ــع عل ــى التوقي ــعوب، إل الش
ــة. «64 ــات اإلفريقي ــاط الثقاف ــني  أوس ــرة ب ــان ونش البي

فلســطني«  اجــل  مــن  نيويــورك  “معلمــو 
عرقــي تطهيــر  دولــة  اســرائيل  يعتبــرون 

اعتبــر إطــار »معلمــو نيويــورك مــن اجــل فلســطني«، 
اســرائيل دولــة فصــل عنصــري وتطهيــر عرقــي، 

ــطيني. ــم الفلس ــق التعلي ــك ح وتنته

ــالب  ــني والط ــع املعلم ــه م ــن تضامن ــار ع ــن اإلط وأعل
ــام 48. ــي ع ــة وأراض ــي احملتل ــي األراض ــطينيني ف الفلس

ممارســات  إلــى  عنــه،  صــادر  بيــان  واشــار 
بحــق  العرقــي  للتطهيــر  اســرائيل وبرنامجها 
ونــوه  األصليــني.  األرض  الفلســطينيني اصحاب 
احلكومــة  قبــل  مــن  التعســفية  االجــراءات  إلــى 
االســرائيلية بحــق التعليــم الفلســطيني، مــن خــالل 
اجبــار الطــالب علــى املــرور عبــر نقــاط التفتيــش 
ــدارس،  ــى امل ــم إل ــي طريقه ــرائيلية ف العسكرية االس
ــل  ــن قب ــي م ــكل روتين ــتجواب بش ــال واالس واالعتق
اجلنــود اإلســرائيليني واالســتيالء علــى املعــدات وهــدم 

املدرســية. املبانــي 

64  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

48

 آب   ٢٠٢١

وتطــرق البيــان الــى معانــاة جيــل مــن األطفــال 
الفلســطينيني مــن نتائــج العنــف اإلســرائيلي وحالــة 
ــت  ــش حت ــة العي ــة نتيج ــد الصدم ــا بع ــراب م اضط

ــني.  ــكريني متواصل ــار عس ــف وحص قص

ــي  ــب ف ــي الضرائ ــوال دافع ــتخدام ام ــان اس وادان البي
الواليــات املتحــدة لشــراء األســلحة التــي تســتخدمها 
ــطينية  ــة الفلس ــة التحتي ــة البني ــرائيل ملهاجم إس
والطــرق والزراعــة واملستشــفيات والعيــادات ومحطــات 

معاجلــة امليــاه واملنــازل.

ــات املتحــدة إلظهــار  ودعــا البيــان املعلمــني فــي الوالي
ــالل  ــن خ ــطيني، م ــعب الفلس ــع الش ــم م تضامنه
ــخ  ــع تاري ــطيني م ــاد الفلس ــخ االضطه ــس تاري تدري
ــني  ــة لألمريكي ــادة اجلماعي ــة، واإلب ــة األمريكي العبودي
األصليني والفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا. 

ــد  ــني بتأيي ــة للمعلم ــة الوطني ــان النقاب ــب البي وطال
برنامــج مقاطعــة اســرائيل وســحب االســتثمارات 
عليها BDS ملمارســة  العقوبــات  وفــرض  منهــا 
ــتعمار  ــام االس ــك نظ ــة لتفكي ــر عنيف ــوط غي ضغ
ــاء  ــرائيلي وإنه ــري اإلس ــل العنص ــتيطان والفص واالس
ــني  ــماح لالجئ ــطيني والس ــعب الفلس ــالل الش احت
الفلســطينيني بالعــودة إلــى ديارهــم التــي طــردوا منها 

ــرائيلية. ــة اإلس ــل احلكوم ــن قب م

ــى  ــير عل ــى الس ــة ال ــني االميركي ــة املعلم ــا نقاب ودع
 ،BDS ــج ــدت برنام ــي أي ــات الفرعية الت ــق النقاب طري
جامعــة  فــي  اخلريجــني  العمــال  نقابــات  مثــل: 
ونقابــات  نيويــورك،  جامعــة  ونقابــة  كاليفورنيــا، 
ــكو. ــان فرانسيس ــي س ــني ف ــاد املعلم ــل احت ــني مث املعلم

ــطينيني  ــع الفلس ــار التضامن م ــان إظه ــب البي وطال
ــد  ــي حت ــوى الت ــة الق ــي ومواجه ــل الدراس ــي الفص ف
ــة. ــة النقابي ــك الدميقراطي ــة وكذل ــة األكادميي ــن احلري م

نيويــورك مــن اجــل  بيــان معلمــي مدينــة  واثــار 
ــو  ــدم عض ــث تق ــة، حي ــل متباين ــطني ردود فع فلس
الكونغــرس اجلمهــوري عــن مدينــة نيويــورك لي زلــدن، 
برســالة احتجــاج اليــوم علــى البيان الدارة التربيــة 

ــورك.   ــة نيوي ــي مدين ــم ف والتعلي

إلــى وزيــر التعليــم األمريكــي  ووجه زلدن رســالته 
نيويــورك  فــي  التعليــم  ومفــوض  ميغيل كاردونــا، 
بيتــي أ.روزا، ومستشــارة إدارة التعليــم فــي مدينــة 

ميشــا بورتر. نيويــورك 

مــع  متضامنتــان  منظمتــان حقوقيتــان  وطالبــت 
ــة  ــي مدين ــم ف ــرة التعلي ــطيني دائ ــعب الفلس الش

ــني  ــى املعلم ــة عل ــكال الرقاب ــف كل اش ــورك بوق نيوي
ــطيني. ــق الفلس ــع احل ــني م املتضامن

ووجهــت كل مــن مؤسســة فلســطني القانونيــة 
تؤكــدان  رســالتني  الدســتورية  احلقــوق  ومركــز 
ــر عــن آرائهــم  ــورك بالتعبي فيهمــا حــق معلمــي نيوي

السياســية.

ــل  ــن اج ــورك م ــة نيوي ــي مدين ــار »معلم ــر ان إط يذك
فلســطني« هــو جتمــع للمعلمــني العاملــني فــي املدينة 
ــد  ــه بع ــن عن ــطينية وأعل ــوق الفلس ــن للحق املؤيدي

ــرة.65 ــرائيلية األخي ــرب االس احل

اخلميس 2021/8/12  

»اجلنائيــة الدوليــة« تبحــث فتــح حتقيــق ضــد 
إســرائيل حــول هــدم البيــوت بخربــة حمصــة

ــح  ــاي فت ــي اله ــة ف ــة الدولي ــة اجلنائي ــث احملكم تبح
ــرات  ــوت عش ــدم بي ــول ه ــرائيل ح ــد إس ــق ض حتقي
ــور  ــي غ ــة ف ــة حمص ــة خرب ــي قري ــطينيني ف الفلس
ــب املنظمــة  األردن، وذلــك فــي أعقــاب توجــه مــن جان
احلقوقيــة »مقاتلــون مــن أجــل الســالم، التــي أكــدت 
أن تهجيــر الفلســطينيني مــن بيوتهــم يشــكل جرميــة 

ــرب. ح

ــي،  ــهر املاض ــرائيلي، الش ــالل اإلس ــش االحت ــدم جي وه
بيوتــاً فــي القرية وصــادر حاجيــات قرابة 60 فلســطينياً 
ــي  ــة الت ــن املنطق ــالن ع ــادعء اإلع ــا، ب ــون فيه يقطن
تقــع فيهــا القريــة أنهــا منطقــة تدريبــات علــى 
إطــالق النــار، وكانــت هــذه حملــة الهــدم الثالثــة التــي 

ــالل خــالل ســنة واحــدة. نفذهــا االحت

ــون  ــن يعتاش ــة، الذي ــكان القري ــالل س ــب االحت وطال
ــع  ــى موق ــكن إل ــال للس ــي، باالنتق ــي املواش ــى رع عل
آخــر يبعــد 15 كيلــو متــراً عــن القريــة، إال أن الســكان 
رفضــوا ذلــك. ومــن أجــل ممارســة ضغــوط علــى 
الســكان، أبلغهــم االحتــالل بأنــه إذا انتقلــوا إلــى 
ــبما  ــم، حس ــم حاجياته ــتعاد إليه ــر س ــع اآلخ املوق

ــاء. ــس، األربع ــس« أم ــة »هآرت ــادت صحيف أف

ــي  ــالم« ف ــل الس ــن أج ــون م ــة »مقاتل ــت منظم وكتب
ــا  ــه »فيم ــة«، أن ــة الدولي ــة اجلناي ــى احملكم ــه إل توجه
ــي  ــاة ف ــة الرع ــرد جالي ــى ط ــل عل ــش تعم ــوات اجلي ق
ــل  ــن أج ــرة م ــول مبتك ــع حل ــة، مت وض ــة حمص خرب
املســتوطنني الذيــن يســكنون فــي منطقــة التدريبــات 
علــى إطــالق النــار 9.3 بالقــرب منــه، األمــر الــذي يــدل 
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ــة  ــتخدم كذريع ــات« يس ــى »تدريب ــة إل ــى أن احلاج عل
ــي«. ــر الدميغراف ــذ التغيي ــل تنفي ــن أج ــط م فق

وجــاء فــي التوجــه الــذي نقلــه إلــى احملكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة، كل مــن احملامــي إيتــاي مالــك واملديــرة العامــة 
الفلســطينية للمنظمــة، رنــا ســليمان، واملنســق 

ــت.  ــي بلين ــة، تول ــرائيلي للمنظم اإلس

ــون شــاب وشــابة فــي فلســطني اســتعرض  1.16 ملي
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، عشــية اليــوم العاملــي 
للشــباب الــذي يوافــق اليــوم اخلميــس، أوضاع الشــباب 
فــي اجملتمــع الفلســطيني، مشــيراً إلــى أن هنــاك 1.16 
ــطني،  ــي فلس ــنة( ف ــابة )18-29س ــاب وش ــون ش ملي
يشــكلون أكثــر مــن خمــس اجملتمــع الفلســطيني %22 
مــن إجمالــي الســكان فــي فلســطني منتصــف العــام 
2021، 22.3% فــي الضفــة الغربيــة و21.8% فــي قطــاع 
غــزة(، هــذا وبلغــت نســبة اجلنــس بــني الشــباب نحــو 

ــكل 100 شــابة.  1.5 شــباب ذكــور ل

ــد  ــس، فق ــاء« أم ــن »اإلحص ــادر ع ــان ص ــب بي وبحس
انخفضــت نســبة األميــة بــني الشــباب )18-29ســنة( 
ــي  ــو .8% ).9% ف ــى نح ــام 2020 إل ــطني لع ــي فلس ف
ــني  ــي ح ــزة( ف ــاع غ ــي قط ــة و.7% ف ــة الغربي الضف
كانــت 1.1% )1.1% فــي الضفــة الغربيــة و1.2% فــي 
قطــاع غــزة( فــي العــام 2007. يعــد التعليم االســتثمار 
علــى  ألهميتــه  نظــراً  للفلســطينيني،  احلقيقــي 
التصعيديــن الفــردي واالجتماعــي، فبيانــات العــام 
2020 تشــير إلــى أنــه مــن بــني كل 100 شــاب وشــابة 
فــي العمــر 18-20 ســنة هنــا 18 شــاباً حاصلــون علــى 
ــر  ــابات األوف ــل الش ــى، ولع ــوس فأعل ــة البكالوري درج
حظــاً، إذ أن 23 شــابة مــن بــني كل 100 شــابة حاصلــة 
ــاباً  ــل 13 ش ــى مقاب ــوس فأعل ــة البكالوري ــى درج عل
مــن الذكــور. باملقابــل فــإن معــدالت البطالــة تشــكل 
التحــدي األكبــر أمــام الشــباب، إذ بلغــت هــذه املعدالت 
64% بــني اإلنــاث و33% بــني الذكــور، وكانــت األعلــى فــي 
قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة 67% و24% علــى 
التوالــي، ولعــل أعلــى املعــدالت للبطالــة بــني الشــباب 
فــي العمــر 18-29ســنة ســجلت بــني اخلريجــني منهــم 
مــن حملــة الدبلــوم املتوســط فأعلــى، 54% بفــرق 
واضــح بــني الشــباب الذكــور والشــابات، 39% و%69 

ــي.66  ــى التوال عل

ــول  ــض قب ــان يرف ــى بي ــون عل ــون يوقع مثقف
ــي ــاد اإلفريق ــي االحت ــاً ف ــواً مراقب ــرائيل عض إس

وقــع مثقفــون وكتــاب أفارقــة علــى بيــان يرفــض، قبول 

66  جريدة األيام

إســرائيل بصفــة عضــو مراقــب فــي االحتــاد اإلفريقي.

ــة  ــدم مخالف ــى ع ــي إل ــاد اإلفريق ــان، االحت ــا البي ودع
مــواد قوانينــه املؤسســة، مذكــراً مبــواد أهدافــه، ومنهــا 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــي م ــاول الدول ــجيع التع تش
ــان. ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل ــدة واإلع ــاق األمم املتح ميث

وأشــار البيــان إلــى أن اســرائيل لــم متثــل لقــرارات االمم 
ــرار  ــر: ق ــال ال احلص ــبيل املث ــى س ــا عل ــدة، ومنه املتح
ــذي  ــام 1984 ال ــم 194 ع ــي رق ــن الدول ــس األم مجل
ــني الفلســطينيني، والقــرار  يكفــل حــق العــودة لالجئ
رقــم 242 لعــام 1967 الــذي يطالــب دولــة االســتيطان 
باالنســحاب مــن األراضــي التــي احتلتهــا، فمــا زالــت 
ــة،  ــل مرتفعــات اجلــوالن الســورية والضفــة الغربي حتت
والقــرار رقــم 2334 لعــام 2016 الــذي حــث علــى وضــع 
األراضــي  فــي  اإلســرائيلية  للمســتوطنات  نهايــة 

ــطينية. الفلس

ــن  ــني أدناهم ــن املوقع ــن نح ــان: »نعل ــي البي ــاء ف وج
املثقفــني والباحثــني والكتــاب اآلفارقــة، رفضنــا القاطع 
قبــول دولــة االســتيطان إســرائيل بصفــة عضــو 
مراقــب باالحتــاد اإلفريقــي، إذ تخالــف املبــادئ والقوانــني 
التــي تأســس عليهــا احتادنــا اإلفريقــي وأهدافــه وكــذا 
املنظمــات الدوليــة، إذ قــدم ســفير دولــة االحتــالل لــدى 
أثيوبيــا أوراق اعتمــاده عضــواً مراقبــاً باالحتــاد اإلفريقــي 
للســيد رئيــس مفوضيــة االحتــاد موســى فقيــه، مبقــر 
ــال أي استشــارة ســابقة مــع  ــا، ب املنظمــة بأديــس أباب

ــة باالحتــاد اإلفريقــي.67 ــا املعني ــات العلي الهيئ

االحتــال نحــو املصادقــة علــى بنــاء 0022 
وحــدة اســتيطانية جديــدة مبــا فيهــا بــؤر 

»عشــوائية«

تعتــزم احلكومــة اإلســرائيلية، املصادقــة علــى مخطط 
ــة  ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 2200 وح لبن
ــتيطانية  ــؤر االس ــك الب ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة احملتل الغربي
إعــالم  وســائل  نقلــت  مــا  بحســب  العشــوائية، 

ــرائيلي. ــؤول إس ــن مس ــرائيلية ع إس

فــي املقابــل، صادقــت احلكومــة اإلســرائيلية، علــى بناء 
ألــف منــزل فلســطيني فــي املناطــق »ج« فــي الضفــة 
الغربيــة احملتلــة، بحســب مــا نقــل املوقــع اإللكترونــي 
ــوت« )واينــت( عــن مصــادر  لصحيفــة »يديعــوت أحرون

فلســطينية، مســاء أمــس.

وحــال إقــدام مــا يســمى »اجمللــس األعلــى للتخطيــط 
ــذ  ــى تنفي ــة عل ــة الغربي ــرائيلي« بالضف ــاء اإلس والبن
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هــذا القــرار فإنــه ســيكون األول منــذ تنصيــب الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن وتشــكيل احلكومــة اإلســرائيلية 

احلاليــة.

ــات  ــوة الوالي ــع دع ــدوره، م ــال ص ــرار، ح ــض الق ويتناق
ــراءات  ــن أي إج ــاع ع ــى االمتن ــة إل ــدة األميركي املتح

ــني. ــل الدولت ــرص ح ــوض ف ــة تق أحادي

ــس  ــس، إن رئي ــرائيلية، أم ــالم إس ــائل إع ــت وس وقال
الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت، صــادق علــى 
انعقــاد اجمللــس االســتيطاني للمــرة األولــى منــذ أكثــر 

ــهر. ــن 7 أش م

وقالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«: »بعــد 7 أشــهر 
علــى انعقــاده األخيــر، مــن املتوقــع أن ينعقــد اجمللــس 
األعلــى للتخطيــط والبنــاء التابــع لــإلدارة املدنيــة 
األســبوع املقبــل للموافقــة علــى خطــط جديــدة 

ــتوطنات«. ــي املس ــاء ف للبن

ــرات إلــى أن اخملططــات التــي  وأضافــت: »تشــير التقدي
ســتتم املصادقــة عليهــا ستشــمل نحــو 2200 وحــدة 
اســتيطانية فــي أماكــن مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 
الكتــل  وليــس فقــط فــي  الضفــة  مســتوطنات 
االســتيطانية ولكــن أيضــاً فــي األماكــن التــي تعتبــر 

ــة«. معزول

بــدوره قــال موقــع »والــال« اإلخبــاري: »ناقــش مســاعدو 
ــي  ــات ف ــي اجتماع ــتوطنات ف ــة املس ــت سياس بيني
ــبوع  ــة األس ــة األميركي ــض ووزارة اخلارجي ــت األبي البي
املاضــي، وأبلغــوا نظراءهــم األميركيــني أن اجمللــس الــذي 
ــتوطنات  ــي املس ــاء ف ــط والبن ــى التخطي ــق عل يواف

ــاً«. ــيجتمع قريب س

وقــال: »فــي اجتماعــات واشــنطن، قــال مســاعدو 
بينيــت، إن احلكومــة ســتظهر ضبــط النفــس وســتبني 
قراراتهــا علــى االحتياجــات الناشــئة عــن »النمــو 

ــي«. الطبيع

ــة  ــرائيليون أن احلكوم ــؤولون اإلس ــد املس ــاف: »أك وأض
لــن تتخــذ خطــوات مــن شــأنها خلــق حقائــق جديــدة 
ــر  ــتقبلياً أكث ــالم مس ــاق س ــل اتف ــى األرض أو جع عل

ــة«. صعوب

وقــال مســؤول إســرائيلي للموقــع: »نحــن نعلــم أنهــم 
ال يحبــون ذلــك ولكــّن الطرفــني ال يريــدان الوصــول إلــى 

مواجهــة حــول هــذا املوضــوع«.

بايــدن  »إدارة  فــإن  اإلســرائيلي  املوقــع  وبحســب 
ــن  ــالن ع ــد، وأي إع ــتيطاني جدي ــاء اس ــارض أي بن تع

ــد ســيثير معارضــة شــديدة مــن الســلطة  بنــاء جدي
الفلســطينية«.

ــة  ــرائيلية املصادق ــادر إس ــت مص ــار، وصف ــي اإلط ف
اإلســرائيلية علــى مخطــط للبنــاء الفلســطيني فــي 
ــوة  ــا »خط ــرة أنه ــتثنائية«، معتب ــق »ج« بـ«االس مناط
ــذ  ــم حتــدث من ــة ل ــر عادي ــة وغي إســرائيلية دراماتيكي
ســنوات«؛ علمــا أنهــا تأتــي بالتزامــن مــع زيارتــي رئيــس 
جهــاز اخملابــرات البريطانــي، ريتشــارد مــور، ومدير »ســي 

آي إيــه«، وليــام بيرنــز.

ونوهــت بــأن الوحــدات الســكنية ســتبنى فــي 5 
مناطــق فــي الضفــة الغربيــة منهــا بيــت حلــم وجنــني 

ــا. ــة زكري وخرب

ــادر: إن  ــن مص ــالً ع ــة نق ــالم عبري ــائل إع ــت وس وقال
الفلســطينية تضغــط علــى إســرائيل  الســلطة 
منــذ فتــرة طويلــة للموافقــة علــى البنــاء فــي 
أن رفضــت األخيــرة لســنوات  املنطقــة »ج«، بعــد 
عديــدة املوافقــة علــى البنــاء وإن الســلطة عبــرت عــن 
ارتياحهــا لنجاحهــا فــي جعــل إســرائيل تتخــذ هــذا 

ــاً. ــية أيض ــة سياس ــه أهمي ــذي ل ــرار ال الق

ــف  ــاء أل ــلطة ببن ــماح للس ــت« أن »الس ــر »واين وذك
ــر  ــرار وزي ــاء بق ــق »ج«، ج ــي املناط ــكنية ف ــدة س وح

ــس«. ــي غانت ــرائيلي، بين ــش اإلس اجلي

وتؤكــد تقاريــر رســمية وحقوقيــة فلســطينية ودوليــة 
ــى  ــديدة عل ــوداً ش ــرض قي ــالل تف ــلطات االحت أن س
ــع  ــة، م ــق »ج« بالضف ــي مناط ــطيني ف ــاء الفلس البن
اســتمرار هــدم مــا يعتبــره االحتــالل »بنــاء غير شــرعي 

ــص«. أو مرخ

مســاحة  مــن   %60 نحــو  »ج«  مناطــق  وتشــكل 
الضفــة الغربيــة احملتلــة، وتقــع حتــت املســؤولية 
مبوجــب  الكاملــة،  اإلســرائيلية  واملدنيــة  األمنيــة 
ــلطة  ــرائيل والس ــني إس ــة ب ــلو املوقع ــات أوس اتفاقي

. لفلســطينية ا

باملســتوطنني  اإلســرائيلية  احلكومــة  وتســتعني 
ــق »ج«،  ــي مناط ــطيني ف ــاء الفلس ــن البن ــد م للح
ــرة طفــرة اســتيطانية، وســط  ــذ فت ــي تشــهد من الت
ــروع  ــل املش ــات لتموي ــن امليزاني ــد م ــص املزي تخصي

االســتيطاني مبختلــف الســبل.

ووفــق تقريــر ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابع 
لــألمم املتحــدة »أوتشــا«، »مت تخصيــص غالبيــة مناطــق 
»ج« لصالــح املســتوطنات أو اجليــش اإلســرائيلي، علــى 

ــطينية. ــاب التجّمعات الفلس حس
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وأضــاف التقريــر إن هــذه احلملــة االســتيطانية »تعرقــل 
ــبل  ــة وس ــة التحتي ــم، والبني ــكن املالئ ــر الس تطوي
ــكان  ــع س ــى جمي ــرة عل ــات كبي ــا تداعي ــش، وله العي

ــة«. ــة الغربي الضف

تنفذهــا  التــي  الهــدم  عمليــات  تصاعــدت  كمــا 
ــة  ــي سياس ــق »ج« ف ــي مناط ــالل ف ــلطات االحت س
تســتهدف البنــاء الفلســطيني، وحــذر تقريــر »أوتشــا« 
مــن مغبــة اســتمرار أوامــر هــدم املنــازل علــى معــدالت 
التهجيــر وإخــالل ســبل العيــش، وترســيخ الفقــر 

ــات. ــى املعون ــاد عل ــادة االعتم وزي

بــدوره، كشــف تقريــر ملكتــب الدفــاع عــن األرض 
التحريــر  ملنظمــة  التابــع  االســتيطان  ومقاومــة 
الفلســطينية، تشــكيل ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
ــاء  ــات البن ــة عملي ــة ومتابع ــاً مبراقب ــاً مختص طاقم

الفلســطيني فــي مناطــق »ج«.68

هيئــة األســرى تكشــف عــن ثــاث حــاالت 
مرضيــة تقبــع مبعتقــل »النقــب« بأوضــاع 

صحيــة قاســية

عبــر  واحملرريــن  األســرى  شــؤون  هيئــة   كشــفت 
ــع مبعتقــل  ــة تقب ــالث حــاالت مرضي محاميهــا، عــن ث
»النقــب« الصحــراوي، بأوضــاع صحيــة ســيئة، وذلــك 
نتاجــاً ملــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات طبيــة ممنهجة 
مــن قبــل إدارة ســجون االحتــالل، التــي تتعمــد جتاهــل 
أوجاعهــم وعــدم التعامــل معهــا بشــكل جــدي 

ــم. ــتهتار بحياته واالس

ــر الهيئــة الــذي  ومــن بــني احلــاالت التــي رصدهــا تقري
ــه، اليــوم اخلميــس، حالــة األســير رامــز ملحــم  أصدرت
ــة بيــت حلــم،  ــم الدهيشــة مبدين )24 عامــاً( مــن مخي
والــذي يشــتكي مــن التهابــات وقرحــة باملعــدة أصيــب 
ــات  ــة لاللتهاب ــه، ونتيج ــنوات اعتقال ــالل س ــا خ به
ــابقة  ــرة الس ــالل الفت ــا خ ــى منه ــي عان ــة الت املزمن
ــح  ــوءاً وأصب ــه س ــه ازداد وضع ــالج ل ــدمي الع وعــدم تق
يعانــي مــن تشــنجات تفقــده الوعــي، علماً بأن األســير 
يراجــع عيــادة املعتقــل، لكــن بــدون نتيجــة؛ فاألطبــاء 
العاملــني فــي عيــادة الســجن ال يقومــون بإجــراء 
ــكل  ــه بش ــخيص وضع ــة لتش ــات الضروري الفحوص
ــي  ــكنة الت ــة املس ــاء األدوي ــون بإعط ــح، ويكتف صحي

ــت. ــم الوق ــاً معظ ــه نائم تبقي

فــي حــني يعانــي األســير ماجــد جــرار )42 عامــاً( مــن 
مدينــة طولكــرم، منــذ أكثــر مــن ســنة مــن آالم حــادة 
وانتفــاخ باحللــق، وقــد مت تزويــده مبضــادات حيويــة 
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بعيــادة املعتقــل لكــن دون فائــدة، ونتيجــة لاللتهابــات 
ــرزالي«  ــفى »ب ــراً ملش ــه مؤخ ــق مت حتويل ــررة باحلل املتك
ــار  ــا زال بانتظ ــق، وم ــة للحل ــراء خزع ــرائيلي إلج اإلس
ــاً  ــرار أيض ــتكي ج ــه، ويش ــخيص وضع ــة لتش النتيج
ــادة  ــده بعي ــد مت تزوي ــده وق ــور بجل ــات وبث ــن التهاب م
الســجن بــدواء لكــن الــدواء أثــر علــى وظيفــة الكبــد 
ــه. ــب حلالت ــالج املناس ــدمي الع ــار تق ــو بانتظ ــه، وه لدي

ويشــتكي األســير مصطفــى القاضــي )19 عامــاً( مــن 
ــرض  ــرى تع ــه اليس ــة برجل ــن إصاب ــرة م ــة البي مدين
لهــا قبــل اعتقالــه، ونتيجــة العتقالــه لــم يســتكمل 
ــة  ــة طبي ــة لرعاي ــا زال بحاج ــه م ــاً بأن ــه، علم عالج

ــه.69 لوضع

الرئاســة ترفــض وتديــن مشــاريع التوســع 
األراضــي  فــي  اجلديــدة  االســتيطاني 

لفلســطينية ا

عبــرت الرئاســة الفلســطينية، عــن رفضهــا وادانتهــا 
ــدة  ــتيطاني اجلدي ــع االس ــاريع التوس ــديدين ملش الش
ــاء  ــماح ببن ــة الس ــطينية، خاص ــي الفلس ــي األراض ف
2200 وحــدة اســتيطانية فــي مدينــة القــدس احملتلــة 

ــطينية. ــي الفلس ــي األراض وباق

ــتيطانية  ــرارات االس ــذه الق ــن ه ــة، م ــذرت الرئاس وح
اجلديــدة، معتبــرة إياهــا مخالفــة صريحــة التفــاق 
ــة  ــاذ اي ــدم اتخ ــى ع ــة عل ــص صراح ــذي ين ــلو ال أوس
ــة  ــرف، إضاف ــل أي ط ــن قب ــب م ــة اجلان ــراءات أحادي إج
إلــى أنهــا مخالفــة لكافــة قــرارات الشــرعية الدوليــة 
ــم  ــي رق ــن الدول ــس االم ــرار مجل ــا ق ــي مقدمته وف
2334، الــذي يؤكــد وبــكل وضــوح علــى عــدم شــرعية 

ــة. ــطينية كاف ــي الفلس ــي األراض ــتيطان ف االس

وأشــارت إلــى ان هــذا القــرار اإلســرائيلي املرفــوض 
ــه  ــر عن ــذي عب ــف املوقــف االميركــي الواضــح ال يخال
الرئيــس جــو بايــدن خــالل اتصالــه مــع الرئيــس محمود 
ــي  ــب االميرك ــض اجلان ــه رف ــد في ــذي أك ــاس، وال عب

ــب. ــة اجلان ــراءات أحادي ــتيطان ولإلج لالس

وطالبــت، اجلانــب األميركــي واجملتمــع الدولــي بالعمــل 
ــذي إن  ــرائيلي، ال ــادي اإلس ــف التم ــوري لوق ــاد والف اجل
اســتمر ســيعيد األمــور إلــى وضــع يعــزز التوتــر وعــدم 
ــرائيلية  ــراءات اإلس ــذه اإلج ــة ان ه ــتقرار، موضح االس
لــن تســهم باجلهــود األميركيــة املبذولــة لتعزيــز 

ــني. ــني الطرف ــة ب ــاء الثق ــراءات بن إج

وجــددت الرئاســة التأكيد، علــى أن االســتيطان جميعه 
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غيــر شــرعي وإلــى زوال، ولــن يتــم الســماح بشــرعنة 
ــة،  ــاء اســتيطاني فــي األرض الفلســطينية احملتل أي بن
مشــددة علــى ان الســالم واالمــن احلقيقيــني مرتبطــان 
مبــدى االلتــزام باالتفاقيــات والشــرعيات الدوليــة كافــة.

ــة  ــي مدين ــة ف ــتيطان، خاص ــى ان االس ــددت عل وش
القــدس  وأن  احمــر،  خــط  الشــرقية،  القــدس 
ــاومة،  ــازل او املس ــع او التن ــت للبي ــاتها ليس ومقدس
ــطينية  ــوق الفلس ــاس باحلق ــاً املس ــل إطالق ــن يُقب ول
املدعومــة مــن قبــل اجملتمــع الدولــي، مؤكــدة أن طريــق 
ــتقرار.70 ــن واالس ــق االم ــك طري ــح وكذل ــالم واض الس

“اخلارجيــة« تديــن مصادقــة حكومــة االحتــال 
علــى بنــاء 0022 وحــدة اســتيطانية جديــدة

-بينــت يَُســِوق قــرار بنــاء الوحــدات االســتيطانية 
اجلديــدة كإجــراء ثقــة مــع الفلســطينيني قبــل لقائــه 

ــدن باي

ــالم  ــه اإلع ــا تناقل ــني، م ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي أدان
العبــري بشــأن توجــه احلكومــة اإلســرائيلية للمصادقة 
علــى بنــاء 2200 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي 
الضفــة الغربيــة احملتلــة لتعميق وتوســيع االســتيطان 

ــؤر االســتيطانية العشــوائية. ــك الب مبــا فــي ذل

ــق  ــت، وف ــي بين ــرائيلي نفتال ــوزراء اإلس ــس ال وكان رئي
بيــان للخارجيــة اليــوم اخلميــس، صــادق علــى انعقــاد 
مــا يســمى )اجمللــس األعلــى للتخطيــط والبنــاء التابــع 
لــإلدارة املدنيــة( األســبوع املقبــل بهــدف املوافقــة علــى 
خطــط بنــاء فــي املســتعمرات اإلســرائيلية، مبــا يعنــي 
ــطينية،  ــن األرض الفلس ــد م ــرقة مزي ــتيالء وس االس
وتقطيــع أوصــال الضفــة الغربيــة احملتلــة وعــزل 
ــالل  ــس االحت ــض، وتكري ــن بع ــا ع ــا بعضه مناطقه
ــتكمال  ــطني، واس ــة فلس ــي أرض دول ــتيطان ف واالس
ــة )ج(  ــق املصنف ــع املناط ــرلة جمي ــم وأس ــات ض حلق
التــي تشــكل مــا يزيــد عــن 60% مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة. وفــي محاولــة لتبييض وشــرعنة االســتيطان 
وجتميــل قــرارات إســرائيل االســتيطانية االســتعمارية، 
ــام  ــرأي الع ــي وال ــع الدول ــل اجملتم ــي تضلي ــة ف ورغب
ــرار  ــوة بق ــذه اخلط ــت ه ــة بين ــت حكوم ــي ربط العامل
ــارب 1000  ــا يق ــاء م ــى بن ــة عل ــمته باملوافق ــا أس م
منــزل للفلســطينيني فــي املناطــق املصنفــة )ج(، 
وتقــوم بالترويــج لــه كأنــه )ِمنّــة( وكــرم كبيــر تقدمــه 
للجانــب الفلســطيني، علمــا بــأن تلــك املنــازل مت 
ــطينيني  ــا الفلس ــة بأصحابه ــابقاً ومأهول ــا س بناؤه
ــود  ــطينية تع ــى أرض فلس ــاء عل ــد اإلنش ــا قي أو أنه
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ــا. ــا ألصحابه ملكيته

وقالــت الــوزارة إنهــا تنظــر بخطــورة بالغــة لقــرار بنــاء 
وحــدات اســتيطانية جديــدة، وتعتبــره عدوانــاً صارخــاً 
علــى الشــعب الفلســطيني وأرض وطنــه، وضربــة 
موجعــة للجهــود الدوليــة واألمريكيــة املبذولــة إلحياء 
ــق  ــرص حتقي ــاً لف ــاً ممنهج ــالم، وتقويض ــة الس عملي
مبــدأ حــل الدولتــني، واســتخفافاً بالشــرعية الدوليــة 
ــم  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــا ق ــي مقدمته ــا وف وقراراته
ــف  ــمياً مبواق ــرائيلياً رس ــتهتاراً إس ــك اس 2334، وكذل
الــدول التــي تطالــب بوقــف اإلجــراءات أحاديــة اجلانــب 
وتعمــل ملســاعدة الطرفــني الفلســطيني واإلســرائيلي 
مــن أجــل إيجــاد بيئــة مناســبة إلحيــاء عملية الســالم 
ــة دوليــة.71 ومناخــات مواتيــة إلطــالق املفاوضــات برعاي

االحتال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

ــس،  ــوم اخلمي ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــنت ق ش
ــة،  ــن الضف ــا م ــت 11 مواطن ــاالت طال ــة اعتق حمل
ــد  ــني، بع ــل يوم ــه قب ــرج عن ــرر اف ــير مح ــم اس بينه

ــا. ــة 16 عام ــه البالغ ــدة محكوميت ــه م قضائ

ففــي طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الشــقيقني: 
مؤيــد موفــق بهجــت )21 عامــا(، ومصعــب )19 عامــا(، 

بعــد أن داهمــت منزلهمــا، فــي مدينــة طوبــاس.

ــا زال  ــابا، م ــالل، ش ــت قوات االحت ــني، اعتقل ــن جن وم
ــالل  ــه، خ ــى مركبت ــتولت عل ــة، واس ــول الهوي مجه

ــني. ــرب جن ــوب غ ــان جن ــة أم الريح ــا قري اقتحامه

ومــن اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أربعــة مواطنني، 
وهــم: األســير احملــرر حمــزة عبــد ربــه املشــني احلاليقــة، 
ــل  ــه قب ــت عن ــد أفرج ــت ق ــيوخ، وكان ــدة الش ــن بل م
ــاد  ــر، وعم ــي األس ــا ف ــه 16 عام ــد قضائ ــني بع يوم
ــدب  ــة ح ــن قري ــوب، م ــه يعق ــي وجنل ــو ترك ــوب أب يعق

ــدة يطــا. الفــوار، وعبــد اهلل يوســف شــريتح مــن بل

ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، ثالثــة مواطنني، 
ــل، ومحمــد عــوض  ــد حماي وهــم: محمــد فتحــي عاي
داوود، مــن بلــدة بيتــا، وســلوم جــودة مــن مخيــم 

ــد. ــكر اجلدي عس

ــاب  ــالل، الش ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــن بي وم
ــح  ــل املوال ــة جب ــن منطق ــا( م ــواد )28 عام ــر ع ناص

ــم.72 ــت حل ــط بي وس

71  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

72  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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أسير من عرابة يدخل عامه الـ81 في األسر

دخــل األســير محمــد فتحــي ذيــب عيــوش )45 عامــا( 
مــن بلــدة عرابــة جنــوب جنــني، اليــوم اخلميــس، عامــه 

الـــ18 فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

وذكــر مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور، 
ــم  ــذ 2004/8/12، وحك ــل من ــوش معتق ــير عي أن األس

ــاة. ــه بالســجن مــدى احلي علي

ــوش،  ــير عي ــال األس ــن اعتق ــهر م ــة أش ــد أربع وبع
ــه  ــه، كمــا توفيــت والدت هدمــت قــوات االحتــالل منزل
ــت  ــا كان ــه كونه ــن زيات ــن م ــام 2007، دون ان تتمك ع

ــام 73.2015 ــده ع ــي وال ــا توف ــدة، كم مقع

ــعار  ــي ألس ــم القياس ــر الرق ــاع مؤش ــاء: ارتف اإلحص
ــوز ــهر مت ــالل ش ــتهلك خ املس

ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
ــوز  ــهر مت ــالل ش ــبته 0.13% خ ــاً نس ــطني ارتفاع فلس
ــع %0.77  ــران 2021، بواق ــهر حزي ــع ش ــة م 2021 مقارن
فــي قطــاع غــزة، وبارتفــاع طفيــف نســبته 0.03% فــي 
القــدس، فــي حــني ســجل الرقــم القياســي انخفاضــاً 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــداره 0.06% ف ــاً مق طفيف

ــطني،  ــي فلس ــعار ف ــاع األس ــي الرتف ــبب الرئيس الس
وفــق تقريــر للجهــاز املركــزي لإلحصــاء اليــوم اخلميــس، 
يرجــع بشــكل أساســي الرتفــاع أســعار البطاطــا 
ــبة  ــة بنس ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 7.61%، وأس بنس
ــردة أو  ــة أو مب ــة طازج ــماك احلي ــعار األس 4.48%، وأس
ــة  ــروات اجملفف ــعار اخلض ــبة 3.50%، وأس ــدة بنس مجم
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 1.31%، عل بنس
البيــض مبقــدار 3.17%، وأســعار الدجــاج الطــازج مبقــدار 

.%1.47

ــط؛  ــغ باملتوس ــة لتبل ــلع اآلتي ــعار الس ــت أس وارتفع
البطاطــا، والبصــل اجلــاف 3 شــيقل/1كغم لــكل منها، 

ــيقل/1كغم. ــون 4 ش ــيقل/1كغم، والليم ــوز 5 ش وامل

ــع  ــوز 2021 م ــهر مت ــالل ش ــعار خ ــة األس ــد مقارن وعن
ــات إلــى ارتفــاع الرقــم  شــهر متــوز 2020، تشــير البيان
القياســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطني بنســبة 
ــع 2.71% فــي القــدس J1*، وبنســبة %2.24  2.28%، بواق
فــي قطــاع غــزة، وبنســبة 2.21% فــي الضفــة الغربيــة.

ــى  ــتهلك عل ــعار املس ــي ألس ــم القياس الرق
مســتوى املناطــق الفلســطينية

73  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
قطــاع غــزة ارتفاعــاً نســبته 0.77% خــالل شــهر متــوز 
2021 مقارنــة مــع شــهر حزيــران 2021، وذلــك نتيجــة 
ــعار  ــبة 18.02%، وأس ــا بنس ــعار البطاط ــاع أس الرتف
اخلضــروات اجملففــة بنســبة 9.26%، وأســعار األســماك 
احليــة طازجــة أو مبــردة أو مجمــدة بنســبة %8.93، 
وأســعار اخلضــروات الطازجــة بنســبة 5.53%، وأســعار 
ــة  ــه الطازج ــعار الفواك ــبة 3.87%، وأس ــض بنس البي
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــبة 2.50%، عل بنس
اللحــوم الطازجــة مبقــدار 1.75%، وأســعار الزيــوت 

ــدار %1.34. ــة مبق النباتي

ــاع  ــي قط ــاً ف ــة ارتفاع ــلع اآلتي ــعار الس ــجلت أس س
غــزة لتبلــغ باملتوســط؛ البطاطــا، وبنــدورة بيــوت 
ــكل  ــيقل/1كغم ل ــاف 2 ش ــل اجل ــتيكية، والبص بالس
منهــا، واملــوز 4 شــيقل/1كغم، والفاصوليــاء اخلضــراء 5 

شــيقل/1كغم، والبيــض 10 شــيقل/2كغم.

كمــا ســجل الرقــم القياســي ألســعار املســتهلك فــي 
القــدس، ارتفاعــاً طفيفــاً نســبته 0.03% خــالل شــهر 
ــك  ــران 2021، وذل ــهر حزي ــع ش ــة م ــوز 2021 مقارن مت
نتيجــة الرتفــاع أســعار البطاطــا بنســبة %12.47، 
كوقــود  املســتخدمة  الســائلة  احملروقــات  وأســعار 
للســيارات »الديــزل« بنســبة 6.48%، وأســعار الفواكــه 
الطازجــة بنســبة 3.21%، وأســعار اخلضــروات اجملففــة 
ــبة  ــة بنس ــروات الطازج ــعار اخلض ــبة 2.46%، وأس بنس

ــبة %0.99. ــض بنس ــعار البي 1.82%، وأس

 *J1 ســجلت أســعار الســلع اآلتية ارتفاعــاً فــي القدس
ــوز  ــيقل/1كغم، وامل ــا 4 ش ــط؛ البطاط ــغ باملتوس لتبل
6 شــيقل/1كغم، والبصــل اجلــاف 3 شــيقل/1كغم، 
ــار  ــيقل/1كغم، واخلي ــم 11 ش ــر احلج ــا صغي والكوس
 25 والبيــض  شــيقل/1كغم،   7 بالســتيكية  بيــوت 

شــيقل/2كغم.

ــتهلك  ــعار املس ــي ألس ــم القياس ــجل الرق ــا س بينم
فــي الضفــة الغربيــة انخفاضــاً طفيفــاً مقــداره 
0.06% خــالل شــهر متــوز 2021 مقارنــة مــع شــهر 
ــران 2021، نتــج هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســية  حزي
عــن انخفــاض أســعار البيــض مبقــدار 7.74%، وأســعار 
اخلضــروات اجملففــة مبقــدار 5.56%، وأســعار الدجــاج 
ــة  ــروات الطازج ــعار اخلض ــدار 2.25%، وأس ــازج مبق الط
أســعار  ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى   ،%1.79 مبقــدار 
ــا  ــعار البطاط ــبة 5.52%، وأس ــة بنس ــه الطازج الفواك

بنســبة %2.57.

انخفضــت أســعار الســلع اآلتيــة فــي الضفــة الغربيــة 
لتبلــغ باملتوســط؛ البيــض 13 شــيقل/2كغم، والدجــاج 
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 4 بالســتيكية  بيــوت  وبنــدورة  شــيقل/1كغم،   13
شــيقل/1كغم، علــى الرغــم مــن ارتفــاع اســعار 
الســلع اآلتيــة لتبلــغ باملتوســط؛ املوز 6 شــيقل/1كغم، 
والبطاطــا، والبصــل اجلــاف 3 شــيقل/1كغم لــكل 

ــا.74 منه

محكمــة االحتــالل تقــدم الئحــة اتهــام ضــد أشــخاص 
بينهــم فلســطينيون بتهمــة محاولــة تهريب أســلحة 

االردن من 

قدمــت محكمــة االحتــالل لوائــح اتهــام بحــق اربعــة 
مواطنــني بتهمــة محاولــة تهريــب أســلحة قبــل 
شــهرين من األردن إلى إســرائيل، شــملت 9 مسدســات، 

.M16 ــوع ــن ن ــاش م ــيكنكوف ورش ــة كالش وبندقي

ــإن املتهمــني بينهــم أربعــة  ــالل ف ووفقــا جليــش االحت
فلســطينيني وفــي إطــار عمليــات متشــيط زعــم 
اجليــش أنــه مت الكشــف عــن شــبكة فاعلــة فــي تهريب 
ــاد  ــلحة وعت ــادرة أس ــط ومص ــا مت ضب ــلحة، كم األس
ــتخدمت  ــيارات اس ــوال وس ــى أم ــة إل ــكري إضاف عس

ــب.75 ــات التهري ــار عملي ــي إط ف

بينيــت: عــدم قــدرة إســرائيل علــى شــراء 
صواريــخ للقبــة احلديديــة أمــر خطيــر

أكــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينــت أن عــدم 
قــدرة إســرائيل علــى شــراء صواريــخ ملنظومــة »القبــة 

احلديديــة« للدفــاع اجلــوي أمــر خطيــر.

وقــال بينيــت فــي تصريــح إنــه »يبــذل قصــارى جهــده 
ــا،  ــروس كورون ــن في ــدة م ــة اجلدي ــى املوج ــب عل للتغل
دون فــرض قيــود مــن شــأنها اإلضــرار باالقتصــاد 

اإلســرائيلي”.

ــا  ــب من ــا يتطل ــور دلت ــد متح ــباق ض ــاف أن »الس وأض
ــر خطــورة فــي املستشــفيات،  االســتعداد ملرضــى أكث
ــم  ــة التطعي ــي حمل ــت وتعط ــب الوق ــى نكس وحت

ــا”. نتائجه

وأردف قولــه: »القلــب يعتصــر ملشــاهدة عائــالت تفقــد 
أعزاءهــا بســبب جائحــة كورونــا، ولكــن فقــدان صاحب 
مصلحــة جتاريــة مصلحتــه أيضــا مؤلــم، وعــدم قــدرة 
ــا  ــة أيض ــة احلديدي ــخ للقب ــراء صواري ــى ش ــة عل الدول

أمــر خطيــر”.76

74  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

75  وكالة معاً اإلخبارية

76  وكالة معاً اإلخبارية

ــاب  ــر ب ــاء جس ــرية لبن ــة س ــدر مناقص ــرائيل تص اس
ــة املغارب

أحرنــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  العبريــة 
. املغاربــة  جســر  ببنــاء  الشــروع   تعتــزم 

ــاء  ــة بن ــوا ملناقص ــن تقدم ــني الذي ــت أن املقاول واضاف
جســر بــاب املغاربــة، املوصــل بــني باحــة حائــط البــراق 
ــوات  ــام ق ــتخدم القتح ــى، ويس ــجد األقص ــى املس إل
شــرطة االحتــالل واملســتوطنني لباحــات املســجد 
ــري  ــد س ــى بن ــوا عل ــرة، وقّع ــة الصخ ــى وقب األقص

ــر. ــاء اجلس ــال بن ــوص أعم بخص

ــى  ــاظ عل ــد باحلف ــري، ” أتعه ــد الس ــي البن ــاء ف وج
ســرية كاملــة ومطلقــة للمعلومــات، وكل مــا يتعلــق 
أو ينبــع منهــا، وعــدم نشــر وعــدم كشــف بــأي طريقــة 
ــرة  ــك لفت ــة وكل ذل ــخص أو هيئ ــام أي ش ــت أم كان
غيــر محــدودة”، وأصــدر املناقصــة “صنــدوق تــراث 
حائــط املبكــى”، املســؤول عــن حائــط البــراق، مــن قبــل 

ــرائيلية. ــة اإلس ــس احلكوم ــب رئي مكت

ــق  ــرب 48 ان امللح ــع ع ــا ملوق ــة وفق ــت الصحيف وقال
“ح” فــي املناقصــة، نــص علــى االلتــزام باحلفــاظ علــى 
ســرية املناقصــة كلهــا. وكُشــف الشــهر املاضــي عــن 
أن اجلســر املوجــود حاليــا خطيــر وآيــل للســقوط، وبعد 
ــى  ــجد األقص ــتوطنني، املس ــم آالف املس ــك، اقتح ذل

وباحاتــه مــن خــالل اجلســر.

ويقــع اجلســر فــوق موقــع فــي باحــة البــراق، مخصــص 
لصــالة النســاء اليهوديــات، وبحســب الصحيفــة، 
يتوقــع أن يصــل مليــون مســتوطن إلــى باحــة البــراق 
خــالل مــا يســمى عيــد شــهر الغفــران اليهــودي، الــذي 

بــدأ فــي 9 آب اجلــاري.77

املســتوطنون يحتجــون علــى تراخيــص البنــاء 
للفلســطينيني

 ذكــرت قنــاة »كان« العبريــة، اليــوم اخلميــس، أن مجلس 
ــة فــي  ــة املاضي ــأم الليل املســتوطنات اإلســرائيلية الت
ــى  ــة احلكومــة املصادقــة عل ــة عقــب ني جلســة طارئ
 خطــط بناء للفلســطينيني فــي املنطقــة املصنفة )ج(.

ــمح  ــل أن يُس ــس: »ال يُعق ــال اجملل ــاة، ق ــب القن وبحس
ــد  ــه جتمي ــم في ــت يت ــي وق ــاء ف ــطينيني بالبن للفلس
البنــاء لإلســرائيليني، معتبــرًا أن حكومــة تربــط البنــاء 
لإلســرائيليني بالبنــاء للفلســطينيني ال حــق لهــا فــي 

الوجــود.

77  وكالة معاً اإلخبارية 
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وقــال رئيــس اجمللــس احمللــي »بنيامــني«، يســرائيل 
ــدة  ــاء 14 وح ــى بن ــة عل ــت املصادق ــه مت ــس: إن غانت
ــل  ــي املقاب ــب، وف ــني 2000 طل ــن ب ــط م ــكنية فق س
ــطينيني. ــكنية للفلس ــدة س ــاء 1000 وح ــرار بن  مت إق

وأشــارت القنــاة العبريــة، إلــى أن مجلــس املســتوطنات 
ســُينظم ظهــر اليــوم مظاهــرة احتجاجيــة، وســيعقد 
جلســة لرؤســاء مجلــس املســتوطنات قبالــة مكتــب 

رئيــس احلكومــة نفتالــي بينــت.78

وكانــت صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« العبريــة، ذكــرت 
أمــس األربعــاء، أن وزيــر اجليــش اإلســرائيلي بينــي 
غانتــس وافــق علــى خطــة لبنــاء 1000 وحــدة ســكنية 
ــة. ــة الغربي ــة )ج( بالضف ــي املنطق ــطينيني ف للفلس

احملــرر  يعتقــل  االحتــال  61عامــا..  قضــى   
اإلفــراج عنــه مــن  بعــد ســاعات  حايقــة 

اقتحمــت قــوات االحتــالل، فجــر اليــوم اخلميــس، قريــة 
الشــيوخ شــمال اخلليــل وقامــت باعتقــال االســير احملرر 

حمــزة حاليقــة بعــد ســاعات مــن االفــراج عنــه.

يشــار الــى انــه مت االفــراج عــن االســير حمــزة حاليقــة 
يــوم امــس بعــد قضائــه 16 عامــا فــي ســجون 

االحتــالل.

ــدة  ــن بل ــة م ــت حاليق ــالل اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان
علــى   2005/8/12 بتاريــخ  اخلليــل،  قضــاء  شــيوخ 
خلفيــة عملــه املقــاوم فــي صفــوف كتائــب الشــهيد 

ــام. ــن القس ــز الدي ع

اعتقالــه جلــوالت  األســير حاليقــة عنــد  وتعــرض 
ــرات  ــاط مخاب ــد ضب ــى ي ــية عل ــق القاس ــن التحقي م
االحتــالل واحملققــني كمــا وتعــرض للعــزل والنقــل بــني 
العديــد مــن املعتقــالت قبــل أن يصــدر القــرار النهائــي 

ــا.79 ــدة 16 عام ــه مل باعتقال

اجتمــاع امريكــي إســرائيلي.. اســتئناف البناء 
ــاه  ــة جت ــوات إيجابي ــل خط ــتيطاني مقاب االس

الفلســطينيني

اجتماعــات  فحــوى  إســرائيلية  مصــادر  كشــفت 
األمريكيــة فــي  اإلدارة  مســؤولني إســرائيليني مــع 

املاضــي. األســبوع  واشــنطن 

ــا  ــاق عليه ــت ومت االتف ــي بحث ــا الت ــرز القضاي وكان أب
ــة  ــي الضف ــتيطاني ف ــاء االس ــتئناف البن ــة اس قضي
الغربيــة مقابــل خطــوات إيجابيــة جتــاه الفلســطينيني 

78  وكالة معا االخبارية
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ــري. ــال العب وفقــا ملوقــع وال

وضــم االجتمــاع مستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي 
وشــمريت مئيــر ، املستشــار السياســي لرئيــس الــوزراء 

اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت .

الرســالة  إن  كبــار  إســرائيليون  مســؤولون  قــال  و 
ــنجدد  ــت »س ــات كان ــك االجتماع ــي تل ــرائيلية ف اإلس
الترويــج خلطــط البنــاء فــي املســتوطنات ، لكننــا 

ســنفعل ذلــك بطريقــة مقيــدة ومعقولــة”.

ــس  ــد اجملل ــم ينعق ــة ، ل ــرة املاضي ــهر العش ــي األش ف
األعلــى للبنــاء االســتيطاني . ووفقــا ملوقــع والــال هــذا 
يعنــي جتميــًدا غيــر رســمي إلجــراءات التخطيــط 

ــتوطنات. ــي املس ــاء ف والبن

ــر مستشــارو بينيــت البيــت األبيــض ومســؤولي  وأخب
وزارة اخلارجيــة فــي واشــنطن أن جميــع القــرارات لتعزيز 
خطــط االســتيطان فــي املســتوطنات ســُتتخذ فقــط 
علــى أســاس احتياجــات النمــو الطبيعــي وليــس 
كجــزء مــن خطــوة تهــدف إلــى إثبــات احلقائــق علــى 

ــري. ــع العب ــا للموق األرض. وفق

وأوضحــوا أن البنــاء ســيتم بطريقــة ال جتعــل التوصــل 
ــرائيل  ــني إس ــتقبل ب ــي املس ــة ف ــوية دائم ــى تس إل

ــة. ــر صعوب ــطينيني أكث والفلس

ــع  ــات م ــي احملادث ــارك ف ــارز ش ــرائيلي ب ــؤول إس مس
األمريكيــني قــال »إدارة بايــدن تعلــم أننــا ســنبني فــي 
ــا  ــا ويعارضونه ــم ال يحبونه ــم أنه ــتوطنات. نعل املس
ــة  ــى مواجه ــل إل ــدان التوص ــني ال يري ــن كال اجلانب ، لك

ــة”. . ــذه القضي ــأن ه بش

ــاري  ــدن ومستش ــي إدارة باي ــار ف ــؤولون كب ــر مس أخب
ــراءات  ــرائيل إج ــذ إس ــون أن تتخ ــم يتوقع ــت أنه بيني
ــاعد  ــطينيني ، وتس ــاه الفلس ــى األرض جت ــة عل إيجابي
علــى اســتقرار االقتصــاد الفلســطيني وجتنــب حتــركات 
مثــل هــدم املنــازل وطــرد الفلســطينيني مــن منازلهــم 

ــدة غيــر قانونيــة. ــؤر اســتيطانية جدي وإنشــاء ب

كمــا أثــار األمريكيــون قضيــة عنــف املســتوطنني ضــد 
الفلســطينيني. وأشــار مســؤول إســرائيلي كبيــر إلــى 
أن مستشــاري بينيــت أوضحــوا أن توجيــه رئيــس الوزراء 
ــد  ــتوطنني ض ــداءات املس ــاح اعت ــح جم ــش كب للجي
ــل  ــى محم ــتؤخذ عل ــة س ــطينيني وأن القضي الفلس

اجلــد.

وأشــار مســؤولون إســرائيليون كبــار إلــى أنــه جــرت في 
األيــام األخيــرة مناقشــات بــني مكتــب بينــت ومكتــب 
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ــط  ــس تخطي ــمى مجل ــد مايس ــأن عق ــس بش غانت
اإلدارة املدنيــة. وتقــرر انعقــاده قبــل لقــاء بينــت وبايــدن 
ومــا هــو نطــاق خطــط البنــاء فــي املســتوطنات التــي 

يجــب املوافقــة عليهــا80.

اجلمعة 2021/8/13  

ســلطات االحتــال جتبــر مواطنــني مقدســيني 
ــت  ــدة بي ــي بل ــازل ف ــة من ــدم خمس ــى ه عل

ــا حنين

أجبــرت ســلطات االحتــالل، أمــس، مواطنني مقدســيني 
ــا،  ــت حنين ــدة بي ــي بل ــازل ف ــة من ــدم خمس ــى ه عل

شــمال القــدس احملتلــة.

وقــال شــهود عيــان إن أفــراداً مــن عائلــة خضر، شــرعوا 
بهــدم خمســة منــازل فــي حــي األشــقرية ببلــدة بيــت 
ــة  ــاً لدفــع غرامــة مالي ــا، بجرافــات خاصــة، جتنب حنين
ــالل  ــة االحت ــت بلدي ــال أقدم ــي ح ــن، ف ــة الثم باهظ

علــى هدمهــا.

وأشــاروا إلــى أن املنــازل اخلمســة تعــود إلــى املقدســي 
ــه  ــذي يعيــش فيهــا مــع أبنائ عبــد املطلــب خضــر، ال

وزوجاتهــم.

االحتــالل  محكمــة  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
ــازل اخلمســة،  ــة وقــف هــدم املن ــب العائل رفضــت طل
قبــل أســبوع، وأجبرتهــم علــى إخالئهــا لصالــح 
ــي  ــم األرض، الت ــون ملكيته ــن يدع ــتوطنني، الذي املس

ــام 1962. ــذ الع ــازل، من ــا املن ــام عليه تق

ــدم  ــه ته ــاهد منازل ــب يش ــد املطل ــج عب ــس احل وجل
ــوف،  ــى الوق ــادر عل ــر ق ــات غي ــد أن ب ــي بع ــو يبك وه
ــي  ــة الت ــالل اجللس ــة خ ــة دماغي ــه بجلط ــر إصابت إث
ــح  ــه لصال ــالء أرض ــا إخ ــي خالله ــا القاض ــرر فيه ق

املســتوطنني.

ــا  ــد املطلــب: احلمــد هلل، نحــن صامــدون هن يقــول عب
وال شــيء ســيخرجنا مــن أرضنــا. 21 ســنة ونحــن 
نحــارب مــن أجلهــا، وســنحارب 21 ســنة أخــرى حتــى 

ــتعيدها. نس

ــن  ــم يك ــر: »ل ــالء خض ــاب ع ــال الش ــه، ق ــن جهت م
ــن  ــا، لك ــهالً علين ــة س ــا اخلمس ــدم منازلن ــار ه خي
أســهل علينــا مــن دخــول املســتوطنني إليهــا والعيــش 
فيهــا، قــرار اإلخــالء يهــدد األرض، لكــن نحــن ســنواصل 

ــس«. ــر نف ــى آخ ــا حت ــود حلمايته ــات والصم الثب
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ــرداً  ــؤوي 25 ف ــازل، ت ــوا 5 من ــم هدم ــالء أنه ــح ع وأوض
ــال. ــى وأطف ــم مرض بينه

وقــال عــالء وهــو يشــير إلــى األنقــاض: »تزوجــت قبــل 
عــام، واليــوم أرى املنــزل حجــارة وركامــاً... تعــب العمــر 

راح بدقيقــة«.

ــة  ــش نكب ــوم نعي ــال: »الي ــد فق ــقيقه أحم ــا ش أم
ثالثــة.. تهجــر أجدادنــا مــن قريــة بئــر معــني... ثــم مــن 
ــن  ــر م ــر التهجي ــا خط ــوم يالحقن ــرف والي ــارة الش ح
أرضنــا التــي منتلــك أوراقهــا الثبوتيــة منذ خمســينيات 

القــرن املاضــي«.

ــنوات  ــالل الس ــم خ ــي احملاك ــا ف ــدأ صراعن ــاف: »ب وأض
ــت  ــة، تضمن ــن 12 جلس ــر م ــدت أكث ــة، وعق املاضي
ــن  ــات م ــأوراق وإثبات ــات ب ــالت ومطالب ــالت ومماط تأجي
إلــى متابعــات أخــرى كنــا  األردن وتركيــا، إضافــة 
نوفرهــا باســتمرار، حتــى أصــدرت احملكمــة قــرار إخــالء 
ــا  ــاألرض، فيم ــتوطنني ب ــات املس ــك مطالب ــاً بذل مثبت
ــا  ــذي تقدمن ــتئناف ال ــة االس ــة املركزي ــت احملكم رفض
بــه، أمــا العليــا فرفضــت حتــى النظــر بالقضيــة، أمــا 
ــدة  ــة واح ــت ورق ــد عرض ــتيطانية فق ــات االس اجلمعي
ــي  ــم ف ــاة كحقه ــا القض ــم واعتمده ــي كل احملاك ف
ــا«. ــي قدمناه ــق الت ــم بالوثائ ــم تهت ــا ل األرض، بينم

يذكــر أن خطــر اإلخــالء والســيطرة علــى منــازل عائلــة 
خضــر، لــم يتوقــف عنــد هــذا احلــد، فاجلمعيــات 
االســتيطانية تدعــي أيضــاً ملكيتهــا دومنــني فــي 
ــالء  ــرارات إخ ــة وق ــات قضائي ــلم بالغ ــة، وتس املنطق

ــكان. للس

ووفــق بيــان صــادر عــن وزارة شــؤون القــدس، أمــس، فــإن 
ــة العــام اجلــاري  ــذ بداي ســلطات االحتــالل هدمــت من

أكثــر مــن 81 مبنــى بالقــدس الشــرقية احملتلــة.

ــع  ــق م ــدم تراف ــات اله ــد عملي ــان إن تصاع ــال البي وق
زيــادة مخاطــر إخــالء مئــات الفلســطينيني مــن منــازل 
يقيمــون فيهــا منــذ عقــود طويلــة فــي الشــيخ جــراح 
ــح مســتوطنني، محــذراً مــن مخطــط  وســلوان لصال
ــدة  ــتان ببل ــي البس ــي ح ــازل ف ــرات املن ــدم عش له

ــلوان81. س

واعتقــاالت  إصابــات  االحتــالل:  انتهــاكات  تواصــل 
واســتهداف ملراكــب الصيــد ومســتوطنون يقتحمــون 

ــة ــع أثري مواق

واملســتوطنون،  اإلســرائيلي  االحتــال   واصــل 
ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــدوان عل ــة، الع ــوم اجلمع الي

81  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

57

 آب  ٢٠٢١ آب   ٢٠٢١

وممتلكاتــه، حيــث أصيــب العشــرات واعتقــل آخــرون 
خــال مواجهات فــي نابلــس، وجــراء قمــع مســيرات 
أيضــاً  شــهدت  التــي  واخلليــل،  قلقيليــة  فــي 
ــرم  ــي احل ــني ف ــى املصل ــال عل ــود االحت ــداء جن اعت
اإلبراهيمي، فيمــا اعتــدى مســتوطن علــى ســائق 
ــة  ــرات مواقع أثري ــم العش ــي واقتح ــة مقدس حافل

ــل.  ــمال اخللي ش

ــدوم  ــر ق ــن وكف ــت دج ــي بيتا  وبي ــون ف مصاب
ــل وبيــت حلــم واعتقــاالت فــي اخللي

املغلــف  املعدنــي  بالرصــاص  مواطنــني   5 أصيــب 
باملطــاط، و24 اختناقــا نتيجــة استنشــاق الغــاز 
ــقوط،  ــراء الس ــن ج ــعة آخري ــوع، وتس ــيل للدم املس
ــي  ــات الت ــال املواجه ــرأس، خ ــاز بال ــة غ ــر بقنبل وآخ
اندلعــت فــي بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، عقــب قمــع 

ــح”. ــل صبي ــوب “جب ــت ص ــي انطلق ــيرة الت املس

ــي  ــي ف ــاص املطاط ــني بالرص ــب 5 مواطن ــا أصي كم
مواجهــات دارت مــع االحتــال، فــوق األراضــي املهــددة 
ــتيطاني،  ــع االس ــح التوس ــا لصال ــتياء عليه باالس

ــة بيــت دجــن شــرق نابلــس. بقري

ــاالت  ــني بح ــرات املواطن ــب عش ــياق، أصي ــي الس ف
ــة  ــيرة قري ــال مس ــوات االحت ــع ق ــب قم ــاق عق اختن
ــة، التــي تنظــم أســبوعيا  كفــر قــدوم شــرق قلقيلي
احتجاجــاً علــى االســتيطان، وللمطالبــة بإعــادة 
ــا. ــن 17 عام ــر م ــذ أكث ــق من ــة املغل ــل القري ــح مدخ فت

وفــي مســافر يطــا جنــوب اخلليــل، اعتقــل 5 مواطنني 
برضــوض  العشــرات  وأصيــب  أجنبــي،  ومتضامــن 
وباالختنــاق، خــال قمــع قــوات االحتــال املشــاركني 

ــتيطان. ــة االس ــبوعية ملناهض ــة األس بالوقف

املواطنــني  عشــرات  أصيــب  آخــر،  انتهــاك  وفــي 
باالختنــاق جــراء اعتــداء قــوات االحتــال اإلســرائيلي 
علــى املصلــني، فــي احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف 

مبدينــة اخلليــل.

مــن جانــب آخر، اعتقلــت قــوات االحتال اإلســرائيلي، 
الفتــى أدهــم محمــد أبــو ســرور )16 عامــا(، بعــد دهــم 
منــزل والــده وتفتيشــه فــي بلــدة الدوحــة غــرب بيــت 

. حلم

ــر  ــروح إث ــي بج ــة مقدس ــائق حافل ــة س  إصاب
ــه ــتوطن علي ــداء مس اعت

مــن  عامــا(   47( القــاق  محمــد  املواطــن  أصيــب 
ــة، بجــروح فــي الوجــه  ــدة ســلوان بالقــدس احملتل بل

والرقبــة، إثــر اعتــداء مســتوطن عليــه بالضــرب.

ــرب  ــه بالض ــدى علي ــتوطنا اعت ــاق، إن مس ــال الق وق
ــا. ــل عليه ــي يعم ــة الت ــه للحافل ــاء قيادت ــرح، أثن املب

مــن جانــب آخــر، اقتحــم عشــرات املســتوطنني، 
ــل،  ــمال اخللي ــر ش ــت أم ــدة بي ــي بل ــة ف ــع أثري مواق
ــش  ــة جي ــا، بحماي ــتفزازية فيه ــوالت اس ــذوا ج ونف

االحتــال اإلســرائيلي.

 بحريــة االحتــال تطلــق النــار صــوب مراكــب 
الصيــد قبالــة بحــر مدينــة غــزة

أطلقــت زوارق بحريــة االحتــال اإلســرائيلي، النــار 
ــتة  ــو س ــد نح ــى بع ــن عل ــب الصيادي ــوب مراك ص

ــزة. ــة غ ــر مدين ــة بح ــال قبال أمي

وأدى ذلــك إلــى إحلــاق أضــرار مبركــب صيــد علــى األقــل، 
فيمــا أجبــر الصيــادون علــى اخلــروج مــن البحر.82

بايــدن  إدارة  علــى  للضغــط  حملــة  واشــنطن: 
ســلوان فــي  املنــازل  هــدم  لوقــف  والكونغــرس 

ــاحة  ــى الس ــطينية عل ــات فلس ــف منظم ــق حتال أطل
ــة  ــى اإلدارة األميركي ــط عل ــة للضغ ــة، حمل األميركي
واعضــاء الكونغــرس ملنــع اســرائيل مــن هــدم 16 منــزال 

ــة. ــرقية احملتل ــي القدس الش ــلوان ف ــدة س ــي بل ف

مــن  اجلمعــة،  اليــوم  للمنظمــات  بيــان  وطالــب 
املؤسســات واملتضامنــني بتنفيــذ حملــة اتصــاالت مــع 
ــام  ــرس، والقي ــاء الكونغ ــة واعض ــة االميركي احلكوم
باحتجاجــات فــي الشــوارع للضغــط مــن اجــل وقــف 

ــدم. ــات اله عملي

وقــال البيــان: »نحــن علــى بعــد يومــني فقــط مــن 15 
آب )أغســطس(، التاريــخ الــذي ســينتهي فيــه جتميــد 
الهــدم بحــق 16 منــزالً فــي حــي البســتان فــي ســلوان«. 

ــادة  ــان »بالتظاهــر وباالتصــال الفــوري بقي ــب البي وطل
ــى  ــط عل ــم الضغ ــب منه ــي والطل ــزب الدميقراط احل

ــذه«. ــرد ه ــات الط ــف عملي ــرائيل لوق إس

اعضــاء  علــى  الضغــط  فــي  االســتمرار  وأكــد 
ــف  ــة، لوق ــم البرملاني ــاء عطلته ــى أثن ــرس حت الكونغ
ــي  ــم ف ــن منازله ــطينيني م ــر الفلس ــات تهجي عملي

القــدس الشــرقية.

ــى  ــى موقعــه عل ــف قســما خاصــا عل ــق التحال وأطل
شــبكة االنترنــت يشــمل معلومــات عــن ســلوان 

82  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وعمليــات الهــدم وهواتــف اعضــاء الكونغــرس وعنواين 
ــول  ــراء ح ــح خب ــة ونصائ ــم احمللي ــم ومنازله مكاتبه
تنظيــم  التظاهــرات، اضافــة لنمــاذج حملــة اتصــاالت 
ــي.83 ــزب الدميقراط ــادة احل ــرس وقي ــاء الكونغ ــع اعض م

ــة  ــات أكادميي ــد مؤسس ــرائيلية ض ــة إس حمل
ــطيني ــق الفلس ــدة للح ــة مؤي أميركي

ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــرائيلية ف ــات إس ــنت منظم ش
ــة تســتهدف املؤسســات املؤسســات  ــة حمل األميركي
ــطيني. ــق الفلس ــدة للح ــة املؤي ــات األميركي واملنظم

ــد  ــل تصاع ــي ظ ــرائيلية ف ــة اإلس ــذه احلمل ــي ه وتأت
التأييــد للحــق الفلســطيني فــي اجلامعــات والكنائــس 
امليدانــي  النشــاط  وتزايــد  األميركيــة،  والشــركات 
األكادمييــني  بــني  الفلســطينية  للقضيــة  الداعــم 
ــة. ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ــرس ف ــاء الكونغ وأعض

ــوم  ــرائيلية، الي ــا« اإلس ــف معن ــة » ق ــت منظم ووجه
اجلمعــة، رســالة إلــى إدارات 3000 جامعــة وكليــة 
ــر  ــة التعبي ــد حري ــا بتقيي ــة تطالبه ــة أميركي تعليمي
وعــدم اســتخدام حســابات التواصــل االجتماعــي التــي 
حتمــل أســماء اجلامعــات فــي النشــاطات التــي تنتقــد 

ــرائيل. اس

 وقالــت رســالة املنظمــة شــبه احلكوميــة اإلســرائيلية 
ــماح  ــن الس ــف ع ــات التوق ــى اجلامع ــب عل ــه يج إن
باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي واملواقــع 
ــمية او  ــي الرس ــد االلكترون ــم البري ــة وقوائ االلكتروني
ــي اي  ــات ف ــة للجامع ــات التجاري ــل العالم ــي حتم الت

ــرائيل. ــض إلس ــاط مناه نش

وتســتهدف هــذه احلملــة وقــف النشــاط املؤيــد للحــق 
الفلســطيني للجامعــات عبــر فــرض قيــود علــى 

ــة. ــر االكادميي ــات التعبي حري

وجــاءت حملــة املنظمــة االســرائيلية عقب اصــدار 120 
دائــرة اكادمييــة جامعيــة اميركيــة مختصــة بدراســات 
ــل  ــة فص ــرائيل دول ــه اس ــرت في ــا اعتب ــدر« بيان »اجلن
عنصــري، وبعــد ان اصــدرت مئــات املنظمــات الطالبيــة 
ــي  ــرائيل ف ــم اس ــا جرائ ــت فيه ــات أدان ــة بيان اجلامعي

ــطينية.84 ــي الفلس االراض

17 منظمــة أميركيــة تديــن اتفــاق شــراكة بــني 
إســرائيلية وشــركات  تامبــا  مدينــة  مستشــفى 

ــذي  ــراكة ال ــاق الش ــة اتف ــة أميركي ــت 17 منظم أدان

83  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

84  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أبــرم بــني مستشــفى مدينــة تامبــا فــي واليــة فلوريــدا 
وشــركات إســرائيلية.

وأطلقــت املنظمــات فــي هذا الصــدد، فعاليــات متعددة 
منهــا تظاهــرات وحمــالت الكترونيــة، إضافــة لعريضــة 
أدان فيهــا العاملــون مبجــال الرعايــة الصحيــة وطلبــة 
وأعضــاء فــي اجملتمــع األميركــي، العــدوان اإلســرائيلي 

املتكــرر ضــد أبنــاء شــعبنا.

ودعــت العريضــة، األطبــاء واملمرضــني إلــى رفــض 
ــركات  ــع ش ــفى م ــه إدارة املستش ــذي وقعت ــاق ال االتف
إســرائيلية إلنشــاء »حلــول« متطــورة لعمــل األطبــاء، 
مشــيرة إلــى مواصلة إســرائيل حرمــان الفلســطينيني 
مــن الرعايــة األساســية، وعرقلــة الوصــول إلــى املــوارد، 
وقصــف البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة، والطــرق، 

فــي انتهــاك واضــح التفاقيــة جنيــف الرابعــة.

ونوهــت إلــى العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع 
ــث  ــا(، حي ــة )كورون ــة عاملي ــم جائح ــي خض ــزة، ف غ
قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية جميــع الطــرق املؤديــة 
إلــى مجمــع الشــفاء الطبــي، أكبــر مستشــفى 
مركــزي فــي غــزة، ونتيجــة لذلــك مت منــع عمــال 
ــكان. ــول للس ــن الوص ــعاف م ــات اإلس ــوارئ ومركب الط

وأضافــت العريضــة أن الغارات اإلســرائيلية اســتهدفت 
ــروق  ــات واحل ــالج اإلصاب ــدود لع ــال ح ــاء ب ــادة أطب عي
ــو  ــن أب ــور أمي ــل الدكت ــة لقت ــاألرض، إضاف ــوتها ب وس
العــوف، رئيــس الطــب الباطنــي فــي مجمــع الشــفاء، 
مــع أســرته، وتعــرض اخملتبــر الوحيــد لفيــروس »كورونا« 
اإلســرائيلية،  القنابــل  بســبب  ألضــرار  غــزة  فــي 
ــا. ــزة متام ــي غ ــات ف ــع الفحوص ــت جمي ــي توقف وبالتال

ــة  ــارات اجلوي ــبب الغ ــقق بس ــدم الش ــت: أدى ه وتابع
ــن  ــف مواط ــن 74 أل ــر م ــزوح أكث ــى ن ــرائيلية إل اإلس
اضطــروا إلــى الفــرار والتكــدس فــي مــدارس مختلفــة، 
الطبيــة  البروتوكــوالت  »األونــروا«  مرافــق  وجتــاوزت 

ــي. ــد االجتماع ــة للتباع املوضوع

ــام  ــت القي ــرائيل رفض ــى أن إس ــة إل ــارت العريض وأش
ــة جنيــف  ــالل مبوجــب اتفاقي مبســؤولياتها كقــوة احت
مستشــفى  يســتطيع  هــل  وتســاءلت:  الرابعــة، 
ــي  ــة ف ــوض بالصح ــن النه ــع ع ــام أن يداف ــا الع تامب
مجتمعــه، بينمــا يســتثمر فــي اإلبــادة اجلماعيــة 

وتشــريد الفلســطينيني احملاصريــن؟

ــركات  ــى الش ــرعية عل ــاء الش ــم وإضف ــت »إن دع وقال
اإلســرائيلية يعنــي دعــم االحتــالل اإلســرائيلي وســحق 

اآلالف مــن األرواح”.
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الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة  العريضــة،  وطالبــت 
واملؤسســات األكادمييــة األميركيــة والعاملــني فــي 
الرعايــة الصحيــة، مبنــح أعضــاء هيئــة التدريــس 
املؤسســات  فــي  والطلبــة  واملتدربــني  واملوظفــني 
ــد  ــة ض ــم املرتكب ــن اجلرائ ــدث ع ــة التح ــة حري الطبي
الفلســطينيني دون خــوف مــن العقــاب أو املضايقــة أو 

اإلســكات مــن أي شــخص داخــل مؤسســاتهم.

ودعــت مؤسســات اجملتمــع الطبــي والعلمــي العامليــة 
ــاعدات  ــف املس ــا لوق ــى حكوماته ــط عل ــى الضغ إل

ــطينيني. ــد الفلس ــا ض ــة جرائمه ــرائيل وإدان إلس

األفريقــي  االحتــاد  منــح  بريطانــي:  موقــع 
خطيــرة خطــوة  مراقــب  صفــة  إســرائيل 

آي”  إيســت  »ميــدل  موقــع  نشــره  مقــال  انتقــد 
ــي  ــاد األفريق ــح االحت ــي من )Middle East Eye( البريطان
)AUC( إســرائيل صفــة مراقــب، واعتبــر أن حجــة حــل 
الدولتــني أعطــت االحتــاد والــدول الغربيــة وغيرهــا 
املبــرر للتغاضــي عــن انتهــاكات إســرائيل حلقــوق 

الفلســطينيني.

ــي  ــي تاف ــوب أفريق ــه اجلن ــذي كتب ــال -ال ــف املق ووص
محــكا- قــرار االحتــاد بأنــه خطــوة خطيــرة أخــرى 
تعبــر عــن التقاعــس فــي الوقــوف مــع القضيــة 

. لفلســطينية ا

ــو/ ــة االحتــاد تســلمت فــي 22 يولي وأوضــح أن مفوضي
ــفير  ــو س ــي أدماس ــاد عليل ــي أوراق اعتم ــوز املاض مت
دولــة إســرائيل فــي إثيوبيــا وبورونــدي وتشــاد، وأن 
ــس  ــل رئي ــن قب ــميا م ــا رس ــب مت اعتماده ــة املراق صف
املفوضيــة موســى فقــي محمــد خــالل اجتمــاع 
ــوم. ــك الي ــي ذل ــاد ف ــر االحت ــرائيلي مبق ــفير اإلس بالس

ــد  ــت ق ــرائيل كان ــى أن إس ــاه إل ــب االنتب ــت الكات ولف
حصلــت فــي الســابق علــى صفــة مراقــب فــي منظمة 
ــتعادتها  ــي اس ــلت ف ــا فش ــة، لكنه ــدة األفريقي الوح
ــاد  ــا االحت ــل محله ــام 2002 وح ــة ع ــل املنظم ــد ح بع

األفريقــي.

كمــا أشــار الكاتــب إلــى وصــف وزيــر اخلارجيــة 
ــال  ــوم االحتف ــه »ي ــدث بأن ــد احل ــر لبي ــرائيلي يائي اإلس

األفريقيــة”. اإلســرائيلية  بالعالقــات 

ــت  ــي منح ــاد األفريق ــة االحت ــى أن مفوضي ــار إل وأش
ــع  ــارة جمي ــن دون استش ــب م ــة املراق ــرائيل صف إس
الــدول األعضــاء، مضيفــا أن 14 دولــة أفريقيــة تعــارض 

ــق. ــذا احل ــرائيل ه ــح إس من

وقــال إن قــرار املفوضيــة يجــب النظــر إليــه فــي 
إطــار دعــم االحتــاد الطويــل حلــل الدولتــني، الــذي 
ــتيطاني  ــروع االس ــن املش ــطينيني ومكّ ــذل الفلس خ
اإلســرائيلي املدعــوم مــن الغــرب، مضيفــا أن حــل 

ــب. ــل أبي ــوى ت ــدم س ــم يخ ــني ل الدولت

وكل مــرة تهاجــم فيهــا إســرائيل الفلســطينيني 
ــن  ــد م ــل املزي ــاء وحتت ــال األبري ــاء واألطف ــل النس وتقت
ــير  ــال، يش ــبيل املث ــى س ــطينية، عل ــي الفلس األراض
حلفاؤهــا الغربيــون إلــى »حقهــا املشــروع فــي الدفــاع 
ــني. ــل الدولت ــور ح ــى الف ــرون عل ــها« ويذك ــن نفس ع

ــني  ــل الدولت ــت ح ــي تبن ــة الت ــدول األفريقي ــا أن ال كم
)تهــدف( لتحقيــق أهــداف أنانيــة وإقامــة عالقــات 

ــرائيل. ــع إس ــة م وثيق

وقــال الكاتــب »يجــب أن يتخلــى االحتــاد األفريقــي 
عــن هــذه السياســة وأن يدعــم بنشــاط إقامــة دولــة 
دميقراطيــة واحــدة للفلســطينيني واإلســرائيليني«، 
مضيفــا أن العمــل علــى إنشــاء هــذه الدولــة املوحــدة 
ــة  ــذ مراجع ــى تنفي ــاد عل ــر االحت ــأنه أن يجب ــن ش م
ــرائيل. ــري بإس ــل العنص ــات الفص ــاملة لسياس ش

كمــا أنــه ســيجبر االحتــاد األفريقــي علــى وضــع خطــة 
عمــل ملموســة للمســاعدة فــي تأمــني األراضــي 
الفلســطينية، واحلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 

الوقــت احلاضــر، حســب نظــام دميقراطــي حقيقــي.

وأضــاف الكاتــب أن »إقامــة دولــة دميقراطيــة واحــدة«، 
يتعايــش فيهــا الفلســطينيون واإلســرائيليون بســالم 
ومســاواة، ال ميكــن أن تكــون بعيــدة عــن خيــال االحتــاد 

األفريقــي.85

بينيــت يقــرر تقليــص البنــاء فــي مســتوطنات 
الضفــة الغربيــة

قالــت قنــاة »كان« العبرية إن رئيــس الوزراء اإلســرائيلي، 
نفتالــي بينيــت، قــرر تقليــص عــدد تصاريــح البنــاء فــي 

املســتوطنات بالضفــة الغربية.

ــتيطانية  ــدة اس ــف وح ــص أل ــاة، مت تقلي ــق القن ووف
ــط. ــدة فق ــي وح ــني ومئت ــى ألف ــة عل ــتتم املصادق وس

وذكــرت القنــاة العبريــة أن القــرار بتقليــص عــدد 
التصاريــح اتخــذ علــى خلفيــة معارضــة إدارة الرئيــس 
األمريكــي جــو بايــدن بتوســيع رقعــة بناء املســتوطنات 

فــي الضفــة الغربيــة.

85  وكالة معاً اإلخبارية
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ــاء فــي  ــى أن القــرار هــو أول قــرار يخــص البن يشــار إل
ــة.86 ــة احلالي ــذه احلكوم ــتوطنات تتخ املس

مســتوطنون يقتحمــون عــدة مناطــق أثريــة فــي بيــت 
أمــر

اقتحــم عشــرات املســتوطنني، صبــاح اليــوم اجلمعــة، 
بحمايــة مــن جنــود االحتــالل عــددا مــن املواقــع 
التاريخيــة واألثريــة فــي بلــدة بيــت أمــر باخلليــل واجــروا 

ــتفزازية. ــوالت اس ج

وأفــاد الناشــط محمــد عيــاد عــوض، انــه بــني كل فتــرة 
وأخــرى يقــوم املســتوطنون بجــوالت اســتفزازية مماثلــة، 
ــي  ــتوطنة »كرم ــن مس ــتوطنون م ــدم املس ــث ق حي
ــة  تســور« جنــوب بيــت أمــر مــرورا بعــدة مناطــق أثري
وصــوال إلــى جتمــع مســتوطنات غــوش عصيون شــمال 

بيــت أمــر.87

السبت 2021/8/14 

فــي  املصلــني  علــى  يعتــدي  االحتــال 
»اإلبراهيمــي« ويقمــع املســيرات الشــعبية 

عــدة محافظــات  فــي 

ــوض  ــروح ورض ــني بج ــرات املواطن ــس، عش ــب، أم أصي
وحــاالت اختنــاق واعتقــل خمســة آخــرون جــراء قمــع 
قــوات االحتــالل املســيرات الشــعبية التــي خرجــت فــي 
محافظــات عــدة رفضــاً لالحتالل واالســتيطان وســرقة 
ــه  ــدى في ــذي اعت ــت ال ــي الوق ــطينية، ف األرض الفلس
جنــود االحتــالل علــى املصلــني باحلــرم اإلبراهيمــي مــا 
ــن  ــاق، تزام ــم باالختن ــرات منه ــة العش ــى إصاب أدى إل
ذلــك مــع إقــدام مســتوطنني علــى التنكيــل مبقدســي 

واقتحــام مواقــع أثريــة فــي بلــدة بيــت أمــر.

فقــد أصيــب عشــرات املصلــني باالختنــاق جــراء اعتــداء 
قــوات االحتــالل عليهــم، فــي احلــرم اإلبراهيمــي مبدينــة 

. خلليل ا

ــدوا  ــني تواف ــأن آالف املواطن ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــي وأدوا  ــرم اإلبراهيم ــى احل ــاح إل ــاعات الصب ــذ س من
صــالة اجلمعــة فــي أروقتــه وســاحاته اخلارجيــة، تلبيــة 
ــاً  ــد، ورفض ــن التهوي ــه م ــاف حلمايت ــوة وزارة األوق لدع

ــتيطانية. ــه االس ــالل وإجراءات ــة االحت لسياس

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أطلقت قنابــل الصوت، 
والغــاز املســيل للدمــوع صــوب املصلــني، مــا أدى إلــى 
ــن  ــت م ــاق، وكثف ــم باالختن ــرات منه ــة العش إصاب

86  كالة معاً اإلخبارية

87  كالة معاً اإلخبارية

ــه. ــرم ومحيط ــات احل ــد بواب ــكري عن ــارها العس انتش

ولفتــت إلــى أن قــوات االحتــالل أغلقــت عــدة مداخــل 
ــدت  ــاحاته، واعت ــن س ــني م ــت املصل ــرم، وأخرج للح

ــم. ــرات منه ــى العش عل

ــرات  ــب عش ــل، أصي ــوب اخللي ــا، جن ــافر يط ــي مس وف
املواطنــني برضــوض واختنــاق، واعتقــل خمســة آخــرون، 

خــالل قمــع االحتــالل وقفــة مناهضــة لالســتيطان.

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــاد منس وأف
ــأن  االســتيطان واجلــدار بجنــوب اخلليــل راتــب اجلبــور ب
قــوات االحتــالل منعــت املواطنــني مــن إقامــة الصــالة 
علــى أراضــي أم الشــقحان املهــددة باالســتيالء عليهــا، 
وأطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع 
جتاههــم، واعتــدت الضــرب بأعقــاب البنــادق علــى 
ــد  ــى أح ــره إل ــى إث ــل عل ــن، نق ــي اجلباري ــن عل املس

ــل. ــفيات اخللي مستش

مواطنــني   5 اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــد 
ــليمان  ــن س ــم املس ــرف منه ــا، ع ــا أجنبي ومتضامن
الهذالــني، و4 شــبان مــن عائلــة اجلباريــن، وأعلنــت 

مغلقــة«. »عســكرية  املنطقــة 

ــني  ــب 6 مواطن ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل وف
بجــروح والعشــرات باالختنــاق خــالل مواجهــات، علــى 

جبــل صبيــح.

ــت  ــالل قمع ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
مســيرة شــعبية متجهــة نحــو جبــل صبيــح رفضــاً 

ــه. ــى قمت ــالل عل ــيطرة االحت لس

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أطلقــت قنابــل 
الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع جتــاه املشــاركني فــي 
املســيرة، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات ووقــوع إصابــات 

ــاق. باالختن

ــالل  ــة اله ــوارئ بجمعي ــعاف والط ــر اإلس ــال مدي وق
ــل: إن  ــد جبري ــس أحم ــرع نابل ــطيني ف ــر الفلس األحم
ــي، و24  ــاص املطاط ــوا بالرص ــني أصيب ــة مواطن خمس
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــاق الغ ــة استنش ــا نتيج اختناق
و9 آخريــن جــراء الســقوط، وآخــر بقنبلــة غــاز بالــرأس، 

ــا. ــدة بيت ــهدتها بل ــي ش ــات الت ــالل املواجه خ

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب خمســة 
ــة  ــددة بإقام ــيرة من ــع مس ــر قم ــروح، إث ــني بج مواطن

ــؤرة اســتيطانية. ب

ــت  ــالل أطلق ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
ــيل  ــاز املس ــوت والغ ــل الص ــي وقناب ــاص املعدن الرص
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للدمــوع صــوب املشــاركني فــي املســيرة، مــا أدى 
ــاط. ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــم بالرص ــة 5 منه إلصاب

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب 
ــة  ــيرة مناهض ــع مس ــب قم ــاق عق ــرات باالختن العش

لالســتيطان.

ــراد  ــة م ــم قلقيلي ــي إقلي ــي ف ــق اإلعالم ــاد الناط وأف
شــتيوي بــأن جنــود االحتــالل اعتــدوا علــى املشــاركني 
فــي املســيرة مطلقــني قنابــل الغــاز واألعيــرة املعدنيــة 
مــا أدى لوقــوع عشــرات اإلصابــات باالختنــاق، الفتــاً إلى 

أنهــا عوجلــت ميدانيــا فــي مركــز إســعاف البلــدة.88

إسرائيل تطالب سفير بولندا بالبقاء في بالده

ــاء  ــا بالبق ــدي لديه ــفير البولن ــرائيل الس ــت إس طالب
اإلجــازة هنــاك، فيمــا  بــالده حيــث يقضــي  فــي 
اســتدعت القائــم بأعمــال ســفارتها فــي وارســو، علــى 
ــابق  ــت س ــي وق ــدي ف ــس البولن ــع الرئي ــة توقي خلفي
ــره إســرائيل »معــاد  ــون تعتب ــى قان ــوم الســبت عل الي

ــامية”. للس

ــه  ــة، إن ــوت« العبري ــوت أحرون ــة »يديع ــت صحيف وقال
فــي أعقــاب توقيــع الرئيــس البولنــدي أندريــه دودا علــى 
ــرائيلي  ــة اإلس ــر اخلارجي ــن وزي ــة«، أعل ــون امللكي »قان
ــال  ــم بأعم ــه للقائ ــدر تعليمات ــه أص ــد أن ــر البي يائي
ســفارة بــالده فــي وارســو »تــال بــن آري« بالعــودة إلــى 
إســرائيل علــى الفــور إلجــراء مشــاورات إلــى أجــل غيــر 

ــمى. مس

ســتوصي  اإلســرائيلية  اخلارجيــة  وزارة  أن  وأضافــت 
ــالده. ــي ب ــاء ف ــب بالبق ــل أبي ــدى ت ــدي ل ــفير البولن الس

وفــي ســياق متصــل، كتــب البيــد فــي حســابه مبوقــع 
ــى،  ــرة األول ــس للم ــوم، لي ــدا الي ــت بولن ــر: »وافق تويت
ــي. وجهــت  ــر أخالق ــون معــاد للســامية وغي ــى قان عل
ــودة  ــو بالع ــي وارس ــفارة ف ــن الس ــؤول ع ــة املس الليل
علــى الفــور إلــى إســرائيل إلجــراء مشــاورات إلــى أجــل 

غيــر مســمى”.

وأضــاف: » الســفير )اإلســرائيلي( اجلديــد لــدى بولنــدا، 
الــذي كان مــن املقــرر أن يغــادر إلــى وارســو قريبــا، لــن 

يغــادر إلــى بولنــدا فــي هــذه املرحلــة”.

وتابــع وزيــر خارجيــة إســرائيل: »ســتوصي وزارة اخلارجية 
اليــوم الســفير البولنــدي فــي إســرائيل مبواصلــة 
ــاح  ــت املت ــتغل الوق ــب أن يس ــالده. يج ــي ب ــه ف إجازت
ــي  ــة ملواطن ــه احملرق ــا تعني ــني م ــرح للبولندي ــه ليش ل

88  جريدة األيام

ــن نتســامح مــع ازدراء ذكــرى أولئــك  ــا ل إســرائيل وأنن
ــت”. ــرى الهولوكوس ــم وذك ــوا حتفه ــن لق الذي

ومضــى البيــد متوعــدا بولنــدا: »جنــري محادثــات 
تنســيقية مــع األمريكيــني حــول ســبل الــرد الحقــا”.

واعتبــر أن: »بولنــدا أصبحــت هــذه الليلــة دولــة معادية 
ــرم أعظــم مأســاة  ــر ليبراليــة ال حتت للدميقراطيــة وغي

فــي تاريــخ البشــرية”.

وأضــاف البيــد: »ال يجــب أن نصمــت أبــدا. مــن املؤكــد 
أن إســرائيل والشــعب اليهــودي لــن يصمتــوا”.

وتأتــي األزمــة الدبلوماســية املتصاعــدة بــني تــل أبيــب 
ووارســو، علــى خلفيــة توقيــع الرئيــس البولنــدي اليــوم 
الســبت علــى قانــون يقيــد إمكانيــة حصــول الناجيــني 
مــن احملرقــة النازيــة )الهولوكوســت( إيــان احلــرب 
ــي  ــم الت ــات ملمتلكاته ــى تعويض ــة عل ــة الثاني العاملي

ــدا. ــلبت فــي بولن ُس

ــع  ــرائيلية »كان«: »وق ــمية اإلس ــاة الرس ــت القن وقال
ــة  ــون امللكي ــى قان ــه دودا، عل ــدي أندري ــس البولن الرئي
ــي  ــكات الت ــي املمتل ــود ف ــوق اليه ــد حق ــذي يقي ال
ــة”. ــة الثاني ــرب العاملي ــل احل ــا قب ــون به ــوا يحتفظ كان

 PAP وفــي مقابلــة مــع وكالــة األنبــاء البولنديــة
اليــوم، قــال دودا إنــه مــع التوقيــع علــى القانــون 
ــة،  ــى القانوني ــن الفوض ــة م ــتنتهي حقب ــد »س اجلدي
وســتحمي الدولــة البولنديــة مواطنيهــا مــن الظلــم«، 
ــن  ــني م ــر بالناج ــون أض ــأن القان ــاءات ب ــا االدع رافض

الهولوكوســت ونســلهم.

وبتوقيــع دودا يصبــح القانــون نافــدا، ويدخــل حيــز 
التنفيــذ، بعــد املصادقــة عليــه مؤخــرا مــن قبــل 

البرملــان البولنــدي بغرفتيــه النــواب والشــيوخ.89

ــا  ــذب بادعاءاته ــداع والك ــارس اخل ــرائيل مت ــر: اس تقري
الســماح للفلســطينيني البنــاء مبناطــق ) ج (

ــة  ــن األرض ومقاوم ــاع ع ــي للدف ــب الوطن ــال املكت ق
حكومــة  إن  االســبوعي،  تقريــره  فــي  اإلســتيطان 
اســرائيل متــارس اخلــداع والكذب فــي ادعاءاتها الســماح 

ــق )ج(. ــي مناط ــاء ف ــطينيني البن للفلس

اإلســرائيلية  احلكومــة  تعتــزم  التقريــر:  وأضــاف 
األســبوع املقبــل، املصادقــة علــى مخطــط لبنــاء 
2200 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة 
احملتلــة ، مبــا فــي ذلــك البــؤر االســتيطانية العشــوائية 
، مقابــل الســماح ببنــاء ألــف منــزل فلســطيني فــي 

89  كالة معاً اإلخبارية
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ــني  ــة ب ــات املوقع ــي االتفاقي ــة )ج( ف ــق املصنف املناط
ــي أول  ــك ف ــرائيلي، وذل ــطيني واإلس ــني الفلس الطرف
خطــوة تتخذهــا حكومــة بينيــت فــي عهــد الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن، وتأتــي املصادقــة علــى اخملطــط 
االســتيطاني الــذي يعتبــر األكبــر منــذ تنصيــب 
احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة ، خــالل جلســة يعقدها 
»اجمللــس األعلــى للتخطيــط والبنــاء« فــي »اإلدارة 
ــا  ــرائيلي، أم ــالل اإلس ــش االحت ــة جلي ــة« التابع املدني
الوحــدات االســتيطانية اجلديدة فتشــمل املســتوطنات 
»بيــت إيــل« )58 وحــدة اســتيطانية(، ومســتوطنة »هار 
ــون«  ــار عتصي ــتيطانية(، و«كف ــدة اس ــا« )286 وح براخ
)292 وحــدة(، و«كرنــي شــومرون« )83 وحــدة(، و«غفعــات 
ــدات(،  ــفوت« )105 وح ــون ش ــدة(، و«أل ــف« )42 وح زئي
 14( مخمــاش«  و«معاليــه  وحــدة(،   28( و«بــركان« 
وحدة(.كمــا ســيتم املصادقــة علــى بنــاء 1315 وحــدة 
اســتيطانية جديــدة فــي مناطــق متفرقــة فــي الضفة 
احملتلــة ليــس فقــط فــي الكتــل االســتيطانية، ولكــن 
فــي األماكــن التــي تعتبــر معزولــة )عــن املســتوطنات 
ــؤر  ــمة بالب ــا يس ــك م ــي ذل ــا ف ــة مب ــرى( بالضف الكب

ــوائية”. ــتيطانية العش االس

وللتغطيــة علــى هــذه اخلطــوة وكجــزء مــن سياســة 
احلكومــة  ســربت  الدولــي  العــام  الــرأي  خــداع 
االســرائيلية أخبــارا تفيــد بــأن ســلطات االحتــالل 
 1000  –  800 ببنــاء  للفلســطينيني  اســمح  ســوف 
ــي  ــة ) ج ( والت ــق املصنف ــي املناط ــكنية ف ــقة س ش
تخضــع بشــكل مباشــر للســيطرة االســرائيلية ، 
ــي الســابق  ــد ينتهــي كمــا ف رغــم أن اإلعــالن هــذا ق
ببنــاء مبــاٍن ال تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة ، مــا 
ــل  ــي الداخ ــويق ف ــبقا للتس ــد مس ــه مع ــي أن يعن
ــذ ،  ــس للتنفي ــي ولي ــويق اخلارج ــطيني وللتس الفلس
ــذا  ــي ه ــابقة ف ــارب س ــطينيني جت ــة وأن للفلس خاص
ــة  ــالل برئاس ــة االحت ــر أن حكوم ــع يذك ــال فاجلمي اجمل
ــن  ــام 2019 ع ــت ع ــد اعلن ــت ق ــو كان ــني نتنياه بنيام
الســماح ببنــاء 900 وحــدة ســكنية للفلســطينيني إال 
ــمح  ــم تس ــة ل ــأّن اإلدارة املدني ــام 2020 ب ــني ع ــه تب أنّ
ــا  ــر. كم ــس أكث ــكنية لي ــدات س ــوى 6 وح ــاء س ببن
يذكــر اجلميــع بــأن ســلطات االحتــالل كانــت قــد اعلــن 
ــدة  ــاء 5 آالف وح ــى بن ــة عل ــت املوافق ــام 2017 أعلن ع
ــا  ــوة متّ جتميده ــطينيني ، إال أّن اخلط ــكنية للفلس س
ــو .  ــني نتنياه ــذاك بنيام ــة آن ــس احلكوم ــد رئي ــى ي عل
ــة  ــات الصــادرة حســب مصــادر عبري ــت اإلحصائي وبّين
أن اإلدارة املدنيــة التابعــة لالحتــالل منحــت 21 تصريــح 
ــب متّ  ــل 1485 طل ــن أص ــطينيني م ــط للفلس ــاء فق بن
تقدميــه بــني عامــي 2016-2018، فيمــا أصــدرت بنفــس 

ــطينيني. ــق فلس ــدم بح ــر ه ــرة 2147 أوام الفت

يذكــر أن ســلطات االحتــالل وحســب مصــادر محليــة 
وأمميــة متطابقــة ، مبــا فيهــا أحــدث تقاريــر مكتــب األمم 
ــد  ــا ( ق ــانية ) اوتش ــؤون االنس ــيق الش ــدة لتنس املتح
هدمــت منــذ مطلــع العــام 2021 مــا ال يقــل عــن 421 
ــى مــن املبانــي التــي ميلكهــا الفلســطينيون ، مبــا  مبنً
فيهــا 130 مبنـًـى مّولــه املانحــون ، أو صادرتهــا أو أجبرت 
ــر 592  ــى تهجي ــا أدى إل ــا ، مم ــى هدمه ــا عل أصحابه
شــخًصا، مــن بينهــم نحــو 320 طفــاًل ، فــي مختلــف 
ــا 24  ــادة قدره ــل زي ــا ميث ــة ، م ــة الغربي ــاء الضف أنح
فــي املائــة فــي عــدد املبانــي املســتهدفة وزيــادة تقــارب 
ــن  ــة م ــي املمّول ــتهداف املبان ــي اس ــة ف ــي املائ 110 ف
املانحــني وارتفاًعــا يربــو علــى 50 فــي املائــة فــي عــدد 
ــة  ــرة املقابل ــع الفت ــة م ــن، باملقارن ــكان املهّجري الس
مــن العــام 2020 ، وهدمــت كذلــك منــذ بدايــة العــام 
ــذ  ــر مــن 81 مبنــى بالقــدس الشــرقية ، من أيضــا أكث
ــة العــام اجلــاري مــا ضاعــف مــن مخاطــر إخــالء  بداي
مئــات الفلســطينيني مــن منــازل يقيمــون فيهــا منــذ 
عقــود طويلــة فــي حــي الشــيخ جــراح وبلــدة ســلوان 
لصالــح املســتوطنني وجمعياتهــم االســتيطانية ، 
التــي ازداد نشــاطها فــي القــدس الشــرقية علــى نحــو 

غيــر مســبوق .

ــة  ــتوطنات بالضف ــس املس ــال مجل ــياق ق ــي الس وف
احلكومــة  رئيــس  بينيــت  نفتالــي  إن  الغربيــة، 
اإلســرائيلية لــم يوافــق علــى خطــط بنــاء اســتيطاني 
كان وافــق بينــي غانتــس وزيــر جيشــه، علــى لتنفيذها. 
وإن املســتوطنني يشــعرون باالســتياء إزاء سياســات 
بينيــت ، وخاصــًة فــي أعقــاب مــا نشــر عــن الســماح 
ببنــاء ألــف وحــدة ســكنية للفلســطينيني فــي 
ــت  ــب بيني ــام مكت ــاج أم ــرروا االحتج ــق )ج( وق مناط

ــه ــذا توج ــة هك ــه ملعارض ودفع

علــى صعيــد آخــر يعتــزم الصنــدوق القومــي اليهــودي 
يســتهدف  خطيــر  اســتيطاني  مخطــط  تنفيــذ 
توســيعا كبيــرا للمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، 
ــات ورمبــا آالف الفلســطينيني مــن منازلهــم  وطــرد مئ
وخاصــة فــي القدس الشــرقية ، حيــث مت تخصيص 100 
مليــون شــيكل لتســجيل أراض فــي إســرائيل واألراضي 
احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشرقية.وســيصادق مجلــس 
ــة  ــذه اخلط ــى ه ــودي عل ــي اليه ــدوق القوم إدارة الصن
ــة، رمبــا فــي 19 آب اجلــاري وفــي هــذا  ــام املقبل فــي األي
الســياق قالــت حركــة » الســالم اآلن » االســرائيلية أن 
ــى الصنــدوق  »الصنــدوق القومــي اليهــودي يتحــول إل
ــدوق  ــام الصن ــأن قي ــن ش ــتوطنني . وم ــي للمس القوم
القومــي اليهــودي بذلــك أن تــؤدي إجــراءات التســجيل 
ــد واســع النطــاق للفلســطينيني، كمــا هــو  ــى جتري إل
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احلــال فــي الشــيخ جــراح وســلوان . ويهــدف املشــروع 
إلــى البحــث فــي ســجالت الصنــدوق القومــي اليهودي 
عــن األراضــي والصفقــات التــي لــم يتــم اســتكمالها 
 ، األراضــي  تســجيل  مكتــب  فــي  تســجيلها  أو 
ومحاولــة اســتكمالها وتســجيلها، فوفًقــا للصنــدوق 
ــف مــن  ــي 17000 مل ــه توجــد فــي ســجالته حوال فإن
املســتندات التــي بينهــا مســتندات تشــهد علــى 
ــن  ــا . وم ــن تنفيذه ــي ميك ــكات الت ــات واملمتل الصفق
بــني تلــك امللفــات التــي ســيتم فحصهــا وتســجيلها 
هنــاك حوالــي 530 ملفــا فــي الضفــة الغربيــة و 2050 
ملفــاً فــي القــدس الشــرقية« مســاحتها 2500 دومن مت 
شــراؤها أو كانــت قيــد االســتحواذ مــن قبــل الصنــدوق 

ــل عــام 1948”. القومــي اليهــودي قب

وكان تيســير خالــد ، عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة 
التحريــر الفلســطينية ، رئيــس املكتب الوطنــي للدفاع 
عــن االرض ومقاومــة االســتيطان قــد دعــا الــى إعــالن 
” الصنــدوق القومــي اليهــودي ” منظمــة ارهابيــة 
فــي ضــوء نشــاطاته االســتيطانية فــي االراضــي 
الفلســطينية احملتلــة بعــدوان 1967 وفــي ضــوء توجــه 
ــي  ــارات ف ــجيل اراض وعق ــدوق تس ــس إدارة الصن مجل
ــود  ــا تع ــدس باعتباره ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي الضف
ــام 1948  ــل الع ــواء قب ــة س ــة يهودي ــه او مللكي مللكيت
او بعــد العــام 1967 بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
ــر  ــن مخاط ــتوطنات وم ــر للمس ــيع كبي ــر توس مخاط
ــم  ــن منازله ــطينيني م ــا آالف الفلس ــات ورمب ــرد مئ ط
ــلوان  ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــري ف ــا يج ــرار م ــى غ ، عل

ــرقية . ــدس الش ــاء الق ــن أحي ــا م وغيره

وال تتوقــف آلــة االســتيطان عــن العمــل لتهيئــة 
ــي  ــعة ألراض ــم واس ــات ض ــبة لعملي ــروط املناس الش
الفلفــة الغربيــة الــى دولــة االحتــالل وذلــك مــن خــالل 
شــق طــرق جديــدة تخــدم املســتوطنني بالدرجــة 
مبناطــق  املســتوطنات  بربــط  وتســمح  الرئيســة 
املــرور مبناطــق ســكنية فلســطينية  دون  الداخــل 
ــي  ــوارة ف ــي ح ــارع التفاف ــو ش ــا ه ــة كم ــي الضف ف
ــدس  ــة الق ــي محافظ ــارع 45 ف ــس وش ــة ناب محافظ
وغيرهــا مــن الشــوارع االلتفافييــة التــي يصــل عددهــا 
ــا  ــع و قلندي ــي قــرى جب ــة . فقــد قــدم أهال ــى ثماني ال
وكفــر عقــب والــرام و مخمــاس وبرقــة اعتراضــات ضــد 
مخطــط الشــارع االلتفافــي رقــم “45” علــى اراضيهــم 
وقالــوا   ، واملســتوطنني  والــذي يخــدم االســتيطان 
ــٌص  ــارع مخّص ــذا الّش ــتخدام ه ــراض ان اس ــي االعت ف
لكــي يُقتصــر فقــط علــى تنّقــالت املســتوطنني مــن 
ــي  ــطيني ف ــل الفلس ــاه الداخ ــة باجّت ــة الغربي الضّف
جتاهــٍل الحتياجــات املواطنــني الفلســطينّيني وفــي 

ــي  ــا ف ــول به ــة املعم ــني واألنظم ــع القوان ــارٍض م تع
ــم  ــارع رق ــث إن ش ــالل ، حي ــة لالحت ــق اخلاضع املناط
“45” مخّطــط مــن أجــل خدمــة جمهــور املســتوطنني 
علــى حســاب الفلســطينّيني الذيــن يعتبــرون ســكانًا 
ــى  ــرض عل ــي . ويعت ــون الدُّول ــب القان ــنّي مبوج محمي
ــي  ــتيطان ف ــة لالس ــات مناهض ــروع جمعي ــذا املش ه
ــات  ــتوطنات واملنظوم ــة املس ــد إن إقام ــرائيل تؤك اس
ــاة  ــّوش حي ــزال تش ــت وال ت ــد شوش ــا ق ــة به احمليط
ــم. ــي حياته ــع مناح ــّس جمي ــورة مت ــطينّيني بص الفلس

ــدس  ــي الق ــة ف ــد اجلاري ــات التهوي ــياق عملي ــي س وف
آخــر أصــدرت ســلطات االحتــالل مناقصــة ســرية 
لبنــاء جســر بــاب املغاربــة وطولــب مقاولــون تقدمــوا 
ملناقصــة بنــاء جســر بــاب املغاربــة، املوصــل بــني باحــة 
حائــط البــراق إلى احلرم القدســي الشــريف ويســتخدم 
القتحــام قــوات شــرطة االحتــالل واملســتوطنني لباحات 
املســجد األقصــى وقبــة الصخــرة، بالتوقيــع علــى بنــد 
ســري بخصــوص أعمــال بنــاء اجلســر. وجــاء فــي البنــد 
ــة  ــى ســرية كامل الســري »أتعهــد بهــذا باحلفــاظ عل
ومطلقــة للمعلومــات الســرية وكل مــا يتعلــق أو 
ينبــع منهــا، وعــدم نشــر وعــدم كشــف بــأي طريقــة 
ــرة  ــك لفت ــة وكل ذل ــخص أو هيئ ــام أي ش ــت أم كان
غيــر محــدودة »، حســبما كشــفت صحيفــة »يديعــوت 
ــدوق  ــمى »صن ــا يس ــة م ــدر املناقص ــوت« . وأص أحرون
ــراق  ــط الب ــن حائ ــؤول ع ــى«، املس ــط املبك ــراث حائ ت
مــن قبــل مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية. ونــص 
امللحــق »ح« فــي املناقصــة علــى االلتــزام باحلفــاظ على 
ســرية املناقصــة كلهــا. وجــاء فــي تعقيــب »صنــدوق 
تــراث احلائــط املبكــى« أنــه »نعمــل مبوجــب توجيهــات 
ــن  ــة ع ــت الصحيف ــة«. ونقل ــس احلكوم ــب رئي مكت
ــل  ــه إن »احل ــة قول ــذه القضي ــي ه ــع ف ــؤول ضال مس
مــن أجــل بنــاء اجلســر اآلمــن والقانونــي موجــود بأيــدي 
ــدى  ــل ل ــرر إذا كان يعم ــه أن يق ــة وعلي ــس احلكوم رئي
ــى”. ــط املبك ــي حائ ــور ف ــل اجلمه ــن أج ــك األردن أو م مل

ــد  ــات تهوي ــك عملي ــري كذل ــل جت ــة اخللي ــي مدين وف
ــروع  ــذ مش ــالل بتنفي ــلطات االحت ــرعت س ــد ش ، فق
ــدي يشــمل ممــرات وســاحات ومصعــد لتســهيل  تهوي
اإلبراهيمــي فــي  املســتوطنني للمســجد  اقتحــام 
اخلليل.ويهــدف االحتــالل إلــى االســتيالء علــى مــا 
يقــرب 300 متــر مربــع مــن ســاحات املســجد ومرافقــه، 
وقــد مت تخصيــص 2 مليــون شــيكل حتــى اآلن لتمويــل 
املشــروع التهويــدي. وينفــذ هــذا املشــروع قســم 
األمــن اإلســرائيلية  بــوزارة  واإلنشــاءات  الهندســة 
وحتــت إشــراف مــا تســمى بـــ«اإلدارة املدنيــة« التابعــة 
جليــش االحتــالل، ومــن املتوقــع أن يســتمر حوالي ســتة 
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أشهر.ويشــمل املشــروع التهويــدي إقامــة ممــر وطريــق 
ــياراتهم  ــاة وبس ــتوطنني مش ــول املس ــهيل وص لتس
إلــى املســجد اإلبراهيمــي، إلــى جانــب إقامــة مصعــد 
ــت  ــد رفض ــالل ق ــم االحت ــت محاك ــذات الغرض.وكان ل
فــي نيســان/أبريل املاضــي، طلبــا فلســطينيا بتجميــد 
ــذا  ــدد ه ــجد . ويه ــي املس ــي ف ــد كهربائ ــاء مصع بن
املشــروع التهويــدي بوضــع اليــد علــى مرافــق تاريخيــة 
ــاء  ــة البن ــحب صالحي ــي وس ــجد اإلبراهيم ــرب املس ق
ــا تســمى  ــل ومنحهــا مل ــة اخللي والتخطيــط مــن بلدي

بـــ«اإلدارة املدنيــة« التابعــة لالحتــالل.

ــب  ــا املكت ــي وثقه ــبوعية الت ــاكات األس ــي االنته وف
الوطنــي للدفــاع عــن األرض فقــد كانــت علــى النحــو 

ــر: ــرة اعــداد التقري ــي فــي فت التال

القدس

ــرار  ــد ق ــدس جتمي ــي الق ــة ف ــة املركزي ــررت احملكم ق
ــدة  ــلوان مل ــدة س ــي بل ــتان ف ــي البس ــازل بح ــدم من ه
6 أشــهر، حتــى شــباط/فبراير 2022، باســتثناء 17 
ــث ال ميكــن  ــون »كامينتــس« حي منشــأة تخضــع لقان
ــت  ــا. وكان ــا أو جتميده ــرارات هدمه ــى ق ــراض عل االعت
بلديــة االحتــالل بالقــدس قــد رفضــت فــي شــهر آذار/

مــارس املاضــي ، اخملططــات الهندســية حلــي البســتان 
فــي بلــدة ســلوان ، وأمــرت احملكمــة بعــدم متديــد 
ــلطات  ــط س ــازل احلي.وتخط ــدم من ــرارات ه ــد ق جتمي
االحتــالل إلقامــة »حديقــة توراتيــة« علــى أنقــاض 
ــى 70  ــتان عل ــي البس ــد ح ــتان. وميت ــي البس ــازل ح من

ــمة. ــكنه 1550 نس ــا ويس دومن

ــة  ــن عائل ــقاء م ــبعة أش ــالل س ــة االحت ــرت بلدي وأجب
العبيــدي علــى هــدم منازلهــم قســرا ليتشــرد حوالــي 
40 فــرداً ويصبــح مصيرهــم العيــش فــي خيمــة 
نصبوهــا علــى الــركام، فــي أرضهــم الواقعــة فــي حــي 
األشــقرية فــي بلــدة بيــت حنينــا شــمال القــدس. كما 
هدمــت عمــارة ســكنية فــي حــي بئــر أيــوب فــي بلــدة 
ســلوان، وذلــك بحجــة البنــاء دون ترخيص.وأصيــب 
ــة،  ــدس احملتل ــلوان بالق ــدة س ــن بل ــة م ــائق حافل س
ــتوطن  ــداء مس ــر اعت ــة، إث ــه والرقب ــي الوج ــروح ف بج
ــاق  ــد الق ــن محم ــال املواط ــرب املبرح.وق ــه بالض علي
)47 عامــا( إن مســتوطنا اعتــدى عليــه بالضــرب، أثنــاء 
ــى  ــا أدى إل ــا، م ــل عليه ــي يعم ــة الت ــه للحافل قيادت
ــا  ــى إثره ــل عل ــة، نق ــه والرقب ــروح بالوج ــه بج إصابت

ــالج.90 ــي الع ــفى لتلق ــى املستش إل

90  كالة معاً اإلخبارية

ــد فــي الضفــة  ــر إســرائيلي مــن التصعي حتذي
وغــزة

حــذّر مســؤول رفيــع فــي جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــة وقطــاع  ــد محتمــل فــي الضفــة الغربي مــن تصعي
ــع  ــات م ــى تفاهم ــل إل ــدم التوص ــال »ع ــي ح ــزة، ف غ
ــاع  ــة األوض ــزة وتهدئ ــاع غ ــي قط ــة ف ــل املقاوم فصائ
فــي الضفــة الغربيــة«، مشــيرا إلــى مــا وصفــه 

بـ«الغليــان امليدانــي”.

وقــال الســؤول فــي جيــش االحتــالل: »كان علــى اجليــش 
ــار‘،  ــتيطانية( ‘إفيات ــؤرة االس ــي )الب ــرا ف ــالء مبك اإلخ
ــا  ــني وميكنن ــي جن ــق ف ــي مقل ــاط إرهاب ــاك نش وهن
العــودة إلــى ‘حــارس األســوار‘ )احلــرب اإلســرائيلية 

ــزة(”. ــاع غ ــى قط ــرة عل األخي

وأكــد، فــي تصريحــات نقلتهــا هيئــة البــث الرســمية 
)»كان 11«(، أن اجلنــدي قاتــل الشــهيد الطفــل، محمــد 
وحــدة  لــدى  لالســتجواب  »ســيخضع  العالمــي، 

ــكرية”. ــرطة العس ــي الش ــق ف التحقي

وكانــت مصــادر عســكرية وسياســية إســرائيلية 
قــد ادعــت أن رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي، أفيــف 
ــاالت  ــص ح ــار بتقلي ــاط كب ــن ضب ــب م ــي، طل كوخاف
إطــالق النــار علــى فلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة، 
إثــر استشــهاد أكثــر مــن 40 فلســطينيا فــي جرائــم 
ــي  ــؤولني ف ــي، وأن مس ــو املاض ــار/ ماي ــذ أي ــش، من اجلي
املســتوى السياســي انتقــدوا قائــد املنطقــة الوســطى 
ــلوك  ــبب س ــي، بس ــر يدع ــرائيلي، متي ــش اإلس للجي
ــد  ــى تصعي ــيؤدي إل ــك س ــن أن ذل ــبوا م ــه وحتس قوات

ــة91. ــة الغربي ــي الضف ف

ــة«  ــن ني ــادرة حس ــرائيليون: »ب ــؤولون اس مس
ــا ــطينيني قريب ــاه الفلس ــت جت ــن بيني م

يعتــزم رئيــس حكومــة االحتــالل نفتالــي بينيــت، 
تقــدمي »بــادرات حســن نّيــة جوهريــة وملموســة« جتــاه 
الفلســطينيني، لكســب ثقــة الرئيــس األميركــي جــو 
ــع  ــل موق ــا نق ــب م ــي، بحس ــّف اإليران ــي املل ــدن ف باي

ــة. ــرائيلّية اجلمع ــة إس ــادر أمنّي ــن مص ــور« ع »املونيت

ــي  ــة ف ــة الثالث ــي املرتب ــطيني ف ــّف الفلس ــاء املل وج
مباحثــات بينيــت مــع مديــر عــام االســتخبارات املركزية 
ــاء  ــوم األربع ــز، ي ــام بيرن ــه« ولي ــي آي إي ــة »س األميركي

ــران. ــى إي ــاس عل ــزت باألس ــي ركّ ــي، الت املاض

ــات أدرك  ــي املباحث ــرف ف ــإّن كل ط ــع، ف ــا للموق ووفًق

91  كالة معاً اإلخبارية
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ــر”. ــرف اآلخ ــية الط »حساس

ويحــاول بينيــت التعّلــم مــن أخطــاء ســلفه، بنيامــني 
نتنياهــو، فبــدال مــن مواجهــة الرئيــس األميركــي، 
مثلمــا فعــل نتنياهــو جتــاه الرئيــس األميركــي األســبق 
ــر  ــرة لتطوي ــودًا كبي ــت جه ــذل بيني ــا، يب ــاراك أوبام ب

ــدن. ــة بباي ــة لصيق عالق

ورغــم هــذه التصريحــات، ينــوي االحتــالل اإلســرائيلي 
املصادقــة علــى 2200 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي 
ــي  ــكنية ف ــدة س ــل 1000 وح ــة، مقاب ــة الغربي الضف

ــطينيني. ــق »ج« للفلس مناط

مســؤولني  عــن  »والــال«  موقــع  نقــل  واخلميــس، 
ــز أّن  ــه بيرن ــالل لقائ ــّدد خ ــت ش ــرائيليني أّن بيني إس
علــى إســرائيل والواليــات املتحــدة بلــورة إســتراتيجّية 
ــووي. ــاق الن ــى االتف ــران إل ــود إي ــال أال تع ــتركة الحتم مش

وذكــر املســؤولون اإلســرائيليون أن اللقــاء هــو جــزء مــن 
التجهيــزات للقــاء بــني بينيــت وبــني الرئيــس األميركي، 
جــو بايــدن، املقــرّر أن تعقــد فــي وقــت الحــق مــن هــذا 

الشــهر فــي واشــنطن.

ــائل  ــه وس ــذي وصفت ــز، ال ــام بيرن ــت أم ــرض بيني وع
ــدن،  ــن باي ــًدا« م ــرّب ج ــه »مق ــرائيلّية بأن ــالم إس إع

إســتراتيجيته فــي امللــف اإليرانــي.

ــه »كان  ــرائيلي قول ــؤول إس ــن مس ــال« ع ــل »وال ونق
ــا لرئيــس احلكومــة اإليضــاح أن العــودة إلــى  مهمًّ
اتفــاق 2015 خطــأ، هــذه السياســات ليســت اســتمرارًا 
ــد اآلن  ــابقة. توج ــة الس ــات احلكوم ــا لسياس تلقائًي

ــة”. ــة ومختلف ــدة كامل عقي

وبينمــا كان مقــرّرًا أن يلتقــي بينيــت ببايــدن، فــي 
ــى اآلن  ــنّي إل ــم يُع ــبوعني، ل ــد أس ــض، بع ــت األبي البي
ــى  ــه إل ــال بتأجيل ــط احتم ــاء، وس ــمي للق ــد رس موع
مــا بعــد انتهــاء العطلــة الصيفيــة لبايــدن، بحســب 

ــرائيلي. ــش اإلس ــة اجلي ــرت إذاع ــا ذك م

ــات  ــت مصــادر إســرائيلية إن الوالي وعقــب اللقــاء، قال
ــم أن اإلدارة  ــكريا، رغ ــران عس ــم إي ــن تهاج ــدة ل املتح
األميركيــة تعتقــد أن احتمــاالت عــودة إيــران إلــى 

ــة. ــووي ضئيل ــاق الن االتف

وقالــت املصــادر اإلســرائيلية املطلعــة علــى مضمــون 
ــرائيلية، نفتالــي  ــس احلكومــة اإلس اللقــاء بــني رئي
ــاء، إن اإلدارة  ــز، األربع ــام بيرن ــس CIA، ولي ــت، ورئي بيني
األميركيــة تعتقــد، مثــل إســرائيل، أن احتمــاالت عــودة 
ــت  ــا نقل ــق م ــة، وف ــووي ضئيل ــاق الن ــى االتف ــران إل إي

ــس. ــوم، اخلمي ــس« الي ــة »هآرت ــم صحيف عنه

وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أنــه بالرغــم مــن أن إســرائيل 
ــد  ــع تهدي ــدة بوض ــات املتح ــاع الوالي ــى إقن ــع إل تتطل
عســكري ملمــوس مقابــل إيــران، إال أنــه »ليــس معلوما 
أنــه توجــد نيــة لــدى األميركيــني بالــرد عســكريا وليس 

معقــوال اآلن أن يكــون هنــاك رد فعــل كهــذا”.92

أنفــاق  شــبكة  عــن  »تكشــف«  إســرائيل 
ضخمــة لـ«حــزب اهلل« فــي لبنــان حفــرت 

الشــمالية كوريــا  مــع  بالتعــاون 

ــاق  ــبكة أنف ــن »ش ــفت ع ــا كش ــرائيل إنه ــت إس قال
ــة  ــان ومخصص ــر لبن ــد عب ــزب اهلل« متت ــة لـ«ح تابع
ــا  ــاعدة كوري ــا مبس ــلحة، مت حفره ــراد واألس ــل األف لنق

ــمالية”. الش

وأشــارت وكالــة »جيروزاليــم بوســت« فــي تقريــر 
نشــرته إلــى أن »حــزب اهلل« بــدأ مبشــروع األنفــاق فــي 
أعقــاب حــرب عــام 2006 مبســاعدة كوريــني شــماليني 
وإيرانيــني، وهــو أكبــر بكثيــر مــن مشــروع متــرو حماس 

فــي قطــاع غــزة”.

ــط الشــبكة  ــه »مــن املفتــرض أن ترب ــر أن وذكــر التقري
منطقــة بيــروت املقــر املركــزي للحــزب، ومنطقــة 
البقــاع التــي يســتخدمها احلــزب قاعــدة خلفيــة 

ــان”. ــوب لبن ــي جن ــتية ف ــه اللوجس لعمليات

وبحســب التقريــر، فــإن »األنفــاق واســعة مبــا يســمح 
الرباعــي  الدفــع  ذات  واملركبــات  الناريــة  للدراجــات 
ــن  ــال م ــا واالنتق ــرك خالله ــرى بالتح ــات األخ واملركب
مــكان إلــى آخــر بهــدف تعزيــز مواقــع الدفــاع أو تنفيــذ 
ــلوب  ــة، وبأس ــع باحلماي ــن يتمت ــكان آم ــي م ــوم ف هج

ــي”. ــر مرئ غي

وأضــاف: »علــى غــرار مشــروع حمــاس، حتتــوي األنفــاق 
ــتودعات  ــت األرض، ومس ــم حت ــادة وحتك ــرف قي ــى غ عل
وممــرات  ميدانيــة،  وعيــادات  وإمــدادات،  أســلحة 
ــواع”. ــع األن ــن جمي ــخ م ــالق الصواري ــة إلط مخصص

ولفــت التقريــر إلــى أنــه »يتــم اســتخدام األنفــاق أيضا 
ــح  ــات تفت ــر فتح ــة عب ــطة املدفعي ــف بواس للقص
لفتــرة قصيــرة.. وهــذه الفتحــات مخفيــة ومموهــة وال 

ميكــن اكتشــافها مــن فــوق األرض”.

وذكــر التقريــر أن »شــبكة األنفــاق فــي لبنــان التــي ال 
تعبــر احلــدود مــع إســرائيل، تشــبه األنفــاق فــي كوريــا 

الشــمالية”.

92  كالة معاً اإلخبارية
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وأطلــق اجليــش اإلســرائيلي عــام 2018 عمليــة »الــدرع 
الشــمالي« الكتشــاف جميــع األنفــاق العابــرة للحــدود 
التــي حفرهــا »حــزب اهلل« فــي شــمال إســرائيل 

ــا.93 وتدميره

ــدن  ــى إدارة باي ــة للضغــط عل واشــنطن: حمل
والكونغــرس لوقــف هــدم املنــازل فــي ســلوان

ــاحة  ــى الس ــطينية عل ــات فلس ــف منظم ــق حتال أطل
ــة  ــى اإلدارة األميركي ــط عل ــة للضغ ــة، حمل األميركي
واعضــاء الكونغــرس ملنــع اســرائيل مــن هــدم 16 منــزال 

فــي بلــدة ســلوان فــي القــدس الشــرقية احملتلــة.

مــن  اجلمعــة،  اليــوم  للمنظمــات  بيــان  وطالــب 
املؤسســات واملتضامنــني بتنفيــذ حملــة اتصــاالت مــع 
ــام  ــرس، والقي ــاء الكونغ ــة واعض ــة االميركي احلكوم
باحتجاجــات فــي الشــوارع للضغــط مــن اجــل وقــف 

ــدم. ــات اله عملي

وقــال البيــان: »نحــن علــى بعــد يومــني فقــط مــن 15 
آب )أغســطس(، التاريــخ الــذي ســينتهي فيــه جتميــد 
الهــدم بحــق 16 منــزالً فــي حــي البســتان فــي ســلوان”.

ــادة  ــان »بالتظاهــر وباالتصــال الفــوري بقي ــب البي وطل
ــى  ــط عل ــم الضغ ــب منه ــي والطل ــزب الدميقراط احل

ــذه”. ــرد ه ــات الط ــف عملي ــرائيل لوق إس

اعضــاء  علــى  الضغــط  فــي  االســتمرار  وأكــد 
ــف  ــة، لوق ــم البرملاني ــاء عطلته ــى أثن ــرس حت الكونغ
ــي  ــم ف ــن منازله ــطينيني م ــر الفلس ــات تهجي عملي

القــدس الشــرقية.

ــى  ــى موقعــه عل ــف قســما خاصــا عل ــق التحال وأطل
شــبكة االنترنــت يشــمل معلومــات عــن ســلوان 
وعمليــات الهــدم وهواتــف اعضــاء الكونغــرس وعنواين 
ــول  ــراء ح ــح خب ــة ونصائ ــم احمللي ــم ومنازله مكاتبه
تنظيــم التظاهــرات، اضافــة لنمــاذج حملــة اتصــاالت 
ــي.94 ــزب الدميقراط ــادة احل ــرس وقي ــاء الكونغ ــع اعض م

األحد 2021/8/15  

واشــنطن: حملــة تطالــب »فيســبوك« بإزالــة 
ــة تهاجــم أعضــاء كونغــرس  ــات عنصري اعان

مناصريــن لفلســطني

اطلــق أنطــار احلــق افلســطيني فــي الواليــات املتحــدة 
األمركيــة، حملــة ضــد شــركة »فيســبوك« تطالبهــا 

93  كالة معاً اإلخبارية
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بإزالــة إعالنــات مدفوعــة األجــر مولتهــا منظمــة 
اللوبــي اإلســرايلي تســتهدف عضــوات كونغــرس 
مؤيــدات للحــق الفلســطيني. واتهمــت عريضــة وقــع 
عليهــا حتــى اللحظــة أكثــر مــن 3 آالف أميركــي، 
)إيبــاك( بتعريــض حيــاة عضــوات الكونغــرس املؤيــدات 
ــات  ــر إعالن ــر نش ــر عب ــطينية للخط ــوق الفلس للحق
كراهيــة مدفوعــة األجــر ضدهــن. وطالبــت العريضــة 
التــي أطلقتهــا منظمــة »كــود بينــك« النســائية 
ــبوك  ــركة فيس ــطينية، ش ــوق الفلس ــدة للحق املؤي
بإزالــة اإلعالنــات ضــد العضــوات: إلهــان عمر، ورشــيدة 
ــوش، مشــيرة  ــز، وكــوري ب طليــب، وإلكســاندريا كورتي
ــة  ــات عنصري ــي اإلعالن ــتخدمة ف ــة املس ــى أن اللغ إل
الكونغــرس  عضــوات  حيــاة  تعــرض  وحتريضيــة 
املنتميــات ألقليــات عرقيــة ودينيــة للخطــر، واضافــت، 
أن اإلعالنــات التــي يتــم نشــرها ضــد العضــوات عاريــة 
ــة ال  ــات باطل ــوات اتهام ــم العض ــة وتته ــن الصح ع
أســاس لهــا، وأحــد اإلعالنــات التــي تهاجــم إلهــان عمر 
بربطهــا باإلرهــاب ويعــرض حياتهــا للخطــر الشــديد. 
وطالبــت إدارة فيســبوك أن تعامــل هــذه اإلعالنــات 
ضمــن معاييــر الشــركة اجملتمعيــة باعتبارهــا »محتوى 

ــة. 95 ــى الكراهي ــض عل ــا حت ــوض« كونه مرف

الفلســطينيون يشــعرون بخيبــة أمــل كبيــرة 
اخلاصــة  الدوليــة  القــرارات  تنفيــذ  لعــدم 

بقضيتهــم

كبيــرة  أمــل  بخيبــة  الفلســطينيون  يشــعر 
لعــدم تنفيــذ القــرارات الدوليــة بشــأن القضيــة 
عمليــات  إســرائيل  تواصــل  فيمــا  الفلســطينية، 
»تهجيــر قســري« للســكان فــي الضفــة الغربيــة 
االســتيطاني. التوســع  لصالــح  القــدس  وشــرق 

وهدمــت الســلطات اإلســرائيلية مــا ال يقــل عــن 600 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــطينيون ف ــا فلس ــى ميلكه مبن
وشــرق القــدس منــذ بدايــة العــام اجلــاري أدت لتهجيــر 
أكثــر مــن 900 شــخص بينهــم نحــو 400 طفــل، 
ــن  ــم م ــى مت متويله ــي 150 مبن ــذه املبان ــني ه ــن ب وم
قبــل جهــات دوليــة مانحــة بحســب مصــادر حقوقيــة 

ــطينية.  فلس

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمم  مكتــب  وقــال 
ــطينية، إن  ــي الفلس ــي األراض ــا( ف ــانية )أوتش اإلنس
ــي  ــي املبان ــا 32% ف ــادة قدره ــل زي ــدم متث ــات اله عملي
ــني  ــن املانح ــة م ــي املمول ــتهداف املبان ــي اس و145% ف
وارتفــاع يصــل إلــى 70% فــي عــدد الســكان املهجريــن، 

ــام 2020. ــن ع ــرة م ــس الفت ــع نف ــة م مقارن

95  جريدة األيام
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وذكــر املكتــب فــي تقريــر صــدر عنــه، إن القانــون الدولي 
اإلنســاني يشــترط علــى الســلطة القائمــة باالحتــالل 
ــذي  ــم ال ــكان اإلقلي ــة لس ــني احلماي ــرائيل(، »تأم )إس
ــان  ــوق اإلنس ــرام حق ــم واحت ــان رفاهه ــه، وضم حتتل

الواجبــة لهــم«.

ــلطة  ــى الس ــر عل ــه »يحظ ــى أن ــر، إل ــار التقري وأش
ــة، إال إذا  ــكات مدني ــر أي ممتل ــالل تدمي ــة باالحت القائم
ــر،  اقتضــت العمليــات العســكرية حتمــاً هــذا التدمي
ــي ال  ــة الت ــه فــي الضفــة الغربي وهــو أمــر ال محــل ل
تــدور فيهــا عمليــات قتاليــة فــي هــذه اآلونــة، معتبــراً 
ــة  ــع مخالف ــاق واس ــى نط ــكات عل ــر املمتل أن »تدمي
ــة  ــى جلرمي ــة، ويرق ــف الرابع ــة جني ــيمة التفاقي جس

ــرب«.96  ح

جنــرال إســرائيلي يحــذر مــن تصعيــد محتمــل 
فــي الضفــة وغــزة: هنــاك غليــان ميدانــي

حــذّر مســؤول رفيــع فــي جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
مــن تصعيــد محتمل فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 
فــي حــال »عــدم التوصــل إلــى تفاهمــات مــع املنظمات 
فــي قطاع غــزة وتهدئــة األوضاع فــي الضفــة الغربية«، 

 مشيرا إلى ما وصفه بـ«الغليان امليداني«. 
وقــال الســؤول: »كان علــى اجليــش التبكيــر فــي 
ــت  ــي أقيم ــار« الت ــتيطانية( »إفيات ــؤرة االس ــالء )الب إخ
ــوب  ــا، جن ــدة بيت ــن بل ــرب م ــح بالق ــل صبي ــى جب عل
نابلــس، والتــي تشــهد مواجهــات متواصلــة بــني 

 الشبان الفلسطينيني وجنود االحتالل. 
ــطة  ــود أنش ــى وج ــرات عل ــاك مؤش ــن أن هن ــذر م وح
يســتبعد  ولــم  جنــني،  مدينــة  فــي  للفصائــل 
العــودة إلــى عمليــة عســكرية فــي غــزة، قائــالً: 
)احلــرب  األســوار«  »حــارس  إلــى  العــودة  »ميكننــا 
غــزة(«. قطــاع  علــى  األخيــرة   اإلســرائيلية 

ــث  ــة الب ــا هيئ ــات نقلته ــي تصريح ــؤول ف ـّـح املس ومل
ــى أن ســلوك جيشــه أســهم  الرســمية )»كان 11«( إل
ــيراً  ــة، مش ــة الغربي ــي الضف ــاع ف ــعال األوض ــي إش ف
إن  وقــال  العالمــي،  محمــد  الطفــل  مقتــل  إلــى 
اجلنــدي املســؤول »ســيخضع لالســتجواب لــدى وحــدة 

ــكرية«. ــرطة العس ــي الش ــق ف التحقي

 12 القنــاة  أفــادت  متصــل،  ســياق  وفــي 
اإلســرائيلية،  احلكومــة  رئيــس  بــأن  اإلســرائيلية، 
بينــي  الدفــاع،  وزيــر  منــع  بينيــت،  نفتالــي 

 غانتس، من لقاء الرئيس محمود عباس. 
وأشــارت القنــاة إلــى أن غانتــس طلــب مــن بينــت فــي 
األيــام األخيــرة منحــه إذنــاً للقــاء عبــاس، إال أن بينيــت 

96  جريدة األيام

رفــض الطلــب.

ــت  ــاع بيني ــاول إقن ــس ح ــى أن غانت ــاة إل ــت القن ولفت
ــر  بأهميــة عقــد اللقــاء علــى اعتبــار أن الســماح لوزي
اخلارجيــة، يائيــر البيــد، بإجــراء مثــل هــذا اللقــاء 
فــي  تصــب  ال  سياســية  تداعيــات  لــه  ســتكون 

ــب. ــل أبي ــة ت مصلح

ــة  ــة جوهري ــادرات حســن نّي ــت، تقــدمي »ب ــزم بيني ويعت
وملموســة« جتاه الفلســطينيني، لكســب ثقــة الرئيس 
األميركــي، جــو بايــدن، فــي امللــّف اإليرانــي، بحســب مــا 
 نقــل موقــع »املونيتــور« عــن مصــادر أمنّيــة إســرائيلّية.

ــي  ــة ف ــة الثالث ــي املرتب ــطيني ف ــّف الفلس ــاء املل وج
االســتخبارات  عــام  مديــر  مــع  بينيــت  مباحثــات 
املركزيــة األميركيــة »ســي آي إيــه«، وليــام بيرنــز، يــوم 
ــران.  ــى إي ــاس عل ــزت باألس ــي ركّ ــي، الت ــاء املاض األربع
ــات أدرك  ــي املباحث ــرف ف ــإّن كل ط ــع، ف ــاً للموق ووفق

ــر«.97 ــرف اآلخ ــية الط »حساس

االحتــال يواصــل انتهاكاتــه باالســتياء علــى 
بــؤر  وإقامــة وتوســيع  األراضــي  مزيــد مــن 

اســتيطانية

ــد،  ــوم األح ــالل الي ــود االحت ــتوطنون وجن ــل املس واص
ــعبنا. ــاء ش ــق ابن ــم بح انتهاكاته

ــوات  ــة ق ــت حماي ــلحون وحت ــتوطنون مس ــدم مس وأق
االحتــالل علــى إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة جنوب 
اخلليــل، فيمــا واصلــوا نصــب خيــام علــى اراضــي 
ــق  ــرون طري ــق أخ ــا اغل ــا، بينم ــي ترقومي ــة ف الطيب

ــني. ــات املواطن ــى مركب ــدوا عل ــس واعت ــني نابل جن

ــوب  ــبوه جن ــم مش ــار جس ــال بانفج ــة 4 أطف إصاب
ــزة ــة غ مدين

أصيــب أربعــة أطفــال، جــراء انفجــار جســم مشــبوه 
كانــوا يعبثــون بــه فــي اراض زراعيــة فــي حــي الزيتــون 
جنــوب مدينــة غــزة، فانفجــر بهــم، ونقلــوا إلــى 
ــت  ــث وصف ــزة، حي ــة غ ــرب مدين ــفاء غ ــع الش مجم

ــة. ــطة وطفيف ــني متوس ــم ب حالته

االحتــالل يجبــر مقدســيا علــى هــدم منزلــه ويفــكك 
خليتــني شمســيتني فــي طوبــاس

االحتــالل  قــوات  أجبــرت  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
ــى  ــك عل ــامة دوي ــد أس ــي محم ــرائيلي، املقدس االس
هــدم منزلــه بنفســه قســرياً فــي خلــة العــني ببلــدة 

ــة. ــدس احملتل ــور بالق الط
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يــرزا شــرق طوبــاس فككــت قــوات  وفــي خربــة 
ــتولت  ــيتني واس ــني شمس ــرائيلي خليت ــالل اإلس االحت
عليهمــا، وتعــود ملكيتهمــا للمواطنــني نعيــم حافــظ 

ــر. ــو ظاه ــعيد أب ــي، وس ــه رام ــاعيد، وجنل مس

جديــدة  اســتيطانية  بــورة  يقيمــون  مســتوطنون 
ويغلقــون طريــق جنــني نابلــس

ــة  ــتوطنون بإقام ــرع مس ــل، ش ــة اخللي ــي محافظ وف
بــؤرة اســتيطانية جديــدة وتوســيع أخــرى علــى أراضــي 
خربــة زنوتــا جنــوب اخلليل. ونصبــوا 20 »كرفانــا« علــى 
أراضــي املواطنــني بخربــة زنوتا، تعــود ملكيتهــا لعائالت 
ــذه  ــح ه ــك تصب ــن، وبذل ــرخ وجباري ــو ش ــمامرة وأب س
البــؤرة الثالثــة التــي يتــم إقامتهــا خــالل عــام واحــد 
فــي تلــك املنطقــة، متهيــدا لالســتيالء علــى مســاحات 

واســعة لصالــح مشــاريع التوســع االســتيطاني.

ــي،  ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــتوطنون، للي ــل مس ويواص
ــدة  ــرق البل ــة ش ــة الطيب ــي منطق ــام ف ــب خي نص
ــتيالء  ــدا لالس ــتوطنة »ادوره«، متهي ــن مس ــة م والقريب
ــاحتها  ــغ مس ــة، وتبل ــة النتش ــود لعائل ــى أرض تع عل

ــة. ــي دول ــا اراض ــة انه ــا؛ بحج ــن 60 دومن ــر م أكث

وأشــار الــى ان املســتوطنني حاولــوا عــدة مــرات اقتــالع 
اشــجار زيتــون فــي املنطقــة، واشــتبكوا مــع األهالــي 

الذيــن دافعــوا عــن أراضيهــم ومنعوهــم مــن ذلــك.

ــق  ــتوطنون الطري ــق مس ــة نابلس، أغل ــي محافظ وف
الواصــل بــني جنــني ونابلــس، وهاجمــوا مركبــات 
ــع  ــى املوق ــؤدي ال ــدة امل ــل البل ــرب مدخ ــني ق املواطن
ــالق  ــط اغ ــا، وس ــرر بعضه ــى تض ــا أدى ال ــري، م االث

ــس.  ــني ونابل ــني جن ــل ب ــق الواص الطري

ــة،  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــد مس واك
غســان دغلــس، ان املواطــن محمــد ســليمان عيــران )50 
عامــا( اصيــب بحجــر برأســه خــالل هجوم املســتوطنني 
ــى املستشــفى لتلقــي  ــان ونقــل ال واســتهداف املركب
العالج.  وقــال إن نحــو 21 مركبــة تضــررت نتيجــة 
اعتــداءات املســتوطنني عقــب اغــالق الطريــق الواصــل 

بــني جنــني ونابلــس.98

بالتدخــل  بايــدن  يطالبــون  أميركــي  آالف   4
ــت ــة بيرزي ــة جامع ــي طلب ــن معتقل ــراج ع لإلف

ــو  ــم، ج ــس بالده ــة آالف أميركي رئي ــو أربع ــب نح طال
ــطينيا  ــا فلس ــن 74 طالب ــراج ع ــل لإلف ــدن، بالتدخ باي
جامعيــا اعتقلتهــم قــوات االحتــالل االســرائيلي خــالل 
الشــهرين املاضيــني علــى خلفيــة تعبيرهــم عــن 

98  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــرائيلي. ــالل االس ــة لالحت ــية رافض ــف سياس مواق

وطالــب ناشــطون متضامنــون مــع احلــق الفلســطيني 
عبــر عريضــة أطلقوهــا اليــوم، الرئيــس االميركــي 
حلمايــة  نفوذهــم  مبمارســة  الكونغــرس  واعضــاء 
االحتــالل  اجــراءات  مــن  الفلســطينيني  الطلبــة 

الطلبــة.  ســراح  بحقهم، وإطــالق  القمعيــة 

واشــارت العريضــة الــى حالــة الطالبة األســيرة ســراح 
ــة فــي الســنة الرابعــة  ــا( الطالب ــان ناصــر )21 عام لي

وهــي علــى أبــواب التخــرج مــن جامعــة بيرزيــت.

وقالــت العريضــة: إنــه خــالل اعتقــال ليــان مت تقييدهــا 
ــر  ــجن عوف ــي س ــتجوابها ف ــا واس ــم عينيه وتكمي
ــي  ــار قانون ــي أو مستش ــود محام ــكري دون وج العس
ولــم تتمكــن أســرتها مــن زيارتهــا، وأنهــا تنتظــر اآلن 
احملاكمــة فــي ســجن الدامــون العســكري مــع ســبع 
طالبــات أخريــات مــن اجمالــي 74 طالبــا مــن جامعــة 
ــي  ــم ف ــد منه ــزال العدي ــم وال ي ــت مت اعتقاله بيرزي
الســجون اإلســرائيلية بســبب تعبيرهــم غيــر العنيــف 
ــطينيني. ــرائيل للفلس ــة إس ــم ملعامل ــن معارضته ع

وأشــارت الــى قيــام ســلطات االحتالل فــي تشــرين أول/ 
أكتوبــر 2020 بتصنيــف األطــر الطالبيــة فــي جامعــة 
بيرزيــت كمنظمــات غيــر قانونيــة ضمن محــاوالت قمع 
ــطينية  ــب الفلس ــكات املطال ــي وإس ــاط الطالب النش

باحلريــة.

واعتبــرت العريضــة املوجهــة للرئيــس بايــدن أن حريــة 
التعبيــر وتكويــن اجلمعيــات الســلمية جــزء مــن حقوق 

اإلنســان األساســية والعامليــة.99

ــال  ــهيد ب ــان الش ــترداد جثم ــات باس مطالب
ــس ــن نابل ــة م رواجب

طالبــت الفعاليــات الوطنيــة والشــعبية والرســمية 
فــي محافظــة نابلــس، اجملتمــع الدولــي بالتدخــل مــن 
ــال  ــهيد ب ــان الش ــن جثم ــوري ع ــراج الف ــل االف أج
رواجبــة، مــن قريــة عــراق التايه شــرق نابلــس، الــذي 
اغتالتــه قــوات االحتــال بتاريــخ 2020/11/4، ومــا 

ــه. ــت حتتجــز جثمان زال

جــاء ذلــك خــال فعاليــة نظمــت، اليــوم األحــد، 
أمــام مقــر الصليــب األحمــر مبدينــة نابلــس، بدعــوة 
ــس، وذوي  ــي نابل ــي ف ــيق الفصائل ــة التنس ــن جلن م

ــة. ــال رواجب ــهيد ب الش

وقالــت عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة التحريــر 

99  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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“ان  ســامة،  دالل  الفلســطيني “فتح”  الوطنــي 
ســلطات االحتــال مــا زالــت حتتجــز جثمان الشــهيد 
رواجبــة منــذ 9 أشــهر، وترفــض حتــى اللحظــة 

اعطــاء معلومــات واضحــة عــن مصيــره”.

ــل  ــل وحتم ــع التدخ ــم أجم ــالتنا للعال ــت: رس وأضاف
علــى  االحتــال  دولــة  ومحاســبة  مســؤولياته 
ــة  ــني الدولي ــة القوان ــف كاف ــي تخال ــا، الت جرائمه

واإلنســانية.

وتابعــت “ان احلكومــة الفلســطينية أطلقــت اليــوم 
الوطنــي الســترداد جثامــني الشــهداء، الــذي يصــادف 
الســابع والعشــرين مــن الشــهر اجلــاري، وذلــك ضمــن 
اســتراتيجية واضحــة، وحملــة قانونيــة محليــة 
جثامــني  اســترداد  أجــل  مــن  للضغــط  ودوليــة، 
ــات  ــح ممارس ــرورة فض ــى ض ــددة عل ــهداء، مش الش
االحتــال، ورفــع كافــة القضايــا للمحكمــة اجلنائيــة 

ــة”. الدولي

ــهيد، أن  ــقيقة الش ــة ش ــا رواجب ــدت مه ــا، أك بدوره
ــة  ــاب العائل ــب بأعص ــاول اللع ــلطات االحتال حت س
بــأي  االدالء  أو  مصيــره  عــن  الكشــف  برفضهــا 
معلومــات عــن الشــهيد بــال، مطالبــة اجملتمــع 
ــي ومؤسســات حقــوق االنســان بالتدخــل مــن  الدول

ــه. ــراج عن ــل االف اج

ــن  ــي م ــي الثان ــة ف ــت حمل ــة أطلق ــت أن العائل وبين
ــهيد  ــان الش ــترداد جثم ــل اس ــن أج ــي، م ــوز املاض مت
ــر اطــاق جنــود  النقيب فــي جهــاز االمــن الوقائــي اث
ــوارة  ــز ح ــد حاج ــه عن ــى مركبت ــار عل ــال الن االحت

ــس. ــوب نابل ــكري جن العس

ــو 335  ــز نح ــال حتتج ــلطات االحت ــى أن س ــار إل يش
جثمانــا مــن الشــهداء الفلســطينيني والعــرب، منــذ 
العــام 1948، حســب احلملــة الوطنيــة الســترداد 
والعــرب،  الفلســطينيني  الشــهداء  جثامــني 
اربــع  فــي  حتتجزهــم  الشــهداء  بينهم 254 مــن 
ايــة  توجــد  وال  األرقــام”،  “مقابــر  تســمى  مقابــر 
معلومــات عــن هوياتهــم منــذ العــام 1948، فيمــا ال 

تــزال حكومــة االحتــال حتتجــز 79 جثمانــا.100

مســتوطنون يواصلــون نصــب خيام لاســتياء 
علــى أرض فــي ترقوميا

ــي،  ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــتوطنون، للي ــل مس  يواص
ــمال  ــا ش ــدة ترقومي ــي بل ــى أرض ف ــام عل ــب خي نص

ــا. ــتيالء عليه ــدف االس ــل، به ــرب اخللي غ

100  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــددا  ــا«، إن ع ــرة لـ«وف ــليمان اجلعاف ــن س ــال املواط وق
ــوا نصــب خيــام فــي منطقــة  مــن املســتوطنني واصل
الطيبــة غــرب البلــدة، والقريبــة مــن مســتوطنة 
»ادورا«، متهيــدا لالســتيالء علــى أرض تعــود لعائلــة 
ــا؛  ــن 60 دومن ــر م ــاحة أكث ــى مس ــع عل ــة، وتق النتش

ــة. ــا ارض دول ــة انه بحج

وأشــار الــى ان املســتوطنني حاولــوا عــدة مــرات اقتــالع 
اشــجار زيتــون فــي املنطقــة، واشــتبكوا مــع األهالــي 

الذيــن دافعــوا عــن أراضيهــم، ومنعوهــم مــن ذلــك.

اسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية ضد بولندا

اخلارجيــة  وزارة  أن  العبريــة،  »كان«  قنــاة  ذكــرت 
اإلســرائيلية ســتتخذ خطــوات احتجاجية دبلوماســية 

ــدا. ــد بولن ــرى ض أخ

ــى  ــد إل ــر البي ــرائيلي يائي ــة اإلس ــر اخلارجي ــز وزي وأوع
ــى  ــودة إل ــو بالع ــي وارس ــفير ف ــال الس ــم بأعم القائ
اســرائيل إلجــراء مشــاورات، وطلــب مــن الســفير 
البولنــدي فــي إســرائيل متديــد إجازتــه التــي يقضيهــا 
ــه عــدم  ــن األفضــل ل ــى م ــل وحت ــالده، ب ــي ب ــا ف حالًي

ــرائيل. ــى إس ــوع إل الرج

ومــن جهتــه، قــال رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية نفتالي 
ــرار  ــى إق ــت: إن »إســرائيل تنظــر بعــني اخلطــورة ال بين
القانــون البولنــدي الــذي مينــع يهــود مــن احلصــول علــى 
ــرب  ــالل احل ــا خ ــي فقدوه ــم الت ــن أمالكه ــض ع تعوي

العامليــة الثانيــة”.

وبــدوره، أثنــى وزيــر الصحــة نيتســان هوروفيتــس علــى 
ــر منطقــي.  ــون غي ــاًل: »إن هــذا القان ــت، قائ ــوال بني أق
لــن نوافــق علــى أمــر كهــذا. هــذه صفعــة فــي الوجــه”.

وأضــاف هوروفيتــس، أن »إعــادة الســفير هــي أقــل مــا 
ميكــن عملــه فــي هــذه املرحلــة ويجــب اتخــاذ خطــوات 

إضافيــة الحًقــا”.

ــي  ــود« اف ــزب »الليك ــن ح ــت ع ــو الكنيس ــال عض وق
ــكات  ــون املمتل ــى قان ــرائيلي عل ــرد اإلس ــر: »إن ال ديخت
ــه تســاءل »مــاذا ســتكون  ــا«، ولكن ــدا كان صائًب ببولن
السياســة اإلســرائيلية جتــاه هــذه الدولــة مســتقباًل؟« 
وكاشــًفا عــن وجــود تعــاون هــام بــني الدولتــني يحظــر 

التنــازل عنــه.

ــي  ــاء املاض ــادق األربع ــد ص ــدي ق ــان البولن وكان البرمل
ــوص  ــة بخص ــات القانوني ــب العالق ــون لترتي ــى قان عل

ــة.101 ــة الثاني ــرب العاملي ــن احل ــكات م املمتل

101  كالة معاً اإلخبارية 
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محلــل إســرائيلي: منــاورة »متــرو حمــاس« كانــت 
فاشــلة

بصحيفــة  اإلســرائيلي  العســكري  احمللــل  قــال 
»معاريــف« العبريــة، تــال ليــف رام: إن أجــواء اإلحبــاط 
وخيبــة األمل تســود اجليــش اإلســرائيلي عقــب اعترافه 
بفشــل عمليــة »متــرو حمــاس« التــي اســتهدف فيهــا 
شــبكة األنفــاق فــي قطــاع غــزة خــالل احلــرب األخيــرة 

ــار املاضــي. ــو/ أي ــى القطــاع فــي شــهر ماي عل

العســكرية  العمليــة  أن  رام  ليــف  تــال  وأضــاف 
انتهــت قبــل ثالثــة أشــهر، وشــهدت محاولــة اجليــش 
اإلســرائيلي مفاجــأة مقاتلــي حركــة حمــاس بهجــوم 
ــاع  ــي قط ــرية ف ــاق الس ــبكة األنف ــى ش ــف عل مكث
ــاورة  ــؤدي »املن ــش أن ت ــة اجلي ــت مؤسس ــزة، وتوقع غ
ــاس،  ــي حم ــن مقاتل ــات م ــل املئ ــى مقت ــة« إل اخلادع
ــث  ــك، حي ــن كذل ــم تك ــة ل ــة الفعلي ــن النتيج لك
ــط  ــل فق ــدد قلي ــل ع ــة مقت ــة العملي ــاءت حصيل ج

ــم. منه

وأشــار إلــى أن »هــذه العمليــة التــي مت التخطيــط لهــا 
ــا  ــا فيه ــداف، مب ــدة أه ــا ع ــرب كان له ــة احل ــي بداي ف
ــن  ــات م ــل املئ ــة وقت ــاس الدفاعي ــاق حم ــر أنف تدمي
نشــطائها، مــن خــالل هجــوم مفاجــئ علــى شــبكة 
األنفــاق الدفاعيــة، بعــد منــاورة القــوات البريــة داخــل 
قطــاع غــزة، وبحســب التوقعــات فقــد كان مــن املقــرر 
ــدم  ــد تق ــاق بع ــى األنف ــاس إل ــو حم ــل مقاتل أن يدخ
قــوات اجليــش اإلســرائيلي، بعــدد يتــراوح بــني 600 و800 
مقاتــل، ويُقتلــون جميًعــا داخــل االنفــاق، وهــو مــا لــم 

ــا”. يحــدث عملًي

ــإن اجليــش اإلســرائيلي  ــل العســكري، ف وبحســب احملل
كان يســعى إلخــراج حمــاس مــن توازنهــا بســبب 
العــدد الكبيــر مــن الشــهداء، واألضــرار التــي ســتلحق 
ــأنها أن  ــن ش ــوة كان م ــي خط ــة، وه ــا التحتي ببنيته
ــرر  ــة، إذا ق ــاورة البري ــن املن ــر م ــد كبي ــى ح ــهل إل تس
اجليــش أخيــرًا تنفيذهــا، مــع العلــم أن أنفــاق حمــاس 
ــة مبهمــات تشــغيلية فــي حــال دخــول  ــت مطالب كان

ــزة”. ــاع غ ــى قط ــي إل ــكل نهائ ــة بش ــوات البري الق

وكشــف تــال ليــف رام، أنــه »بعد مناقشــات عســكرية 
طويلــة، تقــرر تنفيــذ اخلطــة فــي ليلــة اخلميــس 
واجلمعــة 14 مايــو/ أيــار، وكانــت التقديــرات تشــير إلــى 
أن املنــاورة ســتكون ناجحــة، مــن خــالل قتــل العشــرات 
ــن  ــد م ــوم واح ــد ي ــن بع ــاس، ولك ــي حم ــن مقاتل م
العمليــة، أكــدت أوســاط اجليــش اإلســرائيلي أن املناورة 
فشــلت بالفعــل ولــم حتقــق هدفهــا وأن شــروط 

ــى األرض”. ــج عل ــم تنض ــة ل العملي

وأوضــح أن »هــذه النتيجــة اخمليبــة لآلمــال كشــفت أن 
ــاق مت  ــة األنف ــى مهاجم ــرائيلي عل ــش اإلس ــدرة اجلي ق
الكشــف عنهــا فــي األيــام األربعــة األولــى مــن القتــال، 
ــض  ــة، بغ ــاق الدفاعي ــر األنف ــواب تدمي ــن الص وكان م
ــي  ــا، وف ــاس فيه ــن حم ــى م ــدد القتل ــن ع ــر ع النظ
ــش  ــوات اجلي ــه ق ــتعبر في ــت س ــذي كان ــيناريو ال الس
ــار  ــات األمت ــق مئ ــدودي بعم ــياج احل ــرائيلي الس اإلس
ــاز  ــق إجن ــن حتقي ــن املمك ــد كان م ــاع، فق ــل القط داخ

ــر”. ــر بكثي أكب

وقــال احمللــل العســكري تــال ليــف رام: إن »موقًفــا آخــر 
يســود املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية يــرى أن قــرار 
تنفيــذ املنــاورة كان خطــأ، وكان مــن األفضــل االحتفاظ 
باخلطــة االســتراتيجية حلملــة أكبــر فــي قطــاع غــزة 
تهــدف للقضــاء علــى حمــاس، وأن اجليــش اإلســرائيلي 
ــو توقــع أن املنــاورة ســتقتل عــددًا قليــاًل فقــط مــن  ل
ــاس،  ــن األس ــا م ــرر تنفيذه ــا ق ــاس، مل ــي حم مقالت
وعلــى كل األحــوال، ومــن حيــث التأثيــر وعــدد القتلــى، 
ــؤون  ــكا للش ــق أهدافها«.-«ع ــم حتق ــاورة ل ــإن املن ف

ــرائيلية”102 االس

ــع عــن النظــر فــي  ــا« االســرائيلية متتن “العلي
ــار ــؤرة افيات التمــاس ضــد ب

ــرارا  ــد، ق ــرائيلية، األح ــا االس ــة العلي ــدرت احملكم  اص
يقضــي بشــطب التمــاس قدمــه مركــز القــدس 
وهيئــة  االنســان  وحقــوق  القانونيــة  للمســاعدة 
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، نيابــة عــن اجملالــس 
احملليــة لبلــدات بيتــا وقبــالن ويتمــا، وعــدد مــن اصحــاب 
ــؤرة االســتيطانية  االراضــي الواقعــة ضمــن نطــاق الب
ــتيطانية  ــي االس ــة املبان ــة بازال ــا، للمطالب ومحيطه
التــي ابقيــت علــى اراضــي املواطنــني بعــد اخــالء 
حكومــة  اتفــاق  علــى  بنــاء  منهــا،  املســتوطنني 
وقــد طعــن  املســتوطنني.  بينيــت وشــركاؤه مــع 
امللتمســون فــي قانونيــة اتفــاق افياتــار مســتندين الــى 
ــؤرة  ــالء الب ــني بإخ ــاني، ومطالب ــي اإلنس ــون الدول القان
ــدم  ــي لع ــى األراض ــت عل ــي أقيم ــي الت ــدم املبان وه
 شــرعيتها، حتــى وفــق القانــون اإلســرائيلي ذاتــه.

االلتمــاس  العليــا  احملكمــة  قرارها؛اعتبــرت  ضمــن 
ــاق  ــؤرة واالتف ــة الب ــص قانوني ــأت فح ــرا«، وارج »مبك
الــذي ابرمتــه حكومــة بينيــت مــع املســتوطنني، الــى 
مــا بعــد مســح االراضــي الواقعــة ضمــن البــؤرة 
بخصــوص  النهائــي  املدنيــة  االدارة  قــرار  وصــدور 
ــة.  ــي دول ــا اراض ــزء منه ــا او ج ــالن عنه ــة االع امكاني
ــوع  ــر مبوض ــت النظ ــة اجل ــي ان احملكم ــا يعن ــو م وه
ــرار  ــدور ق ــال ص ــي ح ــه ف ــة ان ــؤرة، بحج ــة الب قانوني
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ــوق  ــاب احلق ــتطيع اصح ــة يس ــي دول ــا اراض باعالنه
ــدوره. ــور ص ــرار ف ــى الق ــراض عل االعت

ــات  ــي الطعون ــت ف ــن الب ــه ال ميك ــا فان ــا لقراره ووفق
القانونيــة التــي قدمهــا امللتمســون فــي هــذه املرحلــة، 
األراضــي  لغايــة صــدور قــرار بخصــوص وضعيــة 
القانونيــة مــع احلفــاظ علــى االدعــاءات فــي أي اجــراء 
مســتقبلي ضــد البــؤرة. وفــي مجمــل قرارهــا جتاهلــت 
ــة  ــدم قانوني ــني بع ــات امللتمس ــا طعون ــة متام احملكم
ــون الدولــي، بغــض النظــر  االتفــاق برمتــه وفقــا للقان
عــن نتيجــة فحــص االدارة املدنيــة لوضعيــة األراضــي 
القانونيــة، كمــا وجتاهلــت االعتــداء الســافر الــذي 
قــام بــه املســتوطنون علــى اراض ليــس لهــم اي حــق 
ــك تكــون قــد اشــارت للمحكمــة انهــا ال  فيهــا، وبذل
ــا  ــون حرفي ــع القان ــي تطوي ــة ف ــكالية قانوني ــرى اش ت

ــن. ــتوطنني املعتدي ــؤالء املس ــة ه ملصلح

كمــا ورفضــت احملكمــة اخلــوض فــي مســألة قانونيــة 
االتفــاق الــذي يبقــي علــى 50 مبنــى اســتيطانيا 
ــش  ــة جي ــتيطانية وبحماي ــذراع االس ــوة ال ــم بق اقي
ــتوطنون اي  ــا املس ــك فيه ــى اراض ال ميل ــالل وعل االحت
ــزام  ــة ال ــت ذات احملكم ــم، ورفض ــا العترافه ــق وفق ح
الســلطات االســرائيلية تنفيــذ اخطــارات الهــدم التــي 
ــت  ــة بيني ــرام حكوم ــل اب ــي قب ــد املبان ــا ض اصدرته
ــة  ــت احملكم ــا جتاهل ــتوطنني. وكم ــع املس ــاق م االتف
فلســطينيني  شــهداء  ســبعة  ســقوط  كعادتهــا 
ووقــوع مئــات االصابــات مــا بــني ســكان القــرى 
ــد  ــارم ض ــعبي الع ــراك الش ــب احل ــطينية عق الفلس
ــى  ــا حت ــالل فعلي ــع االحت ــذي من ــؤرة، وال ــة الب اقام
ــى  ــر مشــروعه القامــة مســتوطنة عل ــوم مــن متري الي
وقبــالن. يتمــا  بيتــاو  لبلــدات  املتاخمــة   االراضــي 

ــرائيلية،  ــا االس ــة العلي ــدس ان احملكم ــز الق ــرى مرك وي
ــتيطان منــذ  ــروع االس ــي ملش ــراب القانون وهــي الع
ــع  ــذا م ــا ه ــي قراره ــرى ف ــرة اخ ــأ م ــه؛ تتواط بدايات
حكومــة بينبــت العنصريــة وتعطــي الضــور االخضــر 
ــادرة  ــة مص ــص امكاني ــي فح ــتمرار ف ــالل االس لالحت
االراضــي وشــرعنة البــؤرة، بحجــة ان فحــص امكانيــة 
اعــالن االاراضــي هــي عمليــة »نزيهــة« ومحايــدة 
قائمــة  ســتكون  عليهــا  االعتــراض  امكانيــة  وان 
ــبقا. ــة« مس ــر محتوم ــا »غي ــتقبال وان نتيجته  مس

احملاميــان  اوضــح  القــرار   وفــي تعقيبهمــا علــى 
تلــة  املــرة  تثبــت  العليــا  احملكمــة  ان  املترافعــان 
ــا  ــة، وتورطه ــق الدولي ــا باملواثي ــدم اكتراثه ــرى ع االخ
ــا  ــرعنته مهم ــتيطان وش ــروع االس ــي مش ــي ف الفعل
ــة  ــة مواجه ــب اي ــي جتن ــا ف ــة منه ــافرا، رغب كان س
ــا  ــع توجهاته ــا م ــد متاهيه ــت حل ــة بيني ــع حكوم م

االســتيطانية. ويــرى احملامــون املترافعــون انــه كان 
ــدم  ــؤرة وه ــالء الب ــر باخ ــة ان تأم ــة نزيه ــا مبحكم حري
مبانــي املســتوطنني الذيــن ال خــالف - حتــى مــن قبــل 
ســلطات االحتــالل - انهــم اقتحمــوا االرض عنــوة 
ــلطات  ــراغ س ــني ف ــى ح ــا ال ــس ابقاءه ــوة، ولي وبالق
االدارة املدنيــة مــن اســتنفاذ امكانيــة شــرعنتها، 
ــي  ــي لألراض ــص موضوع ــن فح ــث ع ــاء ان احلدي واالدع
ــون  ــد احملام ــبقا. وأك ــومة مس ــر محس ــه غي وان نتائج
ان قــرار احملكمــة هــو قــرار بالــغ اخلطــورة وانــه يشــكل 
ضــوءا اخضــرا لقطعــان املســتوطنني لتكــرار فعلتهــم 
ــا  ــة. كم ــي الضف ــرى ف ــتراتيجية اخ ــع اس ــي مواق ف
اوضــح الطاقــم القانونــي انــه مســتمر مبتابعــة امللــف 
مــن الناحيــة القانونيــة، رغــم عــدم نزاهــة وموضوعيــة 
املنظومــة القانونيــة االســرائيلية وانحيازهــا التــام 
العمــل  فــي  االســتمرار  وضــرورة  للمســتوطنني، 
الشــعبي والديبلوماســي لدحــر االســتيطان عــن جبــل 

ــح.103 صبي

االثنني 2021/8/16

قمــة فلســطينية-أردنية فــي عمــان تؤكــد 
تعزيــز التنســيق خلدمــة القضايــا املشــتركة

أكــدت قمــة فلســطينية – أردنيــة عقــدت فــي عمــان، 
ــطني واألردن  ــني فلس ــيق ب ــز التنس ــى تعزي ــس، عل أم
خلدمــة القضايــا املشــتركة وفــي مقدمتهــا القضيــة 

ــطينية. الفلس

وكان الرئيــس محمــود عبــاس قــام، أمــس، بزيــارة إلــى 
عمــان حيــث كان فــي اســتقباله، لــدى وصولــه علــى 
مــن مروحيــة أردنيــة قادًما مــن رام اهلل، العاهــل األردني 

امللــك عبــد اهلل الثانــي.

وعقــد الزعيمــان اجتماعــاً منفــرداً، بحثــا خاللــه 
ــا املشــتركة بــني البلديــن  العالقــات الثنائيــة والقضاي

ــية. ــورات السياس ــر التط ــقيقني، وآخ الش

وأكــد الرئيــس »اســتمرار التنســيق األخــوي بــني 
األمــة  يخــدم مصالــح  مبــا  واململكــة،  فلســطني 
القضيــة  مقدمتهــا  وفــي  املشــتركة،  وقضاياهــا 

. » لفلســطينية ا

وثمــن الرئيــس عبــاس مواقــف امللــك الداعمة للشــعب 
ــرة  ــه األخي ــارة جاللت ــة زي ــًدا أهمي ــطيني، مؤك الفلس
إلــى واشــنطن، والتــي ركــزت علــى مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية، والدفــع باجتــاه حتقيــق الســالم العــادل 

والشــامل.

103  كالة معاً اإلخبارية
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ــات  ــى املقدس ــمية عل ــة الهاش ــة الوصاي ــد أهمي وأك
ــدس.104 ــي الق ــيحية ف ــالمية واملس اإلس

وفــد مــن مشــايخ العشــيرة املعروفيــة الدرزيــة 
يدعــو إلــى تعزيــز التاحــم بــني أبنــاء شــعبنا 

فــي مواجهــة سياســة االحتــال

ــني  ــيرة املعروفي ــاء عش ــايخ ووجه ــن مش ــد م ــد وف أك
علــى موقــف العشــيرة الرافــض لسياســات اإلقصــاء 
ــني  ــرائيلي ب ــالل اإلس ــها االحت ــي ميارس ــق الت والتفري
ــا  ــه ومنه ــكّل مكّونات ــطيني ب ــعب الفلس ــاء الش أبن
العشــيرة املعروفيــة، وعلــى أهّميــة التالحــم بــني 
أبنــاء شــعبنا علــى اختــالف أطيافهــم ومعتقداتهــم 
ــق والتنكيــل وطمــس  فــي مواجهــة سياســات التفري

ــة. ــة والعربي ــة الوطني الهويّ

ــني،  ــوم اإلثن ــد، الي ــع الوف ــاء جم ــالل لق ــك خ جاء ذل
بعــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة والدينيــة اإلســالمية 
ــع  ــع اجملتم ــل م ــة التواص ــر جلن ــي مق ــيحية ف واملس

اإلســرائيلي فــي رام اهلل.

ــدة،  ــس عاب ــيخ خمي ــاف الش ــل وزارة األوق ــب وكي ورّح
الرئيــس محمــود عبــاس،  باســم ســيادة  بالوفــد 
بكلمــة أكـّـد فيهــا رفــض املزاعــم التــي تطــال االنتماء 
الوطنــّي والدينــّي ألبنــاء عشــيرة املعروفيــني املوّحديــن، 
ــي فــي ســياق »العمــل املســتمر علــى  تلــك التــي تأت
بأســره،  الفلســطيني  الشــعب  هويــة  اســتبدال 
ــه  ــياق كلمت ــي س ــيرًا ف ــه«، مش ــني أبنائ ــق ب والتفري
ــات  ــر مكون ــن »أكث ــم م ــدروز ه ــني ال ــى أّن املعروفي إل
ــل«. ــع والتنكي ــس والقم ــاوالت الّطم ــة حمل ــعبنا عرض ش

بــدوره، أثنــى رئيــس الوفــد الشــيخ اســعيد الســتاوي، 
فــي كلمتــه، علــى توّجــه القيــادة الفلســطينية 
ــاء شــعبنا،  ــني أبن ــز أواصــر العالقــة والتالحــم ب لتعزي
ــة  ــة الفلســطينية العربي ــد الهوي ــا لنؤكّ ــال: »جئن وق
اإلســالمية للعشــيرة املعروفّيــة التــي ال يُشــكّك فيهــا 

ــه«. ــٍل عــن أصالت ســوى منتفــٍع أو غاف

ألنّنــا  باقــون  ونحــن  باقيــة  »فلســطني  وأضــاف: 
متجــذّرون فــي هــذه البــالد وهــذه األرض، فنحــن شــعب 

ــد«. ــا واح ــد، ودينن ــب واح ــد، ونس واح

واســتعرض الشــيخ الســّتاوي تاريــخ املعروفيــني العــرب 
ــف  ــث خملتل ــخ احلدي ــى التاري ــني إل ــة حط ــذ معرك من
ــورة  ــرارة الث ــالق ش ــي إط ــم ف ــة، ودوره ــدان العربي البل
ــت  ــي »انتقل ــي، الت ــالل الفرنس ــرد االحت ــورية لط الس
ــون  ــا املعروفي ــّطر فيه ــة، وس ــدان العربي ــى كل البل إل

104  جريدة األيام

ــي  ــة الت ــة املزرع ــي معرك ــة ف ــرة، خاص ــوالت كثي بط
ــن  ــل م ــدد قلي ــام ع ــي أم ــش الفرنس ــا اجلي ــزم فيه ُه
املقاتلــني املتســلحني بأســلحة خفيفــة وبيضــاء، 

ــم«. ــة قضيته ــم بعدال وبإميانه

وأشــار الشــيخ الســّتاوي إلى دور العشــيرة فــي النضال 
ضــد االحتــالل اإلســرائيلي، وإيــواء آالف املهّجريــن 
ــركا التــي  ــدة ي ــة مثــل بل ــدات الدرزي فــي القــرى والبل
ــف  ــم ووق ــى بلدانه ــن إل ــي عــودة الكثيري ســاهمت ف

ــطني. ــارج فلس ــم خ ــار تهجيره مس

ــع  ــة الواق ــن حقيق ــّتاوي ع ــيخ الس ــّدث الش ــا حت كم
فهــم  الداخــل،  فــي  املعروفيــون  يعيشــه  الــذي 
ــزع  ــاد، ون ــى االضطه ــام 1948 إل ــذ الع ــون من »يتعرض
ملكيــة األراضــي، والتجنيــد اإلجبــاري، وكل سياســات 

ــطيني«. ــعب الفلس ــن الش ــل ع الفص

وأوضــح أّن سياســات عــزل العشــيرة عــن محيطها لم 
تقــف عنــد التفريــق بــني أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
بــل امتــّدت إلــى حرمــان العشــيرة مــن التواصــل 
والتالقــي بامتــداد أبنائهــا فــي البلــدان العربيــة منــذ 
ــاء  ــة للق ــذي كان مقدم ــام 2005 ال ــى ع ــة حت النكب
جمــع أبنــاء العشــيرة فــي لبنــان وســوريا عــام 2007، 
وشــكر القيــادة الفلســطينية ممثلــة بســيادة الرئيــس 
محمــود عبــاس علــى تذليــل العقبــات وتســهيل 

اللقــاء فــي ذلــك احلــني.

واختتم الشــيخ الســّتاوي بالدعــوة إلى تعزيــز العالقات 
ــعب  ــاء الش ــني كل أبن ــدة ب ــق الوح ــة، وحتقي الوطني
ــى  ــه عل ــه ومعتقدات ــه وأطياف ــطيني مبكونات الفلس
ــعبنا  ــاء ش ــها أبن ــي يعيش ــروف الت ــة الظ خصوصّي
باختــالف أماكــن تواجدهــم، كمــا دعــا إلــى احتضــان 
ــدم  ــالميا، وع ــا وإس ــة عربي ــيرة املعروفي ــاء العش أبن
ــفّية،  ــراءات التعس ــاد واإلج ــة االضطه ــم فريس تركه
وتعريضهــم إلــى اجلفــاء مــن أهلهــم وشــعبهم علــى 

ــام 1967. ــدود ع ــي ح جانب

وأكــد عــدد مــن مشــايخ ووجهــاء العشــيرة املعروفيــة، 
فــي كلماتهــم، عمــق التأثــر بالتوجهــات الداعيــة 
إلــى متتــني العالقــات الفلســطينية الداخليــة، وتعزيــز 
االنتمــاء للهويــة الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية 
ــف  ــيخ ناي ــم: الش ــر منه ــعبنا، يُذك ــاء ش ــني كل أبن ب
ــر  ــيخ مني ــمي، والش ــدي عيس ــيخ زه ــليم، والش س
ــن  ــيخ حس ــد اهلل، والش ــليم عب ــيخ س ــي، والش حلب
ــه  ــيخ نزي ــري، والش ــم فاخ ــيخ قاس ــش، والش ــو ري أب
ــايخ  ــن املش ــم م ــدر، وغيره ــد ب ــيخ فري ــتاوي، والش س

ــاء. والوجه
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ــة،  ــة جامع ــاء بكلم ــّواد اللق ــت ع ــم األب طلع واختت
ــق  ــى تعمي ــاءات، وإل ــن اللق ــد م ــى مزي ــا إل ــا فيه دع
ــة  ــا الفكري ــكل مفرداته ــة ب ــة اجلامع ــة الوطني الهويّ
واحلضاريــة والدينيــة، وإلــى العمــل بــني كل أبنــاء 
أديانهــم،  اختــالف  علــى  الفلســطيني  الشــعب 
ــات  ــة سياس ــة ومواجه ــدة الوطني ــق الوح ــى حتقي إل
ــى  ــطني عل ــة فلس ــتقالل دول ــق اس ــالل لتحقي االحت
ــدس  ــا الق ــران 1967 وعاصمته ــن حزي ــع م ــدود الراب ح

الشــرقية.105

الدوليــة  احلمايــة  بتوفيــر  يطالــب  اشــتية 
لشــعبنا مــن سياســات القتــل والتطهيــر 

العرقــي

أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، قتــل جنــود االحتالل 
اإلســرائيلي أربعــة شــبان فــي مدينــة ومخيــم جنــني 
صبــاح اليــوم اإلثنــني، مطالبــا األمم املتحــدة، واملنظمات 
ــر  ــعة، وتوفي ــة البش ــة اجلرمي ــة، بإدان ــة الدولي احلقوقي
ــي  ــك ف ــطيني، وذل ــعبنا الفلس ــة لش ــة الدولي احلماي
ضــوء تصاعــد وتيــرة عمليــات القتــل التــي تســتهدف 

الشــبان واألطفــال.

ــات  ــرة لسياس ــات اخلطي ــن التداعي ــتية م ــذر اش وح
ــر العرقــي وهــدم البيــوت واالســتيالء  ــل والتطهي القت
علــى أمــالك املواطنــني التــي شــهدت تصاعــدا خطيــرا 
فــي اآلونــة األخيــرة، مشــيرا إلــى أنــه ســيتم رفــع كل 
تلــك اجلرائــم إلــى احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، لتضــاف 
إلــى ملــف اجلرائــم اإلســرائيلية املرتكبــة بحق شــعبنا 

الفلســطيني.

وأعــرب رئيــس الــوزراء عــن مواســاته لعائالت الشــهداء، 
وأمنياتــه بالشــفاء العاجــل للجرحى.106

فــي  والعنصريــة  التحريــض  ترصــد  “وفــا« 
اإلســرائيلية اإلعــام  وســائل 

 رصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــاري. ــى 14 آب اجل ــني 8 حت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)216( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

105  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ويعــرض التقريــر جملــة مــن املقــاالت اإلخباريــة التــي 
حتمــل حتريضــا وعنصريــة جلّيــة ضــد الفلســطينيني، 
ومقابــالت تلفزيونيــة وتقاريــر مصــّورة، ضمــن النشــرة 
ــو اإلســرائيلي ضمــن  االخباريّــة، ومقابــالت علــى الرادي

البرامــج األكثــر شــعبية فــي الشــارع اإلســرائيلي.

ونســتعرض فــي هــذا امللّخــص مقــاالت حتمــل حتريضــا 
ــي  ــطينية ف ــلطة الفلس ــدس والس ــة الق ــى مدين عل

ســياق البنــاء فــي مناطــق »ج« بالضفــة الغربيــة.

رصد الصحف:

جــاء علــى صحيفــة »يســرائيل هيــوم« مقــال يحــرّض 
علــى مدينــة القــدس فــي ســياق قــرار اإلدارة االميركية 
ــة،  ــي املدين ــطينيني ف ــة للفلس ــح القنصلي ــادة فت إع
ــوزراء،  ــس ال ــب رئي ــة مبكت ــرف املغلق ــي الغ ــا »ف مدعي
ووزارة اخلارجيــة، ووزارة اخلارجيــة فــي واشــنطن، يتشــاور 
كبــار املوظفــني محاولــني دفــع اليهــود علــى املوافقــة 
علــى تقســيم عاصمتهــم دون أن يالحظــوا أنهــم 
يقســمونها. ال، املشــاركون ال يقولــون هــذا. بعضهــم، 
ــن  ــراض، ولك ــون االعت ــرائيلي، يحاول ــب اإلس ــن اجلان م
ــدون أن  ــط. وب ــا تضغ ــدوء، لكنه ــط. به ــركا تضغ أمي
ــط  ــاء مخط ــادة إحي ــاول إع ــرائيليون، حت ــه اإلس ينتب
لتقســيم القــدس. هــذه هــي الرســالة الواحــدة 
ــادة  ــدن إع ــة إدارة باي ــن ني ــأ ع ــي تنش ــدة الت والوحي
ــرون«  ــارع »اغ ــي ش ــطينية ف ــة الفلس ــح القنصلي فت

ــدس. بالق

يقــول  اإلســرائيلي،  احللــق  فــي  الفريســة  إلنــزال 
األميركيــون )وبعــض اإلســرائيليني( إنــه »ال شــيء 
ــذي كان  ــع ال ــد الوض ــاع، نعي ــه »باإلجم ــل«، وإن يحص
ــد  ــح. لق ــر صحي ــول غي ــذا الق ــى 2019«. ه ــاً حت قائم
كان إغــالق إدارة ترامــب للقنصليــة جــزءاً مــن خطــوة 
االعتــراف األمريكــي بالقــدس عاصمــة إلســرائيل”.

وتابعــت الصحيفــة: »يفهــم كل ذي عقــل أنــه إذا 
مــا فتحــت ممثليــة دبلوماســية لكيــان سياســي آخــر 
ــد  ــم تع ــة ل ــي أن املدين ــك يعن ــدس، فذل ــل الق داخ
ــان  ــة ذاك الكي ــل عاصم ــط، ب ــرائيل فق ــة إلس عاصم
أيضــا. خصوصــا إذا مــا دار احلديــث عــن الســلطة 
ــاق  ــع ميث ــارض م ــذه تتع ــوة كه ــطينية، خط الفلس
فيينــا؛ إذ ال جنــد مكانــا فــي العالــم تقيــم فيــه دولــة 
مــا فــي املدينــة ذاتهــا ســفارة وقنصليــة فــي الوقــت 
ــيني  ــني سياس ــق بكيان ــر يتعل ــف واألم ــه، فكي نفس
ــون  ــع القان ــارض م ــة يتع ــح القنصلي ــني. ففت مختلف
الكنيســت  ألن  املتحــدة؛  والواليــات  إســرائيل  فــي 
ــة  ــة هائل ــنوات وبأغلبي ــل س ــا قب ــرس صادق والكونغ
علــى قوانــني تنــص علــى أن القــدس املوحــدة عاصمــة 
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ــرائيل”. إس

ــى  ــلمها إل ــي نس ــة ك ــى املدين ــد إل ــم نع ــت: »ل وقال
ــد. لــم نوحدهــا فــي حــرب  ــات أجنبيــة مــن جدي كيان
ــي بعــد بضــع  ــام الســتة لنقســمها بضغــط دول األي
ــه  ــي وج ــوف ف ــب الوق ــن الصع ــل، م ــنني. بالفع س
ضغــوط الواليــات املتحــدة، وليــس لطيفــاً القــول »ال« 
لرئيــس الواليــات املتحــدة فــي زمــن األحــداث نفســها، 
ــي  ــات الت ــإن اللحظ ــخ، ف ــات التاري ــني صفح ــن ب ولك
ــدة للشــعب اليهــودي  ــادئ اخلال ــد املب نقــف فيهــا عن
هــي التــي تبقــى، وهــذا مــا هــو مطلــوب مــن بينيــت 
ولبيــد اآلن. وعندمــا يلتقــي رئيــس الــوزراء بينيــت )على 
ــه  ــدن، فعلي ــس باي ــبوعني( بالرئي ــد أس ــدو بع ــا يب م
ــت  ــدس ليس ــط: الق ــات فق ــالث كلم ــه ث ــول ل أن يق

ــع”. للبي

رصد السوشيال ميديا:

فيسبوك:

غــردت ميــري ريجيــف – عضــو برملــان عــن الليكــود، »مت 
ــاوي  ــداء رين ــدي غي ــرائيل بأي ــة إس ــن دول ــتباحة أم اس
زعبــي وعبــاس، داعمــي اإلرهــاب ومشــجعي الشــهداء. 

بينيــت إلــى ايــن ســتصل لتحافــظ علــى مقعــدك؟

فيسبوك:

وغــرد نيــر بــركات – عضــو برملــان عــن الليكــود، »توجــد 
ــة  ــى إقام ــك معن ــدس، لذل ــي الق ــة ف ــفارة أمريكي س
قنصليــة فلســطينية جديــدة فــي القــدس – هــو 
اعتــراف فــي القــدس عاصمــة فلســطني مبوافقــة 
ورعايــة حكومــة بينيــت- لبيــد، هــذا خــط أحمــر ممنوع 

ــه!«. ــة علي املوافق

فيسبوك:

ــود،  ــن الليك ــان ع ــو برمل ــالم – عض ــد امس ــرد دافي وغ
ــدون  ــة ب ــرة، »حكوم ــدة وخطي ــة فاس ــا حكوم »انه
ــم  ــرائيل وال تدع ــن إس ــر بأم ــي، تخاط ــرام وطن أي احت
ــع  ــق بأصاب ــن املتعّل ــر األم ــزاء. وزي ــا األع ــود، أوالدن اجلن
ــا  ــادون جنودن ــن ين ــالمية، الذي ــة اإلس ــاء القائم أعض

ــني؟! )...(«.  مخرب

فيسبوك:

وغــرد أوفيــر ســوفر – عضــو برملــان عــن الليكــود، 
ــلطة  ــن الس ــوال م ــوا أم ــن يتلق ــرى ل ــني أس »مخرب

الفلســطينية بخــالف القانــون. نقطــة«.

ــي  ــاح اليــوم برقيــة للمستشــار القضائ »أرســلت صب

ــة  ــه برعاي للحكومــة، أفيحــاي مندلبليــت، مفادهــا ان
خدمــة الســجون يتم حتويــل عشــرات ماليني الشــواقل 
ســنويا مــن الســلة الفلســطينية للمخربــني األســرى 
فــي الســجون اإلســرائيلية وذلــك مــن خــالل حســابات 

مفتوحــة فــي بنــك بريــد إســرائيل«.

ــي«  ــة »لف ــت منظم ــي طالب ــتندات الت ــا للمس »وفق
ــون  ــل األمــوال يتــم بخــالف قان بالكشــف عنهــا، حتوي
محاربــة اإلرهــاب، والــذي مينــع بشــكل واضــح مكافــأة 
اخملربــني علــى عملياتهــم. أطالــب املستشــار القضائــي 
فتــح حتقيــق جنائــي باملوضــوع والوقــف الفــوري 

ــني«. ــوال للمخرب ــل األم لتحوي

رصد القنوات

املصدر: هيئة البث واإلذاعة والتلفزيون اإلسرائيلي

برنامج من اجلانب اآلخر

املقدمة:

ــون  ــة القان ــى قضي ــوء عل ــر الض ــذا التقري ــي ه يلق
البولنــدي الــذي يقيــد إعــادة ممتلــكات اليهــود الناجــني 
مــن احملرقــة لهم، والــذي يعمــل البرملــان البولنــدي على 
تشــريعه، ويقــارن احملامــي أمــل عرابــي ضيــف برنامــج 
ــاج  ــني االنزع ــار«، ب ــاي زوه ــع غ ــر م ــب اآلخ ــن اجلان »م
ــي  ــة ف ــة البولندي ــراءات احلكوم ــن إج ــرائيلي م اإلس
ــنني  ــرت الس ــذ عش ــرائيل من ــع إس ــذي متتن ــت ال الوق
ــني  ــطينيني والالجئ ــة الفلس ــى مطالب ــر إل ــي النظ ف
ــالك  ــون »أم ــة قان ــك بحج ــم وذل ــتعادة ممتلكاته باس
ــه تنتهــك إســرائيل احلــق  الغائبــني«، والــذي مــن خالل
ــتعادة  ــن اس ــني م ــة الالجئ ــطينيني وخاص ــن الفلس م

ــم! امالكه

ــون  ــة والتلفزي ــث واإلذاع ــة الب ــكان( هيئ ــدر: )م املص
االســرائيلي

اجلزء األول من سلسلة التقارير

املقدمة:

ــر التــي أنتجتهــا هيئــة البــث  تلقــي سلســلة التقاري
ــا  ــام كاهان ــاع احلاخ ــى اتب ــرائيلي، عل ــون اإلس والتلفزي
وهــم 3 اشــخاص والذيــن متــت اســتضافتهم فــي 
هــذا اجلــزء مــن السلســلة، فرغــم مــرور 30 عاًمــا علــى 
مقتــل كاهانــا مؤســس حركــة » كاخ » اليمينيــة 
املتطرفــة، والتــي صنفــت أنهــا حركــة إرهابيــة وخارجة 
ــر  ــون نش ــة يحاول ــه الثالث ــزال أتباع ــون، ال ي ــن القان ع
آرائــه العنصريــة ومعــاداة العــرب والفلســطينيني، 
ــًوا  ــح عض ــذي أصب ــر ال ــن غفي ــار ب ــم ايتم ــن بينه وم
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فــي الكنيســت والــذي أشــعل األحــداث األخيــرة فــي 
ــة. ــد والرمل ــكا والل ــل ع ــة مث ــدن اخملتلط امل

اتباعــه فــي هــذا اجلــزء مــن السلســلة  ويؤكــد 
ــا  الوثائقيــة، أنهــم مســتمرون علــى نهجــه وأن كاهان
ــالد.107 ــن الب ــم م ــرب وإخراجه ــه للع ــي كره ــدق ف ص

االحتــال يشــرع بتجريــف مســاحات واســعة 
الشــارع  لصلــح  قلقيليــة  أراضــي  مــن 

55 االســتيطاني 

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــرعت ق ش
ــة،  ــي قلقيلي ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس بتجري
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 

ــس. ــة ونابل قلقيلي

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي محافظــة 
ــط  ــو الشــيخ، مبوجــب هــذا اخملط ــة محمــد أب قلقيلي
ــلطات  ــتولي س ــام 2019، ستس ــه ع ــن عن ــذي أعل ال
االحتــالل علــى نحــو 166 دومنــا مــن أراضــي بلــدة عــزون 
وقريــة النبــي إليــاس ومدينــة قلقيليــة الواقعــة شــرق 

ــة.108 احملافظ

مبنزلــني  العمــل  بوقــف  يخطــر  االحتــال 
ومنشــأة زراعيــة مبســافر يطــا جنــوب اخلليــل

ــني،  ــوم االثن ــرائيلي الي ــالل االس ــوات االحت ــرت ق أخط
بوقــف العمــل مبنزلــني ومنشــأة زراعيــة )بركــس 
ــا  ــافر يط ــة مبس ــع الثعل ــي جتم ــام( ف ــر األغن حلظائ

ــل. ــوب اخللي جن

وأكــد منســق جلــان احلمايــة والصمــود جنــوب اخلليــل 
فــؤاد العمــور لـ«وفــا« أن قــوات االحتــالل أخطــرت 
بوقــف العمــل مبنــازل مشــيدة مــن الطوب ومســقوفة 
بالصفيــح، إضافــة الــى منشــأة زراعيــة مملوكــة 
ــان  ــف علي ــوض، ويوس ــان ع ــد علي ــني محم للمواطن

ــوض. ع

ــازل  ــدة من ــورت ع ــالل ص ــوات االحت ــى أن ق ــار ال وأش
العبيــد،  ومغايــر  الضبــع،  خلــة  مناطــق  فــي 

يطــا. وصارورة مبســافر 

ــدم  ــة ه ــن حمل ــالل تش ــوات االحت ــره، أن ق ــر ذك اجلدي
ملســاكن املواطنــني فــي خــرب يطــا ومســافرها بحجــة 
انهــا تقــع فــي مناطــق عســكرية، أو مــا يســمى 

107  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

108  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أراضــي دولــة، أو أن املنطقــة مصنفــة )ج(، وذلك لدفــع 
ــح  ــق لصال ــذه املناط ــن ه ــل ع ــى الرحي ــني إل املواطن

املشــاريع االســتيطانية.109

قــرى شــرق القــدس تقــدم التماســا ضــد النفــق 
االســتيطاني أســفل حاجــز قلنديــا

قّدمــت بلــدات وقــرى شــرق القــدس احملتلــة، التماســا 
ــع  ــتيطاني املزم ــق االس ــد النف ــالل ض ــم االحت حملاك

ــكري. ــا العس ــز قلندي ــفل حاج ــه أس إقامت

وقّدمــت مجالــس جبــع ومخمــاس وبرقــة والــرام وكفــر 
عقــب مبحافظــة القــدس، وأصحــاب أراٍض خاصــة 
التماســا حملاكــم االحتــالل ضــد هــذا  متضرريــن، 
اخملطــط الــذي يربــط شــارع »60« شــرق رام اهلل بشــارع 

»443« االســتيطاني؛ لصالــح املســتوطنني.

وقــال احملامــي عــالء محاجنــة، إن االعتــراض قــّدم علــى 
ــام  ــع الع ــالل مطل ــل االحت ــن قب ــره م ــط مت نش مخط

اجلــاري.

ــر  ــارع كبي ــق وش ــن نف ــارة ع ــط عب ــاف أن اخملط وأض
ــي  ــني ف ــي املواطن ــن أراض ــات م ــات الدومن ــع مئ يبتل
ــوق  ــا باحلق ــكل مساس ــرى، ويش ــدات والق ــك البل تل

الفلســطينية فــي حريــة احلركــة والتنقــل.

وأوضــح محاجنــة أن الهــدف مــن وراء اخملطــط تســهيل 
حركــة املســتوطنني مــن دوار جبــع وقــرب قريــة حزمــا، 
ــى  ــة، عل ــوارع عنصري ــاق وش ــهيل حركتهم بأنف وتس

حســاب حريــة حركــة املواطنــني الفلســطينيني.

“التعــاون اإلســالمي« تديــن جرميــة قتــل 4 شــبان فــي 
جنــني: انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي

ــة  ــدة اجلرمي ــالمي بش ــاون اإلس ــة التع ــت منظم  أدان
ــة  ــوة القائم ــرائيل، الق ــا إس ــي ارتكبته ــراء الت النك
باالحتــالل، واملتمثلــة بقتــل أربعــة شــبان فــي مدينــة 
للقانــون  صارخــا  انتهــاكا  ذلــك  معتبــرة  جنــني، 
وحملــت  الدوليــة.  واملواثيــق  اإلنســاني  الدولــي 
ــرائيل،  ــني، إس ــوم اإلثن ــا، الي ــان له ــي بي ــة ف املنظم
قــوة االحتــالل، املســؤولية الكاملــة عــن تبعــات هــذا 
التصعيــد اخلطيــر، داعيــة اجملتمــع الدولــي إلــى حتمــل 
مســؤولياته جتــاه ضــرورة توفيــر احلمايــة الدوليــة 
للشــعب الفلســطيني، وحمــل إســرائيل علــى وقــف 
انتهاكاتهــا واعتداءاتهــا املتواصلــة ضــد شــعبنا، 

واحتــرام التزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي.110

109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

110  كالة معاً اإلخبارية
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ــى  ــرائيل »حت ــى إس ــفيرها إل ــودة س ــع ع ــدا متن بولن
ــر” ــعار آخ إش

أعلنــت بولنــدا، اليــوم اإلثنــني، اإلبقــاء علــى ســفيرها 
ــو  ــي وارس ــكي، ف ــارك ماغيروفس ــرائيل، م ــدى إس ل
ــي  ــر«، ف ــعار آخ ــى إش ــب »حت ــل أبي ــه لت ــدم عودت وع
تصاعــد لألزمــة الدبلوماســية بــني البلديــن بعــد 
إقــرار بولنــدا »قانــون امللكيــة« الــذي يتيــح للســلطات 
اســتعادة أمــالك متنــازع عليهــا منــذ احلــرب العامليــة 

ــة. الثاني

وأوضحــت اخلارجيــة البولنديــة، فــي بيــان صــدر عنهــا 
اليــوم، أن بولنــدا ســتتخذ خــالل األيــام القليلــة املقبلة 
قــرارا بشــأن مســتوى متثيلهــا فــي إســرائيل، وذلــك »ردًا 
علــى اإلجــراءات اإلســرائيلية غيــر املبــررة األخيــرة، مبــا 
فــي ذلــك القــرار الــذي ال أســاس لــه خلفــض العالقــات 

الدبلوماســية مــع بولنــدا”.

هــذا وأعلــن نائــب وزيــر اخلارجيــة البولنــدي، بــاول 
ــي  ــالت الت ــف الرح ــدرس وق ــالده ت ــكي، أن ب يابلونس
تنظمهــا تــل أبيــب للشــبان اإلســرائيليني لزيــارة 
ــا  ــرا أنه ــدا، معتب ــي بولن ــة ف ــة باحملرق ــع مرتبط مواق

»تقطــر بالكراهيــة لبولنــدا”.

وأضــاف يابلونســكي فــي مقابلــة أجراهــا مــع موقــع 
ــرائيلية »ال  ــود اإلس ــالت الوف ــي أن رح ــي« احملل »كارس
ــرس  ــان تغ ــض األحي ــي بع ــليم، وف ــكل س ــم بش تت

ــرائيليني”. ــبان اإلس ــي رؤوس الش ــدا ف ــة بولن كراهي

ــي  ــني ف ــاداة البولندي ــع مع ــل م ــن نتعام ــع »نح وتاب
إســرائيل. هنــاك أســباب عديــدة لهــذا الوضــع - 
ــة  ــذه الدعاي ــة. ه ــم والتربي ــة التعلي ــا طريق إحداه
القائمــة علــى كراهيــة بولنــدا، تقطــر فــي رؤوس 

طــالب املــدراس فــي إســرائيل”.

وأوضــح يابلونســكي أن »هنــاك عــددا كبيــرا مــن 
بولنــدا«،  إلــى  إســرائيل  مــن  املدرســية  الرحــالت 
واســتدرك: »ســننظر فــي هــذه املســألة ونتخــذ 
القــرارات الصحيحــة. الطريقــة التــي جتــري بهــا هــذه 
ــة”. ــة الصحيح ــت الطريق ــد ليس ــي بالتأكي ــالت ه الرح

أن  علــى  البولنــدي  اخلارجيــة  وزيــر  نائــب  وشــدد 
حكومتــه ســتتخذ فــي األيــام املقبلــة قــرارات إضافيــة 

ــرائيل. ــق بإس تتعل

الســفارة  عــن  املســؤولة  عــادت  األحــد،  ومســاء 
ــل أبيــب،  ــى ت ــن آري، إل ــال ب اإلســرائيلية فــي وارســو ت
ــك  ــاور، وذل ــا للتش ــة بالده ــتدعتها خارجي ــا اس بعدم
بعــد أن أعلــن وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، يائيــر لبيــد، 

الســبت، أنــه أوعــز لــن آري بـ«العــودة علــى الفــور إلــى 
ــمى”. ــر مس ــل غي ــى أج ــاورات إل ــراء مش ــرائيل إلج إس

ــد الــذي كان  وقــال لبيــد إن الســفير اإلســرائيلي اجلدي
مــن املقــرر أن يســافر إلــى بولنــدا، لــن يفعل ذلــك خالل 
الوقــت الراهــن، مضيفــا أن وزارتــه »ســتوصي الســفير 

البولنــدي فــي إســرائيل مبواصلــة إجازتــه فــي بــالده”.

ــى  ــه، إل ــن مكتب ــدر ع ــان ص ــي بي ــت، ف ــار بيني وأش
ــوة وال  ــذه اخلط ــى ه ــورة إل ــر بخط ــرائيل تنظ أن »إس
تســتطيع جتاهلهــا، هكــذا قــرار معيــب وازدراء مشــني 

ــت”. ــرى الهولوكوس لذك

وهــذه ليســت املــرة األولــى التــي تشــهد فيهــا 
ــة  ــة النازي ــبب احملرق ــرا بس ــن توت ــني البلدي ــات ب العالق
التــي تنفــي وارســو أيــة صلــة تربطهــا بهــا، وترفــض 

ــة”. ــوت البولندي ــكرات امل ــح »معس ــدة مصطل بش

وفــي شــباط/ فبرايــر 2018 صــوت البرملــان فــي وارســو 
ــن  ــؤولية ع ــدا باملس ــام بولن ــرم اته ــون يج ــى قان عل
ــد  ــا بع ــى أراضيه ــون عل ــا النازي ــي ارتكبه ــم الت اجلرائ
اجتياحهــا عــام 1939. وأثــار القــرار موجــة غضــب فــي 
ــني  ــذاك، بنيام ــا آن ــس حكومته ــف رئي ــرائيل، ووص إس
نتنياهــو، بأنــه »محاولــة لنكــران احملرقــة وإعــادة كتابــة 

ــخ”.111 التاري

بولنــدا تنــوي منــع زيــارة الطــاب اإلســرائيليني 
ملعســكرات »اإلبــادة”

أعلــن نائب وزيــر اخلارجيــة البولنــدي بافيل يابلونســكي 
أن بولنــدا ســتعيد فحــص ســفر الطــالب اإلســرائيليني 
ــادة  ــارة معســكرات اإلب ــدا لزي ــى بولن ــن إســرائيل إل م

فــي مــا يعــرف بـــ »احملرقة”.

وقــال يابلونســكي وفــق مــا نقلــت القنــاة 7 العبريــة: 
ــدا ال  ــى بولن ــرائيل إل ــن إس ــية م ــالت الدراس »إن الرح
تتــم بشــكل صحيــح وبطريقة تتســرب منهــا كراهية 

بولنــدا فــي بعــض األحيــان إلــى أذهــان الشــباب”.

ــن  ــه م ــق ألن ــوع بعم ــدرس املوض ــوف ن ــاف: »وس وأض
ــوالت  ــذه اجل ــا ه ــري به ــي جت ــة الت ــح أن الطريق الواض

ــة “. ــة الصحيح ــت بالطريق ــي ليس ه

ــور  ــة تده ــى خلفي ــي عل ــذا يأت ــاة أن ه ــرت القن وذك
العالقــات بــني البلدين فــي األيــام األخيرة، منــذ املوافقة 
النهائيــة علــى »قانــون امللكيــة« الــذي مينــع مطالبــة 

ــات. ــم أو تعويض ــة مبمتلكاته ــن احملرق ــني م الناج
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البيــد  يائيــر  اخلارجيــة  وزيــر  قــرر  القــرار،  وعقــب 
ــدا. ــع بولن ــي م ــل الدبلوماس ــتوى التمثي ــض مس  خف

وفــي وقــت ســابق، قــال رئيــس الــوزراء البولنــدي 
ماتيــوز موراويكــي إن »قــرار إســرائيل بخفــض مســتوى 
التمثيــل الدبلوماســي فــي وارســو ال أســاس لــه وغيــر 
مســؤول، وكلمــات يائيــر البيــد تثيــر غضب أي شــخص 

نزيــه”.

الســفير  علــى  الهجمــات  أعــارض  »أنــا  وأضــاف: 
ــراءات  ــة اإلج ــكي، نتيج ــارك ماغيروفس ــدي م البولن
األخيــرة للحكومــة اإلســرائيلية وهــي  العدوانيــة 
زيــادة الكراهيــة لبولنــدا والبولنديــني، ولهــذه األســباب 
قــررت نقــل أطفــال ســفيرنا فــي إســرائيل إلــى بولنــدا، 
ــي  ــًدا ف ــأنهم أب ــيني وش ــرك الدبلوماس ــدا ال تت وبولن

ــدة.112 ــات الش أوق

ــهيدين- اآلالف  ــي ش ــز جثمان ــال يحتج االحت
يشــيعون جثمانــي شــهيدين مــن شــهداء 

ــني جن

شــارك آالف املواطنــني الفلســطينيني قبــل ظهــر 
اليــوم بتشــييع اثنــني مــن شــهداء جنــني الذيــن ارتقيــا 
برصــاص االحتــالل االســرائيلي خــالل اشــتباك مســلح 
مــع قــوات االحتــالل االســرائيلي فجــر اليــوم فــي 
 مخيــم جنــني ومدينــة جنــني بشــمال الضفــة الغربية.

وقــد انطلــق موكــب تشــييع الشــهيدينصالح أحمــد 
ــف  ــد اللطي ــاد عب ــد زي ــا ورائ ــار 19 عام ــد عم محم
ــام  ــن أم ــدام م ــى االق ــيرا عل ــاً س ــيف 21 عام ــو س أب

ــني. ــط جن ــر بوس ــجد الكبي املس

فيمــا التــزال قــوات االحتــالل االســرائيلي حتتجــز جثمان 
ــد  ــن عب ــور الدي ــا ن ــة وهم ــهداء االربع ــن الش ــني م اثن
اإللــه جــرار 19 عامــا وأمجــد إيــاد حســينية 20 عامــا.

وهتــف املشــاركون بهتافــات وطنيــة متجــد الشــهداء 
. االربعــة  الشــهداء  ملقتــل  باالنتقــام   وتتوعــد 

وقــال عطــا ابــو ارميلــة امــني ســر حركــة فتــح ملعــا ان 
اغتيــال الشــهداء االربعــة اليــوم فــي جنــني هــي جرمية 
جديــدة تضــاف الــى جرائــم االحتــالل االســرائيلي ضــد 
ــد  ــات التهدي ــني، وأن تصريح ــم جن ــني ومخي ــاء جن ابن
لــن  االســرائيلي  االحتــالل  قــادة  يطلقهــا  التــي 
ــالل  ــن تزيدهــا اال مقاومــة ضــد االحت ــني ول ترهــب جن

ــرائيلي .113 االس
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ــن  ــا ع ــن إضرابه ــير تعل ــدة أس ــم: وال ــت حل بي
ــام الطع

ــد  ــام أحم ــن الطع ــرب ع ــير املض ــدة األس ــت وال  أعلن
حمامــرة، اليــوم االثنــني، إضرابهــا عــن الطعــام، خــالل 
وقفــة مســاندة لألســرى، أمــام مقــر الصليــب األحمــر 

فــي مدينــة بيــت حلــم.

وقالــت والــدة األســير إنهــا لــن تفــك إضرابهــا إال حــني 
ــا  ــة ابنه ــه، داعي ــا ورفاق ــار ابنه ــر انتص ــماعها خلب س
األســير ورفاقــه إلــى الصمــود أمــام عنجهيــة االحتــالل 

وجبروتــه.

وقــال محافــظ بيــت حلــم كامــل حميــد إن جلــوء 
ــي  ــام يعن ــن الطع ــوح ع ــراب املفت ــى اإلض ــرى إل األس
أنهــم وصلــوا ملراحــل حرجــة فــي أوضاعهــم الداخليــة 
ــم. ــجون بحقوقه ــتهتار إدارة الس ــي اس ــية، وف املعيش

وأكــد أن الوقــوف إلــى جانــب األســرى فــي هــذه املعركة 
هــو واجــب وطنــي وإنســاني، ويجــب علــى أبنــاء 
شــعبنا االســتمرار فــي دعــم األســرى ســواء املضربــني 
ــل  ــم داخ ــى وجوده ــى عل ــن مض ــام أو الذي ــن الطع ع
ــتمرار  ــى االس ــيرا إل ــنني، مش ــرات الس ــجون عش الس
ــل  ــى ني ــب األســرى وقضيتهــم حت ــى جان بالوقــوف إل

ــجان. ــى الس ــم عل ــق انتصاره ــم وحتقي حريته

بــدوره، قــال مديــر عــام نــادي األســير عبــد اهلل زغــاري 
ــق  ــال اإلداري، بح ــة االعتق ــل سياس ــالل يواص إن االحت
ــة  ــني الدولي ــراف والقوان ــة األع ــا بكاف ــرى، ضارب األس

ــط.114 ــرض احلائ ع

مبهاجمتنــا  اســرائيل  اســتمرت  ان  بولنــدا: 
ســتتضرر عاقتنــا 

هاجــم رئيــس احلكومــة البولنــدي ماتيــوز موراوســكي 
بشــدة اليــوم وزيــر اخلارجيــة االســرائيلية يائيــر البيــد، 
ــذي اصــدر أوامــره باعــادة الســفير االســرائيلي فــي  ال
وارســو الــى اســرائيل وقــال بحســب مــا اوردتــه هيئــة 
البــث الرســمية »كان« ان :«القــرار بتخفيــض التمثيــل 
الديبلوماســي فــي وارســو ال أســاس له وغير مســؤول« 
واضــاف »أقــوال ال بيــد تثيــر غضــب كل شــخص 

ــتقيم”. مس

املأســاة  هــذه  :«اســتخدام  موراوســكي  واضــاف 
الغــراض املصالــح احلزبيــة امــر مخجــل وغيــر مســؤول، 
ان اســتمرت حكومــة اســرائيل مبهاجمــة بولنــدا بهــذه 
الطريقــة، ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى عالقاتنا- 
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ــة”. ــات الوطني ــة او فــي املنتدي ــت الثنائي ان كان

ــرة  ــرائيلية االخي ــراءات االس ــكي االج ــف موراوس ووص
»زيــادة  ســتكون  نتيجتهــا  وان  »عدوانيــة«  بأنهــا 

الكراهيــة لبولنــدا والبولنديــني فــي اســرائيل”.

ــدي  ــس البولن ــة للرئي ــة النهائي ــاب املصادق ــي اعق وف
ــره  ــذي اق ــكات ال ــون املمتل ــى قان ــس عل ــدري دودا ام ان
برملــان البولنــدي، امــر وزيــر اخلارجيــة االســرائيلية يائيــر 
ــى  ــو ال ــي وارس ــرائيلي ف ــفير االس ــادة الس ــد باع البي
ــي  ــدي ف ــفير البولن ــد الس ــر البي ــا ام ــرائيل، وايض اس
اســرائيل والــذي يقضــي حاليــا عطلــة فــي بــالده عــدم 
العــودة الــى اســرائيل وقــال :«بولنــدا حتولــت الــى دولــة 
معاديــة للدميوقراطيــة ال حتتــرم أكبــر مأســاة فــي 

ــرية”. ــخ البش تاري

االســرائيلية  احلكومــة  رئيــس  جانبــه صــرح  مــن 
ــال  ــبت وق ــاء الس ــرار مس ــى الق ــت عل ــي بيني نفتال
»اســرائيل تــرى بخطــورة املصادقــة علــى القانــون 
ــى  ــات عل ــى تعويض ــول عل ــود احلص ــع اليه ــذي مين ال
املمتلــكات التــي ســلبت منهــم فتــرة احملرقــة، وتأســف 
ــذاء  ــتمرار باي ــار االس ــدا تخت ــة ان بولن ــبب حقيق بس
مــن خســروا عاملهــم، احلديــث يــدور عــن قــرار مخجــل 
وازدراء مشــني لذاكــرة احملرقــة. هــذه خطــوة جديــة لــن 
ــاواة”. ــدم املس ــى ق ــا عل ــن مواجهته ــرائيل م ــن اس تتمك

ــد يقيــد حقــوق اليهــود علــى  ــون املمتلــكات اجلدي قان
ممتلكاتهــم مــن فتــرة احلــرب العامليــة الثانيــة، مبوجــب 
القانــون ال ميكــن االســتمرار بتقــدمي دعــاوى علــى 
املمتلــكات قامــت احملكمــة البولنديــة باتخــاذ قــرار بهــا 

ــر مــن 30 عامــا.115 قبــل أكث

ــي  ــن ح ــات م ــر 3 عائ ــاء وتهجي ــد اخ جتمي
ــدس ــي الق ــراح ف ــيخ ج الش

ــد  ــي بتجمي ــراراً يقض ــالل، ق ــة االحت ــدرت محكم أص
ــي  ــي ح ــم ف ــن منازله ــالت م ــالء 3 عائ ــر وإخ تهجي
ــة  ــراءات القضائي ــة اإلج ــى نهاي ــراح، حت ــيخ ج الش

ــة. ــي احملكم ــي ف ــة احل بقضي

وأوضــح محامــي العائــالت ســامي ارشــيد أن احملكمــة 
قــررت جتميــد إخــالء عائــالت الدجانــي والداهــودي 
وحمــاد، حتــى نهايــة كافــة اإلجــراءات بقضية الشــيخ 

ــا. جــراح فــي احملكمــة العلي

وقــدم طاقــم الدفــاع عــن العائــالت طلبــاً للمحكمــة 
بتاريــخ 2021/7/28، طالبــوا فيــه جتميــد اإلخــالء حتــى 
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نهايــة اإلجــراءات أمــام احملكمــة العليــا.116

الثالثاء 2021/8/17 

عمليــات جتريــف في قلقيليــة وعاطوف ومســتوطنون 
يهاجمــون منــازل املواطنــني في عصيــرة القبلية

ــي  ــة ف ــاً زراعي ــس طريق ــالل أم ــوات االحت ــت ق جرف
قريــة عاطــوف، ونفــذت عمليــات جتريــف فــي قلقيليــة 
ــدد  ــى ع ــتولت عل ــتيطاني، واس ــق اس ــعة طري لتوس
ــوار  ــية باألغ ــة الشمس ــا الطاق ــدات وخالي ــن املع م
الشــمالية والوســطى، واقتلعــت عشــرات أشــجار 
الزيتــون، وهدمــت عــدة منشــآت زراعيــة ومســاكن فــي 
مســافر يطــا وديــر بلــوط، وأخطرت بوقــف البنــاء مببنى 

ــارس. ــدة ح ــي بل ــركة ف ش

ــة قــوات االحتــالل منــازل  وهاجــم مســتوطنون بحماي
املواطنــني الواقعــة فــي بلــدة عصيــرة القبليــة جنــوب 
نابلــس، ورشــقوها باحلجــارة، مــا أحلــق أضــراراً بخمســة 
منــازل وســيارة ألحــد املواطنــني، وأدى الحتــراق عــدد من 
ــرة  ــروي عصي ــس ق ــس مجل ــاد رئي ــا أف ــجار، كم األش

القبليــة حافــظ صالــح. 

ودارت  واجلنــود،  للمســتوطنني  األهالــي  وتصــدى 
مواجهــات أطلــق اجلنــود خالهــا قنابــل الصــوت والغــاز 

ــم.  ــني ومنازله ــو املواطن نح

ــي  ــاً ف ــاً زراعي ــس طريق ــالل أم ــوات االحت ــت ق وجرف
منطقــة »الطــوال« فــي قريــة عاطــوف مبحافظــة 
طوبــاس، وهدمــت غرفــة زراعيــة تعــود للمواطــن 
ــة  ــة اإلغاث ــادت جمعي ــودة، وأف ــي ع ــرور بن ــي س رام
الزراعيــة أنهــا كانــت شــقت هــذا الطريــق قبــل 
ــز  ــروع »تعزي ــن مش ــن، ضم ــول كيلومتري ــني بط عام
صمــود املزارعــني«. وفــي قلقيليــة، شــرعت قــوات 
ــي،  ــن األراض ــعة م ــاحاتت واس ــف مس ــس بتجري أم
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني به ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 
قلقيليــة ونابلــس، وحســب مســؤول ملف االســتيطان 
ــإن  ــيخ، ف ــو الش ــد أب ــة محم ــة قلقيلي ــي محافظ ف
االحتــالل سيســتولي مبوجــب هــذا املشــروع علــى نحــو 
166 دومنــاً مــن أراضــي بلــدة عــزون وقريــة النبــي إليــاس 

ــة.  ــة قلقيلي ومدين

ــدات  ــن املع ــدد م ــى ع ــالل عل ــوات االحت ــتولت ق واس
وخاليــا الطاقــة الشمســية فــي منطقــة األغــوار 
الوســطى والشــمالية، وقــال رئيــس ســلطة الطاقــة 
ــات 6  ــر مكون ــكك ودم ــالل ف ــم، إن االحت ــر ملح ظاف
أنظمــة للطاقــة الشمســة بقــدرة 102 كيلــو واط لكل 

116  كالة معاً اإلخبارية
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نظــام فــي منطقــة بزيــق و3 انظمــة فــي منطقــة يرزة 
ــرارً  ــق أض ــو واط، وأحل ــو واط، و3.2 كيل ــدرات 1.2 كيل بق

ــون. ــا املواطن ــي يقطنه ــآت الت ــرى باملنش أخ

وكانــت ســلطة الطاقــة بــدأت بتركيــب أنظمــة 
طاقــة شمســية فــي األغــوار ضمــن مشــروع اعتمدتــه 
احلكومــة، واقتلعــت قــوات االحتــالل عشــرات أشــجار 
ــود  ــمالية، وع ــوار الش ــة باألغ ــة بردل ــي قري ــون ف الزيت
ــد  ــن خال ــا للمواط ــي مت اقتالعه ــجار الت ــة األش ملكي

ــة. ــدي صوافط رش

ــدة  ــي بل ــة ف ــة زراعي ــالل غرف ــوات االحت ــت ق وهدم
ديــر بلــوط غــرب ســلفيت، تعــود ملكيتهــا للمواطــن 
ــى  ــن مرتض ــرت املواط ــى. وأخط ــني موس ــازي حس غ
ــاء  ــواد بن ــركة م ــاء لش ــي ببن ــاء ف ــف البن داود، بوق
ميتلكهــا فــي قريــة حــارس، علمــاً أن املبنــى قائــم منــذ 
ــا  ــافر يط ــي مس ــات. وف ــاحة 5 دومن ــوق مس ــني ف عام
جنــوب اخلليــل، أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف العمــل 
مبنزلــني ومنشــآة زراعيــة )بركــس حلظائــر األغنــام( فــي 
جتمــع الثعلــة، تعــود للمواطــن محمــد عليــان عــوض، 
ــة، أن  ــاة 13 العبري ــرت قن ــوض. وذك ــان ع ــف علي ويوس
القبــة احلديديــة اعترضــت صاروخــاً أطلــق مــن غــزة، ومت 

اســقاطه فــي ســماء غــرب ســديروت.117 

ــدة  ــني االمم املتح ــاق ب ــل التف ــوت: التوص يديع
ــزة ــي غ ــة ف ــرف املنح ــر لص وقط

أكــد مســؤولون أمميــون، أمــس اإلثنــني، أن األمم املتحــدة 
ــى اتفــاق مــع قطــر بشــان صــرف املنحــة  ــت إل توصل

القطريــة فــي قطــاع غــزة. 

ــي  ــع اإللكترون ــري )املوق ــت« العب ــع »وأي ن ــل موق ونق
لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت( عــن تلــك املصــادر 
قولهــا، إن االتفــاق وقــع وســيتم قريبــاً صــرف املنحــة 

ــزة. ــة بغ القطري

وأشــار املوقــع إلــى أنــه لــم يعــرف بعــد كيــف 
ســيتم ضــخ األمــوال لغــزة، خاصــة فــي ظــل املوقــف 
ــب. ــر احلقائ ــداً عب ــا نف ــض لنقله ــرائيلي الراف اإلس

وبحســب املصــادر حينهــا، فــإن إســرائيل ليــس لديهــا 
مانــع فــي أن يتــم صرفهــا عبــر األمم احملــدة علــى أن يتــم 
مراقبــة وصــول األمــوال وعمليــة صرفهــا حتــى ال يتــم 

تســريب أي منهــا حلمــاس.

ــه ال  ــاس، أن ــن حم ــة م ــادر مقرب ــا مص ــت حينه وقال
مانــع لديهــا مــن هــذه اخلطــوة، خاصــة وأن احلركــة لــم 
تتدخــل يومــاً فــي عمليــة صــرف املنحــة القطريــة أو 

117  جريدة األيام

ــو  ــا ه ــا يعنيه ــا، وأن م ــوال منه ــى أي أم ــول عل احلص
ــة.  ــل املتعفف ــة العوائ ــتحقيها إلعال ــا ملس وصوله

ــات  ــر بطاق ــوال عب ــك األم ــرف تل ــم ص ــع أن يت ويتوق
األمــوال  لســحب  احملتاجــة  باألســماء  خاصــة 
ــة  ــت كان العبري ــاة ريش ــدت قن ــا أك ــهم. كم بأنفس
ــن  ــهر م ــد 3 أش ــاً بع ــزة قريب ــتنقل لغ ــوال س أن األم
ــه لــن تصــرف رواتــب بعــض  التوقــف، مشــيرة إلــى ان

ــابقاً. ــرى س ــا ج ــاس كم ــي حم موظف

ــرف الـــ 100 دوالر  ــيتم ص ــه س ــاة، فإن ــب القن وبحس
ــم األمم  ــاه عليه ــراف توزع ــات ص ــر بطاق ــل عب للعوائ
املتحــدة، مشــير إلــى أن الســلطة الفلســطينية 
ليســت طرفــاً فــي االتفــاق بعــد رفــض البنــوك التابعة 
لســلطة النقــد صــرف تلــك األمــوال خوفــاً مــن 
البنــوك التابعــة لســلطة النقــد صــرف تلــك األمــوال 
ــاب«. ــل اإلره ــم »متوي ــة بزع ــاوى قضائي ــن دع ــاً م خوف

ــة  ــرت بداي ــة ذك ــطينية مطلع ــادر فلس ــت مص وكان
الشــهر املاضــي »أن األمم املتحــدة وافقــت حينهــا علــى 
مقتــرح مــن عــدة وســطاء بينهــم اجلانــب اإلســرائيلي 

لتولــي عمليــة صــرف املنحــة.118 

الفجــر  مواجهــات  خــال  شــهداء  أربعــة 
ومخيمهــا جنــني  فــي  العنيفــة 

أربعــة شــبان وأصيــب شــاب بجــروح  اسُتشــهد 
مواجهــات  خــالل  أمــس،  فجــر  آخــر،  واعتقــل 
ــا  ــن نوعه ــف م ــت باألعن ــلحة وصف ــتباكات مس واش
ــوات  ــام ق ــاب اقتح ــي أعق ــرة ف ــنوات األخي ــالل الس خ
كبيــرة مــن جيــش االحتــالل ووحداتهــا اخلاصــة مدينــة 
جنــني ومخيمهــا، فــي الوقــت الــذي أصيــب فيــه ثــالث 
آخــرون بالرصــاص خــالل مواجهــات فــي بلــدة طمــون 

ــاس. ــة طوب مبحافظ

فقــد أعلنــت وزارة الصحــة، ارتقــاء الشــهداء نــور الدين 
ــاد عبــد  ــد زي ــه محمــد جــرار )19 عامــاً(، ورائ ــد اإلل عب
ــني،  ــة جن ــن مدين ــاً( م ــيف )21 عام ــو س ــف أب اللطي
وأمجــد إيــاد عزمــي حســينية )20 عامــاَ(، وصالــح 
ــني،  ــم جن ــن مخي ــاً( م ــار )19 عام ــود عم ــد محم أحم
ــي  ــت جثمان ــي اختطف ــالل الت ــوات االحت ــاص ق برص

ــر. ــاً آخ ــينية ومصاب ــرار وحس ــهيدين ج الش

وأكــدت مصــادر متعــددة أن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
االحتــالل، اقتحمــت املدينــة واخمليــم فجــراً عقــب 
اخلاصــة  »املســتعربني«  وحــدات  تســلل  انكشــاف 
ــالل  ــوات االحت ــم ق ــن تصفه ــال م ــم العتق ــى اخملي إل

118  جريدة األيام
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باملطلوبــني ألجهزتهــا األمنيــة.

فــي تفاصيــل مــا جــرى، قالــت مصــادر محليــة: »فــي 
متــام الرابعــة فجــراً دخلــت قــوة خاصــة »مســتعربون« 
إلــى بنايــة قيــد اإلنشــاء عنــد مدخــل مخيــم جنــني، 

ونصبــت كمينــاً للشــبان«.

ــن  ــور الدي وبحســب األهالــي، فــإن أول الشــهداء كان ن
ــات دون  ــدى البناي ــي إح ــوة ف ــه ق ــذي حاصرت ــرار، ال ج
ــم  ــة، ث ــة مقابل ــوة أخــرى فــي بناي ــه لوجــود ق أن ينتب

ــه. ــحب جثمان ــاول س ــاٍن ح ــهيد ث ــه ش حلق

وفــي خضــم املواجهــة ارتقــى أمجــد، وحلــق مبــن 
 سبقاه، قبل أن يستشهد شاب رابع. 

ــتباكات  ــات واش ــأن مواجه ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
مســلحة عنيفــة اندلعــت إثــر اقتحــام قــوات االحتــالل 
ــى  ــة عل ــاً كثيف ــون نيران ــح مقاوم ــث فت ــم، حي اخملي

ــرة. القــوة مــن مســافات قصي

مستشــفى  فــي  طبيــة  مصــادر  أكــدت  بدورهــا، 
الشــهيد خليــل ســليمان احلكومــي فــي جنــني، 
ــى  ــو ســيف، إل ــي الشــهيدين عمــار وأب وصــول جثمان
ــة  ــاص قناص ــهيدين برص ــا ش ــد ارتقي ــفى وق املستش

االحتــالل.

ــي  ــت جثمان ــالل اختطف ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــرراً  ــيراً مح ــت أس ــي، وأصاب ــرار وعزم ــهيدين ج الش
ــو  ــد أب ــاب محم ــت الش ــده، واعتقل ــي ي ــاص ف بالرص
ــي  ــا، ف ــني ومخيمه ــة جن ــي مدين ــت ف ــة، وانطلق زين
ــوارع،  ــت الش ــة جاب ــيرات ضخم ــر، مس ــاعات الفج س
وحمــل خاللهــا املشــيعون جثمانــي الشــهيدين عمــار 
ــه  ــت في ــت أغلق ــي وق ــاف، ف ــى األكت ــيف عل ــو س وأب
واملــدارس  الرســمية  واملؤسســات  التجاريــة  احملــال 

ــة. ــهداء األربع ــى أرواح الش ــداداً عل ــا ح أبوابه

وقبــل ســاعات الظهــر، انطلقــت مــن أمام مستشــفى 
جنــني احلكومــي، مســيرة ضخمــة لتشــييع جثمانــي 
ــر  ــى مثواهمــا األخي ــو ســيف وعمــار إل الشــهيدين أب
ــي  ــيعون جثمان ــع املش ــث رف ــم، حي ــة واخملي ــي املدين ف
ــط  ــا وس ــوا بهم ــاف وانطلق ــى األكت ــهيدين عل الش
ــالل. ــم االحت ــددة بجرائ ــة واملن ــات الغاضب ــد الهتاف تردي

وجابــت مســيرة التشــييع شــوارع املدينــة التــي خلــت 
إال مــن املشــيعني ممــن كان مــن بينهــم عشــرات 
ــان  ــا جثم ــاركون فيه ــني، ووارى املش ــلحني املقنع املس
ــو  ــل أب ــرة جب ــي مقب ــرى ف ــيف الث ــو س ــهيد أب الش
ــث ووري  ــم حي ــوب اخملي ــوا ص ــل أن ينطلق ــر، قب ظهي
ــهداء  ــرة »ش ــي مقب ــرى ف ــار الث ــهيد عم ــان الش جثم

ــان”. ــة نيس ملحم

ــات  ــالمية ومؤسس ــة واإلس ــوى الوطني ــت الق وأعلن
ــى  ــداداً عل ــة ح ــي املدين ــامل ف ــراب الش ــني، اإلض جن
أرواح شــهداء الفجــر، بالتزامــن مــع دعــوات ألن يكــون 
الغربيــة،  الضفــة  أراضــي  جميــع  فــي  اإلضــراب 
واملشــاركة الواســعة فــي تشــييع جثماني الشــهيدين 

ــار.119 ــيف وعم ــو س أب

ومصــادرة  واخطــار  واقتــاع  هــدم  حملــة 
واســعة جتريــف أراض فــي قلقيليــة لتوســعة 

شــارع اســتيطاني

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــس، حمل ــالل، أم ــوات االحت ــنّت ق ش
ــا  ــت خالله ــعة، أقدم ــادرة واس ــار ومص ــالع وإخط واقت
أراٍض مبحافظــة قلقيليــة لتوســعة  علــى جتريــف 
شــارع اســتيطاني، وجرفــت طريقــاً زراعيــة فــي قريــة 
ــجار  ــرات األش ــا عش ــع اقتالعه ــن م ــوف، بالتزام عاط
ــي  ــني ف ــأتني زراعيت ــا منش ــة، وهدمه ــة بردل ــي قري ف
ــياً  ــا مقدس ــلفيت، وإجباره ــاس وس ــي طوب محافظت
ــركة  ــاء ش ــف بن ــا بوق ــه، وإخطاره ــدم منزل ــى ه عل
ومنزلــني ومنشــأة زراعيــة فــي قريــة حــارس ومســافر 
يطــا، فــي الوقــت الــذي اســتولت فيــه علــى مكونــات 
ــمالية  ــوار الش ــي األغ ــية ف ــة شمس ــة طاق 6 أنظم

ــطى. والوس

ــالل  ــوات االحت ــرعت ق ــة، ش ــة قلقيلي ــي محافظ فف
ــني،  ــي املواطن ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس بتجري
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 

ــس. ــة ونابل قلقيلي

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي محافظــة 
ــو الشــيخ: مبوجــب هــذا اخملطــط  ــة محمــد أب قلقيلي
ــلطات  ــتولي س ــام 2019، ستس ــه ع ــن عن ــذي أعل ال
االحتــالل علــى نحــو 166 دومنــا مــن أراضــي بلــدة عــزون 

ــة. ــة قلقيلي ــاس ومدين ــي إلي ــة النب وقري

ــاس، جرفــت  ــة عاطــوف، جنــوب شــرقي طوب وفــي قري
آليــات االحتــالل طريقــاً وهدمــت غرفــة زراعيــة.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جرافــات االحتــالل، جرفــت 
ــد  ــت ق ــرات، كان ــة كيلومت ــول ثالث ــة بط ــا زراعي طريق
ــني  ــرات املزارع ــة عش ــة، خلدم ــة الزراعي ــقتها اإلغاث ش
فــي القريــة، كمــا هدمــت غرفــة زراعيــة تعــود 

ــودة. ــي ع ــرور بن ــي س ــن رام ــا للمواط ملكيته

119  جريدة األيام
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ــرر  ــكل متك ــتهدف بش ــالل يس ــى أن االحت ــارت إل وأش
الطــرق الزراعيــة فــي ســهل عاطــوف، أحــد امتــدادات 
ــي،  ــل أو جزئ ــكل كام ــا بش ــة، ويدمره ــهل البقيع س
التــي يســتخدمها  الزراعيــة  الغــرف  يدمــر  كمــا 

ــة. ــم الزراعي ــظ معداته ــون حلف املزارع

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــلفيت، هدم ــة س ــي محافظ وف
 غرفة زراعية في بلدة دير بلوط، غرباً. 

وقــال املواطــن غــازي حســني موســى: إن جرافــات 
االحتــالل قامــت بهــدم غرفــة زراعــة تعــود إليــه وتبلــغ 

ــدة. ــن البل ــة م ــة الغربي ــاحتها 40 م باملنطق مس

وأشــار إلــى »أن االحتــالل ســلمه إخطــارا قبــل 8 
شــهور، فرفــع قضيــة لــدى احملاكــم اإلســرائيلية.

ــى إن  ــى مصطف ــوط يحي ــر بل ــة دي ــس بلدي ــال رئي وق
قــوات االحتــالل هدمــت غرفــة زراعيــة تعــود ملكيتهــا 
للمواطــن غــازي حســني موســى، فــي منطقــة »خلــة 

العبهــر« غــرب البلــدة.

وأشــار إلــى أن املنطقــة مهــددة باالســتيالء، وكان 
االحتــالل قــد اقتلــع منهــا فــي 6 كانــون الثانــي أكثــر 

ــون. ــجرة زيت ــن 3 آالف ش م

فيمــا ســّلمت قــوات االحتــالل إخطــاراً بوقــف العمــل 
فــي مبنــى شــركة مــواد بنــاء فــي قريــة حــارس، غــرب 

ســلفيت120.

ــة  ــي محافظ ــي ف ــاع الزراع ــة القط ــاري: تنمي العط
ــة ــات احلكوم ــلم أولوي ــى س ــوار عل ــا واألغ أريح

قــال وزيــر الزراعــة ريــاض العطــاري، إن تنميــة القطــاع 
ــلم  ــى س ــوار عل ــا واألغ ــة أريح ــي محافظ ــي ف الزراع
أولويــات احلكومــة، خاصــة محصــول التمــور الــذي يعد 

ــتراتيجية. ــل االس ــد احملاصي أح

ــوزارة،  ــن ال ــد م ــده ووف ــالل تفق ــاري، خ ــار العط وأش
اليــوم الثالثــاء، محصــول التمــور وآليــة تقديــر اإلنتــاج 
مــن قبــل طواقــم وزارة الزراعــة واللجنــة اخملتصــة فــي 
ــة  ــل احلكوم ــن قب ــل م ــد املتواص ــى اجله ــة، إل احملافظ
ــد  ــاع الواع ــذا القط ــة ه ــدف تنمي ــتثمرين به واملس

ــم. وامله

املنتــج  وحمايــة  األســواق  ضبــط  أهميــة  وأكــد 
ــودة  ــى ج ــاظ عل ــى احلف ــة إل ــطيني، باإلضاف الفلس
ــويقية  ــات تس ــع آلي ــة ووض ــالل دراس ــن خ ــاج م اإلنت
مــن قبــل جمعيــة مزارعــي التمــور فــي أريحــا، والعمــل 

ــا. ــا وتطويره ــى تنميته عل

120  جريدة األيام

بــدوره، أشــاد محافــظ أريحــا واألغــوار جهــاد أبــو 
العســل باجلهــود املبذولــة مــن قبــل احلكومــة بهــدف 
تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي فــي احملافظــة، رغــم 

ــالل.121 ــا االحت ــي يضعه ــات الت كل املعيق

نــادي األســير: قــوات القمــع تُنــكّل بـــ/63/ 
ــى  ــم إل ــدو« وتنقله ــجن »مج ــي س ــيرًا ف أس

الزنازيــن

نكلــت قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل 
ــام  ــة اقتح ــد عملي ــيرًا بع ــس، بـــــ)36( أس ــوم أم ي
ــدو«،  ــجن »مج ــي س ــم )7( ف ــا لقس ــعة نفذته واس
ــاز،  ــتهم بالغ ــرّح، ورش ــرب املب ــم بالض ــدت عليه واعت

ــرادي. ــزل االنف ــى الع ــا إل ــم الحًق ونقلته

ــاء،  ــوم الثالث ــه، الي ــان ل ــي بي ــير، ف ــادي األس ــح ن وأوض
أن اجلــزء األغلــب جــرى نقلهــم إلــى »املعبــار« وزنازيــن 
ــرف  ــم يع ــر ل ــدد آخ ــي ع ــا بق ــدو«، فيم ــجن »مج س

ــا. ــم إليه ــي مت نقله ــة الت ــى اآلن اجله حت

ــل  ــالل كام ــجون االحت ــير إدارة س ــادي األس ــل ن وحّم
املســؤولية عــن حيــاة ومصيــر األســرى، ال ســيما 
ــات  ــة لعملي ــد املمنهج ــات التصعي ــل عملي ــي ظ ف
االقتحــام والقمــع، مشــيرًا إلــى أن وتيــرة االقتحامــات 
مؤخــرًا تتخــذ مســتوى العنــف الــذي مارســته قــوات 
ــر  ــي تعتب ــذ عــام 2019، والت القمــع بحــقّ األســرى من
ــيما  ــنوات، ال س ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــف من األعن
بتعمــد إدخــال وحــدات »املتســادا« املدججــة بالســالح 

ــم. ــب مقتنياته ــر وتخري ــرى، وتدمي ــرف األس ــى غ إل

ــكل  ــات تُش ــع واالقتحام ــات القم ــى أن عملي ــار إل يُش
أبــرز السياســات التــي تنتهجهــا إدارة ســجون االحتالل 
بحــقّ األســرى، لفــرض املزيــد مــن الســيطرة والرقابــة 

عليهــم، وســلب أي حالــة »اســتقرار«.122

هيئــة األســرى: انتهــاكات طبيــة باجلملــة 
مُيارســها االحتــال بحــق األســرى املرضــى

أكــدت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، أن إدارة ســجون 
ــى  ــى واجلرح ــرى املرض ــاك األس ــن بانته ــالل متع االحت
ومبرمــج،  وتســتهدفهم بشــكل مقصــود  طبيــاً، 
التعامــل  وعــدم  الصحيــة  أوضاعهــم  بتجاهــل 
معهــا بشــكل جــدي، وجعــل األمــراض تتفشــى فــي 
ــض  ــي تعري ــا، وبالتال ــالج له ــح ال ع ــادهم لتصب أجس

ــر. ــم للخط حياته

121  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

122  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ووثقــت هيئــة األســرى، في تقريــر أصدرتــه اليــوم 
ــرز احلــاالت  ــاء، مــن خــالل عــدد مــن محاميهــا أب الثالث
ــرائيلية،  ــجون إس ــدة س ــي ع ــع ف ــي تقب ــة الت املرضي
مــن بينهــا حالــة األســير ناصــر أبــو حميــد )49 عامــاً( 
مــن مخيــم األمعــري مبدينــة رام اهلل، والــذي تدهــورت 
حالتــه بشــكل كبيــر، بعــد بــدء معاناتــه مــع األوجــاع 
احلــادة بالصــدر ونوبــات الســعال الشــديد التــي جتعلــه 
يتقيــأ فــي كثيــر مــن األحيــان، ومنــذ حوالــي أســبوع 
ــرزالي«،  ــد ملستشــفى »ب ــو حمي جــرى نقــل األســير أب
ــني  ــد مــن الفحوصــات ليتب ــه العدي ــت ل ــاك أُجري وهن
بعدهــا إصابتــه بــورم بالرئــة دون حتديــد طبيعتــه، وقــام 
أطبــاء االحتــالل بتزويــده مبضــاد حيــوي، لكنــه بانتظــار 
ــورم  ــة ال ــن طبيع ــد م ــرى للتأك ــات أخ ــراء فحوص إج
ــه  ــاً أن ــح، علم ــكل الصحي ــه بالش ــخيص وضع وتش
يقبــع مبعتقــل »عســقالن« ومحكــوم بالســجن ســبع 

ــدات و50 عاماً.   مؤب

كمــا تتعمــد إدارة معتقــل »رميــون« اهمــال حالــة 
ــزة  ــاع غ ــن قط ــاً( م ــة )43 عام ــي العيل ــير رام األس
والــذي ميــر فــي اآلونــة األخيــرة بوضــع صحــي مقلــق، 
ويعانــي مــن وجــود كتلــة فــي خــّده األيســر منــذ فتــرة، 
ــدة  ــن دون فائ ــرات لك ــدة م ــل ع ــادة املعتق ــرج لعي وخ
فلــم يتــم منحــه أي عــالج يُذكــر، وينتظــر منــذ قرابــة 
ــة  ــذ عين ــرزالي«، ألخ ــفى »ب ــه ملستش ــهور حتويل 8 ش
مــن هــذه الكتلــة وتشــخيصها، لكــن لغايــة اللحظــة 
إدارة املعتقــل متاطــل بتحويلــه، ويشــتكي من مشــاكل 
باملعــدة ومشــاكل بالعظــام وهــو بحاجــة لتقــدمي 

عــالج يُناســب وضعــه الصحــي.  

ــدة  ــن بل ــاً( م ــرة )26 عام ــدة مخام ــير خال ــا األس أم
ــو  ــون«، فه ــل »رمي ــع مبعتق ــل، والقاب ــوب اخللي ــا جن يط
ــالل  ــه برصــاص جيــش االحت ــار إصابت يشــتكي مــن آث
ــده  ــره وي ــي ظه ــب ف ــه، وأُصي ــة اعتقال ــاء عملي أثن
ورجلــه، وال يــزال يعانــي مــن آالم فــي رجلــه، وهــو 
بانتظــار حتويلــه ألخــذ جلســات عــالج طبيعــي ليــده 

ــه. ورجل

ورصــد تقريــر الهيئــة حالتــني مرضيتــني تقبعــان 
داخــل مــا يســمى عيــادة ســجن »الرملــة«، إحداهمــا 
حالــة األســير ناظــم أبــو ســليم مــن مدينــة الناصــرة 
ــاد  ــف ح ــن ضع ــي م ــذي يعان ــي الـــ48، وال ــي أراض ف
ــة،  ــن األدوي ــد م ــاول العدي ــب، ويتن ــة القل ــي عضل ف
ــم  ــع منظ ــة، ووض ــراء عملي ــة إلج ــة ماس ــو بحاج وه
إدارة ســجون  رد  بانتظــار  لكنــه  القلــب،  لضربــات 
االحتــالل للموافقــة علــى إجــراء العمليــة، علمــاً بــأن 
ــراء  ــة وإج ــة خاص ــتدعي رعاي ــة تس ــه الصحي حالت

ــن. ــت ممك ــرع وق ــة بأس العملي

ــاً(  ــور )45 عام ــو عاه ــال أب ــير نض ــا يشتكي األس كم
ــل  ــوي ويغس ــل كل ــن فش ــم، م ــت حل ــة بي ــن مدين م
ــرض  ــن م ــي م ــبوعيا، وكان يعان ــرات أس ــى 4 م الكل
الســرطان، ومت اســتئصال إحــدى كليتيــه نتيجــة لهــذا 

املــرض، وال يــزال بحاجــة ملتابعــة طبيــة حلالتــه.  

ــمح  ــزة وتس ــر غ ــى معاب ــل عل ــد العم ــرائيل تعي إس
ــط ــانية فق ــاريع االنس ــاء للمش ــواد البن ــال م بادخ

ــاء  ــوم الثالث ــرائيلي الي ــالل اإلس ــلطات االحت ــررت س ق
ــه  ــا كان علي ــى م ــزة إل ــر غ ــى معاب ــل عل ــادة العم إع
ــو  ــن ماي ــر م ــدأ بالعاش ــذي ب ــر ال ــدوان االخي ــل الع قب

ــي. املاض

وقالــت اللجنــة الرئاســية لتنســيق البضائــع أن اجلانب 
اإلســرائيلي أبلغهــا رســمياً بالســماح باســتيراد و 
ــوم  ــن ي ــداًء م ــزة إبت ــاع غ ــن قط ــلع م ــر الس تصدي
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واشــارت اللجنــة فــي بيــان لهــا أن االحتــالل قــرر 
الســماح بدخــول مــواد البنــاء للقطــاع اخلــاص و التــي 

ــط. ــانية فق ــاريع اإلنس ــق باملش تتعل

واضــاف:« مت الســماح ألجهــزة اإلتصــاالت للقطــاع 
اخلــاص باســتثناء االجهــزة و املعــدات اخلاصــة بالبنيــة 

ــاالت”. ــة لالتص التحتي

وكانــت الفصائــل هــددت بالتصعيــد مــع االحتــالل فــي 
حــال اســتمرت إســرائيل بالتشــديد علــى املعبــر.123

9 أسرى يواصلون إضرابهم رفضا العتقالهم االداري

االحتــالل  معتقــالت  فــي  أســرى  تســعة  يواصــل 
ــا  ــام، رفض ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــرائيلي، إضرابه اإلس

اإلداري. االعتقــال  لسياســة 

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار اإلعالم ــال املستش وق
واحملرريــن حســن عبــد ربــه لـــ »وفــا«، إن األســرى 
املضربــني يعانــون مــن تدهــور فــي حالتهــم الصحيــة، 
ــديدين،  ــاد الش ــاء واالجه ــوزن، واإلعي ــان ال ــن نقص وم
والتعســف  املعاملــة،  لســوء  إضافــة  والصــداع، 
ــد،  ــاج متعم ــن إزع ــه م ــون ل ــذي يتعرض ــل ال والتنكي
ــة  ــكام حال ــه إح ــدف من ــالت، واله ــات وتنق وتفتيش
ــع  ــرى، ومن ــة األس ــن بقي ــم ع ــم وعزله ــة عليه العزل

ــم. ــم وزيارته ــاء به ــن االلتق ــني م احملام

زيــدات،  املضربــون هــم: األســير ســالم  واألســرى 
ــة«،  ــع فــي ســجن »الرمل ــاً ويقب ــذ 37 يوم مضــرب من
ومجاهــد حامــد مضــرب منــذ 35 يومــا، واملعتقــل 
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ــذ 34  ــرب من ــفوس مض ــد الفس ــة«، وكاي ــي »الرمل ف
ــش  ــت الدراوي ــقالن«، ورأف ــي »عس ــل ف ــا، واملعتق يوًم
منــذ 34 يومــا ومعتقــل فــي »أوهلــي كــدار«، ومقــداد 
القواســمة املضــرب لليــوم 27 علــى التوالــي، واملعتقــل 
فــي »عوفــر«، ويوســف العامــر مضــرب منــذ 20 
يومــا، واملعتقــل فــي »النقــب«، وأحمــد محامــرة 
مضــرب لليــوم الـــ18، واملعتقــل فــي »النقــب«، وأكــرم 
ــي  ــل ف ــا، واملعتق ــذ 13 يوم ــرب من ــفوس مض الفس
العاشــر،  لليــوم  األعــرج مضــرب  وعــالء  »رميــون«، 

ــدو”. ــي »مج ــل ف واملعتق

يذكــر أن األســير محمــد منيــر اعمــر مــن طولكــرم، قد 
ــق يــوم أمــس إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام الــذي  عّل
اســتمر 34 يومــا، بعــد قــرار جوهــري يقضــي باإلفــراج 

عنــه بتاريــخ 9 أيلــول/ ســبتمبر املقبــل.124

اجليــش اإلســرائيلي يبــدأ مترينــا مفاجئــا لفحــص 
اجلاهزيــة علــى احلــدود اللبنانيــة

ــدء  ــن ب ــاء، ع ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــش اإلس ــن اجلي أعل
متريــن مفاجــئ لفحــص جاهزيــة فرقــة »اجلليــل«، علــى 

ــة، حلــادث »مفاجــئ”. احلــدود اللبناني

ــم  ــدث باس ــال املتح ــر«، ق ــي »تويت ــابه ف ــى حس وعل
اجليــش اإلســرائيلي، أفيخــاي أدرعــي: »بــدأ صبــاح اليوم 
متريــن مفاجــئ لفحــص جاهزيــة فرقــة اجلليــل )علــى 

ــئ”. ــادث مفاج ــة( حل ــدود اللبناني احل

ــلة  ــار سلس ــي إط ــن ف ــي التمري ــي: »يأت ــاف أدرع وأض
امتحانــات رئيــس األركان لفحــص جاهزيــة قــوات 
جيــش الدفــاع، ومت التخطيــط لــه فــي خطــة التدريبات 
الســنوية للعــام 2021، حيــث ستشــهد منطقــة 
ــات  ــن واملركب ــوات األم ــطة لق ــركات نش ــمال حت الش

العســكرية”.125

ــرائيلية  ــاالت االس ــول االعتق ــرا ح ــدر تقري ــدى« يص “م
ــطني ــي فلس ــني/ات ف للصحافي

واحلريــات  للتنميــة  الفلســطيني  املركــز  أصــدر 
االعالميــة »مــدى« تقريــرا حــول االعتقاالت االســرائيلية 

للصحافيــني/ات فــي فلســطني.

ــاالت  ــوان »اعتق ــت عن ــاء حت ــذي ج ــر ال ــي التقري ويغط
ــة  ــع واهي ــني/ات- ذرائ ــرائيلي للصحافي ــالل االس االحت
لقمــع احلريــات«، مــا رصــده ووثقــه املركــز مــن اعتقاالت 
اســرائيلية للصحافيــني/ات خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 
ــي )أي  ــار املاض ــع اي ــى مطل ــام 2016 وحت ــع الع مطل
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علــى امتــداد خمــس ســنوات ونصــف الســنة تقريبــا(، 
حيــث يســلط التقريــر الضــوء عبــره علــى هــذا النــوع 
مــن االعتــداءات االســرائيلية التــي تســتهدف احلريــات 
االعالميــة فــي فلســطني التــي تشــمل نحــو 15 نوعــا 
مــن االنتهــاكات متثــل االعتقــاالت واحــدا منهــا، وأحــُد 

اشــدها خطــورة علــى احلريــات االعالميــة.

169 صحافيــا  مــا مجموعــه  أن  التقريــر  ويوضــح 
ــل  ــة، تعرضــوا لالعتقــال أو التوقيــف مــن قب وصحافي
االحتــالل االســرائيلي، وأن هــذا العــدد مــن االنتهــاكات 
االعتــداءات  مجمــل  مــن   %10 مــن  أكثــر  ميثــل 
االســرائيلية ضــد احلريــات االعالميــة التــي وثقهــا 
املركــز خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، وان 
االعتــداءات اجلســدية ضــد الصحافيــني/ات كانــت 
ــا. ــتى انواعه ــاكات بش ــف االنته ــن نص ــر م ــكل اكث تش

ويشــير التقريــر الــى ان الصحافيــني )الذكــور( شــكلوا 
النســبة االكبــر مــن مجمــوع ضحايــا هــذه االعتقــاالت 
)حوالــي 91%( مقابــل 9% مــن الصحافيــات، االمــر 
الــذي يعــود أساســا لتركيبــة اجلســم الصحفــي 
ــات يشــكلن نحــو %30-25(،  فــي فلســطني )الصحافي
ــف ال  ــي وظائ ــن ف ــل معظمه ــز عم ــن ترك ــال ع فض
ــع  ــا تق ــادة م ــذي ع ــدان، ال ــي املي ــد ف ــب التواج تتطل
فيــه معظــم االعتــداءات مبــا فيهــا كثيــر مــن عمليــات 

ــال. ــف واالعتق التوقي

لــه  يتعــرض  ممــا  منــاذج  التقريــر  ويســتعرض 
ــية،  ــدية ونفس ــداءات جس ــن اعت ــون/ات م الصحافي
وممارســات وسياســات اثنــاء توقيفهــم واعتقالهــم، وما 
اســتخدمته ســلطات االحتــالل مــن ذرائــع العتقالهــم، 
وتكــرار ذات الذرائــع واملمارســات فــي التعامــل معهــم 
ــدف  ــة ته ــن عملي ــزء م ــة وكج ــن العقوب ــوع م كن
توظيــف هــذه املمارســات البعادهــم عــن تغطيــة 
ــل  ــداءات اســرائيلية ب ــه مــن اعت ــا تتخلل االحــداث وم

ــة.126 ــي عام ــل الصحف ــن العم ــم ع وابعاده

االحتــالل يداهــم خربــة ابزيــق باألغــوار الشــمالية 
ويســلم إخطــارات بالهــدم

ــق باألغــوار  ــة ابزي داهمــت قــوات االحتــالل الليلــة خرب
الشــمالية وســّلمت إخطاريــن لعائلتــني بالهــدم، 
ــآتها. ــدم منش ــة به ــة ثالث ــة عائل ــى مطالب ــة إل إضاف

وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس 
ــة  ــز بشــارات، إن ســلطات االحتــالل داهمــت اخلرب معت
وســلمت إخطاريــن مكتوبــني حتــت بنــد »إعطــاء 
ــدا لهــدم مســاكنهم  ــة« لعائلتــني متهي فرصــة نهائي

 اإلخبارية
ً
126  كالة معا
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وحظائــر أغنامهــم، كمــا طالبــوا عائلــة ثالثــة بهــدم 
ــام  ــدم القي ــال ع ــي ح ــد وف ــت التهدي ــا حت ــام له خي

ــبوع. ــالل أس ــدم خ ــش اله ــينفذ اجلي ــك س بذل

كمــا وجهــت ســلطات االحتــالل إخطــارا لعائلــة 
بالطــرد مــن مســكنها بحجــة التدريبــات العســكرية 
التــي ســتتم خــالل أيــام 22 و25 و31 مــن الشــهر 

ــاري.127 اجل

األربعاء 2021/8/18 

إصابــات خــال قمــع مســيرة طابيــة فــي 
ــي  ــدم ف ــات ه ــذ عملي ــال ينف ــرة واالحت البي

القــدس ونابلــس

ــالل  ــة خ ــاق متفاوت ــاالت اختن ــرات بح ــب العش أصي
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة منــددة بجرائــم االحتــالل 
ــت  ــي الوق ــرة، ف ــة البي ــمالي ملدين ــل الش ــى املدخ عل
ــة ومنزلــني  الــذي هدمــت فيــه قــوات االحتــالل حضان
ــدم  ــرت به ــس، وأخط ــدس ونابل ــي الق ــي محافظت ف
ــافر  ــي مس ــابع ف ــزل س ــاء من ــف بن ــازل ووق ــتة من س
ــدام  ــع إق ــك م ــن ذل ــمالية، تزام ــوار الش ــا واألغ يط
مســتوطنني علــى اختطــاف طفــل وتعذيبــه بالضــرب 

ــر. ــيلة الظه ــدة س ــي بل ــه، ف ــد دهس ــي بع والك

وانطلقــت الكتــل الطالبيــة فــي جامعــة بيرزيــت 
الشــمالي  املدخــل  باجتــاه  حاشــدة  مســيرة  فــي 
ــة  ــي مدين ــالل ف ــة االحت ــداً بجرمي ــرة تندي ــة البي ملدين

 جنني التي راح ضحيتها أربعة شهداء. 
وقــال شــهود عيــان: إن الشــبان رشــقوا قــوات االحتــالل 
ــعلوا  ــارة وأش ــة باحلج ــل املدين ــى مدخ ــزة عل املتمرك
ــود  ــى أن جن ــة، الفتــني إل ــران فــي إطــارات مطاطي الني
ــي  ــكري ف ــز العس ــى احلاج ــن عل ــالل املتمركزي االحت
محيــط مســتوطنة »بيــت إيــل«، أطلقــوا قنابــل الغــاز 
املســيل للدمــوع والرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، 
صــوب الشــبان املشــاركني فــي املســيرة، مــا أدى 

ــاق. ــم باالختن ــرات منه ــة العش إلصاب

علــى  اعتــدوا  االحتــالل  جنــود  أن  إلــى  وأشــاروا 
صحافيــني خــالل تغطيتهــم املواجهــات وألقــوا قنبلــة 

ــة. ــافة قريب ــن مس ــم م ــاز باجتاهه غ

ســلطات  هدمــت  احملتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
بلــدة بيــت صفافــا. االحتــالل حضانــة أطفــال فــي 

ــا  ــالل ترافقه ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
جرافــة اقتحمــت منطقــة الصافــح فــي البلــدة 
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ــا.128 ــي هدمه ــرع ف ــل أن تش ــة قب ــرت احلضان وحاص

ــال  ــش االحت ــف جي ــة تص ــة أميركي صحيف
ــي” ــر العرق ــش التطهي ــرائيلي بــ«جي اإلس

ــة  ــة واملعروف ــد« األميركي ــة »التابلوي ــت صحيف  وصف
أيضــا بـ«ديلــي بيســت«، جيــش االحتــالل االســرائيلي 

ــي”. ــر العرق ــش التطهي ــه »جي بأن

ــام  ــدة أي ــل ع ــر قب ــة نش ــي الصحيف ــب ف وكان كات
مقــاال انتقــد فيــه املمثلــة مــامي بياليــك التــي اختيــرت 
ــى  ــيرا إل ــي« مش ــج »جبرت ــدة لبرنام ــة جدي كمقدم
أنهــا تبرعــت عــام 2014 لشــراء واقيــات ضــد الرصــاص 
ــش  ــه بجي ــذي وصف ــرائيلي ال ــالل االس ــش االحت جلي

ــي”. ــر العرق »التطهي

قبــل  مــن  ضغــط  حلملــة  الصحيفــة  وتعرضــت 
اللوبــي اإلســرائيلي فــي الواليــات املتحــدة االميركيــة، 
»اللجنــة اليهوديــة األميركيــة«، وعلــى إثــر ذلــك قامت 
ــوم أمــس  ــر املقــال علــى موقعهــا ي الصحيفــة بتحري
ــة  ــر العرقــي بجمل واســتبدلت وصــف جيــش التطهي
ــش  ــس ووت ــن رايت ــر هيوم ــى »تقري ــا إل ــارت فيه أش
الصــادر فــي أبريــل/ نيســان 2021 والــذي قــال، إن بعــض 
تصرفــات إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
ــي  ــة ف ــانية املتمثل ــد اإلنس ــم ض ــى اجلرائ ــى إل »ترق

ــاد”.. ــري واالضطه ــل العنص الفص

ويعــد برنامــج »جبرتــي« مــن أكثــر البرامــج مشــاهدة 
ــر  ــث عب ــة ويب ــة األميركي ــوات التلفزيوني ــى القن عل

ــام 1965. ــذ الع ــة من ــي اس« املعروف ــي ب ــاة »س قن

وردًا علــى احلملــة، غــرد مؤلــف املقــال، تيرهــاكا لــوف، 
علــى تويتــر قائــال: »الصهيونيــة هــي تعبيــر عــن 

ــة”.129 ــض العنصري ــرق األبي ــوق الع ــة تف نظري

ــر  ــب األحم ــة الصلي ــة بعث ــع رئيس ــث م ــتية يبح اش
ــالل ــجون االحت ــي الس ــني ف ــاع املعتقل أوض

اســتقبل رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، فــي مكتبــه 
مبدينــة رام اهلل، اليــوم األربعــاء، رئيســة بعثــة الصليــب 
ــا  ــث معه ــوف، وبح ــس دوب ــدس إلي ــي الق ــر ف األحم
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــرى ف ــاع األس أوض
وتطويــر مراكــز التوقيــف الفلســطينية وفــق املعاييــر 

ــة. الدولي

ــن  ــل م ــر للتدخ ــب األحم ــوزراء الصلي ــس ال ــا رئي ودع
ــجون  ــن س ــى م ــرى القدام ــن األس ــراج ع ــل اإلف أج

128  جريدة األيام
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ــم  ــرج عنه ــرض أن يف ــن املفت ــن كان م ــالل، والذي االحت
ــذي تراجعــت  ضمــن الدفعــة الرابعــة وفــق االتفــاق ال

ــام 2014. ــرائيل ع ــه إس عن

وأكــد اشــتية ضــرورة أن يتابــع الصليــب األحمــر الزيادة 
املطــردة فــي االعتقــاالت التــي تنفذهــا قــوات االحتــالل 
ــروف  ــة ظ ــة، ومتابع ــات الضف ــف محافظ ــي مختل ف

االعتقــال وأحــوال األســرى املضربــني عــن الطعــام.

مــن جانــب آخــر، بحــث اجلانبــان تطويــر مراكــز التوقيف 
املؤقتــة التابعــة لألجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
ــة  ــة ومتابع ــة، ومراقب ــر الدولي ــن املعايي ــون ضم لتك
ــق. ــرة التحقي ــالل فت ــني خ ــع املوقوف ــل م ــات التعام آلي

وأشــار رئيــس الــوزراء الــى تعــاون كافــة اجلهــات املعنية 
ــب  ــة الصلي ــل بعث ــهيالت لعم ــة التس ــدمي كاف وتق
ــن  ــارات م ــة للزي ــاف مفتوح ــز اإليق ــر، وأن مراك األحم

ــت.130 ــي أي وق ــر ف ــب األحم ــة الصلي ــل بعث قب

الزراعــة  أمنــاط  تكشــف  القــدس  حرائــق 
االســتعمار ووهــم  التقليديــة  الفلســطينية 

وأحــراش  املســتعرة فــي جبــال  احلرائــق  كشــفت 
القــدس منــذ عــدة أيــام عــن منــط زراعــي فلســطيني 
يعــود عمــره إلــى مئــات األعــوام، كاشــفة عــن جانــب 
مــن املشــروع االســتعماري الصهيونــي، واحلقيقــة 

اجلغرافيــة – التاريخيــة.

ــور،  ــي منص ــطيني جون ــؤرخ الفلس ــر وامل ــني احملاض وب
أنــه وبعــد إخمــاد احلرائــق فــي عــدد مــن جبــال القــدس 
تكّشــف منظــر لــم يتوقعــه أحــد، وهــو »املدرجــات«.

الفــالح  نظمــه  الزراعــي  النمــط  هــذا  وأضــاف: 
الفلســطيني علــى مــدى عقــود طويلــة، بعــض 
الباحثــني يؤكــد أنهــا بشــكلها املكتشــف عمرهــا 400 
ــر. ــك بكثي ــن ذل ــر م ــا أكث ــادي ان عمره ــام، وباعتق ع

وتابــع: هــذه األمنــاط الزراعيــة هــي نتيجــة جهــد 
علــى  ليحافــظ  الفلســطيني  الفــالح  ودم  وعــرق 
ــاذا  ــن م ــا، لك ــاش منه ــي يعت ــا، وبالتال ــه، وتربته أرض
فعــل املشــروع الصهيونــي االحتاللــي واالقتالعــي؟ قــام 
عبــر مؤسســاته »الكولونياليــة« بتشــجير مســاحات 
شاســعة مــن هــذه اجلبــال وغيرهــا، إلخفــاء تضاريــس، 
ــدي  ــه أي ــه وكّونت ــا فعلت ــادة م ــة، وإب ــم املنطق ومعال

ــني. الفالح
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ولفــت إلــى أنــه فــي أعقــاب عمليــات التشــجير 
القومــي  »الصنــدوق  بهــا  قــام  التــي  والتحريــج 
ــره  ــطيني عم ــو فلس ــا ه ــاء كل م ــودي« مت اخف اليه
عشــرة آالف ســنة لصالــح كل مــا يوحــي بصهيونيــة 
ــة  ــة العقلي ــك ونتيج ــن ذل ــر م ــكان، وأكث ــة امل ويهودي
ــة،  ــت الصهيوني ــي كون ــة الت ــة« األوروبي »الكولونيالي
ــكان«  ــل »امل ــى نق ــا عل ــد ايض ــروعها اعتم ــإن مش ف
األوروبــي الــى فلســطني ليحظــى املســتوطنون براحــة 

ــا. ــي اوروب ــوها ف ــي عاش ــك الت ــبيهة بتل ش

ــع: أود أن الفــت نظــر املتجولــني فــي فلســطني أن  وتاب
مثــل هــذه األحــراش جندهــا فــي مواقــع أخــرى تخفــي 
قــرى ومــزارع فلســطينية هدمتهــا اســرائيل فــي العام 
1948 بعــد تهجيــر أصحابهــا، وزرعــت مكانهــا، وعليها 
أشــجار الصنوبــر األوروبــي. علــى ســبيل املثــال: أراضــي 
معلــول. أراضــي ســحماتا، وغيرهــا... مت اخفــاء القريتــني 

وبصعوبــة ميكــن مالحظتهمــا.

البلــدان  فــي  امليدانّيــة  اجلــوالت  قســم  مســؤول 
الفلســطينية املهجــرة فــي جمعّيــة ذاكــرات، احملاضــر 
فــي موضــوع النكبــة الفلســطينية عمــر الغبــاري قال 
لـ«وفــا«: علــى األرض انكشــفت آثــار البلــدان املهّجــرة 
)السالســل  الفلســطينية  الزراعيــة  واملدرجــات 
ــت  ــد ان احترق ــق(، بع ــض املناط ــي بع ــمى ف ــا تس كم
ــة  ــي قري ــي أراض ــا ف ــل - كم ــذه السالس ــجار. ه األش
ــدس  ــال الق ــزت جب ــورة- مّي ــي الص ــي ف ــال الت كس
ــالل  ــطيني خ ــي الفلس ــالح العرب ــد الف ــا ي وصنعته

ــنني. ــات الس مئ

كان اإلســرائيليون يّدعــون أن هــذه املدرجــات هــي »إرث 
ــان  ــي أرض كنع ــرائيل ف ــي إس ــرة بن ــن فت ــودي« م يه
ــة محبوكــة لضبــط  ــر مــن ألفــي عــام. رواي قبــل أكث

ــة. ــطورة الصهيوني األس

بحــث إســرائيلي نشــر عــام 2016 أكــد أن أعمــار 
غالبيــة هــذه املدرجــات يتــراوح بــني 400 إلــى 800 عــام، 
ــرة،  ــة املتأخ ــرة الروماني ــى الفت ــود إل ــا يع ــل منه وقلي
ــث أي  ــد البح ــم يج ــام، ول ــي ع ــن ألف ــل م ــل أق أي قب

ــة. ــة التوراتي ــات والرواي ــذه املدرج ــني ه ــة ب عالق

يُشــار إلــى أن النيــران اندلعــت فــي عــدة جبــال وأحراش 
ــتوطنات  ــدة مس ــن ع ــة م ــى مقرب ــدس، عل ــرب الق غ
ــالون  ــويفا وكيس ــر وش ــت مئي ــي )بي ــات، ه وكيبوتس
وجفعــات يعــارمي ورامــات رازيــل، عــني كيرم، مستشــفى 
ــداف،  ــان، أورا، عامين ــار ايت ــار ه ــطاف، ج ــم، هس ايتاني
أشــتول(، والتــي أقيمــت فــي أمكنــة قــرى فلســطينية 
مهجــرة عــام 1948، تقــع غــرب وشــمال غــرب وجنــوب 
غــرب القــدس، وهــي: »بيــت محســير، بيــت أم امليــس، 
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ــا،  ــة، لفت ــاف، املاحل ــواس، نط ــا، عم ــت نقوب ــورة، بي اجل
كســال، القســطل، القبــو، عــني كارم، عكــور، عســلني، 
ــاريس،  ــة، س ــاطوف، صرع ــا، س ــفلة، صوب ــوف، س عرت

ــوز، جــراش(.131 ــة الل ــة العمــور، خرب ــر ياســني، خرب دي

الفتيانــي: االتفــاق علــى تنظيــم يــوم للنفيــر 
العــام نحــو قريــة »بيتــا« دعمــا لصمــود أهلهــا

ــد  ــح ماج ــة فت ــوري حلرك ــس الث ــر اجملل ــني س ــال أم ق
التي عقــدت  الفتيانــي، »إن جلســة اجمللس األخيــرة 
النمــوذج  هــذا  أكــدت أن  بيتــا  قريــة  أمس فــي 
الوطني يجــب أن يــدرّس بعنايــة ليصبــح خارطــة 
ــداءات  ــرض العت ــي تتع ــق الت ــة املناط ــي كاف ــق ف طري

ومســتوطنيه«. االحتــالل 

وأضــاف الفتيانــي فــي حديــث لبرنامــج »ملــف اليــوم« 
عبــر تلفزيــون فلســطني: باعتبــار »فتــح« حركــة 
ــاء  ــوري، وأعض ــها الث ــت مبجلس ــى، ذهب ــة األول املقاوم
ــة،  ــي القري ــم أهال ــد دع ــة لتؤك ــة املركزي ــن اللجن م
ــتمرار  ــل االس ــن أج ــم، م ــى متطلباته ــتماع إل واالس
فــي مواجهــة االحتــالل، مؤكديــن ضــرورة توفيــر الدعم 

ــم”. ــناد له واإلس

يــوم  على تنظيــم  االتفــاق  جــرى  أنــه  وأوضــح 
لــكل  »بيتــا«  قريــة  نحــو  العــام  للنفيــر  كبيــر 
كــوادر ومؤسســات وأقاليم »فتــح«، والعمــل جــارٍ 
ــرز  ــن أب ــا أن م ــده، موضح ــد موع ــه وحتدي ــى ترتيب عل
توصيات اجللســة كانــت دعــوة احلكومــة لعقد جلســة 
ــا،  ــات أهله ــتماع الحتياج ــة، لالس ــي القري ــة ف طارئ
وتنفيــذ مــا صــدر مــن قــرارات، ومعاجلــة اآلثــار املترتبــة، 
خاصــة وأن احلكومــة كانــت قــد اتخــذت قــرارا بدعــم 
صمودهــم، عبــر الدعــم املالــي وتطويــر املشــاريع، 

وفتــح مســتوصف ملعاجلــة اجلرحــى.

ــر، وأن  ــر اجلماهي ــادة تأطي ــرورة إع ــي ض ــد الفتيان وأك
تكــون مهمــة املقاومــة الشــعبية نضاليــة، وأن يكــون 
ــذا  ــي ه ــة ف ــر احلركي ــي لألط ــف تنظيم ــاك تكلي هن

ــار. اإلط

ــة  ــات التنفيذي ــع اآللي ــدد وض ــن اآلن بص ــع: »نح  وتاب
علــى األرض لهــذا التوجــه، فاملقاومــة الشــعبية هــي 
خيارنــا علــى األرض، والتــي نحــدد وســائلها وأســاليبها 

ــق”. ــى كل املناط ــم عل ــكل متجدد يعم بش

مراجعــة  هنــاك  الداخلي، قــال:  الشــأن   وحــول 
حقيقيــة لكافــة األوضــاع الداخليــة فــي »فتــح«، 
ــي،  ــر، واألداء احلكوم ــة التحري ــتوى منظم ــى مس وعل

131  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

إضافــة ملراقبــة املتغيــرات الدوليــة حولنــا، والتــي 
ــى  ــعبي عل ــرأي الش ــي ال ــا ف ــورا ملحوظ ــهدت تط ش

مســتوى العالــم لصالــح قضيتنــا.

وأشــار الفتيانــي إلــى لقــاءات علــى مســتوى فصائــل 
منظمــة التحريــر لصياغــة متطلبــات مرحلــة العمــل 
الوطنــي الفلســطيني فــي وجه االحتــالل، واالســتفادة 
مــن املتغيــرات الدوليــة لصاحلنــا، معربــاً عــن أملــه أن 
ــى قواعــد عمــل مشــتركة لتبقــى الرســالة  نصــل إل

الفلســطينية واضحــة أمــام العالــم”.132

منظمــة الســام العامليــة تتهــم شــركات 
الكترونيــة  أنظمــة  بتمويــل  أميركيــة 
الفلســطينيني ضــد  اســرائيل  تســتخدمها 

شــركات  العامليــة،  الســالم  منظمــة   اتهمــت 
اســتثمارية أميركيــة بتمويــل شــركات اســرائيلية 
ــي  ــتخدم ف ــة تس ــة اليكتروني ــج أنظم ــة تنت وعاملي
ــة  ــها احلكوم ــي متارس ــة الت ــم اليومي ــات واجلرائ اخلروق

الفلســطينيني. ضــد  اإلســرائيلية 

ــن  ــف متع ــا كي ــر له ــي تقري ــة ف ــتعرضت املنظم واس
اســرائيل فــي انتهــاكات احلقــوق االساســية للشــعب 
الفلســطيني وترتكــب جرائــم الفصــل العنصــري 

ــطينيني. ــد الفلس ــز ض ــاد والتميي واالضطه

ــة  ــة املراقب ــر إن اســتخدام إســرائيل تقني ــال التقري وق
ــرة  ــاع وتي ــي ارتف ــاهمت ف ــورة س ــات املتط والبرمجي
االنســانية  باحلقــوق  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 
ومنهــا  خصوصيتهــم،  وانتهــاك  للفلســطينيني 
برمجيــات التعــرف ًعلــى الوجــه التــي تُســتخدم فــي 
الفلســطينيني بشــكل  الغربيــة ملراقبــة  الضفــة 

ــرر. متك

وأضــاف ان هــذه التكنولوجيــا التــي تســتخدمها 
اســرائيل، تراقــب عــن كثــب حتــركات »مــا يقــرب مــن 
ــرات«  ــف فلســطيني« باســتخدام »آالف الكامي 100 أل
ــى  ــر عل ــدد التقري ــش«.  وش ــاط تفتي ــى نق ــة عل املثبت
ــة وتقنيــات  ــه مــع قــدرة أكبــر علــى ســيطرة الدول أن
أكثــر  الفلســطينيون  يصبــح  املتقدمــة،  املراقبــة 

ــر. ــر أكث ــون مخاط ــادًا ويواجه اضطه

فيجــن«  »انــي  شــركة  ان  الــى  التقريــر  وأشــار 
متويــال  وتلقــت  املراقبــة  تقنيــات  وراء  اإلســرائيلية 
ــال  ــركة رأس م ــي ش ــبيد« وه ــت س ــركة »الي ــن ش م
ــي  ــاركت ف ــدة، »ش ــات املتح ــا الوالي ــتثماري مقره اس
جولتــني مــن التمويــل« للشــركة مؤخــرًا فــي ســبتمبر 
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ــر شــركات رأس  وتعــد هــذه الشــركة واحــدة مــن أكب
املــال فــي العالــم.

ــل  ــى متوي ــا عل ــرائيلية ايض ــركة االس ــت الش وحصل
بحوالــي 43 مليــون دوالر مــن شــركة »كواالكــوم« 

ومقرهــا فــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة.133

ــر  ــمالية يعتب ــا الش ــي كارولين ــي ف ــزب الدميقراط احل
ــري ــل عنص ــة فص ــرائيل دول اس

اعتبــرت الهيئــة العليــا للحــزب الدميقراطــي األميركــي 
فــي واليــة كارولينــا الشــمالية اســرائيل دولــة فصــل 
عنصــري واتخــذت قــرارا ســيعرض علــى مؤمتــر احلــزب 
الدميقراطــي فــي الواليــة إللغــاء التشــريع الــذي يجــرم 
ــج  ــون برنام ــن يتبن ــراد الذي ــركات واألف ــب الش ويعاق
ــات  ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــة وس مقاطع

.)BDS( ــرائيل ــى اس عل

ــوم  ــا الي ــت له ــي تصوي ــا ف ــة العلي ــت اللجن ووصف
اســرائيل بدولــة فصــل عنصــري، معتبــرة قانــون 
بأنــه  الواليــة  فــي  اســرائيل  مقاطعــي  معاقبــة 
ــتور  ــي الدس ــل األول ف ــك التعدي ــتوري ينته ــر دس »غي

ــر ».  ــة التعبي ــي حري ــق ف ــول احل ــي ح األميرك

ويظهــر قــرار اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الدميقراطــي 
عــن توجــه لــدى احلــزب الدميقراطــي إللغــاء هــذا 
القــرار فــي البرملــان، مشــيرة الــى ضــرورة الغــاء القــرار 
للشــعب  الكاملــة  اإلنســانية  احلقــوق  الســتعادة 
للفصــل  إســرائيل  ممارســة  وإنهــاء  الفلســطيني 

العنصــري واالضطهــاد.

وحمــل قــرار اللجنــة الدميقراطيــة اســم: قانــون 
ــر وحقهــم  ــة التعبي الســتعادة حــق االميركيــني بحري
باملقاطعــة لدعــم  فــي ممارســتها مبا فيهــا احلــق 

حقــوق اإلنســان الفلســطيني.

وقــال القــرار إن املقاطعة كانــت وســيلة احتجاج فعالة 
ــي  ــرن املاض ــن الق ــتينيات م ــي الس ــة ف ــر عنيف وغي
ــي  ــني عنصرية ف ــري وقوان ــل العنص ــة الفص ملعارض
ــوب  ــى جن ــط عل ــيلة للضغ ــدة، ووس ــات املتح الوالي

ــري. ــل العنص ــم الفص ــاء حك ــا إلنه إفريقي

واعتبــرت اللجنــة أن املقاطعــة هــي وســيلة احتجــاج 
غيــر عنيفــة لتحقيق هــدف برنامــج احلــزب الدميقراطي 
اإلنســان  الشــمالية الســتعادة حقــوق  لكارولينــا 
ــة للشــعب الفلســطيني، مؤكدة العمــل مــع  الكامل

133  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــني التــي حتــول  الهيئــة العامــة للحــزب إللغــاء القوان
دون ممارســة هــذا احلــق.

 واعتبــر القــرار أن القانــون الذي يعاقــب املقاطعني يضع 
ــا علــى شــركات واليــة كارولينــا الشــمالية التــي  عبًئ
تســعى للتعاقــد مــع حكومــة الواليــة والكيانــات التي 
ــتوريًا  ــة دس ــر احملمي ــة التعبي ــي حري ــا ف ــارك أيًض تش

الســتعادة حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني. 

ــة  ــي والي ــي ف ــزب الدميقراط ــاء احل ــدد اعض ــر أن ع يذك
كارولينــا الشــمالية يبلــغ مليونني ونصــف عضــو. 
وكان برملــان الواليــة قــد أقــر قانــون مناهضــة برنامــج 
املقاطعــة )BDS( عــام 2018 بتصويــت 96 إلــى 19 صوتًا 
ــيوخ  ــس الش ــره مجل ــا أق ــواب بينم ــن الن ــه م لصاحل

ــوات. ــل 3 أص ــا مقاب ــة 45 صوتً بأغلبي

متعطلــة  املصاحلــة  معــا:  لـــ  بالشــعبية  قيــادي 
التســهيالت تســتغل  وإســرائيل  خاصــة  حلســابات 

السياســي  املكتــب  عضــو  الغــول  كايــد  أكــد 
األربعــاء،  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
التســهيالت  سياســة  تســتخدم  إســرائيل  »أن 
املقدمــة لقطــاع غــزة فــي إطــار الضغــط علــى 
الفلســطينيني وتبقــي القــرار فــي يدهــا وتعــود عنهــا 
ــد”. ــي تري ــدود الت ــا باحل ــد تفعيله ــاء وتعي ــا تش  عندم

»ال  أنــه  وكالــة معــا،  فــي مقابلــة مــع  وأضــاف 
باعتبارهــا  التســهيالت  مــع  التعامــل  يجــب 
يجــب  وإمنــا  الفلســطينيني  بحــق  مكتســبات 
ــل  ــكل كام ــاع بش ــن القط ــار ع ــاء احلص ــرض إنه ف
 حتــى نســتطيع أن نقــول أننــا أجنزنــا شــئيا مــا.”

وتابــع، »التجربــة الســابقة دللــت بــأن إســرائيل التــي 
وافقــت علــى مســاحة الصيــد وعلــى إدخــال البضائــع 
املتنوعــة ســرعان مــا تعــود عنهــا عندمــا تقــرر ذلــك«، 
 مضيفــا »املطلــوب هــو إنهــاء احلصــار بالكامــل.”

الغــول  املتوقفــة، شــدد  املصاحلــة  وحــول جهــود 
علــى« أن هــذه اجلهــود توقفــت منــذ فتــرة وبــدال 
ــدس  ــيف الق ــة س ــد معرك ــا بع ــاد اطالقه ــن أن يع م
الســتثمار النتائــج التــي حتققــت والبنــاء عليهــا 
الفلســطينية  الداخليــة  الســاحة  تصليــب  فــي 
الفلســطيني  الشــعب  توحيــد طاقــات كل  وفــي 
خاصــة،  بحســابات  ارتباطــا  أكثــر  تعطلــت 
حســابات الربــح واخلســارة وحســابات االســتحواذ 
ذاك”. أو  الفريــق  مــن هــذا  الســلطة  علــى   أكثــر 

وأوضــح »أن املطلــوب اآلن وبعــد أن مــر كل هــذا الوقــت 
ــة  ــات املصاحل ــل اتفاق ــادة تفعي ــال إلع ــارع عاج أن نس
وابتــكار وســائل جديــدة للتعامــل مــع هــذه االتفاقــات 
بآليــات نتفــق عليهــا«، مضيفــا »رمبــا بــات مطلوبــا اآلن 
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إجــراء مراجعــة جــادة متكننــا مــن وضــع حلــول ارتباطــا 
لهــذه املراجعــة، دون ذلــك، ســنبقي عرضــة ملزيــد مــن 
ــا  ــر كم ــح األكب ــرائيل الراب ــتبقي إس ــاف وس االضع
ــة  ــو مصلح ــام ه ــا االنقس ــرت باعتباره ــبق أن عب س

اســتراتيجية لهــم.”134

003 وحــدة اســتيطانية- حتذيــرات مــن مخاطــر 
اخملطــط االســتيطاني اجلديــد فــي القــدس

ــر احمللــل السياســي اخملتــص بالشــأن االســرائيلي  اعتب
االحتــالل  بلديــة  رئيــس  إعــالن  طهبــوب  د.فضــل 
ــي  ــاء ح ــط لبن ــن مخط ــؤون« ع ــي لي ــدس »موش بالق
اســتيطاني جديــد جنــوب املدينــة املقدســة، جــزء مــن 
سياســة االســتيطان واالســتيالء التــي متارســها دولــة 

ــكالها. ــة أش ــرائيلي بكاف ــالل االس االحت

ــي  ــتيطانية الت ــات االس ــن اخملطط ــوب م ــذر طهب وح
ــى  ــدف ال ــي ته ــام والت ــالل بانتظ ــة االحت ــا دول تنفذه
تهويــد املدينــة املقدســة وإفراغهــا مــن الفلســطينيني 
ــة  ــدس احملتل ــي الق ــتوطنني ف ــدد املس ــغ ع ــث بل حي

ــتوطن .135 ــف مس ــام 250 ال ــذه االي ــى ه حت

اللجنــة الشــعبية فــي بيــت اوال تناشــد اجلهــات 
املزارعــني واملواطنــني اخملتصــة حمايــة 

ناشــدت اللجنــة الشــعبية فــي بلــدة بيــت اوال اجلهــات 
ــدة،  ــي البل ــني ف ــني واملواطن ــة املزارع ــة بحماي اخملتص
بســبب تراكــم الســحب الســوداء الناجمــة عــن حــرق 
الكوابــل البالســتيكية التــي حتــوي معــادن »النحــاس، 

واحلديــد، واألملنيــوم.

ــض  ــة القب ــات اخملتص ــة اجله ــى العمل ــب عيس وطال
ــم  ــرق وتقدميه ــون باحل ــن يقوم ــخاص الذي ــى االش عل
حتمــل  بضــرورة  البلديــة  طالــب  كمــا  للعدالــة 
ــت  ــي أحلق ــة الت ــذة األزم ــة ه ــي معاجل ــؤوليتها ف مس
ــني. ــة للمواطن ــة والصحي ــاة البيئي ــات احلي ــرارا مبكون أض

واكــد العملــة ان عمليــة احلــرق تتــم ليــال فــي األراضــي 
ــدار  ــة جل ــار احملاذي ــوس وواد النج ــة عط ــة مبنطق الغربي
ــرق  ــة احل ــن عملي ــج ع ــث ينت ــري حي ــل العنص الفص

ــرة.136 اضــرار كثي

اخلميس 2021/8/19

3 أســرى مــن محافظــة جنــني يدخلــون أعوامــاً 
جديــدة فــي األســر

134  كالة معاً اإلخبارية

135  كالة معاً اإلخبارية

136  كالة معاً اإلخبارية

 دخــل ثالثــة أســرى مــن محافظــة جنــني، اليــوم 
اخلميــس، أعوامــاً جديــدة باألســر فــي ســجون االحتالل 

ــرائيلي. اإلس

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وذكــر مدي
لـــــــ »وفــا«، أن األســير عبــد اهلل أحمــد فــارس 
ــة  ــوب مدين ــة جن ــدة عراب ــن بل ــاً( م ــة )42 عام العارض
جنــني، دخــل عامــه الـــــ23 فــي ســجون االحتــالل، وهو 
معتقــل منــذ تاريــخ 1999/08/19م، وأصــدرت محكمــة 

ــاً. ــجن )26( عام ــه بالس ــاً بحق ــالل حكم االحت

ــة )46  ــب طحاين ــد متع ــيرين محم ــاف: أن األس وأض
عامــاً( مــن بلــدة الســيلة احلارثيــة غــرب مدينــة جنــني 
ــدة ســيلة  وعمــار صبحــي موســى )43 عامــاً(؛ مــن بل
الظهــر جنــوب املدينــة، دخــال عامهمــا التاســع عشــر 
فــي ســجون االحتــالل، مشــيرا الــى أن قــوات االحتــالل 
ــة  ــدرت محكم ــخ 2003/08/19م، وأص ــا بتاري اعتقلتهم
االحتــالل حكمــاً علــى األســير طحاينــة بالســجن )19( 
ــدة )21(  ــجن مل ــاً بالس ــى حكم ــير موس ــاً، واألس عام

عامــاً.137

قمــة »ســادك« تعتــرض باإلجمــاع علــى قــرار 
منــح إســرائيل صفــة مراقــب مبنظمــة االحتــاد 

اإلفريقــي

أعربــت قمــة دول مجموعــة التنميــة إلفريقيــا اجلنوبية 
»ســادك« عــن قلقهــا واعتراضهــا علــى القــرار األحــادي 
اإلفريقــي مبنــح  االحتــاد  اتخذتــه مفوضيــة  الــذي 

ــدى االحتــاد اإلفريقــي. إســرائيل صفــة مراقــب ل

جــاء ذلــك فــي البيــان اخلتامــي للقمــة العاديــة 
جملموعــة دول جنــوب أفريقيــا احلاديــة واألربعــون لرؤســاء 
ــي  ــوب األفريق ــة للجن ــة اإلمنائي دول وحكومــات اجملموع
ــاالوي. ــة م ــة جمهوري ــوى عاصم ــي ليلوجن ــادك( ف )س

وحضــر القمــة رؤســاء دول وحكومــات: بوتســوانا، 
ومــالوي،  ومدغشــقر،  الدميقراطيــة،  والكونغــو 
وزميبابــوي،  وتنزانيــا،  إفريقيــا،  وجنــوب  وموزمبيــق، 
وجــزر  وأنغــوال،  وإسواتيني، وليســوتو،  وناميبيــا، 

138 . امبيــا وز  ، القمر

صحيفــة أميركيــة تصــف جيــش االحتــالل بــ«جيــش 
ــر العرقــي” التطهي

ــة  ــة واملعروف ــد« األميركي ــة »التابلوي ــت صحيف وصف
أيضــا بـ«ديلــي بيســت«، جيــش االحتــالل االســرائيلي 

ــي”. ــر العرق ــش التطهي ــه »جي بأن

ــام  ــدة أي ــل ع ــر قب ــة نش ــي الصحيف ــب ف وكان كات

137  جريدة الحياة الجديدة

138  جريدة الحياة الجديدة
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مقــاال انتقــد فيــه املمثلــة مــامي بياليــك التــي اختيــرت 
ــى  ــيرا إل ــي« مش ــج »جبرت ــدة لبرنام ــة جدي كمقدم
أنهــا تبرعــت عــام 2014 لشــراء واقيــات ضــد الرصــاص 
ــش  ــه بجي ــذي وصف ــرائيلي ال ــالل االس ــش االحت جلي

ــي”. ــر العرق »التطهي

قبــل  مــن  ضغــط  حلملــة  الصحيفــة  وتعرضــت 
اللوبــي اإلســرائيلي فــي الواليــات املتحــدة االميركيــة، 
»اللجنــة اليهوديــة األميركيــة«، وعلــى إثــر ذلــك قامت 
ــوم أمــس  ــر املقــال علــى موقعهــا ي الصحيفــة بتحري
ــة  ــر العرقــي بجمل واســتبدلت وصــف جيــش التطهي
ــش  ــس ووت ــن رايت ــر هيوم ــى »تقري ــا إل ــارت فيه أش
الصــادر فــي أبريــل/ نيســان 2021 والــذي قــال، إن بعــض 
تصرفــات إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
ــي  ــة ف ــانية املتمثل ــد اإلنس ــم ض ــى اجلرائ ــى إل »ترق

ــاد”.. ــري واالضطه ــل العنص الفص

ويعــد برنامــج »جبرتــي« مــن أكثــر البرامــج مشــاهدة 
ــر  ــث عب ــة ويب ــة األميركي ــوات التلفزيوني ــى القن عل

ــام 1965. ــذ الع ــة من ــي اس« املعروف ــي ب ــاة »س قن

وردًا علــى احلملــة، غــرد مؤلــف املقــال، تيرهــاكا لــوف، 
علــى تويتــر قائــال: »الصهيونيــة هــي تعبيــر عــن 

ــة”.139 ــض العنصري ــرق األبي ــوق الع ــة تف نظري

نتنياهــو: رفضــت االقتــراح األمريكــي بتطبيــق النموذج 
األفغانــي على الفلســطينيني

ذكــر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــني 
ــخصي  ــابه الش ــى حس ــه عل ــة ل ــي تدوين ــو، ف نتنياه
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــبوك«، أن »الوالي ــى »فيس عل
النمــوذج األفغانــي علــى  عرضــت عليــه تطبيــق 
ــر  ــه وزي ــل ب ــه اتص ــى أن ــيرا إل ــطينيني« مش الفلس
ــام 2013  ــري، ع ــون كي ــذاك ج ــي آن ــة األمريك اخلارجي
ودعــاه إلــى »زيــارة ســرية إلــى أفغانســتان ليــرى كيــف 
ــة  ــكرية محلي ــوة عس ــدة ق ــات املتح ــأت الوالي أنش

ــا”. ــاب مبفرده ــة اإلره ــى محارب ــادرة عل ق

وأفــاد نتنياهــو إلــى أن الرســالة كانــت واضحــة: 
ــعى  ــذي »تس ــوذج ال ــو النم ــي« ه ــوذج األفغان »النم
ــة  ــى القضي ــه عل ــا لتطبيق ــدة أيض ــات املتح الوالي

“ الفلســطينية 

وأكــد نتنياهــو علــى أنــه »رفضــت العــرض بــأدب 
املتحــدة  الواليــات  مغــادرة  مبجــرد  أنــه  وتوقعــت 
ألفغانســتان ســينهار كل شــيء« ومضيفــا » ولســوء 
احلــظ، هــذا مــا حــدث اليــوم، لقــد غــزا نظــام إســالمي 
ــة  ــة إرهابي ــى دول ــيحولها إل ــتان وس ــرف أفغانس متط

139  كالة معاً اإلخبارية

ــر”. ــي للخط ــالم العامل ــرض الس تع

ــس  ــنحقق نف ــع »س ــه توق ــى أن ــو إل ــت نتنياه ولف
الوطــن  علــى  الســيطرة  ســلمنا  إذا  النتيجــة 
للفلســطينيني، ال ســمح اهلل، لن يقيم الفلســطينيون 
فــي ســنغافورة، ســيقيمون دولــة إرهابيــة فــي الضفــة 
الغربيــة« وقــال أيضــا إن »االســتنتاج واضــح: العقيــدة 
الصحيحــة هــي التــي أتبناهــا. يجــب أال نثــق باآلخريــن 
لضمــان ســالمتنا، يجــب أن ندافــع عــن أنفســنا ضــد 

ــد”. أي تهدي

وخلــص نتنياهــو فــي تدوينتــه إلــى أن رئيــس احلكومــة 
ــى  ــا عل ــد، »اتفق ــر البي ــريكه يائي ــت وش ــي بيني نفتال
سياســة، ال مفاجــآت مــع إيــران، وهــي سياســة 

ــل”. ــي العم ــرائيل ف ــة إس ــد حري ــرة تقي خطي

اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  إلــى  نتنياهــو  وأشــار 
تفعــل  احلكومــة  أن  اســتياءنا  دواعــي  احلالية“مــن 
ووجودنــا  أمننــا  تعــرض  متاًمابطريقــة  العكــس 

. ”140 للخطــر

ــه  ــهل ولكن ــار الس ــو اخلي ــاق ه ــت: اإلغ بني
ــوأ األس

ــي  ــت ف ــي بني ــرائيلي نفتال ــوزراء االس ــس ال ــال رئي  ق
ــوم، إن اإلغــالق هــو أســهل  مؤمتــر صحفــي عقــده الي

ــرائيل. ــتقبل اس ــيدّمر مس ــه س ــار إال أن خي

ــر  ــة األكث ــارت الطريق ــة اخت ــى أن »احلكوم ــار ال وأش
ــة”. صعوب

وأضــاف أن »مواطنــي إســرائيل ســيواصلون تلقــي 
ــى  ــب عل ــل التغل ــن أج ــة م ــرة عالي ــات بوتي اللقاح

ــا. “ ــاللة دلت س

ــق  ــة التطعيــم هــي الطري ــأن »حمل وأوضــح بينيــت ب
ــد  ــقّ بع ــم يتل ــن ل ــا م ــاء«، ودع ــى الوب ــب عل للتغل
ــا،  ــتحق له ــو مس ــاح، وه ــن اللق ــة م ــة الثالث اجلرع

ــم. ــورا للتطّع ــه ف للتوج

ــكل  ــخصية ل ــؤولية الش ــة املس ــى أهمي ــدد »عل وش
ــن”.141 مواط

ــاء  ــزم التراجــع عــن الســماح ببن غانتــس يعت
وحــدات ســكنية فلســطينية فــي مناطــق 

»ج” 

140  كالة معاً اإلخبارية

141  كالة معاً اإلخبارية
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يعتــزم وزيــر اجليــش اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، إعــادة 
النظــر فــي املصادقــة علــى أعمــال بنــاء لصالــح 
الفلســطينيني فــي مناطــق »ج”، التــي مت اإلعــالن عنهــا 

ــي. ــبوع املاض األس

ــو  ــها موظف ــل ميارس ــي العم ــات ف ــبب تشويش وبس
جلنــة التخطيــط والبنــاء فــي »اإلدارة املدنيــة« التابعــة 
ــن  ــس، م ــة أم ــاع اللجن ــل اجتم ــالل، تأج ــش االحت جلي
ــك  ــذه وكذل ــاء ه ــال البن ــى أعم ــة عل ــل املصادق أج

ــتوطنات. ــي املس ــاء ف ــط بن ــى خط عل

ــس، إن  ــرائيلية »كان«، أم ــة اإلس ــة العام ــت اإلذاع وقال
غانتــس اتخــذ قــراره فــي أعقــاب طلــب حــزب “ميينــا« 
ووزيــرة الداخليــة، أييليــت شــاكيد، بإعــادة النظــر 
ــة  ــة خرب ــي قري ــاء ف ــال بن ــى أعم ــة عل ــي املصادق ف
ــالل  ــادق االحت ــث ص ــم، حي ــت حل ــرب بي ــا ق ــت زكري بي

ــا. ــكنية فيه ــدة س ــاء 50 وح ــى بن ــرائيلي عل اإلس

وزعمــت شــاكيد أن »هــذه منطقــة حساســة، والبنــاء 
فــي هــذا املــكان ســيقطع تواصــل املســتوطنات فــي 

هــذه املنطقــة«.142

كامــل يبحــث مــع بينيــت وغانتــس ملــف 
احلفــاظ علــى الهــدوء األمنــي فــي القطــاع

وجــه الرئيــس املصــري، عبــد الفتــاح السيســي، دعــوة 
ــت،  ــي بيني ــرائيلية، نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــى رئي إل
ــابيع  ــالل األس ــر خ ــى مص ــمية إل ــارة رس ــام بزي للقي
املقبلــة، حســب بيــان صــادر عــن مكتــب رئيــس 

ــس. ــرائيلية أم ــة اإلس احلكوم

وســلم هــذه الدعــوة لبينيــت مديــر اخملابــرات املصريــة، 
عبــاس كامــل، الــذي وصــل إلــى إســرائيل أمــس. 
ــي  ــرائيلي، بين ــش اإلس ــر اجلي ــع وزي ــا م ــى أيًض والتق

ــس. غانت

وتنــاول لقــاء بينيــت وكامــل »األبعــاد السياســية 
– اإلســرائيلية  للعالقــات  واالقتصاديــة  واألمنيــة 

املصريــة.

السبت 2021/8/21  

البطــش: اخلطــوات اإلســرائيلية لــم تقنــع 
املقاومــة وال بديــل عــن رفــع احلصــار بالكامــل 

ــاع ــن القط ع

142  جريدة األيام

قــال خالــد البطــش القيــادي البــارز فــي حركــة اجلهــاد 
اتخذتهــا  التــي  األخيــرة  اخلطــوات  إن  اإلســالمي: 
حكومــة االحتــالل بزعــم التخفيــف عــن قطــاع غــزة، 
ــة،  مبــا فيهــا الســماح بإدخــال املنحــة املاليــة القطري
لــن ترضــي املقاومــة ولــن تقنعهــا أبــداً، ولــن جتعلهــا 
تغّيــر مــن سياســتها جتــاه االحتــالل فــي الوقــت 

ــن. الراه

وأضــاف البطــش، خــالل حديــث لـ«األيــام«: ال بديــل عــن 
رفــع احلصــار عــن القطــاع بشــكل كامــل وفتــح املعابر 
أمــام حريــة حركــة األفــراد والبضائــع، والســماح بإعادة 
ــف  ــر، ووق ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــره الع ــا دم ــار م إعم
االعتــداءات علــى املســجد األقصــى ومدينــة القــدس.

فــي  ماضيــة  الفصائــل  أن  إلــى  البطــش  وأشــار 
برنامجهــا الــذي تــراه مناســباً مــن حيــث املــكان 
والزمــان؛ إلجبــار االحتــالل علــى االســتجابة لشــروطها 

بالكامــل.

كمــا أكــد البطــش علــى إقامــة املهرجــان اجلماهيــري، 
اليــوم، فــي موعــده ومكانــه احملدديــن ســابقاً دون 
تغييــر، كمــا أشــاعت بعــض وســائل اإلعــالم واجلهــات 
مؤخــراً، مبينــاً أن الفصائــل أنهــت االســتعدادات إلقامة 
املهرجــان بالقــرب مــن احلــدود اإلســرائيلية شــرق مدينة 
غــزة، اليــوم الســاعة اخلامســة مســاًء، نافياً فــي الوقت 
ــن  ــل أي م ــن قب ــة م ــظ أو معارض ــود أي حتف ــه وج ذات
ــه بحجــة  ــل علــى إقامــة املهرجــان فــي مكان الفصائ
ســماح إســرائيل بإدخــال املنحــة املاليــة القطريــة، أول 

مــن أمــس.

وأكــد البطــش أن اجلميــع متفــق علــى االســتمرار فــي 
البرنامــج املقــاوم والضاغــط حتــى اســتجابة االحتــالل 
ــج التــي  لشــروط املقاومــة، بصــرف النظــر عــن النتائ
ــق  ــد حتقي ــى صعي ــا عل ــطاء حققوه ــون الوس ــد يك ق
وتثبيــت وقــف إطــالق النــار، مشــيراً إلــى أن الفصائــل 
ــد  ــات بع ــاورات واالجتماع ــن املش ــد م ــتعقد املزي س

ــة. ــا التالي ــث خطواته ــرة لبح ــان مباش املهرج

وقــال البطــش: ال ميكــن الوثــوق مبــا يقولــه االحتــالل أو 
يعــد بــه، ســيما أن ماضيــه ســيئ فــي نقــض العهــود 

والوعــود.

ــة  ــة الدميقراطي ــي اجلبه ــادي ف ــد القي ــه، أك ــن جانب م
لتحريــر فلســطني، محمــود خلــف، أن الفصائــل بــدأت 
اجلماهيــري  بالتحشــيد  األخيــرة  الســاعات  خــالل 
احلافــالت  وحتضيــر  املهرجــان  لتنظيــم  والشــعبي 
منطقــة  إلــى  املواطنــني  لنقــل  النقــل  ووســائل 

ــدود. ــن احل ــة م ــان القريب املهرج
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وقــال خلــف لـ«األيــام«: إن جلنــة منبثقــة عــن الفصائل 
ســتجتمع، غــداً أو بعــد غــٍد، إلقــرار اخلطــوات القادمــة، 
نافيــاً بشــدة وجــود أي خالفــات أو حتفظــات مــن قبل أي 

فصيــل علــى إقامــة املهرجــان فــي مكانــه.143

41 إصابــة بينهــا حالتــان حرجتــان إثــر قمــع االحتــالل 
مســيرة ســلمية شــرق غــزة

ــان  ــة، بينهم حالت ــروح مختلف ــا بج ــب 41 مواطن أصي
قــوات  قمــع  إثــر  باالختنــاق،  حرجتان، والعشــرات 
االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم الســبت، مســيرة 

ــزة. ــة غ ــرق مدين ــلمية ش س

وأفــاد مراســلنا بــأن جنــود االحتــالل املتمركزيــن داخــل 
ــران  ــوا ني ــاع، فتح ــرق القط ــكرية ش ــم العس مواقعه
ــوع  ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــوا قناب ــلحتهم وأطلق أس
صــوب مئــات الفتيــة والشــبان الذيــن يتظاهــرون 
شــرق  الفاصــل  الســياج  قــرب  ســلمي،  بشــكل 
املدينة، مــا أدى إلصابــة 41 مواطنــا مــن بينهــم 22 
ــة،  ــة حرج ــني بحال ــات إصابت ــني االصاب ــن ب ــال، وم طف

ــة. ــات طفيف ــطة، و4 اصاب ــة متوس و35 اصاب

وأضــاف، كان مــن بــني االصابــات 27 فــي االطــراف 
ــي  ــني ف ــة، واثنت ــراف العلوي ــني باألط ــفلية، واثنت الس
ــات  ــة، و6 اصاب ــراس والرقب ــي ال ــر، و4 ف ــن والظه البط

ــم144. ــن اجلس ــة م ــق متفرق ــي مناط ف

األحد 2021/8/22  

تنديــد باســتمرار اســتهداف االحتــال لألماكن 
ملقدسة ا

ــجد  ــراق املس ــرى الـــ 52 إلح ــس الذك ــوم أم ــادف ي ص
األقصــى املبــارك علــى يــد متطــرف إســرائيلي، وجــددت 
عديــد مــن اجلهــات الرســمية احملليــة والعربيــة بهــذه 
الذكــرى األليمــة علــى ضــرورة حمايــة املقدســاتوعدم 
ــة  ــتمرار دول ــل اس ــي ظ ــاً ف ــا، خصوص ــاس به املس
ــم  ــتمرار تنظي ــالل اس ــن خ ــتهدافها م ــالل باس اإلحت
اقتحامــات املســتوطنني بحراســة جنــود االحتــالل 
ــه. ــة في ــوات التلمودي ــة الصل ــى وإقام ــجد األقص للمس

الفلســطينية،  الرئاســة  جــددت  الســياق  وبهــذا 
أمــس الســبت، مطالبتهــا للمجتمــع الدولــي بتوفيــر 
احلمايــة لألماكــن الدينيــة واملقدســة فــي مدينــة 
ــي،  ــان صحف ــي بي ــة، ف ــت الرئاس ــة. وقال رام اهلل احملتل
فــي الذكــرى الـــ 52 إلحــراق املســجد األقصــى املبــارك، 
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ــدس  ــي الق ــة ف ــن املقدس ــة األماك ــى وكاف إن األقص
احملتلــة مــا زالــت مســتهدفة مــن االحتــالل اإلســرائيلي 
واملســتوطنني، حيــث االقتحامــات مســتمرة وبشــكل 
يومــي. وأضافــت إن إســرائيل رغــم كل قرارات الشــرعية 
الدوليــة بخصــوص مدينــة القــدس احملتلــة، التــي 
طالبتهــا بعــدم املســاس بقدســية األماكــن الدينيــة، 
ــاره  ــى، باعتب ــجد األقص ــوص املس ــه اخلص ــى وج وعل
موقعــاً إســالمياً مقدســاً مخصصــاً للعبــادة، إال أنهــا 
مــا زالــت تضــرب تلــك القــرارات بعــرض احلائــط، وتديــر 
ــة  ــب نتيج ــن أن تنش ــي ميك ــر الت ــكل اخملاط ــر ل الظه

ــؤولية.145  ــر املس ــورة غي ــاتها املته سياس

ــأداء  ــى ب ــوم تتباه ــكل« املزع ــات »الهي جماع
ــى  ــاحات األقص ــي س ــة ف ــوس الديني الطق

ــي  ــى، الت ــجد األقص ــرق املس ــة حل ــرى األليم ــي الذك ف
كانــت بتاريــخ 1969/8/21 علــى يــد اجملــرم مايــكل 
ــق،  ــاء احلري ــدم إطف ــي ع ــالل ف ــؤا االحت ــس وتواط دني
تســتمر املعركــة اليوميــة فــي املســجد األقصــى مــن 
قبــل جماعــات الهيــكل املزعــوم واملدعومــة مــن يهــود 

ــالل. ــة االحت ــم وحكوم العال

تطــور االقتحامــات للمســجد األقصــى يأخــذ منحنــى 
التصاعــد فــي فعاليــات االقتحــام، فلــم يعــد االقتحام 
ــرة  ــات خطي ــدة فعالي ــه ع ــل يتخلل ــدداً ب ــاراً مح مس
تشــير إلــى اقتــراب تنفيــذ مخططاتهــم املرعبــة مــن 

خــالل إقامــة هيكلهــم املزعــوم.

أحــد اجلنــود أدى صــالة تلموديــة فــي ســاحات املســجد 
ــع،  ــهد الرائ ــالة باملش ــة الص ــف عملي ــى ووص األقص
فلــم يعتــرض عليــه أحــد حتــى أن أفــراد الشــرطة إذا 
أخطــأ فــي الطقــوس والترانيــم التلموديــة يصححونه، 
ــالة أو  ــار أي ص ــر إظه ــابق يحظ ــي الس ــا كان ف بينم

ــوس.146  طق

ــة حرجــة جــراء  ــة بينهــا طفــل بحال 14 إصاب
قمــع تظاهــرة علــى احلــدود الشــرقية

ــل  ــم طف ــة، بينه ــروح مختلف ــاً بج ــب 41 مواطن أصي
قمــع  إثــر  باالختنــاق،  والعشــرات  بحالــة حرجــة، 
ــة  ــرت بكثاف ــي انتش ــرائيلي الت ــالل اإلس ــوات االحت ق
ــزة، أمــس،  ــدود الشــرقية ملدينــة غ ــى طــول احل عل
مســيرة منــددة باحلصــار، بالتزامــن مــع بــدء فعاليــات 

 املهرجان اجلماهيري الذي نظمته الفصائل. 

145  جريدة األيام

146  جردية األيام
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ــالل  ــوات االحت ــت ق ــا جابه ــات عندم ــدأت املواجه وب
ــي  ــان ف ــاه املهرج ــة باجت ــدة والزاحف ــر احملتش اجلماهي
ــة،  ــات الناري ــاز والطلق ــل الغ ــة بقناب ــة احلدودي املنطق
مــا أدى إلــى اندفــاع املزيــد مــن جمــوع اجلماهيــر باجتــاه 
الســياج الفاصــل، حيــث شــرعوا فــي تســلق الســلك 
ــعال  ــارة وإش ــالل باحلج ــود االحت ــق جن ــل ورش الفاص
النــار فــي اإلطــارات املطاطيــة. ومــع ســماع احملتشــدين 
ــار عــن احلــدود  فــي املهرجــان الــذي يبعــد مئــات األمت
ــار الكثيــف، اندفعــت جمــوع أخــرى  صــوت إطــالق الن
مركزيــة  بكلمــة  املهرجــان  فعاليــات  بــدء  رغــم 

ــل. للفصائ

ــدة  ــوع ع ــد وق ــا بع ــات وضراوته ــدة املواجه وازدادت ح
إصابــات فــي صفــوف الشــبان والفتيــة والتــي مت نقلهــا 
بواســطة ســيارات اإلســعاف الى مستشــفى الشــفاء 
ــي  ــرة املواجهــات الت ــعت دائ ــة غــزة. وتوس غــرب مدين
تركــزت فــي بدايتهــا شــرق املنطقــة الصناعيــة جنــوب 
ــكا  ــة مل ــمل منطق ــجاعية، لتش ــي الش ــرقي ح ش
وبوابتــي البســكورس والنمــر العســكريتني جنــوب حي 
الزيتــون مــع توافــد آالف املواطنــني مــن األحيــاء اجملــاورة، 
ــد ان  ــون بع ــجاعية والزيت ــي الش ــن حي ــاً م وخصوص
تناهــت إلــى مســامعهم أخبــار املواجهــات واإلصابــات.

وادعــى جيــش االحتــالل ان قواتــه علــى احلــدود تعرضــت 
إلطــالق نــار مــن قبــل مســلحني خــالل املواجهــات دون 
ــه.  ــي صفوف ــرار ف ــات أو أض ــوع إصاب ــى وق ــؤدي إل أن ي
اخلامســة  الســاعة  منــذ  املواجهــات  وتواصلــت 
والنصــف عصــراً وحتــى الســاعة الســابعة والنصــف، 
ــام  ــالم وقي ــول الظ ــع حل ــرون م ــض املتظاه ــث انف حي
قــوات الضبــط امليدانــي التابعــة لــوزارة الداخليــة 

ــكان. ــن امل ــم م ــزة بإجالئه بغ

األذرع  شــرعت  املواجهــات  انــدالع  مــع  وبالتزامــن 
املنتشــرة  امليدانــي  الضبــط  وقــوات  العســكرية 
ــاع  ــمالية للقط ــرقية والش ــدود الش ــول احل ــى ط عل
ــور  ــن تده ــباً م ــا حتس ــالء مواقعه ــرائيل بإخ ــع إس م

 األوضاع األمنية وغدر قوات االحتالل. 
ــل الغــاز  ــار وقناب ورغــم ضــراوة املواجهــات وإطــالق الن
الفصائلــي  املهرجــان  فعاليــات  أن  إال  املــكان،  فــي 
تواصلــت كمــا هــو مخطــط لهــا، واســُتهلت بكلمــة 
للفصائــل ألقاهــا عضــو املكتــب السياســي للجبهــة 
ــي  ــا ف ــؤول فرعه ــطني ومس ــر فلس ــعبية لتحري الش
ــالل  ــا االحت ــل خالله ــر، حم ــل مزه ــزة جمي ــاع غ قط
اإلســرائيلي واجملتمــع الدولــي املســؤولية الكاملــة 
ــال  ــطيني. وق ــعب الفلس ــاة الش ــتمرار معان ــن اس ع
ــاً  ــد ممكن ــم يع ــزاز ول ــول باالبت ــن القب ــر: ال ميك مزه
ــة  ــذه السياس ــداً أن ه ــع، مؤك ــذا الوض ــتمرار ه اس

أهدافهــا. ولــن حتقــق  الشــعب،  إرادة   لــن تكســر 
وأضــاف: لــم يعــد ممكنــاً، أيضــاً، االســتمرار فــي الهدوء 
مقابــل عــدوان اقتصــادي ومعيشــي وحياتــي مســتمر 
ــع  ــن اجملتم ــاوق م ــي وتس ــدو الصهيون ــل الع ــن قب م
ــدس«  ــيف الق ــة »س ــر أن معرك ــد مزه ــي. وأك الدول
ــر  ــرائيلي األخي ــدوان اإلس ــالل الع ــا خ ــي خاضته الت
ــراره  ــعب وإص ــدة الش ــرقة لوح ــورة مش ــدت ص جس
والعــودة،  التحريــر  باســتراتيجية  التمســك  علــى 
مشــدداً علــى أن سياســة احلصــار والتجويــع لــن 
ترهــب الشــعب وســيبقى واحــداً موحــداً. وأضــاف: إذا 
مــا جاعــت غــزة فســتطعمها نابلــس وجنــني ورام اهلل 
والقــدس واللــد والرملــة مــن حلــم مغتصبيهــا. وقــال 
مزهــر أن زمــن االســتفراد بــأي بقعــة مــن بقــاع الوطــن 
قــد ولــى، مؤكــداً أن »ســيف القــدس« لــم ولــن يُغمــد، 
ــدس  ــي الق ــطني ف ــن فلس ــة م ــى بقع ــداء عل وأي اعت
ــكل  ــى ال ــداء عل ــو اعت ــل ه ــل احملت ــة والداخ والضف
الفلســطيني، يعطــي للمقاومــة فــي غــزة كمــا فــي 

ــا. ــرد عليه ــق بال ــدس احل ــة والق ــتات والضف الش

واعتبــر أن الوحــدة التــي شــق طريقهــا الشــعب 
ــرارات  ــذ ق ــب تنفي ــة تتطل ــدة امليداني ــة والوح باملقاوم
ــي بفــك  ــي واملركــزي واإلجمــاع الوطن اجمللســني الوطن
االرتبــاط مــع االحتــالل، وحتريــر املؤسســة الوطنيــة مــن 
اشــتراطات الرباعيــة الدوليــة عبــر التحلــل مــن اتفــاق 
أوســلو ومالحقــه والتزاماتــه السياســية واألمنيــة 
ــى  ــاء التوقعــات عل ــة، ومغــادرة الرهــان وبن واالقتصادي

ــات.147 ــار املفاوض مس

االثنني 2021/8/23 

هدم 5  منازل ومنشآت قيد اإلنشاء في أم الفحم

اإلســرائيلية  الســلطات  وجرافــات  آليــات  هدمــت 
بحمايــة قــوات مــن الشــرطة ووحداتهــا اخلاصــة، 
ومنشــآت قيــد اإلنشــاء فــي ام الفحــم، بذريعــة البنــاء 
ــم  ــان التنظي ــاً أن جل ــس، علم ــاح أم ــص، صب دون ترخي
ــدم  ــهر به ــدة أش ــل ع ــارات قب ــدرت إخط ــاء أص البن

ــآت. ــرات املنش عش

ــرطة  ــت الش ــر، داهم ــاح الباك ــاعات الصب ــذ س ومن
ــة ووادي  ــة سويس ــة منطق ــدات اخلاص ــززة بالوح مع
ــالق  ــت بإغ ــم، وقام ــي أم الفح ــم ف ــة وواد ملح احلرمي
ــت  ــا، وقام ــاً عليه ــت طوق ــا وفرض ــة وحصاره املنطق
بهــدم 5 منــازل ومنشــآت ومت تغــرمي أصحابهــا، بضمنها 
هــدم ملنزلــني ومنشــآت ومت تغــرمي أصحابهــا، بضمنهــا 
ــدم  ــا مت ه ــن، كم ــة جباري ــود لعائل ــني تع ــدم ملنزل ه

ــاء.  ــد اإلنش ــة قي ــآت جتاري ــع ومنش مجم
147  جريدة األيام
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املنــازل  وأصحــاب   , الســكان  الشــرطة،  ومنعــت 
ــا  ــي طاله ــة الت ــى املنطق ــذ إل ــن النواف ــآت م واملنش
ــة لعشــرات اجلرافــات واجملنــزرات  الهــدم، ووفــرت احلماي

ــدم.  ــذ اله ــرعت بتنفي ــي ش الت

ــرائيلية،  ــلطات اإلس ــدرت الس ــي، اص ــار املاض ــي أي وف
قــررات هــدم لبيــوت قيــد اإلنشــاء فــي مدينــة أم 
الفحــم، وشــملت القــرارات واإلخطــارات 25 منــزالً قيــد 

ــة.  ــة ووادي احلرمي ــي سويس ــاء ف اإلنش

ــازل  ــدم املن ــي ه ــداً ف ــة تصعي ــدات عربي ــهد بل وتش
ــدم  ــة ع ــة بذريع ــورش الصناعي ــة وال ــال التجاري واحمل
الترخيــص، حيــث متتنــع جلــان البنــاء والتنظيــم علــى 
ــدم. ــي اله ــارع ف ــازل وتس ــص للمن ــتصدار التراخي اس

ويســتمر هــدم املنــازل العربيــة فــي البــالد رغــم اإلعالن 
ــم  ــون التنظي ــي قان ــد 116 ف ــل بن ــد تعدي ــن جتمي ع
ــه يجمــد هــدم آالف املنــازل العربيــة  ــاء، وقيــل إن والبن

ــا. ــع هدمه ــا ومن ــح ترخيصه ــا يتي ــني م لعامل

ــم  ــون التنظي ــى قان ــتناداً إل ــات اس ــت عملي وتواصل
ــه،  ــون كامينتــس« جــزءاً من ــر »قان ــذي يعتب ــاء ال والبن

ــي. ــون األراض ــى قان ــة إل باإلضاف

ــة  ــات هندس ــام آلي ــم قي ــة أم الفح ــتنكرت بلدي واس
تابعــة للجنــة التنظيــم اللوائيــة حيفــا والرقابــة 
ــرطة،  ــن الش ــرة م ــوات كبي ــة بق ــة محروس القطري
ــد  ــني خال ــة للمواطن ــوت تابع ــدم بي ــس، به ــاح أم صب
ــن، فــي منطقــة  ــر عثمــان جباري ــن وجاب فهمــي جباري
ــاء  ــة البن ــم، بحج ــية وواد ملح ــة وسوس وادي احلرمي

ــص. ــر املرخ غي

وأكــدت بلديــة أم الفحــم فــي بيــان أنهــا تســعى منــذ 
ــى  ــة، وعل ــات اخملتص ــام اجله ــرة أم ــود كبي ــرة وبجه فت
ــا  ــاء حيف ــم والبن ــة للتنظي ــة اللوائي ــها اللجن رأس
واجمللــس القطــري للتنظيــم والبنــاء، مــن أجــل جتميــد 
ــال  ــداً، وإدخ ــة حتدي ــذه املنطق ــي ه ــدم ف ــر اله أوام
ــص  ــى تراخي ــول عل ــم للحص ــن التنظي ــوت ضم البي

ــاء. بن

وفعــال حصلــت البلديــة علــى ميزانيــة أوليــة بقيمــة 4 
ماليــني شــيكل إلعــداد مخطــط تفصيلــي للمنطقــة 
املذكــورة مبســاحة 26000 دومن تغطــي كل منطقــة، 
وتبعــد شــبح الهــدم عــن العديــد مــن البيــوت التــي 
مت إخطارهــا بالهــدم، وهنــاك بيــوت فعــال حضــر 
أصحابهــا وأبلغوهــا بأوامــر هــدم وصلتهــم ومت تقــدمي 
ــني  ــهر حل ــدة أش ــث ع ــة بالتري ــة اللوائي ــات للجن طلب
ــاء  ــا ج ــب م ــي، بحس ــط التفصيل ــن اخملط ــاء م االنته

ــان. فــي البي

وتابــع البيــان »البلديــة مســتمرة بإعــداد اخملطــط 
التفصيلــي مــن أجــل احلفــاظ علــى بيــوت مواطنينــا 
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــق كثي ــي مناط ــة وف ــذه املنطق ــي ه ف
ــذي  ــني ال ــة باملواطن ــب البلدي ــه، تهي ــم، وعلي أم الفح
يصلهــم إخطــارات وإنــذارات هــدم بالتوجــه إلــى 
ــوع  ــم باملوض ــة وإبالغه ــي البلدي ــة ف ــم الهندس قس
للمســاعدة قــدر اإلمــكان مبنــع أيــة عمليــة هــدم فــي 

ــا«.148 بلدن

شــاكيد تهــدد بإســقاط بإســقاط احلكومــة إذا جــرت 
مفاوضــات حــول حــل الدولتــني 

هــددت وزيــرة الداخليــة اإلســرائيلية، أييليــت شــاكيد، 
ــر  أمــس األحــد، بإســقاط احلكومــة فــي حــال قــرر وزي
اخلارجيــة و«رئيــس احلكومــة البديــل«، بائيــر لبيــد، دفــع 
ــني  ــل الدولت ــاه ح ــطينيني باجت ــع الفلس ــات م مفاوض
بعــد التنــاوب علــى رئاســة احلكومــة ورفضــت شــاكيد 
ــة  ــام دول ــمل قي ــة تش ــوية سياس ــة لتس أي إمكاني
ــة  ــة برئاس ــة احلالي ــة احلكوم ــالل والي ــطينية خ فلس
رئيــس حزبهــا »ميينــا«، نفتالــي بينيــت. وقالــت لإلذاعــة 
ــن  ــذا، فل ــدث ه ــه« إذا ح ــرائيلية كان »إن ــة اإلس العام

تكــون هنــاك حكومــة«.

ــه فــي حــال طــرح موضــوع حــل  وأضافــت شــاكيد أن
لقــاء  خــالل  الفلســطيني   – اإلســرائيلي  الصــراع 
الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، مــع بينيــت فــي البيــت 
األبيــض، يــوم اخلميــس املقبلــن فــإن »بينيــت ســيقول 
ــني، وموقفــه معــروف، وتقــرر  ــه يعــارض حــل الدولت إن
لــدى تشــكيل هــذه احلكومــة عــدم التعامــل مــع هــذا 
ــاً«. ــة أيض ــس احلكوم ــرف راي رئي ــدن يع ــوع، وباي املوض

وتابعــت أنــه »لــن تقــوم دولــة فلســطينية خــالل واليــة 
احلكومــة التــي نحــن أعضــاء فيها، وهــذا األمــر معروف 
للبيــد واالعضــاء فــي احلكومــة مــن )أحــزاب( اليســار 
ــه فــي هــذه احلكومــة ال نتعامــل مــع  وكان واضحــاً أن
مواضيــع يوجــد اختــالف حولهــا«. وتأتــي أقوال شــاكيد 
رداً علــى تصريحــات أدلــى بهــا لبيــد لإلذاعــة نفســها، 
يــوم اخلميــس املاضــي، حيــث قــال إنــه ال يوجــد توافــق 
فــي احلكومــة احلاليــة حيــال القضيــة الفلســطينية، 
واضــاف أنــه بالرغــم مــن أنــه يؤيــد حــل الدولتــني، إال أن 

هــذا لــن يحــدث فــي احلكومــة احلاليــة.149 

مواطنــون يتظاهــرون أمــام ســجن مجــدو للمطالبــة 
باإلفــراج الفــوري عــن معتقلــي الهبــة الشــعبية

148  جريدة القدس

149  جريدة القدس
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نظمــت، مســاء أمــس، تظاهــرة حاشــدة أمــام ســجن 
مجــدو، وذلــك إســناداً ملعتقلــي الهّبــة الشــعبية 
التــي جــاءت التحامــاً مــع القــدس وغــزة، وضــّد 
اعتــداءات املســتوطنني وقــوات األمــن اإلســرائيلية 

 في البلدات العربية في أيار املاضي. 
ورفــع املتظاهــرون الذيــن وصلــوا مــن مختلــف البلــدات 
حملــة  بوقــف  تُطالــب  الفتــات  العربيــة،  واملــدن 
ــي  ــع معتقل ــراح جمي ــوري لس ــالق ف ــاالت، وإط االعتق
ــن  ــي، وم ــار املاض ــهر أي ــي ش ــت ف ــي اندلع ــة الت الهّب
الشــعارات التــي رفعهــا املشــاركون: »ال الســجن 
ــة ألبنائنــا«، »أطلقــوا ســراح  ــاق وال الســجان«، »احلري ب

 املعتقلني فوراً«، »ال بد للقيد أن ينكسر«. 
بإطــالق  تنــادي  هتافــات  املتظاهــرون  ردد  كمــا 
ــل  ــض التنكي ــوري، وترف ــكل ف ــني بش ــراح املعتقل س
ــرى  ــون واألس ــا املعتقل ــرض له ــي يتع ــداءات الت واالعت
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، مــن قبــل الشــرطة 

ــاباك(. ــام )الش ــن الع ــاز األم وجه

ــكا  ــن ع ــاس م ــي عب ــاب قص ــدة الش ــفت وال وكش
ــن  ــي، أن األم ــار املاض ــذ 30 أي ــل من ــاً(، املعتق )21 عام
اإلســرائيلي مينــع الزيــارات عــن ابنهــا، كمــا مينــع إمداده 
باحتياجاتــه األساســية، موضحــة أن آخــر مــرة ســمح 

 للعائلة بزيارة قصي كانت قبل شهر. 
ــداءات،  ــل واالعت ــون للتنكي ــرى يتعرض ــدت أن األس وأك
ويتــم اعتقالهــم فــي ظــروف إنســانية صعبة، مشــيرة 
ــن  ــاً م ــرة، بالغ ــدة قصي ــل م ــلمت، قب ــا تس ــى أنه إل
أحــد املستشــفيات لتدفــع تكاليــف عــالج ابنهــا الــذي 
ــه،  ــرة اعتقال تلقــى عالجــاً فــي املستشــفى خــالل فت

 األمر الذي يؤكد تعرضه للتعذيب. 
وطالبــت عبــاس بإطــالق ســراح جميــع املعتقلــني فــوراً، 
مشــددة علــى ضــرورة »مســاندة ذوي املعتقلــني الذين ال 
يريــدون ســوى االطمئنــان علــى أبنائهــم، وعــدم تركهم 
لوحدهــم فــي صراعهــم مــع الســلطات اإلســرائيلية«. 
ــة،  ــد برك ــة، محم ــة املتابع ــس جلن ــدد رئي ــدوره، ش ب
ــناداً  ــة« إس ــة اجلماهيري ــرورة »الوقف ــى ض ــك عل كذل
لألســرى، إلــى جانــب املســار القضائــي وعمــل احملامــني 

 واملتابعة الدولية واإلعالمية للقضية. 
وأشــار إلــى »عمــق جرميــة« الســجان اإلســرائيلي، 
ــة  ــب لدرج ــون للتعذي ــبان املعتقل ــرض الش ــث تع بحي
أن أمــاً لــم تتمكــن مــن التعــرف علــى ولدهــا عندمــا 
ســمح لهــا بزيارتــه. وشــدد علــى أن إجــرام املؤسســة 
ــة انتقــام ســادية  ــر عــن »محاول اإلســرائيلية إمنــا يعب
ــة«. ــالل الهّب ــداءات خ ــدوا لالعت ــذي تص ــبان ال ــن الش م

بصــدد  املتابعــة  جلنــة  أن  بركــة  وأوضــح 
حقــوق  ملنظمــات  لتقدميهــا  مذكــرة  صياغــة 

باإلضافــة  الدوليــة،  واملنظمــات  اإلنســان 
 إلى متابعة املسار القضائي للمعتقلني. 

وأكــدت والــدة الشــهيد موســى حســونة الــذي قتــل 
برصــاص مســتوطن خــالل أحــداث الهّبــة، أن املعتقلــني 
ــم  ــوب، رغ ــل أي ــا املعتق ــم ابنه ــن بينه ــد، وم ــن الل م
تقــدمي لوائــح اتهــام بحقهــم وانتظارهــم للمحاكمــة، 
جهــات  مــن  التعذيــب  أنــواع  لشــتى  يتعرضــون 

ــق.150 التحقي

مســتوطنون يضرمــون النــار بعشــرات اشــجار 
الزيتــون جنــوب نابلــس

ــرات  ــار بعش ــني، الن ــوم االثن ــتوطنون، الي ــرم مس اض
ــس. ــوب نابل ــن جن ــي بوري ــي اراض ــون ف ــجار الزيت اش

وأفــاد شــهود عيــان لـ«وفــا«، بــأن مجموعــة مــن 
بعشــرات  النــار  أضرمــت  »يتســهار«،  مســتوطني 
أشــجار الزيتــون، فــي أرض املواطــن أكــرم عمــران 

الواقعــة فــي اجلهــة اجلنوبيــة لقريــة بوريــن.

ــي  ــي أراض ــة ف ــوا خيم ــد نصب ــتوطنون ق وكان مس
بوريــن مؤخــرا، إال ان قــوات االحتــالل أزالتهــا فــي وقــت 

ــق. الح

األزمة اللبنانية تثقل على مخيم شاتيال

ــة،  ــة كاف ــق اللبناني ــن املناط ــدة م ــافة واح ــى مس عل
اخمليمــات الفلســطينية تئــن حتــت وطــأة أزمــات لبنــان 
اخلانقــة التــي تفاقــم فقرهــا وحرمانهــا.. شــاتيال التــي 
اعتــادت أن تعتصــر آالمهــا ليســت إال بقعــة جغرافيــة 
فــي قلــب العاصمــة بيــروت، ولــو غــض املعنيــون فــي 
لبنــان والعالــم أنظارهــم زمنــاً طويــالً، فالبــؤس ال بــد 
أن يفيــض منســوبه ويضــع اجلميــع أمــام مســؤولياته 
فــي إدارة كارثــة وشــيكة.. ولعــل شــاتيال اليــوم برســم 
ــذ 72  ــطني من ــعب الفلس ــوء الش ــى جل ــن تبن كل م
عامــا باملؤامــرات واالتفاقيــات وتخلــى حتــى عــن إغاثته 
وكل مــن يهتــف ليــال ونهــارا حلريــة فلســطني ويرتضــي 
ــر. ــتاتهم املري ــي ش ــا ف ــود أهله ــى صم ــدوس عل  ال

جبــل نفايــات يطالعــك علــى مدخــل مخيــم شــاتيال، 
ــادوه منــذ عقــود،  ــن اعت ــم يعــد يقلــق ســكانه الذي ل
فحكايــا اخمليــم بــدت كأنهــا تتقلــب مــع مســتجدات 
البــالد التــي بدلــت اهتماماتهــم، وآخرهــا تأمــني شــربة 
ــة،  ــم املتواضع ــيء منازله ــة« تض ــة و«ملب ــاء نظيف م
ــت  ــامعك وأن ــى مس ــل إل ــذي يدخ ــم ال ــو حديثه ه
ــدره. ــروك لق ــل واملت ــم املهم ــة اخملي ــي أزق ــول ف  تتج

أوجاعهــم  شــاتيال  أهالــي  يلملــم  أخــرى  مــرة 
بعــزة وصمــت خلــف أبــواب منازلهــم التــي لــو 
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فاقمتــه  ممــا  الكثيــر  الكثيــر  طرقتهــا لســمعت 
أصــال. املتــردي  وضعهــم  علــى  اللبنانيــة   األزمــة 

تركــت أم هانــي ابنــة بلــدة جاحــوال فــي قضــاء صفــد 
محــل اخلضــار الصغيــر الــذي عملــت فيــه علــى مــدى 
ــم، تقــول: »ارتفعــت أثمــان  عشــرة أعــوام وســط اخملي
اخلضــار والفواكــه كثيــراً بحيــث لــم أعــد قــادرة علــى 
 تســديدها وال اهــل اخمليــم قــادرون علــى شــرائها”.

ــل  ــا العاط ــع ابنه ــش م ــي تعي ــي الت ــف أم هان وتضي
عــن العمــل كغيــره مــن شــباب اخمليــم: »حــال اخمليــم 
تغيــر كثيــرا مــن جــراء األزمــة، لقــد كان مبثابــة 
البيــت الواحــد الــذي كنــا نتقاســم فيــه صحــن 
ــوة  ــاس عن ــت الن ــة فرق ــوم، فاألزم ــا الي ــام، أم الطع
 وبــات كل واحــد يفكــر بتأمــني منزلــه وعائلتــه”.

وحصــار  احلــروب  أيــام  إلــى  األزمــة  وتأخذهــا 
نشــهد  »لــم  فتعّلــق:   1982 العــام  فــي  بيــروت 
اليــوم”. نشــهده  مــا  احلصــار  أيــام  فــي   حتــى 

ــي  ــي ف ــوث بيئ ــة تل ــذر بكارث ــاه ين ــح املي وإذا كان ش
لبنــان كانــت قــد حــذرت منــه مؤسســات دوليــة 
ــف،  ــا اليونيس ــن بينه ــرة وم ــة األخي ــي اآلون ــدة ف عدي
ــه  ــى كل قاطني ــر عل ــوس اخلط ــدق ناق ــم ي ــإن اخملي ف
بســبب التلــوث وصعوبــة تأمــني امليــاه النظيفــة؛ 
ــع تكلفتهــا. ــة دف ــدة مــن بينهــا صعوب  ألســباب عدي

محمــد أيــوب الــذي يعتنــي فــي إمــداد اخمليــم بكهربــاء 
ــتهان  ــزء ال يس ــي ج ــن تخل ــدث ع ــاه حت ــدات واملي املول
ــدات  ــة املول ــتراك بخدم ــن االش ــكان ع ــن الس ــه م ب
لعجزهــم عــن دفــع املبالــغ املتوجبــة، كمــا نّبــه 
ــرة  ــراض خطي ــن أم ــدة« م ــاة اجلدي ــر »احلي ــوب عب أي
قــد تصيــب ســكان اخمليــم كاشــفاً عــن أن ميــاه 
ــتعمال  ــة لالس ــر قابل ــة وغي ــم ملوث ــي اخملي ــرب ف الش
حتــى فــي خدمــة املنــازل وهــذا مــا ظهــر عبــر نتائــج 
ــة”. ــرات اخملتص ــي اخملتب ــا ف ــي مت فحصه ــات الت  العين

األصــل  فــي  آبــار  ميــاه  امليــاه  هــذه  إن  وأضــاف 
واملراقــب  الصحيــح  للتكريــر  خاضعــة  غيــر  إمنــا 
النــاس يشــربون منهــا  ذلــك،  الليــزر، ومــع  عبــر 
بســبب عــدم توفــر البديــل؛ وألنهــم غيــر قادريــن 
 علــى شــراء امليــاه مــن شــركات امليــاه املوثوقــة.

ــني  ــدة«، أم ــاة اجلدي ــت »احلي ــر التق ــتيضاح أكث ولالس
ــر الفلســطينية، وأمــني  ســر فصائــل منطمــة التحري
ســر حركــة فتــح فــي مخيــم شــاتيال كاظــم حســن 
ــاء. ــاء والكهرب ــم بامل ــة اخملي ــع تغذي ــا واق ــنّي لن ــذي ب  ال

 عــن ميــاه اخلدمــة، أوضــح كاظــم أن 15% مــن ســكان 
ــة  ــار تديرهــا جلن ــع آب ــاه أرب ــم يســتفيدون مــن مي اخملي
ــا  ــا، فيم ــا له ــتراكات يدفعونه ــل اش ــف مقاب التحال
بئريــن  األهالــي مــن  أي 85% مــن  الباقــي  يتغــذى 
ــل  ــكر مقاب ــدران وس ــيدين ب ــودان للس ــني يع خاصت
ــهرياً. ــرة ش ــف لي ــني ا60 -80 أل ــراوح ب ــتراكات تت  اش

ــي  ــة ف ــواد املعدني ــبة امل ــن أن نس ــف ع ــم كش كاظ
الفــا، بينمــا  امليــاه تصــل مــا بــني 15 و18  تلــك 
ــوي  ــواد حتت ــي م ــبة 600، وه ــدى النس ــب أن ال تتع يج
علــى نســبة عاليــة مــن األمونيــا، وبالتالــي هــي 
ضــارة وتتســبب بأمــراض كثيــرة وبرطوبــة عاليــة 
ــتخدامها. ــراء اس ــن ج ــاث م ــدأ االث ــازل وص ــي املن  ف

ولفــت إلــى أن نقــص الوقــود فــي لبنــان أدى إلــى 
ــا  ــهولة، م ــار بس ــن اآلب ــاه م ــحب املي ــتحالة س اس
اضطــر األهالــي لشــراء امليــاه بــأكالف عاليــة والرضــوخ 
ــا  ــا اضافي ــب عبئ ــع رت ــذا بالطب ــار، وه ــزاز التج البت
ــى  ــدة عل ــاكل عدي ــي مش ــي تعان ــرة الت ــى األس عل
 رأســها البطالــة والغــالء الفاحــش فــي األســواق.

ــاه الشــرب أضــاف كاظــم: »حصــة  ــق مبي وفيمــا يتعل
مقطوعــة  للشــرب  الصاحلــة  امليــاه  مــن  اخمليــم 
ــد  ــنوات بع ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــي من ــكل نهائ بش
ــاس  ــر الن ــا يضط ــاورة، مم ــق مج ــى مناط ــا إل حتويله
رقابــة  أي  دون  تــوزع  التــي  بالغالونــات  لشــرائها 
ــون  ــعر الغال ــراوح س ــعرها ويت ــا أو س ــى نوعيته عل
 )ســعة 20 ليتــرا( بــني 8 آالف الــى 12 ألــف ليــرة.

وبخصــوص الكهربــاء أشــار كاظــم إلــى وجــود 5 
ــذي  ــة تغ ــدرة إجمالي ــة بق ــاء الدول ــوالت لكهرب مح
ــن  ــل ع ــم ال تق ــة اخملي ــاً ان حاج ــر علم ــف أمبي 40 أل
ــر  ــط الكبي ــل الضغ ــؤدي وبفع ــا ي ــر، م ــف أمبي 60 أل
ــل. ــالت التوصي ــع وكاب ــز القط ــي مراك ــآكل ف ــى ت  إل

أهــل اخمليــم يســددون بانتظــام االشــتراكات ملؤسســة 
كهربــاء لبنــان التــي ال تؤمــن اخلدمــة اليــوم ألكثــر مــن 
ســاعتني فــي اخمليم، مــا يضطرهم كغيرهم من ســكان 
 لبنــان للجــوء إلــى االشــتراك فــي املولــدات الكهربائية.

وتتفــاوت االشــتراكات بــني أصحــاب املولــدات، فهنــاك 
مــن يتقاضــى 300 ألــف ليــرة على الـــ 2.5 أمبيــر مقابل 
ــوم الواحــد وآخــر يتقاضــى  ــة فــي الي 8 ســاعات تغذي
اليــوم.  450 ألفــا مقابــل تغذيــة 12 ســاعة فــي 

ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــر فصائ ــني س أم
وأمــني ســر حركــة فتــح فــي شــاتيال كاظــم حســن 
الــذي اعتبــر أن مــا يقــل عــن مســاحة نصف كيلــو متر 
يســكنها 25 ألــف نســمة، ال تدخــل بيوتهــم الشــمس 
وال الهــواء وال امليــاه، هــو موطــن رحــب للجراثيــم 
ــد ال  ــان يعيــش أزمــة ق ــالً: »إن لبن ــم قائ والعــدوى، خت
تنتهــي، واخمليــم جــزء ال يتجــزأ مــن الواقــع بــل وزيــادة 
عليــه مــن التمييــز ونقــص فــرص العمــل وشــح فــي 
اخلدمــات وتهــرب مــن املســؤوليات لظــروف قــد تكــون 
مرتبطــة بامللكــوت األعلــى، مــن هنــا ال بــد مــن صرخــة 
مدويــة، يجــب إنقــاذ اخمليــم ألن الفقــر يخلــف الكثيــر 
ــال”. ــف احل ــا أن نوق ــدر فيه ــة ال نق ــل ملرحل ــد نص  وق

مــن جهتهــا، اوضحــت عضــو جلنــة العمــل االجتماعي 
ــال  ــت جم ــية مرف ــعبة الرئيس ــي الش ــح ف ــة فت حلرك
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صابــر أنــه ومــن خــالل زياراتهــم امليدانيــة لألســر تبــني 
أن هنــاك حــاالت كثيــرة ذات عــوز شــديد وبحاجــة إلــى 
ــاالت  ــع للح ــوء توزي ــاك س ــة، وأن هن ــاعدات دوري مس
االجتماعيــة التــى تقــدم لهــا وكالــة غــوث وتشــغيل 
ــهر،  ــة أش ــروا« كل ثالث ــطينيني »أون ــني الفلس الالجئ
وهــذا يتطلــب إعــادة النظر بــه وفــق معاييــر اجتماعية 
ــاالت  ــكن وح ــوء املس ــى س ــة إل ــذا إضاف ــفافة، ه ش
املــرض التــي ال تغطيهــا األونــروا وتتابعهــا اللجنــة عــن 
ــادي البيضــاء،  ــق الضمــان الصحــي وأصحــاب األي طري
ورغــم أن هنــاك جمعيــات عديــدة إال أن بعضهــا ال 
يقــدم اال اجلــزء اليســير ممــا يصلهــا وفــي بعــض 

ــفافية.151 ــر الش ــن معايي ــدا ع ــان بعي األحي

الثاثاء 2021/8/24  

كشــف  فــي  فشــل  جيشــنا  »يديعــوت«: 
»املســلح  ســروال  فــي  اخملبــأ  املســدس 

» لفلســطيني ا

قالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبريــة، إن 
البريــة  اإلســرائيلية  واالستشــعار  الرصــد  أجهــزة 
ــطيني  ــلح الفلس ــد املس ــي رص ــلت ف ــة، فش واجلوي
الــذي أطلــق النــار علــى جنــدي إســرائيلي مــن مســافة 

ــي.  ــبت املاض ــر، الس صف

وأوضحــت الصحيفــة فــي عددهــا الصــادر أمــس، 
أن أجهــزة االستشــعار األرضيــة اخملصصــة لرصــد 
حتــركات املقاومــني الفلســطينيني، والطائــرات املســيرة 
ــي  ــا ف ــلت جميعه ــة، فش ــو بكثاف ــي اجل ــرة ف املنتش
رصــد املســلح الــذي أصــاب اجلنــدي اإلســرائيلي بجــراح 

ــرة. خطي

ــن  ــاس م ــى قن ــار عل ــق الن ــلح أطل ــت أن املس وأضاف
ــالل »املســتعربون«  الوحــدة الســرية فــي جيــش االحت
ــق. ــوال الطري ــرواله ط ــي س ــه ف ــي مسدس ــد أن أخف بع

ولفتــت إلــى أن الشــاب الفلســطيني أخــرج مسدســه 
ــالل  ــات خ ــالث رصاص ــق ث ــل أن يطل ــوان، قب ــض ث لبع
اإلســرائيلي،  اجلنــدي  صــوب  احلائــط  فــي  فتحــه 
فأصابــت إحداهــا رأســه مــن مســافة صفــر، فســقط 

ــف.152  ــى اخلل إل

الغــارات اإلســرائيلية علــى األبــراج ترقــى إلــى 
»جرائــم حــرب« 

ــة  ــش« احلقوقي ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم قال

151  جريدة الحياة الجديدة

152  جريدة القدس

ــرت  ــي دم ــرائيلية الت ــة اإلس ــارات اجلوي ــني، إن الغ اإلثن
أربعــة أبــراج شــاهقة فــي مدينــة غــزة أثنــاء العــدوان 
األخيــر علــى غــزة فــي ايــار 2021 يبــدو أنهــا انتهكــت 

ــرب. ــم ح ــى جرائ ــى إل ــد ترق ــرب وق ــني احل قوان

ــك  ــا، أن تل ــول له ــر مط ــي تقري ــة ف ــارت املنظم وأش
ــردت  ــرار، وش ــاورة بأض ــي اجمل ــت املبان ــات اصاب الهجم
عشــرات العائــالت، وأغلقــت عشــرات الشــركات التــي 

ــاس.  ــن الن ــر م ــش لكثي ــبل العي ــر س ــت توف كان

ــت  ــار هاجم ــني 11 و15 أي ــه ب ــر، فإن ــب التقري وبحس
القــوات اإلســرائيلية أبــراج هنــادي، واجلوهرة، والشــروق، 
واجلــالء فــي حــي الرمــال املكتــظ بالســكان، وفــي كل 
هجمــة، حــذر اجليــش اإلســرائيلي شــاغلي املبانــي مــن 
هجمــات وشــيكة، مــا ســمح بإجالئهــم، حيث ســويت 
ثــالث مبــاٍن علــى الفــور بــاالرض بينمــا أصيــب املبنــى 
ــع، اجلوهــرة، بأضــرار جســيمة ومــن املقــرر هدمــه. الراب

ــادل،  ــرائيلية جت ــلطان اإلس ــإن الس ــر، ف ــاً للتقري ووفق
ــتخدمت  ــلحة اس ــطينية املس ــل الفلس ــأن الفصائ ب
األبــراج ألغــراض عســكرية، لكنهــا لــم تقــدم اي دليــل 

يدعــم هــذه املزاعــم.

وقــال ريتشــارد ويــر الباحــث فــي قســم األزمــات 
والنزاعــات فــي هيومــن رايتــس ووتــش »تســببت 
ــدو  ــا يب ــى م ــة عل ــر القانوني ــرائيلية غي ــارات اإلس الغ
علــى أربعــة أبــراج فــي مدينــة غــزة بأضــرار جســيمة 
ــن  ــطينيني الذي ــن الفلس ــى م ــدد ال يحص ــة لع ودائم
ــال  ــن األعم ــتفادوا م ــوقوا، واس ــوا، وتس ــوا، وعمل عاش
ــرائيلي  ــش اإلس ــى اجلي ــاك، عل ــودة هن ــة املوج التجاري
ــه  ــه اعتمــد علي ــي يقــوم إن ــة الت ــاً األدل أن يقــدم علن

ــات.153 ــذه الهجم ــذ ه لتنفي

هيئــة حقوقيــة: 92 شــخصا أمــام النيابــة 
اليــوم علــى خلفيــة فعاليتــي رام اهلل

ــى  ــث عل ــوم الثال ــس، للي ــن، أم ــزة األم ــت أجه قام
التوالــي، بتوقيــف عــدة أشــخاص، علــى خلفيــة 
مشــاركتهم فــي اعتصــام ضــد االعتقــال السياســي، 
ــن  ــوة م ــط رام اهلل، بدع ــارة وس ــد دوار املن ــم عن نظ

ــطاء. نش

وعــرف مــن بــني املوقوفــني احملامــي محمــد عــالن، 
ــؤي األشــقر،  ــو العــز، ول ــم أب واألســيران احملــرران إبراهي
ــاً(، وكان  ــاف )71 عام ــر عس ــط عم ــى الناش ــة إل إضاف
ــث  ــني، حي ــف دام ليوم ــد توقي ــس بع ــه أم ــرج عن أف
اعتقــل قبيــل تنظيــم وقفــة احتجاجيــة فــي رام اهلل 

153  جريدة القدس
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ــي  ــة ف ــق العدال ــة بتحقي ــي، للمطالب ــبت املاض الس
ــرام  ــس واحت ــات، وتكري ــزار بن ــل الناشــط ن ملــف مقت
ــة التــي  ــع إقامــة الفعالي ــات، علمــا أن األمــن من احلري

ــتقلة. ــر مس ــعبية وأط ــراكات ش ــا ح ــت إليه دع

وأكــد مديــر مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« 
ــراً  ــة، معب ــخاص األربع ــف األش ــة، توقي ــد كراج مهن

عــن إدانتــه ورفضــه ملــا حصــل.

وأوضــح كراجــة فــي حديــث لـ«األيــام«، أن 29 شــخصاً 
ممــن مت توقيفهــم يومــي الســبت واألحــد املاضيــني فــي 
رام اهلل، علــى خلفيــة نيتهــم املشــاركة فــي فعاليتــني 
بتحقيــق  وللمطالبــة  السياســي  االعتقــال  ضــد 
ــا،  ــن إقامتهم ــع األم ــات، من ــف بن ــي مل ــة ف العدال
ــد  ــي ق ــة، والت ــة العام ــام النياب ــوم أم ــيمثلون الي س

ــاء. ــى القض ــم إل ــة ملفاته ــراراً بإحال ــذ ق تتخ

وأوضــح كراجــة، أنــه ال يــزال هنــاك نحــو 15 موقوفــاً، 
مــن ضمنهــم األســير احملــرر خضــر عدنــان، والناشــط 
فــادي قرعــان، اللــذان مت متديــد توقيفهمــا مــدة 48 

ــة. ــة النياب ــى ذم ــاعة عل س

وبــني أن اجملموعــة حاولــت اإلفــراج عــن كافــة املوقوفــني 
بيــد أنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك، منوهــا باملقابــل إلــى 
أنــه مت إطــالح ســراح كل محمــد العطــار، وأحمــد 
أبــو ناصــر، وخلــدون بشــارة وهــو مديــر مركــز املعمــار 
إلــى  إضافــة  البرغوثــي،  ومعــني  »رواق«،  الشــعبي 

ــه. ــد توقيف ــذي أعي ــاف، ال عس

ــم  ــرى توقيفه ــن ج ــة م ــن غالبي ــراج ع ــني أن اإلف وب
مطلــع األســبوع احلالــي، ال يعنــي إغــالق ملــف القضية 
بالنســبة إليهــم، مشــيرا إلــى أن النيابــة ســتحدد إذا 
مــا كان ســيتم طــي امللفــات أو حتويلهــا للمحكمــة.

وكانــت اجملموعــة أشــارت إلــى تدهــور احلالــة الصحيــة 
للناشــط جهــاد عبــدو، علمــا أن النيابــة العامــة فــي 
رام اهلل رفضــت طلبــا بإخــالء ســبيله، وســيعرض 

ــة. ــى النياب ــوم عل الي

كمــا لفتــت إلــى رفــض النيابــة إخالء ســبيل الناشــط 
يوســف شــرقاوي، وهــو أســير محــرر، أوقــف يــوم 
الســبت املاضــي، مبينــة أنــه ســيعرض علــى النيابــة 

ــوم.154 ــاً الي أيض

مخطط اســتيطاني جديد يســعى لاســتياء 
علــى 86 دومنـًـا مــن أراضــي قلقيلية

مــن املتوقــع أن يصــادق االحتــالل اإلســرائيلي يــوم غــد 

154  جريدة األيام

ــي  ــن أراض ًــا م ــى 68 دومن ــتيالء عل ــى االس ــاء، عل األربع
ــح مشــروع  ــة، لصال ــني فــي محافظــة قلقيلي املواطن
ــني  ــط ب ــارع يرب ــعة ش ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه اس
مدينتــي قلقيليــة ونابلــس، أو مــا يســمى »شــارع 
رقــم 55«، وذلــك وفًقــا مــا أوردتــه صحيفــة »هآرتــس« 

ــاء. ــوم الثالث ــرائيلية الي اإلس

ــيع  ــط لتوس ــود مخط ــن وج ــس« ع ــفت »هآرت وكش
ــاء 5650  ــي ببن ــارع، يقض ــة للش ــتوطنات احملاذي املس
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

ــة. املقبل

ــف  ــؤول مل ــح مس ــك، أوض ــى ذل ــه عل ــي تعقيب وف
االســتيطان فــي محافظــة قلقيليــة محمــد أبــو 
ــام 2019،  ــدر ع ــرار ص ــذا الق ــا«، أن ه ــيخ، لـ«وف الش
ويتضمــن االســتيالء علــى نحــو 85 دومنـًـا مــن أراضــي 
ــوب احملافظــة، وتوســعة الشــارع  ــة جن ــة وحبل قلقيلي

ــرًا. ــني 60-150 مت ــا ب ــه م ــراوح عرض ــور ليت املذك

ــث  ــاتل«، حي ــارع املش ــرف بـــ »ش ــارع يع ــني أن الش وب
ينتشــر علــى جانبيــه 14 مشــتاًل زراعًيــا، تشــّغل مئــات 
ــة  ــرة، باإلضاف ــو 500 أس ــا نح ــاش منه ــال، ويعت العم

ــة. ــار ارتوازي إلــى وجــود أربعــة آب

وأضــاف أبــو الشــيخ أن االحتــالل يهــدف مــن خــالل هذا 
املشــروع االســتيطاني إلــى إنهــاء العالقــة بــني مدينــة 
قلقيليــة وبلــدة حبلــة، عبــر االســتيالء علــى األراضــي 
الزراعيــة بينهمــا، كمــا أنــه يفتــح اجملــال لربــط مدينــة 
»كفــار ســابا« داخــل أراضــي الـــ 48 مــع مســتوطنة 
»الفــي منشــه« اجلاثمــة علــى أراضــي املواطنــني فــي 
قلقيليــة وحبلــة، والعمــل بذلــك علــى إلغــاء الوجــود 

الفلســطيني.

ــا  ولفــت إلــى أن اجلهــات اخملتصــة إضافــة لـــ35 مواطنً
مــن أصحــاب األراضــي واملشــاتل، واملهــددة أراضيهــم 
باالســتيالء لصالــح املشــروع االســتيطاني، قدمــوا 
ــا  ــن خالله ــوا م ــات، متكن ــرار اعتراض ــالن الق ــذ إع من
ــا  ــتيالء عليه ــوي االس ــي املن ــاحة األراض ــص مس تقلي
الــى 68 دومنـًـا، مشــيرًا إلــى أن اجلهــات اخملتصــة ال زالــت 
ــة  ــمى »احملكم ــا يس ــع م ــات م ــف االعتراض ــع مل تتاب
ــه  ــر في ــن النظ ــاء م ــد االنته ــرائيلية« بع ــا اإلس العلي
ــرائيلية«. ــم اإلس ــرة التنظي ــمى »دائ ــا يس ــل م ــن قب م

ــط  ــل للضغ ــل العاج ــى التدخ ــيخ ال ــو الش ــا أب ودع
علــى االحتــالل لوقــف هــذا القــرار التدميــري واخلطيــر 

ــطينية. ــى األرض الفلس عل

قدمهــا  التــي  االعتراضــات  أن  »هآرتــس«  وذكــرت 
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أصحــاب األراضــي واملشــاتل رُفضــت، بعــد أن زعــم مــا 
يســمى »مجلــس التخطيــط األعلــى اإلســرائيلي« أن ال 
ــاتل. ــق باملش ــوية تتعل ــذ أي تس ــه لتنفي ــات لدي صالحي

ــا  ــات مت تقدميه ــى أن االعتراض ــة إل ــت الصحيف ولفت
قبــل ســنة، لكــن القــرار بشــأنها اتخــذه مــا يســمى 
ــي،  ــاء املاض ــوم األربع ــى« ي ــط األعل ــس التخطي »مجل
وســيجري املصادقــة علــى إقــرار توســيع مقطــع 
املشــاتل غــًدا، مشــيرةً إلــى أن محامــي أصحــاب 
ــراءات  ــالل إج ــن خ ــذ م ــرار اتخ ــوا إن »الق ــاتل قال املش

خاطفــة وســريعة«.155

عســاف: االحتال يســعى لتوســعة ســيطرته 
عبــر عمليــات شــراء األراضــي بالتزوير

قــال رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان وليــد 
عســاف إن االحتــالل يســعى لتوســيع رقعــة ســيطرته 
عبــر شــراء األراضــي وتســجيلها مــن خــالل ما يســمى 
ــن  ــم م ــي تت ــودي«، والت ــي اليه ــدوق القوم بـــ »الصن

خــالل عمليــات تزويــر واســعة النطــاق.

وحــذّر عســاف خــالل اتصــال هاتفــي لـــ »وفــا«، أبنــاء 
شــعبنا مــن قيــام عصابــات املســتوطنني بدعــم 
ــي  ــراء األراض ــتيطانية بش ــات االس ــدوق واجلمعي الصن
ــري  ــع العنص ــم، والتوس ــدار الض ــف ج ــة خل الواقع
بهــدف  واملســتوطنات  القــدس  ومحيــط  واالغــوار 
توســيع ســيطرة االحتــالل علــى األرض الفلســطينية.

ــس  ــق أم ــد واف ــودي ق ــي اليه ــدوق القوم وكان الصن
علــى تخصيــص 100 مليــون شــيقل لغــرض تســجيل 
ــة  ــي الضف ــات ف ــك آالف الدومن ــي ذل ــا ف ــي، مب األراض

ــرقية. ــدس الش ــة والق الغربي

ــدء  ــرة للب ــان للسماس ــالق العن ــاف أن إط ــد عس وأك
ــاب  ــن أصح ــراء م ــاوالت الش ــر ومح ــات التزوي بعملي
األراضــي تعــد عمليــة خطيــرة حتتــاج لالنتبــاه بشــكل 

واســع جــًدا.

ولفــت الــى أن معظــم عمليــات التزويــر لألراضــي تتــم 
ــدار،  ــف اجل ــة خل ــة »ج« والواقع ــق املصنف ــي املناط ف
ــر سماســرة ووســطاء عــرب  بحيــث يتــم شــراؤها عب
ــالل  ــي48 خ ــوا ألراض ــن هرب ــالل الذي ــالء االحت ــن عم م
والثانيــة، وليــس مــن خــالل  األولــى  االنتفاضتــني 
الشــراكات اإلســرائيلية، وهنــاك قــرار فلســطيني مينــع 
ــع ألي مواطــن ال يحمــل اجلنســية الفلســطينية،  البي
إال بعــد أخــذ موافقــة مــن جلنــة الشــراء التــي 
تشــكلت مــن مجلــس الــوزراء، مؤكــًدا أن هنــاك 

155  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

التفــاف علــى عمليــات البيــع تتــم بشــكل غيــر 
معلــن، بحيــث متــر مــن املواطــن الفلســطيني، لدائــرة 
األراضــي االســرائيلية، ومــن ثــم تســجيلها للمواطــن 

ــرائيلي. االس

ــاك  ــاف إن هن ــال عس ــتهدفة، ق ــق املس ــن املناط وع
مناطــق لهــا األولويــة فــي عمليــات التزويــر، مثــل موقع 
»عامونــاه« القريــب مــن بلدة ســلواد بــرام اهلل، واملناطق 
ــوت  ــرى جال ــتيطاني، كق ــون« االس ــط »آل ــاورة خل اجمل
وقريــوت، قصــرا، ودومــا، وعقربــا واملناطــق احمليطــة بهــا، 
ــاك  ــاس، وهن ــرق طوب ــق ش ــوار ومناط ــن األغ ــدا ع ع
عمليــات اســتهداف ملناطــق فــي محيــط مدينــة 
القــدس، والقمــم اجلبليــة الواقعــة فــي محيــط 
ــالل  ــن خ ــتيطان م ــتهدفة باالس ــتوطنات، أو املس املس
ــة  ــل خل ــراس وجب ــل ال ــل جب ــتعمارية، مث ــؤر االس الب
حســان وغيرهــا، إضافــة لألراضــي الواقعــة خلــف 
ــي  ــون ف ــا ويرغب ــن أصحابه ــت ع ــي ُعزل ــدار والت اجل
بيعهــا، داعًيــا للتحقــق مــن عمليــة البيــع ألي مواطــن 

ــخصيته.156 ــن ش ــد م ــطيني والتأك فلس

األربعاء 2021/8/25 

شهيد فتى في مخيم باطة

شــيعت جماهيــر غفيــرة أمــس جثمــان الفتــى عمــاد 
ــذي استشــهد برصــاص  ــاً(، ال ــد حشــاش )17 عام خال
االحتــالل فــي مخيــم بالطــة، وهدمــت قــوات االحتــالل 
ــوة  ــة الره ــي خرب ــات( ف ــام )بركس ــر أغن ــالث حظائ ث
ــاً مــن بيــت جــاال  ــة، وأخطــرت مواطن ــوب الظاهري جن
ــي  ــرى تقض ــارات أخ ــلمت 4 إخط ــه، وس ــدم منزل به
ــلفيت،  ــي س ــتصالح أراض ف ــازن واس ــاء مخ ــف بن بوق
ــاء  ــي أنح ــاالت ف ــم واعتق ــات ده ــدة عملي ــذت ع ونف
الضفــة تخللهــا اعتقــال مــا ال يقــل عــن 16 مواطنــاً، 

ــع.  ــي عــدة مواق ومواجهــات ف

ــراق  ــي اخت ــاري ح ــار ن ــاش بعي ــى حش ــب الفت واصي
ــه،  ــطح منزل ــى س ــف عل ــا كان يق ــه، بينم جمجمت
ــة  ــورة لعملي ــق ص ــال توثي ــه النق ــر هاتف ــاوال عب مح
ــه  ــه عائلت ــذي تقطن ــي ال ــالل احل ــود االحت اقتحــام جن
ــالق  ــود بإط ــد اجلن ــه أح ــث عاجل ــم، حي ــط اخملي وس
الرصــاص عليــه بشــكل مباشــر، وفقــاً لروايــة عائلتــه. 
وقــال مديــر اإلســعاف والطــوارئ لــدى الهــالل األحمــر 
ــعاف  ــم اإلس ــأن طواق ــل ب ــد جبري ــس، أحم ــي نابل ف
اســتلمت الفتــى حشــاش بينمــا كان مستشــهداً 
ــفى  ــى مستش ــه إل ــه، ونقلت ــارج جمجمت ــه خ ودماغ
ــالل  ــوات االحت ــام ق ــل اقتح ــي، وتخل ــا احلكوم رفيدي

156  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اخمليــم ومواجهــات وتبــادل إطــالق نــار بــني جنــود 
االحتــالل ومســلحني تصــدوا لعمليــة االقتحــام. وذكرت 
ــزل  ــطح املن ــى س ــد إل ــه كان صع ــهيد، أن ــة الش عائل
ــطح  ــى س ــن عل ــل م ــني أط ــري، وح ــا يج ــاهدة م ملش
ــي  ــه ف ــه اصابت ــة علي ــدي رصاص ــق جن ــزل أطل املن
رأســه مــا أدى الستشــهاده. وحســب مصــادر محليــة 
فــإن قــوات االحتــالل اقتحمــت مخيــم بالطــه فجــراً، 
ــاب  ــت الش ــني، واعتقل ــارة احلشاش ــي ح ــرت ف وانتش

ــه.  ــة منزل ــد مداهم ــي بع ــعد كعب س

ــازة الشــهيد عمــاد الــذي لــف بالعلــم  وأنطلقــت جن
الفلســطيني مــن أمــام مستشــفى رفيديــا، مبشــاركة 
ممثلــي فصائــل العمــل الوطنــي، ومؤسســات وفعاليات 
إلــى  وصــوالً  املواطنــني،  وآالف  اخملتلفــة،  احملافظــة 
مخيــم بالطــة حيــث جــاب املشــيعون شــوارع اخمليــم 
وخــم يــرددون هتافــات متجــد الشــهيد وتنــدد بجرائــم 
ــدة.157 ــرة اجلدي ــرى فــي املقب ــوارى الث ــل أن ي ــالل، قب االحت

حتقيــق يكشــف عــن خطــأ فــادح ارتكبــه 
قــادة اجليــش اإلســرائيلي أوقــع »غولديــن« فــي 

ــاس«  ــة »حم قبض

ــرائيلي ألول  ــش اإلس ــل اجلي ــن داخ ــق م ــفت حتقي كش
ــش  ــادة اجلي ــا ق ــة ارتكبه ــاء تكتيكي ــن أخط ــرة، ع م
علــى األرض، أدت إلــى عواقــب وخيمــة فيمــا عــرف بـــ 
»اجلمعــة الســوداء« التــي مت فيهــا فقــدان آثــار الضابط 
هــدار غولديــن ومقتــل اثنــني مــن زمالئــه برفــح خــالل 
حــرب »اجلــرف الصامــد« علــى قطاع غــزة صيــف 2014. 
ــواء »جفعاتــي« فــي  ــد ل وبحســب التحقيــق، فــإن قائ
ــر،  ــر وبنت ــرب عوف ــك احل ــالل تل ــرائيلي خ ــش اإلس اجلي
عــارض بشــدة العمليــة التــي قــام بهــا اجليــش قبــل 
تنفيذهــا ضــد أحــد أنفــاق »حمــاس« ومت فيهــا فقــدان 
ــى  ــش إل ــة اجلي ــق رواي ــن »وف ــدي هــدار غولدي ــار اجلن آث

اليــوم، حمــاس اختطفــت جثتــه«. 

ــي  ــل جدون ــاريل ولي ــا س ــان باني ــا الضابط ــل فيه وقت
ــكا«. ــع »ع ــاً ملوق وفق

ووفقــاً مبــا تداولتــه صحيفــة »يســرائيل هيــوم« حــول 
تلــك احلادثــة، فقــد عــارض وبنتــر، إطــالق عمليــة تهدف 
إلــى حتديــد موقــع نفــق لـــ »حمــاس«، بســبب اتفــاق 
وقــف إطــالق النــار الــذي مت التوصــل إلــى حتديــد موقــع 
نفــق لـــ »حمــاس«، بســبب اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
الــذي مت التوصــل إليــه ويدخــل حيــز التنفيــذ الســاعة 

ــوم اجلمعــة 1 آب 2014. ــاح ي 00: 8 مــن صب

157  جريدة القدس

وكان فــي صبــاح ذلــك اليــوم، قــد مت إعــالن وقــف إطــالق 
النــار ملــدة »72« ســاعة، مببــادرة مــن األمــني العــام لــألمم 
املتحــدة بــان كــي مــون ووزيــر اخلارجيــة األميركــي جــون 
كيــري، وبالرغــم مــن وقــف إطــالق النــار شــرعت قــوة حت 
قيــادة إســرائيلية فــي حتديــد نفــق فــي منطقــة رفــح. 
ــوة،  ــاس« الق ــة لـــ »حم ــة تابع ــدة نخب ــت وح وهاجم
ــحب  ــم ومت س ــني منه ــوا اثن ــق وقتل ــة النف ــر فتح عب
جثــة جولديــن احملتجــز فــي غــزة منــذ ذلــك احلــني، وفــق 

روايــة اجليــش اإلســرائيلي. 

ــه  ــة إن ــادة العملي ــر لق ــال وينت ــل، ق ــي التفاصي وف
يعتقــد أنــه ليــس مــن الصــواب التحــرك وقــت إعــالن 
وقــف إطــالق النــار، وقــدر أن اخلطــر علــى القــوة املنفذة 
ســيكون أكبــر مــن فرصــة حتديــد موقــع النفــق، وعبــر 

عــن قلقــه مــن أن العمليــة ســوف تتعقــد. 

ــن  ــر ع ــر وينت ــد عب ــي، فق ــاط العمليات ــية النش وعش
معارضتــه لقائــد الفرقــة املنفــذة آنــذاك ميكــي 
إدلشــتاين، الــذي قــرر مــع ذلــك املوافقــة عليــه رغــم 

ــواء.  ــد الل ــن قائ ــة م املعارض

واســتند إدلشــتاين فــي موقفه بشــأن تنفيــذ العملية، 
إلــى حقيقــة أن أحــدث املعلومــات االســتخبارية جلهــاز 
»الشــاباك« واجليــش اإلســرائيلي، أنــه يوجــد فــي تلــك 
ــق  ــى نف ــول إل ــة وص ــع نقط ــرقية لرف ــة الش املنطق
هجومــي لـــ »حمــاس«، ولــم يتــم حتديــد مكانــه بعــد، 
ــي  ــودة ف ــدة املوج ــات العدي ــن العملي ــم م ــى الرغ عل

كتبــة »جفعاتــي« للدوريــات فــي قطــاع غــزة. 

ومت تقــدمي معارضــة وينتــر فــي وقــت الحــق، أمــام قائــد 
املنطقــة اجلنوبيــة آنــذاك ســامي ترجمــان، وفــي نهايــة 
مناقشــة مطولــة، حكــم ترجمــان لصالــح قائــد 

ــة ســتنفذ.  ــى ان العملي ــة، مشــيراً إل الفرق

ــر  ــر حضــر اجللســة »مواقــف وينت وقــال مســؤول كبي
كانــت منطقيــة بالتأكيــد، لكــن القلــق األكبــر كان أن 
ــه  ــيتم تفعيل ــاك س ــوده هن ــا بوج ــذي علمن ــق ال النف

ــا«. أيضــاً لتنفيــذ هجــوم ضدن

ــة  ــة، أن املهم ــي املناقش ــارك ف ــر ش ــدر آخ ــر مص وذك
الرئيســية لعمليــات اجليــش فــي احلــرب كانــت حتديــد 
وتدميــر جميــع أنفــاق »حمــاس« الهجوميــة فــي وقــت 

قريــب. 

وأضــاف: »لــم يكــن لدينــا بعــد ذلــك اي وســيلة 
لتحديــد مواقــع األنفــاق عــن بعــد، وكان علينــا أن 
نصــل بأجســادنا إلــى مدخــل كل نفــق، وعندهــا 
فقــط ندمــره، لذلــك لــم يكــن هنــاك بديــل عــن هــذا 
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النشــاط«.

وقــال هــذا املصــدر إن العمليــة اســتندت أيضــاً إلــى رأي 
ــة  ــه مواصل ــرائيلية ميكن ــش اإلس ــد ان اجلي ــي أك قانون
جهــوده لتحديــد مواقــع األنفــاق فــي املناطــق اخلاضعة 

لســيطرته. 

ــال:  ــر، قائ ــى وينت ــش عل ــي اجلي ــث ف ــدر ثال ــى مص واثن
ــى  ــا عل ــاالً منوذجي ــة كان »مث ــي اجللس ــلوكة ف إن س
قائــد  بهــا  يتصــرف  أن  ينبغــي  التــي  الطريقــة 

عســكري«. 

وقــال: قــدم وينتــر منصبــاً مهنيــاً منظمــاً ومنطقيــاً، 
كمــا حــذر ممــا ســيحدث لكــن مت إتخــاذ قــرار آخــر، لقــد 

كان فينتــر علــى حــق«. 

وعقــب أحــد قــادة اجليــش أيضــاً بالقــول: »لــو لــم تقــع 
األحــداث علــى األرض، ملــا كان أحــد ليتذكــر اخلالفــات«. 

ــن  ــدار غولدي ــرائيلي ه ــط اإلس ــة الضاب ــب عائل وعق
الليلــة قبــل املاضيــة علــى مــا ورد بالقــول: »جــاء إلينــا 
ترجمــان وإيدلشــتاين ووينتــر فــي كانــون الثانــي 2015 
ــي  ــا ف ــوا معن ــادث، وجلس ــي احل ــق ف ــدمي التحقي لتق
ــر  ــال ونت ــم، وق ــا بينه ــوا فيم ــة وجتادل ــة املعيش غرف
ــاط  ــذا النش ــد ه ــل ض ــوال اللي ــل ط ــه قات ــة إن صراح
حتــى ال نتســبب فــي وقــوع إصابــات، وهــو ايضــاً نســي 
ــيئاً  ــل ش ــم يفع ــزة ل ــي غ ــوده ف ــي جن ــذ أن بق من

ــاس. ــق حم ــى تواف ــم، حت ــى منازله ــم إل إلعادته

وقــال املتحــدث باســم اجليــش اإلســرائيلي: »لــن نعلــق 
علــى مضمــون املناقشــات املغلقــة والتحقيقــات 

ــدث«.158  ــا ح ــول م ــة ح العملياتي

االحتــال يقــوم بأعمــال بنيــة حتتيــة فــي أرض 
مطــار القــدس فــي قلنديــا توطئــة لبنــاء 0009 

وحــدة اســتيطانية

ــي  ــة ف ــة حتتي ــال بني ــرائيلية بأعم ــم إس ــوم طواق تق
أرض مطــار القــدس الدولــي فــي قلنديــا توطئــة إلقامة 

مســتوطنة جديــدة تضــم 9000 وحــدة اســتيطانية.

ــي أرض  ــر ف ــال حف ــرائيلية بأعم ــات إس ــط جراف وتنش
ــة  ــة النهائي ــى املوافق ــول عل ــى دون احلص ــار حت املط
علــى إقامــة املســتوطنة التــي ســتعزل القــدس 
بشــكل كامــل مــن جهتهــا الشــمالية عــن مدينــة رام 

اهلل.

إن  االســرائيلية،  اآلن«  »الســالم  حركــة  وقالــت 

158  جريدة القدس

ــكان  ــه وزارة اإلس ــذي أعدت ــم )764936( ال ــط رق »اخملط
اإلســرائيلية، يشــمل إقامــة 9000 وحــدة ســكنية فــي 

ــار«. ــة املط منطق

وأضافــت، »فــي جــدول أعمــال جلنــة تخطيــط منطقــة 
القــدس، مت حتديــد يــوم 6 كانــون األول إلجــراء مناقشــة 
ــى  ــة عل ــى أن »املوافق ــة إل ــة« الفت ــداع اخلط ــول إي ح
ــات  ــن املوافق ــني م ــى الثنت ــة األول ــي املوافق ــداع ه اإلي
الرئيســة الالزمــة فــي أي عمليــة موافقــة علــى 

ــة«. اخلط

وتابعــت، »بعــد املوافقــة علــى اإليــداع، يتم اإلعــالن عن 
ــات  ــدمي التعليق ــور تق ــن للجمه ــداع وميك ــة لإلي اخلط
واالعتراضــات فــي غضــون 60 يومــا مــن النشــر، وبعــد 
ســماع االعتراضــات فــي اللجنــة الفرعيــة لالعتراضات 
فــي جلنــة املنطقــة، يتــم إحضــار اخلطــة للمصادقــة 
عليهــا، ثــم يتــم نشــر اخملطــط وميكــن إصــدار تصاريــح 

لبــدء البنــاء«.

ــة  ــت املوافق ــه »إذا مت ــى أن ــالم اآلن« إل ــارت »الس وأش
علــى هــذه اخلطــة وعلــى بنائهــا، فســتكون هــذه أول 
ــذ أن  ــرقية من ــدس الش ــي الق ــدة ف ــتوطنة جدي مس
بنــت حكومــة نتنياهــو مســتوطنة )هــار حومــا( فــي 

ــام 1997«. الع

ــة  ــرة للغاي ــة خطي ــذه خط ــالم اآلن«، »ه ــت »الس وقال
ــرة حلــل الدولتــني«. ــة خطي قــد توجــه ضرب

وأشــارت الــى ان املســتوطنة اخملططــة »تقــع فــي قلــب 
التواصــل اإلقليمــي احلضــري الفلســطيني بــني رام اهلل 
والقــدس الشــرقية، وبالتالــي متنــع إمكانيــة قيــام دولة 

فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية«.

ــل  ــة أن تزي ــى احلكوم ــب عل ــه »يج ــى أن ــددت عل وش
وتعليقهــا«. فــوراً  األعمــال  جــدول  مــن   اخلطــة 

ــتمرارية  ــع االس ــى قط ــدف إل ــة ته ــت، إن »اخلط وقال
ــأنه  ــن ش ــرائيليا م ــا إس ــح جيب ــطينية وتصب الفلس
ــة  ــر مركزي ــور األكث ــن التط ــطينيني م ــع الفلس أن مين
الفلســطينية املســتقبلية،  الدولــة  وأهميــة فــي 

ــم«. ــت حل ــدس، رام اهلل وبي الق

وأضافــت، إن تأســيس مســتوطنة »تضــم آالف الوحدات 
الســكنية، مــا يعني عشــرات اآلالف مــن اإلســرائيليني، 
مــن شــأنه أن يجعــل أي اتفــاق مســتقبلي قائــم علــى 
دولتــني صعبــا بســبب االفتقــار إلــى االســتمرارية 
ــة  ــيس عاصم ــة تأس ــرار بإمكاني ــطينية واإلض الفلس

فلســطينية فــي القــدس الشــرقية«.

ــالل  ــادق االحت ــع أن يص ــن املتوق ــة، م ــة ثاني ــن جه م
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اإلســرائيلي، اليــوم )األربعــاء(، علــى االســتيالء علــى 68 
دومنــا مــن أراضــي املواطنــني فــي محافظــة قلقيليــة، 
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــروع اس ــح مش لصال
ــا  ــس، أو م ــة ونابل ــي قلقيلي ــني مدينت ــط ب ــارع يرب ش
ــه  ــا أوردت ــا م ــك وفق ــم 55«، وذل ــارع رق ــمى »ش يس

ــس. ــرائيلية، أم ــس« اإلس ــة »هآرت صحيف

ــيع  ــط لتوس ــود مخط ــن وج ــس« ع ــفت »هآرت وكش
ــاء 5650  ــي ببن ــارع، يقض ــة للش ــتوطنات احملاذي املس
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس وح

ــة.159 املقبل

وإصابــات  شــهيد  االحتــالل:  انتهــاكات  تواصــل 
واقتحــام  وجتريــف  هــدم  وعمليــات   واعتقــاالت    

قصــى لأل

واصلــت قــوات االحتــالل واملســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، 
ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم 

وممتلكاتهــم.

وفــي الســياق، استشــهد شــاب متأثــرا بجــروح أصيــب 
بهــا خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
ــدد  ــب ع ــزة، وأصي ــاع غ ــرق قط ــدودي ش ــريط احل الش
مــن املواطنــني، بالرصــاص احلــي واملعدنــي املغلــف 
باملطــاط، وبحــاالت اختنــاق، جــراء قمــع قــوات االحتــالل 
ــان  ــة خ ــرق محافظ ــلمية ش ــرة س ــرائيلي تظاه اإلس
يونــس، جنــوب قطــاع غــزة. كمــا اعتقلــت قــوات 
االحتــالل االســرائيلي 6 مواطنــني مــن محافظتــي بيــت 
حلــم واخلليــل، وهدمــت منــازل بالقــدس واخلليــل، وجــدد 
ــارك. ــى املب ــجد األقص ــم للمس ــتوطنون اقتحامه املس

ــاص  ــه برص ــرا بجروح ــاب متأث ــهاد ش استش
ــزة ــرق غ ــال ش االحت

وفــي احملافظــات اجلنوبيــة، استشــهد الشــاب أســامة 
ــمال  ــا ش ــم جبالي ــن مخي ــا( م ــج )32 عاًم ــد دعي خال
قطــاع غــزة، متأثــرًا بجــروح أصيــب بهــا برصــاص قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي خــالل تظاهــرة ســلمية نظمــت 
ــريط  ــن الش ــة م ــى مقرب ــي عل ــبت املاض ــاء الس مس

احلــدودي شــرق مدينــة غــزة.

ــرق  ــلمية ش ــرة س ــع تظاه ــال قم ــات خ إصاب
خــان يونــس

احلــي  بالرصــاص  املواطنــني،  مــن  عــدد  وأصيــب 
ــراء  ــاق، ج ــاالت اختن ــاط، وبح ــف باملط ــي املغل واملعدن
ــلمية  ــرة س ــرائيلي تظاه ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق قم

159  جريدة األيام

ــزة. ــاع غ ــوب قط ــس، جن ــان يون ــة خ ــرق محافظ  ش
ــود  ــأن جن ــان، ب ــهود عي ــن ش ــال ع ــلنا، نق ــاد مراس وأف
وآلياتهــم  مواقعهــم  داخــل  املتمركزيــن  االحتــالل 
ــي  ــاص احل ــوا الرص ــاع، أطلق ــرق القط ــكرية ش العس
واملعدنــي املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع صــوب مجموعــة من املواطنــني أثنــاء جتّمعهم 
علــى بعــد مئــات األمتــار مــن الشــريط احلــدودي شــرق 
ــم  ــا، 5 منه ــة 14 مواطنً ــا أدى إلصاب ــس، م ــان يون خ
ــطة، و2  ــم باملتوس ــت حالته ــي ووصف ــاص احل بالرص
 بـ«املطــاط« و7 بقنابل الغاز، جرى نقلهم للمستشــفى.

وفــي محافظــة نابلــس، قمعــت قــوات االحتــالل 
االســتيطاني  للطريــق  رافضــة  ووقفــة  مســيرة 
ــود  ــق جن ــوب نابلس، وأطل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــد ف اجلدي
االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع 
ــة  ــا جلن ــت إليه ــي دع ــة الت ــاركني بالفعالي ــاه املش جت
ــن  ــغ ع ــدة، دون أن يبل ــي البل ــي ف ــيق الفصائل التنس

إصابــات.

وفــي محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية، اقتحمت 
ــاس،  ــرق طوب ــوب ش ــون جن ــدة طم ــالل بل ــوات االحت ق
ــا  ــت خالله ــدة، أطلق ــي البل ــات ف ــت مواجه واندلع
ــوت  ــل الص ــة وقناب ــرة املطاطي ــالل األعي ــوات االحت ق

ــات. ــوع إصاب ــبان، دون وق ــاه الش ــاز باجت والغ

اعتقــال 6 مواطنــني مــن محافظتــي بيــت حلــم 
خلليل ا و

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــا(،  ــة )23 عاًم ــل طقاطق ــد اجلمي ــد عب ــن: محم كال م
وأنــس أبــو العســل طقاطقــة )24 عاًمــا(، بعــد ان 
داهمــت منزلــي ذويهمــا فــي بلــدة بيــت فجــار جنــوب 
بيــت حلــم، واعتقلــت الشــاب عــدي ماهــر أحمــد 
ــتدعائه  ــد اس ــدة، بع ــن البل ــة م ــني طقاطق ــو حس أب

ــون«. ــز »عتصي ــي مرك ــا ف ــة مخابراته ملقابل

كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــابني بــدر أبــو 
جلغيــف مــن العبيــات، ومحمــود نضــال محمــود 
شــومان مــن حوســان، بعــد أن داهمــت منزليهمــا.

وفــي محافظــة اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
الشــاب ياســني عصــام الرجبــي  )27 عاًما( مــن املنطقة 
اجلنوبيــة مــن مدينــة اخلليــل، وداهمــت منــزل املواطــن 

ــه. ــت مبحتويات ــي، وعبث ــازي الرجب حج
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ــي  ــف أراض ــل وجتري ــدس واخللي ــي الق ــدم ف  ه
ــس ــل ونابل ــم واخللي ــت حل ــي بي ف

ســلطات  هدمــت  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
 االحتــالل منــزال قيــد اإلنشــاء فــي بلــدة ســلوان.

قــوات  بــأن  »وفــا«،  لـــ  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القريبــة  الشــياح  منطقــة  اقتحمــت  االحتــالل 
يفصــل  الــذي  العنصــري  الفصــل  جــدار  مــن 
بلدتــي العيزريــة وســلوان، وحاصــرت منــزال قيــد 
الترخيــص. عــدم  بذريعــة  وهدمتــه،   اإلنشــاء، 

جرافــات  هدمــت  اخلليــل،  محافظــة  وفــي 
فــي  املركبــات  لتصليــح  ورشــة  االحتــالل 
اجلنوبــي. اخلليــل  مدخــل  عنــد  احلرايــق   منطقــة 

وأفــادت مصــادر أمنيــة ومحليــة لـ«وفــا«، بــأن جرافــات 
االحتــالل هدمــت ورشــة لتصليــح املركبــات مبســاحة 

200 متــر مربــع، تعــود ملكيتهــا لعائلــة العويــوي.

أساســات  االحتــالل،  جرافــات  هدمــت  كمــا 
فــي  ميــاه  وبئــر  صحيــة،  ووحــدة  مســجد، 
اخلليــل. جنــوب  يطــا،  شــرق  زعطــوط   منطقــة 

ــة  ــة ملقاوم ــعبية والوطني ــان الش ــق اللج ــال منس وق
اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور، إن جرافــات االحتــالل 
هدمــت أساســات مســجد أقامــه األهالي فــي املنطقة 
املذكــورة، قــرب بريــة بنــي نعيــم شــرق اخلليــل، إضافــة 

الــى وحــدة صحيــة، وبئــر ميــاه.

زراعيــة  أراضــي  االحتــالل  قــوات  وجرفــت 
اخلليــل. مدينــة  شــرق  بيريــن،  منطقــة   فــي 

ــان،  ــد داود برق ــن فري ــروي بيري ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
ــع  ــة تق ــي زراعي ــت أراض ــالل جرف ــات االحت ــأن جراف ب
علــى مســاحة 10 دومنــات، مزروعــة بحوالــي  400 
ــون، بعمــر خمــس ســنوات،  ــب، وأشــجار زيت ــة عن دالي
ومزروعــات صيفيــة، إضافــة الــى أشــجار حرجيــة 
ــالك  ــة، وأس ــتنادية حجري ــدران اس ــنتني، وج ــر س بعم
ــاب  ــالم ذي ــزارع س ــى امل ــا ال ــود ملكيته ــائكة، تع ش

الرجبــي، بحجــة أن املنطقــة مصنفــة )ج(.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، هدم ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــم. ــت حل ــرب بي ــمال غ ــة، ش ــة الوجل ــي قري ــزال ف  من

ــرج،  ــر األع ــة خض ــروي الوجل ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
بهــدم قــوات االحتــالل منــزال يقــع فــي منطقــة عــني 
جويــزة يعــود للمواطــن أحمــد نصــر أبــو التــني، بحجــة 

عــدم الترخيــص.

كمــا جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي فــي قريــة 
كيســان، شــرق بيــت حلــم.

وأفــاد عضــو مجلــس قــروي كيســان إبراهيــم غــزال، بأن 
ــة  ــود لعائل ــف أرض تع ــرعت بتجري ــالل ش ــوات االحت ق
عبيــات فــي القريــة، وذلــك للقيــام بأعمــال بنيــة 
ــتوطنة  ــح مس ــتيطاني لصال ــارع اس ــق ش ــة وش حتتي
املواطنــني. أراضــي  علــى  اجلاثمــة  ناحــل«   »أبــي 

االحتــالل  قــوات  نابلــس، جرفــت  وفــي محافظــة 
 أراضــي زراعيــة فــي بلــدة قصــرة جنــوب نابلــس.

ــا«،  ــل، لـ«وف ــاد جمي ــرة عم ــة قص ــو بلدي ــد عض وأك
ــتوطنة  ــرب مس ــة ق ــي زراعي ــرف أراض ــالل ج أن االحت
ــى أراضــي املواطنــني شــمال  ــم« املقامــة عل »مجدولي

ــائكًا. ــياًجا ش ــع س ــدة، ووض البل

وقــال إن االحتــالل مينــع أصحــاب األراضــي مــن حراثتهــا 
والوصــول إليهــا منــذ فتــرة طويلــة، محــذّرًا مــن 
ــون. ــم الزيت ــراب موس ــع اقت ــة م ــك، خاص ــورة ذل خط

 032 مستوطنًا يقتحمون باحات »األقصى”

مســتوطنون،  اقتحــم  احملتلــة،  القــدس  وفــي 
املبــارك. األقصــى  املســجد   ســاحات 

ــاد مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان، بــأن 230  وأف
ــة،  ــاب املغارب ــر ب ــى« عب ــوا »األقص ــتوطنًا اقتحم مس
بحمايــة شــرطة االحتــالل، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

ــاحاته.160 ــي س ف

اخلميس 2021/8/26 

ــوزراء اإلســرائيلي يرفــض املفاوضــات  رئيــس ال
ويعــارض إقامــة دولــة فلســطينية وإعــادة 

ــدس ــي الق ــة ف ــح القنصلي فت

ــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت فــي  صــرح رئيــس ال
مقابلــة مــع صحيفــة نيويــورك تاميــز األمريكيــة، أمــس 
األربعــاء، قبيــل لقائــه وزيــر اخلارجيــة األميركــي أنتونــي 
ــن  ــه ل ــة، بإن ــة األميركي ــى اخلارجي ــي مبن ــني، ف بلينك
يجــري اي مفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية، 
ــة فلســطينية، مشــدداً  ــه يعــارض إقامــة دول كمــا أن
باملشــروع  التوســع  ســتواصل  حكومتــه  أن  علــى 
معارضــة  رغــم  الغربيــة،  بالضفــة  االســتيطاني 
كمــا  لهــا،  اجلزئيــة  بايــدن  األمريكــي  الرئيــس 
ــح  ــادة فت ــة إلع ــط األميركي ــد اخلط ــن تأيي ــم ع أحج
ــدس  ــي الق ــطينيني( ف ــة )للفلس ــة األمريكي القنصلي
ــع  ــالم م ــاق س ــى اتف ــل إل ــتبعد التوص ــة، واس احملتل
الفلســطينيني فــي املســتقبل املنظــور، حتــت قيادتــه، 

160  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــي  ــطينية ف ــيادة فلس ــه »الي س ــك مبعارضت ــرراً ذل مب
الفلســطينية«،  القيــادة  ضــوء االنقســام وضيــاع 
ــا  ــكالت مب ــم املش ــة معظ ــن معاجل ــه »ميك ــراً ان معتب
ــالل  ــن خ ــطينيني م ــع الفلس ــراع م ــك الص ــي ذل ف

االقتصــاد«. 

ــأن  وكانــت القنــاة اإلســرائيلية )13(، أفــادت األربعــاء، ب
إدارة الرئيــس بايــدن تنــوي إعــادة فتــح القنصليــة 
األميركيــة فــي القــدس الشــرقية كــي تقــدم خدماتها 
ــى  ــيرة إل ــاً، مش ــطينية قريب ــة الفلس ــكان املدين لس
ــن  ــرة م ــض الفك ــت، يرف ــرائيل، بيني ــس وزراء إس أن رئي
ــوع  ــى املوض ــرد عل ــم ال ــم يت ــى اآلن ل ــها، وحت أساس
ــدف  ــى أن )ه ــيرة إل ــرائيلياً، مش ــمي إس ــكل رس بش
تفــادي املوضــوع( هــو احلــرص علــى عــدم لفــت النظــر 
ــى  ــني عل ــع األمركي ــة م ــب مواجه ــوع لتجن للموض

ــة.  ــذه اخللفي ه

وذكــرت أنــه فــي حــال جنــح بينيــت خــالل زيارتــه احلالية 
إلــى واشــنطن تأخيــر دفــع املوضــوع مــن جــدول اعمــال 
ــدن، ســيعتبر األمــر جناحــاً  الرئيــس األميركــي جــو باي
ــن  ــر م ــإن االم ــله ف ــال فش ــي ح ــه، وف ــبة ل بالنس

ــؤدي إلــى مواجهــة.  املمكــن أن ي

ــق  ــان الناط ــى لس ــة عل ــة االمريكي ــدت اخلارجي وأك
باســمها، نيدبرايــس، مــرات عــدة فــي الســابق جلريــدة 
ــح  ــادة فت ــى إع ــة عل ــدن عازم ــدس«، أن إدارة باي »الق
ــك  ــون أن ذل ــدس، ك ــي الق ــة ف ــة األميركي القنصلي

ــة.  ــا القومي ــي مصلحته ــب ف يص

وحــول التوتــر الــذي قــد ينفجر فــي أي حلظة بــني جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي، وفصائــل املقاومة الفلســطينية 
فــي غــزة، أكــد بينيــت، أنــه ســيكون مســتعداً »خلوض 
حــرب أخــرى مــع حمــاس »حــى لــو كلفــه ذلــك« دعــم 
ــة  ــي رئاس ــه ف ــالزم لبقائ ــدة«، ال ــة املوح ــواب القائم ن

احلكومــة.

ــا  ــة، مبوقفه ــة األميركي ــكت وزارة اخلارجي ــا، متس بدوره
الدولتــني،  حــل  حتقيــق  ضــرورة  بشــأن  الرســمي 
كونــه احلــل الوحيــد املمكــن، وضــرورة أن »يعيــش 
علــى  احلفــاظ  وضــرورة  بكرامــة«،  الفلســطينيني 
ــزة«،  ــع غ ــار م ــالق الن ــف إط ــتدامة وق ــدوء »واس اله
والعمــل علــى وصــول املســاعدات اإلنســانية لقطــاع 

ــزة. غ

ــع  ــه م ــي لقاءات ــد، ف ــس وزراء إســرائيل اجلدي وركــز رئي
املســؤولني األميركيــني منــذ وصولــه واشــنطن الثالثاء، 
علــى التعبيــر عــن معارضتــه لعــودة الواليــات املتحــدة 
ــاملة  ــل الش ــة العم ــي »خط ــووي اإليران ــاق الن لالتف

املشــتركة« املوقعــة بــني األعضــاء الدائمــي العضويــة 
فــي مجلــس االمــن االممــي، زائــد أملانيــا مــع إيــران الــذي 
وقــع فــي شــهر متــوز مــن عــام 2015، وانســحبت منــه 
ــار  إدارة الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب، فــي شــهر أي

مــن عــام 2018، علــى األقــل فــي صيغتــه احلاليــة. 

وكــرر بينيــت فــي لقــاءه مــع وزيــر اخلارجيــة األميركــي، 
انتونــي بلينكــني، األربعــاء، مــا صــرح بــه فــي إســرائيل 
ــان  ــد ح ــت ق ــنطن، أن »الوق ــى واش ــه إل ــل إقالع قبي
ــى  ــاه عل ــل جن ــم حب ــس ملنحه ــني، ولي ــم اإليراني للج
شــكل الرجــوع إلــى اتفــاق نــووي منتهــي الصالحيــة«، 
ــة،  ــي املنطق ــران ف ــث إي ــط عب ــرورة »رب ــاً ض ومطالب
وصواريخهــا البالســتية اخلطيــرة، ومســاندتها لإلرهاب 
ــران«،  ضــد إســرائيل، كجــزء مــن أي مفاوضــات مــع إي
وذلــك بعــد شــهرين مــن توقــف محادثــات فــي فيينــا 
ــل  ــن أج ــي م ــان املاض ــهر نيس ــي ش ــت ف ــي أطلق الت

ــوظ. ــدم ملح ــراز أي تق ــووي دون إح ــاق الن ــاء االتف إحي

ــنطن، أن  ــي واش ــرائيلي ف ــأن اإلس ــراء الش ــر خب ويص
ــات  ــال اجتماع ــدول اعم ــدر ج ــة تتص ــة اإليراني القضي
بينيــت مــع املســؤولني األميركيــني، مبــا فــي ذلــك 
اجتماعــه مــع إســرائيل تريــد وضــع »لغــة جديــدة« أو 
تفاهــم مــع الواليــات املتحــدة بشــأن مــا ميكــن ان ميثــل 
جتــاوزاً مــن قبــل إيــران لعتبــة معينــة علــى طريــق بنــاء 
ســالح نــووي، وأن أي حديــث عــن الصــراع الفلســطيني 
احلكومــة  بــني  للتفــاوض  العــودة  أو  اإلســرائيلي 

ــية.161 ــتكون هامش ــطينيني، س ــرائيلية والفلس اإلس

ــف  ــدم وجتري ــة ه ــذ حمل ــال تنف ــوات االحت ق
ــات ــدة محافظ ــي ع ــعة ف ــاع واس وردم واقت

شــنّت قــوات االحتــالل، أمــس، حملة هــدم وجتريــف وردم 
واقتــالع واســعة، أقدمــت خاللهــا علــى هــدم مســجد 
قيــد اإلنشــاء ومنزلــني ومنشــأة جتاريــة ووحــدة صحيــة 
ــدة  ــة وبل ــة الوجل ــي قري ــر ف ــتنادية وردم بئ ــدران اس وج
ــة زعطــوط، وجرفــت مســاحات واســعة  ســلوان وخرب
مــن األراضــي الزراعيــة واقتلعــت مئــات األشــجار فــي 

مدينــة اخلليــل وقــرى كيســان وقصــرة وبيريــن.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، هدم ــت حل ــة بي ــي محافظ فف
ــة. ــة الوجل ــي قري ــزالً ف من

ــرج،  ــر األع ــة خض ــروي الوجل ــس ق ــس مجل ــاد رئي وأف
بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت القريــة وهدمــت منــزالً 
ــد  ــن أحم ــود للمواط ــزة يع ــني جوي ــة ع ــي منطق ف

 نصر أبو التني، بحجة عدم الترخيص. 
وأشــار إلــى أن منطقــة عــني جويــزة تتعــرض لهجمــة 

161  جريدة القدس
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ــني  ــازل املواطن ــدم من ــل به ــعة تتمث ــتيطانية واس اس
ــدم  ــف أراٍض، وه ــاء، وجتري ــف البن ــرى بوق ــار أخ وإخط

جــدران.

وفــي احملافظــة نفســها، جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي 
فــي قريــة كيســان، شــرقاً.

ــزال،  ــم غ ــان إبراهي ــروي كيس ــس ق ــو مجل ــاد عض وأف
ــات. ــة عبي ــالل جرفــت أرضــاً تعــود لعائل ــوات االحت ــأن ق ب

وأشــار إلــى أن عمليــات التجريــف تهــدف لشــق شــارع 
اســتيطاني لصالــح مســتوطنة »أبــي ناحــل« اجلاثمــة 

علــى أراضــي املواطنــني وإقامــة بنــى حتتيــة فيــه.

ــررة  ــداءات متك ــرض العت ــان تتع ــة كيس ــد أن قري وأك
باالســتيالء  تتمثــل  ومســتوطنيه،  االحتــالل  مــن 
ــة  ــروة احليواني ــي الث ــة مزارع ــا ومالحق ــى أراضيه عل

والتضييــق عليهــم.

وفــي محافظــة اخلليــل، جرفــت قــوات االحتــالل أراضــي 
 زراعية في قرية بيرين، شرق اخلليل. 

داود  فريــد  بيريــن  قــروي  مجلــس  رئيــس  وأفــاد 
ــة  ــي زراعي ــت أراض ــالل جرف ــوات االحت ــأن ق ــان ب برق
داليــة   400 بنحــو  مزروعــة  دومنــات،   10 مبســاحة 
ســنوات،  خمــس  بعمــر  زيتــون،  وأشــجار  عنــب، 
ومزروعــات صيفيــة، إضافــة إلــى أشــجار حرجيــة 
ــالك  ــة، وأس ــتنادية حجري ــدران اس ــنتني، وج ــر س بعم
ــاب  ــالم ذي ــزارع س ــى امل ــا إل ــود ملكيته ــائكة، تع ش

.  الرجبي، بحجة أن املنطقة مصنفة )ج( 
ــات  ــت جراف ــا، هدم ــرق يط ــوط ش ــة زعط ــي خرب وف
ــة،  ــدة صحي ــاء، ووح ــد اإلنش ــجداً قي ــالل مس االحت

ــراً. وبئ

وقــال راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية والوطنية 
ملقاومــة اجلــدار واالســتيطان: إن جرافــات االحتــالل 
هدمــت أساســات مســجد أقامــه األهالي فــي املنطقة 
املذكــورة، قــرب بريــة بنــي نعيــم شــرق اخلليــل، إضافــة 

إلــى وحــدة صحيــة، وبئــر ميــاه.

ــالل  ــات االحت ــت جراف ــها، هدم ــة نفس ــي احملافظ وف
ورشــة لتصليــح املركبــات قــرب املدخــل اجلنوبــي 

ــل. ــة اخللي ملدين

وأفــادت مصــادر متعــددة بــأن جرافــات االحتــالل هدمــت 
ــع،  ــر مرب ــاحة 200 مت ــات مبس ــح املركب ــة لتصلي ورش

تعــود ملكيتهــا لعائلــة العويــوي.

فيمــا أكــدت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان 
أن قــوات االحتــالل دهمــت أيضــاً منطقتــي خلــة 

ــق  ــرب الطري ــني غ ــن الواقعت ــر الدي ــة ناص ــرن وخل الف
االســتيطاني )60( وجرفــت أراضــي مزروعــة باألشــجار 

ــد. ــو حدي ــم وأب ــالت غني ــرة لعائ املثم

ــدة دورا،  ــن بل ــة م ــارس القريب ــني ف ــة ع ــي منطق وف
قالــت الهيئــة إن األهالــي تصــدوا حملاولــة مســتوطنني 
مبســاندة جيــش االحتــالل توســعة كســارة يقيمونهــا 

ــة.162 ــي املنطق ــني ف ــي املواطن ــى أراض عل

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: اعتقــاالت ووقــف أعمــال 
ترميــم ومصــادرة تســجيالت واقتحــام لألقصــى

واصــل االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، اليــوم 
اخلميــس، العــدوان علــى شــعبنا ومقدســاته وممتلكاته، 
حيــث اعتقــل 4 مواطنــني بينهــم طفــل مــن القــدس 
وجنــني واخلليــل ورام اهلل، وانطلقــت حتذيــرات مــن 
خطــورة احلالــة الصحيــة ألســيرين مضربــني عــن 
الطعام، فيمــا أقــدم االحتــالل علــى وقــف العمــل 
ــجالت  ــادر تس ــس وص ــرق نابل ــاه ش ــزان مي ــم خ بترمي
كاميــرات مراقبــة فــي جنني،بينمــا جــدد املســتوطنون 
ــي  ــارك ف ــى املب ــجد األقص ــات املس ــم لباح اقتحامه

ــة. ــدس احملتل الق

ــاع  ــل وأوض ــم طف ــني بينه ــال 4 مواطن اعتق
عــن  مضربــني  ألســيرين  صعبــة  صحيــة 

الطعــام

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، الشــاب حســن 
ــدة  ــي بل ــه ف ــة منزل ــد مداهم ــرة، بع ــود عباه محم

ــني. ــرب جن ــون غ اليام

ــي  ــن عزم ــرائيلي، املواط ــالل اإلس ــل االحت ــا اعتق كم
ــة  ــرق مدين ــة ش ــرم الرام ــر ح ــة بي ــن منطق ــك م ادوي

ــل. اخللي

وفــي أعقــاب اقتحــام مخيــم شــعفاط شــمال القدس 
احملتلــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل رئيــس اللجنــة 

ــي. ــيخ عل ــود الش ــم محم ــي اخملي ــعبية ف الش

وفــي وقــت متأخــر مــن الليلــة، اعتقلــت قــوات 
االحتالل الطفــل يوســف محمــد التميمــي مــن قريــة 
ديــر نظــال شــمال غــرب رام اهلل، بعــد مداهمــة منــزل 

ــة. ــي القري ــة ف ذوي

مــن جانــب آخــر، نقلــت إدارة ســجون االحتــالل، األســير 
كايــد الفســفوس املضــرب عــن الطعــام منــذ 43 يومــا 
احتجاجــا علــى اعتقالــه اإلداري من ســجن »عســقالن« 
ــور  ــد تده ــرائيلي، بع ــرزالي« االس ــفى »ب ــى مستش ال

162  جريدة األيام
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حالتــه الصحيــة.

وفــي الســياق، حــذرت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، 
ــرة  ــد حمام ــير أحم ــي لألس ــع الصح ــوء الوض ــن س م
)24 عامــا(، الــذي يواصــل إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام 

لليــوم الســابع والعشــرين علــى التوالــي.

فــي شــأن ثــاٍن، اقتحمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــد محمــد غنيــم )17  ــح خال ــزل األســير احملــرر اجلري من
ــوب بيــت حلم،واســتولت  ــدة اخلضــر جن ــا(، فــي بل عام

علــى أعــالم فلســطينية، كانــت مرفوعــة عليــه.

وقــف العمــل بترميــم خــزان للميــاه شــرق 
نابلــس ومصــادرة تســجات كاميــرات مراقبــة 

فــي جنــني

ــم  ــل بترمي ــرائيلي، العم ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اوقف
ــت  ــروش بي ــدة ف ــي بل ــاه، ف ــزان للمي ــل خ ــادة تأهي وإع

دجــن شــرق نابلــس.

وهــدد االحتــالل باالســتيالء علــى اآلليــات التــي تعمــل 
بالبئــر، الــذي مت إنشــاؤؤه منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً.

ــى  ــالل عل ــوات االحت ــتولت ق ــر، اس ــاك آخ ــي انته وف
ــالت  ــازل ومح ــن من ــة م ــرات مراقب ــجيالت كامي تس

ــني. ــرب جن ــوب غ ــد جن ــدة يعب ــي بل ــة ف جتاري

عشــرات املســتوطنني يقتحمــون املســجد 
األقصــى

الكنيســت  عضــو  برفقــة  مســتوطنون،  اقتحــم 
ــني، باحــات املســجد األقصــى  الســابق موشــيه فيجل

ــة. ــاب املغارب ــر ب ــارك، عب املب

ونفــذ املســتوطنون االقتحــام عبــر مجموعــات بحماية 
ــه  ــرائيلي، وتخلل ــالل اإلس ــرطة االحت ــن ش ــددة م مش
ــة  ــوس تلمودي ــتفزازية، وأداء طق ــوالت اس ــام بج القي

فــي اجلــزء الشــرقي مــن األقصــى.163

اجلمعة 2021/8/27

االحتــال يغلــق الطــرق إلــى جبــل صبيــح 
ــلوان ــي س ــه ف ــدم بيت ــى ه ــا عل ــر مواطن ويجب

ــى  ــة إل ــرق املؤدي ــس، الط ــالل، أم ــوات االحت ــت ق أغلق
جبــل صبيــح فــي بلــدة بيتــا بالســواتر الترابيــة واحلفــر 
ــي  ــس ف ــاه رئي ــزان مي ــم خ ــت ترمي ــة، ومنع العميق
بلــدة فــروش بيــت دجــن، وأجبــرت مقدســياً علــى هــدم 

163  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

غرفــة ســكنية فــي بلــدة ســلوان، فــي الوقــت الــذي 
ــجد  ــات املس ــتوطنني باح ــرات املس ــه عش ــم في اقتح

ــالل. ــة مشــددة مــن شــرطة االحت األقصــى، بحماي

ــتيطان إن  ــدار واالس ــة اجل ــة مقاوم ــت هيئ ــد قال فق
ــي  ــت األراض ــات اقتحم ــا جراف ــالل ترافقه ــوات االحت ق
احمليطــة بجبــل صبيــح وأغلقــت جميــع الطــرق املؤديــة 

ــة. ــل بالســواتر الترابي ــى اجلب إل

ــة  ــى إعاق ــدف إل ــرق يه ــالق الط ــى أن إغ ــارت إل وأش
املطالبــة  الشــعبية  البلــدة  أهالــي  مســيرات 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــني الت ــي املواطن ــترداد أراض باس
ــؤرة  ــل بعــد إخــالء الب ــالل فــي قمــة اجلب جيــش االحت

منهــا. االســتيطانية 

ــى  ــا موس ــة بيت ــس بلدي ــب رئي ــال نائ ــه، ق ــن جهت م
ــي  ــتقدم ف ــالل اس ــش االحت ــام«: إن جي ــل لـ«األي حماي
ــداث  ــى إح ــدم عل ــة، وأق ــارات ضخم ــق حف ــت الح وق
العديــد مــن احلفــر العميقــة جــداً فــي األرض واقتلــع 

ــجار. ــن األش ــدداً م ــا ع خالله

ــالل  ــش االحت ــا جي ــي أحدثه ــر الت ــى أن احلف ــار إل وأش
ــول  ــن الوص ــعاف م ــيارات اإلس ــن س ــتحول دون متك س
مــا سيشــكل خطــراً  املواجهــات،  منطقــة  إلــى 
ــى أن ردم هــذه  ــاً إل ــاة اجلرحــى، الفت ــى حي ــاً عل حقيقي
احلفــر يحتــاج إلــى حفــارات ضخمــة يصعــب توافرهــا 

ــة. ــي املنطق ف

ــة فــروش بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أوقفــت  وفــي قري
قــوات االحتــالل العمــل بترميــم وإعــادة تأهيــل خــزان 

ميــاه.

وقــال توفيــق حــج محمــد منســق اللجنــة الشــعبية 
للدفــاع عــن أراضــي فــروش بيــت دجــن: إن قــوات 
ــم  ــل بترمي ــت العم ــدة وأوقف ــت البل ــالل اقتحم االحت
وإعــادة تأهيــل خــزان ميــاه عمــره أكثــر مــن 50 عامــاً، 
ــاك. ــل هن ــي تعم ــات الت ــى اآللي ــتيالء عل ــددت باالس وه

ــى  ــاً عل ــن حرب ــالل تش ــلطات االحت ــى أن س ــار إل وأش
ــذ  ــحها من ــن ش ــي م ــي تعان ــدة الت ــي البل ــاه ف املي
ــة. ــي املنطق ــدة ف ــار جدي ــر آب ــمح بحف ــنوات، وال تس س

ــتوطنون،  ــم مس ــة، اقتح ــدس احملتل ــة الق ــي مدين وف
ــني،  برفقــة عضــو الكنيســت الســابق موشــيه فيجل

ــة. ــاب املغارب ــر ب ــى، عب ــجد األقص ــات املس باح

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن مســتوطنني بحماية مشــددة 
مــن شــرطة االحتــالل اقتحمــوا باحــات »األقصــى« عبر 
مجموعــات، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية، وأدوا طقوســاً 
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تلموديــة فــي اجلــزء الشــرقي مــن املســجد.

ــأن  ــوة ب ــات وادي حل ــز معلوم ــاد مرك ــه، أف ــن جهت م
ــاحات  ــوا س ــاً اقتحم ــاً يهودي ــتوطناً و25 طالب 99 مس
ــة. ــات الصباحي ــرة االقتحام ــالل فت ــى خ ــجد األقص املس

فــي اإلطــار، أبعــدت مخابــرات االحتــالل املقدســي 
جميــل عيســى العباســي عــن املســجد األقصــى مــدة 

ــبوع. أس

وقالــت مصــادر محليــة إن ســلطات االحتــالل أبعــدت 
العباســي أكثــر مــن 18 مــرة، ألكثــر مــن عامــني فــي 

فتــرات مختلفــة ســابقاً.

ــدم  ــى ه ــياً عل ــالل مقدس ــة االحت ــرت بلدي ــا أجب كم
غرفــة ســكنية فــي بلــدة ســلوان، فــي الوقــت الــذي 
ــدة  ــي بل ــه ف ــدم منزل ــر ه ــي آخ ــه مقدس ــل في واص

ــا. ــت حنين بي

وأفــاد املركــز بــأن بلديــة االحتــالل فــي القــدس احملتلــة 
أجبــرت املقدســي محمــود ســمرين علــى هــدم غرفــة 
ســكنية تعــود لــه فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان 

بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

وأشــار إلــى أن املقدســي مهنــد عابديــن واصــل لليــوم 
الثالــث علــى التوالــي هــدم منزلــه بنفســه فــي بلــدة 

بيــت حنينــا.

وفــي بلــدة اخلضــر، جنــوب بيــت حلــم، اقتحمــت قــوات 
ــد  ــد محم ــح خال ــرر اجلري ــير احمل ــزل األس ــالل من االحت

ــذي أفــرج عنــه أول مــن أمــس. غنيــم )17 عامــاً(، ال

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوة مــن جيــش االحتــالل 
ــات فلســطينية،  ــى راي ــزل واســتولت عل اقتحمــت املن

كانــت مرفوعــة عليــه قبــل انســحابها.164

05% مــن األميركيــني يؤيــدون ربــط املســاعدات 
العســكرية الســرائيل بعــدم اســتخدامها 

ــطينيني ــد الفلس ض

ــات املتحــدة  ــرأي العــام فــي الوالي أظهــر اســتطالع لل
ــد  ــب تقيي ــه يج ــدون أن ــني يعتق ــن األميركي أن 50% م
املســاعدات العســكرية إلســرائيل، وربطهــا بعــدم 

ــطينيني. ــد الفلس ــتخدامها ض اس

ــه مجلــس شــيكاغو  ــد قــام ب وأظهــر اســتطالع جدي
لعــام 2021 أن 50% مــن املســتطلعني يريــدون مــن 
الواليــات املتحــدة تقييــد املســاعدات العســكرية 
إلســرائيل، وأن غالبيــة الدميقراطيــني يريــدون هــذا 

164  جريدة األيام

التقييــد.

انقســام  يــزال هنــاك  أنــه ال  وأظهــر االســتطالع 
حزبــي كبيــر حــول هــذه القضيــة، حيــث يعتقــد %62 
مــن الدميقراطيــني أن علــى االدارة االميركيــة حظــر 
اســتخدام إســرائيل ملســاعداتها العســكرية فــي 

العمليــات العســكرية ضــد الفلســطينيني.

ويتماشــى هــذا االســتطالع مــع دراســات حديثــة 
ــي  ــدأ ف ــرائيل ب ــي إلس ــم احملل ــر أن الدع ــرى تظه أخ
التراجع.  ووجــد اســتطالع للــرأي أجرتــه مؤسســة 
أن  يعتقــدون  الدميقراطيــني  غالبيــة  أن  »غالــوب« 
الواليــات املتحــدة يجــب أن متــارس ضغوًطــا علــى 

إســرائيل وليــس فلســطني.

كمــا أظهــر اســتطالع أجــراه معهــد االنتخابــات 
ــني  ــود األميركي ــع اليه ــو أن رب ــي متوز/يولي ــة ف اليهودي
ــري، وأن %34  ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــدون أن إس يعتق
يعتقــدون أن معاملــة إســرائيل للفلســطينيني أشــبه 

ــدة.165 ــات املتح ــي الوالي ــود ف ــد الس ــة ض بالعنصري

املســاعدات  ربــط  يؤيــدون  األميركيــني  مــن   %50
ضــد  اســتخدامها  بعــدم  الســرائيل  العســكرية 

لفلســطينيني ا

ــات املتحــدة  ــرأي العــام فــي الوالي أظهــر اســتطالع لل
ــد  ــب تقيي ــه يج ــدون أن ــني يعتق ــن األميركي أن 50% م
املســاعدات العســكرية إلســرائيل، وربطهــا بعــدم 

ــطينيني. ــد الفلس ــتخدامها ض اس

ــه مجلــس شــيكاغو  ــد قــام ب وأظهــر اســتطالع جدي
لعــام 2021 أن 50% مــن املســتطلعني يريــدون مــن 
الواليــات املتحــدة تقييــد املســاعدات العســكرية 
إلســرائيل، وأن غالبيــة الدميقراطيــني يريــدون هــذا 

التقييــد.

انقســام  يــزال هنــاك  أنــه ال  وأظهــر االســتطالع 
حزبــي كبيــر حــول هــذه القضيــة، حيــث يعتقــد %62 
مــن الدميقراطيــني أن علــى االدارة االميركيــة حظــر 
اســتخدام إســرائيل ملســاعداتها العســكرية فــي 

العمليــات العســكرية ضــد الفلســطينيني.

ويتماشــى هــذا االســتطالع مــع دراســات حديثــة 
ــي  ــدأ ف ــرائيل ب ــي إلس ــم احملل ــر أن الدع ــرى تظه أخ
التراجع.  ووجــد اســتطالع للــرأي أجرتــه مؤسســة 
أن  يعتقــدون  الدميقراطيــني  غالبيــة  أن  »غالــوب« 
الواليــات املتحــدة يجــب أن متــارس ضغوًطــا علــى 

إســرائيل وليــس فلســطني.

165  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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كمــا أظهــر اســتطالع أجــراه معهــد االنتخابــات 
ــني  ــود األميركي ــع اليه ــو أن رب ــي متوز/يولي ــة ف اليهودي
ــري، وأن %34  ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــدون أن إس يعتق
يعتقــدون أن معاملــة إســرائيل للفلســطينيني أشــبه 

ــدة.166 ــات املتح ــي الوالي ــود ف ــد الس ــة ض بالعنصري

اليونيســف: إســرائيل قتلت 9 أطفــال وأصابت 
ــال  ــة خ ــة وروض ــتهدفت 792 مدرس 655 واس

شــهرين

 قالــت منظمــة األمم املتحــدة لألطفــال »اليونيســف«، 
إن إســرائيل قتلــت تســعة أطفــال فلســطينيني بــني 7 
مايــو و31 يوليــو مــن العــام احلالــي، وأصابــت 556 طفالً، 
باســتخدام الذخيــرة احليــة والرصــاص املطاطــي، كمــا 
اعتقلــت مــا ال يقــل عــن 170 طفــال فلســطينيا خــالل 

نفــس الفتــرة فــي القــدس احملتلــة.

ــس،  ــدر أم ــا ص ــر له ــي تقري ــف« ف ــذرت »اليونيس وح
انهــا لــن تكــون قــادرة علــى اســتئناف عملياتهــا لدعم 
اطفــال فلســطني بســبب نقــص حــاد فــي ميزانيتهــا، 
ــاع  ــى قط ــرة عل ــرب االخي ــالل احل ــه خ ــى أن ــيرة ال مش
غــزة اســتهدفت اســرائيل 116 روضــة أطفــال خاصــة 
و140 مبنــى مدرســة عامــة تعرضــت ألضــرار، باإلضافــة 

إلــى 41 مدرســة تابعــة لألونــروا.

ــي  ــاني ف ــع اإلنس ــن الوض ــف ع ــر اليونيس ــال تقري وق
ــون  فلســطني رقــم 2 - منتصــف العــام األول مــن كان
ــس  ــر أم ــو( 2021 ونش ــوز )يولي ــر( - 31 مت ــي )يناي الثان
ــاك 345،702  ــو 2021، كان هن ــن 31 يولي ــارًا م ــه اعتب ان
ــة  ــي املائ ــا 50 ف ــن COVID-19، منه ــدة م ــة مؤك حال
مــن النســاء و12 فــي املائــة مــن األطفــال دون ســن 18 

ــا. عاًم

وأوضــح أن التصعيــد اإلســرائيلي األخيــر، ازدادت احلاجة 
لتقــدمي مســاعدة إنســانية لتلبيــة احتياجــات األطفال 
ــى  ــل ال ــوة تص ــع فج ــون دوالر م ــت 47 ملي ــث بلغ حي

نحــو 33 مليــون دوالرًا أمريكًيــا بنســبة )%68(.

ــركاؤها  ــت وش ــروا جنح ــى أن األون ــر إل ــارت التقري وأش
فــي اســتعادة خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة لـــ 415000 شــخص متضــرر مــن 
ــة  ــواد الكيميائي ــدات وامل ــود للمول ــر الوق ــالل توفي خ
وقطــع الغيــار إلنتــاج امليــاه ومعاجلتهــا وإصــالح البنيــة 

ــررة. ــي املتض ــرف الصح ــاه والص ــة للمي التحتي

 وقــال: إنهــا بدأت فــي إعــادة التأهيــل الطارئ لعشــرين 
مدرســة تضــررت خــالل احلــرب علــى غــزة كدفعــة أولى 

166  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

مــن أصــل 46 مدرســة التزمــت اليونيســف بإصالحهــا 
فــي قطــاع غــزة، مشــيرة انــه عنــد االنتهــاء مــن إعــادة 
ــل )54  ــن 50000 طف ــرب م ــا يق ــيعود م ــل، س التأهي

باملائــة منهــم فتيــات( إلــى املدرســة.

وأضــاف أنــه مت توفيــر 11 دواًء أساســياً يســتفيد منهــا 
195،800 شــخص و18 مــادة اســتهالكية يســتفيد 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــخص ف ــا 35،000 ش منه

وتلقــت اليونيســف متويــاًل مــن حكومــات اليابــان، 
ــب األمم  ــدا، ومكت ــدا، وكن ــلندا، وأيرلن ــج، وأيس والنروي
واللجنــة  اإلنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة 
الفرنســية لليونيســف، واللجنــة األملانيــة لليونيســف، 
وصنــدوق اليونيســف اإلنســاني العاملــي ومــع ذلــك، ال 
تــزال تعانــي مــن فجــوة متويليــة تبلــغ 33 مليــون دوالر 

دوالرًا أمريكًيــا )%68(.

ــن  ــن تتمك ــة، ل ــوال الكافي ــدون األم ــه ب ــذرت ان وح
االســتجابة  فــي  االســتمرار  مــن  اليونيســف 
ــتجابة  ــم االس ــة، ودع ــانية العاجل ــات اإلنس لالحتياج
علــى صعيــد األزمــات املســتمرة واملســاهمة فــي بنــاء 

قــدرة اجملتمعــات علــى الصمــود وتعزيــز النظــم.

وجــاء فــي التقريــر: علــى ســبيل املثــال، لــن يســتفيد 
9000 طفــل متضــرر مــن النــزاع مــن التحويــالت 
النقديــة الطارئــة، ولــن يتلقــى 33000 طفــل تدخــالت 
ــي.  ــي واالجتماع ــم النفس ــة والدع ــة العقلي للصح
عــالوة علــى ذلــك، لــن تتمكــن اليونيســف وشــركاؤها 
ــرف  ــاه والص ــات املي ــر خدم ــي توفي ــتمرار ف ــن االس م
الصحــي املنقــذة للحيــاة واملســتدامة ألكثــر مــن 
811000 شــخص، ودعــم العــودة اآلمنــة إلــى املــدارس 
ــات  ــتكمال اإلصالح ــل، واس ــن 307000 طف ــر م ألكث
الطارئــة للمرافــق الصحيــة البالــغ عددهــا 13 و26 

ــة. مدرس

ونبــه الــى تدهــور الوضــع اإلنســاني مؤخــرًا مــع 
تصاعــد التوتــر فــي القــدس الشــرقية، وتصاعــد 
ــتمرار  ــو 2021، واس ــي ماي ــزة ف ــاع غ ــي قط ــال ف القت
ــًدا  ــد الوضــع تعقي انتشــار جائحة  COVID-19وممــا يزي

ــة. ــة املالي األزم

 وحتــدث التقريــر عــن دراســة لتقييــم احتياجــات 
ــد  ــد التصعي ــا بع ــي مت إجراؤه ــريعة الت ــرار الس األض
ــي  ــاد األوروب ــي واالحت ــك الدول ــل البن ــن قب ــر م األخي
واألمم املتحــدة وفيهــا معطيــات أن 116 روضــة أطفــال 
خاصــة و140 مبنــى مدرســة عامــة تعرضــت ألضــرار، 
باإلضافــة إلــى 41 مبنــى مدرســي تابــع لألونــروا. 
عــالوة علــى ذلــك، تضــرر 63 مبنــى مدرســًيا آخــر تابــع 
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لألونــروا بســبب اســتيعاب حوالــي 70،000 نــازح داخلًيــا 
فــي قطــاع غــزة جلــأوا إلــى هــذه املــدارس خــالل فتــرة 

ــد. التصعي

ــاه الشــرب  ــزال احلصــول علــى مي ــه ال ي واشــار الــى ان
يومًيــا  ميثــل صراًعــا  الصحــي  والصــرف  املأمونــة 
ــال  ــد األعم ــكان. أدى تصاع ــن الس ــر م ــًيا لكثي رئيس
القتاليــة فــي قطــاع غــزة إلــى إحلــاق أضــرار بـــ 290 من 
البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
ــود  ــي. زادت القي ــار الكهربائ ــاع التي ــة، وانقط الصحي
املفروضــة علــى الوصــول إلــى إمــدادات امليــاه والصــرف 
ــوض  ــا يق ــة مم ــة الهام ــة الصحي ــي والنظاف الصح
ــاه والصــرف  ــر خدمــات املي ــى توفي قــدرة الشــركاء عل
ــي  ــي، فــإن حوال ــة. وبالتال الصحــي والنظافــة الصحي
1.3 مليــون شــخص فــي قطــاع غــزة وحــده ال يحصلون 
علــى ميــاه الشــرب املأمونــة ومرافــق الصــرف الصحــي 

ــة. ــتلزمات النظاف ومس

كمــا تأثــرت اخلدمــات الصحيــة فــي قطــاع غــزة 
بشــدة بالتصعيــد فــي مايــو 2021، حيــث تضــرر 
اســتمر  كمــا  النــزاع.  خــالل  صحًيــا  مرفًقــا   33
ــا  ــي، مم ــى التوال ــي عل ــار COVID-19 للعام الثان انتش
أدى إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف احلاليــة، ممــا يؤثــر على 
ــات  ــول األوالد والبن ــن وص ــد م ــال، ويح ــة األطف رفاهي

ــية. ــات األساس ــى اخلدم إل

وأوضــح انــه فــي قطــاع غــزة، ال تــزال القيــود مفروضــة 
ــة،  ــار الضروري ــادة اإلعم ــة إلع ــدادات الالزم ــى اإلم عل
ــن  ــارًا م ــية. اعتب ــات األساس ــش واخلدم ــبل العي وس
نهايــة شــهر يوليــو، كان معبــر كــرم أبــو ســالم إلــى 
ــية  ــواد أساس ــول م ــط لدخ ــا فق ــزة مفتوًح ــاع غ قط

ــدودة. ــانية مح ــلع إنس ــددة وس مح

ــى  ــانية إل ــاعدات اإلنس ــول املس ــر أن وص ــد التقري وأك
قطــاع غــزة ال يــزال مصــدر قلــق، مــع انخفــاض كبيــر 
ــة،  ــوق احمللي ــي الس ــية ف ــواد األساس ــر امل ــي توفي ف
املــواد، خاصــة  بعــض  امللحــة الســتيراد  واحلاجــة 
ــة  ــة العام ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــاريع املي ملش
ومشــاريع إعــادة اإلعمــار األخــرى التــي تأثــرت بشــكل 
ــتمر  ــر املس ــو احلظ ــي ه ــدي اإلضاف ــا التح ــر فيم كبي
علــى دخــول املــواد »ذات االســتخدام املــزدوج« إلــى 
قطــاع غــزة، ممــا يعيــق نقــل الســلع األساســية، ويؤثــر 
ــرف  ــاه والص ــق املي ــة مراف ــغيل وصيان ــى تش ــك عل ذل
الصحــي والبنيــة التحتيــة احليويــة ومحطــة الطاقــة 
الوحيــدة فــي قطــاع غــزة. كمــا تشــكل عمليــة 
اســتيراد اإلمــدادات املطولــة حتديًــا إليصــال املســاعدة 

ــب.167 ــت املناس ــي الوق ــانية ف اإلنس

السبت 2021/8/28 

الشــعبية  املســيرات  مــن  جمعــة جديــدة 
واملواجهــات وتســجيل عشــرات اإلصابــات فــي 

ــدة ــات ع محافظ

ــاالت  ــوض وح ــروح ورض ــرات بج ــس، العش ــب، أم أصي
اختنــاق، واحُتجــز متضامنــون وصحافيون، واســُتهدفت 
مركبــة إســعاف، خــالل قمــع قــوات االحتالل املســيرات 
الشــعبية التــي خرجــت فــي محافظــات عــدة؛ رفضــاً 
لالحتــالل واالســتيطان وســرقة األراضي الفلســطينية، 

وتنديــداً باحتجــاز جثامــني الشــهداء.

ــرات  ــب العش ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل فف
ــة  ــيرة جماهيري ــع مس ــت قم ــات أعقب ــالل مواجه خ
ــح. ــل صبي ــة جب ــى قم ــالل عل ــيطرة االحت ــة لس رافض

ــن  ــن م ــي مواط ــو ألَف ــة: إن نح ــادر محلي ــت مص وقال
أهالــي بيتــا والبلــدات اجملــاورة أدوا صــالة اجلمعــة 
ــيرة  ــي مس ــوا ف ــل أن يتوجه ــح قب ــل صبي ــرب جب ق
قــوات  إغــالق  رغــم  اجلبــل،  قمــة  نحــو  شــعبية 
املؤديــة  الطــرق  أمــس، جميــع  أول مــن  االحتــالل، 

 إليه باحلفر العميقة والسواتر التربية. 
ــاركني  ــت املش ــالل هاجم ــوات االحت ــى أن ق ــارت إل وأش
ــا أدى  ــاز، م ــل الغ ــاص وقناب ــة الرص ــيرة مطلق باملس
إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة تواصلــت ســاعات عــدة، 
ــاق. ــاالت اختن ــروح وح ــرات بج ــا العش ــب خالله وأصي

وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
ــوا  ــاً أصيب ــأن 17 مواطن ــل، ب ــد جبري ــس، أحم ــي نابل ف
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط جــرى نقــل ثالثــة 
منهــم للمستشــفى، و52 مواطنــاً أصيبــوا باالختنــاق 
نتيجــة استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، و25 باحلــروق 

ــل الغــاز بشــكل مباشــر ونتيجــة للســقوط. وقناب

وأشــار إلــى تعــرض ضابــط إســعاف إلصابــة بشــظايا 
ــكل  ــعاف بش ــيارة اإلس ــتهداف س ــة اس ــاج نتيج زج
مباشــر، بينمــا أصيــب متطوعــان مــن متطوعــي 

ــي. ــاص املطاط ــة بالرص اجلمعي

ــاب  ــب ش ــس، أصي ــرق نابل ــن، ش ــت دج ــة بي ــي قري وف
ــيرة  ــع مس ــب قم ــاق عق ــرات باالختن ــروح والعش بج

ــتيطانية. ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام رافض

شــاركوا  املواطنــني  مئــات  أن  املصــادر  وأوضحــت 
ــي  ــر ف ــجد الكبي ــام املس ــن أم ــت م ــيرة انطلق مبس

167  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــددة  ــي امله ــاه األراض ــيرة باجت ــت املس ــة، وانطلق القري
الشــرقية  الشــمالية  املنطقــة  فــي  باالســتيطان 
ــاك  ــتيطانية هن ــؤرة اس ــة ب ــاً إلقام ــة، رفض ــن القري م

وللمطالبــة بإزالتهــا.

ــة  ــس اللجن ــش رئي ــو جي ــر أب ــال نص ــه، ق ــن جانب م
ــوات  ــن: إن ق ــت دج ــي بي ــن أراض ــاع ع ــعبية للدف الش
االحتــالل قمعــت املشــاركني باملســيرة حــني وصولهــم 
ــل  ــت قناب ــتيطانية، وأطلق ــؤرة االس ــن الب ــرب م بالق
ــي  ــاص املعدن ــوع والرص ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ الص
اإلصابــات  عشــرات  أوقــع  مــا  باملطــاط،  املغلــف 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، فيمــا أصيــب شــاب 
بجــروح بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، وعولــج 

ــاً. ــون ميداني املصاب

ــب 8  ــة، أصي ــرق قلقيلي ــدوم، ش ــر ق ــدة كف ــي بل وف
مواطنــني بالرصــاص، والعشــرات باالختنــاق خــالل قمــع 

ــبوعية. ــدة األس ــيرة البل مس

وأفــاد الناطــق اإلعالمــي فــي محافظــة قلقيليــة، مــراد 
إشــتيوي، بــأن املســيرة انطلقــت عقــب صــالة اجلمعــة 
ــي  ــطاء ف ــدة ونش ــاء البل ــن أبن ــعة م ــاركة واس مبش
املقاومــة الشــعبية، ورفــع املشــاركون فيهــا الالفتــات 

املنــددة باحتجــاز جثامــني الشــهداء.

وأشــار إلــى أن جنــود االحتــالل أطلقــوا وابــالً كثيفــاً من 
الرصــاص املعدنــي باجتــاه املســيرة فــور انطالقهــا، مــا 
أدى لوقــوع 8 إصابــات عوجلــت 7 منهــا ميدانيــاً، بينمــا 
مت نقــل اإلصابــة الثامنــة إلــى املستشــفى الســتكمال 
العــالج، الفتــاً إلــى أن جنود االحتــالل اســتهدفوا مركبة 
إســعاف، مــا أدى لتحطــم زجاجهــا اخللفــي، واقتحمــوا 

منــازل قيــد اإلنشــاء واعتلــوا أســطحها.

فــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل، قمعــت قــوات 
االســتيطاني  بالتوســع  منــددة  وقفــة  االحتــالل 
واعتــداءات املســتوطنني املتكــررة علــى املواطنــني 
املواطنــني  مــن  عــدداً  واحتجــزت  وممتلكاتهــم، 

والصحافيــني. األجانــب  واملتضامنــني 

وذكــر راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة 
ــل، أن  ــوب اخللي ــا وجن ــرق يط ــتيطان ش ــدار واالس اجل
واملتضامنــني  املواطنــني  هاجمــوا  االحتــالل  جنــود 
ــم،  ــدوا عليه ــة واعت ــي الوقف ــاركني ف ــب املش األجان
ــون  ــم متضامن ــني بينه ــن املواطن ــدداً م ــزوا ع واحتج

ــني.168 ــبعة صحافي ــب وس أجان

يزرعــون  مســتوطنون  عليهــا:  لالســتيالء  متهيــدا 
الكرمــة فــي اراضــي املواطنــني شــرق نابلــس

168  جريدة األيام

أقــدم مســتوطنون، مؤخــرا، علــى زراعــة أشــجار كرمــة 
بأراضــي املواطنــني فــي قريــة ديــر احلطــب، شــرق 

ــا. ــتيالء عليه ــرقتها واالس ــدف س ــس؛ به نابل

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
أن  اكتشــفوا  القريــة،  أهالــي  إن  دغلــس،  غســان 
ــول  ــن الوص ــون م ــي مينع ــم، الت ــن أراضيه ــاحة م مس

ــتوطنني. ــل املس ــن قب ــا م ــرى زراعته ــا، ج إليه

ــوا  ــة«، قام ــون موري ــن »ال ــتوطنني م ــاف ان مس وأض
بزراعــة نحــو 24 دومنــا مــن أراضــي املواطنــني، بأشــتال 
الكرمــة فــي منطقــة »اجلــرادات«، وهــي أراٍض خاصــة 

ــودة. ــد ع ــن محم ــا للمواط ــود ملكيته تع

يذكــر أن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، متنــع الكثيــر مــن 
ــوط،  ــب وعزم ــر احلط ــالم ودي ــرى س ــدات وق ــي بل أهال
مــن الوصــول الــى أراضيهــم لفالحتهــا، خاصــة تلــك 

ــق االســتيطانية.169 ــة للطري احملاذي

ردا علــى تصريحاتهــا: »فتــح« تؤكــد عــدم 
جديــة »حمــاس« بإنهــاء االنقســام وتطالبهــا 

ــة ــا احلزبي ــب مصاحله ــدم تغلي بع

ــح«،  ــطيني »فت ــي الفلس ــر الوطن ــة التحري  ردت حرك
ــد  ــاس عب ــة حم ــم حرك ــق باس ــح الناط ــى تصري عل
ــوع حــول اشــتراطات الرئيــس محمــود  اللطيــف القان
عبــاس »بــأن تعتــرف حمــاس بقــرارات الشــرعية 
ــة  ــاء حال ــي وإنه ــوار الوطن ــدء باحل ــل الب ــة قب الدولي

االنقســام وحتقيــق املصاحلــة الفلســطينية”.

ــي  ــل، ف ــني حماي ــة حس ــم احلرك ــق باس ــال الناط وق
بيــان اليــوم الســبت، إن داخــل حمــاس مجموعــة مــن 
التيــارات املتضاربــة، مضيفــا ان حســن يوســف حتــدث 
ــاس،  ــا حم ــرف به ــر وتعت ــام 1967 تق ــدود ع ــن أن ح ع
وأنــه »ال مانــع حلركتــه بإقامــة دولــة فلســطينية علــى 

حــدود 67 إضافــة إلــى أن اســرائيل أمــر واقــع”.

وأضــاف: »حمــاس مقــرة ضمنــا ووافقــت ووقعــت 
فــي احلــوارات التــي جــرت منــذ عــام 2007، بأنهــا 
ــة  ــص دول ــا يخ ــة مب ــرعية الدولي ــرارات الش ــزم بق تلت
فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس علــى 

ــو 67”. ــران/ يوني ــن حزي ــع م ــدود الراب ح

ــاس«  ــة »حم ــات حرك ــى أن تصريح ــل إل ــار حماي وأش
ــن  ــون م ــي العي ــي ذر للرماد ف ــوع ه ــذا املوض ــي ه ف
أجــل إطالــة عمــر االنقســام، وأنهــا غيــر معنيــة 
بإنهائــه، وأنهــا تخــدم أجنــدات حزبيــة فقــط لهــا، فــي 
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ظــل اســتمرار العــدوان االســرائيلي علــى شــعبنا فــي 
ــده. ــن تواج ــة أماك كاف

وأوضــح الناطــق باســم حركــة فتــح أن القصــف 
توقــف علــى قطــاع غــزة، ولكــن اقتحامــات املســجد 
ــن  ــر م ــاهدنا الكثي ــتمرة، »ش ــارك مس ــى املب األقص
ــاد  ــه إذا ع ــاس« بأن ــة »حم ــادة حرك ــات لق التصريح
ــف”. ــا موق ــيكون له ــى س ــام األقص ــالل القتح االحت

ــكل  ــد بش ــى أن نتوح ــة إل ــوم بحاج ــن الي ــع: »نح وتاب
أكثــر جتــاه مقاومــة االحتــالل بالضفــة مبــا فيهــا 
القــدس، كذلــك قطــاع غــزة حســب مــا تتفــق عليــه 
ألن  مجتمعــة،  والفصائــل  الفلســطينية  القيــادة 
العــدوان لــم يتوقــف علــى شــعبنا الفلســطيني، ومــا 

ــكان«. ــي كل م ــد ف ــه تتصاع ــت وتيرت زال

ولفــت حمايــل إلــى أن »املطلــوب مــن حركــة حمــاس 
ــي  ــات الت ــن الفقاع ــد ع ــروف، أن تبتع ــذه الظ ــي ه ف
تخــدم مصلحتهــا احلزبيــة، وهــذا املوضــوع يضــر 

بالقضيــة الفلســطينية«.

ــود  ــس محم ــدث الرئي ــا يتح ــه عندم ــى أن ــار إل وأش
عبــاس والقيــادة الفلســطينية عــن قــرارات الشــرعية 
الدوليــة، املطلــوب بــأن تطبــق هــذه القــرارات، النتــزاع 
احلــق الفلســطيني، بعيــدا عــن أي مناكفــات داخليــة 

ــت.170 ــب الوق ــالل كس ــا االحت ــن خالله ــاول م يح

ــو بكــر: األســيرة أنهــار الديــك علــى وشــك  أب
الــوالدة فــي ســجون االحتــال وتعيش مشــاعر 

اخلــوف وال تثــق باألطبــاء

ــواء  ــن الل ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــال رئي  ق
قــدري أبــو بكــر، إن االســيرة أنهــار الديــك علــى وشــك 
ــش  ــرائيلي، وتعي ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــوالدة ف ال

ــاء. ــق باألطب ــق وال تث ــوف وقل ــاعر خ مش

»صــوت  إلذاعــة  حديــث  فــي  بكــر  أبــو  وأضــاف 
ــوم الســبت، إن اجلهــود مســتمرة مــن  فلســطني«، الي
أجــل مســاعدتها عبــر منظمــة الصليــب األحمــر 

واحملامــني.

ــة دون  ــزال موقوف ــك ال ت ــيرة الدي ــى أن األس ــار إل وأش
حكــم، وبالتالــي فــإن إمكانيــة إطــالق ســراحها ممكنــة 
ــى  ــرد عل ــم ت ــرائيلي ل ــالل اإلس ــم االحت ــن محاك لك

ــأن . ــذا الش ــة به ــات املقدم االلتماس

وبخصــوص االســرى املضربــني، بــني ابــو بكر أن خمســة 
أســرى يواصلــون إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام ضــد 
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ــرب  ــفوس املض ــد الفس ــم كاي ــال اإلداري، أبرزه االعتق
منــذ مــا يزيــد علــى 45 يومــا وهــو فــي وضــع صحــي 

خطيــر.171

األحد 2021/8/29

هــو  الدولتــني  حــل  لبينيــت:  أكــد  بايــدن 
ــم  ــل دائ ــى ح ــل إل ــد للتوص ــبيل الوحي الس

للصــراع

طلــب الرئيــس األميركــي جــو بايــدن مــن رئيــس الــوزراء 
ــال  ــن األعم ــاع ع ــت »االمتن ــي بيني ــرائيلي نفتال اإلس
ــرات وتســاهم فــي  ــى تفاقــم التوت ــؤدي إل ــي قــد ت الت
ــع  ــة م ــاء الثق ــود بن ــوض جه ــم وتق ــعور بالظل الش

ــطينيني«. الفلس

وأكــد عــل مســامعه علــى أن »حــل الدولتــني املتفاوض 
عليــه هــو الســبيل الوحيــد القابــل للتطبيــق للتوصل 

إلــى حل دائــم للصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني«.

ــن  ــض ع ــت األبي ــه بالبي ــالل كلمت ــت خ ــع بيني وامتن
اإلشــارة إلــى امللــف الفلســطيني، فيمــا حــاول أفــراد 
ــد  ــض أك ــت األبي ــوع، إال أن البي ــل املوض ــه جتاه طاقم
علــى انــه كان حاضــراً خــالل لقــاء بينيــت مــع الرئيــس 

ــي. األميرك

ــت  ــراءة للقــاء بايدن-بيني ــت األبيــض فــي ق ــال البي وق
ــت  ــدن وبيني ــام« إن باي ــا لـــ »األي ــخة منه ــت نس وصل
ــع  ــة لدف ــادال وجهــات النظــر حــول اجلهــود املبذول »تب
الســالم واألمــن واالزدهــار لــكل مــن اإلســرائيليني 

والفلســطينيني«.

ــاذ  ــة اتخ ــى أهمي ــدن عل ــس باي ــدد الرئي ــاف: »ش وأض
ودعــم  الفلســطينيني  حيــاة  لتحســني  خطــوات 
فــرص اقتصاديــة أكبــر لهــم، كمــا أشــار إلــى أهميــة 
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــال الت ــن األعم ــاع ع االمتن
ــوض  ــم وتق ــعور بالظل ــي الش ــاهم ف ــرات وتس التوت

ــة«. ــاء الثق ــود بن جه

وتابــع البيــت األبيــض: »وأعــاد الرئيــس بايــدن التأكيــد 
علــى وجهــة نظــره بــأن حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه 
هــو الســبيل الوحيــد القابــل للتطبيــق للتوصــل إلــى 

حــل دائــم للصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني«.

الــوزراء  لرئيــس  مرافقــون  مســؤولون  وكان 
موضــوع  يثــر  لــم  بايــدن  ان  زعمــوا  اإلســرائيلي 
تدحضــه  مــا  وهــو  املنــازل،  إخــالء  أو  االســتيطان 

 القراءة الصادرة عن البيت األبيض. 
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اإلســرائيلي بشــدة حــل  الــوزراء  رئيــس  ويعــارض 
الدولتــني.

وذكــر مســؤولون إســرائيليون أن بايــدن لــم يتطــرق إلى 
ــة  ــة العام ــة األميركي ــح القنصلي ــادة فت ــألة إع مس
بالقــدس، دون أن يكــون واضحــاً مــا إذا كان بذلــك 
ــوة. ــذه اخلط ــض له ــرائيلي الراف ــل اإلس ــض التدخ يرف

ــه »أعــرب الرئيــس  ــى أن كمــا أشــار البيــت األبيــض إل
بايــدن عــن دعمــه الكامــل لعالقــات قويــة ومتوســعة 
والــدول  العــرب  بــني إســرائيل وجيرانهــا  النطــاق 

ــم«. ــتوى العال ــى مس ــالمية عل اإلس

ــرائيل  ــراكتي إس ــى أن ش ــان إل ــار الزعيم ــال: »وأش وق
تظــالن  واألردن  مصــر  مــن  كل  مــع  التاريخيتــني 
ــبل  ــا س ــا ناقش ــي، كم ــتقرار اإلقليم ــمتني لالس حاس
تعميــق عالقــات إســرائيل مــع البحريــن واملغــرب 
وهدفهمــا  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  والســودان 
ــراكات  ــيع الش ــدة لتوس ــرص جدي ــد ف ــل بتحدي املتمث

املماثلــة«.172

ــة  ــال خط ــلطات االحت ــاق س ــن إط ــر م حتذي
القــدس  فــي  العقاريــة«  احلقــوق  »تســوية 

ــة احملتل

حــذر ائتــالف فلســطيني مــن أن خطــة »تســوية 
احلقــوق العقاريــة« التــي أطلقهــا االحتــالل فــي مدينــة 
القــدس احملتلــة تهــدف إلــى إنــكار العديــد مــن احلقــوق 
الفلســطينية فــي العقــارات ووضــع يــد دولــة االحتالل 
عليهــا ومصادرتهــا بحجــج عــدم وجــود إثباتــات 
ملكيــة كافيــة و/أو إعــادة تفعيــل قانــون حــارس أمــالك 

ــني. الغائب

ــي  ــطينيني ف ــوق الفلس ــي حلق ــالف األهل ــال االئت وق
القــدس إن »هــذه السياســية هــي جــزء ال يتجــزأ مــن 
ــي  ــعبنا ف ــد ش ــارس ض ــي مت ــالل الت ــات االحت سياس
ــد املدينــة  ــى تهوي القــدس والتــي تهــدف مبجملهــا إل

ــكانها«. ــن س ــا م وتفريغه

وشــرعت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بتوجيــه 
رســائل الــى مواطنــني فــي القــدس الشــرقية احملتلــة 
إلعالمهــم أنــه »فــي الفتــرة القريبــة املقبلــة ســنبدأ 

ــة«. ــي املدين ــي ف ــوية األراض بتس

ويوجــه الرســائل مــا يســمى بقاضــي تســوية األراضــي 
فــي القــدس ديفيــد روتنبــرغ.

وكانــت وزيــرة العــدل اإلســرائيلية أيليــت شــاكيد 

172  جريدة األيام

ــح  ــأن فت ــعار بش ــن إش ــي 19 آذار 2018، ع ــت ف أعلن
ــة أو إعــالن تســوية أراض  ملــف تســوية حقــوق عقاري
فــي مدينــة القــدس، شــملت أحواضــاً فــي صــور باهــر، 

ــا. ــراح وحزم ــيخ ج ــا، الش ــت حنين بي

ــاء أو  ــك األحي ــار تل ــان: »إن اختي ــي بي ــالف ف ــال االئت وق
املناطــق للبــدء فيهــا ليــس مبحــض الصدفــة بــل بنــاء 
علــى رؤيــا إســرائيلية ووجــود ثغــرات فــي تلــك املناطــق 
تســاعد ســلطة االحتــالل علــى مصــادرة كميــة كبيرة 
مــن األراضــي، وخاصــة مــن خــالل تطبيــق قانــون أمالك 
الغائبــني أو وجــود مســتوطنات فــي املنطقــة أو عــدم 

وجــود أي تســوية خــالل اإلدارة األردنيــة«.

ــة  ــت حكوم ــار 2018، صادق ــوم 13 أي ــي ي ــاف: »ف وأض
االحتــالل علــى تخصيــص ميزانيــة قدرهــا خمســمائة 
الســيطرة  لتعزيــز  اميركــي  دوالر  مليــون  وســتون 
ــالل  ــة، خ ــدس احملتل ــى الق ــرائيلية عل ــيادة اإلس والس
ــغ  ــص مبل ــث مت تخصي ــة. حي ــنوات القادم ــس س اخلم
مــن مجمــل  أميركــي  دوالر  مليــون  أربعــة عشــر 
ــوية  ــات »تس ــة نفق ــا لتغطي ــادق عليه ــة املص امليزاني

ــة«. ــوق العقاري احلق

ولفــت االئتــالف إلــى أنــه »منــذ احتــالل املدينــة قبــل 
53 عامــاً لــم يتــم تســجيل األراضــي والعقــارات 
ــة  ــاق عملي ــا أع ــة، م ــاء املدين ــن أحي ــد م ــي العدي ف
التنظيــم، وبالتالــي إمكانيــة احلصــول علــى تراخيــص 

للبنــاء للفلســطينيني املقدســيني«.

وقــال: أضــف إلــى ذلــك سياســة التخطيــط العنصرية 
ــر  ــى األرض وتهجي ــيطرة عل ــى الس ــدف إل ــي ته والت
ــة  ــيطر دول ــث تس ــي، حي ــادرة األراض ــيني ومص املقدس
ــن  ــرقي م ــزء الش ــي اجل ــن أراض ــى 87% م ــالل عل االحت
ــاء  ــز االســتيطان وبن ــة، ويتــم اســتخدامه لتعزي املدين
املســتوطنات، مــا أدى الــى النقــص فــي األراضــي 

ــيني. ــاء للمقدس ــة للبن الالزم

ــة  ــى وصعوب ــود عل ــك القي ــى ذل ــف إل ــاف: »أض وأض
احلصــول علــى تراخيــص للبنــاء والتكاليــف الباهظــة 
ــا زاد  ــالل، م ــة االحت ــل بلدي ــن قب ــا م ــول عليه للحص
مــن البنــاء بــدون ترخيــص. هنــاك حســب اإلحصائيــات 
مــا يزيــد علــى 20 ألــف منــزل مبنيــة بــدون ترخيــص، 
ــدون  ــازل ب ــي من ــون ف ــيني يعيش ــث املقدس ــي ثل حوال

ــة«. ــي أي حلظ ــدم ف ــة لله ــص أي معرض ترخي

وتابــع: »كمــا تشــهد املدينــة تصعيــداً في السياســات 
واخملططــات اإلســرائيلية التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
االســتيطان، ومنهــا مخطــط مركــز شــرقي القــدس، 
ــة  ــوز إلقام ــلكون« وادي اجل ــوادي الس ــمى »ب ــا يس وم
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مجمــع »هــاي تــك« وخدمــات فــي املنطقــة الصناعيــة 
فــي واد اجلــوز، ومخطــط إقامــة ثالثــة فنــادق وخدمــات 
وبنيــة حتتيــة فــي املصــرارة مقابــل بــاب العامــود، وبنــاء 
ــه  ــي وادي طبالي ــوس« ف ــات هامات ــتوطنة »جفع مس
علــى أراضــي بيــت صفافــا وتوســيع مســتوطنة جبــل 
ــتوطنة  ــاء مس ــي بن ــدء ف ــر للب ــم، والتحضي ــو غني أب
ــلومو«  ــات ش ــتوطنة »رام ــيع مس »إي وان )E1(« وتوس
ومخطــط بنــاء مســتوطنة فــي منطقــة مطــار 
القــدس الدولــي التــي تهــدف إلــى تعزيــز ضــم املدينــة 
والســيطرة علــى األرض وتوســيع املســتوطنات وتهجير 

ــني«. ــكانها األصلي س

ــدف  ــرائيلية ته ــوة اإلس ــن أن اخلط ــالف م ــذر االئت وح
إلــى »تفعيــل وتطبيــق قانــون أمــالك الغائبــني، حيــث 
ستســيطر املؤسســات اإلســرائيلية علــى أمــالك 
ــن واملقيمــني خــارج فلســطني أو  املقدســيني املتواجدي

ــاورة«. ــدن اجمل ــي امل ــدس ف ــارج الق ــى خ حت

وقــال: »ســتتم شــرعنة األمــالك التــي مت تزييــف 
ملكيتهــا بصفقــات أو تســريبها بشــكل قانونــي، 
ــة  ــغ الضخم ــع املبال ــى دف ــيون عل ــيجبر املقدس وس
ــجيل«. ــة التس ــالل عملي ــكات خ ــى املمتل ــب عل كضرائ

وتابــع: »فــي حالــة عــدم تســجيل العقــار باســم 
أحــد املالكــني تنتقــل ملكيــة العقــار للحكومــة 

اإلســرائيلية«.

ودعــا االئتــالف األهلــي فــي القــدس احملتلــة إلــى »أخــذ 
ــذ  ــوع واخ ــع املوض ــل م ــي التعام ــذر ف ــة واحل احليط
االستشــارة مــن جهــات قانونيــة وحقوقيــة ورســمية 

ــجيل«. ــى التس ــدام عل ــل األق قب

ــة  ــة فني ــة وطني ــكيل مرجعي ــى »تش ــا ال ــا دع كم
وقانونيــة وسياســية ملتابعــة موضــوع تســوية احلقــوق 
والفنيــة  القانونيــة  االستشــارة  وتقــدمي  وامللكيــة 

للمقدســيني«.

ــني  ــات ب ــل اخلالف ــهيل ح ــة »تس ــى أهمي ــدد عل وش
ســكان األحيــاء حــول األمــالك املتنــازع عليهــا وإيجــاد 

ــني«.173 ــون الغائب ــة قان ــه ملواجه آلي

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: إصابــات وهــدم والشــروع 
ببنــاء بــؤرة اســتيطانية

واصــل االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، اليــوم 
األحــد، العــدوان علــى شــعبنا ومقدســاته وممتلكاتــه، 
حيــث أصيــب شــاب برصــاص االحتــالل فــي غــزة وآخــر 
ــالل  ــرع االحت ــا ش ــم، كم ــت حل ــرب بي ــان غ ــي حوس ف

173  جريدة األيام

بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جنــوب غــرب جنــني، واقتحــم 
مدرســتني فــي بلــدة اخلضــر جنــوب بيــت حلــم، وأجربت 

مقدســيا علــى هــدم منــزال فــي القــدس. 

والعشــرات  بالرصــاص  مواطــن  إصابــة 
غــزة فــي  باالختنــاق 

أصيــب، مســاء اليــوم األحــد، مواطــن بالرصــاص احلــي، 
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــن باالختن و17 آخري
ــلمية  ــة س ــرائيلي لفعالي ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق قم

شــرق بلــدة جباليــا شــمال قطــاع غــزة.

بــأن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي  وأفــاد مراســلنا 
ــاع،  ــرق القط ــة ش ــواتر الترابي ــف الس ــزة خل املتمرك
أطلقــت الرصــاص وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 
ــا  ــة احتجاج ــي فعالي ــاركني ف ــني املش ــوب املواطن ص
ــى  ــا أدى إل ــاع، م ــى القط ــروض عل ــار املف ــى احلص عل
إصابــة مواطــن بالرصــاص احلــي نقــل إلــى املستشــفى 
ــاق. ــن باالختن ــا، ونحــو 17 آخري األندنوســي فــي بيــت الهي

كمــا قصفــت طائــرات االحتــالل موقعــا وأرضــا زراعيــة 
فــي قطــاع غــزة فجــر اليــوم.

وأفــاد مراســلنا بــأن طائــرات االحتــالل اســتهدفت 
بأربعــة صواريــخ موقعــاً عنــد مفتــرق الشــهداء علــى 
شــارع صــالح الديــن جنــوب املدينــة، مــا أدى إلــى 

ــات. ــوع إصاب ــه، دون وق ــران بداخل ــتعال الني اش

ــي  ــات ف ــع مركب ــون تس ــتوطنون يحطم مس
ــل ــن اخللي ــة م ــدة القدمي البل

حطــم مســتوطنون، الليلــة املاضيــة، تســع مركبــات 
للمواطنــني فــي حــارة جابــر فــي البلــدة القدميــة مــن 

مدينــة اخلليــل.

وأكــد الناشــط فــي جتمــع املدافعــني عــن حقــوق 
االنســان فــي اخلليــل عــارف جابــر لـ«وفــا«، أن عــددا مــن 
ــات  ــع مركب ــم تس ــى حتطي ــوا عل ــتوطنني أقدم املس
تعــود لعائلتــي جابــر وادريــس، أثنــاء مرورها عبــر »طريق 
املصلــني«، املمتــد مــن مســتوطنة »كريــات اربــع« عبــر 
وادي احلصــني، ووادي النصــارى، وحــارة الســالمية، وحــارة 

ــى احلــرم االبراهيمــي. ــر، وصــوال ال جاب

ــت  ــرب بي ــال غ ــاص االحت ــاب برص ــة ش إصاب
حلــم واقتحــام مدرســتني للذكــور واالنــاث فــي 

اخلضــر

قــوات  برصــاص  شــاب  املاضيــة،  الليلــة  أصيــب، 
االحتــالل اإلســرائيلي، خــالل اقتحامهــا قريــة حوســان، 
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ــم. ــت حل ــرب بي غ

وأفــادت مصــادر أمنية وشــهود عيــان لـ«وفا«، بــأن قوات 
االحتــالل اقتحمــت منطقــة »املطينــة«، واندلعــت على 
إثــر ذلــك مواجهــات فــي املــكان، أطلــق اجلنــود خاللهــا 
ــى  ــا أدى ال ــوت، م ــاز والص ــل الغ ــي وقناب ــاص احل الرص
ــى  ــل ال ــذ، ونق ــي الفخ ــاري ف ــار ن ــاب بعي ــة ش إصاب

إحــدى املستشــفيات لتلقــي العــالج.

وجنوبــا، اقتحمــت قــوات االحتــالل مدرســتني للذكــور 
ــاد  ــم، وأف ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــاث ف واالن
الناشــط الشــبابي أحمــد صــالح ملراســلنا، بــأن قــوات 
االحتــالل اقتحمــت مدرســتي الشــهيد ســعيد العاص 
للذكــور، وذات النطاقــني االساســية لإلنــاث فــي البلــدة 
القدميــة، واطلقــت قنابــل الغــاز والصــوت فــي محيــط 
مجمــع املــدارس، مــا خلــق حالــة مــن الهلــع واخلــوف 

بــني صفــوف الطلبــة.

االحتــال يشــرع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
ــني ــرب جن ــوب غ جن

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــرعت ق وش
ــرب  ــة ق ــة جبلي ــي منطق ــات ف ــع كرفان ــد، بوض األح
والتوســع  الفصــل  جــدار  خلــف  برطعــة  حاجــز 
ــؤرة  ــة ب ــدا إلقام ــني متهي ــرب جن ــوب غ ــري جن العنص

اســتيطانية.

ــا«  ــا لـ«وف ــان قبه ــة غس ــة برطع ــس بلدي ــاد رئي وأف
ــي  ــات ف ــع كرفان ــت بوض ــالل قام ــلطات االحت ــأن س ب
منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة العســكري مــن 
ــة  ــواض قري ــن أح ــد م ــدة، وتع ــة للبل ــة اجلنوبي اجله
زبــدة القريبــة مــن برطعــة، وذلــك متهيــدا إلقامــة بــؤرة 

ــدة. ــتيطانية جدي اس

ــه  ــدم منزل ــى ه ــيا عل ــر مقدس ــال يجب االحت
ــا ذاتي

أجبــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم 
األحــد، مواطنــا مــن القــدس علــى هــدم منزلــه الــذي 
يســكن فيــه، فــي بلــدة جبــل املكبــر جنــوب القــدس 

احملتلــة.

ــي  ــالل ف ــة االحت ــأن بلدي ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
ــى  ــص عل ــاب جعابي ــي عق ــرت املقدس ــدس أجب الق
هــدم منزلــه وهــو عبــارة عــن كونتينــر ســكني وغرفــة 
مــن الصــاج تابعــة لــه، جتنبــا لدفــع غرامــات باهظــة 
ــت  ــال قام ــي ح ــالل ف ــة االحت ــه بلدي ــا علي تفرضه

ــدم.174 ــا باله طواقمه

االحتــال يشــرع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
ــني ــرب جن ــوب غ جن

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــرعت ق ش
ــرب  ــة ق ــة جبلي ــي منطق ــات ف ــع كرفان ــد، بوض األح
والتوســع  الفصــل  جــدار  خلــف  برطعــة  حاجــز 
ــؤرة  ــة ب ــدا إلقام ــني متهي ــرب جن ــوب غ ــري جن العنص

اســتيطانية.

ــا«  ــا لـ«وف ــان قبه ــة غس ــة برطع ــس بلدي ــاد رئي وأف
ــي  ــات ف ــع كرفان ــت بوض ــالل قام ــلطات االحت ــأن س ب
منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة العســكري مــن 
ــة  ــواض قري ــن أح ــد م ــدة، وتع ــة للبل ــة اجلنوبي اجله
زبــدة القريبــة مــن برطعــة، وذلــك متهيــدا إلقامــة بــؤرة 

ــدة.175 ــتيطانية جدي اس

الشــيخ لفاقــدي الهويــة الفلســطينية: نأمــل أن يكون 
هنالــك انفراجــة خــالل األيــام أو األســابيع القادمة

ــة  ــؤون املدني ــة للش ــة العام ــس الهيئ ــتقبل رئي  اس
الوزيــر حســني الشــيخ، اليــوم األحــد، عــددا مــن 
املواطنــني املتقدمــني ملعامــالت لــم الشــمل فــي مقــر 

الهيئــة مبدينــة رام اهلل .

ووضــع الوزيــر الشــيخ، احلضــور، وبشــكل موســع، فــي 
صــورة آخــر التطــورات مبــا يخــص ملــف لــم الشــمل 
الفلســطيني، وأنــه قطــع شــوطا جيــدا وأصبــح 
ــه و«بحجــم  ــك، مضيفــا أن ــا بذل ــك تفهمــا دولي هنال
ــا عليــه طــوال الفتــرة املاضيــة،  الضغــط الــذي عملن
نأمــل أن يكــون هنالــك انفراجــة خــالل األســابيع 
ــي  ــة ف ــارا طيب ــمعون أخب ــة، وستس ــة القليل القادم

ــوع«.176 ــذا املوض ه

اللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان 
تناقــش غــدا االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي 

األراضــي احملتلــة

تعقــد اللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان 
أعمــال دورتهــا العاديــة الـــ48 برئاســة دولــة الكويــت 
ومشــاركة اجلهــات احلكوميــة املعنيــة فــي الــدول 
اإلنســان  حلقــوق  الوطنيــة  واملؤسســات  األعضــاء 
ــب،  ــة مراق ــة بصف ــي املتمتع ــع املدن ــات اجملتم ومنظم
ــن  ــى األول م ــطس حت ــن 30 آب/ أغس ــرة م ــالل الفت خ

174  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

175  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

176  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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.2021 أيلول/ســبتمبر 

للشــؤون  املســاعدة  العامــة  األمينــة  وقالــت 
االجتماعيــة بجامعــة الــدول العربيــة الســفيرة هيفــاء 
أبــو غزالــة، إن جــدول األعمــال يتضمــن جملــة مواضيع 
ــاكات  ــا االنته ــي مقدمته ــة ف ــود دائم ــني بن ــة ب موزع
اإلســرائيلية واملمارســات العنصريــة فــي األراضــي 
ــرى  ــة األس ــة معضل ــبل معاجل ــة، وس ــة احملتل العربي
واملعتقلــني العــرب فــي الســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
ــزة  ــرب احملتج ــطينيني والع ــهداء الفلس ــني الش وجثام
ــود  ــى بن ــام، عــالوة عل ــر األرق ــالل فــي مقاب ــدى االحت ل
مقترحــة مــن عــدد مــن الــدول األعضــاء تتنــاول قضايــا 
ــة  ــوالت املناخي ــاف والتح ــاواة واإلنص ــل املس ــن قبي م
وتعزيــز حقــوق النســاء ضحايــا العنــف وحقــوق 

ــة. ــى العدال ــاذ إل ــي النف ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق األش

ــار  ــا، اختي ــدورة، أيض ــالل ال ــيتم خ ــه س ــت أن وأضاف
ــام 2022  ــان للع ــوق اإلنس ــي حلق ــوم العرب ــعار الي ش
ــروع  ــي مش ــر ف ــى النظ ــة إل ــارس( باإلضاف )16 آذار/ م
»االتفاقيــة العربيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة 
ــى  ــه إل ــت إحالت ــذي مت ــري« وال ــف األس ــاة والعن والفت
ــة  ــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان مــن جلن ــة العربي اللجن

ــة. ــرأة العربي امل

ــة  ــن اللجن ــادرة ع ــاع الص ــات االجتم ــر أن توصي يذك
ــة  ــس اجلامع ــة )156( جملل ــدورة القادم ــى ال ــترفع إل س
علــى املســتوى الــوزاري للنظــر فــي اعتمادهــا )أيلــول/

ســبتمبر 2021(.

 واللجنــة العربيــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان هــي 
إحــدى آليــات منظومــة حقــوق اإلنســان العربيــة األربع 
ــى  ــة، إل ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــت مظل ــة حت القائم
جانــب كل مــن جلنــة امليثــاق العربــي حلقــوق اإلنســان، 
وجلنــة حقــوق اإلنســان بالبرملــان العربــي، واملؤمتــر 
الســنوي للمســؤولني عــن حقــوق اإلنســان فــي وزارات 

ــة.177 ــة العربي الداخلي

جثامــني  باســترداد  تطالــب  نابلــس  فــي  مســيرة 
االحتــالل لــدى  احملتجــزة  الشــهداء 

الوطنيــة  الفعاليــات  وممثلــو  مواطنــون  شــارك 
ــيرة  ــي مس ــد، ف ــوم األح ــس، الي ــي نابل ــعبية ف والش
الشــهداء احملتجــزة  للمطالبــة باســترداد جثامــني 
الوطنيــة  »احلملــة  ضمــن  وذلــك  االحتــالل،  لــدى 
ــن  ــف ع ــزة والكش ــهداء احملتج ــترداد جثامني الش الس

املفقوديــن«. مصيــر 

177  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــا  وجابــت املســيرة التــي ارتــدى املشــاركون فيهــا أثواب
باســترداد  تطالــب  بيضــاء كتــب عليهــا عبــارات 

ــة. ــط املدين ــوارع وس ــني، ش اجلثام

وقــال نصــر أبــو جيــش، فــي كلمــة اللجنــة الوطنيــة 
ــار  ــل الن ــن جب ــق م ــوت انطل ــرى، إن الص ــم األس لدع
ليســمع جميــع العالــم أن للشــهيد احلــق فــي أن 
ــازة  ــال جن ــعبه، وين ــني ش ــن ب ــه، ويدف ــني أهل ــون ب يك

ــهادته. ــق بش تلي

بهــذه  يتعلــق  فيمــا  صامــت  العالــم  أن  وأضــاف 
ــن أن  ــداء للوط ــه ف ــّدم حيات ــن ق ــق م ــة، فح القضي

باســترداد جثمانــه. نطالــب 

مــن جهتــه، طالــب عضــو جلنــة التنســيق الفصائلــي 
ــة  ــات احلقوقي ــتيوي، املؤسس ــاد اش ــس عم ــي نابل ف
الســترداد  االحتــالل  علــى  بالضغــط  واإلنســانية 
ــات. ــام أو الثالج ــر األرق ــي مقاب ــودة ف ــني املوج اجلثام

ــى  ــهداء، إل ــزة لش ــا محتج ــاك 81 جثمان ــر أن هن يذك
ــالل  ــم االحت ــهيدة، يحتجزه ــهيدا وش ــب 254 ش جان
فيمــا يســمى بـ«مقابــر األرقــام« منــذ ســتينيات القرن 

ــى اآلن.178 ــي حت املاض

ــات  ــاح معــرض الفــن التشــكيلي »حكاي افتت
وطــن« فــي قلقيليــة

ــة،  ــدس املفتوح ــة الق ــة وجامع ــت وزارة الثقاف  افتتح
ــات  ــكيلي »حكاي ــن التش ــرض الف ــد، مع ــوم األح الي

ــة. ــة بقلقيلي ــر اجلامع ــي مق ــن«، ف وط

ــه  ــي كلمت ــة، ف ــع رواجب ــة راف ــظ قلقيلي ــال محاف وق
خــالل االفتتــاح، إن الفــن شــكل مــن أشــكال املقاومــة 
ــز  ــه والعمــل علــى تعزي الشــعبية ويجــب االهتمــام ب
الفنانــني ودعمهــم ملواصلــة عملهــم، مشــيدا بدورهم 
الوطنــي فــي نقــل إجنــازات وتضحيــات ومعانــاة اجملتمــع 
الفلســطيني مــن خــالل لوحاتهــم وباســتخدام أدوات 

بدائيــة بســيطة.

ــان،  ــور ري ــة أن ــة قلقيلي ــر ثقاف ــال مدي ــه، ق ــن جهت م
لـ«وفــا«، إن املعــرض يأتــي علــى شــرف اختيــار مدينــة 
ــاركت  ــد ش ــة، وق ــة العربي ــة الثقاف ــم عاصم ــت حل بي
فيــه نخبــة مــن الفنانــني بالتعــاون مــع منتــدى 

ــرار. ــني األح الفنان

الشــعب  رســالة  يحمــل  املعــرض  ان  وأضــاف 
للفلســطينيني  األرض ســتبقى  بــأن  الفلســطيني 
ــا  ــالل ومهم ــز االحت ــم حواج ــا فرقته ــا مهم جميع

178  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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أمعــن االحتــالل فــي إجراءاتــه القمعيــة بحقهــم، وقــد 
ــي  ــني الت ــات الفنان ــي لوح ــالة ف ــك الرس ــرت تل ظه

بلغــت 27 لوحــة حســب عــدد املشــاركني.

ــة  ــدس املفتوح ــة الق ــرع جامع ــر ف ــني مدي ــدوره، ب ب
ــة  ــتبقى حاضن ــة س ــرع أن اجلامع ــور األق ــة ن بقلقيلي
مــا  لهــم  وســتقدم  واملتميزيــن،  املبدعــني  لــكل 
ــيرا  ــة، مش ــيرتهم الفني ــال مس ــتطاعتها إلكم باس
أبوابهــا  فتحــت  الصبــاح  منــذ  اجلامعــة  أن  إلــى 
ــاء  ــن مس ــة م ــى الثالث ــرض حت ــارة املع ــع لزي للجمي
اليــوم، شــريطة االلتــزام بشــروط الصحــة والســالمة 

العامــة.179

ــي  ــات ف ــع مركب ــون تس ــتوطنون يحطم مس
ــل ــن اخللي ــة م ــدة القدمي البل

حطــم مســتوطنون، الليلــة املاضيــة، تســع مركبــات 
للمواطنــني فــي حــارة جابــر فــي البلــدة القدميــة مــن 

مدينــة اخلليــل.

وأكــد الناشــط فــي جتمــع املدافعــني عــن حقــوق 
االنســان فــي اخلليــل عــارف جابــر لـ«وفــا«، أن عــددا مــن 
ــات  ــع مركب ــم تس ــى حتطي ــوا عل ــتوطنني أقدم املس
تعــود لعائلتــي جابــر وادريــس، أثنــاء مرورها عبــر »طريق 
املصلــني«، املمتــد مــن مســتوطنة »كريــات اربــع« عبــر 
وادي احلصــني، ووادي النصــارى، وحــارة الســالمية، وحــارة 

ــى احلــرم االبراهيمــي. ــر، وصــوال ال جاب

ــق،  ــذه املناط ــي ه ــم ف ــني وممتلكاته ــر ان املواطن يذك
ــالل  ــل االحت ــن قب ــررة م ــاكات متك ــون النته يتعرض

ومســتوطنيه.180

االثنني 2021/8/30 

الشــروع بإقامــة بــؤرة اســتيطانية قــرب جنــني 
ــا  ــي جبالي ــات ف ــدس وإصاب ــي بالق ــدم ذات وه

وحوســان

بوضــع  أمــس،  مســاء  االحتــالل،  قــوات  شــرعت 
»كرفانــات« فــي منطقــة جبليــة قــرب حاجــز برطعــة 
خلــف جــدار الفصــل والتوســع العنصــري جنــوب 
غــرب جنــني، متهيــداً إلقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة، 
تزامــن ذلــك مــع هــدم الشــاب املقدســي عقــاب 
جعابيــص منزلــه فــي جبــل املكبــر بقــرار مــن بلديــة 
االحتــالل بالقــدس، فيمــا شــنت طائــرات حربيــة 
ــارات  ــة، غ ــة املاضي ــف الليل ــد منتص ــرائيلية، بع إس

179  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

180  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

علــى هدفــني بقطــاع غــزة، فــي الوقــت الــذي قمعــت 
ــا،  ــه قــوات االحتــالل فعاليــة ســلمية شــرق جبالي في
واقتحمــت مدرســتني فــي اخلضــر، وأصابــت شــاباً 
ــتوطنون  ــم مس ــني حط ــي ح ــان، ف ــاص بحوس بالرص
ــدة  ــر بالبل ــارة جاب ــي ح ــني ف ــات للمواطن ــع مركب تس

ــل. ــن اخللي ــة م القدمي

ــا، أن  ــان فيه ــة غس ــة برطع ــس بلدي ــار رئي ــد أش فق
ســلطات االحتــالل قامــت بوضــع »كرفانــات« فــي 
ــة  ــواض قري ــن أح ــد م ــدة، وتع ــة للبل ــة جبلي منطق
زبــدة القريبــة مــن برطعــة، وذلــك متهيــداً إلقامــة بــؤرة 

ــدة. ــتيطانية جدي اس

وفــي القطــاع، أفــاد بغــزة، أن الطائــرات هاجمــت مرتــني 
موقــع »صــالح الديــن« التابــع للمقاومــة علــى امتــداد 

شــارع صــالح الديــن الرئيــس وســط قطــاع غــزة.

ــارات  ــماع انفج ــبب بس ــف تس ــى أن القص ــار إل وأش
ــع دون  ــت باملوق ــراراً حلق ــى أن أض ــيراً إل ــة، مش عنيف

ــات. ــجيل إصاب تس

كمــا هاجمــت طائــرات االحتــالل أرضــاً زراعيــة بالقــرب 
مــن نقطــة رصــد تابعــة لقــوات الضبــط امليدانــي فــي 

منطقــة بيــت حانــون شــمال القطــاع.

ــم  ــه هاج ــرائيلي ان ــش اإلس ــم اجلي ــه، زع ــن جهت م
ــاج األســلحة، ونفقــاً  ــب وإنت موقعــاً يســتخدم للتدري

ــة. ــات احلارق ــالق البالون ــى إط ــك رداً عل ــاس، وذل حلم

املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  الســياق،  ذات  وفــي 
باالختنــاق، مســاء أمــس، خــالل قمــع قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي لفعاليــات »اإلربــاك الليلــي » علــى حــدود 

ــزة.181  ــاع غ ــمال قط ش

ســام  مبــادرة  إطــاق  إلــى  يدعــو  اشــتية 
»الرباعيــة« تقودهــا 

دعــا رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية أمــس األحــد إلــى 
ــطيني  ــراع الفلس ــل الص ــالم حل ــادرة الس ــالق مب إط
الدوليــة.  الرباعيــة  اللجنــة  تقودهــا  اإلســرائيلي 
واشــتكى اشــتية لــدى لقــاءه قناصــل وممثلــي الــدول 
األوروبيــة لــدى فلســطني فــي مدينــة رام اهلل بحســب 
ــي  ــراغ سياس ــود ف ــن وج ــه م ــن مكتب ــدر ع ــان ص بي
بحاجــة إلــى ملئــه مــن خــالل مبــادرة ســالم تقودهــا 

ــة.  ــة الدولي الرباعي

ــيا واألمم  ــدة وروس ــات املتح ــن الوالي ــة م ــف اللجن وتتأل
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي. واكــد اشــتية علــى ضــرورة 

181  جريدة القدس
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احتــرام إســرائيل لالتفاقيــات املوقعــة األمــر الــذي 
ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــوار معه ــدء ح ــي ب ــهم ف سيس
احلــل  وقضايــا  واالقتصاديــة  السياســية  القضايــا 

ــي. النهائ

لرعايــة  دوليــة  بآليــة  الفلســطينيون  ويطالــب 
مفاوضــات الســالم مــع إســرائيل املتوقفــة أصــالً 
ــهر  ــعة أش ــد تس ــام 2014 بع ــذ الع ــني من ــني اجلانب ب
ــى أي  ــض إل ــم تف ــة ل ــة أمريكي ــات برعاي ــن احملادث م
ــاكات«  ــتية »االنته ــتعرض اش ــك، اس ــى ذل ــاق إل اتف
ــات  اإلســرائيلية بحــث الفلســطينيني ال ســيما عملي
ــق  ــة للمناط ــات اليومي ــال واالقتحام ــل واالعتق القت
ــتيطاني،  ــع االس ــازل والتوس ــدم املن ــطينية وه الفلس
ــرائيل  ــى إس ــط عل ــى الضغ ــي إل ــاد األوروب ــا االحت ودع

ــراءات.182  ــذه اإلج ــف ه لوق

غــارات إســرائيلية علــى مواقــع فــي القطــاع 
ــد واالحتــال ينشــر قناصــة علــى خــط التحدي

ــارات  ــلة غ ــرائيلية سلس ــة إس ــرات حربي ــنّت طائ ش
عنيفــة اســتهدفت موقعــاً للمقاومــة وســط قطــاع 
غــزة، ونقطــة للضبــط امليدانــي، وأرضــاً زراعيــة شــمال 

 القطاع، في ساعة مبكرة من فجر أمس. 
ــر  ــنت أكث ــرات ش ــة: إن طائ ــادر متطابق ــت مص وقال
مــن ســت غــارات متتاليــة جتــاه موقــع »صــالح الديــن« 
التابــع للمقاومــة، والواقــع جنــوب محــررة »نتســارمي«، 
ــرار  ــوع أض ــي وق ــبب ف ــا تس ــج، م ــم البري ــرب مخي ق
ــوع  ــن وق ــغ ع ــع، دون أن يبل ــي املوق ــة ف ــة فادح مادي

ــات. إصاب

وأوضــح شــهود عيــان أن الطائــرات كانــت تطلــق 
مقذوفــات ارجتاجيــة كبيــرة، تســببت فــي اهتــزاز األرض 

ــف. ــة القص ــط منطق ــي محي ف

ــي  ــط امليدان ــة للضب ــرات نقط ــت الطائ ــا قصف كم
تقــع فــي محيــط منطقــة »أبــو صفيــة« شــرق بيــت 
حانــون، ثــم أغــارت علــى أرض زراعيــة تقــع شــرق 
ــاع. ــمال القط ــد«، ش ــا زاي ــة »عط ــرف مبنطق ــا، تُع جبالي

وتعرضــت الطائــرات املغيــرة إلطــالق نــار مــن رشاشــات 
ثقيلــة فــي أكثــر مــن موقــع بالقطــاع، حيث شــوهدت 

طلقــات مضيئــة تنطلــق فــي الهــواء.

ــاً، أمــس، قــال  وأصــدر ناطــق عســكري إســرائيلي بيان
فيــه: إن طائــرات مقاتلــة قصفــت موقعــاً تابعــاً حلركــة 
حمــاس يســتخدم للتصنيــع، ومخزنــاً للســالح، إضافة 
ــى  ــا، رداً عل ــرق جبالي ــق ش ــة نف ــتهداف فتح ــى اس إل

182  جريدة القدس

إطــالق البالونــات، وفــق زعــم الناطــق.

عودة التصعيد

وكان التصعيــد امليدانــي بــدأ يعــود مجــدداً إلــى محيط 
مناطــق التمــاس شــرق وشــمال القطــاع خــالل اليومني 
ــودة  ــع ع ــة م ــر، خاص ــدة التوت ــدت ح ــني، وتزاي املاضي
ــط  ــول خ ــى ط ــة عل ــات وقناص ــر دباب ــالل لنش االحت

ــد. التحدي

ــذ  ــدأت، من ــالل ب ــوات االحت ــان: إن ق ــهود عي ــال ش وق
ــات  ــن الدباب ــد م ــع بالعدي ــس، بالدف ــن أم ــر أول م ظه
ــرة  ــع منتش ــى مواق ــة إل ــكرية املدرع ــات العس واآللي
ــات  ــوهدت دباب ــا ش ــد، كم ــط التحدي ــول خ ــى ط عل
ــوفيم«،  ــع »كيس ــل موق ــز داخ ــة تتمرك ــات ثقيل وآلي
وأخــرى انتشــرت فــي محيــط موقــع »صوفــاه«، تزامنــاً 
ــن  ــي أماك ــدة ف ــة جدي ــات مدفعي ــر بطاري ــع نش م

ــاع. ــمال القط ــرق وش ــة ش متفرق

ــز  ــاط لتمرك ــر نق ــادة نش ــالل بإع ــش االحت ــدأ جي وب
القناصــة فــي مناطــق متفرقــة مــن شــرق قطــاع غــزة، 
ــات  ــر راجم ــرى نش ــا ج ــني، كم ــني املاضي ــالل اليوم خ
ــن  ــى م ــة عل ــوع محمول ــيلة للدم ــاز مس ــل غ قناب

ــة. ــات مصفح جيب

إن جرافــات عســكرية  وقالــت مصــادر متطابقــة: 
ــواتر  ــن الس ــلة م ــت سلس ــطة أقام ــرة ومتوس صغي
الترابيــة فــي أماكــن متفرقــة مــن الســياج الفاصــل، 
ــى  ــة«، وإل ــع ملك ــزة »موق ــة غ ــرق مدين ــة ش خاص
ــة  ــج وســط القطــاع، إضاف ــم البري الشــرق مــن مخي
للمناطــق احملاذيــة حملافظــة خــان يونــس، جنــوب قطــاع 

غــزة.

 عند السياج الفاصل 
ــة،  ــع معدني ــر موان ــالل بنش ــود االحت ــط جن ــا نش كم
ــع  ــن م ــل، بالتزام ــياج الفاص ــي الس ــرات ف ــالق ثغ وإغ
اســتمرار إنشــاء جــدار جديــد ســبق أن أعلــن االحتــالل 
عنــه، فــي محاولــة ملنــع وصــول متظاهريــن للســياج، 
كمــا واصلــت فــرق هندســية بجيــش االحتــالل نصــب 
ــياج  ــول الس ــى ط ــة عل ــرات املراقب ــن كامي ــد م مزي

ــل. الفاص

وكثفــت طائــرات مســّيرة عمليــات التحليــق فــي 
ــا  ــرقية، بينم ــق الش ــة املناط ــاع، خاص ــواء القط أج
ــر  ــوق أكث ــت ف ــس حلق ــد جتس ــالق مناطي ــل إط تواص

ــاع. ــمال القط ــط وش ــوب ووس ــة جن ــن منطق م

وأكــد مزارعــون أن الوضــع األمنــي شــرق القطــاع 
أصبــح صعبــاً، خــالل اليومــني املاضيــني، وأن معظمهم 
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ــوا  ــن كان ــم، وأن آخري ــول ألراضيه ــن الوص ــوا ع امتنع
ــس  ــالق محاب ــح أو إغ ــدود، لفت ــت مح ــا لوق يصلونه

ــادرة. ــم املغ ــن ث ــات، وم ــدف ري املزروع ــاه، به مي

وأعــرب مزارعــون عــن مخاوفهــم مــن اســتمرار التوتــر، 
مــا قــد يحرمهــم مــن التواجــد فــي أراضيهــم، 
ــدورة الزراعيــة الشــتوية  وبالتالــي يعرقــل الشــروع بال

ــاً.183 ــا حالي ــتعدون له ــي يس الت

ســتة أســرى يواصلــون إضرابهــم عــن الطعــام 
رفضــا العتقالهــم اإلداري

يواصــل ســتة أســرى في ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــم  ــاً العتقاله ــام، رفض ــن الطع ــوح ع ــم املفت إضرابه

اإلداري.

ــير  ــي، أن األس ــان صحف ــي بي ــير، ف ــادي األس ــر ن وذك
ــل،  ــة اخللي ــدة دورا مبحافظ ــن بل ــفوس م ــد الفس كاي
ــى  ــوم الـــ)47( عل ــام للي ــن الطع ــه ع ــل إضراب يواص
ــن  ــمة م ــداد القواس ــير مق ــغ األس ــا بل ــي، فيم التوال

ــراب. ــن اإلض ــه الـــ)40( م ــل يوم اخللي

ــت  ــة بي ــن مدين ــرة م ــد حمام ــير أحم ــاف أن األس وأض
حلــم مضــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ)31( علــى التوالي، 
فيمــا دخــل األســير املهنــدس عــالء األعــرج مــن مدينــة 

طولكــرم يومــه الـــ)22( مــن اإلضراب.

وأشــار نــادي األســير إلــى أن األســير هشــام أبــو هــواش 
مــن اخلليــل يواصل إضرابــه لليوم الـــ)14( علــى التوالي، 
إضافــة إلــى األســير رايــق صــادق بشــارات مــن طوبــاس 

الــذي دخــل يومــه التاســع فــي اإلضــراب.

واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، 
ودون الســماح للمعتقــل أو حملاميــه مبعاينــة املــواد 
ــود  ــح لبن ــح وصري ــرق واض ــي خ ــة، ف ــة باألدل اخلاص
القانــون الدولــي اإلنســاني، لتكــون إســرائيل هــي 
اجلهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي متــارس هــذه 

السياســة.

بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــالل  وتتــذرع ســلطات 
املعتقلــني اإلداريــني لهــم ملفــات ســرية ال ميكــن 
ــدة  ــل م ــرف املعتق ــال يع ــا، ف ــا مطلق ــف عنه الكش

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

ــد مــدة  ــرض املعتقــل اإلداري لتجدي ــا يتع ــا م وغالب
ــة أشــهر أو ســتة  ــدة ثالث ــر مــن مــرة مل االعتقــال أكث
أشــهر أو ثمانيــة؛ وقــد تصــل أحيانــا إلــى ســنة 
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كاملــة.184

االحتــالل  ممارســات  ترفــض  تونســية  منظمــات 
الفلســطينيات األســيرات  بحــق  اإلســرائيلي 

ــد  ــف ض ــة للعن ــية مناهض ــات تونس ــت منظم  رفض
املــرأة وضــد اإلعــدام، العنــف املمــارس مــن قبــل قــوات 
ــطينيني،  ــرى الفلس ــق األس ــرائيلي بح ــالل اإلس االحت

ــيرات. ــة األس وخاص

وأشــار بيــان مشــترك، صادر عــن املنظمــات التونســية، 
للمــرأة  العــام  باالحتــاد  املــرأة  دائــرة  جانــب  إلــى 
ــس،  ــدى تون ــة فلســطني ل الفلســطينية بســفارة دول
اليــوم اإلثنــني، إلــى حالــة األســيرة الفلســطينية أنهار 
ــرم،  ــارس املنص ــي 8 آذار/ م ــت ف ــي اعتقل ــك، الت الدي
بينمــا كانــت حامــال فــي الشــهر الثالــث، وهــي بحاجة 
إلــى اهتمــام ورعايــة طبيــة خاصــة كونهــا دخلــت فــي 

ــع. ــهرها التاس ش

كمــا أشــار إلــى حالــة العديــد مــن األســيرات اللواتــي 
أجنــن أطفالهــن داخــل الســجون، مثــل ســمر صبــح، 
ــه،  ــت ط ــالمية، وميرف ــدة الس ــاق، وماج ــار الق وانتص
ــن  ــزق م ــة ال ــدان، وفاطم ــميحة حم ــامن، وس ــال غ ومن
غــزة التــي أجنبــت طفلهــا يوســف عــام 2007، ومت 

ــه. ــن والدت ــني م ــد عام ــا بع ــن حضنه ــه م انتزاع

وطالبــت املنظمــات التونســية، األمم املتحــدة واجملتمــع 
ــذه  ــد به ــة والتندي ــؤولية الكامل ــل املس الدولي بتحم
اجلرائــم الالإنســانية، والضغــط على ســلطات االحتالل 
ــة  ــة الطبي ــن الرعاي ــى م ــد األدن ــر احل ــل توفي ــن أج م
ــن  ــتلزماتها م ــال مس ــماح بإدخ ــيرة، والس ــألم األس ل
أدويــة وعــالج ومســتلزمات الطفــل الوليــد واملتعلقــة 
ــجون  ــني س ــض قوان ــي ترف ــوالدة، والت ــات ال باحتياج
االحتــالل توفيرهــا، وتلــزم األســيرة بشــرائها مــن 

ــة. ــعار باهظ ــجن بأس الس

ــرأة فــي االحتــاد العــام  ــرة امل ــان كل مــن: دائ ــع البي ووق
فلســطني،  دولــة  ســفارة  الفلســطينية/  للمــرأة 
واجلمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات، والنقابــة 
الوطنيــة للصحفيــني التونســيني، والفيدراليــة الدولية 
حلقــوق اإلنســان، واالحتــاد الوطنــي للمــرأة التونســية، 
ــرة”،  ــات »ح ــات الدميقراطي ــاء الوطني ــة النس ومنظم
واالئتــالف التونســي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام، واملنظمــة 
الكتــاب  ورابطــة  التعذيــب،  ملناهضــة  التونســية 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة الوطني ــرار، والرابط ــيني األح التونس

ــان.185 ــوق اإلنس حق

184  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

185  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الثاثاء 2021/8/31 

باخلليــل  احتالــي  معســكر  توســيع 
فــي  العمــل  وقــف  بنابلــس  ومســتوطنة 
نحالــني فــي  مأهولــة  ومنــازل  مســجد 

شــرعت ســلطات االحتــالل، أمــس، بتوســعة معســكر 
جليشــها وســط مدينــة اخلليــل، ومســتوطنة مبحافظة 
نابلــس، وأخطــرت بوقــف العمــل فــي مســجد وتســعة 
منــازل بينهــا أربعــة مأهولــة فــي بلــدة نحالــني 
مبحافظــة بيــت حلــم، فــي الوقــت الــذي اقتحمــت فيــه 
منظمــة اســتيطانية برفقــة أعضــاء كنيســت جتمــع 
ــت  ــرة ودع ــة رام اهلل والبي ــدوي مبحافظ ــني الب رأس الت

ــر ســكانه. لهدمــه وتهجي

ــق  فقــد شــرعت ســلطات االحتــالل، أمــس ببنــاء طاب
ــاٍن فــي معســكر جليشــها، أقيــم منــذ عقــود علــى  ث
ــارع  ــي ش ــالت ف ــل للحاف ــة اخللي ــة بلدي أرض محط

ــل. ــة اخللي ــط مدين ــهداء، وس الش

وحــذر نشــطاء مــن أن عمليــات التوســع اجلاريــة تتــم 
ــي  ــل جغراف ــق تواص ــر خل ــتيطانية عب ــراض اس ألغ
بــني عــدد مــن البــؤر االســتيطانية املقامــة فــي قلــب 
املدينــة، ومنهــا: »رماتــي يشــاي« املقامــة فــي حــي تــل 
الرميــدة، و«بيــت هداســا/ الدبويــا« املقامــة فــي شــارع 
الشــهداء، و«أبرهــام أبينــو« املقامــة في ســوق احلســبة 

القدميــة، وصــوالً إلــى احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف.

ــنينة  ــو س ــير أب ــل تيس ــة اخللي ــس بلدي ــتنكر رئي واس
ــة  ــدة، مشــدداً علــى، أن البلدي عمليــات التوســع اجلدي
القانونيــة  اللجنــة  تواصــل جهودهــا، مــن خــالل 
التــي كلفتهــا متابعــة قضيــة بنــاء معســكر جيــش 
االحتــالل علــى أرض محطــة بلديــة اخلليــل للحافــالت 
التــي مت االســتيالء عليهــا منــذ عقــود، لوقــف عمليــة 
االســتيالء الهادفــة إلــى تهويــد قلــب املدينة، وتســمني 

ــابها. ــى حس ــتيطانية عل ــؤر االس ــعة الب وتوس

ــالل  ــلطات االحت ــرعت س ــس، ش ــة نابل ــي محافظ وف
 بتوسعة مستوطنة »شفوت راحيل«. 

ورصــدت الهيئــة عمليــات جتريــف واســعة فــي أطــراف 
ــتيطانية  ــدات اس ــاء وح ــي بن ــروع ف ــتوطنة والش املس

جديــدة بالتزامــن.

وحــذرت مــن أن عمليــات التوســعة تهــدف إلــى ربــط 
مســتوطنة »شــفوت راحيــل« مبســتوطنة شــيلو 
ــي  ــتيطانية ف ــل االس ــط الكت ــار رب ــي إط ــاورة، ف اجمل
املنطقــة وعــزل القــرى والبلــدات فــي معــازل يصعــب 

ــا. ــول إليه الوص

ــني  ــتحرم املواطن ــعة س ــذه التوس ــى أن ه ــارت إل وأش
ــم. ــن أراضيه ــعة م ــاحات واس ــى مس ــول إل ــن الوص م

ولفتــت إلــى أن هــذه املســتوطنة مقامــة علــى أراضــي 
بلدتــي قريــوت وجالــود مبحافظــة نابلــس، وبلدتــي 
ترمســعيا واملغيــر مبحافظــة رام اهلل والبيــرة، وتتوســط 

الضفــة الغربيــة.

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، اقتحــم مســتوطنون 
ــع »رأس  ــت جتم ــو كنيس ــرين عض ــو عش ــة نح برفق

ــرق رام اهلل. ــدوي، ش ــني« الب الت

وقالــت هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان: إن منظمة 
ريغاڤيــم االســتيطانية اقتحمــت التجمــع برفقــة مــا 
يزيــد علــى عشــرين عضــو كنيســت، وجتولــت داخلــه 

بصــورة اســتفزازية.

وأشــارت إلــى أن املقتحمــني جتولــوا قــرب مدرســة 
ــاحتها. ــي س ــة ف ــود الطلب ــاء وج ــدي أثن التح

ولفتــت مصــادر محليــة إلــى أن املنظمــة قدمــت 
ألعضــاء الكنيســت محاضــرة حــول أهميــة املنطقــة 
وعرضــت خرائــط للضفــة الغربيــة لبيــان أهميــة هــدم 

ــكانه. ــر س ــع وتهجي التجم

ــالل  ــوات االحت ــرت ق ــم، أخط ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
ــة،  ــازل مأهول بوقــف العمــل فــي مســجد وأربعــة من
وخمســة قيــد اإلنشــاء، وجــدران اســتنادية، فــي بلــدة 

ــني. نحال

وأفــاد نائــب رئيــس مجلــس بلــدي نحالــني هانــي فنــون، 
بــأن االحتــالل أخطــر بوقــف البنــاء فــي مســجد قيــد 
اإلنشــاء، وكذلــك فــي أربعــة منــازل مأهولــة تقــع فــي 
مناطــق »قرنــة الدعمــس«، و«عــني فــارس« و«الكبــارة«، 
ــوض،  ــي ع ــد هان ــني محم ــا للمواطن ــود ملكيته تع
ــد  ــرة، ومحم ــى جناج ــاء يحي ــد، وبه ــد زاي ــادي أحم وش
ــراً  ــا 130 مت ــد منه ــاحة كل واح ــرة، مس ــى جناج يحي

مربعــاً.

ــل  ــف العم ــك، بوق ــر، كذل ــالل أخط ــاف: إن االحت وأض
ــد اإلنشــاء تعــود للمواطنــني:  ــازل قي فــي خمســة من
ــه 130  ــاحة منزل ــغ مس ــوض، وتبل ــف ع ــد يوس محم
ــه  ــاحة منزل ــرة ومس ــن جناج ــامن حس ــاً، وغ ــراً مربع مت
150 متــراً مربعــاً، وحســام محمــود جناجــرة ومســاحة 
ياســني،  ورائــد يوســف  مربعــاً،  منزلــه 150 متــراً 
ــتنادية  ــدران اس ــة جل ــكارنة، إضاف ــل ش ــد خلي ومحم
تعــود للمواطــن عبــد الرحمــن طايــع فنــون، فــي 

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــى«، بحج ــة »وادي املرب منطق
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ــن  ــام املواط ــل أي ــر قب ــالل أخط ــى أن االحت ــار إل يش
مــروان عــادل جناجــرة بوقــف العمــل فــي منزلــه 
ــني،  ــدة نحال ــة ببل ــة صبيح ــي منطق ــاء ف ــد اإلنش قي
ــاد  ــن زي ــود للمواط ــاء تع ــدات بن ــى مع ــتولى عل واس
فنــون، إضافــة ملطــاردة املزارعــني واآلليــات التــي تعمــل 

.  في محيط البلدة باستصالح األراضي 
ــاق،  ــني باالختن ومســاء أمــس، أصيــب عشــرات املواطن
جــراء إطــالق قــوات االحتــالل اإلســرائيلي قنابــل الغــاز 
املســيل للدمــوع، خــالل اقتحامهــا قريــة »اللــن 

ــس. ــوب نابل ــرقية«، جن الش

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مواجهــات اندلعــت بــني 
الشــبان وقــوات االحتــالل التــي اقتحمــت القريــة بأكثر 
ــا  ــة مداخله ــت كاف ــكرية، وأغلق ــة عس ــن 12 آلي م
وأقامــت أربعــة حواجــز عســكرية داخلهــا، كمــا 
منعــت ألكثــر مــن ثــالث ســاعات دخــول املواطنــني إلــى 

ــا.186 ــروج منه ــة أو اخل القري

مؤسســات األســرى تطالــب باإلفــراج الفــوري 
عــن األســيرة أنهــار الديــك وباقــي األســرى 

ــى املرض

األســرى،  بشــؤون  مختصــة  مؤسســات  طالبــت 
باإلفــراج الفــوري عــن األســرى املرضــى، وعــن األســيرة 
أنهــار الديــك التــي ســتضع مولودهــا خــالل أيــام داخــل 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت س

ودعــوا خــالل وقفتهــم األســبوعية أمــام مقــر اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، اليــوم الثالثــاء، فــي مدينــة 
البيــرة، جماهيــر شــعبنا إلــى مســاندة األســرى كافــة، 
والوقــوف إلــى جانبهــم وتوســيع دائــرة التضامــن 
واحلــراك الشــعبي، نتيجــة اخلطــر الــذي يتعرضــون لــه 
ــل  ــن قب ــد م ــي املتعم ــال الطب ــة اإلهم ــل سياس بفع

ــالل. إدارة ســجون االحت

ــيرة  ــد: إن األس ــال حم ــرأة آم ــؤون امل ــرة ش ــت وزي وقال
حتــدت  التــي  الفلســطينية  عنوان للمــرأة  الديــك 
ــة  ــة، مطالب ــن واحلري ــل الوط ــن أج ــت م ــل، وناضل احملت
كافــة املؤسســات احلقوقيــة واالنســانية، ورفــع الصوت 
عاليــا فــي كل املنابــر واحملافــل مــن أجــل الضغــط علــى 
حكومــة االحتــالل لإلفــراج عنهــا حتــى تضــع مولودهــا 

ــن والقدمــني. ــة، وليســت وهــي مكبلــة اليدي بحري

وأوضــح رئيــس الهيئــة العليــا ملتابعــة شــؤون األســرى 
واحملرريــن أمــني شــومان، أن األســرى يعانــون مــن أوضــاع 
كارثيــة وغيــر انســانية، خاصــة األســيرة أنهــار الديــك 
التــي ســتضع مولودهــا خــالل أيــام فــي ســجن 

186  جريدة األيام

ــر  ــني، األم ــن والقدم ــدة اليدي ــي مقي ــون«، وه »الدام
الــذي يعــد مخالًفــا لــكل األعــراف والقوانــني الدوليــة، 

ــرب. ــم احل ــتوى جرائ ــي ملس ويرتق

وأكــد أننــا نقــف اليــوم الــى جانــب أســرانا وأســيراتنا 
ضــد سياســات االحتــالل االنتقاميــة وغيــر القانونيــة 
التــي متــارس بحقهــم، األمــر الــذي يتطلــب بــذل 
كافــة اجلهــود إلطــراق ســراح األســيرة الديــك وإنهــاء 

ــا. معاناته

ــر  ــة أس ــة رعاي ــة مؤسس ــت رئيس ــا، وجه ــن جانبه م
الشــهداء واجلرحــى انتصــار الوزيــر حتيــة لــكل األســرى 
فــي ســجون االحتــالل، خاصــة املرضــى منهم، مشــيرة 
ــك مت اعتقالهــا فــي الثامــن مــن  ــى أن األســيرة الدي إل
ــي،  ــرأة العامل ــوم امل ــل ي ــذي ميث ــي، ال ــارس املاض آذار/ م
ــي  ــت ف ــث، واعتقل ــهرها الثال ــي ش ــال ف ــت حام وكان

ــة. ظــروف قاســية دون مراعــاة حالتهــا الصحي

ــة  ــن قري ــا( م ــك )26 عام ــار الدي ــيرة أنه ــر أن األس يذك
كفــر نعمــة غــرب رام اهلل، تعتبــر احلالــة التاســعة التي 
ــيرة  ــد األس ــالل بع ــجون االحت ــي س ــا ف ــع مولوده تض
ماجــدة جاســر الســالمية، وأميمــة موســى اآلغــا، 
ــال إبراهيــم غــامن، وســمر  وميرفــت محمــود طــه، ومن
ــميحة حمدان،  ــزق، وس ــة ال ــح، وفاطم ــم صبي إبراهي

ــاق. ــار الق وانتص

ــيرة،  ــيرًا وأس ــالل 4850 أس ــجون االحت ــي س ــع ف ويقب
ــا.187 ــن 11 أّم ــيرة، منه ــى، و43 أس ــن املرض ــم 600 م منه

ــن  ــارا م ــوارئ اعتب ــة الط ــن حال ــس يعل الرئي
ــا ــروس كورون ــة في ــا ملواجه ــدة 03 يوم ــوم ومل الي

ــوم  ــاس، الي ــة فلســطني محمــود عب ــن رئيــس دول أعل
ــدة 30  ــوم ومل ــارا مــن الي ــة الطــوارئ اعتب ــاء، حال الثالث

ــا.188 ــروس كورون ــة في ــا ملواجه يوم

مصــرع القنــاص »املســتعرب« الــذي أصيــب علــى 
ــزة ــدود غ ح

أعلنــت مستشــفى ســوروكا، االثنــني، مصــرع القنــاص 
ــه  ــاص أطلق ــب برص ــذي أصي ــالل ال ــش االحت ــي جي ف
ــاع  ــدود قط ــن ح ــرب م ــطيني بالق ــاب فلس ــه ش علي

ــام. غــزة، قبــل تســعة أي

ــن  ــون ع ــم يعلن ــفى، إنه ــي املستش ــاء ف ــال األطب وق
باجلــروح  بارئيــل شــموئيلي متأثــرا  الرقيــب  وفــاة 
شــاب  إطــالق  إثــر  بهــا  أصيــب  التــي  اخلطيــرة 
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فلســطيني رصاصــة علــى رأســه قــرب حــدود قطــاع 
ــزة. غ

وحــدة  فــي  قناصــا  يعمــل  الــذي  اجلنــدي  وكان 
املســتعربني التابعــة لقــوات مــا يســمى »حــرس 
احلــدود« يقــوم بقنــص املتظاهريــن الفلســطينيني 
خــالل مظاهــرات قــرب الســياج االلكترونــي شــرق غــزة، 
ــا  ــل مسدس ــطيني يحم ــاب فلس ــه ش ــا عاجل عندم

ــه189. ــي رأس ــه ف ــاص وأصاب ــه الرص ــق علي وأطل

اجمللــس الوطنــي: احتجــاز جثامــني الشــهداء 
جرميــة دوليــة تســتوجب املتابعــة والعقــاب

احتجــاز  إن  الفلســطيني،  الوطنــي  اجمللــس   قــال 
ــليمها  ــدم تس ــطينيني، وع ــهداء الفلس ــني الش جثام
وقانونيــاً،  إنســانيا  غيــر مشــروع  عمــل  لذويهــم 
وينتهــك بشــكل واضــح قواعــد القانــون الدولــي 
اإلنســاني، ومعاييــر حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، وهــو 
جرميــة دوليــة تســتوجب املتابعــة والعقــاب انســجاما 

ــزة. ــة الناج ــر العدال ــع معايي م

وأضــاف اجمللــس فــي مذكــرة أرســلها رئيســه ســليم 
الزعنــون، لرؤســاء االحتــادات واجلمعيــات البرملانيــة 
ــي  ــة ف ــات نوعي ــاء برملان ــة، ولرؤس ــة والدولي اإلقليمي
قــارات العالــم: إن احتجــاز جثامــني الشــهداء نــوع مــن 
العقــاب اجلماعــي واالبتــزاز واملســاومة هدفــه االنتقــام 
منهــم بعــد استشــهادهم، وتعذيــب ذويهــم وإيذائهم 

عمــدا.

وتابــع: »لقــد اعتدنــا مخاطبتكــم بشــأن انتهــاك 
أبنــاء  مــن  األحيــاء  حلقــوق  االســرائيلي  االحتــالل 
شــعبنا الفلســطيني، ولكننــا هــذه املــرة نخاطبكــم 
بشــأن حقــوق الفلســطينيني الذيــن حتتجــز إســرائيل 

جثامينهــم بعــد أن ســلبتهم حياتهــم”.

ــي االنســاني، حــددت  ــون الدول ــادئ القان وأوضــح ان مب
معاييــر التعامــل مــع هــذه القضيــة، وفرضــت التزامــا 
ــني  ــليم جثام ــالل بتس ــة باالحت ــوة القائم ــى الق عل
الشــهداء، وهــو التــزام أصيــل غيــر خاضــع لالنتقــاص 

ــل. ــل أو التأوي أو التأجي

ــن  ــوان ع ــم يت ــرائيلي ل ــالل اإلس ــى ان االحت ــار إل وأش
االنتقــام مــن جثامــني الفلســطينيني، مــن خــالل 
ــاز،  ــات االحتج ــام« أو ثالج ــر األرق ــا بـــ »مقاب احتجازه
وعــدم تســليمها لذويهــم لدفنهــا، حيــث مــا زال 
االحتــالل يحتجــز حوالــي 68 جثمانــا منــذ عــام 2016، 
ــة  ــام« اجلماعي ــر األرق ــا بـــ »مقاب ــي )254( جثمان وحوال

189  وكالة معاً اإلخبارية

والذيــن استشــهدوا فــي أزمنــة متعــددة وظــروف 
مختلفــة، بينهــم )7( جثامــني أســرى استشــهدوا 

ــالل. ــجون االحت ــل س داخ

ــادق  ــة ص ــة العقابي ــك السياس ــس أن تل ــع اجملل وتاب
عليهــا الكنيســت اإلســرائيلي بتاريــخ 2018/2/26، 
ــني  ــاز جثام ــمح باحتج ــون« يس ــرار »قان ــالل إق ــن خ م
الشــهداء، وقــد صادقــت حكومــة االحتــالل علــى طلب 
وزيــر حربهــا بينــي غانتــس، مبواصلــة احتجــاز جثامــني 
ــم،  ــم لذويه ــدم إعادته ــطينيني، وع ــهداء الفلس الش
إضافــة الــى توفيــر القضــاء اإلســرائيلي الغطــاء لهــذه 
ــني  ــاز جثام ــة احتج ــاز مواصل ــا أج ــات، بعدم السياس

ــهداء. الش

ودعــا اجمللــس رؤســاء االحتــادات والبرملانــات إلعــالن 
ــلطات  ــرد س ــي تنف ــة الت ــذه اجلرمي ــن ه ــم م مواقفه
االحتــالل اإلســرائيلي متعمــدة فــي ارتكابهــا، والعمــل 
اجلــاد مــع املؤسســات احلقوقيــة واإلنســانية فــي 
العالــم إلجبارهــا علــى التخلــي عــن هــذه السياســة 
ــم. ــليم جثامينه ــوات، وتس ــاز األم ــي احتج ــعة ف البش

املذكــرة شــرحا حــول جرميــة احتجــاز  وتضمنــت 
األولــى،  جنيــف  اتفاقيــة  فــي  ورد  كمــا  اجلثامــني 
ــادة 130  ــة، وامل ــف الثالث ــة جني ــادة 120 مــن اتفاقي وامل
ــن  ــواد 32 و33 34 م ــة، وامل ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي م
ــف  ــات جني ــق باتفاقي ــي األول امللح ــول اإلضاف البرتوك
األربــع لعــام 1949، واملــادة )8( مــن نظــام روما األساســي 

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 190.1998
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