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األربعاء 2021/9/1 

احتماالت عالية الستئناف احلرب ضد غزة

ــي  ــرائيلي ف ــن اإلس ــر األم ــس وزي ــي غانت ــاول بين تن
ــائل  ــكريني لوس ــلني العس ــع املراس ــراه م ــث أح حدي
ــاالت  ــن احتم ــذر م ــة وح ــا أمني ــدة قضاي ــالم ع اإلع
حصــول إيــران علــى ســالح نــووي. وأشــار إلــى إمكانيــة 

ــزة.  ــاع غ ــى قط ــرب عل ــن ح ش

وقــال أنــه وبعــد املصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة 
القــدرات  تعزيــز  أجــل  مــن  مصــادر  ســتخصص 
العســكرية ملواجهــة النشــاطات العســكرية اإليرانيــة، 
وأضــاف: »إذا وصلــت إيــران إلــى قــدرت نوويــة فــال ريــب 
فــي أن دوالً أخــرى ســتخوض ســباق تســلح يهــدد دوال 

ــم«. ــي العال ــرة ف كثي

ــول  ــال ح ــس ق ــف« أن غانت ــة »معاري ــرت صحيف وذك
ــة  ــه صل ــا ل ــكل م ــرائيلية ب ــة اإلس ــات الدولي العالق
بالشــأن اإليرانــي: »يتعــزز التعــاون املشــترك مــع 
الواليــات املتحــدة ونعمــل معــاً مــن أجــل حتديــد مغــزى 
اخلطــة الثانيــة فــي حــال عــدم التوصــل إلتفــاق، 
ســتبدأ بتنفيذهــا مثلمــا قــال بايــدن«: وزعــم غانتــس 
ــي  ــاب« ف ــى »إره ــة بن ــى إقام ــل عل ــاس تعم أن حم
ــزة:  ــاع غ ــي قط ــا ف ــول األوض ــال ح ــان، وق ــوب لبن جن
ــز  ــات تعزي ــس مبكون ــزة مت ــزة مرك ــي غ ــا ف »هجماتن
ــره  ــن تقدي ــرب ع ــا«، وأع ــة له ــاس، ومؤمل ــدرات حم ق
بوجــود احتمــاالت عاليــة جلولــة حربيــة فــي القطــاع، 
خصوصــاً إذا لــم يتــم إحــراز تقــدم علــى قضيــة 
ــزم  ــرائيل تلت ــال أن إس ــن، وق ــرى واملفقودي ــادة األس إع
ــاس،  ــع حم ــا م ــر تصرفاته ــة بتغيي ــا اخلاص بتعهداته
ــد اآلن،  ــن يوج ــي ل ــد باملاض ــا وج ــا أن م ــاف: »قلن وأض
ســواء بطابــع ردنــا أو باألمــوال القطريــة وفــي القضايــا 
املدنيــة وارتبــاط األعمــار بقضيــة األســرى واملفقوديــن، 
بالضبــط مثلمــا قلــت فــي نهايــة املعركــة األخيــرة«. 
ــر  ــانية تثي ــاع اإلنس ــان أن األوض ــوص لبن ــال بخص وق
القلــق وقــد تعكــس نفســها علــى األوضــاع األمنيــة، 
ــى  ــة عل ــاالت قتالي ــاً الحتم ــتعد أيض ــاف: »نس وأض
ــى  ــاال عل ــا قت ــاالت خوضن ــمالية، والحتم ــة الش اجلبه

ــه«.  ــت ذات ــي الوق ــة ف ــمالية واجلنوبي ــني الش اجلهت

أول ســفير للبحريــن فــي إســرائيل يصــل إلــى 
تــل أبيــب لتولــي مهامــة الرســمية 

وصــل أو ســفير للبحريــن فــي إســرائيل أمــس )الثالثــاء( 
إلــى مطــار اللــد »بــن غوريــون« الدولــي خــارج مدينــة 
ــي  ــمية ف ــه الرس ــي مهام ــاحلية لتول ــب الس ــل أبي ت

إطــار اتفــاق التطبيــع بــني الطرفــني.

وذكــرت اإلذاعــة العبريــة العامــة أن خالــد اجلالهمــة أو 
ســفير بحرينــي لــدى إســرائيل وصــل علــى مــن رحلــة 
جويــة مباشــرة مــن العاصمــة البحرينيــة املنامــة إلــى 

تــل أبيــب.

ــة  ــفير اجلالهم ــب الس ــة كت ــه للمنام ــل مغادرت وقب
علــى حســابه عبــر »تويتــر« »يشــرفني أن أعلــن أننــي 
ــفير  ــي كأول س ــدأ واجب ــب ألب ــل أبي ــى ت ــأصل إل س

ــرائيل«. ــدى إس ــن ل ــة البحري ململك

ــى  ــام 2020 عل ــول الع ــي 15 أيل ــن ف ــت البحري ووقع
ــض.  ــت األبي ــي البي ــرائيل ف ــع إس ــع م ــاق التطبي اتف
والبحريــن هــي ثانــي دولــة خليجيــة توقــع علــى 
اتفــاق وإقامــة عالقــات دبلوماســية مــع إســرائيل بعــد 

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم

)الكنيســت( فــي 10  البرملــان اإلســرائيلي  وصــادق 
تشــرين الثانــي العــام 2020 علــى اتفــاق »الســالم« مــع 
البحريــن حيــث صــوت 62 نائبــاً لصالــح االتفــاق بينمــا 

ــاً.  عارضــه 14 نائب

وفــي 18 أيلــول 2020، زار وفــد إســرائيلي برئاســة رئيــس 
هيئــة األمــن القومــي اإلســرائيلي الســابق مائيــر بــن 
شــبات املنامــة لتوقيــع وثيقــة تتنــاول إقامــة عالقــات 

»دبلوماســية وســلمية« بــني إســرائيل والبحريــن.1 

االعتــداء علــى ســائق عربــي طالــب شــاباً 
يهوديــاً بوضــع كمامــة

ذكــرت القنــاة العبريــة 13 أن شــادي صــالح الديــن وهــو 
ــداء  ــاء العت ــس الثالث ــرض أم ــة تع ــة عام ــائق حافل س
فــي الوقــت الــذي كان يقــود فيــه حافلــة علــى خــط 
193 فــي العفولــة، وذلــك بعــد مطالبتــه لشــاب 

ــة.  ــع كمام ــودي بوض يه

ــن  ــالح الدي ــر ص ــف بالقاص ــذي وص ــاب ال ــم الش هاج
ــه  ــذي يفصل ــز ال ــائق للحاج ــح الس ــد فت ــه بع بهاتف
ــو  ــفى وه ــى مستش ــائق إل ــل الس ــركاب، نق ــن ال ع
يعانــي مــن نزيــف وإصابــات خطيــرة، وأنفــه مكســور 

ــه. ــي وجه ــات ف وانتفاخ

ــى  ــه إل ــه مببادرت ــر توج ــرطة أن القاص ــن الش ــم م وعل
مركــز الشــرطة وزعــم أن الســائق اعتــدى عليــه، 

ــادث. ــق باحل ــراء حتقي ــرطة بإج ــرعت الش وش

ــة،  ــع كمام ــافر وض ــن املس ــت م ــائق: »طلب ــال الس وق

1  جريدة القدس
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وقلــت لــه أن مينــع الصعــود فــي احلافلــة بــدون كمامــة، 
وفتحــت  عنــدي،  مــن  بإعطائــه كمامــة  وفكــرت 
الفاصــل بســبب وقــوع البطاقــة منــه، وضربنــي 
املســافر علــى أنفــي وعلــى رأســي وبــدأت أنــزف، ســرق 
منــي الهاتــف وشــدني مــن عنقــي، توجهــت باحلافلــة 
ــوارئ  ــة الط ــي غرف ــا اآلن ف ــرطة وأن ــز الش ــى مرك إل

ــاً.2 ــر طبيب انتظ

ــل  ــاك تفعي ــوية األم ــي«: تس ــاف األهل »االئت
وتطبيــق لقانــون أمــاك الغائبــن بالقــدس 

ــة احملتل

حــذر االئتــالف األهلــي حلقــوق الفلســطينيني فــي 
القــدس مــن أن قــرار احلكومــة اإلســرائيلية البــدء 
بتســوية حقــوق عقاريــة وتســجيل األراضــي فــي 
مدينــة القــدس الشــرقية يهــدد مبصــادرة حوالــي %60 

ــة. ــي املدين ــالك ف ــن األم م

وقــال االئتــالف: »نحــذر املقدســيني مــن قــرار احلكومــة 
اإلســرائيلية البــدء بتســوية حقــوق عقاريــة وتســجيل 

األراضــي فــي مدينــة القــدس«.

وأضــاف: »تســوية األمــالك فــي القــدس خطــوة نحــو 
ــالك  ــن األم ــي 60% م ــادرة حوال ــدد مبص ــيطرة وته الس
فــي القــدس عبــر فــرض معاييــر إســرائيلية فــي 

ــوية«. ــراءات التس إج

وأكــد االئتــالف علــى أن »أخطــر مــا فــي تســوية 
األمــالك تفعيــل وتطبيــق لقانــون أمــالك الغائبــني«.

ــى  ــيني عل ــتجبر املقدس ــالك س ــوية األم ــال: »تس وق
ــالك«. ــجيل األم ــد تس ــة عن ــب باهظ ــع ضرائ دف

ــات  ــق الالزمــة إلثب ــر الوثائ ــاب وعــدم توف وأضــاف: »غي
امللكيــة يعنــي مصــادرة األرض« الفتــاً إلــى »عــدم وجود 

بيانــات أو مســح شــامل لألمــالك«.

وتابــع االئتــالف: »تســوية األمــالك يعنــي شــرعنة 
األمــالك،  وتســريب  للبيوعــات  التزييــف  صفقــات 

وشــرعنة وقوننــة االســتيطان فــي املدينــة.

وأشــار االئتــالف إلــى أن »تســوية األمــالك فــي القــدس 
ــزء  ــالل وج ــس االحت ــية« 100% لتكري ــوة »سياس خط

مــن سياســة التهجيــر فــي مدينــة القــدس«.

وقــال االئتــالف: »تســوية األمــالك فــي القــدس احملتلــة 
ــون  ــة ك ــراف الدولي ــني واألع ــة للقوان ــة واضح مخالف

ــة«. ــة محتل القــدس مدين

2  جريدة القدس

باســتدعاء  شــرعت  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
فلســطينيني لتســجيل عقــارات فــي عــدد مــن األحياء 

ــة3. باملدين

ــة  ــة وموظف ــرة مدرس ــل مدي ــالل يعتق ــدس: االحت الق
ــني ــتدعي معلمت ــوز ويس ــي وادي اجل ــة ف إداري

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، 
مديــرة مدرســة وموظفــة إداريــة، فــي حــي وادي اجلــوز 

مبدينــة القــدس احملتلــة، واســتدعت معلمتــني.

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت مدرســة الشــابات املســلمات الثانويــة، 
ــرام  ــا اك ــت مديرته ــي، واعتقل ــدوام الدراس ــالل ال خ
تابعــني  مبوظفــني  اجتماعهــا  بحجــة  الوحيــدي؛ 
الفلســطيني. والتعليــم  التربيــة  وزارة   ملكتــب 

وأضافــت، ان تلــك القــوات اعتقلت موظفة النشــاطات 
ــيب  ــن احلواس ــدد م ــى ع ــتولت عل ــدات، واس ــا عبي رن

وامللفــات التــي تخــص العمــل التربــوي واإلداري. 

كمــا ســّلمت قــوات االحتــالل اســتدعاءين للمعلمتــني 
ملــا ابــو الســعود، وغديــر اجلوالنــي، ملراجعــة مخابراتهــا 
»املســكوبية”. والتوقيــف  التحقيــق  مركــز   فــي 

باقتحــام  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  نــددت  بدورهــا، 
قــوات االحتــالل للمدرســة، وعمليــة االعتقــال وترويــع 
الطالبــات، مؤكــدة أن مــا جــرى يبرهــن مــن جديــد على 
ــم؛  ــل للتعلي ــتهدافه املتواص ــالل واس ــة االحت عنجهي
خاصــة فــي القــدس التــي تعانــي مــن سياســات 
األســرلة والتهويــد وضــرب مرتكــزات الهويــة الوطنيــة 

ــة. اجلمعي

الدوليــة  املؤسســات  كافــة  »التربيــة«  وطالبــت 
التعليــم  عــن  واملدافعــة  واإلنســانية  احلقوقيــة 
بالضغــط علــى ســلطات االحتــالل لوقــف هــذه 
ــش  ــام جي ــى قي ــيرة إل ــدة، مش ــاكات املتصاع االنته
االحتــالل ومنــذ إطــالق العــام الدراســي بترويــع الطلبة 
واألطفــال مــن خــالل عرقلــة وصولهــم إلى مدارســهم 
ــة  ــع منظوم ــى م ــا يتناف ــم؛ مب ــم واعتقاله ومالحقته

ــراف.4 ــوق واألع ــم واحلق القي

األمم املتحــدة تعــرب عــن قلقهــا مــن تصاعــد 
ــطينين ــرائيل للفلس ــل اس قت

ــل  ــد قت ــن تصاع ــا م ــن قلقه ــدة ع ــت االمم املتح  أعرب
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي للمواطنني الفلســطينيني، 

ودعــت الــى حمايتهــم مــن عنــف املســتوطنني.

3  جريدة األيام

4  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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شــريطا  املتحــدة  األمم  نشــرت  الســياق،  وفــي 
ــي  ــائر ف ــن اخلس ــون م ــطني: قلق ــوان فلس مصورا بعن
األرواح واإلصابــات فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

وتضمــن الشــريط مالحظات املنســق اخلــاص لعمليــة 
ــور وينســالند، بشــأن  الســالم فــي الشــرق األوســط ت

األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

االثنــني،  األمــن  مجلــس  أمــام  وينســالند،  وقــال 
ــي  ــاوية ف ــائر املأس ــتمرار اخلس ــن اس ــق م ــي قل »إنن
ــطينية  ــي األرض الفلس ــرة ف ــات اخلطي األرواح واإلصاب
احملتلــة«، داعًيــا إســرائيل إلــى »الوفــاء بالتزامهــا 

العنــف«. مــن  الفلســطينيني  بحماية املدنيــني 

ــن  ــاركته م ــالل مش ــس خ ــاء اجملل ــة أعض ــي إحاط وف
وينســالند  أشــار  كونفرنــس،  عبر فيديــو  القــدس 
املدنيــني  ضــد  املتكــرر  املســتوطنني  »عنــف  إلــى 
املزيــد مــن  اتخــاذ  »يجــب  وقــال  الفلســطينيني« 
ــة  اإلجــراءات لضمــان وفــاء إســرائيل بالتزامهــا بحماي
املدنيــني الفلســطينيني مــن العنــف، مبــا فــي ذلــك مــن 
قبــل املســتوطنني اإلســرائيليني، والتحقيق ومحاســبة 

ــات«.   ــذه الهجم ــل ه ــن مث ــؤولني ع املس

صبــي  تعــرض  كيــف  اخلــاص  املنســق  ووصــف 
فلســطيني يبلــغ مــن العمــر )15 عاًمــا( فــي 17 
أغســطس/ آب لالعتــداء فــي شــمال الضفــة الغربيــة، 
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  اختطفتــه  عندمــا 
واعتدت عليــه  بشــجرة  وربطتــه  اإلســرائيليني 

جســده. مــن  وحرقت أجــزاء  بوحشــية 

 وأعــرب وينســالند عــن قلقــه الشــديد مــن هــذا 
العمــل الشــنيع، داعياً الســلطات اإلســرائيلية إلجــراء 
ــبة  ــن محاس ــفاف يتضم ــامل وش ــق سريع وش حتقي

ــاة«. اجلن

التدابيــر  جميــع  اتخــاذ  إســرائيل إلى  دعــا  كمــا 
ــات  ــن اجلمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــة احل ــة حلماي الالزم
وضمــان حمايــة منظمــات حقــوق اإلنســان فــي األرض 

ــفية«. ــال التعس ــن األعم ــة م ــطينية احملتل الفلس

ــا  ــن تبرعه ــر ع ــالن قط ــاص بإع ــق اخل ــب املنس  ورح
مببلــغ 40 مليــون دوالر أمريكــي علــى مــدى أربعــة 
أشــهر لــألمم املتحــدة لتقــدمي مســاعدة نقديــة حلوالــي 
100 ألــف أســرة محتاجــة فــي غــزة، وقــال إنــه ال يــزال 
ــذي  ــي الصعــب ال ــغ إزاء الوضــع املال ــق بال يشــعر بقل
تواجهــه الســلطة الفلســطينية وقدرتهــا علــى حتمــل 

ــة ». ــة اجلاري ــة والصحي ــات املالي األزم

وقــال: »هــذا ســيؤثر على جميــع الفلســطينيني«.  »من 

الضــروري متكــني الســلطة الفلســطينية مــن ممارســة 
ــطينية  ــاء األرض الفلس ــع أنح ــي جمي ــؤولياتها ف مس
احملتلــة، مبــا فــي ذلــك إعــادة اإلعمــار فــي قطــاع غــزة«.

وشــمل الشــريط املصور الــذي بثتــه االمم املتحــدة 
ــاء  ــاردان، أثن ــارش ف ــدي، ه ــة الهن ــر اخلارجي ــوة وزي دع
ترؤســه اجتمــاع مجلــس األمــن حول الشــرق األوســط، 
ــا  ــاعدات وغيره ــل املس ــهيل نق ــي تس ــاهمة ف املس
ــع  ــف الوض ــزة لتخفي ــى غ ــية إل ــواد األساس ــن امل م
اإلنســاني، وتســهيل إعــادة اإلعمــار املبكــر، وكذلــك ملــا 

ــاعدات. ــذه املس ــتخدام ه ــب«.  اس ــو مناس ه

وقــال فارداه »مــن املهــم أيضــا أن يدعــم اجملتمــع 
ــار  ــادة إعم ــني إع ــني الدولي ــع املانح ــي - مجتم الدول
قطــاع غــزة مــن خــالل الســلطة الفلســطينية«.

مــن جانبه قــال ريتشــارد ميلــز، نائــب املنــدوب الدائــم 
ــالن  ــد إع ــدة: »بع ــدى األمم املتح ــدة ل ــات املتح للوالي
الواليــات املتحــدة عــن تقــدمي 136 مليــون دوالر أمريكــي 
ــي  ــروا ف ــات األون ــانية لعملي ــاعدات إنس ــرى كمس أخ
ــدة  ــات املتح ــإن الوالي ــي«، ف ــهر املاض ــة الش املنطق
حتــث الــدول األعضــاء األخــرى مــرة أخــرى علــى تقــدمي 
التزامــات ماليــة، كمــا رأينــا مــع عــودة 290،000 طالــب 
وطالبــة إلــى مــدارس األونــروا فــي غــزة، فــإن خدمــات 
ــني  ــن الالجئ ــد م ــاة للعدي ــريان احلي ــي ش ــروا ه األون

ــطينيني.5 الفلس

اخلميس 2021/9/2  

استشهاد شاب في قرية بيت عور التحتا

ــاً(  ــاد اهلل )39 عام ــف ج ــد يوس ــاب رائ ــهد الش استش
برصــاص قــوات االحتــالل، الليلــة قبــل املاضيــة، علــى 
املدخــل الغربــي لقريــة بيــت عــور التحتــا غــرب رام اهلل، 
فيمــا اصيــب الشــاب محمــد عطــا موســى مــن بلــدة 
نعلــني بالرصــاص، والعشــرات باالختنــاق بالغاز املســيل 
للدمــوع خــالل قــوات االحتــالل تظاهــرة ســلمية، شــرق 
ــت  ــي الوق ــزة، ف ــاع غ ــوب قط ــح جن ــة رف محافظظ
الــذي هدمــت فيــه قــوات االحتــالل منزلــني قيــد 
اإلنشــاء فــي بيــت تعمــر، و3 منشــآت زراعيــة بدومــا، 
واقتحمــت مدرســة الشــابات املســلمات الثانويــة 
بالقــدس احملتلــة، واعتقلــت مديرتهــا وموظفــة إداريــة 
مداهمــات  حملــة  وشــنت  معلمتــني،  واســتدعت 

ــة. ــاالت بالضف واعتق

ــعبنا،  ــاء ش ــن أبن ــرة م ــر غفي ــعيت جماهي ــد ش فق
أمــس، جثمــان الشــهيد رائد يوســف جــاد اهلل، وانطلق 

5  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

6

 سبتمبر   ٢٠٢١

موكــب التشــييع مــن مجمــع فلســطني الطبــي، 
ــا،  ــور التحت ــت ع ــي بي ــه ف ــزل عائلت ــى من ــوالً إل وص
ــل أن  ــه، قب ــى جثمان ــوداع عل ــرة ال ــت نظ ــي ألق والت
ــى مســجد الدعــوة  ــاف إل ــى األكت ينقــل محمــوال عل
والتبليــغ، حيــث أدى املشــيعون الصــالة عليــه، وقبــل أن 

ــة.  ــرة القري ــي مقب ــرى ف ــوارئ الث ي

ــهيد  ــان الش ــييع جثم ــي التش ــاركون ف ــل املش وحم
امللفــون بالعلــم الفلســطيني، وجابــوا شــوارع القريــة 
ــالل.  ــة االحت ــددة بجرمي ــة واملن ــات الغاضب ــن الهتاف مرددي

وكان الشــهيد جــاد اهلل ارتقــى الليلــة املاضيــة، بعــد 
إطــالق جنــود االحتــالل اإلســرائيلي النــار عليــه بشــكل 
مباشــر علــى املدخــل الغربــي لقريــة بيــت عــور التحتا، 
ــكان  ــي امل ــزف ف ــوه ين ــه، وترك ــن عمل ــه م ــاء عودت أثن

إلــى أن ارتقــى شــهيداً.6 

فتــح  إعــادة  واشــنطن  يزعــم: عــزم  لبيــد 
ســيئة« »فكــرة  القــدس...  فــي  القنصليــة 

زعــم وزيــر اخلارجية اإلســرائيلي، يائيــر لبيد، أن عــزم إدارة 
الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، إعــادة فتــح القنصليــة 
األميركيــة التــي تعنــى بالعالقــات مــع الفلســطينيني، 
»فكــرة ســيئة«، وذلــك فــي لقــاء مــع مراســلي وســائل 

اإلعــالم األجنبيــة فــي إســرائيل، أمــس األربعــاء. 

وشــدد لبيــد علــى معارضتــه إلعــادة فتــح القنصليــة 
ــة، وقــال: »نعتقــد أنهــا  ــة فــي القــدس احملتل األميركي
ــا أميــركا أننــا نعتقــد أنهــا  فكــرة ســيئة، وقــد أخبرن

فكــرة ســيئة«.

وأضــاف أن إعــادة فتــح القنصليــة »سترســل رســالة 
فقــط  وليــس  للمنطقــة،  فقــط  ليــس  خاطئــة، 
للفلســطينيني، ولكــن أيضــاً للــدول األخــرى، ونحــن ال 

ــذا«. ــدث ه ــد أن يح نري

وأشــار لبيــد إلــى أن إعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة 
ســيضر باالئتــالف احلكومــي اإلســرائيلي احلالــي، وهــو 
واثــق أن »ليــس هــذا مــا ترغــب بــه الواليــات املتحــدة«. 

مئيــر  هيــكل  لدينــا  ذلــك،  علــى  »عــالوة  وقــال: 
ــد  ــذا ق ــد أن ه ــا، ونعتق ــاس حلكومتن ــام وحس لالهتم
ــد أن اإلدارة  ــة، وال اعتق ــذه احلكوم ــتقرار ه ــزع اس يزع

ــك«. ــدوث ذل ــد ح ــة تري األميركي

ــال:  ــطينية، ق ــلطة الفلس ــع الس ــات م ــول العالق وح
»لدينــا عالقــات عمــل معهــا، وال مصلحــة لدينــا فــي 

ــا«.  إضعافه

6  جريدة القدس

أمــا حــول االتفــاق النــووي، فقــال »ال أحــد ذاهــب 
إلــى فيينــا، لذلــك يحتــاج العالــم خطــة بديلــة 
ــام  ــاف أن »النظ ــي«، وأض ــووي اإليران ــع الن ــل م للتعام
ــه مهــدد إن اســتمر فــي تخصيــب  ــي يعــرف بأن اإليران

اليورانيــوم«.7 

بالتســهيات  تســتخف  الفصائــل  غــزة: 
اجلديــدة وتتعهــد باســتمرار حملــة الفعاليــات 

الضاغطــة

الليلــي  اإلربــاك  فعاليــات  اســتمرار  وقــع  علــى 
الضاغطــة لليــوم اخلامــس علــى التوالــي، قــررت 
ســلطات االحتــالل، أمــس، إدخــال سلســلة تســهيالت 
جديــدة لســكان قطــاع غزة، لــم تعتــرف بهــا الفصائل 
واعتبرتهــا غيــر كافيــة وتوعــدت، خــالل اجتمــاع لهــا 
غيــر معلــن، عقدتــه فــي مدينــة غــزة، أمــس، بحســب 
مــا علمــت »األيــام«، باســتمرار الفعاليــات حتــى قبــول 
االحتــالل بكافــة مطالبهــا التــي يتمثــل حدهــا األدنــى 
ووقــف  اإلعمــار،  بإعــادة  والســماح  احلصــار  برفــع 

 االعتداءات على األقصى والشيخ جراح. 
ــا  ــت عنه ــي أعلن ــدة الت ــهيالت اجلدي ــمل التس وتش
ــاح  ــن صب ــرة م ــاعة مبك ــي س ــالل، ف ــلطات االحت س
أمــس، الســماح باســتيراد وتصديــر املزيــد مــن الســلع 
وزيــادة  أبــو ســالم،  عبــر معبــر كــرم  والبضائــع 
حصــة القطــاع مــن امليــاه إلــى خمســة ماليــني متــر 
مكعــب، والســماح بدخــول خمســة آالف تاجــر جديــد 
ــاحة  ــيع مس ــك توس ــة، وكذل ــرائيل والضف ــى إس إل

 الصيد من 12 ميالً حالياً إلى 15 ميالً. 
ــهيالت  ــة التس ــالل دميوم ــلطات االحت ــترطت س واش
مبــا ســّمته احلفــاظ علــى الهــدوء واالســتقرار األمنــي 
مــع غــزة، فــي وقــت علمــت فيــه »األيــام« مــن مصــدر 
ــرار  ــرط بإق ــذا الش ــى ه ــل ردت عل ــع أن الفصائ مطل
ــس،  ــوم اخلمي ــي الي ــاك الليل ــات اإلرب ــتمرار فعالي اس
والتــي ستشــمل جميــع احملــاور احلدوديــة شــرق القطاع، 
ــبت  ــوم الس ــا ي ــاً له ــاً تقييم ــد اجتماع ــى أن تعق عل
والسياســية،  امليدانيــة  األوضــاع  لتقييــم  القــادم، 

 ومن ثم إقرار خطة العمل القادمة. 
وأضــاف املصــدر الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه: 
اإلســرائيلية  بالتســهيالت  تعتــرف  ال  الفصائــل  إن 

 األخيرة والذي وصفها باملزعومة. 
وقــال: »إن هــذه التســهيالت تنــدرج فــي إطــار الدعايــة 
اإلعالميــة اإلســرائيلية التــي تهــدف إلــى تضليــل 
الــرأي العــام العاملــي، وبشــكل خــاص الوســطاء 
الذيــن ســرعان مــا كثفــوا مــن اتصاالتهــم مــع 
الفصائــل عقــب اإلعــالن اإلســرائيلي للضغــط باجتــاه 

7  جريدة القدس
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 وقف الفعاليات االحتجاجية«. 
وأوضــح املصــدر أن اإلجــراءات اإلســرائيلية األخيــرة 
املقاومــة  مطالــب  عــن  جــداً  بعيــدة  تــزال  ال 
اســتمرار  يعنــي  مــا  القطــاع،  ســكان  وحاجــة 
الضاغطــة  واإلجــراءات  والفعاليــات  التحــركات 
بشــكل  املقاومــة  أقرتهــا  والتــي  االحتــالل  علــى 

 مجدول ومبرمج منتصف الشهر املاضي. 
إلــى ذلــك، شــكك مصــدر مطلــع فــي نيــة االحتــالل 
ــق  ــا يتعل ــاً فيم ــرة، خصوص ــهيالت األخي ــذ التس تنفي
بالســماح بدخــول خمســة آالف تاجــر جديــد إلــى 
ــر  ــي تاج ــون أللف ــة، يضاف ــة الغربي ــرائيل والضف إس
ــل  ــاً أن مجم ــول، مبين ــرة بالدخ ــذ فت ــم من ــمح له س
ــار ال  ــوزة التج ــي بح ــول الت ــارية املفع ــح س التصاري

ــط. ــر فق ــاوز 2600 تاج تتج

ــف  ــدم الكش ــترط ع ــذي اش ــه ال ــدر ذات ــح املص وأوض
ــن  ــن ع ــرض أن يعل ــالل كان يفت ــمه أن االحت ــن اس ع
ــى  ــاًء عل ــي، بن ــني املاض ــوم اإلثن ــهيالت ي ــذه التس ه
مشــاورات واتصــاالت مــع الوســيط املصــري، لكنــه لــم 

 يف بوعده وأعلن عنها صباح أمس. 
واعتبــر أن التســهيالت تأتــي فــي إطــار مجاملــة 
االحتــالل للوســطاء، خصوصــاً الوســيط القطــري الذي 
ــى  ــادي إل ــد العم ــطني محم ــه لفلس ــيصل مندوب س
ــذ  ــن من ــو معل ــا ه ــس، كم ــوم اخلمي ــزة الي ــاع غ قط

ــام. ــدة أي ع

ــة  ــم حرك ــدث باس ــال املتح ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
ــوع:  ــف القان ــد اللطي ــزة عب ــاع غ ــي قط ــاس« ف »حم
ــف  ــتمرة مبختل ــعبي مس ــط الش ــات الضغ إن فعالي
الوســائل واألدوات، مشــيراً إلــى أن األيــام القادمــة 
ستشــهد تصاعــداً فــي وتيــرة الضغــط الشــعبي مــا 

. لم ينعم شعبنا بحياة عزيزة وكرمية 

ــباب  ــة: الش ــات صحافي ــي تصريح ــوع ف ــد القان وأكّ
الثائــر فــي غــزة يلتحــم مــع الثائريــن فــي بلــدة بيتــا 
وجبــل صبيــح، فــي إطــار االشــتباك الدائــم واملســتمر 

ــتيطاني8. ــدده االس ــه ومت ــف عدوان ــالل لوق ــع االحت م

ثيودوراكيــس  ميكيــس  اليونانــي  املوســيقار  وفــاة 
الفلســطيني الوطنــي  النشــيد  ملّحــن 

أعلــن فــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا، اليــوم اخلميــس، 
عــن وفــاة املوســيقار وامللّحــن اليونانــي الشــهير، 
ميكيــس ثودوراكيــس عــن عمــر ناهــز )96 عاًمــا(، والذي 
ــيد  ــيقي للنش ــع املوس ــني والتوزي ــي التلح ــارك ف ش

ــطيني. ــي الفلس الوطن

8  جريدة األيام

ــرن  ــيقيي الق ــر موس ــن أكب ــًدا م ــل، واح ــد الراح ويع
العشــرين، ولــد فــي 29 متــوز 1925، ونال شــهرة واســعة 
بعــد تلحينــه موســيقى فيلــم »زوربــا« اليونانــي عــام 
1964. وأصبــح املشــهد الــذي يرقــص فيــه زوربــا حافــي 
ــة  ــائعة للثقاف ــورة ش ــاطئ ص ــى الش ــني عل القدم
اليونانيــة. وال يــزال موضــوع الفيلــم، الــذي فــاز بثــالث 
ــة  ــيقية يوناني ــة موس ــهر قطع ــكار، أش ــز أوس جوائ

بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن.

الراحــل وقوفــه مــع قضايــا حقــوق  وعــرف عــن 
اإلنســان، ومســاندته الكبيــرة للقضيــة الفلســطينية 
وحــق شــعبنا باحلريــة واخلــالص مــن االحتــالل وإقامــة 
دولتــه املســتقلة، وكان يظهــر فــي حفالتــه متوشــًحا 

ــطينية.9 ــة الفلس بالكوفي

“وفــا«: 9 شــهداء و081 إصابــة و702 معتقلــن 
حصيلــة اعتــداءات االحتــال فــي آب املنصــرم

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
وممتلكاتهــم  شــعبنا  أبنــاء  ضــد  اعتداءاتهــم 

تهم. ومقدســا

ورصــدت وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية 
)وفــا(، فــي تقريرهــا الشــهري الســابع حــول انتهــاكات 
ــى  ــاد عل ــتوطنني، باالعتم ــرائيلي واملس ــالل اإلس االحت
ــا  ــا فيه ــات، مب ــة احملافظ ــي كاف ــليها ف ــبكة مراس ش
املؤسســات  وبعــض  القــدس،  احملتلــة  العاصمــة 
احلقوقيــة واإلنســانية، استشــهاد 9 مواطنــني، وإصابــة 

ــرم. ــطس املنص ــهر آب/ أغس ــالل ش ــن خ 180 آخري

ووثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا، 207 حــاالت اعتقــال، 
وهــدم 83 مبنــى ومنشــأة فــي الضفــة وغــزة، ورصــدت 
43 اعتــداء للمســتوطنني، إضافــة إلــى 27 إخطــارا 

ــاء. ــف البن ــدم ووق باله

9 شهداء برصاص االحتال خال آب

قتلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 9 مواطنــني بينهــم 
ــن  ــرم، م ــطس/ آب املنص ــهر أغس ــالل ش ــالن خ طف

ــم: ــهداء ه ــني والش ــم جن ــن مخي ــم 5 م بينه

-       عمــاد علــي دويــكات )37 عامــا(، استشــهد فــي 6 
آب، خــالل مواجهــات مــع االحتــالل فــي منطقــة جبــل 

صبيــح ببلــدة بيتــا جنــوب نابلــس

-       ضيــاء الديــن محمــد الصبارينــي )25 عامــا(، 
ــب  ــة أصي ــروح حرج ــرا بج ــي 11 آب، متأث ــهد ف استش
بهــا برصــاص االحتــالل قبــل أســبوع مــن استشــهاده 

9  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فــي جنــني

-       صالــح أحمــد محمــد عمــار )19 عاما(، استشــهد 
برصــاص االحتالل فــي 16 آب

-       أمجــد إيــاد حســينية، استشــهد فــي 16 آب 
ــم  ــالل خــالل مواجهــات شــهدها مخي برصــاص االحت
ــة. ــى اللحظ ــه حت ــالل جثمان ــز االحت ــني، ويحتج جن

ــاد عبــد اللطيــف أبــو ســيف )21 عامــا(،  -       رائــد زي
استشــهد فــي 16 آب، خــالل مواجهــات مــع االحتــالل 

فــي مخيــم جنــني

-       نــور الديــن عبــد اإللــه جــرار، استشــهد برصــاص 
االحتــالل فــي 16 آب فــي مخيــم جنــني، ويحتجــز 

ــة ــى اللحظ ــه حت ــالل جثمان االحت

ــهد  ــا( استش ــاش )15 عاًم ــاد حش ــل عم -       الطف
ــس،  ــم بالطــة شــرق نابل ــي مخي ــالل ف برصــاص االحت

ــي 24 آب. ف

-       الطفــل عمــر حســن أبــو النيــل )13 عامــا( متأثــرا 
بجــروح أصيــب بهــا قبــل ثالثــة أيــام علــى استشــهاده 

ب قر

املدينــة خــالل تظاهــرة  احلــدودي شــرق  الشــريط 
. ســلمية

-       أســامة خالــد دعيــج )32 عامــا( مــن مخيــم 
ــي 25 آب،  ــهد ف ــزة، استش ــاع غ ــمال قط ــا ش جبالي

ــروح ــرا بج متأث

أصيــب بهــا برصــاص االحتــالل علــى مقربــة مــن 
الشــريط احلــدودي شــرق مدينــة غــزة.

 314 جثامــني  حتتجــز  االحتــالل  ســلطات  وحتتجــز 
شــهيدا، بينهــم 235 شــهيدا محتجــزون فــي »مقابــر 

ــات. ــي الثالج ــام«، و79 ف األرق

 081 إصابة بينهم 07 بالرصاص احلي

وثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا، إصابــة )180( مواطنــا 
بينهــم )70( بالرصــاص احلــي، و)82( بالرصــاص املعدنــي 
ــور. ــوض وكس ــب )28( برض ــا أصي ــاط، فيم ــف باملط املغل

خــالل  وقعــت  اإلصابــات  أغلــب  أن  إلــى  ولفتــت 
مواجهــات مــع جيــش االحتــالل اإلســرائيلي علــى 
ــدة  ــى بل ــة إل ــزة، إضاف ــاع غ ــدودي بقط ــريط احل الش

بيتــا جنــوب نابلــس.

702 معتقلن

واصلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، حمــالت االعتقــال 
ــن  ــني م ــت 207 مواطن ــرم، طال ــهر آب املنص ــالل ش خ

مختلــف محافظــات الضفــة.

ــدس  ــا الق ــا فيه ــة مب ــدن الضف ــون مب ــوزع املعتقل وت
كاآلتــي: القــدس احملتلــة )32(، جنــني )22(، اخلليــل )49(، 
رام اهلل والبيــرة )15(، بيــت حلــم )25(،  نابلــس )25(، 
طوبــاس )20(، طولكــرم )11(، قلقيليــة )7(، غــزة )1(.

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

و550 مريضــا10.

هدم 38 مبنى ومنشأة

آب  خــالل  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  نفــذت 
املنصــرم 83 عمليــة هــدم مبنــى ومنشــأة جتاريــة 

وزراعيــة، مــن بينهــا:

أجبــر االحتــالل 11 مواطنــا مقدســيا علــى هــدم 
منازلهــم ذاتيــا، 8 منهــا فــي بلــدة بيــت حنينــا، ومنــزال 
ــلوان. ــور وس ــي الط ــن ف ــني آخري ــر واثن ــل املكب ــي جب ف

كمــا هدمــت جرافــات االحتــالل 16 منشــأة فــي حزمــا، 
ــة أطفــال فــي بيــت صفافــا، ومنزلــني وجــدارا  وحضان

اســتناديا فــي ســلواد بالقــدس.

وهــدم االحتــالل 5 منــازل فــي قريــة الوجلــة مبدينــة بيت 
حلــم، ومنــزال فــي نابلــس، وثالثــة منــازل قيــد اإلنشــاء 

باخلليــل، وثــالث غــرف ســكنية باألغــوار الشــمالية.

34 اعتداء للمستوطنن

ــداء  ــاكا واعت ــا )43( انته ــي تقريره ــا«، ف ــدت »وف رص
فــي  وممتلكاتهــم  املواطنــني  بحــق  للمســتوطنني 
الضفــة مبــا فيهــا القــدس احملتلــة، نتــج عنهــا إصابــة 

ــة. ــروح مختلف ــرات بج العش

ومــن بــني تلــك االنتهــاكات إصابــة مواطنــة برضــوض 
ــا  ــى منزله ــتوطنني عل ــوم للمس ــي هج ــات ف وكدم
شــرق مدينــة اخلليــل، واالعتــداء بالضــرب علــى مواطــن 
وطفــل فــي بلدتــي كفــر راعــي وســيلة الظهــر جنــوب 
ــرق  ــان ش ــة كيس ــي قري ــه ف ــر وأبنائ ــى آخ ــني، وعل جن
بيــت حلــم وحتطيــم مركبتــه، وعلــى آخريــن قــرب احلــرم 

االبراهيمــي، فيمــا أصيــب 8 مواطنــني مقدســيني.

ــن  ــه ع ــة وقوع ــور نتيج ــن بكس ــب مواط ــا أصي كم

10  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــدة  ــل املســتوطنني بل ــه مــن قب ــاء مالحقت صخــرة أثن
عــراق بوريــن جنوبــا، وآخــر برضــوض فــي أراضــي بيــت 
دجــن شــرقا، ومواطــن بجــروح فــي رأســه جــراء إصابته 
بحجــارة مســتوطنني فــي قريــة عوريــف جنوبــا، 
واقتحــام املنطقــة األثريــة فــي بلــدة سبســطية 
ــني  ــني جن ــل ب ــق الواص ــالق الطري ــني، وإغ ــماال مرت ش
ونابلــس، وهاجمــوا مركبــات املواطنــني قــرب بلــدة 
سبســطية وأصابــوا مواطنــا بجــروح، وهاجمــوا منــازل 
املواطنــني فــي بلــدة عصيــرة القبليــة جنوبــا، واقتحــام 
منطقــة املســعودية التاريخيــة شــماال، وإضــرام النــار 
ــا. ــن جنًوب ــي بوري ــي أراض ــون ف ــجار الزيت ــرات أش بعش

وحطــم املســتوطنون مركبــات املواطنــني قــرب حاجــز 
تياســير العســكري شــرق طوبــاس، وبلــدة كفــر القــف 
شــرق قلقيليــة، و9 مركبــات فــي حــارة جابر فــي البلدة 

القدميــة مــن مدينــة اخلليــل.

كمــا جرفــوا أراضــي فــي منطقــة شــمال خربــة 
لالســتيالء  متهيــدا  الشــمالية،  باألغــوار  احلديديــة 
ــة فــي بلــدة بيــت أمــر  عليهــا، واقتحمــوا مواقــع أثري
ــتيطانية  ــؤرة اس ــة ب ــرعوا بإقام ــل، وش ــمال اخللي ش
جديــدة ووســعوا أخــرى علــى أراضي خربــة زنوتــا جنوب 
اخلليــل، ونصبــوا خيامــا علــى أرض فــي بلــدة ترقوميــا 
شــمال اخلليــل، ومنزلــني متنقلــني فــي منطقــة 
»حريقــة أبــو زهيــر« املهــددة باالســتيالء عليهــا غــرب 

ــتيا. ــر اس ــدة دي بل

ــي  ــني ف ــية ومواطن ــاة ماش ــتوطنون رع ــم املس وهاج
ــل،  ــوب اخللي ــة جن ــدة الظاهري ــرق بل ــا ش ــة زنوت خرب
واعتــدوا علــى مواطنــني فــي قريــة كفــر نعمــة غــرب 

اهلل. رام 

64 اقتحاما لألقصى

ونفــذ املســتوطنون 46 اقتحامــا لباحــات املســجد 
األقصــى املبــارك خــالل الشــهر املنصــرم، وتركــزت 
وكانــت  منــه،  الشــرقي  اجلــزء  فــي  االقتحامــات 
مــن  متطرفــني  مســتوطنني  برفقــة  االقتحامــات 
بينهــم »اغليــك« حيــث أدوا صلــوات تلموديــة ونفــذوا 

جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة.

ــف  ــجار وجتري ــرق أش ــاع وح ــات اقت 01 عملي
وشــق أراٍض

وثقــت »وفــا« خالل متــوز/ يوليــو املنصــرم، )10( انتهاكات 
ــرق  ــالع وح ــق باقت ــا يتعل ــتوطنني فيم ــالل واملس لالحت
أشــجار وجتريــف األراضــي وتوزعــت االنتهــاكات كاآلتــي:

فــي  الزيتــون  أشــجار  عشــرات  -       اقتــالع 
الشــمالية. قرية بردلة باألغــوار 

-       جتريــف أراض فــي منطقــة شــمال خربــة احلديدية 
ــمالية. باألغوار الش

ــدون«  ــرم حدي ــة »ك ــي منطق ــق ف ــف طري -       جتري
ــر. ــو مت ــول كيل ــم، بط ــت حل ــي بي ــر ف ــدة بتي ــرق بل ش

فــي  اســتيطانيا  طريقــا  مســتوطنون  -       شــق 
أراضــي قريــة كيســان شــرق بيــت حلــم.

ــوب  ــرات جن ــة كيلومت ــول ثالث ــق بط ــف طري -       جتري
ــاس. شــرق طوب

-       جتريــف مســاحات واســعة مــن أراضــي قلقيليــة، 
ــعة  ــى توس ــدف إل ــتيطاني يه ــط اس ــذ مخط لتنفي
الشــارع االســتيطاني رقــم )55(، الرابــط بــني مدينتــي 

ــة ونابلــس. قلقيلي

ــل  ــة جلب ــر« املقابل ــرم النم ــة ك ــى »تل ــف عل -       جتري
ــس. ــوب نابل ــا جن ــي بيت ــع ألراض ــح التاب صبي

ــات  ــاحة 10 دومن ــى مس ــة عل ــف أراض زراعي -       جتري
ــل. ــة اخللي ــرق مدين ــن، ش ــة بيري ــي منطق ف

-       جتريــف أراض فــي قريــة كيســان، شــرق بيــت حلــم 
للقيــام بأعمــال بنيــة حتتيــة وشــق شــارع اســتيطاني 

لصالــح مســتوطنة »أبــي ناحــل«.

ــوب  ــرة جن ــدة قص ــي بل ــة ف ــف أراٍض زراعي -       جتري
ــس. نابل

27 إخطارا بالهدم ووقف العمل والبناء خال آب

وثقــت »وفــا« )15( إخطــارا بالهــدم ووقــف العمــل 
ــا: ــن بينه ــاء م والبن

-       إخطــار بهــدم غرفتــني زراعيتــني، وبوقــف العمــل 
فــي مســجد و4 منــازل مأهولــة، و5 قيــد اإلنشــاء 
ــا. ــن أرضهم ــني م ــالء مواطن ــتنادية وبإخ ــدران اس وج

-       إخطــار بهــدم غرفــة زراعيــة وخــزان مليــاه الشــرب 
فــي مناطــق متفرقــة مــن بيــت حلــم.

-       إخطــار مواطــن بوقــف أعمــال البنــاء فــي منزلــه 
مــن قريــة جيــت شــرق قلقيليــة.

-       وقــف العمــل فــي مبنــى لشــركة مــواد بنــاء فــي 
قريــة حــارس غــرب ســلفيت.

ــس  ــة )برك ــأة زراعي ــني ومنش ــل مبنزل ــف العم -       وق
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يطــا  جتمع الثعلة مبســافر  فــي  األغنــام(  حلظائــر 
ــل. ــوب اخللي جن

ــة  ــة عائل ــدم، ومطالب ــني باله ــاران لعائلت -       إخط
ــن  ــرد م ــار بالط ــك إخط ــآتها، كذل ــدم منش ــة به ثالث

ــكرية. ــات العس ــة التدريب ــكنها بحج مس

-       إخطــار مواطــن فــي منطقــة النفــق ببيــت جــاال 
ــف  ــارات بوق ــه، و4 إخط ــدم منزل ــم به ــت حل ــي بي ف
العمــل والبنــاء فــي منطقــة »املراحــات« غــرب مدينــة 

ــلفيت. س

ــزان  ــل خ ــادة تأهي ــم وإع ــل بترمي ــاف العم -       إيق
ــس. ــرق نابل ــن ش ــت دج ــروش بي ــدة ف ــي بل ــاه ف للمي

قرار باالستياء على 86 دومنا

وثقــت »وفــا« فــي تقريرهــا عن شــهر آب/ اغســطس 27 
عمليــة اســتيالء نفذتهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 

بحــق أراضــي املواطنــني وممتلكاتهــم مــن بينهــا:

ــة  ــي محافظ ــني ف ــي املواطن ــن أراض ــا م -        68 دومن
ــى  ــدف إل ــتيطاني يه ــروع اس ــح مش ــة، لصال قلقيلي
توســعة شــارع يربــط بــني مدينتــي قلقيليــة ونابلــس، 

أو مــا يســمى »شــارع رقــم 55«.

-       19 منشــأة ومركبتــان فــي خربــة ابزيــق باألغــوار 
الشــمالية.

ــي  ــات ف ــواب بركس ــر أب ــة ودم ــتلزمات زراعي -       مس
بريــة بلــدة تقــوع شــرق بيــت حلــم.

-       معــدات وخاليــا كهــرو- ضوئيــة لتوليــد الكهربــاء 
األغــوار  منطقــة  فــي  الشمســية  الطاقــة  مــن 

الوســطى والشــمالية.

-       معــدات العمــل اخلاصــة بطواقــم مديريــة زراعــة 
ــق  ــل طري ــروع تأهي ــح مش ــون لصال ــرم يعمل طولك
ــرم. ــمال طولك ــام« ش ــة »وادي الش ــي منطق ــة ف زراعي

ــون  ــتخدمها املزارع ــة وأدوات يس ــدات زراعي -        مع
ــرق رام اهلل. ــدو ش والب

-       تســجيالت كاميــرات مراقبــة مــن منــازل ومحالت 
جتاريــة فــي بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنني.

انتهاكات أخرى

شــرعت ســلطات االحتــالل بتنفيــذ مشــروع تهويــدي 
ــرم  ــاحات احل ــن س ــع م ــر مرب ــاحة 300 مت ــى مس عل
مصعــد  تركيــب  يشــمل  ومرافقــه،  اإلبراهيمــي 

كهربائــي، لتســهيل اقتحامــات املســتوطنني.

ووضعــت »كرفانــات« فــي منطقــة جبليــة قــرب حاجــز 
ــري  ــع العنص ــل والتوس ــدار الفص ــف ج ــة خل برطع
جنــوب غــرب جنــني متهيــدا إلقامــة بــؤرة اســتيطانية، 
ــل. ــي اخللي ــها ف ــكر جليش ــي معس ــاٍن ف ــق ث ــاء طاب وببن

42 انتهاكا بحق الصحفين

ــق  ــرائيليا بح ــاكا إس ــا« 24 انته ــة »وف ــدت وكال رص
ــطس/  ــهر أغس ــالل ش ــطينيني خ ــني الفلس الصحفي

ــي. آب املاض

وقالــت إن )8( صحفيــني أصيبــوا جــراء إطــالق الرصــاص 
املعدنــي املغلــف باملطــاط وقنابــل الغــاز املســيل 

ــرح. ــرب املب ــداء بالض ــوع واالعت للدم

وأضافــت ان عــدد حــاالت االعتقــال واالحتجــاز وســحب 
البطاقــات وإطــالق النــار التــي لــم ينتــج عنهــا إصابات 
ــداء  ــاالت اعت ــجل )7( ح ــا س ــاالت. فيم ــت )9( ح بلغ

علــى املعــدات الصحفيــة.11

اجلمعة 2021/9/3

املســتوطنون ينفــذون اعتــداءات ضــد مواطنن 
واالحتــال ينفــذ اقتحامــن فــي محافظــة 

جنــن

صّعــد املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني 
ــزل  ــة من ــى مهاجم ــس، عل ــوا، أم ــم، وأقدم وممتلكاته
وحتطيــم مركبتــني وإتــالف مزروعــات فــي قريــة بوريــن، 
ودهــس طفــل فــي مدينــة اخلليــل، واقتحــام موقــع أثري 
ــت  ــة بي ــي منطق ــة ف ــطية، ومدرس ــدة سبس ــي بل ف
تعمــر وإخطارهــا مبراجعــة محكمــة االحتــالل متهيــداً 
لهدمهــا، فــي الوقــت الــذي أصيــب فيــه فتــى بجــروح 
ــام  ــي اقتح ــالل عمليت ــاق خ ــاالت اختن ــرات بح والعش

شــنتهما قــوات االحتــالل فــي محافظــة جنــني.

ففــي قريــة بوريــن، جنــوب نابلــس، هاجــم مســتوطنون 
 منزالً وحطموا مركبتني وأتلفوا مزروعات. 

وأفــاد غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان 
شــمال الضفــة الغربيــة بــأن مســتوطني مســتوطنة 
ــني، هاجمــوا  ــى أراضــي املواطن »يتســهار« اجلاثمــة عل
منــزل املواطنــة أم أميــن صوفــان الواقعــة فــي أطــراف 
ــارة،  ــذه باحلج ــاج نواف ــوا زج ــة وحطم ــة اجلنوبي القري
كمــا حطمــوا زجــاج مركبتــني، وأتلفــوا مزروعــات فــي 

ــة. ــط املنطق محي

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وأشــار إلــى أن املســتوطنني اعتــدوا أكثــر مــن مــرة على 
املنــزل خــالل الفتــرة املاضيــة وكثفــوا مــن هجومهــم 
ــزل  ــه املن ــه، كون ــى إخالئ ــاكنيه عل ــار س ــه، إلجب علي

الوحيــد فــي املنطقــة احملاذيــة للمســتوطنة.

ــدم  ــد أن أق ــل بع ــب طف ــل، أصي ــة اخللي ــي مدين وف
ــتوطنة  ــن مس ــرب م ــه بالق ــى دهس ــتوطن عل مس

ــع«. ــات أرب »كري

يقودهــا  مركبــة  إن  عــارف جابــر:  الناشــط  وقــال 
ــد اهلل  ــم عب ــد الرحي ــل عب ــت الطف ــتوطن دهس مس

اجلعبــري )8 ســنوات( فــي شــارع واد احلصــني.

اجلــدار  مقاومــة  هيئــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
واالســتيطان، فــي بيــان، أن املســتوطن الذ بالفــرار 
بعــد أن دهــس الطفــل، الفتــة إلــى أن ســيارة إســعاف 
ــى  ــل إل ــت الطف ــر نقل ــالل األحم ــة اله ــة جلمعي تابع
ــت  ــث وصف ــالج، حي ــي الع ــي لتلق ــفى األهل املستش

الطواقــم الطبيــة إصابتــه باملتوســطة.12

إنتشــال جثامــن 3 مواطنــن مــن داخــل نفــق 
جنــوب قطــاع غــزة

انتشــل مســعفون ومواطنــون، مســاء اليــوم اجلمعــة، 
جثامــني ثالثــة مواطنــني مــن داخــل نفــق أســفل 
ــزة. ــاع غ ــوب قط ــة جن ــطينية املصري ــدود الفلس احل

ثالثــة  جثامــني  إنتشــال  مت  بأنــه  مراســلنا،  وأفــاد 
مواطنــني لقــوا مصرعهــم داخــل نفــق كانــوا يعملــون 
ــوب  ــح جن ــي رف ــدودي ف ــريط احل ــفل الش ــه أس بداخل

ــزة. ــاع غ قط

ــو  ــفى »أب ــى مستش ــني إل ــل اجلثام ــه مت نق ــد أن وأك
ــح.13 ــي رف ــار« ف ــف النج يوس

جباليــا تشــيع جثمــان شــهيدها أحمــد صالــح شــمال 
ع لقطا ا

شــّيعت جماهيــر غفيــرة مــن أبنــاء شــعبنا فــي بلــدة 
ــان  ــة، جثم ــوم اجلمع ــزة، الي ــاع غ ــمال قط ــا ش جبالي
الشــهيد أحمــد مصطفــى صالــح الــذي ارتقــى مســاء 

أمــس برصــاص االحتــالل اإلســرائيلي شــرق البلــدة.

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام املستشــفى 
ــدة  ــط البل ــه وس ــزل ذوي ــى من ــوال إل ــي وص اإلندونيس
ــؤدي  ــل أن ي ــه، قب ــرة علي ــوداع األخي ــرة ال ــاء نظ إللق
املشــيعون صــالة اجلنــازة عليــه فــي مســجد اخللفــاء، 
ومواراتــه الثــرى فــي مقبــرة الشــهداء فــي بلــدة بيــت 

12  جريدة األيام

13  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاورة. ــا اجمل الهي

جرائــم  ضــد  الغاضبــة  الهتافــات  املشــيعون  وردد 
ــعبنا  ــاء ش ــق أبن ــة بح ــرائيلي املتواصل ــالل اإلس االحت

ــن. ــات الوط ــة محافظ ــي كاف ف

ــاء  ــهد مس ــا( استش ــح )26 عام ــهيد صال وكان الش
أمــس اخلميــس، وأصيــب العشــرات بينهــم طفــل 
وصفــت حالتــه باخلطــرة خــالل قمــع قــوات االحتــالل 
املســيرة الســلمية التــي تقــام لليــوم الســادس علــى 

ــاع.14 ــرق القط ــدودي ش ــريط احل ــرب الش ــي ق التوال

مصــدري  تعتبــر  وعامليــة  أميركيــة  منظمــة   120
بقتــل  قانونيــا  شــركاء  إلســرائيل  األســلحة 

لفلســطينيني ا

 اعتبــرت 120 منظمــة مــن الواليــات املتحــدة االمريكية 
ــا وفلســطني ودول أخــرى، فــي رســالة مفتوحــة  وأوروب
وجهــت إلــى الــدول األطــراف فــي معاهــدة جتــارة 
ــة ســتطال مــن يصــدر  األســلحة، مــن تبعــات قانوني
ــم  ــرائيل باعتباره ــى إس ــن وإل ــلحة م ــتورد أس أو يس
ــت  ــطينيني، وطالب ــني الفلس ــل املدني ــي قت ــركاء ف ش
ــى  ــني عل ــي اجتاه ــامل ف ــلحة ش ــر أس ــرض حظ بف

ــرائيل. إس

ودعــت الرســالة املفتوحــة التــي نشــرت اليــوم بعــدة 
لغــات »نحــن فــي التحالــف العاملــي للقــادة مــن 
اجملتمــع املدنــي واألوســاط األكادمييــة والفنيــة واإلعــالم 
ــر  ــاب الضمي ــة وأصح ــية والديني ــال والسياس واألعم
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ندعــو الــدول األطــراف فــي 
معاهــدة جتــارة األســلحة )ATT( إلى العمــل بحــزم 
ــمعة  ــيئ الس ــرائيل الس ــتخدام إس ــد الس ــع ح لوض
ارتكبــت  والتــي  العســكرية  واملعــدات  لألســلحة 
بواســطتها انتهــاكات خطيــرة للقانــون اإلنســاني 
الدولــي وحقــوق اإلنســان ضــد املدنيــني الفلســطينيني، 
مطالبــة بفــرض حظــر أســلحة شــامل ثنائــي االجتــاه 

ــرائيل. ــى إس عل

واشــارت الرســالة الــى جرائــم اســرائيل في ربيــع العام 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــت، ق ــا قام ــي عندم احلال
ــي قطــاع  ــني الفلســطينيني العــزل ف مبهاجمــة املدني
ــرقية  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة مب ــة الغربي ــزة والضف غ

وداخــل إســرائيل.

ــاء  ــوا أثن ــطينيني تعرض ــني الفلس ــت أن املدني واضاف
تظاهرهــم بشــكل ســلمي لالحتجــاج علــى اســتعمار 
ــرة  ــة واألعي ــرة احلي ــار بالذخي ــالق الن ــم، إلط أراضيه
املعدنيــة املغلفــة باملطــاط والقنابــل الصوتيــة والغــاز 

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــوع. ــيل للدم املس

واعتبــرت الرســالة العــدوان األخيــر بانــه كان العــدوان 
العســكري اإلســرائيلي الرابــع علــى الســكان املدنيــني 
الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة خــالل عقــد مــن 

ــان. الزم

 قالــت الرســالة: علــى مــدار 11 يوًمــا، قُتــل 248 
ــب اآلالف،  ــالً، وأصي ــم 66 طف ــن بينه ــطينًيا، م فلس
وال تــزال اآلثــار املدويــة الســتخدام األســلحة املتفجــرة 
علــى املستشــفيات واملــدارس واألمــن الغذائــي وامليــاه 

ــني. ــى املالي ــر عل ــأوى تؤث ــاء وامل والكهرب

ــي  ــة، الت ــية املمنهج ــى الوحش ــالة إل ــارت الرس وأش
مــن  املاضيــة  الســبعة  العقــود  خــالل  ارتكبــت 
االســتعمار اإلســرائيلي والفصــل العنصــري واالحتــالل 
ــذا  ــالق، وه ــاد واإلغ ــي واالضطه ــر القانون ــي غي احلرب
ــركات  ــات والش ــض احلكوم ــؤ بع ــط تواط ــببه فق س

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

واعتبــرت أن عبــارات اإلدانــة الرمزيــة وحدهــا لــن تضــع 
ــة  ــد ذات الصل ــا للقواع ــاة. »فوفًق ــذه املعان ــداً له ح
مــن معاهــدة جتــارة األســلحة، يقــع علــى عاتــق الــدول 
ــر  ــار غي ــد لالجت ــع ح ــة بوض ــات قانوني ــراف التزام األط
املســؤول واملتواطــئ فــي كثيــر مــن األحيــان باألســلحة 
ــني،  ــن الدولي ــلم واألم ــوض الس ــذي يق ــة ال التقليدي
ــام  ــدد النظ ــة، ويه ــم فظيع ــكاب جرائ ــهل ارت ويس

ــي«. ــي الدول القانون

وأوضحــت الرســالة أنــه مبوجب املــادة 6 )3( مــن معاهدة 
جتــارة األســلحة، »تعهــدت الــدول األطــراف بعــدم اإلذن 
بــأي نقــل لألســلحة التقليديــة إذا كانــت لديهــا علــم 
ــي  ــتخدم ف ــواد ستس ــلحة أو امل ــأن األس ــت اإلذن ب وق
ــانية،  ــد اإلنس ــم ض ــة، واجلرائ ــادة اجلماعي ــكاب اإلب ارت
ــف  ــات جني ــون. اتفاقي ــيمة للقان ــاكات اجلس واالنته
لعــام 1949، او الهجمــات املوجهــة ضــد أهــداف مدنيــة 
ــرب  ــم ح ــة، أو جرائ ــذه الصف ــني به ــني محمي أو مدني
ــة  ــات الدولي ــي االتفاقي ــدد ف ــو احمل ــى النح ــرى عل أخ

التــي هــم طــرف فيهــا«.

ــني 7 و11،  ــه مبوجــب املادت ــي الرســالة »ان كمــا جــاء ف
ــلحة  ــر ألس ــأي تصدي ــماح ب ــدم الس ــد بع ــاك تعه هن
تقليديــة وذخائــر وأجــزاء ومكونــات مــن شــأنها، 
مــن بــني أمــور أخــرى، تقويــض الســالم واألمــن أو 
ــون  ــيمة للقان ــاكات جس ــكاب انته ــتخدامها الرت اس

ــان«. ــوق اإلنس ــون حق ــي وقان ــاني الدول اإلنس

واعتبــرت الرســالة أن صــادرات األســلحة إلــى إســرائيل 

ال تتماشــى مــع هــذه االلتزامــات حيــث أظهــرت 
ــلحة  ــتخدم األس ــا تس ــت أنه ــكل ثاب ــرائيل بش إس
الرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا 
هــو موثــق مــن قبــل عــدد ال يحصــى مــن هيئــات األمم 
املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع املدنــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. كمــا أن الصــادرات العســكرية إلــى إســرائيل 
ــل  ــام الفص ــى نظ ــت عل ــّهلت، وحافظ ــت، وس مكّن
العنصــري الــذي تفرضــه إســرائيل علــى الشــعب 

ــود. ــذ عق ــطيني ككل من الفلس

ــى واردات األســلحة مــن إســرائيل  ونوهــت الرســالة إل
ال تتوافــق كلًيــا مــع االلتزامــات مبوجــب معاهــدة جتــارة 

األســلحة.

واتهمت الرســالة اســرائيل باســتخدام الفلســطينيني 
كحقــل لتجــارب لنجاعة اســلحتها.

وقالــت: تتباهــى املصــادر العســكرية والصناعيــة 
اإلســرائيلية صراحــًة بــأن أســلحتها وتقنياتهــا »أثبتت 
جدارتهــا القتاليــة« وبعبــارة أخــرى، مت اختبارهــا ميدانًيا 
ــن مت  ــخاص الذي ــطينيني »األش ــني الفلس ــى املدني عل
اختبارهــم بشــريًا«. عندمــا تســتورد الــدول األســلحة 
ــي  ــتمرار ف ــى االس ــجعها عل ــا تش ــرائيلية، فإنه اإلس
فــي  واالســتمرار  الفلســطينيني  املدنيــني  قصــف 
ممارســاتها غيــر القانونيــة. ال ينبغــي الســماح ألي 
شــخص - ال إســرائيل وال صانعــي األســلحة فــي الــدول 
األطــراف فــي معاهــدة جتــارة األســلحة - بالتربــح مــن 

ــطينيني. ــني الفلس ــويه املدني ــل أو تش قت

ــي  ــلحة ثنائ ــر أس ــرض حظ ــالة أن ف ــرت الرس  واعتب
ــي،  ــي وأخالق ــزام قانون ــو الت ــرائيل ه ــى إس ــاه عل االجت
ويجــب علــى الــدول األطــراف فــي معاهــدة جتــارة 
األســلحة أن تنهــي علــى الفــور أي عمليــات نقــل 
واألجــزاء  والذخائــر  التقليديــة  لألســلحة  حاليــة 
ــادة 3 أو  ــادة 2 )1( أو امل ــي امل ــا ف ــار إليه ــات املش واملكون
املــادة 4 مــن معاهــدة جتــارة األســلحة إلــى إســرائيل، 
ــن  ــا. م ــتقبلية له ــل مس ــات نق ــر أي عملي وأن حتظ
بالكامــل  ومتتثــل  احملتلــة  الفلســطينية  األراضــي 

اللتزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي.

ــات  ــع عملي ــق جمي ــدول تعلي ــع ال ــن جمي ــت م وطالب
والذخائــر  واملســاعدات  العشــرية  للمعــدات  نقــل 
ــى واردات  ــر عل ــرض احلظ ــم ف ــى يت ــرائيل، حت ــى اس إل

ــرائيل. ــى اس ــن وإل ــلحة م ــادرات االس وص

ــراءات  ــذه اإلج ــاذ ه ــل اتخ ــن فش ــالة م ــذرت الرس وح
حيــث يترتــب علــى ذلــك مســؤولية جســيمة نتيجــة 
ــى،  ــن القتل ــد م ــني، ومزي ــيمة للمدني ــاة اجلس املعان
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ــاء  ــال والنس ــن الرج ــتمر اآلالف م ــث يس ــاة، حي املعان
ــوة  ــية ق ــل وحش ــي حتم ــطينيني ف ــال الفلس واألطف
ــيؤدي  ــذي س ــر ال ــتعمارية، االم ــة اس ــالل محارب احت
إلــى تشــويه ســمعة »ATT« نفســها، ويجعــل الــدول 
ــا  ــر مشــروعة دولًي األطــراف متواطئــة فــي أعمــال غي
ــة أو  ــم دولي ــكاب جرائ ــي ارت ــاعدة ف ــالل املس ــن خ م

ــا. ــض عليه التحري

وأضافــت: ايضــا قــد يــؤدي الفشــل فــي اتخــاذ إجــراء 
ــراد  ــة ألف ــة الفردي ــؤولية اجلنائي ــاج باملس ــى االحتج إل
ــكاب  ــى ارت ــض عل ــاعدة والتحري ــدول للمس ــذه ال ه
ــادة  ــا للم ــانية وفًق ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح جرائ
25 )3( )ج( مــن نظــام رومــا األساســي الدولــي. احملكمــة 

ــة. اجلنائي

ــدة  ــة بعي ــتظل العدال ــول: س ــالة بالق ــت الرس وختم
املنــال مــا دام يُســمح باســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي 
غيــر القانونــي، واالســتعمار االســتيطاني، ونظــام 
ــي  ــع املؤسس ــاد والقم ــري، واالضطه ــل العنص الفص
ــي  ــدول ف ــتمرت ال ــا اس ــطيني، وطامل ــعب الفلس للش
التواطــؤ فــي جرائــم الســلطة القائمــة باالحتــالل مــن 

ــلحة.15 ــار باألس ــالل االجت خ

السبت 2021/9/4

ــاً لسياســة  ــة تصدي ــة احتجاجي ــا: وقف ياف
اإلخــاء والتهجيــر

شــارك العشــرات مــن أهالــي يافــا بعــد ظهــر أمــس، 
فــي وقفــة احتجاجيــة فــي حديقــة الغــزازوة باملدينــة، 
ــاً مــع روضــة عايــش املهــددة باإلخــالء الفــوري  تضامن

مــن منزلهــا.

وجــاءت الدعــوة مــن اللجنــة الشــعبية حلمايــة األرض 
واملســكن فــي يافــا، تصديــاً لسياســات التهجيــر 
ــدار«،  ــركة »عمي ــا ش ــلطات خصوًص ــل الس ــن قب م
ــركات  ــزاب واحل ــف األح ــن مختل ــطاء م ــاركة نش مبش
الفاعلــة علــى الســاحة احملليــة ورئيــس جلنــة املتابعــة، 
محمــد بركــة، والنائــب عــن القائمــة املشــتركة، 

ــحادة. ــو ش ــامي أب س

ــة  ــوراً لصاحب ــت ص ــات حمل ــرون الفت ــع املتظاه ورف
املنــزل املهــدد باإلخــالء، باإلضافــة إلــى شــعارات رافضة 
لسياســة التهجيــر حتــت شــعار »يافــا ضــد سياســة 

ــر«. اإلخــالء والتهجي

ــة  ــل حديق ــت« مقاب ــارع »ييف ــرون ش ــق املتظاه وأغل

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــير. ــة الس ــام حرك ــزازوة أم الغ

وممــا يذكــر أن عايــش تواجــه خطــر الترحيل مــن منزلها 
مــن قبــل شــركة »عميــدار« احلكوميــة، بحجــة انتهــاء 
عقــد اســتئجارها، قبــل نصــف عــام، لتســتلم مطلــع 
ــا 20  ــدة أقصاه ــي م ــزل ف ــالء للمن ــر إخ ــبوع أم األس

يومــاً.

ــر مــن 16 عامــاً،  وتعيــش عايــش فــي املنــزل منــذ أكث
هــي وابنهــا وابنتهــا وأربعــة مــن أحفادهــا.

وتزيــُد مطالبــة الشــركة، بإخــالء املنــزل املتواجــد فــي 
شــارع غــزة باملدينــة، احلمــَل علــى عايــش التــي تعانــي 
مــن أوضــاع صحّيــة واقتصاديــة صعبــة. وبالرغــم مــن 
ــة«. أنهــا كانــت، تُعــدّ وفــق القانــون »مســتأجرة محمّي

هــذا، ويتهــدد اإلخــالء والتهجيــر الســكان العــرب فــي 
ــرض  ــوم بع ــي تق ــدار«، الت ــركة »عمي ــح ش ــا لصال ياف
ــّي  ــزاد علن ــي م ــون ف ــكنها املواطن ــي يس ــازل الت املن
ــدد  ــا يه ــازل، م ــة املن ــاح وتصفي ــق األرب ــدف حتقي به
ــراء  ــن ش ــا م ــدم متكّنه ــة بع ــالت اليافاويّ ــات العائ مئ

ــا.16 ــاء فيه ــوت والبق البي

األحد 2021/9/5 

بينيــت: لــن ألتقــي الرئيــس عبــاس ألنــه قــدم 
ــة  ــة اجلنائي ــرائيل للمحكم ــد اس ــكوى ض ش

الدوليــة

ــت  ــي بيني ــرائيلية نفتال ــة اإلس ــس احلكوم ــدد رئي ج
اجلانــب  مــع  سياســية  محادثــات  إجــراء  رفضــه 
ــات  ــادة جمعي ــال خــالل لقــاء مــع ق الفلســطيني، وق
ــون  ــن يك ــه ل ــم أن ــدة رغ ــات املتح ــي الوالي ــة ف يهودي
اختــراق سياســي مــع الفلســطينيني مــع واليتــه، 
ــع  ــراع م ــص الص ــوات تقل ــاذ خط ــوي اتخ ــه ين إال ان
الفلســطينيني وتخفــف مــن حــدة التوتــر، بحســب مــا 

ــة.  ــاء اجلمع ــال«، مس ــع »وال ــه موق ــل عن نق

وذكــرت بينيــت أنــه لــن يلتقــي بالرئيــس الفلســطيني، 
ــد  ــكوى ض ــدم ش ــه ق ــبب أن ــاس، »بس ــود عب محم

ــة«. ــة الدولي ــة اجلنائي ــي احملكم ــرائيل ف إس

ــا  ــة: أو أنن ــاك ثنائي ــت هن ــا كان ــت »دائم ــع بيني وتاب
نتقــدم نحــو دولــة فلســطينية، أو أننــا ال نفعــل شــيئاً، 
ــن  ــرة م ــاالت كثي ــي مج ــه ف ــد أن ــا أعتق ــح »أن وأوض
املمكــن العمــل علــى تخفيــف حــدة املشــكلة، حتــى 

ــم يكــن فــي اإلمــكان حلهــا اآلن«. ــه ل ــو أن ل

16  جريدة األيام
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وســيركز بينيــت علــى اجملــال االقتصــادي، »أنــا اعتقــد 
ــني  ــى حتس ــادران عل ــرام ق ــاة باحت ــف واحلي أن التوظي
خطــوات  اتخــاذ  علــى  قــادران  الطرفــان  الوضــع، 

لتخفيــف التوتــر، ولتحســني احليــاة«.

وأردف بينيــت وفــق »والــال« أنــه ال يريــد أن يخلــق وهمــا 
عنــد الفلســطينيني حــول أمــر لــن يحــدث، »وعندهــا 
ــذ  ــن نتخ ــلبية، ل ــرات س ــى تأثي ــاط إل ــيؤدي اإلحب س
ــن  ــتوطنات« ول ــم »املس ــن نض ــة، ل ــوات راديكالي خط
ــن  ــوات م ــنتخذ خط ــتيطاني(، س ــاء )االس ــد البن جنم

ــة«.  ــتقرار املنطق ــل اس أج

إســرائيل  إن  بينيــت  قــال  اإليرانــي،  امللــف  وحــول 
والواليــات املتحــدة اتفقنــا علــى تشــكيل طاقــم 
ــي،  أميركــي إســرائيلي مشــترك حــول املوضــوع اإليران
األميركــي  القومــي  األمــن  مستشــاراً  سيرأســه 

واإلســرائيلي. 

وادعــى بينيــت »نحــن نعــارض االتفــاق النــووي، لكننــي 
أفهــم أي تقــف الواليــات املتحــدة فــي املوضــوع«، وتابــع 
ــرى  ــن ن ــوم، نح ــووي كل ي ــاق الن ــة االتف ــدل محارب »ب
ــر،  ــر بكثي ــتراتيجية أكب ــن اس ــداً م ــزءاً واح ــه ج في
اســتراتيجيتنا ال تســتند فقــط إلــى الســؤال إن كانــت 

ــووي أوالً«. ــاق الن ــودة لالتف ــاك ع هن

وهــذه هــي املــرة الرابعــة، هــذا االســبوع، التــي يعلــن 
ــية  ــة سياس ــع عملي ــض دف ــه يرف ــت أن ــا بيني فيه
يســعى  لكنــه  الفلســطينية،  الســلطة  مقابــل 
إلــى دفــع خطــوات تهــدف إلــى تســهيل حيــاة 
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة، وخاصــة الذيــن 

ــرائيل.17  ــي إس ــون ف يعمل

ــة  ــن موج ــذر م ــرائيلية يح ــرطة اإلس ــط بالش ضاب
ــطيني ــل الفلس ــدن الداخ ــي م ــدة ف ــات جدي مواجه

ــة  ــن إمكاني ــرائيلية، م ــرطة اإلس ــط بالش ــذر ضاب ح
ــدة مــن مــدن الداخــل،  ــدالع موجــة مواجهــات جدي ان
ــدوان  ــة الع ــان عملي ــرت إب ــي ج ــك الت ــرار تل ــى غ عل
األخيــر علــى قطــاع غــزة، ونقــل موقــع »والــال« العبــري، 
عــن الضابــط الــذي لــم حتــدد هويتــه، قولــه إن موجــة 
ــت  ــة، وليس ــات قادم ــداث واملواجه ــن األح ــدة م جدي
ســوى مســألة وقــت وأن األمــر متعلــق فقــط بـــ »متــى 
تقــع«، وأن الشــرطة لــن يكــون لديهــا اســتجابة 
فعالــة وســتكون قوتهــا فــي مواجهــة تلــك األعمــال 

ــة.  ــدودة للغاي مح

ولفــت الضابــط إلــى املــرة املقبلــة مــن األحــداث 
ستســتغرق االســتعدادات ملواجهتهــا مــا ال يقــل عــن 

17  جريدة القدس

72 ســاعة للتحضيــر لنشــر قــوات كبيــرة واالســتجابة 
لهــا، وأن ذلــك يرجــع إلــى الوضــع احلالــي بشــأن 

ــة. امليزاني

وقــال إن تلــك االســتعدادات تتطلــب نفــس احلجــم مــن 
الوقــت لتكويــن قــوة كبيــرة حلــرب مفاجئــة بالنســبة 
الشــرطة  ان  إلــى  مشــيراً  اإلســرائيلي،  للجيــش 
اإلســرائيلية ال ميكنهــا أن تتصــرف بطريقــة مماثلــة فــي 

الشــوارع داخــل املــدن التــي تقــع حتــت ســيطرتها.

وأشــار املوقــع، إلــى أن الشــرطة اإلســرائيلية واجهــت 
ــت  ــي كان ــات الت ــع البالغ ــل م ــي التعام ــات ف صعوب
ترددهــا خــالل األحــداث األخيــرة، وكان انتشــارها ضئيــالً 

ــة باحلــوادث التــي جــرت. نســبياً مقارن

بالشــرطة  املســؤول  تصريحــات  املوقــع،  واعتبــر 
ــي رغــم مــرور 4 أشــهر مضــت  اإلســرائيلية بأنهــا تأت
علــى االحــداث األخيــرة وكان انتشــارها ضئيــالً نســبياً 

ــرت. ــي ج ــوادث الت ــة باحل مقارن

بالشــرطة  املســؤول  تصريحــات  املوقــع،  واعتبــر 
ــي رغــم مــرور 4 أشــهر مضــت  اإلســرائيلية بأنهــا تأت
علــى األحــداث األخيــرة والــدروس املســتفادة منهــا.

وتلفــت الشــرطة اإلســرائيلية 153 ألــف مكاملــة فــي 
ــي  ــداث الت ــالل األح ــا خ ــة له ــوارئ التابع ــز الط مراك
جــرت فــي أيــار املاضــي، ومت التعامــل مــع 36500 حالــة 

منهــا.18 

ــمال  ــرق وش ــن ش ــة م ــات حتذيري ــاق بالون إط
ــن  ــان ع ــاس« يبحث ــادي و«حم ــاع العم القط

ــة ــة القطري ــرج للمنح مخ

اســتأنف متظاهــرون ونشــطاء إطــالق بالونــات حتذيريــة 
مــن شــرق وشــمال القطــاع اعتبــاراً مــن ظهــر أمــس 
وحتــى ســاعات املســاء، ردًا علــى مماطلــة االحتــالل فــي 

تخفيــف ورفــع احلصــار املفــروض علــى قطــاع غــزة.

وأكــدت مصــادر متطابقــة أن خمــس مجموعــات 
ــاطها  ــتأنفت نش ــات، اس ــالق البالون ــة بإط متخصص
ــات جتــاه بلــدات  ــاً، وجنحــت بإطــالق مئــات البالون جزئي
الغــالف، وأن معظــم عمليــات اإلطــالق متــت مــن 
مناطــق وســط وجنــوب القطــاع، وشــرق مدينــة غــزة، 

ــاع. ــمال القط ــة لش إضاف

ــرى  ــهداء، وأُخ ــض الش ــوراً لبع ــات ص ــت بالون وحمل
ــة،  ــة والعبري ــة العربي ــعارات باللغ ــا ش ــب عليه كت
حتمــل تهديــدات لالحتــالل، بحــرق غــالف غــزة، وتصعيد 

18  جريدة القدس
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ــار. ــتمر احلص ــال اس ــي ح ــعبية، ف ــات الش الفعالي

وهــدد نشــطاء بتصعيــد عمليــات اإلطــالق، فــي 
ــى القطــاع،  ــاق عل ــق اخلن حــال واصــل االحتــالل تضيي
مؤكديــن أنــه طاملــا اســتمر تشــديد احلصــار، وُمنعــت 
أمــوال املنحــة القطريــة مــن الوصــول لغزة، ستســتمر 
فــي  احلرائــق  وســتتواصل  باالنطــالق،  البالونــات 
الغــالف، خاصــة أن االحتــالل يواصــل التعنــت، ويرفــض 

ــطينية. ــب الفلس ــتجابة للمطال االس

ــات مــازال محــدوداً،  وأوضــح نشــطاء أن إطــالق البالون
بقــدرة ال تتجــاوز 50% مــن عمــل الوحــدات، وأن احتمــال 
ــم  ــال ل ــي ح ــراً، ف ــة كبي ــام املقبل ــي األي ــا ف تصعيده

حتــدث انفراجــة واضحــة فــي احلصــار.

ــات،  ــالق البالون ــة بإط ــات متخصص ــرت مجموع ونش
التواصــل  مواقــع  علــى  فيديــو  ومقاطــع  صــوراً 
إضافــة  للبالونــات،  جتهيــزات  تُظهــر  االجتماعــي، 

لعمليــات إطالقهــا مــن شــرق القطــاع.

ــن  ــواء م ــادت أج ــات، س ــالق البالون ــع إط ــن م وبالتزام
ــزة  ــاع غ ــرقية لقط ــدود الش ــول احل ــى ط ــر عل التوت
ــس  ــان يون ــي خ ــرق محافظت ــة ش ــس، خاص ــة أم ليل
وغــزة، وشــوهدت دبابــات وناقــالت جنــد مصفحــة 
ــوفيم«  ــع »كيس ــن مواق ــة م ــق القريب ــل للمناط تص
موقــع  مــن  القريــب  عــوز«،  و«نحــال  و«صوفــاه«، 
»ملكــة«، وتتمركــز قبالــة مناطــق زراعيــة وســكانية، 
حيــث اتخــذت بعضهــا مواقــع مختلفــة خلــف ســواتر 

ــة. ترابي

ــارة بصــورة  ــل إن ــل إطــالق قناب وشــهدت ســاعات اللي
مكثفــة فــي بعــض املناطــق على طــول خــط التحديد، 
الســيما جنــوب القطــاع، بالتزامــن مــع حتليــق مكثــف 

خملتلــف أنــواع الطائــرات فــي األجــواء.

ــز  ــاط لتمرك ــر نق ــادت نش ــالل أع ــوات االحت ــت ق وكان
ــاع  ــرق قط ــن ش ــة م ــق متفرق ــي مناط ــة ف القناص
ــل  ــات قناب ــر راجم ــرى نش ــا ج ــس، كم ــوم أم ــزة ي غ
ــات  ــن جيب ــى م ــة عل ــوع محمول ــيلة للدم ــاز مس غ
مصفحــة، بالتزامــن مــع قيــام فــرق هندســية بجيــش 

ــة.19 ــرات املراقب ــن كامي ــد م ــب مزي ــالل بنص االحت

19  جريدة األيام

ــه  ــدم منزل ــى ه ــياً عل ــر مقدس ــال يجب االحت
علــى  احتجاجيــة  ووقفــة  ســلوان  فــي 

القســري التهجيــر  سياســات 

أجبــرت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي فــي مدينــة 
القــدس احملتلــة، أمــس، مواطنــاً علــى هــدم منزلــه فــي 
ــة مــن بلــدة ســلوان، جنــوب املســجد  حــي وادي الرباب

ــارك. ــى املب األقص

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن ســلطات االحتــالل 
أجبــرت املقدســي أميــن أبــو هــدوان علــى هــدم منزلــه 
ــدات  ــطة مع ــاً، بواس ــراً مربع ــاحته 50 مت ــغ مس البال
هــدم يدويــة، وذلــك جتنبــاً لتكاليــف الهــدم الباهظــة 

ــالل. ــه االحت ــال هدم ــي ح ف

وأضافــت، إن املنــزل قــدمي ومت توقيــف البنــاء فيــه قبــل 
ــالل  ــلطات االحت ــلمته س ــى أن س ــنوات، إل ــر س عش

ــص. ــدم الترخي ــة ع ــهر، بحج ــل ش ــدم قب ــر ه أم

ــي  ــن أهال ــرات م ــم العش ــل نظ ــياق مّتص ــي س وف
ســلوان وقفــة فــي حــي العــني، مســاء أمــس، احتجاجاً 
ــوت  ــدم البي ــري وه ــر القس ــات التهجي ــى سياس عل

ــي. ــادرة األراض ومص

ــي  ــي احل ــف ف ــالل املكثّ ــوات االحت ــد ق ــظ تواج ولوح
ــة. ــة االحتجاجي ــع الوقف ــن م بالتزام

وهتــف املشــاركون فــي الوقفــة، شــعارات نصــرة لبلدة 
ســلوان والشــيخ جــراح واملســجد األقصــى، كمــا 
رفعــوا الشــعارات املطالبــة بإيقــاف عمليــات التهجيــر 

وقــرارات هــدم املنــازل.

ــطينية،  ــالم الفلس ــة األع ــالل الوقف ــة خ ــع الفتي ورف
فالحقتهــم شــرطة االحتــالل التــي متركــزت فــي شــارع 

العــني منــذ بدايــة الوقفــة االحتجاجيــة.

ثــم انطلــق املشــاركون ســيراً علــى األقــدام إلــى 
حــي بطــن الهــوى فــي البلــدة، الــذي يتهــدده اإلخــالء 
ــة  ــتيطانية بحج ــات االس ــح اجلمعي ــري لصال القس
منــازل  املقامــة عليهــا  لــألرض  اليهــود  »ملكيــة 
الســكان«، ويخــوض ســكان احلــي منــذ ســنوات 
الصــراع فــي احملاكــم االســرائيلية لتثبيــت حقهــم فــي 
أرضهــم ومنازلهــم، كمــا أقــام األهالــي صــالة املغــرب 

ــي.20 ــي احل ــام ف ــة االعتص ــي خيم ف

20  جريدة األيام
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االحتــالل يفــرج عــن األســير هانــي حللــوح مــن جنــني 
بعــد قضائــه 18 عامــا فــي األســر 

أفرجــت ســلطات االحتــالل االســرائيلي، مســاء اليــوم 
األحــد، عــن أســير مــن جنــني بعــد أن أمضــى 18 عامــاً 

فــي األســر.

ــمور  ــر س ــي جنني منتص ــير ف ــادي األس ــر ن ــر مدي وذك
لـــ »وفــا«، أن ســلطات االحتــالل أفرجــت عــن األســير 
ــز  ــى حاج ــني عل ــة جن ــن مدين ــوح م ــاكر حلل ــي ش هان
ــجن  ــي س ــع ف ــث كان يقب ــني، حي ــرب جن ــالم غ س

ــام 200321 ــذ ع ــل من ــو معتق ــوع، وه جلب

ــدس  ــاء قن ــة وف ــز املعتقل ــالل يحتج ــرى«: االحت “األس
ــية ــروف قاس ــام« بظ ــفى »رمب مبستش

ــلطات  ــن، إن س ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
داخــل  قنــدس  وفــاء  األســيرة  حتتجــز  االحتــالل 
مستشــفى »رمبــام« بظــروف اعتقاليــة وصحيــة 

ومقلقــة. قاســية 

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان صحفــي اليــوم األحــد، أن 
األســيرة قنــدس نُقلــت مــن قســم حتقيــق »اجللمــة« 
للمستشــفى قبــل يومــني للمــرة الرابعــة علــى 
التوالــي، حيــث تواجــه وضعــاً صحيــاً ونفســياً صعبــاً 
للغايــة، وتشــتكي مــن أوجــاع حــادة فــي الظهــر 
بســبب معاناتهــا مــن الديســك ومــن آالم فــي املعــدة 
ــا  ــت له ــد أُجري ــة، وق ــا منخفض ــبة دمه ــا أن نس كم

ــار. ــة منظ ــوم عملي الي

ولفتــت إلــى أن ســلطات االحتــالل نفــذت سلســلة من 
ــالل  ــدس، وخ ــيرة قن ــق األس ــة بح ــراءات التنكيلي اإلج
ــجانون  ــد الس ــة«، تعم ــق »اجللم ــز حتقي ــا مبرك تواجده
ــتمها،  ــا وش ــي وجهه ــراخ ف ــا والص ــون إهانته واحملقق
ــي  ــة وه ــيئة واإلهان ــة الس ــن املعامل ــلم م ــم تس ول
داخــل املستشــفى، ويحتجزهــا االحتــالل داخــل غرفــة 
ــني،  ــن والرجل ــدة اليدي ــجانني، مقي ــة س ــها ثالث يحرس
ويســمحوا لهــا بالدخــول إلــى احلمــام مــرة واحــدة كل 

ــاعات. 6 س

يذكــر أن األســيرة قنــدس اعتقلــت بتاريــخ 2021/8/31 
ــر  ــى معب ــطينية عل ــي الفلس ــا األراض ــاء مغادرته أثن
جســر )اللنبــي(، وهــي مــن مدينــة جنــني وحتمــل 

ــة.22 ــية األملاني اجلنس

ــدم أو  ــات ه ــدي ألي عملي ــتعدون للتص ــاف: مس عس
ــر ــان األحم ــي اخل ــل ف ترحي

21  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

22  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

ــد  ــتيطان ولي ــدار واالس ــؤون اجل ــة ش ــس هيئ ــال رئي ق
ــدم أو  ــات ه ــدي ألي عملي ــتعدون للتص ــاف، »مس عس
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــلطات االحت ــا س ــد تنفذه ــل ق ترحي
فــي قريــة اخلــان األحمــر البدويــة شــرق مدينــة القدس، 

وإعــادة بنائهــا”.

ــا«، »ان  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــاف ف ــاف عس وأض
لقــاءات جتــرى خــالل هــذه الفتــرة مــع رؤســاء مختلــف 
ــة  ــدي ألي ــوب التص ــد وج ــة، لتأكي ــات البدوي التجمع
خطــوات قــد تنفذهــا قــوات االحتــالل بحــق قريــة اخلان 
ــا  ــة العلي ــل احملكم ــرار تأجي ــد ق ــة بع ــر، خاص األحم

ــة”. ــهر إضافي ــتة أش ــالءه لس ــرائيلية إخ اإلس

ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــي ف ــل يأت ــذا التأجي ــح أن »ه وأوض
ضغــط اجملتمــع الدولــي وتأكيــد احملكمــة اجلنائيــة 

ــرب”. ــة ح ــة »جرمي ــل مبثاب ــى أن الترحي ــة عل الدولي

وأشــار إلــى أن حكومــة االحتــالل لديهــا مخطــط 
ــس  ــة، لي ــات البدوي ــل التجمع ــام 1967 لترحي ــذ ع من
فقــط اخلــان األحمــر، وأيضــا ســكان األغــوار والســفوح 
ــص  ــا ترخي ــع فيه ــي مين ــق »ج«، والت ــرقية ومناط الش
أو حتــى  لهــا،  املبانــي، وعمــل مخطــط هيكلــي 
االعتــراف بهــا، إضافــة إلــى منــع ربــط هــذه التجمعات 

ــا. ــدارس فيه ــاء امل ــاء، وبن ــاه والكهرب ــبكات املي بش

وقــال: حاولــت ســلطات االحتــالل اجبــار ســكان اخلــان 
األحمــر علــى املغــادرة بالقــوة، ولكنهــا فشــلت بســبب 
الصمــود األســطوري لهــم، وأيضــا بســبب صــدور قــرار 
ــة  ــه احلكوم ــذر في ــذي ح ــة، ال ــة الدولي ــن اجلنائي م
ــة،  ــدم القري ــر أو ه ــام بتهجي ــن القي ــرائيلية م اإلس
والتجمعــات احمليطــة بهــا فــي املنطقــة التــي تســمى 
)E1(، واعتبــرت ذلــك مبثابــة »جرميــة حــرب«، إضافــة إلى 
اجلهــد الدبلوماســي واملوقــف الدولــي الكبيــر الداعــم 
لبقــاء الفلســطينيني فــي أراضيهــم، وأيضــا املوقــف 
ــي  ــض للتعاط ــهم الراف ــي أنفس ــن االهال ــم م احلاس

ــة. مــع أيــة حلــول، دون البقــاء، واالعتــراف بالقري

ويحيــط بقريــة اخلــان األحمــر عــدد مــن املســتوطنات، 
ــالل  ــتهدفها االحت ــي يس ــي الت ــن األراض ــع ضم وتق
اإلســرائيلي لتنفيــذ مشــروعه االســتيطاني املســمى 

.”E1“

ــان  ــة اخل ــكان قري ــر س ــة تهجي ــذ عملي ــر أن تنفي يذك
األحمــر وهدمهــا، مــن شــأنه التمهيــد إلقامة مشــاريع 
ــا،  ــن محيطه ــة ع ــدس احملتل ــزل الق ــتيطانية تع اس

ــمني.23 ــى قس ــة إل ــة الغربي ــم الضف وتقس

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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حن ولدت »ثائرة« في املعتقل

عمرهــا  مــن  العشــرينات  فــي  شــابة  ســميحة 
ــلطة عليهــا.  ــة مس ــا، وفوهــة البندقي ــدت طفلته ول
اجملنــدة والسالســل كانــوا بانتظارهــا، بــدال مــن أمهــا 

ــة. ــر الزين ــورود ومظاه ــا وال ــقيقاتها وقريباته وش

منتصــف عــام 1981، كان يعقــوب )10 أشــهر( ينتظــر 
ــي  ــابع ف ــهر الس ــي الش ــا ف ــت جنين ــا زال ــا م أخت
أحشــاء والدتــه ســميحة، لكــن جنــود االحتــالل 
انتزعــوا يعقــوب مــن حضنهــا، ووضعــوا األصفــاد فــي 

ــا. يديه

ففــي ليلــة 23 حزيــران 1981، اعتقلــت ســميحة 
حمــدان )20 عامــا آنــذاك(، مــع عــدد مــن أفــراد عائلتهــا 
ــدوا ملركــز  ــت حلــم، واقتي ــة بي مــن بيوتهــم فــي مدين

ــل. ــجن اخللي ــي س ــالل ف ــع لالحت ــق تاب حتقي

ــل،  ــجن اخللي ــي س ــام ف ــتة أي ــميحة س ــتمضي س س
رفضــا  والشــرب،  األكل  عــن  خاللهــا  وســتمتنع 
العتقالهــا، ومطالبــة بإطــالق ســراحها، ألنــه ال عالقــة 

ــالل. ــاءات االحت ــا بادع له

ــق  ــز حتقي ــى مرك ــميحة إل ــتنقل س ــل، س ــد اخللي بع
ــدة  ــاك ع ــتمكث هن ــدس، وس ــي الق ــكوبية« ف »املس

ــاٍس. ــق ق ــع لتحقي ــابيع وتخض أس

ــم اآلن  ــث تقي ــا« حي ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص وف
فــي األردن، قالــت ســميحة: مــاذا ميكــن أن يعتــري أمــا 
ــهرها  ــي ش ــال ف ــا، وحام ــا خلفه ــا رضيع ــت ابن ترك
الســابع، وهــي تنتقــل مــن جيــب عســكري إلــى جيــب، 
ومــن بوســطة إلــى أخــرى، ومــن حتقيــق إلــى حتقيــق؟ 
ــت  ــدت وعش ــي ول ــت الت ــن الكوي ــت م ــت: جئ وتابع
فيهــا، قبــل اعتقالــي بأعــوام قليلــة، أي أننــي مــا زلــت 

ــالل. ــأة االحت ــت وط ــالد حت ــى الب ــرف عل أتع

ــم  ــال معظ ــو اعتق ــوءا ه ــر س ــا زاد األم ــت: م وأضاف
ــار  ــات كب ــاء، وقريب ــي، أقرب ــم زوج ــن فيه ــة مب العائل

ــر. بالعم

والعائلــة، تكتــب احملــررة  وفــي اعتقــال ســميحة 
ــذا  ــف ه ــادر منتص ــا الص ــي كتابه ــاط ف ــة اخلي نادي
ــي  ــطينية: »ف ــة الفلس ــن وزارة الثقاف ــام )2021( ع الع
بدايــات صيــف 1981 هرعنــا الســتقبال الزائــرات، امــرأة 
ــات،  ــي األربعين ــرى ف ــر، أخ ــن العم ــينات م ــي اخلمس ف
ــا  ــا أذهلن ــرينات، م ــي العش ــا ف ــل أعمارن ــابتان مبث وش
أن إحــدى الشــابتني يتقدمهــا بطنهــا الكبيــر وتلهــث 
ــي  ــاعدتها ف ــنادها ومس ــا إلس ــرعت إحدان ــا، أس تعب
الوصــول إلــى الغرفــة التــي أشــارت إليهــا الســجانة، 

جلســت إلــى حافــة أول ســرير قابلهــا، اصطدم رأســها 
بحافــة الســرير الــذي فوقــه، تأملــت بصمــت، فأغلقــت 
عينيهــا تعصرهمــا مــن شــدة الضربــة، عرفنــا أنهــن 
عائلــة واحــدة: ســميحة، حماتهــا، عمــة زوجهــا، 

ــدة”. ــت عروســا جدي ــا زال ــي م ــه الت وأخت

ــي  ــاء ف ــجن النس ــى س ــت إل ــميحة: نقل ــت س وأضاف
ــة واملعــروف باســم »نفــي ترتســا«، ومــا  ــة الرمل مدين
هــي إال أيــام قليلــة حتــى جاءنــي اخملــاض، فنقلــت إلــى 
ــخ 5  ــرة« بتاري ــرة »أمي ــت ثائ ــة، وأجنب مستشــفى الرمل
ــى  ــي إل ــوالدة أعادون ــن ال ــاعة م ــد 48 س آب 1981، وبع

الســجن مجــددا.

ــى  ــت أمتن ــت: كن ــوالدة، قال ــة لل ــل املؤمل ــي التفاصي وف
ــة شــابة، لكنهــا ليســت  ــة أي ــد! مــع أنهــا أمني أال أل

ــروف واألجــواء. ــك الظ ــي تل ــة أحــد ف أمني

ــان يحرســان البــاب مــن اخلــارج، بينمــا  وتابعــت: جندي
تتنــاوب ثــالث مجنــدات علــى مراقبتــي داخــل الغرفــة، 
كنــت خائفــة ومتوتــرة بشــكل كبيــر، وطــوال الــوالدة 
ــة  ــي حال ــت ف ــة كن ــروف طبيعي ــي ظ ــت ف ــي مت الت

ــالحها. ــي بس ــدة قبالت ــو، واجملن صح

“كنــت بحاجــة إلــى أمــي، أختــي، فــي تلــك اللحظــات، 
ال إلــى مجنــدة...«، قالــت ســميحة.

وأضافــت: كل شــيء كان فــوق التصــور والتحمــل فــي 
ــدة فــي  ــا وحي ــت، وأن ــي فــي الكوي ــرة، فأهل ــك الفت تل
فلســطني التــي آتيهــا ألول مــرة، ولــم أكــن قــد بــدأت 
ــي  ــجن! وف ــي الس ــي ف ــالل، وإذ ب ــى االحت ــود عل التع

ــه. ظــرف والدة خــالل أقــل مــن شــهرين بداخل

ــت  ــوالدة طالب ــى ال ــاعة عل ــرور 24 س ــد م ــت: بع وقال
برؤيــة ابنتــي، فأحضــرت لــي الطبيبــة، هــذا إن كانــت 
طبيبــة، فأنــت هنــاك ال تعــرف اجلنــدي مــن الطبيــب، 
أحضــرت لــي فــي عمليــة اســتفزاز وتوتيــر 20 ســريرا 
ــة مــن تكــون  ــي مبعرف ــا وطالبتن ــدوا حديث ألطفــال ول
مــن  عرفتهــا  الســادس.  الســرير  فقلــت:  ابنتــي، 
ــع  ــقيقها الرضي ــبه ش ــبهني وتش ــي تش ــرتها الت بش
ــر،  ــض واألحم ــني األبي ــني اللون ــي، ب ــه خلف ــذي تركت ال
فقامــت الطبيبــة بتفقــد يــد الطفلــة لتجــد مكتوبــا 

ــميحة. ــا: س عليه

ــارج  ــا خ ــرة لذويه ــة ثائ ــليم الطفل ــف تس ــي وص وف
ــش  ــرى أن تعي ــة كب ــاط: »جرمي ــب اخلي ــجن تكت الس
ــى،  ــر إال األنث ــن البش ــرف م ــا ال تع ــن عمره ــنتني م س
ــط  ــا إال القط ــرف منه ــن تع ــم تك ــات ل ــى احليوان حت
ــة  ــر رجــال أو طفل ــم ت ــا، ل ــا تزورن ــادرا م ــت ن ــي كان الت
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طيلــة وجودهــا فــي الســجن، كيــف ســتواجه ضجيــج 
احليــاة؟ ازدحــام الشــوارع، احلافــالت واألضــواء بعــد هــذه 
العتمــة والركــود؟ مــاذا ســتفعل عندمــا تــرى األبــواب 
املفتوحــة؟ تتســاءل احملــررة ناديــة اخليــاط فــي روايتهــا 
ــدان  ــميحة حم ــيرة س ــة األس ــرة( ابن ــة والدة )ثائ لقص

ــام 1981”. ع

وتتابــع اخليــاط عــن تلــك األيــام: أضافــت ثائــرة نكهــة 
جديــدة حلياتنــا، ورمينــا الروتــني اليومــي القاتــل، نتابــع 
ــة  ــبع رغب ــرة لتش ــاءت ثائ ــة، ج ــة بلحظ ــا حلظ منوه
ــدم  ــوب لع ــر القل ــر يفط ــن القه ــا. لك ــة لدين األموم
ــدة  ــات الوال ــن احتياج ــض م ــر بع ــى توفي ــا عل قدرتن
واملولــودة، فــي بدايــة األمــر خصصــوا لهــا كميــة قليلة 
مــن حســاء اخلضــار وبعــد فتــرة وجيــزة أوقفوهــا، لــم 
ــة  ــة أو كمي ــر نوعي ــرث لتغيي ــجن تكت ــن إدارة الس تك
الســجينة  وجبــة  علــى  حتصــل  كانــت  الطعــام، 
العاديــة، فنقــوم باقتطــاع مــا يلــزم المــرأة مرضــع مــن 
وجباتنــا القليلــة والفقيــرة باملــواد الغذائيــة، لضمــان 

ــة. ــة الرضاع ــتمرار عملي اس

ــال،  ــة لألطف ــاب اخملصص ــول األلع ــمح بدخ ــم يس ل
ــفن  ــات، كالس ــب اإلمكاني ــا حس ــا ألعاب ــرع له فنخت
ــرات  ــدى امل ــي إح ــنا، وف ــن مالبس ــى م ــة، ودم الورقي
وجــدت ســميحة صــورة ألبــو عمــار فــي جريــدة عبريــة، 
فألصقتهــا لثائــرة علــى احلائــط، فاعتــادت ثائــرة النظر 
إليهــا، لكــن بعــد أســبوع انتبهــت إليهــا إحــدى 
ــكاء. ــرة للب ــع ثائ ــا دف ــا، م ــت بتمزيقه ــجانات وقام الس

ــهرا،  ــه 28 ش ــا مدت ــي حكم ــرة تقض ــدة ثائ ــت ج كان
بينمــا عمتهــا 23 شــهرا، وهــي التــي ستســتلم ثائــرة 
بعــد خروجهــا، وهــي أقســى اللحظــات علينــا جميعــا، 
فمــا أن اقتربــت ثائــرة مــن بلــوغ العامــني، حتــى بدأنــا 
ــن  ــة م ــا كعك ــا له ــا، فصنعن ــة فراقه ــز حفل بتجهي
املــواد البســيطة املتوفــرة، ومــا خبأنــاه لتلك املناســبة، 
)بســكويت، برتقــال، ســكر(، وأعددناهــا علــى صينيــة 
أخذناهــا خفيــة مــن املطبــخ. كمــا صنعنــا لهــا تاجــا 
ــجن  ــاحة الس ــي س ــا ف ــي وجدناه ــاب الت ــن األعش م
ــرة معنــا فــي  أثنــاء ســاعة الفــورة، وحــني خرجــت ثائ
ــارة  ــا بزي ــا من ــرح أي ــم تف ــليمها، ل ــارة لتس ــر زي آخ
أهلهــا، رغــم انتظارنــا لتلــك الزيــارات، لكــن وداع ثائــرة 

ــا. كان أليم

ــة،  ــارة التالي ــد الزي ــى موع ــا عل ــبوعني كن ــد أس بع
ــرة،  ــا ألول م ــزور أمه ــرة لت ــا ثائ ــتأتي فيه ــي س والت
فجــاءت تبكــي وتقــول: »مامــا بــدي عنــدك«، فأجابتهــا 
ســميحة: »أل مامــا بــرة أحســن مــن هــون، أنــا والبنــات 

ــدك”. ــي عن ــا نيج ــم بدن كله

“جــاء اســمي ضمــن املقــرر اإلفــراج عنهــم فــي صفقة 
التبــادل عــام 1985، لكننــي رفضــت ألنــه لــم يتبــق من 
ــجن  ــت إدارة الس ــد، وطالب ــهر واح ــي إال ش محكوميت

بوضــع اســم أســيرة أخــرى غيــري«، قالــت ســميحة.

وحــول ظروفهــا احلاليــة، قالــت ســميحة: توفــي زوجــي 
عــام 2005، وتوفــي ابنــي الكبيــر يعقــوب العــام املاضي 
ــي  ــى ف ــر عيس ــي الصغي ــع ابن ــش م )2020(، اآلن أعي
عمــان، بنتــي حنــني متزوجــة فــي العقبــة، وثائــرة فــي 
ــات املتحــدة األميركيــة، أمــا والــدي فقــد توفــي  الوالي
ــا  ــام )1982(، كم ــن ع ــل م ــجن بأق ــي الس ــد دخول بع

توفــي والــد زوجــي أيضــا عــام 1982.

وأضافــت: بعــد إطــالق ســراحي أخذونــي مباشــرة إلــى 
اجلســر، حيــث كان اإلبعــاد مباشــرة ينتظرنــي، ســلمني 
الصليــب األحمــر الدولــي للجانــب األردنــي، وفــي 
األردن كان طفــالي يعقــوب وثائــرة فــي انتظــاري، لكــن 
يعقــوب لــم يعرفنــي! فقــد تركتــه وهــو ابــن عشــرة 
ــي  ــه، الت ــي أم ــاد بأنن ــني ليعت ــت عام ــهر، احتج أش

ــنوات24. ــس س ــة خلم ــة إجباري ــد غرب ــه بع ــادت إلي ع

وجتريــف  اعتقــاالت  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــالل 
بالهــدم واخطــارات  واقتحامــات 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم  األحــد،  اليــوم 
ومقدســاتهم وممتلكاتهــم، حيــث أصيــب مواطــن 
واعتقــل 13 آخريــن بينهــم 8 أطفــال، وجرفــت مقبــرة 
الشــهداء فــي القــدس احملتلــة، واقتحــم مســتوطنون 
املســجد األقصــى املبــارك، وقــام آخــرون بنصــب بيــت 

ــمالية. ــوار الش ــي األغ ف

إصابة مواطن شرق غزة

ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــاص ق ــزارع برص ــب م أصي
ــزة. ــة غ ــرق مدين ــوب ش جن

وأفــاد مراســلنا، بــأن جنــود االحتــالل املتمركزيــن داخــل 
ــرة  ــوا األعي ــاع أطلق ــرق القط ــكرية ش ــع العس املواق
املعدنيــة املغلفــة باملطــاط صــوب مــزارع أثنــاء عملــه 
ــوب  ــك جن ــر الدي ــة جح ــرق منطق ــه ش ــل أرض داخ

ــروح. ــه بج ــى أصابت ــا أدى إل ــة، م ــرق املدين ش

اعتقال 31 مواطنا بينهم 8 أطفال

اعتقلــت قــوات االحتــالل 13 مواطنــا بينهــم 8 أطفــال 
فــي محافظــات الضفــة الغربيــة.

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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فــي محافــة اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل خمســة 
أطفــال مــن بلــدة ســعير، شــرق اخلليــل، وهــم: هشــام 
ــرادات، وموســى  ــاد إبراهيــم ج ــرادات، ورش نعيــم ج
ــر )14  ــن العم ــون م ــم يبلغ ــرادات، وجميعه ــم ج أده
عامــا(، ومحمــد خالــد جــرادات )15 عامــا(، ومــراد 
ــازل  ــت من ــد أن داهم ــا(، بع ــور )15 عام ــحادة املط ش

ــتها. ــم وفتش ذويه

ونصبــت قــوات االحتــالل عــدة حواجــز عســكرية 
ــل، وبلداتهــا، ومخيماتهــا،  ــة اخللي ــى مداخــل مدين عل
وفتشــت مركبــات املواطنــني، ودققــت فــي بطاقاتهــم 

ــخصية. الش

قــوات  اعتقلــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 
االحتــالل الطفلــني ريــان رائــد دالش، ووليــد وائــل 
ــزون  ــم اجلل ــل مخي ــى مدخ ــا( عل ــدات) 13 عام حمي

شــمال البيــرة .

وفــي محافظــة جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
ــرب  ــكري غ ــز عس ــى حاج ــني عل ــرائيلي، مواطن اإلس
حاجــزا  نصبــت  و  هويتهمــا،  تعــرف  لــم  جنــني 
ــت  ــك، وأوقف ــة تعن ــل قري ــد مدخ ــر، عن ــكريا آخ عس
مركبــات املواطنــني وفتشــتها ودققــت فــي البطاقــات 

لراكبيهــا. الشــخصية 

وفــي محافظــة بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، 
ــروج )19  ــد الع ــعيد محم ــاب س ــا: الش ــابني هم ش
عامــا(، مــن بلــدة جناتــه، بعــد أن داهمــت منــزل ذويــه 
وفتشــته، والشــاب أنــس إســماعيل نــواورة )31 عامــا(، 
ــرق  ــمال ش ــكري ش ــر« العس ــز »الكونتين ــى حاج عل

ــاعات ــه لس ــد أن احتجزت ــم، بع ــت حل بي

وفــي محافظــة نابلــس، اعتقلــت طالبــا مــن مدرســة 
ــس،  ــوب نابل ــة، جن ــة اخملتلط ــن الثانوي ــاوية- الل الس
وهــو حســام مؤيــد عويــس مــن الصــف الســابع 

ــة. ــى املدرس ــه إل ــاء توجه ــي، أثن األساس

وفــي طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن بســام 
ــكان  ــن س ــا( م ــودة )41 عام ــي ع ــد اهلل بن ــد عب أحم
ــكنية  ــه الس ــت خيمت ــد أن داهم ــر، بع ــرأس األحم ال

ــتها. وفتش

جتريــف فــي مقبــرة الشــهداء فــي القــدس 
واخطــارات بافتــاع اشــجار فــي بيــت حلــم

أعمــال  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات  نفــذت 
ــدس  ــة الق ــي مدين ــهداء، ف ــرة الش ــي مقب ــف ف جتري
توراتيــة  حديقــة  إقامــة  أجــل  مــن  احملتلة، وذلــك 

وحديقــة عامــة باملــكان، كمــا أخطــرت قــوات االحتــالل 
أربعــة مواطنــني بتجريــف أرض املزروعــة بأشــجار 

ــم. ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــب ببل العن

وفــي القــدس احملتلــة، نفــذت ســلطات االحتــالل 
ــهداء،  ــرة الش ــي مقب ــف ف ــال جتري ــرائيلي، أعم اإلس
وهــي جــزء مــن مقبــرة اليوســفية فــي مدينــة القــدس 
توراتيــة  حديقــة  إقامــة  أجــل  مــن  احملتلة، وذلــك 

ــكان. ــة بامل ــة عام وحديق

ــرقية  ــة الش ــي اجله ــف ف ــات بالتجري ــرعت اآللي وش
ــرة اليوســفية، والتــي تضــم رفــات شــهداء  مــن املقب

ــي. ــي واألردن ــني العراق ــن اجليش ــطينيني وم فلس

وتأتــي عمليــات التجريــف، بعــد أن اســتجابت احملاكــم 
اإلســرائيلية لطلــب بلديــة االحتــالل فــي القــدس 
ومــا تعــرف بـ«ســلطة الطبيعــة«، باســتئناف أعمــال 

ــفية. ــرة اليوس ــي أرض مقب ــف ف التجري

ــالل،  ــوات االحت وفــي محافظــة بيــت حلــم، أخطــرت ق
أربعــة مواطنــني بتجريــف أرض املزروعــة بأشــجار 
شــرق  شــمال  »القصيــر«  منطقــة  فــي  العنــب 
ــا  ــود ملكيته ــم، تع ــت حل ــرب بي ــر غ ــدة بتي ــدة ببل بل
وغســان  نعمــة،  أبــو  حســني  خليــل  للمواطنــني 
ــيلة،  ــازي اعس ــراح، وحج ــني ف ــة، وأم ــو نعم ــني أب حس
بحجــة أنهــا خاضعــة للســيادة االســرائيلية، رغــم أن 

ــا. ــة مبلكيته ــا ثبوتي ــم أوراق بحوزته

مســتوطنون يقتحمــون “االقصــى” وينصبــون 
بيتــا متنقــا فــي األغــوار شــمالية

ــارك،  ــى املب ــجد األقص ــتوطنا املس ــم 144 مس اقتح
مــن جهــة بــاب املغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي 

ــاب السلســلة. ــه، إلــى أن غــادروه مــن ب باحات

نفــذ  الدينيــة،  والشــؤون  االوقــاف  وزارة  وبحســب 
للمســجد  اقتحامــا   23 ومســتوطنوه  االحتــالل 
ــرم. ــطس املنص ــهر آب/ أغس ــالل ش ــارك، خ ــى املب األقص

املســتوطنني  املعبــد«  »جماعــات  حرّضــت  كمــا 
القتحــام املســجد األقصــى، خــالل مــا تســمى بـ«أيــام 
التوبــة« وهــي األيــام العشــرة املمتــدة مــن رأس الســنة 
العبريــة حتــى يــوم الغفــران، حتــت شــعار »اقتحــم وال 

ــكل«. ــل الهي ــي جب ــرطة حتم ــف فالش تخ

ــول  ــتوطنون، وص ــع مس ــل، من ــة اخللي ــي محافظ وف
صهريــج ميــاه شــرب يعــود للمواطــن جهــاد ابراهيــم، 
منطقــة  ســكان  الــى  وصولــه  دون  للحيلولــة 
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بيرين  فــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل.

وفــي األغــوار الشــمالية، نصــب مســتوطنون، خيمــة 
ومنــزال متنقــال علــى أراضــي خربــة املزوقــح، علــى بعــد 

أمتــار مــن معســكر جليــش االحتــالل فــي املنطقــة.25

االثنن 2021/9/6 

مســار  خللــق  يســعى  الرئيــس  اشــتية: 
الشــرعية  إلــى  مســتند  جديــد  سياســي 

الدوليــة

ــذي  ــراك ال ــتية أن احل ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــد رئي أك
يقــوده الرئيــس محمــود عبــاس يأتــي فــي إطــار 
التحضيــر حلالــة جديــدة مــن احلــراك السياســي 
بهــدف إعــادة الوهــج للقضيــة الفلســطينية، ودعــم 
نضــال شــعبنا، ودفــع احلكومــة اإلســرائيلية بــأن تأتــي 
ــة  ــي مقابل ــتية ف ــال اش ــد، وق ــي جدي ــار سياس مبس
خاصــة مــع تلفزيــون فلســطني، مســاء أمــس، »احلــراك 
الــذي يقــوده الرئيــس مــع األشــقاء العــرب بهــدف إلــى 
خلــق حالــة إلنضــاج الظــرف السياســي مبــا يــؤدي إلــى 
ــا ملســار  دفــع الرباعيــة الدوليــة لتأتــي مببــادرات تقودن
ــي مبنــى علــى أســس جديــدة«. وأضــاف: ال  تفاوض
نريــد العــودة إلــى مربــع املفاوضــات الســابق بشــكلها 
الثنائــي مــع اجلانــب اإلســرائيلي، بــل نريــد مفاوضــات 
ــة  ــرعية الدولي ــي والش ــون الدول ــى القان ــة عل مبني

ــة«.  ــة الدولي ــة الرباعي ــت مظل حت

وتابــع: »ننتظــر أن تقــوم اإلدارة األميركيــة بتنفيــذ 
ــالل  ــدن خ ــس باي ــا الرئي ــن عنه ــي أعل ــوات الت اخلط
برنامجــة االنتخابــي، فاحلكومــة اإلســرائيلية حتــت 
االمتحــان، وزيــارة بينيــت األخيــر لواشــنطن لــم تكــن 
ذات نتائــج عظيمــة بالنســبة لــه، كــون الرئيــس 
األميركــي أكــد حــل الدولتــني، وضــرورة احلفــاظ علــى 
ــروا،  ــل األون ــادة متوي ــدس وإع ــي الق ــم ف ــع القائ الوض
وإعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس 
ــع  ــث م ــرى احلدي ــه ج ــتية أن ــح اش ــرقية«، وأوض الش
اإلدارة األميركيــة علــى بنــد أساســي واحــد وهــو 
ــع  ــة م ــا املوقع ــزام باالتفاقي ــرائيل بااللت ــة إس مطالب
اجلانــب الفلســطيني ووقــف الهجمــات علــى شــعبنا، 
ــا  ــن عنه ــي أعل ــاط الت ــذ كل النق ــى تنفي ــة إل إضاف
ــه،  ــاء علي ــة، وبن ــه اإلنتخابي ــدن فــي حملت الرئيــس باي
ــتيطان،  ــف االس ــرائيل بوق ــزام إس ــك إل ــمل ذل سيش
ــدس  ــة الق ــي مدين ــم ف ــع القائ ــى الوض ــاظ عل واحلف
احملتلــة، وإعــادة فتــح القنصليــة األميركيــة فــي 
ــن اإلدارة  ــب م ــى الطل ــار إل ــرقية، وأش ــدس الش الق

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــياً  ــاً رئاس ــدن بيان ــس باي ــدر الرئي ــة، وأن يص األميركي
ــة  ــر والســلطة الوطني ــه إن منظمــة التحري يقــول في
هــم شــركاء مــع واشــنطن فــي عمليــة الســالم، الفتــاً 
ــة.  ــى اللحظ ــة حت ــر اإلجاب ــا ننتظ ــا زلن ــا م ــى أنن إل

وأشــار إلــى أن الرئيــس محمــود عبــاس يؤكــد انــه ال بــد 
مــن مســار سياســي مســتند إلــى الشــرعية الدوليــة 
ــون الدولــي وقــرارات اللجنــة الرباعيــة الدوليــة،  والقان
منوهــاً أنــه خــالل الشــهر املقبــل ســيكون قــد مضــى 
علــى مؤمتــر مدريــد 30 عامــاً، وبالتالــي اســبانيا حتــاول 
إعــادة صياغــة املؤمتــر مــرة أخــرى دون وضــوح القاعــدة 

التــي سيســتند إليهــا املؤمتــر حتــى هــذه اللحظــة.26

»مشــروع  يســمى  مــا  ترفــض  الرئاســة 
اإلســرائيلي« التســوية 

سلســلة  بعــد  الفلســطينية  الرئاســة  قــررت 
ــي  ــمية ف ــات الرس ــملت اجله ــمية ش ــات رس اجتماع
منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكل اللجــان املكلفــة 
مبتابعــة شــؤون القــدس، ومبشــاركة وزارة اخلارجيــة 
مشــروع  ورفــض  االعتــراف،  عــدم  الفلســطينية، 
»التســوية« اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس احملتلــة. 

ــدس  ــة الق ــي مدين ــعبنا ف ــاء ش ــة أبن ــت الرئاس ودع
احملتلــة، إلــى عــدم التعاطــي مــع مــا يســمى مشــروع 
»التســوية« اإلســرائيلي، ألنــه ميثــل جــزءاً خطيــراً 
ــة  مــن اخملطــط االســتعماري اإلســرائيلي لضــم املدين
املقدســة، والــذي يجــري تنفيــذه حتــت عنــوان »القــدس 

ــرائيل«.  ــدة إلس ــة املوح العاصم

ــا  ــة علي ــف جلن ــيتم تكلي ــه س ــة، أن ــدت الرئاس وأك
ملتابعــة هــذه القضيــة اخلطيــرة، حفاظــاً علــى املوقــف 
ــى  ــة عل ــر املترتب ــع اخملاط ــد، ومن ــطيني املوح الفلس

ــذه.  تنفي

وشــددت علــى أن هــذا املشــروع اخلطيــر ســيؤدي إلــى 
االســتيالء علــى أمــالك املواطنــني الفلســطينيني، التي 
مــن شــأنها تغييــر طابــع املدينــة القانونــي وتركيبتهــا، 

مــا يــؤدي إلــى تهويدهــا.

وحــذرت الرئاســة، مــن أن هــذا املشــروع ســيكون 
ــني،  ــارات املواطن ــى عق ــتيالء عل ــة لالس ــة مقدم مبثاب
بذريعــة مــا يســمى »قانــون أمــالك الغائبــني«، مجــددة 
التأكيــد علــى أن القــدس الشــرقية هــي عاصمــة دولة 
فلســطني األبديــة مبقدســاتها، وترائهــا، وفقــاً لقــرارات 

ــي.27  ــون الدول ــرعية والقان الش

26  جريدة القدس

27  جريدة القدس
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ــة  ــن موج ــذر م ــرائيلية يح ــرطة اإلس ــط بالش ضاب
ــطيني  ــل الفلس ــدن الداخ ــي م ــدة ف ــات جدي مواجه

ــة  ــن إمكاني ــرائيلية، م ــرطة اإلس ــط بالش ــذر ضاب ح
ــي مــدن الداخــل،  ــدة ف ــدالع موجــة مواجهــات جدي ان
ــدوان  ــة الع ــان عملي ــرت إب ــي ج ــك الت ــرار تل ــى غ عل

ــزة.  ــاع غ ــى قط ــر عل األخي

ونقــل موقــع »والــال« العبــري، عــن الضابــط الــذي لــم 
ــداث  ــن األح ــدة م ــة جدي ــه إن موج ــه، قول ــدد هويت حت
ــت  ــألة وق ــوى مس ــت س ــة، وليس ــات القادم واملواجه
وأن األمــر متعلــق فقــط بـــ متــى تقــع«، وأن الشــرطة 
لــن يكــون لديهــا اســتجابة فعالــة وســتكون قوتهــا 

ــة. ــك األعمــال محــدودة للغاي فــي مواجهــة تل

ــداث  ــن األح ــة م ــرة املقبل ــى أن امل ــط إل ــت الضاب ولف
ستســتغرق االســتعدادات ملواجهتهــا مــا ال يقــل عــن 
72 ســاعة للتحضيــر لنشــر قــوات كبيــرة واالســتجابة 
لهــا، وأن ذلــك يرجــع إلــى الوضــع احلالــي بشــأن 

ــة. امليزاني

وقــال إن تلــك االســتعدادات تتطلــب نفــس احلجــم مــن 
الوقــت لتكويــن قــوة كبيــرة حلــرب مفاجئــة بالنســبة 
الشــرطة  أن  إلــى  مشــيراً  اإلســرائيلي،  للجيــش 
اإلســرائيلية ال ميكنهــا أن تتصــرف بطريقــة مماثلــة فــي 

الشــوارع داخــل املــدن التــي تقــع حتــت ســيطرتها.

وأشــار املوقــع، إلــى أن الشــرطة اإلســرائيلية واجهــت 
ــت  ــي كان ــات الت ــع البالغ ــل م ــي التعام ــات ف صعوب
تردهــا خــالل األحــداث األخيــرة، وكان انتشــارها ضئيــالً 

ــة باحلــوادث التــي جــرت. نســبياً مقارن

بالشــرطة  املســؤول  تصريحــات  املوقــع،  واعتبــر 
ــي رغــم مــرور 4 أشــهر مضــت  اإلســرائيلية بأنهــا تأت
علــى االحــداث األخيــرة والــدروس املســتفادة منهــا.

وتلقــت الشــرطة اإلســرائيلية 153 ألــف مكاملــة فــي 
ــي  ــداث الت ــالل األح ــا خ ــة له ــوارئ التابع ــز الط مراك
جــرت فــي أيــار املاضــي، ومت التعامــل مــع 36500 حالــة 

منهــا. 

قنــاة عبريــة: مبــادرة مصرية جديدة الســتئناف 
املفاوضات بن إســرائيل والســلطة

ــن  ــس، ع ــاء أم ــة، مس ــالم عبري ــائل إع ــفت وس كش
ــني  ــات ب ــتئناف املفاوض ــدة الس ــة جدي ــادرة مصري مب

إســرائيل والســلطة الفلســطينية.

وقالت قنــاة »كان« العبريــة: إن »اخملابــرات املصرية تعمل 

ــاح  ــد الفت ــري عب ــس املص ــراف الرئي ــت إش ــاً، حت حالي
السيســي، علــى مبــادرة ســالم جديــدة بالتنســيق مــع 
مســؤولني عــرب وأوروبيــني إلطــالق العملية السياســية 

 بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
مســؤولون  يقــوم  أن  املتوقــع  مــن  إنــه  وأضافــت: 
إســرائيليون وفلســطينيون وأميركيــون وعــرب وأوروبيون 
املبــادرة  ملراجعــة  املقبلــة؛  األيــام  خــالل  بزيــارات، 

 وإبداء التعليقات قبل عرضها رسمياً. 
ــع  ــا م ــن اتصاالته ــتزيد م ــر س ــى أن مص ــارت إل وأش
اجلانبــني اإلســرائيلي والفلســطيني والعناصــر ذات 

 العالقة لضمان جناح املبادرة. 
»فقــرات  املبــادرة  لتلــك  أن  القنــاة  وأوضحــت 
تتعلــق  امليــدان  فــي  للتنفيــذ  وقابلــة  صارمــة 
وهــي:  عليهــا،  املتنــازع  الرئيســية  بالقضايــا 

 القدس والالجئون واألسرى واحلدود واألمن«. 
خــالل  نوقشــت  املبــادرة  تلــك  أن  إلــى  ونوهــت 
عقدهــا  مت  التــي  القاهــرة،  فــي  الثالثيــة  القمــة 
ــس  ــي، والرئي ــس السيس ــني الرئي ــي، ب ــس املاض اخلمي
عبــد  امللــك  األردنــي  والعاهــل  عبــاس،  محمــود 

 اهلل الثاني، إذ مت االتفاق عليها رسمياً. 
ــد  ــوم« ق ــرأي الي ــة »ال ــت صحيف ــياق، كان ــذات الس ب
ــراً مفــاده، أن مصــر جُتهــز إلطــالق مبــادرة  نشــرت تقري
الفلســطينيني  بــني  املفاوضــات  إلحيــاء  جديــدة 
واإلســرائيليني، تتضمــن بنــوداً صارمــة ولقــاءات قريبــة 
ــن  ــم م ــا بدع ــر عمله ــة تُباش ــاً خاص ــرة وجلان مباش
ــرائيل.28 ــى إس ــر عل ــط كبي ــنطن وبضغ ــان وواش عّم

أهالــي عــزون عتمــة يواجهــون االســتيطان 
بالزراعــة

علــى قمــة جبــل فــي قريــة عــزون عتمــة شــرق 
قلقيليــة، يعيــش املواطــن معــني أمــني يونــس )40 
ــم أن  ــه، رغ ــة أرض ــال زراع ــه، مواص ــع عائلت ــا( م عام
االحتــالل قــام بإخطــاره مطلــع األســبوع اجلــاري بوقــف 

ــة. ــة أثري ــا منطق ــم أنه ــا، بزع ــل فيه العم

لــم يأبــه يونــس الــذي يعيــش مــع عائلتــه املكونــة مــن 
ــل  ــالل، وواص ــرار االحت ــة، بق ــه اخلمس ــه وأطفال زوجت
زراعــة أرضــه إميانــا بأحقيتــه فــي األرض لكونهــا 
ــرة  ــت امل ــا ليس ــدا أنه ــي، مؤك ــه األساس ــدر رزق مص
ــام 2009  ــي ع ــل، وف ــف العم ــدده بوق ــي يه ــى الت األول
ــي فيهــا  ــي كان يرب ــالل بهــدم منشــآته الت ــام االحت ق
ــي  ــر عام ــك األم ــهر، وكذل ــاره بش ــد إخط ــاج بع الدج

و2014.  2011

ــت  ــد قام ــرائيلي ق ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س وكان

28  جريدة األيام
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ومنــذ عــام 2006 بســلب ثلــث أراضــي القريــة الواقعــة 
ــري. ــل العنص ــدار الفص ــاء ج ــح بن ــة، لصال ــرق قلقيلي ش

وتعرضــت القريــة إلــى انتهــاكات متعــددة خــالل 
شــهر آب املنصــرم، وإضافــة الــى احلواجــز الثابتــة علــى 
بواباتها الزراعيــة والتــي تقــع علــى طــول مســار جــدار 
الفصــل، مت رصــد إقامــة حاجزيــن آخريــن علــى مدخلها 
الرئيــس، واقتحامهــا، كمــا مت توزيــع 5 اخطــارات لعــدد 

مــن املواطنــني.

مــن جهتــه، قــال املواطــن جهــاد محمــود غرابــة، إنــه 
ــرب  ــة بالق ــالل الليلي ــود االحت ــوالت جن ــن ج ــي م يعان
ــن  ــا م ــوي 40 رأس ــي حت ــة الت ــآته التجاري ــن منش م
الغنــم«، مشــيرا إلــى أن األمــر ال يقــف علــى ذلــك وأنــه 
تســلم هــذا األســبوع وللمــرة الثانيــة إخطــارا بوقــف 
ــا  ــة وقوعه ــة، بحج ــآته التجاري ــدم ملنش ــاء واله البن

ــة. فــي منطقــة أثري

ــة  ــي محافظ ــتيطان ف ــف االس ــؤول مل ــب مس وحس
قلقيليــة محمــد أبــو الشــيخ، تســعى ســلطات 
ــاة«  ــتوطنات »القن ــن مس ــط كل م ــى رب ــالل إل االحت
ــي  ــى أراض ــة عل ــت« اجلاثم ــا«، و«أوراني ــعاره تكف و«ش
ــا  ــكل مجمع ــض لتش ــا البع ــة ببعضه ــزون عتم ع

ــدا. ــتيطانيا واح اس

وشــددا علــى ضــرورة التواصــل الدائــم للمواطنــني مــع 
اجلهــات اخملتصــة إلطالعهــم علــى كل انتهــاك جديــد 
ميــارس بحقهــم، لتوثيقــه وتقــدمي اعتراضــات لوقــف أي 

هــذه املمارســات.

بــدوره، رأى رئيــس مجلــس قــروي عــزون عتمــة مطلــق 
فــارس، أن أكثــر انتهــاكا ميارســه االحتــالل بحــق أبنــاء 
القريــة هــو تلويــث البيئــة، مــن خــالل انســياب ميــاه 
أراضــي  باجتــاه  للمســتوطنات،  الصحــي  الصــرف 

ــود. ــكل مقص ــني بش املواطن

ــني أن هــذا األمــر ســبب نشــر القــوارض واحلشــرات  وب
بكثــرة وهــو مــا ســبب األوبئــة واألمــراض، كمــا يعمــل 
ــى أن  ــة بفعــل تلوثهــا، مشــيرا إل ــى إضعــاف الترب عل
اجمللــس يقــوم بحمــالت رش وتعقيــم بشــكل اســبوعي 
للتقليــل مــن حجــم اآلثــار الســلبية، خاصــة فــي أيــام 

الصيــف احلــارة.

وشــدد فــارس علــى أن هــذه االجــراءات تدفــع باملواطنني 
الــى هجــر القريــة، واالبتعــاد عــن أراضيهــم وحرفتهــم 
ــالل  ــعى االحت ــا يس ــذا م ــة، وه ــي الزراع ــة وه الرئيس

إلــى حتقيقــه، لكنــه لــن ينجــح.

ــان،  ــاد ذوق ــة إي ــي قلقيلي ــياحة ف ــر الس ــح مدي وأوض

ــة  ــهرها خرب ــدة وأش ــار ع ــى آث ــوي عل ــة حتت أن القري
ــة،  ــن القري ــي م ــوب الغرب ــى اجلن ــع إل ــارة«، وتق »النج
ــكل ال  ــا بش ــة به ــي احمليط ــي األراض ــتثمر األهال ويس

ــا. ــا وأثريته ــس بتاريخه مي

ــع  ــى مواق ــيطرة عل ــك س ــالل ال ميل ــع: »إن االحت وتاب
التــراث الثقافــي الواقعــة فــي األراضــي احملتلة، اســتنادا 
إلــى قــرارات دوليــة منهــا اتفاقيــات اليونيســكو 
وجنيــف 1972 واتفاقيــة الهــاي ســنة 1954 والتــي 
ــي  ــراث الثقاف ــع الت ــة مواق ــوب حماي ــى وج ــص عل تن

ــلح”.29 ــزاع املس ــاء الن أثن

ــة األســرى: إدارة الســجون جتــري تنقــالت واســعة  هيئ
فــي صفــوف األســرى

قالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، إن إدارة ســجون 
االحتــالل أجــرت تنقــالت كبيــرة فــي صفــوف األســرى 
فــي الســجون، وحولــت عــددا كبيــرا منهــم الــى 
الزنازيــن، كمــا مت حتويــل القياديــني زيــد بسيســو، وأنــس 

ــى حتقيــق اجللمــة. جــرادات إل

وبينــت الهيئــة فــي بيــان مســاء اليــوم االثنــني، أن إدارة 
ســجون االحتــالل امتنعــت مــن توزيــع وجبــات الطعــام 
علــى األســرى فــي العديــد مــن الســجون واملعتقــالت، 
ــن  ــل م ــوع بالكام ــجن جلب ــراغ س ــى إف ــت عل وعمل

االســرى ونقلهــم الــى جهــات غيــر معلومــة.

وأشــارت إلــى أنــه مت توزيــع أســرى قســم )2( فــي 
ســجن جلبــوع، وهــم احملكومــون بالســجن املؤبــد علــى 
ســجون رميــون ونفحــة والنقــب، إضافــة إلــى تســكير 

ــل اإلدارة. ــن قب ــالت م ــجون واملعتق ــل للس كام

ــرار  ــن الف ــوا م ــطينيني، متكن ــرى فلس ــتة أس وكان س
مــن ســجن جلبــوع قــرب بيســان، فجــر اليــوم اإلثنــني، 
ــق نفــق حفــروه داخــل املعتقــل، حســب مــا  عــن طري

ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية.30

“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
ــطس  ــني 29 آب/ اغس ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــى 4 م وحت

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)219( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اجملتمــع  فــي  واعتباريّــة  سياســّية  لشــخصّيات 

اإلســرائيلي.

اإلخباريــة  املقــاالت  التقريــر جملــة مــن  ويعــرض 
واملقابــالت التلفزيونيــة والتقاريــر املصــّورة التــي حتمــل 

ــطينيني. ــد الفلس ــة ض ــة جلّي ــا وعنصري حتريض

جــاء علــى صحيفــة »معاريــف« مقــال يحــرض علــى 
الرئيــس محمــود عبــاس، حيــث تســاءل كاتــب املقــال 
»حــني صــادق بينيــت علــى اللقــاء لغانتــس مــع ناكــر 
احملرقــة وداعــم اإلرهــاب أبــو مــازن– هــل كان هــذا مــن 
منطلــق أخــذ العــدو العربــي كاره إســرائيل بعــني 
االعتبــار، أم كان جــزءا مــن الثمــن الــذي التــزم بــه أمــام 
ــو مــازن  ــات املتحــدة؟ كل مــن يقــول ان أب رئيــس الوالي
ــع  ــاب م ــم اإلره ــو يدع ــو كاذب. ه ــاب، ه ــارض اإلره يع
مليــار شــيقل كل عــام، حيــث يدفــع األجــور للمخربــني 
القتلــة فــي الســجون اإلســرائيلية، هــذا دعــم واضــح 

لإلرهــاب”.

وجــاء علــى صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« مقــال 
يحــرّض علــى الفلســطينيني والقيــادة الفلســطينية، 
ــي بينيــت ان  ــوزراء نفتال ــا »كان ميكــن لرئيــس ال مدعي
ــام  ــه لقي ــن معارضت ــن ع ــأن يعل ــه ب ــمح لنفس يس
ــي ال  ــتوى السياس ــى املس ــطينية... عل ــة الفلس الدول
يحصــل شــيء. ألن الســلطة جعلــت نفســها ليســت 
ــادرة  ــكل مب ــض ل ــن الرف ــن م ــد عقدي ــة، فبع ذات صل
ســالم، فحتــى بعــد املفاوضــات مــع اوملــرت فــي 
2008 وكــذا بعــد املفاوضــات مــع نتنياهــو فــي 2014، 

ــم”. ــوا برفضه تبجح

االخريــن  الن  بعــد،  مــاذا  هــو  »الســؤال  وتابعــت: 
ينســوا  بــأن  ألنفســهم  يســمحوا  ان  ميكنهــم 
ــا.  ــال ميكنه ــرائيل ف ــا اس ــطينية. ام ــة الفلس القضي
ــرات  ــكان، عش ــى اي م ــوا ال ــن يختف ــطينيون ل الفلس
ــات اآلالف  ــرائيليني، ومئ ــوا اس ــدون ان يصبح اآلالف يري
ــم  ــون ان الض ــني يعرف ــور. ومالي ــي الطاب ــرون ف ينتظ
هــو نهايــة احللــم الصهيونــي. فــي هــذه األثنــاء يوجــد 
ــر جماعــي. هكــذا  ضــم زاحــف، ضــم فــي ظــل تخدي
بحيــث إن إســرائيل الصهيونيــة، القوميــة، اليهوديــة ال 
ميكنهــا وال ينبغــي لهــا ان حتتفــل. فهــي التــي ينبغــي 
ــح،  ــم. صحي ــع القائ ــن الوض ــال ع ــرض بدي ــا أن تع له
ــه  ــة فلســطينية أو االنســحاب ألن ال ميكــن اقامــة دول
ــي  ــان وف ــي لبن ــل ف ــا حص ــى م ــرورة ال ــيؤدي بالض س
ــال.  ــس ح ــم لي ــرى، الض ــة اخ ــن جه ــتان. وم افغانس

ــة”. ــو مصيب ــا ه دميقراطي

»حكــم  عنوانــه،  خبــر  هيــوم«  »يســرائيل  وفــي 
املســتوطنات فــي يهــودا والســامرة كحكــم نتســارمي«، 
يتطــرّق إلــى البنــاء الفلســطيني فــي مناطــق )ج( مــن 
الضفــة الغربيــة وتصاريــح البنــاء التــي منحــت لبنــاء 
بضــع مئــات الوحــدات الســكنية للفلســطينيني فــي 

ــون”. ــوش عتصي ــتوطنات »غ ــع مس ــدود جتم ح

فــي  املســتوطنات  عشــرات  »ســكان  أن  وادعــت 
ــي  ــا يبن ــم، بينم ــون حياته ــامرة يعيش ــودا والس يه
ــة  ــة، وحكوم ــا خانق ــم اطواق ــطينيون حوله الفلس
ــس  ــى غانت ــد التق ــرث... لق ــاطة ال تكت ــرائيل ببس اس
هــذا االســبوع مــع ابــو مــازن، ووعــده مبجموعــة 
ــن  ــة ع ــه أجوب ــب من ــم يطل ــل. ول ــازات، دون مقاب امتي
ــة  ــب اجوب ــم يطل ــه، ول ــي ال يحرج ــني ك ــب اخملرب روات

ــق ج”. ــي املناط ــري ف ــا يج عم

ــي  ــي الت ــة، ه ــذه احلكوم ــدي ه ــي اي ــذا ف ــع: »ه وتاب
ــكل  ــق بش ــذي يخن ــش ال ــف الوح ــا ان توق ــي له ينبغ
ممنهــج املســتوطنات ومحــاور الســير االســرائيلية. 
املســتوطنات  حكــم  فــإن  هــذا،  يحصــل  لــم  اذا 
االســرائيلية فــي الضفــة ســيكون كحكــم نتســارمي. 

ــارمي”. ــع لنتس ــم البش ــاذا كان احلك ــر م ــا نذك وكلن

وفــي »معاريــف« خبــر عنوانــه »ال يحبــون هــذه األرض«، 
ــق التــي نشــبت فــي جبــال القــدس،  يربــط بــني احلرائ
ــاول  ــزة، ويح ــن غ ــق م ــي تطل ــة الت ــات احلارق والبالون
ــاألرض  ــطينيني ب ــة الفلس ــدم ملكي ــة ع ــات نظري إثب
ــا. ــن رعايته ــا ع ــا عوض ــون بحرقه ــم يقوم ــرا ألنه نظ

بعــض  حتتــل  القــدس  جبــال  حرائــق  زالــت  ومــا 
ــذي  ــاب ال ــول ذات اخلط ــدور ح ــا ت ــن، وجميعه العناوي
ــات  ــي الغاب ــران ف ــعال الني ــطينيني بإش ــم الفلس يته
واألحــراش، وتســتخدم النيــران املشــتعلة لفــرض روايــة 
ــاألرض،  ــطينيني ب ــط الفلس ــزع راب ــة تن ــة كاذب تاريخي
ــم. ــة كالمه ــت صح ــل يُثب ــران كدلي ــتخدمون الني ويس

وجــاء فــي املقــال: »اللهيــب الــذي رأينــاه فــي األســابيع 
ــر  ــيء أكث ــى ش ــير ال ــودا يش ــال يه ــي جب ــرة، وف األخي
ــعلو  ــا مش ــعر به ــي يش ــة الت ــة: الغرب ــا وجذري عمق
النيــران فــي الغابــات واحلقــول جتــاه البــالد الــذي يدعون 
كذبــا امللكيــة عليهــا، هــم يثبتــون انهــا ليســت بــالد 
ــن  ــا. فم ــة جتاهه ــم الكامن ــدون غربته ــم ويب محبته
يحبــون بالدهــم حقــا ويشــعرون بانهــا جــزء منهــم ال 
يعملــون علــى إفســادها. ان مــن يفعلــون هــذا ليســوا 
ــكان  ــم س ــوال ه ــى االح ــي اقص ــل ف ــالد، ب ــياد الب اس

فرعيــون أو حتــى اســوأ مــن ذلــك، غــزاة”.

ــني  ــات آالف املواطن ــش مئ ــرائيل يعي ــي اس ــت: »ف وادع
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العــرب اخمللصــني، الذيــن ال يتماهــون مــع االفعــال 
االجراميــة ملشــعلي النــار فــي احلقــول والغابــات، 

وينبغــي االمــل فــي أن يلفظوهــم”.

ــكان(  ــون )م ــة والتلفزي ــث واإلذاع ــة الب ــرت هيئ ونش
ــا  ــرة وحتويله ــا املهج ــة لفت ــة قري ــول قضي ــرا ح تقري
إلــى حــّي ســكني ألثريــاء اليهــود، حيــث تســعى 
ــودة  ــق الع ــلب ح ــتيطانية لس ــرائيلية اس ــات إس جه
ــى  ــاء عل ــادة البن ــالل إع ــن خ ــطينيني م ــن الفلس م
أنقــاض البيــوت، حســب ادعائهــم بهــدف محــو فكــرة 

ــطينيني. ــدان الفلس ــن وج ــودة م ــق الع ح

ــن  ــت« ع ــو »الكنيس ــم عض ــبوك« هاج ــي »فيس وف
ــود  ــس محم ــاء الرئي ــي لق ــلومو كرع ــود« ش »الليك
عبــاس بالوزيــر اإلســرائيلي بينــي غانتــس، وقــال: »بعــد 
ــة  ــة اإلطاح ــس احلكوم ــدرة رئي ــى ق ــد عل ــرور عق م
بالشــأن الفلســطيني مــن احلديــث العــام، يقــوم 
بينيــت وغانتــس بإعادتــه إلــى مركــز املنصــة. كل 
لقــاء كهــذا يعــزز الفلســطينيني بأعــني العالــم أمــام 
إســرائيل، ويعيــد إلــى الطاولــة واخلطــاب الــكاذب 
ــام  ــة أم ــة دميقراطي ــن دول ــدال م ــل ب ــل، واحملُت للُمحت

ــرس”. ــاب ش إره

وفــي »فيســبوك« كتبــت »حركــة ريجافيــم« »يتحــول 
ــدات  ــى بل ــو اآلخــر إل ــر القانونيــني واحــدا تل ــدو غي الب
ثابتــة. خيــم مؤقتــة اســتخدمها البــدو عنــد تنقلهــم 
مــن كان إلــى آخــر، تتحــول إلــى وحــدات وأبنيــة ثابتــة 
ــة. كل  ــي الضف ــى األرض ف ــيطرتهم عل ــن س ــزز م تع
ــي،  ــاد األوروب ــن االحت ــل م ــجيع ومتوي ــدث بتش ــذا يح ه
الــذي ســيصنع كل شــيء إلحبــاط نفــوذ إســرائيل فــي 

ــدان”. املي

وفــي »فيســبوك« كتــب عضــو »الكنيســت« عــن 
ملنــح  مــكان  »ال  شــيكلي،  عميحــاي  »الليكــود« 
ــا  ــة لطامل ــازات اقتصادي ــطينية امتي ــلطة الفلس الس
ــة  ــا لكمي ــني وفق ــور اخملرب ــل أج ــتمرة بتموي ــي مس ه
ــتمرة  ــم او مس ــكبتها أياديه ــي س ــود الت ــاء اليه دم
فــي تربيــة األجيــال الصاعــدة علــى معــاداة الســامية 

ــرائيل”. ــة إس ومحارب

ــة  ــن »الصهيوني ــت« ع ــو »الكنيس ــم عض ــا هاج كم
ــود  ــس محم ــاء الرئي ــر، لق ــن جفي ــار ب ــة« ايتم الديني
عبــاس والوزيــر اإلســرائيلي، »هــم يبصقــون فــي 
وجوهنــا، ميّولــون اإلرهــاب يطلقــون علــى املياديــن 
أســماء قتلــة ومينحــون جائــزة لــكل مــن يقتــل اليهــود 

ــار”. ــم، ع ــب للقائه ــن ذاه ــر األم ووزي

عــن  »الكنيســت«  عضــو  غــرد  »تويتــر«  وفــي 

إن  ســموتريتش  بتســلئيل  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
ــه،  ــاء وعواقب ــأة اللق ــف وط ــت لتخفي ــاوالت بيني »مح
ــن ينجــح فــي إخفــاء احلقيقــة: بعــد مــرور ســنوات  ل
جنــح اليمــني وبجهــود كبــرى فــي دفــن إمكانيــة قيــام 
ــات،  ــة املباحث ــن طاول ــا ع ــطينية وانزله ــة فلس دول
ــة”.31 ــز املنص ــى مرك ــا إل ــت بإعادته ــة بيني ــوم حكوم تق

رفضــا العتقالهــم اإلداري: 6 أســرى يواصلــون إضرابهــم 
عــن الطعام 

يواصــل ســتة أســرى، إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــا العتقالهــم 

اإلداري.

ــان  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــادت هيئ وأف
ــارات  ــق بش ــير راي ــأن األس ــني، ب ــوم اإلثن ــي، الي صحف
ــاس  ــرق طوب ــوب ش ــون جن ــدة طم ــن بل ــا( م )45 عام
ــد  ــا، وق ــذ 16 يوم ــام من ــن الطع ــا ع ــوض إضراب يخ
ــاول  ــن تن ــف ع ــي بالتوق ــة املاض ــوم اجلمع ــذ ي ــدأ من ب
املــاء، وحتتجــزه ســلطات االحتــالل حاليــا داخــل زنازيــن 

ــدو”. ــل »مج معتق

ــي  ــع صح ــر بوض ــارات مي ــير بش ــى أن األس ــارت إل وأش
صعــب، فهــو مبتــور اليديــن منــذ عــام 2002، إضافــة 
الــى ذلــك فقــد خســر مــن وزنــه مــا يقــارب )17( كغــم 

منــذ شــروعه باإلضــراب.

ــارات  ــير بش ــل األس ــد اعتق ــالل ق ــش االحت وكان جي
ــال إداري،  ــر اعتق ــه أم ــدر بحق ــخ 2021/7/23، وص بتاري
ــابق  ــير س ــو أس ــة، وه ــه أي تهم ــه ل ــن دون أن توج م
تعــرض الــى االعتقــال ثــالث مــرات، وكان مجمــوع 
مــا قضــاه داخــل ســجون االحتــالل 8 أعــوام، وهــو أب 

ــاء. ــبعة أبن لس

إضرابهــم  آخــرون  أســرى  خمســة  يواصــل  كمــا 
ــارات،  ــير بش ــب األس ــى جان ــام، إل ــن الطع ــوح ع املفت
ــن دورا  ــا(، م ــفوس )32 عام ــد الفس ــير كاي ــم: األس وه
ــوم الـــ54  ــه للي ــل إضراب ــذي يواص ــل، ال ــوب اخللي جن
علــى التوالــي، واألســير مقــداد القواســمة )24 عامــا( 
مــن اخلليــل، وهــو مضــرب لليــوم 47، واألســير املهندس 
عــالء األعــرج )34 عامــا( مــن طولكــرم، إضرابــه لليــوم 
29، واألســير هشــام أبــو هــواش مــن دورا/ اخلليــل، لليوم 

الـــ21، وشــادي أبــو عكــر لليــوم 13 علــى التوالــي.

ــجون  ــالل وإدارة الس ــة االحت ــة، حكوم ــت الهيئ وحمل
ــني عــن  ــاة االســرى املضرب ــة عــن حي املســؤولية كامل

ــي.32 ــور الصح ــذ بالتده ــام، واآلخ الطع
31  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

32  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفار
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االحتــالل يســتولي علــى تســجيالت كاميــرات مراقبــة 
فــي بيــت حلم 

ــني،  ــوم اإلثن ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق اس
ــي  ــزل ف ــن من ــة م ــرات مراقب ــجيالت كامي ــى تس عل

مدينــة بيــت حلــم. 

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
ــل املعطــي فــي  ــم خلي ــزل املواطــن إبراهي داهمــت من
ــتولت  ــم، واس ــت حل ــط بي ــح وس ــل املوال ــة جب منطق
ــه.33 ــة علي ــة املثبت ــرات املراقب ــجيالت كامي ــى تس عل

اإلعــالم اإلســرائيلي: 6 أســرى فلســطينيني يتمكنــون 
مــن الفــرار مــن معتقــل »اجللبــوع”

قالــت وســائل إعــالم إســرائيلية، نقــال عن إدارة ســجون 
ــن  ــوا م ــطينيني، متكن ــرى فلس ــتة أس ــالل، إن س االحت
الفــرار مــن ســجن اجللبــوع قــرب بيســان، فجــر اليــوم 

اإلثنــني.

ــرى  ــإن األس ــرائيلية، ف ــالم اإلس ــائل اإلع ــب وس وبحس
ــل  ــروه داخ ــق حف ــق نف ــن طري ــرار ع ــن الف ــوا م متكن

ــل. املعتق

ــوع،  ــجن اجللب ــن س ــروا م ــن ف ــرى الذي ــت أن األس وادع
هــم: محمــود عبــد اهلل عارضــة )46 عامــا( مــن 
عرابــة، معتقــل منــذ عــام 1996، محكــوم مــدى 
ــة  ــا( مــن عراب احلياة،  محمــد قاســم عارضــة )39 عام
معتقــل منــذ عــام 2002، ومحكــوم مــدى احليــاة، 
ــا  ــر الباش ــن بي ــا( م ــادري )49 عام ــود ق ــوب محم يعق
معتقــل منــذ عــام 2003، ومحكــوم مــدى احليــاة، أيهم 
نايــف كممجــي )35 عامــا( مــن كفــر دان معتقــل منــذ 
ــدي )46  ــا زبي ــاة، وزكري عــام 2006 ومحكــوم مــدى احلي
عامــا( مــن مخيــم جنــني معتقــل منــذ عــام 2019 ومــا 
ــا(  ــات )26 عام ــوب انفيع ــل يعق ــا، ومناض ــزال موقوف ي

ــام 34.2019 ــذ ع ــل من ــد معتق ــن يعب م

الثاثاء 2021/9/7

املنحــة  صــرف  إجــراءات  إجنــاز  العمــادي: 
القطريــة لألســر بالتنســيق مــع األمم املتحــدة

أعلــن الســفير محمــد العمــادي رئيــس اللجنــة 
القطريــة إلعــادة إعمــار غــزة أنــه ُعقــدت خــالل األيــام 
ولقــاءات  اجتماعــات  »سلســلة  املاضيــة  األخيــرة 
مكثفــة مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة بشــأن 
ــزة«. ــاع غ ــي قط ــتقرار ف ــدوء واالس ــة اله ــت حال تثبي

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وأوضــح العمــادي فــي بيــان صــدر عــن اللجنــة 
القطريــة أمــس، وتلقــت »األيــام« نســخة عنــه أنــه »مت 
االتفــاق علــى إعــادة فتــح املعابــر بشــكل كامــل أمــام 
احتياجــات القطــاع الرئيســية مــع تقــدمي التســهيالت 
اخملتلفــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد جميــع األطــراف 
علــى اخلــروج مــن الوضــع املتــأزم وتخفيــف حــدة 

ــة«. ــي املنطق ــر ف ــان والتوت االحتق

ــورة  ــاءات املذك ــات واللق ــادي أن االجتماع ــد العم وأك
ــي  ــا ف ــاء عليه ــيتم البن ــة س ــج إيجابي ــت نتائ »حقق
كافــة امللفــات والقضايــا التــي تتعلــق بتحســني 
ظــروف احليــاة لســكان قطــاع غــزة بالتنســيق الكامــل 
ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــدة والس ــع األمم املتح م
ــى أن »هــذه  ــاً إل ــع األطــراف« منوه ــق مــع جمي وبتواف
ــى  ــي الواضــح عل ــر اإليجاب ــج ســيكون لهــا األث النتائ

ــاع«. ــي القط ــي ف ــع املعيش ــني الواق حتس

وأشــار إلــى أنــه مت االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات 
ــة لألســر املتعففــة  املتعلقــة بصــرف املنحــة القطري
فــي قطــاع غــزة باالتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية 
ــرف  ــة الص ــدء بعملي ــيتم الب ــث س ــدة، حي واألمم املتح
بحســب اآلليــة املتفــق عليهــا مــع األمم املتحــدة خــالل 
ــدة  ــتكمال األمم املتح ــد اس ــك بع ــاري وذل ــهر اجل الش
ــرف. ــة الص ــة بعملي ــة املتعلق ــراءات الفني ــة اإلج لكاف

أنــه ســيتم صــرف منحــة موظفــي غــزة  وبــني 
ــام  بالتنســيق مــع الســلطة الفلســطينية خــالل األي

القادمــة وبالتوافــق مــع مختلــف األطــراف.

حتّمــل  علــى  األطــراف  »كافــة  العمــادي  وحــث 
الهــدوء واالســتقرار  مســؤولياتها للحفــاظ علــى 
بهــدف حتســني أوضــاع الســكان الذيــن يعيشــون 
ــة، وكــي تتمكــن  ــة فــي الصعوب ــاً إنســانية غاي ظروف
كذلــك املنظمــات واملؤسســات الدوليــة مــن اســتئناف 
ــار  ــادة اإلعم ــا إع ــا فيه ــة مب ــاريع اخملتلف ــذ املش تنفي
ودعــم القطاعــات اخملتلفــة بغــزة وأهمهــا قطــاع 

الصحــة«.35

القــدس: تشــييع خــاص جلثمــان جنــدي أردنــي 
استشــهد عــام 7691 إلــى املقبــرة اليوســفية

ــدي  ــان جن ــس، جثم ــون، أم ــطينيون وأردني ــيع فلس ش
أردنــي استشــهد خــالل حــرب 1967 الــى مثــواه األخيــر 
باملقبــرة اليوســفية فــي القــدس الشــرقية احملتلــة بعد 

أداء الصــالة عليــه فــي املســجد األقصــى.

ــراد  ــاركة أف ــرة مبش ــي املقب ــان ف ــييع اجلثم ــرى تش وج

35  جريدة األيام
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مــن القــوات املســلحة األردنيــة مبراســم عســكرية فــي 
خطــوة غيــر مســبوقة.

ــى رفــات اجلنــدي بالقــرب مــن حــي  ــور عل وكان مت العث
الشــيخ جــراح، منتصــف الشــهر املاضــي، خــالل 
ــى  ــه عل ــى جانب ــر ال ــث عث ــرائيلية حي ــات إس حفري

ــي. ــش األردن ــة للجي ــوذة تابع ــاعة وخ ــكني وس س

ــرائيلية،  ــة واإلس ــان األردني ــت احلكومت ــاً تواصل والحق
حيــث مت تأكيــد أن اجلنــدي أردنــي استشــهد خــالل حرب 

1967 ولكــن لــم يتــم اإلعــالن رســمياً عــن اســمه.

وجــرت أمــس مراســم عســكرية أردنيــة مت خاللهــا نقل 
رفــات اجلنــدي فــي تابــوت مت وضــع العلــم األردنــي عليه، 

حيــث جــرى نقله إلــى املســجد األقصــى36.

الرئيــس يســتقبل وفــداً مــن منظمــات اجملتمــع 
املدنــي وحقــوق االنســان

ــة  ــي مواجه ــي ف ــف الداخل ــدة الص ــة وح ــد أهمي اك
ــه ــعبنا وقضيت ــة بش ــات احملدق التحدي

- شــدد علــى أهميــة حريــة الــرأي فــي إطــار القوانــني 
ذات العالقــة

ــمح  ــن نس ــة ول ــات العام ــراء االنتخاب ــزون الج - جاه
بــأي محــاوالت لاللتفــاف علــى احلــق الفلســطيني فــي 

ــى القــدس الســيادة عل

ــاس،  ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــتقبل رئي  اس
ــة  ــي مدين ــة ف ــر الرئاس ــاء، مبق ــوم الثالث ــاء الي مس
ــوق  ــي وحق ــع املدن ــات اجملتم ــن منظم ــداً م رام اهلل، وف

ــان. االنس

وأكــد ســيادته، خــالل اللقــاء، علــى اننــا شــركاء 
ــي  ــطيني ف ــعبنا الفلس ــوق ش ــن حق ــاع ع ــي الدف ف
ــة  ــة لتصفي ــه الهادف ــالل ومخططات ــة االحت مواجه

الفلســطينية. القضيــة 

كمــا أكــد الســيد الرئيــس، علــى أهميــة وحــدة الصف 
ــعبنا  ــة بش ــات احملدق ــة التحدي ــي مواجه ــي ف الداخل

وقضيتــه وعلــى اهميــة تصليــب اجلبهــة الداخليــة .

وشــدد ســيادته، علــى أهميــة حريــة الــرأي فــي إطــار 
القوانــني ذات العالقــة، مجــدداً تأكيــده علــى مــا جــاء 
فــي املرســوم الرئاســي رقــم 5 لعــام 2021 بشــأن تعزيز 

احلريــات العامــة.

واكــد الرئيــس، علــى أهميــة االســتمرار فــي التواصــل 

36  جريدة األيام

مــا بــني مؤسســات اجملتمــع املدنــي ومؤسســات الدولــة 
الرســمية، ضمــن اطــار العمــل التكاملــي.

ــورات  ــر التط ــورة اخ ــي ص ــور ف ــس، احلض ــع الرئي ووض
ــأن  ــي او الش ــع السياس ــق بالوض ــا يتعل ــواء فيم س

ــة. الداخلي

ــة  ــى أهمي ــيادته، عل ــد س ــة، أك ــف املصاحل ــي مل وف
تعزيــز األجــواء وتهيئــة املناخــات الدميقراطيــة واحلوارات 
ــأن  ــت ب املعمقــة، مجــددا التأكيــد علــى املوقــف الثاب
ــزام  ــب االلت ــة تتطل ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم تش

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش بق

وأشــار ســيادته، إلــى اننــا جاهــزون إلجــراء االنتخابــات 
ــا  ــة القــدس، وبانن العامــة، وفــي مقدمتهــا فــي مدين
لــن نســمح بــأي محــاوالت لاللتفــاف علــى احلــق 

ــدس. ــى الق ــيادة عل ــي الس ــطيني ف الفلس

الوفــد، فــي مداخالتهــم،  أكــد أعضــاء   بدورهــم 
وقوفهــم مــع القيــادة فــي مواجهــة الضغوطــات 

اخلارجيــة التــي متــس حقــوق شــعبنا الثابتــة.

كمــا جــرى احلديــث حــول احتــرام احلريــات العامــة، ومت 
االتفــاق علــى اســتمرار احلــوار وتبــادل اآلراء، ســواء فيما 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــي واخلارج ــأن الداخل ــق بالش يتعل

ــي.37 ــع املدن ــة واجملتم ــات الدولي املؤسس

األربعاء 2021/9/8  

إسرائيل تستعد لشن حرب ضد غزة

كشــفت مصــادر عبريــة النقــاب، عــن أن القيــادة 
اجلنوبيــة فــي جيــش االحتالل، تســتعد إلمكانية فشــل 
املفاوضــات حــول خطــط حتويــل األمــوال القطريــة إلــى 

غــزة، وتصعيــداً عســكرياً فــي املســتقبل القريــب.

أن  إلــى  العبــري،  اإلخبــاري  »والــال«  موقــع  وأشــار 
إذا لــم تقبــل  بأنهــا  تهديــدات حركــة »حمــاس« 
مطالبهــا فلــن تتــردد فــي رفــع ألســنة اللهــب خــالل 

عيــد رأس الســنة العبريــة.

وقــال مســؤولون كبــار فــي اجليــش للموقــع : إن »اجليش 
مســتعد جلميــع الســيناريوهات، مبــا فــي انــدالع حــرب 

فــي املســتقبل املنظــور«. 

املواجهــات  صعــدت  »حمــاس«  أن  املوقــع  وأضــاف 
علــى طــول جنــود قطــاع غــزة فــي األســابيع األخيــرة 
للتعبيــر عــن معارضتهــا لتحويــل األمــوال مــن قطــر 
ــلطة  ــدة والس ــالل األمم املتح ــن خ ــزة، م ــاع غ ــى قط إل

37  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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الفلســطينية، مشــيراً إلــى أن مقتــل جندي إســرائيلي 
فــي القطــاع كان بدايــة التصعيــد الــذي مــا زال 

ــف. ــم يتوق ــتمراً ول مس

ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــم م ــر وبدع ــر ومص ــني أن قط وب
تعمــل على إقنــاع »حمــاس« بالتنــازل والســماح لآللية 
اجلديــدة بالعمــل، وأشــار املوقــع العبــري، إلــى أنــه علــى 
ــاء  ــدأت أنب ــرة، ب ــاعات األخي ــي الس ــه ف ــن أن ــم م الرغ
ــول  ــطينية ح ــالم الفلس ــائل اإلع ــي وس ــور ف بالظه
ــرائيل  ــر وإس ــر ومص ــني قط ــه ب ــل إلي ــاق مت التوص اتف
حــول مخطــط جديــد لتحويــل األمــوال، إال أن القيــادة 
ــيكون  ــه س ــاً بأن ــي انطباع ــش ال تعط ــة للجي اجلنوبي
هنــاك ســالم علــى طــول احلــدود فــي األســابيع املقبلة، 
ــدالع قتــال ضــد »حمــاس« إلــى  وتســتعد الحتمــال ان

درجــة االنحــدار إلــى حملــة واســعة.

قــوات  بنشــر  قــام  اجليــش  أن  »والــال«  وأوضــح 
ــت  ــزة، ونصب ــن غ ــدود م ــول احل ــى ط ــة، عل احتياطي
ــالال  ــة، ت ــادة اجلنوبي ــة للقي ــية التابع ــه الهندس قوات
ــت  ــي الوق ــا مت ف ــي، بينم ــبوع املاض ــراب األس ــن الت م
نفســه وضــع عناصــر حمايــة للجنــود، ومت جتديــد أوامــر 
ــب،  ــة تأه ــي حال ــاط ف ــوات االحتي ــع ق ــة، ووض املعرك

ــتوطنات.38  ــول املس ــدود وح ــول احل ــى ط عل

مخــاوف فلســطينية مــن إقــدام إســرائيل 
علــى اغتيــال 6 أســرى

تســيطر حالــة مــن اخلــوف والقلــق علــى عائــالت ســتة 
ــجن  ــن س ــهم م ــرروا أنفس ــطينيني ح ــرى فلس أس
إســرائيلي خشــية تعــرض حياتهــم للخطــر فــي ظــل 

مطــاردة األمــن اإلســرائيلي لهــم.

واتهمــت عائــالت األســرى الفلســطينيني الســتة 
لفظيــاً  بتهديدهــا  إســرائيليني  مخابــرات  ضبــاط 
الســجن  مــن  الفاريــن  ابنائهــم  بتســليم  إمــا 
ــيتم  ــم وإال س ــن وجوده ــى أماك ــة عل ــدم التغطي وع

جســدياً. تصفيتهــم 

ــود  ــار محم ــير الف ــقيق األس ــة ش ــول رداد عارض ويق
عارضــة مــن بلــدة »عرابــة« جنوب جنــني »شــينخوا« إن 
العائــالت تخشــى فعليــاً علــى حيــاة أبنائهــم وأن يتــم 
ــوات  ــل ق ــن قب ــتمرة م ــاردة املس ــاء املط ــم أثن اغتياله

ــرائيلية. ــن اإلس األم

ــوم  ــتطع الن ــم يس ــه ل ــال ان ــذي ق ــة ال ــاف عارض وأض
اغتيــال  عمليــة  أن  املاضيــة  قبــل  الليلــة  طيلــة 
ــرائيل  ــى إس ــتعبدة عل ــت مس ــتة ليس ــرى الس األس

38  جريدة القدس

التــي اســتنفرت كافــة قواتهــا البريــة واجلويــة بهــدف 
ــن.  ــرى الفاري ــن األس ــة ع ــى معلوم ــول إل الوص

ــعادة  ــني الس ــا ب ــه م ــدأ وج ــذي ب ــة ال ــر عارض وذك
ــى  ــوف عل ــه واخل ــزاع حريت ــن انت ــقيقة م ــن ش لتمك
ــات  ــل حيثي ــكل متواص ــع بش ــة تتاب ــه أن العائل حيات
األمــر، داعيــاً كافــة اجلهــات إلــى حمايــة األســرى 

الســتة واحلفــاظ عليهــم.

ــى  ــالمي عل ــاد اإلس ــة اجله ــذرت حرك ــا ح ــن جانبه م
ــش  ــد البط ــي خال ــا السياس ــو مكتبه ــان عض لس
ــن  ــس األول م ــزة أم ــط غ ــت وس ــرة نظم ــالل تظاه خ
إقــدام إســرائيل علــى اغتيــال األســرى الســتة، مهــدداً 

ــك. ــت بذل ــال قام ــال« ح ــن غ ــع »ثم ــا بدف إياه

ــذ  ــرائيلية من ــن اإلس ــوات األم ــل ق ــك تواص ــوازاة ذل مب
ســاعات صبــاح أمــس األول حتــى اآلن عمليــات البحــث 
ــرى  ــط ق ــي محي ــق ف ــيط الدقي ــش والتمش والتفتي
ــول  ــي احلص ــالً ف ــني أم ــي جن ــطينية ف ــدات فلس وبل
ــة  ــادر أمني ــادت مص ــا أف ــب م ــة، بحس ــى معلوم عل

ــينخوا«. ــة »ش ــة وكال ومحلي

ــززة  ــرائيلي مع ــش اإلس ــوات اجلي ــادر أن ق ــرت املص وذك
ــن  ــت أماك ــية داهم ــود وكالب بوليس ــل جن ــات نق بآلي
مهجــورة وكرفانــات شــرق املدينــة، كمــا أجــرت عمليات 
واســعة فــي األراضــي الزراعيــة وســط انتشــار واســع 

للحواجــز العســكرية.

ــال  ــة »كان« إن أعم ــرائيلية العام ــة اإلس ــال اإلذاع وق
البحــث عــن الســجناء مســتمرة دون هــوادة، مشــيرة 
ــت  ــجن وثق ــة للس ــة التابع ــرات املراقب ــى أن كامي إل
يتابعــوا  لــم  الســجانني  أن  غيــر  الفــرار  عمليــة 

ــي. ــت الفعل ــي الوق ــرات ف الكامي

تفحــص  الســجون  مصلحــة  أن  اإلذاعــة  وأفــادت 
شــبهات حــول احتماليــة نــوم احلارســة التــي تواجــدت 
ــا  ــرج منه ــي خ ــة الت ــرب الفوه ــة ق ــرج املراقب ــي ب ف

ــتة.  الس

ــات،  ــاط املعلوم ــن نق ــرات م ــا العش ــاف: »فحصن وأض
ــاك أي  ــس هن ــة، لي ــام العملياتي ــرات امله ــا عش نفذت
ــرائيلي  ــؤول اإلس ــح املس ــاردة«، وأوض ــي املط ــدم ف تق
»لتكــون  الصبــر  املزيــد مــن  تتطلــب  املســألة  أن 
صــورة واضحــة«، مضيفــاً أن فرضيــة عبــور املعتقلــني 

ــاً. ــزة أيض ــل غ ــط، ب ــمل األردن فق ــدود، ال تش للح

وقــال الضابــط إن »الشــرطة اإلســرائيلية مســتعدة ال 
ــر  ــات فــي وقــت قصي ــزال قــوات خاصــة مــن املروحي ت
فــي أي وقــت داخــل اســرائيل«، مشــيراً إلــى أنــه حــال 
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ــم  ــض عليه ــالل القب ــن خ ــع الفاري ــكاك م ــدث احت ح
ــاً صعبــاً«. فســيكون ذلــك »حدث

الشــرطة  فــي  كبيــر  ضابــط  قــال  جهتــه،  مــن 
يحــاول  أن  احتمــال  إنــه ال يســتبعد  اإلســرائيلية، 

غــزة. إلــى قطــاع  الوصــول  الفاريــن،  األســرى 

ونقــل موقــع »والــال« االخبــاري العبــري، عــن الضابــط 
قولــه، إن جميــع اخليــارات مطروحــة علــى الطاولــة مبــا 

فيهــا إمكانيــة محاولــة وصولهــم للقطــاع.

األول،  أمــس  نشــر  قــد  اإلســرائيلي  اجليــش  وكان 
مبســاعدة الشــرطة العســكرية، حواجــز فــي محيــط 
مناطــق قريبــة مــن غــزة خشــية مــن إمكانيــة وصــول 
ــول  ــة الدخ ــق ومحاول ــك املناط ــتة، لتل ــرى الس األس

ــاع. للقط

»يديعــوت  صحيفــة  قالــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
أحرونــوت« العبريــة، علــى موقعهــا اإللكترونــي، إن 
قــوات االحتــالل عثــرت فــي قريــة الناعــورة علــى مالبس 
يشــتبه أن تكــون لألســرى الســتة، مضيفــة: علــى مــا 
ــي  ــتمروا ف ــة واس ــي القري ــرى ف ــتحم األس ــدو اس يب

ــم«. طريقه

وتابعــت: »تواصــل الشــرطة اإلســرائيلية مداهمــة 
املنــازل في قريــة الناعــورة وتواصــل مصــادرة الكاميرات 
للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول األســرى«.

وكانــت قــوات معــززة مــن الشــرطة اإلســرائيلية 
والوحــدات اخلاصــة التابعــة لهــا وجهــاز األمــن العــام 
»الشــاباك«، قــد شــاركت منــذ ســاعات الصبــاح أمــس 
الباكــر، بحملــة تفتيــش واســعة فــي قريتــي الناعــورة 
وطمــرة الزعبيــة مبنطقــة مــرج ابــن عامــر، بحثــاً عــن 

ــتة. ــرى الس األس

ــبان  ــل 3 ش ــالل اعتق ــة أن االحت ــادر محلي ــال مص وق
فلســطينيني مــن بلــدة الناعــورة فــي الداخــل احملتــل، 
ــاد  ــات البحــث عــن األســرى، فيمــا أف فــي إطــار عملي
شــهود عيــان بــأن قــوات كبيــرة من الشــرطة انتشــرت 
ــات  ــث والتفتيش ــال البح ــل أعم ــة وتواص ــي املنطق ف

ــة.  ــق عام ــاجد ومراف ــت مس ــي طال الت

اإلعــالم  وســائل  أوردهــا  التــي  التقاريــر  وتشــير 
اإلســرائيلية أمــس، حــول األســرى الســتة الذيــن 
نفــذوا عمليــة الهــروب الناجحــة مــن ســجن اجللبــوع، 
ــرائيليةن  ــة اإلس ــزة األمني ــن األجه ــال ع ــا نق وجميعه
ــود  ــكان وج ــول م ــن ح ــدم تيق ــارب وع ــود تض ــى وج إل

ــرى. األس

التــي نشــرها موقــع  فبينمــا أشــارت التقديــرات 
ــدود،  ــازوا احل ــم يجت ــرى ل ــى أن األس ــس، إل ــال«، أم »وال
تقــول التقديــرات التــي نشــرها موقــع »هآرتــس« أيضاً، 
أن عــدداص مــن األســرى غــادروا مناطــق اخلــط األخضــر 
عبــر ســيارات انتظرتهــم، واحتمــال كبيــر أنهــم فــروا 

ــى األردن. إل

كمــا تشــير التقديــرات امليدانيــة ألجهــزة األمــن 
ــرى  ــى أن األس ــال«، إل ــع »وال ــا موق ــرائيلية أورده اإلس
ــة  ــة الغربي ــى الضف ــلل إل ــن التس ــوا م ــم يتمكن »ل
ومــا زالــوا فــي األراضــي اإلســرائيلية، علــى حــد تعبيــر 

ــوط.  ــر بوحب ــع، أمي ــي املوق ــكري ف ــل العس املمحل

ومــع ذلــك، ال يوجــد أي دليــل لــدى اجليــش اإلســرائيلي 
ــم  ــرى، رغ ــود األس ــكان وج ــول م ــة ح ــزة األمني واألجه
ــد  ــرى ق ــأن األس ــرطة ب ــاز الش ــدى جه ــة ل الفرضي
انقســموا إلــى مجموعتــني وأن »بعضهــم عبــروا اخلــط 
ــم،  ــت تنتظره ــي كان ــات الت ــاعدة املركب ــر مبس األخض
ومــن املرجــح أنهــم فــروا إلــى األردن وال مؤشــرات علــى 

ذلــك لــدى اجليــش واألجهــزة األمنيــة«.

وشــددت »هآرتــس« علــى أن »طــرف خيــط إلــى اآلن عند 
األجهــزة األمنيــة«، ونقلتــت الصحيفــة عــن مســؤول 
ــاك  ــو اإلمس ــمى ه ــدف األس ــرطة أن »اله ــي الش ف
بالفاريــن الســتة، لكــن يجــب القــول أن األمــر يحتــاج 

ــر«ز ــر مــن الصب ــى الكثي إل

ــرائيلية  ــة اإلس ــزة األمني ــس« أن األجه ــرت »هآرت وذك
ــن،  اســتجوبت العشــرات مــن األســرى واألســرى احملرري
ومــع مــرور الوقــت، يتحــول ثقــل التحقيــق إلــى احملــور 
االســتخباراتي، الــذي يقــع بشــكل أســاس ضمــن 

ــاباك«. ــؤولية الش ــاق مس نط

وصــرح مســؤول كبيــر فــي الشــرطة اإلســرائيلية 
ــع كل  ــل م ــاز »يتعام ــأن اجله ــس« ب ــة »هآرت لصحيف
معلومــة ويقلــب كل حجــر«، غيــر أن »جميــع أجتاهــات 
ــى أي  ــؤد إل ــم ت ــس األول، ل ــا أم ــق مت فحصه التحقي

ــج«.  نتائ

ــن  ــزة األم ــى أن أجه ــة، إل ــة العبري ــت الصحيف ولفت
ــو  ــورة ه ــل خط ــال األق ــرى أن »االحتم ــرائيلية ت اإلس
فــرار األســرى إلــى الضفــة الغربيــة، بســبب الســيطرة 
اإلســرائيلية علــى املنطقــة وبعــد املســافة عــن 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــرائيلية، وم ــكنية اإلس ــات الس التجمع
ــى  ــتؤدي عل ــني س ــة جن ــي منطق ــة ف ــذ عملي تنفي

ــن«. ــوات األم ــع ق ــف م ــتباك عني ــى اش ــح إل األرج

ونقلــت »هآرتــس« عــن مســؤولني فــي الشــرطة 
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ــث  ــاردة والبح ــات املط ــل عملي ــأن تتواص ــم ب تقديراته
عــن األســرى إلــى مــا بعــد عيــد العــرش الــذي ينتهــي 

ــر«. ــل تقدي ــى أق ــاري »عل ــول اجل ــي 27 أيل ف

وذكــر موقــع »والــال« أن اجليــش اإلســرائيلي عــزز قواتــه 
ــى  ــة وعل ــى احلــدود اإلســرائيلية – األردني املتمركــزة عل
ــان  خــط التمــاس احلــدودي شــمالي إســرائيل مــع لبن
وســورية، وأقــام صبــاح أمــس، 89 حاجــزاً فــي منطقــة 

ــل. الشــمال بالداخ

وبحســب املوقــع، تواصــل الوحــدة القطريــة للتحقيــق 
مــع الســجانني التابعــة لوحــدة الهــاف »433«، جمــع 
ــي أن  ــتباه ف ــجن، لالش ــي الس ــن موظف ــهادات م الش
االســرى تلقــوا مســاعدة مــن الســجانني أو موظفــي 

الســجن ســاهمت فــي هروبهــم.

وأشــارت »هآرتــس« إلــى أن الفرضيــة التــي تقــود عمــل 
ــاز،  ــام للجه ــش الع ــات املفت الشــرطة، مبوجــب تعليم
ــذ  ــيحاولون تنفي ــرى س ــي أن األس ــبتاي، ه ــوب ش يعق
ــة  ــي 720 دوي ــرطة حوال ــرت الش ــه نش ــة، وعلي عملي

فــي جميــع أنحــاء إســرائيل. 39

ــف  ــدة الص ــة وح ــى أهمي ــد عل ــس يؤك الرئي
ــرأي  ــة ال ــة حري ــى أهمي ــدد عل ــي ويش الداخل

ــن ــار القوان ــي إط ف

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، مســاء أمــس، مبقــر 
ــات  ــن منظم ــداً م ــة رام اهلل، وف ــي مدين ــة ف الرئاس

ــان. ــوق اإلنس ــي وحق ــع املدن اجملتم

وأكــد الرئيــس خــالل اللقــاء، علــى أننــا شــركاء 
ــي  ــطيني ف ــعبنا الفلس ــوق ش ــن حق ــاع ع ــي الدف ف
ــة  ــة لتصفي ــه الهادف ــالل ومخططات ــة االحت مواجه

الفلســطينية. القضيــة 

كمــا أكــد علــى أهميــة وحــدة الصــف الداخلــي فــي 
مواجهــة التحديــات احملدقــة بشــعبنا وقضيتــه وعلــى 

أهميــة تصليــب اجلبهــة الداخليــة.

ــار  ــي إط ــرأي ف ــة ال ــة حري ــى أهمي ــس عل ــدد الرئي وش
القوانــني ذات العالقــة، مجــدداً تأكيــده علــى مــا جــاء 
فــي املرســوم الرئاســي رقــم 5 لعــام 2021 بشــأن تعزيز 

احلريــات العامــة.

ــني  ــل ب ــي التواص ــتمرار ف ــة االس ــى أهمي ــد عل وأك
الدولــة  ومؤسســات  املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات 

التكاملــي. العمــل  الرســمية، ضمــن إطــار 
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ــورات  ــر التط ــورة آخ ــي ص ــور ف ــس، احلض ــع الرئي ووض
ــأن  ــي أو الش ــع السياس ــق بالوض ــا يتعل ــواء فيم س

ــة. الداخلي

ــة  ــى أهمي ــس عل ــد الرئي ــة، أك ــف املصاحل ــي مل وف
تعزيــز األجــواء وتهيئــة املناخــات الدميقراطيــة واحلوارات 
ــأن  ــت ب املعمقــة، مجــددا التأكيــد علــى املوقــف الثاب
ــزام  ــب االلت ــة تتطل ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم تش

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش بق

ــات  ــا جاهــزون إلجــراء االنتخاب ــى أنن وأشــار الرئيــس إل
ــا  ــة القــدس، وبأنن العامــة، وفــي مقدمتهــا فــي مدين
لــن نســمح بــأي محــاوالت لاللتفــاف علــى احلــق 

 الفلسطيني في السيادة على القدس. 
فــي مداخالتهــم،  الوفــد،  أعضــاء  أكــد  بدورهــم، 
وقوفهــم مــع القيــادة فــي مواجهــة الضغوطــات 

اخلارجيــة التــي متــس حقــوق شــعبنا الثابتــة.

كمــا جــرى احلديــث حــول احتــرام احلريــات العامــة، ومت 
االتفــاق علــى اســتمرار احلــوار وتبــادل اآلراء، ســواء فيما 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــي واخلارج ــأن الداخل ــق بالش يتعل

ــي.40 ــع املدن ــة واجملتم ــات الدولي املؤسس

االحتــال يقمــع فعاليــة ضــد االســتيطان 
قــرب يطــا اقتحــام جديــد لـ«األقصــى«، وإغاق 

»اإلبراهيمــي«

ــة  ــس، نتيج ــاق، أم ــني باالختن ــرات املواطن ــب عش أصي
ــه  ــذي أطلقت ــوع، ال ــيل للدم ــاز املس ــاق الغ استنش
قــوات االحتــالل خــالل قمعهــا فعاليــة، إلقامــة خيمــة 
اعتصــام فــي قريــة التوانــة جنــوب شــرقي يطــا 
جنــوب اخلليــل، احتجاجــا علــى التوســع االســتيطاني 
ــداء علــى ممتلــكات املواطنــني، ونظمتهــا هيئــة  واالعت
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، وجلــان احلمايــة والصمــود، 

وإقليــم حركــة فتــح فــي يطــا.

وذكــر راتــب اجلبــور منســق جلــان مقاومــة اجلــدار 
االحتــالل  قــوات  إن  اخلليــل،  جنــوب  واالســتيطان 
أطلقــت الغــاز املســيل للدمــوع وقنابــل الصــوت 
ــرب  ــدت بالض ــة، واعت ــي الفعالي ــاركني ف ــى املش عل
علــى الصحافيــني، ورئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار 

وليــد عســاف. واالســتيطان 

كمــا احتجــزت قــوات االحتــالل عــددا مــن الصحافيــني 
والنشــطاء، عــرف منهــم الصحافــي مصعــب شــاور، 
الهذالــني،  ومحمــد  الهذالــني،  ســليمان  واملســن 
باإلضافــة الــى متضامنــني أجانــب، أفــرج عنهــم بعــد 
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ــم. ــن احتجازه ــاعة م س

ــة  ــي الفعالي ــاركني ف ــالل املش ــوات االحت ــت ق ومنع
ــة،  ــرق التوان ــرة ش ــة احلم ــى منطق ــول إل ــن الوص م
حيــث يحــاول مســتوطنو »ماعــون« و«حافــات ماعــون«، 
املواطنــني  وأراضــي  للميــاه  بئــر  علــى  الســيطرة 
ميارســون  أنهــم  كمــا  املنطقــة،  فــي  الزراعيــة 
اعتــداءات يوميــة بحــق املواطنــني كحــرق للمزروعــات، 
وتقطيــع لألشــجار، ومنعهــم مــن الوصــول الــى 
أراضيهــم، متهيــدا للســيطرة عليهــا لصالــح التوســع 

االســتيطاني.

وفــي اخلليــل، أغلقــت ســلطات االحتــالل، جميــع 
أروقــة وســاحات احلــرم اإلبراهيمــي فــي املدينــة، أمــام 
املصلــني؛ بحجــة تأمــني احتفــال املســتوطنني بـ«عيــد 

ــة«.41 ــنة العبري رأس الس

احلركــة األســيرة تعلــن النفيــر العــام فــي 
االحتــال ســجون 

اليــوم  كشــفت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، 
األربعــاء، أن احلركــة األســيرة فــي ســجون ومعتقــالت 
ــر العــام، والتمــرد علــى كافــة  االحتــالل أعلنــت النفي
ــراءات  ــتمرار اإلج ــال اس ــي ح ــجون، ف ــني إدارة الس قوان
القمعيــة والعقابيــة املتخــذة بحقهــم لليــوم الثالــث 
ــن  ــرى م ــتة أس ــن س ــد متك ــك بع ــي، وذل ــى التوال عل
انتــزاع حريتهــم بالهــروب مــن خــالل نفــق مــن ســجن 

ــوع”. »جلب

ــاورات  ــي، أن مش ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الهيئ وأوضح
ســريعة حدثــت بــني قــادة احلركــة فــي الســجون 
واملعتقــالت، ومت االتفــاق علــى التصــدي لهجمــات 
وحــدات القمــع اخلاصــة وشــرطة الســجون بــكل 
الوســائل والطــرق، ولــن يتــم اخلضــوع لهذه املمارســات 
ــكري. ــل العس ــن الفش ــة م ــدة، النابع ــة احلاق العنصري

ــالل وأجهزتهــا تعمــل  ــى أن حكومــة االحت وأشــارت إل
علــى تغطيــة فشــلها وانكســارها أمــام اإلرادة الصلبة 
ــة  ــة شرس ــالل هجم ــن خ ــطينيني، م ــرى الفلس لألس
علــى األســرى داخــل الســجون واملعتقــالت، وعلــى أبناء 
ــي  ــاالت، الت ــات واالعتق ــالل االقتحام ــن خ ــعبنا م ش
ــالت األســرى  ــى أســر وعائ ــة عل ــة املاضي تركــزت الليل

الســتة الذيــن خرجــوا عنــوةً مــن ســجن »جلبــوع”.

الدولــي  للمجتمــع  دعوتهــا  الهيئــة  وجــددت 
ومؤسســاته للتحــرك الفــوري لوضــع حــد لهــذا اجلنون 
ــا،  ــرانا ومعتقلين ــع أس ــل م ــي التعام ــرائيلي ف اإلس
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ــاس  ــم واملس ــة عليه ــتمرار الهجم ــى أن اس ــة إل الفت
الســجون  داخــل  الســاحات  كل  سيشــعل  بهــم 
وخارجهــا، وســتكون املؤسســات الدوليــة شــريكة 
فــي هــذه اجلرميــة فــي حــال لــم تتحمــل مســؤولياتها، 
ــاته.42 ــن كل ممارس ــاً ع ــاً حقيقي ــالل ثمن ــيدفع االحت وس
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ــذي  ــاراً ملنف ــال انتص ــجون االحت ــي س ــرد ف مت
لإلجــراءات  ورفضــاً  العظيــم«  »الهــروب 

االنتقاميــة

ــة  ــزة األمني ــش واألجه ــوات اجلي ــت ق ــني واصل ــي ح ف
ــذي  ــن منف ــف ع ــث املكث ــس، البح ــرائيلية، أم اإلس
»الهــروب العظيــم« شــهدت ســجون االحتــالل حالــة 
انتصــاراً  الفلســطينيني  األســرى  قبــل  مــن  متــرد 
ــوع،  ــجن جلب ــن س ــروا م ــن ف ــتة الذي ــرى الس لألس
ــة  ــد احلرك ــة ض ــالل االنتقامي ــراءات االحت ــاً إلج ورفض

ــيرة. األس

ــب  ــجن النق ــي س ــم 6 ف ــرى قس ــعل أس ــد أش فق
ــن،  ــي الزنازي ــار ف ــس، الن ــيعوت(، أم ــراوي )كتس الصح
ــي  ــران ف ــون، الني ــجن رمي ــي س ــرى ف ــعل أس ــا أش فيم
ــة  ــى حمل ــاً عل ــجن؛ احتجاج ــي الس ــَمي 4 و5 ف قس
ــذ  ــرى من ــا األس ــرض له ــي يتع ــة الت ــع الشرس القم

ــي. ــني املاض اإلثن

وقــال مكتب إعالم األســرى ونادي األســير الفلســطيني، 
 إن »املواجهة ستكون مفتوحة«. 

ــدى مصلحــة ســجون  ــد اخلشــية ل ــل، تتزاي فــي املقاب
ــي  ــاع ف ــى األوض ــيطرة عل ــدان الس ــن فق ــالل، م االحت

ــجون. الس

ولفتــت املصــادر إلــى أن النيــران اشــتعلت فــي 7 زنازيــن 
فــي القســم 6، فيمــا أشــار نــادي األســير إلــى »حالــة 
اســتنفار كبيــرة فــي ســجن النقــب«، مؤكــداً أن 
»إشــعال النــار جــاء رداً علــى عمليــات القمــع والتنكيل 

التــي تنفذهــا إدارة الســجون بحــق األســرى«.

ــر  ــن التوت ــة م ــرى، إن »حال ــالم األس ــب إع ــال مكت وق
الشــديد تســود ســجن رميــون فــي ظــل القمــع 
ــاك  ــاع هن ــرى واألوض ــق األس ــتمر بح ــي املس الهمج

وصفــت بالصعبــة جــداً«.

ــرف  ــوا 7 غ ــرى أحرق ــة األس ــى اللحظ ــاف: »حت وأض
ــجن  ــي س ــي ف ــكل جزئ ــرف بش ــل و4 غ ــكل كام بش
ــون«. ــجن رمي ــي س ــمي 4 و5 ف ــي قس ــاً ف ــب وغرف النق

42  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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وقــال نــادي األســير، مســاء أمــس، إّن مــا يجــري داخــل 
إدارة  تشــنها  »حــرب حقيقيــة  االحتــالل،  ســجون 

ــزل«. ــرى الُع ــى األس ــالل عل ــجون االحت س

ــذ  ــا من ــرد تباع ــي ت ــات الت ــاً للمعلوم ــاف: »وفق وأض
الصبــاح، نؤكــد أن املواجهــة ســتكون مفتوحــة، طاملــا 
اســتمرت إدارة الســجون فــي عمليــات التصعيــد 

ــة«. الراهن

ــش  ــن جي ــة م ــدات خاص ــع ووح ــوات القم ــر أن »ق وذك
االحتــالل مدججــة بالســالح، شــنت عمليــات اقتحــام 
ــي  ــا ف ــجون، كان أبرزه ــدة س ــي ع ــعة ف ــع واس وقم
أّن األســرى  إلــى  ورميــون«، الفتــاً  النقــب،  ســجني 
ــوات  ــا بخط ــجون وقواته ــة إدارة الس ــرعوا مبواجه »ش
مختلفــة، أبرزهــا قيــام األســرى بحــرق مجموعــة مــن 

ــرف«. الغ

ــي  ــات الت ــر املعلوم ــاً آلخ ــير: »وفق ــادي األس ــاف ن وأض
ــإن إدارة الســجن شــرعت بنقــل أســرى قســم  ــرد، ف ت
6 كافــة مــن ســجن النقــب إلــى جهــة غيــر معلومــة 
ــام  ــدة أقس ــام لع ــرة االقتح ــعت دائ ــى اآلن، واتس حت

ــرى«. أخ

ــم  ــن أن »قس ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ وأوضح
6 فــي ســجن النقــب يتعــرض لهجمــة بشــعة، حيــث 
مت اقتحامــه مــن قبــل وحــدات خاصــة مدججــة بــكل 
أنــواع األســلحة والــكالب البوليســية، ومدعمــة بعــدد 
ــكل  ــتدعوا بش ــن اس ــالل الذي ــود االحت ــن جن ــر م كبي
ورافقتهــم  عاجــل مــن قاعــدة عســكرية قريبــة 
ســيارات إســعاف، حيــث يقومــون بتكبيــل أيــدي 
ــرون  ــم ويباش ــارج القس ــون خ ــني، ويلق ــل املعتقل وأرج
ــراق 7  ــك بإح ــى ذل ــرى عل ــم، ورد األس ــداء عليه باالعت

ــا«. ــران فيه ــعال الني ــرف وإش غ

وأشــارت الهيئــة إلــى أن »االقتحامــات والعقوبــات 
ــالت،  ــجون واملعتق ــم الس ــي معظ ــرى ف ــت األس طاول
ــري  ــل العنص ــن العم ــد م ــو مزي ــه نح ــور تتج واألم
ــكري  ــي وعس ــم سياس ــات ودع ــي وبتوجيه االنتقام
إســرائيلي، لذلــك علــى فصائــل العمــل الوطنــي 
واإلســالمي واملؤسســات العاملــة فــي مجــال األســرى 
كافــة وعمــوم الشــعب التحــرك الفــوري لنصــرة 
ــة  ــرائيل فرص ــاء إس ــدم إعط ــا وع ــرانا ومعتقلين أس

ــم«. ــرد به للتف

مــن جانبهــا، حــذّرت مصلحــة ســجون االحتــالل، مــن 
ــاق األذى  ــال إحل ــى »احتم ــة إل ــة«، الفت ــورات عنيف »تط

مبوظفــي« اجلهــاز.

وكتبــت مصلحــة الســجون فــي بيــان وّجهتــه ملوّظفي 
ــع  ــي جمي ــوادث ف اجلهــاز: »انتبهــوا، اتســاع نطــاق احل
ــني...  ــرر باملوظف ــاق الض ــة إحل ــة، ونّي ــجون األمني الس
ــال«  ــع »وال ــا أورد موق ــق م ــار«، وف ــالق ن ــكاب... إط وارت

ــري. العب

وذكــرت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية أن مصلحــة 
ــوات  ــن الق ــزات م ــتدعت تعزي ــالل اس ــجون االحت س
اخلاصــة إلــى ســجن النقــب الصحــراوي، وأشــارت 
إلــى مواجهــات اندلعــت فــي ســجن النقــب بعــد بــدء 
ــالمي«،  ــاد اإلس ــة »اجله ــرى حرك ــل أس ــالل بنق االحت
وذكــرت أن األســرى احتجــوا بإحــراق عــدة زنازيــن، تزامنــاً 
ــع  ــدات القم ــن وح ــة م ــوات إضافي ــتقدام ق ــع اس م

ــة. اخلاص

ــجن  ــم بس ــالء قس ــجون »إخ ــة الس ــت مصلح وأعلن
ــم  ــد إضرامه ــطينيني بع ــرى الفلس ــن األس ــب م النق

ــار فــي 7 غــرف«. الن

ــجون  ــي الس ــرى ف ــى األس ــداءات عل ــدت االعت وتصاع
واملعتقــالت اإلســرائيلية كافــة، إثــر محــاوالت ســلطات 
االحتــالل نقــل أســرى حركــة »اجلهــاد اإلســالمي« 
وتفريقهــم وتوزيعهــم علــى زنازيــن يقبــع فيهــا 
أســرى فصائــل فلســطينية أخــرى، فــي محاولــة ملنــع 
ــرف  ــي غ ــالمي« ف ــاد اإلس ــة »اجله ــرى حرك ــود أس وج

ــة.43 تنظيمي

اجلمعة 2021/9/10 

ــع  ــاً م ــة تضامن ــات متواصل ــيرات وفعالي مس
ــم ــل به ــتمرار التنكي ــاً الس ــرى ورفض األس

فصائــل  وممثلــي  املواطنــني  مــن  حشــد  شــارك 
ومؤسســات، فــي وقفــة تضامنيــة مــع األســرى، 
نظمــت عنــد دوار املنــارة وســط رام اهلل، مســاء أمــس، 
ــة واإلســالمية فــي  ــة لدعــوة مــن القــوى الوطني تلبي

رام اهلل والبيــرة. محافظــة 

وذكــر منســق القــوى فــي رام اهلل والبيــرة عصــام بكــر، 
ــب األســرى،  ــى جان أن الشــعب الفلســطيني يقــف إل
ــتتواصل  ــم س ــة معه ــات التضامني ــاً أن الفعالي مبين

خــالل الفتــرة املقبلــة.

وأدان فــي كلمــة لــه، حمــالت القمــع التــي يتعــرض لها 
ــرائيلية،  ــجون اإلس ــة الس ــل مصلح ــن قب ــرى م األس
موضحــاً أنهــا تهــدف مــن ورائهــا إلــى التغطيــة علــى 
فشــلها، بعــد متكــن ســتة أســرى مــن انتــزاع حريتهم، 

43  جريدة االيام
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والهــروب مــن ســجن جلبــوع قبــل يومــني.

وبــني أن اليــوم سيشــهد فعاليــات واســعة علــى 
ــداً  ــتوطنني، مؤك ــالل واملس ــع االحت ــاس م ــاط التم نق
أن الشــعب الفلســطيني لــن يتــرك األســرى وحدهــم 

ــاته. ــالل وممارس ــة االحت ــي مواجه ف

وقــال: الشــعب الفلســطيني بــكل قــواه ومؤسســاته، 
ســينتفض فــي وجــه اجلــالد، رفضــاً للسياســات 
أن إجــراءات  العدوانيــة والفاشــية كافــة، مشــدداً 
االحتــالل كافــة لــن تفــّت فــي عضــد الشــعب 

وأســراه. الفلســطيني 

ــن  ــادة الزم ــة إع ــرائيلية مبحاول ــة اإلس ــم احلكوم واته
إلــى الــوراء، عبــر انتــزاع حقــوق ومكتســبات األســرى، 
ــاً أن األســرى هــم عنــوان كرامــة وعــزة الشــعب  مبين

ــم. ــاس به ــض أي مس ــذي يرف ــطيني، ال الفلس

ــاء  ــني، مس ــن املواطن ــات م ــارك املئ ــني، ش ــي جن وف
أمــس، فــي مســيرة ووقفــة للمطالبــة باســترداد 
جثامــني شــهداء جنــني ومخيمهــا احملتجــزة لــدى 
ــن يتعرضــون لهجمــة  االحتــالل، ونصــرة لألســرى الذي
ــجون  ــي س ــة ف ــالل خاص ــجون االحت ــي س ــة ف شرس

ــدو. ــب ومج ــون والنق رمي

ــح«  ــة »فت ــا حرك ــي نظمته ــيرة، الت ــت املس وانطلق
بالشــراكة مــع القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي 
ــة،  ــوارع املدين ــت ش ــني وجاب ــم جن ــن مخي ــني، م جن
ــم الفلســطيني وصــور  ــع خاللهــا املشــاركون العل رف
الشــهداء واألســرى الذيــن متكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم 
ــل  ــي حتّم ــعارات الت ــن الش ــوع، مرددي ــجن جلب ــن س م
ــاة  ــن حي ــة ع ــؤولية الكامل ــالل املس ــلطات االحت س

ــرى. األس

واســتقرت املســيرة فــي وقفــة إســناد ومهرجــان 
ــة،  ــز املدين ــي مرك ــيباط ف ــي الس ــام ح ــي أم خطاب
حيــث ألقيــت عــدة كلمــات لــكل مــن: منســق فصائل 
ــس  ــو اجملل ــاك، وعض ــو دي ــب أب ــي راغ ــل الوطن العم
الثــوري حلركــة »فتــح« وفــاء زكارنــة، ووالــدة الشــهيد 

ــينية.44 ــي حس ــد عزم أمج

مدينــة »بيرلنغتــون« األميركيــة تصــوت علــى مقاطعة 
اســرائيل واعتبارهــا دولــة فصــل عنصــري يــوم االثنني

ــوم  ــة ي ــون األميركي ــة بيرلنغت ــس مدين ــوت مجل يص
االثنــني املقبــل علــى مشــروع لتبنــي برنامــج مقاطعــة 
علــى  العقوبــات  وفــرض  االســتثمارات  وســحب 

ــرائيل. إس

44  جريدة األيام

ــة  ــس مدين ــرار »إن مجل ــروع الق ــص مش ــي ن ــاء ف وج
الشــعب  مــع  تضامنــه  عــن  يعــرب  بيرلنغتــون 
ــة  ــة حلرك ــريعات املناهض ــن التش ــطيني، ويدي الفلس

مقاطعــة اســرائيل، ويعلــن تأييــده للحركــة”.

ــى  ــوط عل ــة ضغ ــى »ممارس ــرار ال ــروع الق ــو مش ويدع
إســرائيل لتلبــي ثالثــة مطالــب، إنهــاء االحتــالل 
العســكري واالســتعمار لكافــة األراضــي العربيــة 
ــراف بحقــوق املســاواة  وتفكيــك اجلــدار العــازل، واالعت
الكاملــة األساســية للمواطنــني العرب الفلســطينيني 
حقــوق  وتعزيــز  وحمايــة  واحتــرام  إســرائيل،  فــي 
ــم  ــى دياره ــودة إل ــي الع ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ
ــرار  ــه فــي ق ــى النحــو املنصــوص علي وممتلكاتهــم عل

األمم املتحــدة رقــم 194”.

ــس  ــون واجملل ــة بيرلنغت ــس مدين ــرار مجل ــو الق ويدع
ــل  ــة في ــم الوالي ــت وحاك ــة فيرمون ــريعي لوالي التش
ســكوت الــى مطالبــة »الرئيــس جــو بايــدن إلــى إنهــاء 

ــرائيل”. ــكرية إلس ــاعدات العس ــع املس جمي

ــي  ــطينية ف ــي الفلس ــى أن »األراض ــرار ال ــير الق ويش
ــرقية،  ــدس الش ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي الضف
ــرائيلي  ــكري اإلس ــالل العس ــت االحت ــزة حت ــاع غ وقط
منــذ عــام 1967. فــي حــني أن غــزة كانــت حتــت حصــار 

ــام 2007”. ــذ ع ــادي من ــكري واقتص عس

ويشــير مشــروع القــرار إلــى أن اســرائيل انشــأت أكثــر 
مــن 280 مســتوطنة غيــر قانونيــة في الضفــة الغربية، 
مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية مبــا يخالــف القانــون 
الدولــي حلرمــان الفلســطينيني مــن حــق تقريــر املصيــر 
واملســاواة وامللكيــة ومســتوى معيشــي الئــق وحقــوق 

امليــاه والكرامــة الشــخصية واألمــن وحريــة التنقــل.

ــكاب  ــة بارت ــرائيل مذنب ــرار أن إس ــروع الق ــر مش ويعتب
جرميــة الفصــل العنصــري، فــي الوقــت الــذي تســتغل 
فيــه مبلــغ 3.8 مليــار دوالر مــن املســاعدات العســكرية 
التــي تقدمهــا احلكومــة االميركيــة ســنويًا الســتدامة 

جرائمهــا.45

االحتــال يفــرج عــن أشــقاء األســير الــذي 
انتــزع حريتــه محمــود العارضــة

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أفرج
ــه  ــزع حريت ــذي انت ــير ال ــقاء األس ــن أش ــة، ع اجلمع
ــد  ــني، بع ــوب جن ــة جن ــن عراب ــة، م ــود العارض محم
»ســالم«  معســكر  فــي  احتجازهم لســاعات 
ــني. ــرب جن ــني غ ــي املواطن ــى أراض ــام عل ــكري، املق العس

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــالل  ــوات االحت ــا« أن ق ــة لـــ »وف ــادر أمني ــرت مص وذك
ــة  ــمة العارض ــد وباس ــد ومحم ــقاء رائ ــزت األش احتج
ــق  ــا للتحقي ــد إخضاعهم ــاح، بع ــاعات الصب ــذ س من
علــى أيــدي اخملابــرات اإلســرائيلية في معســكر ســالم، 

ــوم.46 ــل أن تفــرج عنهمــا مســاء الي قب

استشهاد طبيب برصاص االحتالل في القدس

ــوات  ــاص ق ــة، برص ــوم اجلمع ــب، الي ــهد طبي استش
ــدس  ــة بالق ــدة القدمي ــي البل ــرائيلي، ف ــالل اإلس االحت

ــة. احملتل

ــالل  ــود االحت ــأن جن ــلنا، ب ــان ملراس ــهود عي ــاد ش وأف
حــازم  املقدســي  الطبيــب  صــوب  النــار  أطلقــوا 
اجلوالني قــرب بــاب اجمللــس )أحــد أبــواب املســجد 
األقصــى(، ومنعــوا املواطنــني مــن االقتــراب منــه 
ــة  ــا ذكرت هيئ ــكان، فيم ــادرة امل ــى مغ ــم عل وأجبروه
شــؤون األســرى واحملرريــن، فــي بيــان مقتضــب، أنــه جرى 
»هداســا  مستشــفى  الطبيب اجلوالني إلــى  نقــل 
ــهاده  ــن استش ــاء ع ــن األطب ــث أعل ــني كارم«، حي ع

متأثــرا بإصابتــه.47

قــوات القمــع تقتحــم قســم األســرى فــي »عســقالن« 
وجتــري عمليــات تفتيــش همجيــة

ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  اقتحمــت 
االحتــالل اإلســرائيلي، اليــوم اجلمعــة، قســم األســرى 
فــي ســجن »عســقالن« وأجــرت عمليــات تفتيــش 

ــه. ــني في ــي غرفت ــة ف همجي

ــادي األســير، إن إدارة ســجون االحتــالل فرضــت  وقــال ن
إجــراءات »عقابيــة« مضاعفــة بحــق أســرى عســقالن، 

علمــا أن غالبيتهــم مــن املرضــى.

وأضــاف أن األســير مــراد أبــو الــرب أعلــن إضرابــه عــن 
الطعــام منــذ أيــام، بعــد نقلــه إلــى العــزل االنفــرادي 
فــي »عســقالن«، بعــد مواجهــة بينــه وبــني أحــد 

ــجن. ــراءات إدارة الس ــى إج ــجانني، ردا عل الّس

ــة  ــى كاف ــيطر عل ــر تس ــن التوت ــة م ــت حال ــا زال وم
ــالل، ال  ــجون االحت ــف س ــي مختل ــرى ف ــام األس أقس
ــالة  ــن أداء ص ــم م ــة اإلدارة منعه ــد محاول ــيما بع س

ــة.48 ــوم اجلمع الي

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

47  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

السبت 2021/9/11 

ــن العارضــة والقــادري  االحتــال يعتقــل احملرري
فــي الناصــرة وســط تواصــل حمــات املداهمــة 

للقــرى العربيــة بالداخــل

عــن  أمــس،  مســاء  إســرائيلي،  مســؤول  أعلــن 
الفلســطينيني  األســرى  مــن  اثنــني  اعتقــال 
مــن  حريتهــم  انتــزاع  مــن  متكنــوا  الذيــن 

 سجن جلبوع، فجر يوم االثنني املاضي. 
ــال  ــه مت اعتق ــة ان ــوات العبري ــن القن ــد م ــت عدي ونقل

ــرة. ــزة بالناص ــل القف ــة جب ــي منطق ــني ف االثن

ــن  ــيرين اللذي ــإن األس ــرة، ف ــات املتوف ــب املعلوم وحس
ــة  ــد اهلل العارض ــود عب ــا محم ــا هم ــرى اعتقالهم ج
)46 عامــا( مــن جنــني وهــو معتقــل منــذ العــام 1996 
ومحكــوم مــدى احليــاة ويعقــوب محمــود القــادري )49 
عامــا( مــن بيــر الباشــا، وهــو معتقل منــذ العــام 2003 

ومحكــوم مــدى احليــاة.

وكانــت قنــاة 12 العبريــة، ذكــرت أن التقييــم الســائد 
لــدى األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، أن اثنــني مــن 
األســرى مــا زالــوا فــي مناطــق داخــل اخلــط األخضــر، 
فــي حــني أن اآلخريــن قــد متكنــوا مــن الوصــول لألراضي 

ــطينية. الفلس

وجــاء فــي التفاصيــل، أن الشــرطة اعتقلــت األســيرين 
ــا  ــني، كان ــد املواطن ــل أح ــن قب ــا م ــا بالغ ــد تلقيه بع
قــد طلبــا الطعــام منــه؛ بحســب وســائل إعــالم 
ــرائيلية أن  ــاة 13 اإلس ــرت القن ــا ذك ــرائيلية. فيم إس
متطوعــا بالشــرطة هــو الــذي قــام بتبليــغ الشــرطة 

ــبوهني”. ــود »مش بوج

ــن  ــس م ــوم اخلام ــي الي ــيرين ف ــال األس ــرى اعتق وج
عمليــات البحــث والتفتيــش، إذ ســبقت ذلــك عمليــات 
مداهمــة مــن قبــل قــوات األمــن اإلســرائيلية خملتلــف 

ــرى. ــن األس ــا ع ــة بحث ــدات العربي البل

وخــالل األيــام املاضيــة، داهمت قــوات األمن اإلســرائيلية 
قــرى الناعــورة وطمــرة الزعبيــة وإكســال وســولم 
ــم  ــة أم الفح ــر، ومدين ــن عام ــرج اب ــي م ــة ف واملقيبل

ــا. ــة له ــة احملاذي ــة زلف وقري

وممــا يذكــر أن األســيرين العارضــة والقــادري متكنــا 
برفقــة 4 أســرى آخريــن مــن الفــرار مــن ســجن 
»جلبــوع« شــديد التحصــني بالقــرب مــن بيســان، 
وذلــك بعــد حفــر نفــق مــن زنزانتهــم اســتغرق مــدة 
عــام، ليمتــد بطــول 25 متــرا نحــو خــارج أســوار 
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ــة. ــراج املراقب ــد أب ــن أح ــار م ــد أمت ــى بع ــجن وعل الس

ــا زبيــدي  واألســرى األربعــة اآلخــرون هــم كل مــن زكري
)46 عامــا( مــن مخيــم جنــني، أيهــم نايــف كممجــي 
)35 عامــا( مــن كفــر دان، محمــد قاســم العارضــة )39 
ــات  ــوب انفيع ــل يعق ــني، مناض ــة جن ــن عراب ــا( م عام

)26 عامــا( مــن يعبــد.

ــن  ــوات األم ــت ق ــس، واصل ــن أم ــابق م ــت س ــي وق وف
ــن  ــة فــي مــرج اب اإلســرائيلية مداهمــة القــرى العربي

ــرى. ــن األس ــا ع ــر بحث عام

وزعمــت وســائل اإلعــالم العبريــة، أمــس، بأنــه مت العثــور 
ــن  ــرى الفاري ــور األس ــى عب ــدل عل ــات ت ــى حاجي عل

ــة. ــة العفول منطق

ــي  ــى ثان ورفعــت الشــرطة اإلســرائيلية اســتنفارها إل
أعلــى درجــة تأهــب فــي ظــّل اســتمرار عمليــات 

ــرى. ــن األس ــث ع البح

وداهمــت قــوات األمــن اإلســرائيلية بعــد ظهــر أمــس، 
منــازل قيــد اإلنشــاء فــي قريــة صندلــة احملاذيــة للخــّط 
األخضــر. ودخلــت إلــى مســجد القريــة، »ومنعــت 
الســكان مــن االقتــراب مــن املــكان، حتــى أنّهــا منعــت 
أهالــي احلــي مــن الدخــول إلــى املنطقــة، وســط حالــة 

اســتنفار كبيــرة«، بحســب مــا أفــاد شــهود عيــان.

األمــن  وفــي وقــت ســابق، أمــس، عملــت قــوات 
ــا«  ــرب »بلفوري ــة ق ــة مفتوح ــي منطق ــرائيلية ف اإلس

احملاذيــة للعفولــة.

ــس، خــالل  ــي غانت ــاع اإلســرائيلي، بين ــر الدف ــال وزي وق
جولــة عنــد مشــارف مدينــة جنــني، أمــس، إنــه يَجــري 
تعــاون وثيق بــني األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية اخملتلفة 

فــي عمليــات البحــث عــن األســرى الفلســطينيني.

ــن  ــدور ع ــث ي ــدرك أن احلدي ــي أن ن ــه »ينبغ ــر أن واعتب
أشــخاص يتواجــدون بــني املاليــني الذيــن يعيشــون 
ــر  ــة أم ــى معاجل ــن عل ــون قادري ــي أن نك ــا. وينبغ هن
هــؤالء والذيــن يقدمــون املســاعدة لهــم دون أن نخــرق 
ــات األخــرى داخــل املناطــق. اجليــش اإلســرائيلي  التوازن
ــن«،  ــد األماك ــي أح ــا كان ف ــور مهم ــتعد ألي تط مس
ــرائيلية  ــة اإلس ــة العام ــه اإلذاع ــت عن ــبما نقل حس

»كان«.49

والــدة األســير محمــد عارضــة: ســيأتي اليــوم 
الــذي يخــرج فيــه ابنــي ورفاقــه مــن األســر

49 جريدة األيام

عّبــرت والــدة األســير محمــد قاســم عارضــة )39 عاما( 
ــة جنــوب جنــني، اليــوم الســبت، أحــد  مــن بلــدة عراب
األســرى الذيــن حــرروا أنفســهم مــن ســجن »جلبــوع«، 
عــن فخرهــا واعتزازهــا بالعمــل البطولــي الــذي نفــذه 

ورفاقــه فــي الســجن.

وأكــدت أم محمــد العارضــة فــي حديثهــا أمام وســائل 
اإلعــالم، اليــوم الســبت، أن مــا قــام بــه األســرى الســتة 
هــو انتصــار تفتخــر بــه العائلــة كمــا يفتخــر بــه أهــل 

. فلسطني

وقالــت »ســيأتي اليــوم الــذي ســيخرج فيــه مــن 
الســجن، ألحتضنــه وأزفــه عريســا علــى فــرس مزيّنــة، 
ــره  ــني بنص ــم فرح ــى أكتافه ــباب عل ــه الش ويحمل

ــرره”. وحت

ــالل،  ــازل لالحت ــا عمــره تن وأضافــت: »محمــد رجــل، م
ورح يوخــذ حقــه فــي احلريــة، ومــا تعــود إال إنــه يظــل 

رافــع رأســه”.

وتابعــت »محمــد مــا هــرب، محمــد بــده يشــم احلريــة، 
ــع  ــال، ورح يطل ــن االعتق ــنة م ــد 20 س ــع بع ــده يطل ب

مــرة ثانيــة”.

ــرات االحتــالل  ــى أن ضابــط مخاب ولفتــت أم محمــد إل
ــادة  ــه مت إع ــا أن ــوم، وأخبره ــاح الي ــا صب ــل عليه اتص
اعتقــال جنلهــا، فــي حــني طلبــت منــه ســماع صوتــه 

ــك. ــه رفــض ذل ــه إال أن ورؤيت

وطالبــت أن يقــف اجلميــع وقفــة مشــرفة جتــاه األســرى 
وقضيتــه، خاصــة األســرى الســتة، لتحريرهــم جميعا.

ــد  ــه محم ــاد اعتقال ــرر املع ــير احمل ــى أن األس ــار إل يش
ــوم  ــني محك ــوب جن ــة جن ــدة عراب ــن بل ــة، م العارض
ــجون  ــي س ــى ف ــرات، وأمض ــالث م ــد ث ــجن املؤب بالس
ــبقها 3  ــر، وس ــه األخي ــي اعتقال ــا ف ــالل 20 عام االحت

ــابق. ــال س ــي اعتق ــوام ف أع

وفــي ســياق متصــل، ناشــدت عائلــة األســير محمــود 
ــة  ــانية مبطالب ــة واإلنس ــات الدولي ــة املؤسس العارض
االحتــالل باإلفــراج عــن جنلهــا وكافــة األســرى، وعــدم 

املســاس بهــم.

فــي الســياق ذاتــه، أم مئــات املواطنــني، مســاء اليــوم، 
ــي  ــم ف ــد اعتقاله ــن أعي ــرى الذي ــي األس ــازل أهال من

ــة. ــدة عراب ــر الباشــا، وبل ــة بئ ــني وقري ــم جن مخي

ــة  ــالمي وكاف ــي واإلس ــل الوطن ــل العم ــرت فصائ وعب
مكونــات شــعبنا خــالل زيــارة ذويهــم فــي منازلهــم عن 
وقوفهــم وتضامنهــم مع أبنائهــم، مؤكدين االســتمرار 
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ــد مــن  الوقــوف إلــى جانبهــم مــن خــالل تنظيــم مزي
ــيرة،  ــة األس ــم وللحرك ــرة له ــراك نص ــات واحل الفعالي
محملــني ســلطات االحتــالل املســؤولية الكاملــة علــى 

حياتهــم.50

األحدد 2021/9/12 

الزبيــدي ومحمــد  االحتــال يعتقــل زكريــا 
العارضــة فــي اجلليــل األســفل

اعتقلــت شــرطة االحتــالل فجــر أمــس، األســرين 
زكريــا الزبيــدي »46 عامــاً« مــن مخيــم جنــني، ومحمــد 
ــة، وهمــا مــن بــني  عارضــة »39 عامــاً« مــن بلــدة عراب
األحــرار الســتة الذيــن متكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم مــن 
ــة«  ــر »نفــق احلري ســجن جلبــوع فــي غــور بيســان عب

ــوم اإلثنــني املاضــي. ي

العالول: نالوا شرف البطولة واملبادرة

أكــد نائــب رئيــس حــرة »فتــح«، عضــو جلنتهــا املركزيــة 
محمــود العالــول، أن األســرى الذيــن انتزعــوا حريتهــم 
أعــادوا القضيــة الفلســطينية للصــدارة، معتبــراً 
ــى  ــاق عل ــديد اخلن ــم وتش ــة منه ــال أربع ــادة اعتق إع
األســرى جرائــم وانتهــاكات غيــر مســبوقة تضــاف إلــى 
ســجل االحتــالل اإلجرامــي. وقــال العالــول فــي حديــث 
ــا  ــح« لديه ــة »ف ــطني« إن حرك ــوت فلس ــة »ص إلذاع

ــى األرض.  ــل عل ــة للعم ــتراتيجية واضح اس

أبو عبيدة: أي صفقة تبادل ستشملهم

ــاح  ــام اجلن ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــدت كتائ أك
العســكري حلركــة املقاومــة اإلســالمية »حمــاس« 
ــادل  ــأن صفقــة تب ــادة القســام واملقاومــة ب أن قــرار قي
ــوا  ــن انتزع ــال الذي ــر األبط ــم إال بتحري ــن تت ــة ل قادم
حريتهــم مــن ســجن جلبــوع. وقــال »أبــو عبيــدة« فــي 
كلمــة لــه مســاء الســبت، »إننــا فــي كتائــب القســام 
ــق  ــدو والصدي ــمعه الع ــكل وليس ــوم وبش ــول الي نق
ــي  ــة ف ــق احلري ــال النف ــواء... إذا كان أبط ــد س ــى ح عل
ــت  ــن حت ــرة م ــذه امل ــهم ه ــرروا أنفس ــد ح ــوع ق جلب
األرض وأوصلــوا رســالتهم لــكل العالــم، فإننــا نعدهــم 
ــإذن  ــاً ب ونعــد أســرانا األحــرار بأنهــم ســيتحررون قريب

ــوق األرض«. ــن ف اهلل م

احلركة األسيرة تبدأ تصعيداً اجلمعة

ــي  ــيرة ف ــة األس ــرى، أن احلرك ــات األس ــدت مؤسس أك
أطيافهــا،  بكافــة  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســجون 
ــاً، رداً  ــاً تصعيدي ــل برنامج ــة املقب ــوم اجلمع ــتبدأ ي س

50 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــدار  ــى م ــرى عل ــق األس ــة بح ــة املتواصل ــى الهجم عل
ــة. ــام املاضي األي

وقالــت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي بيــان لهــا، 
ــة  ــع راي ــى رف ــت عل ــيرة أجمع ــة األس ــس أن احلرك أم

ــدي،  التح

متديد اعتقالهم حتى األحد املقبل

مــددت محكمــة إســرائيلية فــي الناصــرة، مســاء 
أمــس الســبت، اعتقــال األســرى األربعــة الذيــن اعيــد 
اعتقالهــم بعــد انتــزاع حريتهــم مــن ســجن جلبــوع، 
ــدة  ــوم األحــد املقبــل، علــى ذمــة قضيــة جدي حتــى ي
ــب  ــجن. وبحس ــن الس ــرار م ــم بالف ــق بنجاحه تتعل
قنــاة ريشــت كان العبريــة، فــإن احملكمــة اتخــذت قــراراً 

ــة. ــرى األربع ــور األس ــرت بحض ــداوالت ج ــد م بع

عودة: االحتال سبب كل الشرور

ــتركة  ــة املش ــة العربي ــس القائم ــودة رئي ــن ع ــال امي ق
فــي الكنيســت، أمــس، إن لديــه حلــم بإطالقــة ســراح 
ــة  ــة دول ــالل، وإقام ــجون االحت ــن س ــرى م ــع األس جمي
فلســطينية إلــى جانــب إســرائيل، وأن ال تكــون هنــاك 

ســجون وال احتــالل.

ــة،  ــاة »12« العبري ــة مــع قن ــدى عــودة خــالل مقابل وأب
دعمــه لألســرى الفلســطينيني فــي ســجون االحتــالل 

وحقهــم فــي احلريــة. 

وقفة تضامنية مع األسرى في الناصرة 

تظاهــر العشــرات مــن أهالــي الناصــرة واملنطقــة فــي 
ــرائيلية،  ــجون اإلس ــي الس ــرى ف ــنادا لألس ــة إس املدين
احتجاجــاً علــى مــا يتعرضــون لــه مــن تنكيــل واعتــداء 

منــذ عمليــة احلريــة مــن ســجن »اجللبــوع«.

ورفــع املتظاهــرون فــي الوقفــة اإلعــالم الفلســطينية 
وهتفــوا باحلريــة لألســرى، كمــا رفعــوا شــعارات داعمــة 

لنضــال األســرى فــي الســجون اإلســرائيلية. 

إسرائيل تتوعد أسرى احلرية الستة

ــتر،  ــون شوس ــرائيلي أل ــن اإلس ــر األم ــب وزي ــد نائ توع
ــر أنفســهم مــن  ــذن جنحــوا بتحري االســرى الســتة ال

ــة. ــنوات طويل ــجن س ــوع، بالس ــجن جلب س

العبريــة  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت 
تصريحــات شوســتر، أمــس الســبت وقولــه: »ســنلقي 
القبــض علــى باقــي االســرى الســتة، ســنعيدهم إلــى 
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ــم«. 51 ــة تنتظره ــنوات طويل ــه س ــوا في ــجن ليقض س

ــن اســتعدادها ألي  »املقاومــة« فــي جنــن تعل
مواجهــة

أكــد الناطــق باســم غرفــة العمليــات املشــتركة 
االســتعداد  علــى  جنــني  مخيــم  فــي  للمقاومــة 
ــة  ــة شرس ــوض معرك ــرائيلي وخ ــدوان إس ــد أي ع لص
ــعبنا،  ــن ش ــاً ع ــيرين دفاع ــعبنا، واألس ــن ش ــاً ع دفاع
ــا  ــاً لهم ــا، موجه ــاً حريتهم ــن انتزاع ــيرين اللذي واألس
ــا  ــتقبالهما مب ــني الس ــم جن ــى مخي ــه إل ــداء بالتوج ن

ــا.  ــق ببطوالتهم يلي

جــاء ذلــك خــالل كلمــة ألقاهــا خــالل مؤمتــر صحفــي 
عقــد فــي ســاحة مخيــم جنــني مســاء أمــس، 
ــى  ــهداء األقص ــب ش ــن كتائ ــلحني م ــاركة مس ومبش
ــدس،  ــرايا الق ــح«، وس ــة »فت ــكري حلرك ــاح العس اجلن
ــالمي. ــاد اإلس ــة للجه ــع حلرك ــكري التاب ــاح العس اجلن

وقــال الناطــق باســم املقاومــة أن »األحــداث فــي 
ــات  ــوم، وإن الكرام ــد ي ــاً بع ــم يوم ــطني تتعاظ فلس
ــه مخلصــني  ــاد ل ــى بهــا عب ــي اصطفــى اهلل تعال الت
ومعجــزات لهــم، تشــرق لتزيدنــا إصــراراً علــى متابعــة 

ــطني.  ــن فلس ــبر م ــر ش ــر آخ ــى حتري ــدرب حت ال

واضــاف: »طــل علينــا أقمــار مــن فلســطني، مــن 
اصحــاب الكرامــات، مــن أصحــاب الصبــر، ممــن أثبتــوا 
للعالــم أن اإلرادة تصنــع املســتحيل، فوالــذي رفــع 
الســماء بــال عمــد لــن نترككــم فــي الســجون، ونحــن 
ــزاء  ــم أع ــم، ونعيدك ــن صدورك ــا لنثلج ــا عهدمتون كم

ــاء«. كرم

ــكرية  ــات العس ــة العملي ــم غرف ــق باس ــه الناط ووج
ــطيني  ــعب الفلس ــر الش ــوة جلماهي ــة الدع للمقاوم
ــن  ــيرين، اللذي ــواء األس ــتقبال وإي ــان واس ــى احتض إل
متكنــا مــن انتــزاع حريتهمــا بالتوجــه إلــى جنــني، وقــال 
»قبلتكــم جنــني، فــورب الســماء لنحمينكــم بالغالــي 

ــس«.  والنفي

وأكــد أن املقاومــة التــي تــدرك مــا يتعــرض لــه األســرى 
واألســيرات مــن عــذاب االحتــالل لــن تتتخلــى عنهــم، 
ــالل  ــالً االحت ــم، محم ــى حريته ــاوم حت ــتبقى تق وس

ــاً. 52 ــرى جميع ــاة األس ــن حي ــة ع ــؤولية الكامل املس

ــيرة  ــالج األس ــود لع ــنبذل كل اجله ــة: س ــرة الصح وزي
ــا ــراج عنه ــص ولإلف ــراء جعابي إس

51 جريدة القدس
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القيــادة  أن  الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  أكــدت 
واحلكومــة الفلســطينيتني تبــذالن كل اجلهــود املمكنة 
لعــالج األســيرة إســراء جعابيــص، ولإلفــراج عنهــا مــن 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت س

ــى  ــد، من ــوم األح ــة، الي ــاء الكيل ــالل لق ــك خ ــاء ذل ج
ــا  ــي مكتبه ــراء، ف ــيرة إس ــقيقة األس ــص، ش جعابي

مبدينــة رام اهلل.

وأضافــت الكيلــة ان وزارة الصحــة تعمــل علــى جمــع 
ــد  ــيرة، وحش ــن األس ــة ع ــات الطبي ــر واملعلوم التقاري
اجملتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق اإلنســان واملنظمات 
الصحيــة للتدخــل لعالجهــا ولإلفــراج عنهــا مــن 

ــالل. ــجون االحت س

وتابعــت، عــالج إســراء والعمــل علــى إطــالق ســراحها 
نســتطيع  مــا  كل  وســنبذل  وطنــي،  واجــب  هــو 

ــدف. ــذا اله ــق ه لتحقي

مــن جهتهــا، وضعــت منــى جعابيــص وزيــرة الصحــة 
فــي صــورة الوضــع الصحــي لشــقيقتها إســراء، 
ــا  ــا، ومعاناته ــاج إليه ــي حتت ــة الت ــات اجلراحي والعملي

ــر. ــل األس ــرة داخ الكبي

وأكــدت أن شــقيقتها بحاجــة لعــدة عمليــات حيويــة، 
وجتميليــة، فــي األنــف، وفــي شــفتها الســفلى، وفــي 
ــي  ــا، وف ــم لديه ــور العظ ــبب ظه ــن بس ــف اليدي ك
األذن أيًضــا، ووضعهــا الصحــي كمــا هــو، حيــث تعانــي 
مــن مشــاكل صحيــة فــي النظــر، والتنفس، والســمع، 
وأوجــاع فــي أقدامهــا واألذن، وجفــاف في اجللد، مشــيرة 
ــباب  ــا دون أس ــه عالجه ــالل ورفض ــت االحت ــى تعن إل
ــة  ــات مرطب ــا كرمي ــدم له ــم يق ــه ل ــى أن ــر، حت تذك

ــذي قــد يســبب تقرحــات. ــد بســبب اجلفــاف ال للجل

ــد  ــن موالي ــا(، م ــص )36 عام ــراء جعابي ــيرة إس واألس
جبــل املكبــر فــي مدينــة القــدس احملتلــة، أتــت احلــروق 
ــب  ــا عق ــدها ووجهه ــن جس ــن 60% م ــر م ــى أكث عل
ــت تقودهــا فــي  ــي كان ــة الت ــي املركب ــق ف ــدالع حري ان
ــم  ــز الزعّي ــن حاج ــرب م ــام 2015، بالق ــرين األول ع تش
شــرق القــدس احملتلــة، وقــد أمضــت 6 ســنوات داخــل 
ــا.53 ــة 11 عام ــا البالغ ــل محكوميته ــن مجم ــر م األس

احلــزب التقدمــي االشــتراكي اللبنانــي يديــن ممارســات 
االحتــالل بحــق األســرى

ــات  ــي، ممارس ــتراكي اللبنان ــي االش ــزب التقدم أدان احل
واملعتقلــني  األســرى  بحــق  االســرائيلي  االحتــالل 
ــاح  ــد جن ــا بع ــدت وتيرته ــي تصاع ــطينيني، الت الفلس

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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املعتقلــني الســتة فــي التحــرر مــن األســر، فــي 
عمليــة أثبتــت متســك الشــعب الفلســطيني بحريتــه 
ــه مــن  ــود فــي معركت ــم كل القي واســتعداده لتحطي

ــي. ــرر الوطن ــل التح أج

ودعــا احلــزب فــي بيــان لــه، اليــوم األحــد، كافــة 
الهيئــات واملنظمــات االنســانية إلــى التدخــل حلمايــة 
ــن  ــم م ــى حتريره ــل عل ــطينيني والعم ــرى الفلس األس

ــالل. ــة االحت قبض

ــم  ــه معه ــا تضامن ــرى، معلن ــزب كل األس ــا احل وحي
فــي نضالهــم وســعيهم للحريــة، متوجهــا إلــى 
أطيــاف الشــعب الفلســطيني بالدعــوة إلــى الوحــدة 

ــي.54 ــن الوطن ــة والتضام الداخلي

“التعــاون اإلســامي« تطالــب اجملتمــع الدولــي 
ــاتها  ــف ممارس ــرائيل لوق ــى إس ــط عل بالضغ

ــة بحــق األســرى ــر القانوني غي

ــان  ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس ــة الدائم ــت الهيئ أدان
اإلجــراءات  اإلســالمي،  التعــاون  ملنظمــة  التابعــة 
االحتــالل  ســلطات  اتخذتهــا  التــي  االنتقاميــة 
ــة  ــي واإلهان ــاب اجلماع ــمل العق ــا تش ــرائيلية مب اإلس
ضــد األســرى واملدنيــني الفلســطينيني األبريــاء، عقــب 
ــر انفســهم مــن ســجن  متكــن ســتة أســرى مــن حتري
»جلبــوع« اإلثنــني املنصــرم، وتعتبــر هــذه التدابيــر 
ــان  ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــا للقان ــاكًا صارخ انته

والقانــون الدولــي اإلنســاني.

ــد،  ــوم األح ــي الي ــان صحف ــي بي ــة ف ــارت الهيئ وأش
إلــى أن التقاريــر الــواردة تفيــد بــأن ســلطات الســجون 
اإلســرائيلية جلــأت إلــى تعريض األســرى الفلســطينيني 
للحبــس االنفــرادي االنتقامــي وأعمــال مضايقــات 
ــر  ــة التدابي ــة مراجع ــب بذريع ــف وتعذي ــة وعن جماعي
األمنيــة، فضــال عــن قيــام قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
بحمــالت بحــث وتفتيــش تســتهدف املدنيــني األبريــاء، 
وال ســيما أفــراد عائــالت األســرى الســتة الذيــن حــرروا 

انفســهم مــن ســجن »جلبــوع”.

وأكــدت أن هــذه اإلجــراءات االنتقاميــة غيــر متناســبة 
ــاكا  ــكل انته ــي، وتش ــاس قانون ــى أي أس ــوم عل وال تق
ــون  ــان والقان ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــا للقان صارخ

ــاني. ــي اإلنس الدول

وشــددت علــى أن متكــن ســتة أســرى مــن حتريــر 
ــرى  ــرة أخ ــر م ــوع«، يذك ــجن »جلب ــن س ــهم م انفس
حلقــوق  اجلســيمة  االنتهــاكات  اســتمرار  بقضيــة 

54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اإلنســان التــي ترتكبهــا الســلطات اإلســرائيلية بحــق 
الفلســطينيني. األســرى 

ــة  ــب التابع ــة التعذي ــة ملناهض ــة العام ــا للجن ووفًق
ملنظمــة حقــوق اإلنســان اإلســرائيلية، مت تقــدمي حوالــي 
1300 شــكوى تعذيــب إلــى وزارة »العــدل« اإلســرائيلية 
ــق  ــراء حتقي ــى إج ــا أدى إل ــي 2001 و2020، م ــني عام ب
ــة  ــن أي مالحق ــفر ع ــم يس ــط، ل ــد فق ــي واح جنائ
ــن  ــق م ــالت املطل ــس اإلف ــر يعك ــذا أم ــة، وه قضائي

ــة. ــدام العدال ــاب وانع العق

ــة الدائمــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان  وأشــارت الهيئ
ــوات  ــى أن ق ــالمي، إل ــاون اإلس ــة التع ــة ملنظم التابع
ــة  ــوة املفرط ــي الق ــكل روتين ــتخدم بش ــالل تس االحت
ضــد النســاء واألطفــال أثنــاء عمليــات االعتقــال، 
ــل، فضــال  ــا مــا حتــدث فــي منتصــف اللي ــي غالب والت

ــز. ــاالت احلج ــي ح ــا ف ــم بدنّي ــداء عليه ــن االعت ع

ــة  ــوة القائم ــرائيل، الق ــى إس ــة أن عل ــدت الهيئ وأك
ــون  ــكام القان ــب أح ــدة مبوج ــات عدي ــالل، التزام باالحت
ــي اإلنســاني،  ــون الدول ــي حلقــوق اإلنســان والقان الدول
خاصــة املــادة 76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن 
ــث  ــرب، حي ــت احل ــي وق ــني ف ــخاص املدني ــة األش حماي
يشــكل »... احلبــس غيــر القانونــي لشــخص محمــي« 
ــن  ــداً م ــة عم ــمول باحلماي ــخص مش ــان ش أو »حرم
حقــه فــي محاكمــة عادلــة ونظاميــة«، وعــدم توفيــر 
ــة اخلاصــة للنســاء  ــة واحلماي ــة الكافي ــة الطبي الرعاي
واألطفــال احملتجزيــن« انتهــاكا جســيما التفاقيــة 

ــة. ــف الرابع جني

ــاص  ــي اخل ــد الدول ــن العه ــني 9 و14 م ــت أن املادت وبين
باحلقــوق املدنيــة والسياســية تنصــان علــى التزامــات 
يجــب الوفــاء بهــا مــن قبــل إســرائيل، وذلــك بضمــان 
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة فــي احلبــس االحتياطــي 
ــا  ــم انتهاكه ــي يت ــة، والت ــة العادل ــي احملاكم ــق ف واحل

ــة األســرى الفلســطينيني. ــي فــي حال بشــكل روتين

ودعــت الهيئــة فــي بيانهــا، الــدول األطــراف فــي 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
القانونيــة مبوجــب املــادة األولــى منهــا، وذلــك بالضغط 
علــى إســرائيل مــن أجــل إجبارهــا علــى احتــرام أحــكام 
االتفاقيــة ومحاكمــة مرتكبــي االنتهــاكات اجلســيمة 

لهــا.

وطالبــت اجملتمــع الدولــي واملنظمــات الدوليــة ذات 
ــب األحمــر،  ــة للصلي ــة الدولي ــة، وخاصــة اللجن الصل
ــرائيل،  ــى إس ــط عل ــة للضغ ــراءات الالزم ــاذ اإلج باتخ
القــوة القائمــة باالحتــالل، بغيــة إجبارهــا علــى وقــف 
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ــة. ــر القانوني ــاتها غي ممارس

وشــددت الهيئــة علــى ضــرورة إيــالء األولويــة للتدابيــر 
ــان  ــرى وضم ــة األس ــة أرواح وكرام ــى حماي ــة إل الرامي
ــة  ــر الرعاي ــا توفي ــا فيه ــية، مب ــم األساس احتياجاته
ــماح  ــة، والس ــة العادل ــي احملاكم ــق ف ــة، واحل الصحي

ــة.55 ــة املنتظم ــارات العائلي بالزي

االحتــال ميــدد توقيــف أربعــة مــن األســرى 
الذيــن حــرروا أنفســهم مــن »جلبــوع”

ــة  ــن، إن محكم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
االحتــالل اإلســرائيلي، مــددت الليلــة املاضيــة، توقيــف 
أربعــة مــن األســرى الذيــن حــرروا أنفســهم مــن 
معتقــل »جلبــوع« اإلثنــني املنصــرم، ملــدة تســعة أيــام 

ــم. ــق معه ــتكمال التحقي ــوى اس بدع

وكان ســتة أســرى متكنــوا يــوم اإلثنــني املنصــرم 9/6 من 
حتريــر أنفســهم مــن ســجن »جلبــوع«، وهــم: محمــود 
عبــد اهلل عارضــة )46 عامــا( مــن عرابــة، معتقــل منــذ 
ــم  ــد قاس ــاة، ومحم ــدى احلي ــوم م ــام 1996، محك ع
ــام  ــذ ع ــل من ــة معتق ــن عراب ــا( م ــة )39 عام عارض
2002، ومحكــوم مــدى احليــاة، ويعقــوب محمــود قــادري 
ــر الباشــا معتقــل منــذ عــام 2003،  )49 عامــا( مــن بي
ــي )35  ــف كممج ــم ناي ــاة، وأيه ــدى احلي ــوم م ومحك
عامــا( مــن كفــر دان معتقــل منــذ عــام 2006 ومحكوم 
مــدى احليــاة، وزكريــا زبيــدي )46 عامــا( مــن مخيم جنني 
معتقــل منــذ عــام 2019 ومــا يــزال موقوفــا، ومناضــل 
يعقــوب انفيعــات )26 عامــا( مــن يعبــد معتقــل منــذ 

عــام 2019.

الشــرطة اإلســرائيلية، أعلنــت مســاء اجلمعــة املنصرم 
ــوب  ــة، ويعق ــود العارض ــيرين محم ــال األس 9/10 اعتق
ــس  ــر أم ــت فج ــا اعتقل ــرة، كم ــي الناص ــادري ف الق
الســبت 9/11 األســيرين محمــد العارضــة وزكريــا 
ــي  ــرة، بأراض ــبلي جنوب الناص ــة ش ــي قري ــدي، ف الزبي
الـــ48، فيمــا ال زال األســيران مناضــل نفيعــات وايهــم 

ــن.56 ــي، حري كممج

فعاليــات تضامنيــة مــع األســرى فــي عــدة مــدن 
أميركيــة

ــات  ــة، فعالي ــوم األحــد، عــدة مــدن أميركي تشــهد الي
فــي  الفلســطينيني  االســرى  ملســاندة  تضامنيــة 

ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

ــرة  ــم تظاه ــرر تنظي ــن املق ــورك، م ــة نيوي ــي مدين فف

55  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

أمــام مبنــى االمم املتحــدة، لالحتجــاج علــى االجــراءات 
التعســفية التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل 
ــة  ــطينيني، واملطالب ــرى الفلس ــق االس ــرائيلي بح االس
باالفــراج الفــوري عــن االســرى املضربــني عــن الطعــام 

ــن. ــار الس ــى وكب واملرض

وفــي الســياق ذاتــه، ينظــم ابنــاء اجلالية الفلســطينية 
ــام  ــرة أم ــطيني، تظاه ــق الفلس ــع احل ــني م واملتضامن

مبنــى الســفارة اإلســرائيلية فــي واشــنطن.

وفــي مدينيــة شــيكاغو األميركيــة، مــن املتوقــع 
ــية  ــوراع الرئيس ــوب الش ــات جت ــيرة مركب ــم مس تنظي
فــي ضاحيــة بردجيفيــو، نصــرة لألســرى فــي ســجون 

ــالل.57 االحت

االثنن 2021/9/13 

يدهــس  الضفــة ومســتوطن  فــي  إصابــات 
بالطــور مقدســيا 

أصيــب أمــس، عشــرات املواطنــني فــي مواجهــات 
والعــروب،  الفــوار  مبخيمــي  االحتــالل،  قــوات  مــع 
وبلــدة ســعير، واخلليــل والقــدس وجنــني، فيمــا أطلــق 
ــة  ــي فقوع ــالل ف ــوات االحت ــوب ق ــار ص ــلحون الن مس
ــو  ــمير أب ــد س ــاب ولي ــب الش ــا أصي ــة، بينم والعرق
ــمه،  ــي جس ــور ف ــوض وكس ــاً( برض ــوى )25 عام اله
جــراء دهســه مــن قبــل مســتوطن فــي بلــدة الطــور، 
ــس،  ــر أم ــرائيلية، فج ــرات إس ــنت طائ ــني ش ــي ح ف
غــارات جويــة علــى عــدة أهــداف متفرقــة مــن قطــاع 
غــزة، فقــد أصيــب عشــرات املواطنــني، أمــس، بحــاالت 
اختنــاق فــي مواجهــات مــع قــوات االحتــالل، مبخيمــي 
ــل. ــة اخللي ــي محافظ ــعير، ف ــدة س ــروب، وبل ــوار والع الف

ــى  ــة، إن مواجهــات اندلعــت عل ــادت مصــادر محلي وأف
مداخــل مخيمــي العــروب والفــوار، أطلــق خاللهــا 
جنــود االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز صــوب املواطنني 
ومنازلهــم، مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات منهــم 

ــاً. ــوا ميداني ــاق، وعوجل ــاالت اختن بح

وفــي الســياق ذاتــه، أصيــب عشــرات الطلبــة بحــاالت 
اختنــاق جــراء قمــع قــوات االحتــالل، مســيرة طالبيــة 

فــي بلــدة ســعير، تضامنــاً مــع األســرى. 

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل، أطلقــت 
قنابــل الغــاز والصــوت باجتــاه املشــاركني فــي مســيرة 
طالبيــة انطلقــت مــن عــدة مــدارس فــي ســعير باجتــاه 
ــمال  ــس« ش ــوادي »خني ــاذي ل ــي احمل ــارع االلتفاف الش

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــم  ــرات منه ــة العش ــى إصاب ــا أدى إل ــل، م ــرق اخللي ش
بحــاالت اختنــاق. 

ــة  ــة مماثل ــيرات طالبي ــت مس ــدة دورا، انطلق ــي بل وف
مــن عــدة مــدارس، دعمــاً وإســناداً لالســرى. إلــى ذلــك، 
ــالل  ــوات االحت ــني وق ــني املواطن ــات ب ــت مواجه اندلع
ــة  ــاب الزاوي اإلســرائيلي، مســاء أمــس، فــي منطقــة ب
ــأن  ــة، ب ــادر محلي ــادت مص ــل. وأف ــة اخللي ــط مدين وس
ــالل  ــوات االحت ــني وق ــني املواطن ــت ب ــات اندلع املواجه
املقــام علــى  العســكري  احلاجــز  املتمركــزة علــى 
مدخــل شــارع الشــهداء، حيــث اجتــاز جنــود مدججون 
ــة، وأطلقــوا  بالســالح احلاجــز واقتحمــوا وســط املدين
املواطنــني  صــوب  الســام  والغــاز  الصــوت  قنابــل 
واحملــالت التجاريــة فــي مركــز مدينــة اخلليــل التجــاري 
مــا أدى إلــى إصابــة عشــرات املواطنــني بحــاالت اختنــاق 
ــآت  ــح واملنش ــالق املصال ــاز، وإع ــاق الغ ــراء استنش ج

ــة.58  التجاري

»جماعــات الهيــكل« تدعــو حملاضــرة للحاخــام 
أبراموفتــش فــي األقصــى اليــوم وتخطــط 

ــاحاته ــوراة« بس ــم »الت لتعلي

ــكل املزعــوم، أمــس، فــي منشــور  ــال جماعــات الهي ق
ــالل  ــوي خ ــا تن ــي بأنه ــا اإللكترون ــر موقعه ــا عب له
الســنوات األربــع املقبلــة، تنفيــذ  مشــروع يقــوم علــى 
ــل أروقــة وســاحات ومســاطب املســجد األقصــى  حتوي
وتكريســها كـــ »ســاحة لتعليــم التــوراة« وتخصيــص 
ــى  ــوراة«، إل ــب ت ــاوالت وكت ــال ط ــالة وإدخ ــكان للص م
ــرت  ــا باش ــجد، فيم ــات للمس ــف اقتحام ــب تكثي جان
ــد  ــمنتية عن ــات اس ــع مكعب ــالل وض ــرطة االحت ش
ــران.  ــوم الغف ــي ي ــا ف ــداً إلغالقه ــرق متهي ــارق الط مف

وأعلنــت جماعــة »أدالء جبــل الهيــكل« املتطرفــة فــي 
ــذي يصــادف  ــد الغفــران« ال إطــار اســتعدادها لـــ »عي
يــوم اخلميــس املقبــل عــن تنظيــم محاضــرة للحاخــام 
املتزمــت – فتتحــاس ابراموفتيــش داخــل املســجد 
األقصــى فــي املنطقــة الشــرقية وذلــك بالتنســيق مــع 

ــرطة.  الش

وقالــت أنــه ســيتم خــالل االقتحــام املقــرر اليــوم اإلثنني 
عــرض أحــكام يــوم الغفــران وتدريــب املشــاركني علــى 
أداء طقــوس يــوم الغفــران، فــي محاولــة حلــث املتدينــني 
مــن املســتوطنني علــى االقتحــام وأداء الطقــوس داخــل 

األقصــى فــي »عيــد الغفــران.

ــة مــن احتــاد املنظمــات الهيــكل املزعــوم  وفــي محاول
توظيــف استشــهاد الطبيــب حــازم اجلوالنــي اجلمعــة 

58  جريدة القدس

ــى  ــجد األقص ــد املس ــدة تهوي ــح أجن ــة لصال املاضي
ــكل  ــات الهي ــاد منظم ــب احت ــس، طال ــاب اجملل ــرب ب ق
بضــرورة فتــح بــاب اجمللــس للمقتحمــني مــن املتدينــني 
واملســتوطنني، معتبــراً أن احلــل لوقــف عمليــات الطعن 
املتكــررة هــو جعــل طريــق بــاب اجمللــس »مأهــوالً 
باليهــود ومحروســاً مــن قبــل الشــرطة والقــوات 
اخلاصــة التــي تعمــل فــي داخــل املســجد وعلــى أبوابــه 

ووصفــت عملهــا بـــ »الرائــع واملثابــر«ز

وقالــت جماعــات الهيــكل املزعــوم بأنهــا حتــاول منــذ 
ســنوات توســيع نطــاق دخولهــا وخروجهــا مــن األقصى 
ليتجــاوز بــاب املغاربــة، وقــد جنحــت بالفعــل فــي حتويل 
بــاب السلســلة إلــى مخــرج دائــم للمقتحمــني، وأنهــا 
ــى،  ــواب األقص ــن أب ــد م ــو املزي ــع نح ــع للتوس تتطل
وخاصــة إلــى مخــرج دائــم للمقحمــني، وإنهــا تتطلــع 
ــة  ــى، وخاص ــواب األقص ــن أب ــد م ــو املزي ــع نح للتوس
اجمللــس واحلديــد وبــاب األســباط كمــا جــاء فــي 

ــورها.59 منش

ــد  ــرى بع ــر األس ــى مصي ــد عل ــاوف تتصاع اخمل
إعــادة اعتقالهــم وتواصــل أعمــال البحــث عــن 

األســيرين إنفيعــات وكممجــي

ــادي األســير الفلســطيني ســلطات االحتــالل  ــل ن حّم
ــه األســرى  ــة عــن أي أذى يتعــرض ل املســؤولية الكامل

األربعــة املعــاد اعتقالهــم.

وقــال رئيــس النــادي قــدورة فــارس: إن اخملــاوف تتصاعــد 
ومحمــود  الزبيــدي  زكريــا  األســرى  مصيــر  علــى 
القــادري،  ويعقــوب  العارضــة  ومحمــد  العارضــة 

 بعد إعادة اعتقالهم وتعرضهم للضرب. 
وأشــار إلــى أن ذلــك كان واضحــاً مــن خــالل العالمــات 
العينيــة التــي ظهــرت فــي الصــور التــي نشــرها 
ــهم  ــد أن مالبس ــن املؤك ــه م ــرى، وأن ــالل لألس االحت
ــب  ــم للتعذي ــد تعرضه ــرى تؤك ــات أخ ــي عالم تخف

الشــديد بعــد اعتقالهــم.

االحتــالل  يتفــرد  التــي  األنبــاء  إن  فــارس:  وأضــاف 
بنشــرها عــن األســرى، ومنــع لقائهــم باحملامــني، تشــير 
إلــى أن هنــاك مــا يحــاول االحتــالل إخفــاءه عــن الــرأي 

ــه. ــوا ل ــا تعرض ــأن م ــام بش الع

وجــدد نــادي األســير دعوتــه للجنــة الدوليــة للصليــب 
ــم،  ــى صحته ــان عل ــرى لالطمئن ــارة األس ــر بزي األحم
وللحيلولــة دون االســتفراد بهــم لوقــت طويــل؛ ألن 

ــر. ــم للخط ــرض حياته ــك يع ذل

59  جريدة القدس
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وفــي وقــت الحــق مــن أمــس، تراجعــت ســلطات 
االحتــالل عــن نقــل األســير زكريــا الزبيــدي إلــى 
املستشــفى لتلقــي العــالج، وذلــك بعــد أن أعلــن فــي 
ــل  ــتقوم بنق ــجون س ــة الس ــابق أن مصلح ــت س وق
ــا. ــي حيف ــام« ف ــفى »رمب ــالج مبستش ــدي للع الزبي

ــدث  ــال املتح ــالم، ق ــائل اإلع ــات وس ــى توجه وردّاً عل
ــم  ــدي ل ــا الزبي ــام«: إن »زكري ــفى »رمب ــم مستش باس
ينقــل إلــى رمبــام، ومت إلغــاء زيارتــه«، دون اإلفصــاح عــن 
ــدي  ــل الزبي ــاء نق ــباب إلغ ــات وأس ــن املعلوم ــد م املزي

ــام”. ــفى »رمب ــى مستش إل

ــب  ــالج عق ــدي للع ــل زبي ــروض أن ينق ــن املف وكان م
ــالل  ــوات االحت ــل ق ــن قب ــا م ــب به ــي أصي ــروح الت اجل
ــبلي  ــدة الش ــرب بل ــس، ق ــن أم ــه، أول م ــالل اعتقال خ

ــر. ــن عام ــرج اب ــي م ف

ــى ذلــك، بطلــب مــن محاميــه أفيغــدور فيلدمــان،  وأت
ــوات  ــر ق ــل عناص ــن قب ــداء م ــه لالعت ــبب تعرض بس
األمــن، علمــاً أن الزبيــدي آخــر من عــرض علــى محكمة 

ــد اعتقالــه60. الناصــرة، مســاء أول مــن أمــس، لتمدي

ديــر  بلــدة  غــرب  أراضــي  يجــرف  االحتــال 
طولكــرم شــمال  الغصــون 

ــاذاة  ــي مبح ــرائيلي، أراض ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق جرف
ــر  ــدة دي ــرب بل ــري غ ــع العنص ــم والتوس ــدار الض ج

ــرم. ــمال طولك ــون ش الغص

وتبلــغ مســاحة األرض املســتهدفة دومنــني، وتعــود 
ــدة. ــن البل ــامن م ــم غ ــر نعي ــن ظاف ــا للمواط ملكيته

ــألرض، إنهــم  ــزارع محمــد حســن، الضامــن ل وقــال امل
تفاجــأوا بجرافــات االحتــالل وهــي تقوم بتجريــف االرض 
ــراب  ــن االقت ــا م ــر اصحابه ــذار، ومت حتذي ــابق ان دون س

منهــا ملــدة شــهر.

باخلضــار  مزروعــة  كانــت  االرض  هــذه  ان  وأضــاف، 
ــر الدمــار الــذي حلــق  قبــل حتويلهــا لكــراج ســيارات إث
ــالل  ــات االحت ــات وجيب ــرور جراف ــبب م ــات بس باملزروع
عليهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن غبــار أتــى علــى املزروعــات 
فيهــا، إضافــة الــى إلقــاء قنابــل الغــاز باجتــاه البيــوت 

ــكان.61 ــي امل ــتيكية ف البالس

60  جريدة االيام
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ــارة  ــالل ترفــض التماســا للســماح بزي محكمــة االحت
األســرى األربعــة املعــاد اعتقالهــم

ــة  ــن، إن محكم ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ قال
ــذي تقــدم  االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــت االلتمــاس ال
ــرى  ــارة األس ــه بزي ــماح ل ــة للس ــي الهيئ ــه محام ب
ــة. ــام املاضي ــالل األي ــم خ ــد اعتقاله ــن أُعي ــة الذي األربع

ــاس  ــابقا بالتم ــدم س ــد تق ــة ق ــي الهيئ وكان محام
للســماح لــه بزيــارة كل مــن: )زكريــا زبيــدي، ومحمــود 
ومحمــد العارضــة ويعقــوب قــادري(، ملتابعــة أوضاعهم 
االعتقاليــة ورصــد أماكــن احتجازهــم، لكــن االلتمــاس 

مت رفضــه.

ــر  ــم الكبي ــن التعتي ــا م ــن قلقه ــة ع ــت الهيئ وأعرب
فيمــا يتعلــق بقضيــة األســرى األربعــة، محــذرة مــن أن 
تنصــب ردة الفعــل اإلســرائيلية علــى االنتقــام منهــم 

والتفــرد بهــم.

ــن  ــرم م ــني املنص ــوم اإلثن ــوا ي ــرى متكن ــتة اس وكان س
انتــزاع حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع«، إال ان االحتــالل 
ــان،  ــان طليق ــي اثن ــم، وبق ــة منه ــال أربع ــاد اعتق اع

ــي. ــم كممج ــات، وأيه ــل انفيع ــا: مناض وهم

محكمــة االحتــالل مــددت يــوم الســبت املنصــرم، فتــرة 
اعتقــال األســرى األربعــة لتســعة أيــام، لغايــة 19 
أيلــول/ ســبتمبر اجلــاري، بدعــوى اســتكمال التحقيــق 

ــم.62 معه

ــات  ــوات جماع ــن دع ــذر م ــام يح ــي الع املفت
»الهيــكل« القتحــام املســجد األقصــى

ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ــي الع ــذر املفت ح
ــد  ــيخ محم ــارك الش ــى املب ــجد األقص ــب املس خطي
حســني، مــن الدعــوات التــي أطلقتهــا جماعــات 
الهيــكل املزعــوم واملنظمــات املتطرفــة ضد املقدســات 
األقصــى  املســجد  رأســها  وعلــى  الفلســطينية، 
ــدف  ــل، به ــي اخللي ــي ف ــجد اإلبراهيم ــارك، واملس املب

ــا. ــس بهم امل

وبــني املفتــي العــام فــي بيــان صحفي، اليــوم اإلثنــني، أن 
هــذه اجلماعــات تطالــب ســلطات االحتــالل بالســماح 
لهــا بإدخــال مقاعــد وكتــب توراتيــة، بهــدف الدراســة 
فــي ســاحات املســجد األقصــى املبــارك، وكذلــك 
الســماح حلاخاماتهــا بإلقــاء احملاضــرات التوراتيــة علــى 
ــى  ــة ال ــارك، إضاف ــى املب ــجد األقص ــي املس مقتحم
مطالبتهــم ســلطات االحتــالل بفتــح أبــواب املســجد 
األقصــى املبــارك جميعهــا لتســهيل االقتحــام وعــدم 

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اقتصــار ذلــك علــى بــاب املغاربــة فقــط.

وأدان املفتــي، قيــام ســلطات االحتــالل بتوفيــر احلمايــة 
ــجد  ــم املس ــي تقتح ــة الت ــات املتطرف ــذه اجلماع له
ــم  ــدا، وه ــرة ج ــداد كبي ــا، بأع ــارك يومي ــى املب األقص
يرتــدون لبــاس الكهنــة، وينفخــون فــي البــوق، بحجــة 

ــة. ــاد اليهودي األعي

وأكــد أن هــذه االنتهــاكات تســتدعي ردا عربيا إســالميا 
ــرورة  ــة ض ــات املعني ــات واملنظم ــدا الهيئ ــا مناش فوري
التدخــل لوقــف هــذه االنتهــاكات ضــد املســجد 
ــالل  ــلطات االحت ــن أن س ــذرا م ــارك، مح ــى املب األقص
بهــذه املمارســات تدفــع املنطقــة إلــى حــرب دينيــة لــن 
يســلم منهــا أحــد، وذلــك إرضــاء جملموعــات متطرفــة 
هدفهــا هــدم املســجد األقصــى املبــارك، وإقامــة 

ــه. ــوم مكان ــكل املزع الهي

مــن جانــب آخــر، اســتنكر املفتــي حســني، قــرار 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي اجلائــر بإغــالق املســجد 
اإلبراهيمــي أكثــر مــن مــرة خــالل األيــام املاضيــة أمــام 
ــا  ــة، مبين ــاد اليهودي املصلــني املســلمني، بحجــة األعي
أن اإلغــالق عــدوان وجرميــة نكــراء لتســببه فــي حرمــان 

ــة. ــعائرهم الديني ــن أداء ش ــلمني م ــني املس املصل

ــن  ــس باألماك ــرم امل ــماوية حت ــان الس ــاف ان األدي وأض
ــا  ــا، كم ــد حرمته ــادة، وتؤك ــة للعب ــة اخملصص املقدس
احتــرام  الدوليــة علــى  واألعــراف  القوانــني  تنــص 
مقدســات اآلخريــن وعــدم املــس بهــا أو بأهلهــا صونــا 
حلريــة العبــادة، غيــر أن ســلطات االحتــالل تتنكــر 

ــه. ــك كل لذل

ــداءات  ــذه االعت ــن ه ــف ع ــرورة التوق ــى ض ــدد عل وش
التــي حتــرم املســلمني مــن الوصــول إلــى أماكــن 
ــلطات  ــوقها س ــي تس ــررات الت ــا املب ــم، رافض عباداته
االحتــالل التخــاذ مثــل هكــذا قــرارات تعســفية جائــرة 
تخالــف الشــرائع والقوانــني الدوليــة، وتناقــض املواثيــق 
ــا.63 ــى أماكنه ــول إل ــادة والوص ــة العب ــي حري ــي حتم الت

ــف  ــادت مل ــة أع ــطورة نضالي ــتة«.. أس ــرى الس “األس
ــة ــى الواجه ــرى إل األس

ــر  ــزاع حريتهــم عب شــكل جنــاح ســتة أســرى فــي انت
نفــق حفــروه فــي عمــق األرض مــن معتقــل »جلبــوع« 
فاصلــة  مرحلــة  الـــ1948،  بأراضــي  بيســان  قــرب 
ــة  ــوض معرك ــي تخ ــيرة، الت ــة األس ــخ احلرك ــي تاري ف

ــرائيلي. ــالل اإلس ــجون االحت ــع إدارة س ــة م متواصل

وبعــد مطــاردة اســتمرت خمســة أيــام، متكــن االحتالل، 
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عبــر مســّيراته ومروحياتــه وقصاصــي األثــر وكاميــرات 
املراقبــة واجلنــود املدججــني بــكل أنــواع األســلحة، مــن 
ــدي،  ــا زبي ــم: زكري ــم، وه ــة منه ــال أربع ــادة اعتق إع
ومحمــد عارضــة، ومحمــود عارضــة، ويعقــوب قــادري، 
فيمــا ال يــزال األســيران مناضــل انفيعــات، وأيهــم 

ــة. ــان باحلري ــني وينعم ــي طليق كممج

ــت  ــهم، حقق ــتة أنفس ــرى الس ــر األس ــة حتري “عملي
ــة  ــة األمني ــورة القبض ــة لص ــت ضرب ــا وكان أهدافه
ــارع  ــة للش ــروح املعنوي ــت ال ــا رفع ــرائيلية، فيم اإلس
ــال  ــم«، ق ــي العال ــرار ف ــي ولألح ــطيني والعرب الفلس
أســتاذ اإلعــالم الرقمــي واالتصــال فــي جامعــة القــدس 

ــة. ــادر صاحل ن

وحــول تنــاول منصــات التواصــل االجتماعــي لقضيــة 
األســرى الســتة الذيــن متكنــوا مــن الظفــر بحريتهــم، 
أضــاف صاحلــة، أن جنــاح األســرى فــي حتريــر أنفســهم 
القــى اهتمامــا وتفاعــال كبيريــن، ســواء علــى املســتوى 

الفلســطيني أو املســتويني العربــي والدولــي.

ــار  ــة انتش ــهلت عملي ــة س ــة االنفعالي ــع: ان احلال وتاب
الـــمعلومات التــي كانــت دراميــة بشــكل كبيــر، عمــد 
ــرة للفــرار،  مــن خاللهــا البعــض لتفصيــل قصــة مؤث
واألجــواء كانــت مهيــأة للتفاعــل مــع احلالــة بقــوة، في 
حــني كانــت جميــع املعلومــات التــي دفــع بهــا االحتالل 
مدروســة، فمنــذ اللحظــة األولــى لتمكــن األســرى من 
حتريــر أنفســهم لــم تــرد أي معلومــات فعليــة، وعمدت 
إســرائيل إلــى تهيئــة النــاس لســيناريوهات وجرفهــم 
ــن  ــد م ــة، كان يري ــار الكاذب ــج لألخب ــالل التروي ــن خ م
ــاره  ــورة انكس ــرمم ص ــة وأن ي ــح املعرك ــا أن يرب خالله

بإنتــاج روايــة تهــدف لضــرب صــورة البطولــة.

وحــول إمكانيــة ضبــط مــا يروجــه اإلعــالم اإلســرائيلي 
ــة:  ــح صاحل ــة أوض ــار كاذب ــة وأخب ــات مضلل ــن رواي م
ــطيني او  ــواء الفلس ــبكي س ــع الش ــة اجملتم إن طبيع
غيــره تفتــرض أن مــن يقــود ويوجــه االهتمــام و«الترنــد« 
مؤثريــن  مــن  متابعــة  األكثــر  الشــخصيات  هــم 
وصفحــات رســمية، والذيــن يقــع علــى عاتقهــم حتــري 
دقــة املعلومــات التــي يتــم نشــرها، والتأكــد مــن ضــخ 
املعلومــات واملعنويــات ملتابعيهم، والســتحالة حراســة 
بوابــة »السوشــال ميديــا« فــإن عمليــة تفنيــد االخبــار 
الكاذبــة تكــون مــن خــالل أصحــاب الــرأي الذيــن 

ــم. ــة متابعيه ــون مبصداقي يحظ

ولفــت أســتاذ اإلعــالم الرقمــي واالتصــال فــي جامعــة 
القــدس إلــى أن »السوشــال ميديــا« أثبتــت أنهــا 
ــد  ــم يع ــارع ول ــاس والش ــوت الن ــل لص ــكاس وممث انع
مجتمعــا افتراضيــا منفصــال عــن الواقــع، بــل مجتمــع 
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حقيقــي يشــكل ضغطــا علــى صنــاع القــرار ويفــرض 
التــي دعمــت كل مــن  واقعــا، وأن جنــاح احلمــالت 
األســير الغضنفــر، واألســيرة الديــك تأكيــد علــى هــذا، 
ــا األســرى  ــر فــي قضاي ويجــب توظيفهــا بشــكل أكب
ســواء علــى مســتوى فــردي أو جماعــي وفــي مختلــف 

ــة. ــا الوطني القضاي

ــوع  ــن جلب ــرى م ــرر األس ــة حت ــة أن عملي ــد صاحل وأك
أعــادت ملــف األســرى إلــى واجهــة االهتمــام العاملــي 
ــل  ــرورة العم ــى ض ــيرا ال ــاني، مش ــي واإلنس واحلقوق
ــات  ــف املؤسس ــن مختل ــرى م ــناد األس ــرة وإس لنص
االعالميــة واحلقوقيــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي 
ــة،  ــة جارف ــة عاملي ــة وإعالمي ــة قانوني ــم حمل لتنظي
التعبئــة ملــا يخــدم احلركــة  واســتثمار كل هــذه 

ــرى. ــع األس ــر جمي ــى حتري ــيرة حت األس

بالشــأن  اخملتــص  الصحفــي  وصــف  جهتــه،  مــن 
اإلســرائيلي، األســير الســابق عصمــت منصــور، جنــاح 
ــر أنفســهم، بالصفعــة للحكومــة  6 أســرى فــي حتري
اإلســرائيلية، وانتصــار معنــوي لألســرى، وأن مــا حــدث 
ســيترك أثــرا علــى املــدى البعيــد، وأن قضيــة األســرى 
ارتفعــت أســهمها والعالــم بــات يتحــدث عنهــا، وحتول 

ــا. ــا وعاملي ــة عربي ــى أســطورة وأيقون »األبطــال« إل

ــة  ــراق والصفع ــم االخت ــو حج ــم ه ــاف، ان األه وأض
املدويــة ملنظومــة أمــن كاملــة، وحجــم الــدروس والعبر 
املســتفادة، وان غالبيــة مــا نشــر هــي تفاصيــل ال 
تنتقــص مــن أهميــة مــا قامــوا بــه، وعمليــة املطــاردة 
ــدار  ــى م ــة عل ــل مالحق ــي ظ ــم ف ــف لرصيده تضي
ــم  ــتوى العال ــى مس ــل عل ــة التفاع ــاعة، وان حال الس

ــم. ــة قتله ــن محاول ــرائيل ع ــت إس ــم ردع معه

وحــول تعاطــي اإلعــالم اإلســرائيلي مــع القضيــة، 
قــال: علــى املســتوى الداخلــي اإلســرائيلي بــدأ اإلعــالم 
العبــري فــي توجيــه االتهــام ملصلحــة الســجون، 
مدعــني أن مصلحــة الســجون متنــح »تســهيالت« 
ــد  ــرار، وعم ــن الف ــم م ــي متكنه ــاهمت ف ــرى س لألس
ــا،  ــرائيلي عليه ــارع اإلس ــب الش ــام غض ــب ج ــى ص إل
بالتزامــن مــع حملــة مــن التحريــض علــى األســرى، ثــم 
ركــز اإلعــالم اإلســرائيلي بشــكل أكبــر علــى التبعــات 
»األمنيــة« علــى عمليــة فــرار األســرى وإمكانيــة 

ــي. ــع السياس ــعالها الوض إش

اإلعــالم  نشــره  مــا  معظــم  ان  منصــور،  وتابــع 
ــز  ــدف لتعزي ــة ته ــة وتضليلي ــار كاذب ــرائيلي أخب اإلس
املعنويــة  الــروح  وتدميــر  اإلســرائيلية  الروايــة 
ــد  ــه بعي ــك ألن ــرى، وذل ــدا لألس ــطينيني وحتدي للفلس
عمليــة فــرار األســرى أصــدرت األجهــزة األمنيــة قــرارا 

قضائيــا مبنــع نشــر أي معلومــات حــول احلادثــة، األمــر 
الــذي تــرك البــاب مفتوحــا أمــام التكهنــات املدفوعــة 

فــي معظمهــا مــن األجهــزة اإلســرائيلية.

ــرائيلي،  ــالم اإلس ــن اإلع ــات م ــتقاء املعلوم ــول اس وح
ذراع مكمــل حلكومــة  االحتــالل هــو  إعــالم  قــال: 
االحتــالل، وهنــاك ضــرورة لعمــل مختصــني ذوي خبــرة 
ــز  ــالم تتمي ــائل إع ــن وس ــات ع ــل املعلوم ــالع لنق واط
ــة  ــرار وراء الترجم ــدم االجن ــة، وع ــن املصداقي ــيء م بش

ــة. ــائل اإلعالمي ــات أو الوس ــن املنص ــة ألي م احلرفي

ونــوه منصــور إلــى أن اإلعــالم اإلســرائيلي حــاول 
ــروح  ــك بال ــة مــن شــأنها أن تفت ــار كاذب ــج ألخب التروي
ــت  ــذي أثب ــطيني ال ــيج الفلس ــزق النس ــة ومت املعنوي
متاســكه خــالل جميــع األزمــات والضــرورات الوطنيــة، 
ــو املنصــرم،  والتــي كان آخرهــا هبــة األقصــى فــي ماي

ــزة. ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــن ع ــا م ــا تاله وم

ــن  ــر األم ــكيل »وزي ــورة تش ــن خط ــور م ــذر منص وح
ــة حتــرر  ــق فــي حادث ــة حتقي ــي« اإلســرائيلي جلن الداخل
ــه وضمــن التفويــض  ــى أن األســرى الســتة، مشــيرا إل
الــذي منــح لهــا ســتبحث فــي شــروط حيــاة األســرى، 
ــي  ــازات الت ــن االمتي ــر م ــحب الكثي ــي س ــذي يعن وال
ــة  ــى أن قضي ــيرا إل ــيرة، مش ــة األس ــا احلرك حققته
األســرى حتظــى باهتمام شــعبي، وهــي محــرك للنضال 
الوطنــي وأن أي حــدث داخــل الســجون ينعكــس علــى 

ــد.64 ــى التصعي ــه إل ــتؤدي تداعيات ــارج وس اخل

ــق  ــرائيل بتطبي ــزام إس ــدة إلل ــو األمم املتح ــتية يدع اش
ــرى ــة باألس ــة املتعلق ــف الثالث ــة جني اتفاقي

- مشــكلة غــزة سياســية واملطلوب مســار سياســي 
مســتند للشــرعية الدوليــة والقانــون الدولي

- قــرار منــع التجمهــر وإقامــة بيــوت العــزاء واألعــراس 
يدخــل اليــوم حيــز التنفيــذ

ــى  ــعبنا حت ــاء ش ــن أبن ــة ب ــد التفرق ــال يري - االحت
ــزول ــى ي ــدة حت ــد الوح ــن نري ــود ونح يس

ــة  ــة الدولي ــوزراء محمــد اشــتية، اللجن دعــا رئيــس ال
أوضــاع  ملتابعــة  املتحــدة،  واألمم  األحمــر،  للصليــب 
األســرى والتأكــد مــن عــدم تعرضهــم للتعذيــب 
ــزام إســرائيل بتطبيــق اتفاقيــة جنيــف  والتنكيــل، وإل
ســلطات  محمــال  باألســرى،  واملتعلقــة  الثالثــة 

االحتــالل املســؤولية كاملــة عــن حياتهــم.

ــة  ــتهل جلس ــه مبس ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي وق

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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احلكومــة الـــ)124(، »علــى ضــوء إعــادة اعتقال األســرى 
األربعــة الذيــن متكنــوا مــن حتريــر أنفســهم مــن 
ــل حــول ذلــك،  ســجن »جلبــوع«، ومــا جــرى مــن أقاوي
ــات  ــل االتهام ــدم كي ــى ع ــا إل ــني جميع ــو املواطن أدع
ــعب  ــن ش ــي الـــ48. نح ــي أراض ــا ف ــى أهلن ــا ال جزاف
ووحــدة  املعانــاة  وتوحدنــا  األلــم  يجمعنــا  واحــد 
الهــدف واملصيــر. وأطلــب منكــم مــد جســور املؤاخــاة 
والتواصــل مــع بعضكــم البعــض، االحتــالل يريــد 
ــد الوحــدة  ــى يســود، ونحــن نري ــة حت ــة والفتن التفرق

ــزول«. ــى ي حت

وفــي موضــوع آخــر، تطــرق اشــتية إلــى حديــث 
إســرائيل عــن خطــة االقتصــاد مقابــل األمــن لقطــاع 
غــزة، وقــال: إن »مشــكلة غــزة هي مشــكلة سياســية 
وهــي ذات املشــكلة التــي تواجــه جميــع األراضــي 
ــار  ــوب مس ــدس، املطل ــا الق ــا فيه ــطينية مب الفلس
ــرعية  ــى الش ــتند إل ــي مس ــدي وحقيق ــي ج سياس
ــع  ــالل ويرف ــي االحت ــي، ينه ــون الدول ــة والقان الدولي
احلصــار عــن قطــاع غــزة، ويوقــف العــدوان عــن جميــع 
األراضــي الفلســطينية، وبهــذا تصبــح عمليــة إعــادة 

ــة. ــة ودائم ــار ممكن االعم

ــا  ــوزراء أنه ــس ال ــح رئي ــة، أوض ــة القطري ــول املنح وح
قســمت إلــى ثالثــة أجــزاء: األول بقيمــة 10 ماليــني دوالر 
ــدة ومت  ــالل األمم املتح ــن خ ــزة م ــة غ ــود حملط ــراء وق لش
ذلــك، والثانــي قيمتــه أيضــا 10 ماليــني دوالر تــوزع مــن 
ــدة  ــألمم املتح ــع ل ــي التاب ــذاء العامل ــج الغ ــالل برنام خ
ــدور األمم  ــا ب ــك، ورحبن ــد مت ذل ــهور وق ــة ش ــدة أربع مل
ــتحقني. ــى املس ــة ال ــول املنح ــا وص ــا يهمن ــدة، وم املتح

وأشــار إلــى أن اجلــزء الثالــث مــن املنحــة فهــو بقيمــة 
10 ماليــني دوالر تدفــع علــى شــكل رواتــب ملوظفــني في 
غــزة، حيــث رفضــت البنــوك الفلســطينية جميعهــا 
املالحقــات  اجلــزء خوفــا مــن  التعامــل مــع هــذا 

ــر. ــذا األم ــل ه ــد حل ــأي جه ــا ب ــة، مرحب القانوني

وبخصــوص احلالــة الوبائيــة فــي فلســطني، قــال رئيــس 
ــزاء  ــوت الع ــة بي ــر وإقام ــع التجمه ــرار من ــوزراء إن ق ال
واألعــراس يدخــل اعتبــارا مــن هــذا اليــوم حيــز التنفيذ، 
وســيتم اإلعــالن عــن بروتوكــول صحــي ينظــم عمــل 
ــا  ــة مب ــات اخلدماتي ــة، واملؤسس ــق العام ــع املراف جمي
يضمــن احلــد مــن ارتفــاع معــدالت اإلصابــة باملتحــورات 

ــا. اجلديــدة بفيــروس كورون

ودعــا كل مــن لــم يتلــق اللقــاح حتــى اآلن إلــى 
املســارعة لتلقيــه فــي جميــع املراكــز الصحيــة 
املنتشــرة فــي احملافظــات، خاصــة وأن معظــم احلــاالت 
ــخاص  ــي ألش ــزة ه ــة املرك ــرف العناي ــت غ ــي دخل الت

ــاح. ــوا اللق ــم يتلق ل

 وأضــاف: حتــى ال جنــد أنفســنا مضطريــن لفــرض 
ــات  ــداء الكمام ــد بارت ــم للتقي ــددة أدعوك ــود مش قي
ومراعــاة التباعــد اجلســدي وتلقــي املطاعيــم التــي مــن 
شــأنها تكويــن مناعــة مجتمعيــة، وأن يكــون االلتــزام 
مشــددا فــي املســاجد واجلامعــات واملــدارس واألماكــن 
ــة  ــى أن احملافظــني واألجهــزة األمني العامــة، مشــيرا إل

ــراءات. ــذه اإلج ــذ ه ســيتابعون تنفي

ويناقــش مجلــس الــوزراء اليــوم قضايــا تخــص التعليم 
اإلســرائيلي علــى  والتحريــض  واجلامعــات  العالــي 
ــالت،  ــاع املواص ــم قط ــطينية وتنظي ــج الفلس املناه
وأمنيــة وصحيــة  تقاريــر سياســية  الــى  إضافــة 

ــة.65 ومالي

الثاثاء 2021/9/14 

احلــرم  علــى  اخلنــاق  يضيــق  االحتــال 
ــن  ــل م ــار اخللي ــة إعم ــع جلن ــي ومين اإلبراهيم

وصيانتــه ترميمــه 

ــي  ــم الدين ــريف املعل ــي الش ــرم اإلبراهيم ــر احل يعتب
األبــرز فــي قلــب مدينــة اخلليــل، وينتصــب منــذ ألفــي 
ــة املاضــي  ــة وعراق عــام بانفــه وشــموخ، حامــالً أصال
ــة  ــة الضارب ــوت العتيق ــه البي ــق حول ــه، تتحل وعراقت

ــخ. ــق التاري ــي عم ــا ف بجذوره

ــى أداء  ــل عل ــار اخللي ــة إعم ــرص جلن ــق ح ــن منطل وم
واجبهــا الوطنــي فــي احلفــاظ علــى التــراث املعمــاري 
ــذا  ــع ه ــا تض ــل، فإنه ــن اخللي ــة م ــدة القدمي ــي البل ف
ــار  ــي اإلعم ــا ف ــلم أولوياته ــى س ــق عل ــم العري املعل
بتأديــة  منهــا  إميانــاً  وذلــك  والصيانــة،  والترميــم 

ــه. ــى أمت وج ــرون عل ــذ ق ــا من ــة به ــالة املكلف الرس

ــر عــام جلنــة إعمــار اخلليــل عمــاد حمــدان  وأشــار مدي
إلــى أن احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف يتعــرض فــي هــذه 
األوقــات ألكبــر اعتــداء مــن قبــل ســلطات االحتــالل أال 
وهــي عمليــة تنفيــذ مشــروع بنــاء املصعــد الكهربائي، 
ــد  ــى اســتكمال تهوي وهــو مشــروع ضخــم يهــدف إل
ــى أرض  ــه عل ــل في ــدأ العم ــد ب ــي، وق ــرم اإلبراهيم احل

الواقــع قبــل نحــو شــهر.

ــة،  ــيطرتها اإلداري ــرض س ــه وف ــا علي ــاق قبضته وإلطب
ــاتها  ــديد ممارس ــالل بتش ــلطات االحت ــدأت س ــد ب فق
ــل  ــار اخللي ــة إعم ــال جلن ــي وعم ــق فني ــا بح وإجراءاته
الذيــن يعملــون داخــل أروقــة احلــرم وخاصــة فــي مصلى 

65  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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 سبتمبر   ٢٠٢١

اجلاوليــه واالســحاقية، حيــث متنعهــم منــذ أكثــر مــن 
ــم،  ــة والترمي ــال الصيان ــتكمال أعم ــن اس ــهر م ش
ويتــم اقتحــام املــكان مــن قبــل جنــود االحتــالل وطــرد 
ــات  ــز والبواب ــدأت احلواج ــا وب ــارج، كم ــى اخل ــال إل العم
مبنــع  احلــرم  مدخــل  علــى  املنصوبــة  العســكرية 
ــداء  ــرور ألعمالهــم دون إب ــل مــن امل عمــال إعمــار اخللي

ــباب.66  األس

احلركــة األســيرة تعلــن التصعيد: 0831 أســيراً 
يضربــون عــن الطعــام بــدءاً مــن اجلمعة

ــن، مســاء أمــس،  أفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
ــأن احلركــة األســيرة قــررت التصعيــد فــي وجــه إدارة  ب
الســجون اإلســرائيلية التــي تواصــل عمليــات التنكيل 
ــى  ــم عل ــش به ــم والبط ــم وعزله ــرى وقمعه باألس

ــدي وحداتهــا القمعيــة فــي مختلــف الســجون. أي

وبينــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، أنــه وفــي ظــل 
املســتويات  تقودهــا  التــي  املســعورة  الهجمــة 
السياســية العليــا فــي إســرائيل وإدارة ســجونها جتــاه 
ــاد وتيرتهــا خــالل  األســرى فــي كافــة املعتقــالت، وازدي
األيــام القليلــة املاضيــة بعــد حتريــر 6 أســرى أنفســهم 
ــوع«، وإعــادة اعتقــال أربعــة منهــم  مــن ســجن »جلب
حتــت التعذيــب والتنكيــل، قــررت احلركــة األســيرة 
الدفــاع عــن حقهــا وكرامتهــا فــي احليــاة واحلريــة مــن 
ــى  ــام عل ــن الطع ــوح ع ــراب مفت ــروع بإض ــالل الش خ
شــكل دفعــات بــدءا مــن اجلمعــة املقبلــة حتــت شــعار 

ــق«. ــن احل ــاع ع ــة الدف »معرك

ــتضم  ــراب س ــن اإلض ــى م ــة األول ــت، إن الدفع وأضاف
1380 أســيرا مــن عــدة ســجون، حيــث سيشــرع 
ــن  ــون« و300 م ــجن »رمي ــن س ــير م ــراب 400 أس باإلض
ســجن »عوفــر« و200 مــن ســجن »نفحــة« و200 مــن 
ســجن »مجــدو« و100 مــن ســجن »جلبــوع«، و80 مــن 
ــن  ــطة«، و50 م ــجن »ش ــن س ــل«، و50 م ــجن »ايش س

ــدارمي«. ــجن »ه س

وأوضحــت الهيئــة، أن احلركــة األســيرة وضعــت خطــة 
تدريجيــة للتصعيــد خــالل الفتــرة املقبلــة، حيــث قررت 
ــل  ــة الفصائ ــة لكاف ــات التنظيمي ــة الهيئ ــل كاف ح
ــدة  ــات جدي ــل دفع ــجون، وأن تدخ ــف الس ــي مختل ف
مــن األســرى فــي هــذه املعركــة، الثالثــاء املقبــل، 
ــات  ــادات التنظيم ــن قي ــير م ــيدخل 100 أس ــا س كم
باإلضــراب عــن املــاء، اجلمعــة الالحقــة، لبــدء اإلضــراب، 
ــح  ــة فت ــة حلرك ــة املركزي ــوا اللجن ــم عض ــن بينه م

ــي. ــروان البرغوث ــس وم ــرمي يون ك

66  جريدة القدس

وكشــفت الهيئــة عــن أن احلركــة األســيرة ســتطالب 
ــة  ــف سياس ــي: وق ــة بالتال ــذه املعرك ــالل ه ــن خ م
القمــع والتنكيــل والتنقــالت التعســفية، وإنهــاء 
ــراج  ــرى وإخ ــات األس ــى مئ ــة عل ــات املفروض العقوب
األســرى املعزولــني لألقســام العاديــة، وعــودة الظــروف 
االعتقاليــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 5 أيلــول، 
ــفية  ــال اإلداري التعس ــة االعتق ــد لسياس ــع ح ووض
ووقــف سياســة التجديــد للمعتقلــني اإلداريــني، وعــودة 
الزيــارات العائليــة عبــر الشــبك، وتنفيــذ زيــارات أهالــي 
أســرى غــزة، وتركيــب هاتــف عمومــي ثابــت ودائــم فــي 
ــل  ــت قب ــا كان ــني كم ــواد الكانت ــادة م ــجون، وإع الس
ــار  ــة واخلض ــواد التمويني ــال امل ــاليت« وإدخ ــون ش »قان
واللحــوم والفواكــه، وإعــادة إدخــال املالبــس عبــر زيــارات 

ــل. األه

ــانية  ــة واإلنس ــات احلقوقي ــة، املنظم ــدت الهيئ وناش
والقانونيــة الدوليــة ضــرورة وقــف سياســة العــار 
ــالت  ــي املعتق ــل ف ــا يحص ــاه م ــت جت ــزام الصم بالت
ــة  ــى حكوم ــط عل ــم، والضغ ــن جرائ ــرائيلية م اإلس
املعتقلــني  آدميــة  الحتــرام  املتطرفــة  االحتــالل 
الفلســطينيني ومحاســبتها علــى جرائهمــا جتــاه آالف 
األســرى الذيــن ينــكَّل بهــم يوميــا علــى أيــدي وحــدات 

القمــع والتنكيــل اإلســرائيلية.

مــن جهــة ثانيــة، أكــد أســرى حركــة اجلهاد اإلســالمي، 
عقوبــات  فرضــت  االحتــالل  ســلطات  أن  أمــس، 
تعســفية وغرامــات ماليــة بحــق أســرى احلركــة، فــي 
ظــل اســتمرار الهجمــة املســعورة التــي تســتهدفهم، 
ــر نفــق  ــزاع ســتة أســرى حريتهــم عب ــك بعــد انت وذل
مــن ســجن جلبــوع، خمســة منهــم مــن أســرى اجلهاد 

اإلســالمي وواحــد مــن أســرى حركــة فتــح67.

األربعاء 2021/9/15 

ــي  ــل ف ــرى تتواص ــاندة لألس ــات املس الفعالي
ظــل اســتمرار هجمــة القمــع اإلســرائيلية 

ــم ضده

ــي  ــاندة ف ــعبية املس ــات الش ــس الفعالي ــت أم تواصل
ــعة  ــة الواس ــة القمعي ــر الهجم ــالل، إث ــجون االحت س
التــي تشــنها ســلطات االحتــالل ضدهــم، وفــي 
ــر  ــن تتوات ــة«، الذي املقدمــة منهــم أســرى »نفــق احلري
األنبــاء عــن تعرضهــم لتعذيــب شــديد، فيمــا أعلنــت 
ــت  ــا جنح ــة أنه ــة املاضي ــرى الليل ــؤون األس ــة ش هيئ
فــي انتــزاع قــرار مــن محاكــم االحتــالل بزيــارة أســرى 
»نفــق احلريــة« األربعــة الذيــن أعــاد االحتــالل اعتقالهم 

67  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

45

 سبتمبر  ٢٠٢١ سبتمبر   ٢٠٢١

ومنــع احملامــني مــن زيارتهــم، فــي حــني واصــل االحتــالل 
ــاد  ــة اجله ــرى حرك ــيما أس ــرى، ال س ــل باألس التنكي
ــاً  ــيط بحث ــات التمش ــل عملي ــا وواص ــالمي، كم اإلس

ــة«. عــن اثنــني مــن أســرى »نفــق احلري

وقــال هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، الليلــة املاضيــة، 
ــة  ــرى األربع ــة األس ــيزورون الليل ــا »س ــأن محاميه ب
ــاد  ــوع وأع ــجن جلب ــن س ــم م ــوا حريته ــن انتزع الذي
ــود  ــدي، ومحم ــا زبي ــم: زكري ــم، وه ــالل اعتقاله االحت
ــادري، ومحمــد العارضــة«، بعــد  العارضــة، ويعقــوب ق
ــم  ــن محاك ــي م ــرار قضائ ــزاع ق ــن انت ــت م أن متكن

ــي.  ــاء احملام ــع لق ــر من ــع أم ــالل برف االحت

وقــال محامــي الهيئــة، خالــد محاجنــة، أحــد املكلفني 
بالدفــاع عــن األســرى، فــي منشــورين منفصلــني 
كتبهمــا عبــر صفحتــه فــي »فيســبوك«، مســاء 
أمــس: »جنحنــا بكســر أمــر اخملابــرات مبنــع األســرى مــن 

ــم«. ــاء محامييه لق

واضــاف: »بعــد منتصــف الليــل )فجــر اليــوم األربعــاء( 
ســنزورهم«.

وقــال نــادي األســير الفلســطيني، إن اســتمرار االحتــالل 
ــد أن  ــة« يؤك ــق احلري ــرى »نف ــني ألس ــارة احملام ــع زي مين
هنــاك مــا يخفيــه االحتــالل، وان روايتــه حــول مصيــر 
ــادري،  ــوب ق ــة، ويعق ــود العارض ــة محم ــرى األربع األس
ــط  ــتبقى مح ــة، س ــد العارض ــدي، ومحم ــا الزبي وزكري
ــت  ــو الكنيس ــع عض ــل م ــه الواص ــح أن ــك. وأوض ش
أميــن عــودة، ملعرفــة مصيــر األســير الزبيــدي والــذي كان 
قــد أعلــن إعــالم االحتــالل أنــه نقــل إلــى املستشــفى 
ــر  ــمى بوزي ــا يس ــع م ــودة م ــل ع ــدوره تواص ــني، وب مرت
ــأن الوضــع  ــذي قــال ب األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، وال

ــليم«. ــدي »س ــير الزبي ــي لألس الصح

ونفــذت قــوات االحتــالل حملــة تفتيــش واســعة 
ــال  ــرة وإكس ــا الناص ــهد وياف ــة واملش ــرى الرين ــي ق ف
ــي  ــرة، وف ــة الناص ــي مدين ــزة ف ــل القف ــة جب ومنطق
منطقــة اجلــدار الفاصــل مبدينــة ام الفحــم بحثــاً 
ــي،  ــم كممج ــات وأيه ــل انفيع ــيرين مناض ــن األس ع
فــي وقــت واصلــت انتشــارها وعمليــات التفتيــش فــي 

ــني. ــة جن ــن محافظ ــة م ــاء مختلف أنح

وحســب مــا تعلنــه أجهــزة أمــن األحتــالل فــإن 
تقديراتهــا تشــير إلــى أن أحــد األســيرين يتواجــد فــي 
ــر.  ــط األخض ــل اخل ــزال داخ ــا ي ــر م ــا األخ ــة فيم الضف

الفعاليــات  والقطــاع  الضفــة  فــي  وتواصلــت 
اجلماهيريــة املســاندة لألســرى، حيــث نظمت مســيرات 

واعتصامــات فــي رام اهلل وجنــني وغــزة وطولكــرم 
ــي  ــرى ف ــناداً لألس ــرة وإس ــاس، نص ــة وطوب وقلقيلي
ســجون االحتــالل، خاصــة األســرى املضربــني عــن 
الطعــام، واألســرى الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن 

ــم.  ــالل اعتقاله ــاد االحت ــوع« وأع »جلب

ورفــع املشــاركون صــور االســرى، ورددوا شــعارات منــددة 
بعمليــات قمــع بحــق األســرى، مطالبــني االمم املتحــدة 

بالتدخــل لتوفيــر احلمايــة لألســرى.

ــدري  ــن ق ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــس هيئ ــذر رئي وح
ــرائيلي  ــالل اإلس ــلطات االحت ــد س ــن تعم ــر، م ــو بك أب
التعتيــم علــى الوضــع الصحــي لألســرى األربعــة 
الذيــن أعيــد اعتقالهــم، وقــال أنهــم تعرضــوا للضــرب 
املبــرح منــذ بدايــات اعتقالهــم، خاصــة زكريــا الزبيــدي 
الــذي أصيــب بكســر فــي الوجــه والقــدم، فيمــا دعــا 
ــادي األســر قــدورة فــارس إلــى توســيع رقعــة  رئيــس ن
االشــتباك مــع االحتــالل، وخلــق معادلــة جديــدة معــه 

ــى األرض.  عل

وطالبــت مؤسســات وفعاليــات وقــوى وفصائــل العمــل 
ــة  ــي محافظ ــرى ف ــي األس ــالمي وأهال ــي واإلس الوطن
مقدمتهــا  وفــي  اإلنســانية  املؤسســات  جنــني، 
الصليــب األحمــر، وبالتحــرك ملتابعــة مــا يتعــرض لــه 
االســرى الذيــن أعيــد اعتقالهــم بعــد انتــزاع حريتهــم 

ــدي. ــا الزبي ــة زكري ــوع وخاص ــجن جلب ــن س م

ــالمية  ــة واإلس ــوى الوطني ــرى للق ــة االس ــذرت جلن وح
ــكاب  ــى ارت ــالل عل ــدام االحت ــن إق ــزة، م ــاع غ ــي قط ف
ــة  ــة النفــق النوعي ــال عملي ــم حــرب بحــق »أبط جرائ
ــوات  ــد ق ــى ي ــي عل ــق وحش ــون لتحقي ــن يخضع الذي

ــرائيلي«. ــالل اإلس االحت

وقــال والــد األســير احملــرر فــؤاد كممجــي بــأن عشــرات 
ــي  ــازل أوالده ف ــت، من ــس الوق ــي نف ــوا ف ــود داهم اجلن
ــاً عــن أي  ــدة اليامــون، بحث كفــر دان وشــقيقه فــي بل
ــى رأس  ــذي أدرج عل ــه أيهــم، ال خيــط يرشــدهم لنجل

ــني«. ــة املطلوب قائم

ــرته  ــزوا اس ــقيقي واحتج ــود ش ــل اجلن ــاف: »اعتق واض
لعــدة ســاعات، واعتقلــوا جنلــه قيصــر، واقتــادوه 
لزنازيــن التحقيــق فــي ســجن اجللمــة ومــا زال مصيــره 

ــوالً. مجه

ولــم يســتبعد كممجــي، قيــام اخملابــرات، بــزرع أجهــزة 
تنصــت فــي األجهــزة اخللويــة ألبنــاءه بعدمــا احتجزهــا 
ــرب  ــل احل ــي ظ ــال« ف ــف، وق ــاعة ونص ــالل لس االحت
ــى أيهــم  ــور عل النفســية، وفشــل االحتــالل فــي العث
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ــل«. ومناض

وفــي الســياق ذاتــه، هــدد االحتــالل عائلــة االســير احملــرر 
مناضــل انفيعــات بالعقوبــات واالنتقــام. وقــال نضــال 
ــا  ــا، جمعن ــش منزلن ــام وتفتي ــالل اقتح ــات، خ نفيع
ــة  ــط حراس ــا وس ــدة وعزلن ــة واح ــي غرف ــالل ف االحت

ــددة.  مش

ووفــق روايــات شــهود عيــان، فــإن االحتــالل الــذي أقــام 
ــياج  ــاورة لس ــق مج ــدة ماط ــي ع ــش ف ــاً للجي خيام
ــد  ــدات لرص ــزة ومع ــع أجه ــري، وض ــل العنص الفص
التحــركات فــي املناطــق احلدوديــة غــرب وجنــوب غــرب 

ــني.  جن

ــالل  ــوه خ ــود أوقف ــل، إن اجلن ــال خلي ــي جم ــال الراع وق
رعايتــه ماشــيته فــي أراضــي يعبــد، وقامــوا علــى مــدار 
عــدة ســاعات اســتجوابه ومعداتــه لرصــد التحــركات 

فــي املناطــق احلدوديــة غــرب وجنــوب غــرب جنــني.

ــس،  ــدة، أم ــفية جدي ــات تعس ــالل عقوب ــرض االحت وف
ــجن  ــي س ــالمي ف ــاد اإلس ــة اجله ــرى حرك ــد أس ض
النقــب بســبب مقاطعتهــم للوقــوف علــى العــدد، رداً 
منهــم علــى الهجمــة املســعورة بحقهــم مــن قبــل 

ــجون.  ــة الس مصلح

ومتثلــت تلــك اإلجــراءات بفــرض غرامــة ماليــة قدرهــا 
ــهر  ــوم، وش ــن كل ي ــير، ع ــى كل أس ــيكل عل 2000 ش

ــارات وشــهر منــع كانتينــه. منــع زي

وأفــاد حركــة اجلهــاد اإلســالمي فــي ســجن النقــب، أن 
قــوات القمــع اخرجتهــم األربعــاء املاضــي بالقــوة بعــد 
ــل،  ــرف الفصائ ــى غ ــم عل ــم وأدخلته ــدت أيديه أن قي

كل أســير منهــم فــي غرفــة.

وأشــاروا إلــى ان أســرى اجلهــاد الذيــن كانــوا متواجديــن 
فــي قســم 6 وعددهــم 35 أســيراً نقلتهــم مصلحــة 
ــبع  ــر الس ــون وبئ ــجون أيال ــن س ــى زنازي ــجون إل الس
وديــكل وعــزل ســجن النقــب، ومازالــوا حتــى اللحظــة 
معزولــني ولــم يعــرف مــا حــدث معهــم وممنوعــون مــن 

زيــارة احملامــني.

وأفرجــت ســلطات االحتــالل أمــس عــن الدكتــور نضــال 
العارضــة، ورداد عبــد اهلل العارضــة شــقيق األســر 
ــير  ــقيق األس ــة ش ــم عارض ــة، وباس ــود لعارض محم
ــة،  ــال العارض ــور نض ــاد الدكت ــة. وأف ــد العارض محم
العســكرية  احملكمــة  عــن  اإلفــراج صــدر  قــرار  أن 
ــرض  ــه تع ــاً أن ــم، موضح ــن اعتقاله ــبوع م ــد اس بع
ــه  ــه، وأن ــاء عمومت ــق حــول األســيرين مــن أبن للتحقي
أصيــب بكســر فــي يــده اليمنــى بســبب قيــام جنــود 

ــى  ــة عل ــل الدوري ــن داخ ــه م ــه وإلقائ ــالل بدفع االحت
ــان. ــتوطنة دوت ــم ملس ــد نقله األرض بع

ــرى  ــن األس ــري إن 10 م ــت« العب ــع »واي ن ــال موق وق
ــروب  ــط اله ــم مبخط ــى عل ــوا عل ــطينيني كان الفلس
ــل  ــتجواب عام ــيتم اس ــه س ــوع، وأن ــجن جلب ــن س م
ــارات  ــن عب ــال م ــرغ الرم ــذي أف ــي ال ــرف الصح الص
اجملــاري، بحجــة وجــود إهمــال فــي عــدم فهمــه 

ــري.68  ــا يج ــة م لكيفي

ــاس  ــع حم ــي بدف ــرائيلية تقض ــة إس محكم
مبلــغ 83 مليــون شــيكل لعائلــت مســتوطنن 

مــن اخلليــل

قضــت مــا يســمى احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية فــي 
ــغ  ــاس مبل ــة حم ــع حرك ــاء، بدف ــس الثالث ــدس، أم الق
ــوا  ــتوطنني اختطف ــل 3 مس ــيكل لعوائ ــون ش 38 ملي

وقتلــوا عــام 2014 فــي اخلليــل.

وبحســب القنــاة العبريــة الســابعة، فــإن القــرار اتخــذ 
بعــد عــام مــن الدعــوى الضخمــة التــي رفعتهــا 
اإلســرائيلية  اليمينيــة  هذيــن  شــورات  منظمــة 
ــة، لدفــع 250  ــل املســتوطنني الثالث ــة عــن عوائ بالنياب
ــوض  ــع تع ــت بدف ــة قض ــيكل، إال أن احملكم ــون ش ملي

ــيكل. ــون ش ــغ 38 ملي مبل

ــي  ــد ف ــب واح ــن جان ــدر م ــرار ص ــى أن الق ــارت إل وأش
غيــاب دفــاع املتهمــني. واعترضــت عوائــل املســتوطنني 
الثالثــة علــى احلكــم، وقــرروا االســتئناف أمــام احملكمــة 
ــى  ــر، إل ــي أكب ــض مال ــى تعوي ــول عل ــا للحص العلي
جانــب العمــل علــى اقتطــاع تلــك األمــوال مــن 
مقاصــة الســلطة الفلســطينية بدعــوى انهــا تقــوم 
بتحويــل مــن 50 إلــى 100 مليــون دوالر شــهرياً حلمــاس 

ــزة.69  بغ

هــل حققــت اتفاقيــات التطبيــع بــن إســرائيل 
ودول عربيــة أهدافهــا بعــد عــام مــن توقيعهــا؟

ــي،  ــام املاض ــن الع ــول م ــن أيل ــر م ــس عش ــي اخلام ف
احتفــت إدارة الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامب 
مبــا وصفتــه حينهــا بـــ »االجنــاز التاريخــي »التفاقيــات« 
أبراهــام، التــي أعلنــت عنهــا قبــل شــهر مــن حينهــا، 
ــني اإلمــارات  ــات ب ــع العالق ــان لتطبي مــن خــالل أول بي
وإســرائيل برعايــة أميركيــة، قبــل أن تلتحــق البحريــن 
إليهــا، لتوقــع فــي ذاك اليــوم االتفاقيــات رســمياً فــي 
احتفــال كبيــر احتضنــه البيــت األبيــض، قبــل أن تضم 
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إليهــا الســودان واملغــرب، وبينمــا كانــت إســرائيل 
ــر وتوســيع تلــك االتفاقيــات  تســعى باســتمرار لتطوي
ــة  ــة اململك ــرى وخاص ــدول األخ ــن ال ــدد م ــل ع لتص
ــل إدارة  ــت برحي ــا اصطدم ــعودية، إال أنه ــة الس العربي
ــي  ــاري، والت ــام اجل ــن الع ــي م ــون الثان ــي كان ــب ف ترام
وتســعى  االتفاقيــات  تلــك  علــى  تشــجع  كانــت 
باســتخدام  إليهــا  أخــرى  دول  بإحلــاق  لتوســيعها 
ــد مــن  ــرى العدي ــد« كمــا ي ــزاز والتهدي »سياســة االبت

ــني.  املراقب

ومــع مضــي عــام كامــل علــى تلــك االتفاقيــات 
ومحــاوالت إحيائهــا مــن خــالل بعــض االتفاقيــات 
االقتصاديــة، يــرى محلــالن حتدثــا: نهــا فقــدت زخمهــا 
ــة  ــود إدارة أميركي ــل وج ــي ظ ــه ف ــت علي ــذي كان ال
ــا  ــاه قضاي ــة جت ــل اهمي ــة أق ــج سياس ــدة تنته جدي
الشــرق األوســط، رغــم أنهــا ســتعمل علــى تشــجيع 

ــا.70  ــا تطويره ــات ورمب ــذه االتفاقي ــتمرار ه اس

خــال  واعتقــاالت  اإلصابــات  عشــرات 
ــرات  ــت تظاه ــال أعقب ــع االحت ــات م مواجه

لألســرى مســاندة 

واصلــت قــوات االحتــالل، أمــس، اعتداءاتهــا علــى 
ــي  ــة، الت ــات الضف ــف محافظ ــي مختل ــني ف املوطن
شــهدت مســيرات جماهيريــة حاشــدة دعمــا لألســرى 
ــن قــرروا الشــروع بإضــراب  فــي ســجون االحتــالل الذي
مفتــوح عــن الطعــام اعتبــارا مــن يــوم اجلمعــة، 
ــدي  ــى اي ــه عل ــون ل ــذي يتعرض ــل ال ــى التنكي ردا عل

ســلطات الســجون.

بالرصــاص  مواطنــا،   22 أصيــب  أمــس،  فمســاء 
ــاز  ــاق بالغ ــاالت اختن ــاط، وبح ــف باملط ــي املغل املعدن
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  للدمــوع،  املســيل 
 االحتــالل اندلعــت علــى حاجــز حــوارة، جنــوب نابلــس.

ــة  ــر مركــز الطــوارئ واإلســعاف فــي جمعي وأفــاد مدي
الهــالل األحمــر بنابلــس، أحمــد جبريــل، بــأن مــن بــني 
املصابــني 4 بالرصــاص »املطاطــي«، و16 بحــاالت اختناق، 
 و2 جــراء الســقوط خــالل مطــاردة االحتــالل للمواطنني.

باالختنــاق  املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  كمــا 
امــس،  مســاء  للدمــوع،  املســيل  بالغــاز 
اندلعــت  االحتــالل  مــع  مواجهــات  خــالل 

 عند مدخل بيت حلم الشمالي. 
ــوا  ــالل أطلق ــود االحت ــأن جن ــة ب ــادر أمني ــادت مص وأف
الذيــن  املواطنــني  باجتــاه  والصــوت  الغــاز  قنابــل 
تظاهــروا إســنادا لألســرى، وكذلــك صــوب منــازل 
املواطنــني فــي مخيــم العــزة شــماال، مــا أدى إلصابــة 
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 عدد منهم باالختناق، عوجلوا ميدانيا. 
ونهــار أمــس، أصيــب عشــرات املواطنــني وطلبــة 
قــرب  مواجهــات  فــي  اختنــاق،  بحــاالت  املــدارس 

 احلرم اإلبراهيمي مبدينة اخلليل. 
وأفــاد شــهود عيــان بــأن مواجهــات اندلعــت مــع قــوات 
االحتــالل علــى حاجــز »أبــو الريــش« املقــام علــى املدخل 
اجلنوبــي للبلــدة القدميــة غرب احلــرم اإلبراهيمــي، أصيب 
ــني  ــدارس واملواطن ــذ امل ــن تالمي ــرات م ــا العش خالله

 بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز. 
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــان بالرص ــب مواطن ــا أصي كم
ــوات  ــالق ق ــراء إط ــاق ج ــرات باالختن ــاط، والعش باملط
االحتــالل قنابــل الغــاز، مبواجهــات اندلعــت عقــب 
مســيرة تضامنيــة مع األســرى، في بلدة ســعير شــمال 

 شرقي اخلليل، فق ما أفاد شهود عيان. 
مــن  عــدد  أصيــب  طوبــاس،  محافظــة  وفــي 
تياســير،  قريــة  فــي  اختنــاق  بحــاالت  الطــالب 
خــالل  للدمــوع  املســيل  الغــاز  استنشــاق  جــراء 

 اقتحام قوات االحتالل للقرية. 
تعاملــت  طواقمهــا  األحمــر«،  »الهــالل  وقالــت 
نقلــوا  لطــالب  باالختنــاق  إصابــة   30 مــع 

 إلى املركز الصحي قي القرية. 
وقالــت مصادر محليــة، إن قوات االحتــالل التي اقتحمت 
القريــة أطلقــت قنابــل الغــاز بكثافة وبشــكل مباشــر 
باجتــاه مدرســة الذكــور الثانويــة الواقعــة شــرق البلدة، 
 مــا أدى لوقــوع حــاالت اختنــاق بــني الطــالب واملدرســني.

قــوات  داهمــت  شــماال،  جنــني  محافظــة  وفــي 
يعبــد  بلــدة  فــي  منــازل  أمــس،  فجــر  االحتــالل، 
وقريــة اجللمــة، وشــنت حمــالت تفتيــش واســعة 
فــي قــرى وبلــدات احملافظــة بحثــا عــن األســيرين 
»جلبــوع«  ســجن  مــن  حريتهمــا  انتزعــا  اللذيــن 

 مناضل نفيعات وأيهم كممجي. 
قــوات  إن  فلســطينية،  أمنيــة  مصــادر  وقالــت 
خالــد  يحيــى  املواطــن  منــزل  داهمــت  االحتــالل 
الشــقيقني  ومنزلــي  يعبــد،  فــي  شــملة  أبــو 

 محمود ورامي قاسم أبو فرحة في اجللمة. 
مســاء  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  وفــي 

 امس، شابني من بلدة يعبد. 
وأفــادت مصــادر أمنيــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
ــازل فــي حــي البعاجــوة، قبــل أن  ــدة، وداهمــت من البل
تعتقــل الشــابني نــزال جمــال تركمــان ومحمــود عزيــز 

تركمــان.71

71  جريدة األيام



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

48

 سبتمبر   ٢٠٢١

اخلميس 2021/9/16 

اإلســرائيلي   – الفلســطيني  الصــراع  إدارة 
وليــس حلــة

علــى الرغــم مــن أن رام اهلل والقــدس تقعــان علــى بعد 
ــم  ــة مــن بعضهمــا البعــض بالســيارة، ل ــق قليل دقائ
يلتــق أي وزيــر إســرائيلي بالرئيــس الفلســطيني علــى 
مــدى ســبع ســنوات، لكــن هــذا احملــرم كســر فــي 29 
آب )أغســطس(، عندمــا قــام وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، 
بينــي غانتــس، بزيــادة إلــى محمــود عبــاس فــي رام اهلل، 

العاصمــة اإلداريــة للفلســطينيني. 

وقــد بــذل اإلســرائيليون قصــارى جهدهــم للتأكيد على 
أنهــم ناقشــوا فقــط »مســائل أمنيــة روتينيــة«، وأنهــا 
ــطينيني،  ــع الفلس ــية م ــة دبلوماس ــد أي عملي ال توج
ولــن توجــد«، ولــم يتطــرق الســيد غانتــس إلــى بحــث 
أي شــيء جوهــري، ناهيــك عــن بحــث عمليــة الســالم 

احملتضــرة منــذ وقــت طويــل.

ــى  ــت إل ــي وصل ــدة، الت ــرائيلية اجلدي ــة اإلس فاحلكوم
ســدة الســلطة فــي 13 حزيــرا )يونيــو(، أضعــف مــن أن 
تقــوم بــأي خطــوات جــادة علــى هــذه اجلبهــة، ويعــارض 
ــزاب  ــن األح ــة م ــت، وثالث ــي بيني ــا، نفتال ــس وزارته رئي
ــي  ــازالت ف ــدمي أي تن ــدة تق ــه، بش ــي ائتالف ــة ف الثماني
األراضــي للفلســطينيني، كمــا يعــارض الســيد بينيــت 

بشــكل قاطــع إنشــاء دولــة فلســطينية. 

ــاريني  ــطني ويس ــاً وس ــدة أيض ــة اجلدي ــم احلكوم وتض
ــم  ــد معظ ــرائيلياً، ويؤي ــاً إس ــاً وعربي ــرة حزبي – وألول م
ــة  ــاً للحكوم ــطينية، وخالف ــة فلس ــة دول ــؤالء إقام ه
نتنياهــو،  بنيامــني  يرأســها  كان  التــي  الســابقة 
ــف  ــاء كثي ــى بن ــعى إل ــن تس ــة ل ــذه احلكوم ــإن ه ف
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــدة ف ــة جدي ــتوطنات يهودي ملس
التابعــة للفلســطينيني ولــن تقــوم بضــم أجــزاء 
كبيــرة منهــا، لكنهــا لــن حتــاول حــل النــزاع املســتمر 

ــاً.72  ــطني أيض ــرائيل وفلس ــني إس ب

مجــال  وال  غــزة  لقضيــة  حــل  ال  ليبرمــان: 
عبــاس مــع  للتســوية 

ــان، إن  ــدور ليبرم ــرائيلي، أفيغ ــة اإلس ــر املالي ــال وزي ق
»التنســيق األمنــي مصلحــة مشــتركة إلســرائيل 
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــطينية«، وعل ــلطة الفلس والس
إال أن ليبرمــان أكــد أنــه »ال ميكــن التوصــل إلــى اتفــاق 
وتســوية مــع رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود 

ــاس«. عب
72  جريدة القدس

ــة  ــع اإلذاع ــث م ــي حدي ــان ف ــات ليبرم وردت تصريح
ــث  ــاء، حي ــس األربع ــمية »كان«، أم ــرائيلية الرس اإلس
أشــار ليبرمــان إلــى تصريــح رئيــس احلكومــة نفتالــي 
ــا  ــالً: أن ــازن قائ ــو م ــع أب ــع م ــن يجتم ــه ل ــت« بأن بيني
ــن  ــت ع ــابقاً، امتنع ــن س ــراً لألم ــي وزي ــاً، بصفت أيض

ــاس(«.  ــود عب ــه )محم ــاع مع االجتم

األمنــي  والتعــاون  »التنســيق  ليبرمــان  وأضــاف 
ــادي  ــتقرار االقتص ــا أن األس ــتركة، كم ــة مش مصلح
فــي الضفــة الغربيــة هــو مصلحــة إســرائيلية أيضــاً« 
ــع  ــوية م ــاق وتس ــى اتف ــل إل ــة التوص ــأن إمكاني وبش
رئيــس الســلطة الفلســطينية، رد بالقــول »هــذا غيــر 
ــادات  ــى االنتق ــان إل ــات ليبرم ــاف تصريح ــن«. وتض ممك
ــر األمــن، بينــي غانتــس، عقــب  ــى وزي التــي وجهــت إل
اللقــاء الــذي جمعــه برئيــس الســلطة الفلســطينية، 
محمــود عبــاس، فــي مقــر املقاطعــة فــي رام اهلل، قائالً: 
ــد  ــن، بالتأكي ــوزراء اآلخري ــح لل ــدي النصائ ــا ال أس »أن
ــة اإلســرائيلي  ــر املالي ــع وزي ــا ال يطلبونهــا«، وتاب عندم
»ليــس ســراً أن وجهــة نظــر غانتــس السياســية 
مختلفــة متامــاً عــن وجهــة نظــري. بشــكل عــام، ميــزة 
هــذه احلكومــة هــي أن اجلميــع يفهــم أن هنــاك اختالفاً 
ــزاب  ــذه األح ــن ه ــالف، لك ــة لالئت ــزاب املركب ــني األح ب
وعلــى الرغــم مــن االختالفــات تواصــل التعــاون والعمل 
الســابقة  للحكومــة  املواطــن، خالفــاً  أجــل  مــن 
التــي عملــت مبوجــب مؤامــرات وغــذت الصراعــات 
ــى  ــد عل ــر املتصاع ــى التوت ــاً عل ــة«. وتعليق الداخلي
ــة  ــا مصلح ــس لدين ــان »لي ــال ليبرم ــزة، ق ــة غ جبه
فــي التصعيــد، لكــن مــن املســتحيل قبــول الصيغــة 
التــي حددتهــا احلكومــة الســابقة، الهــدوء مهمــا كان 
الثمــن »وبحســب ليبرمــان، فــإن »قضيــة غــزة بحاجــة 
ــاق  ــاغ باتف ــد مص ــل معق ــاملة وح ــة ش ــى معاجل إل
واجمــاع إســرائيلي واســع، لكــن هــذا، يعتقــد ليبرمــان 
»لــن يحــدث فــي العــام املقبــل، ورمبــا ليــس فــي العــام 

ــه«.73  ــذي يلي ال

»الهــروب  عــن  جديــدة  وتفاصيــل  أســرار 
» لعظيــم ا

ــن  ــدة ع ــل جدي ــات وتفاصي ــس معلوم ــفت أم تكّش
عمليــة »الهــروب العظيــم« ومالبســات إعــادة اعتقــال 
أربعــة مــن األســرى الســتة الذيــن متكنــوا مــن الفــرار 

مــن ســجن جلبــوع.

ووردت التفاصيــل اجلديــدة مــن خــالل لقــاء محامــني مع 
األســرى زكريــا الزبيــدي ومحمــود ومحمــد العارضة.

73  جريدة القدس
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وقــال احملامــي أفيغــدور فيلدمــان، إنــه التقــى الزبيــدي 
ــة  ــو بحال ــا، وه ــة حيف ــون« مبدين ــجن »كيش ــي س ف
ــات  ــن ضرب ــة ع ــاع الناجم ــم األوج ــدة، رغ ــة جي صحي
ــود  ــل جن ــه مــن قب ــد اعتقال شــديدة تعــرض لهــا عن
ــوا عليــه بالضــرب وتســببوا بكســر  إســرائيليني انهال

ــه. ــام وجنتي ــن عظ ــني م خليت

ــط  ــرى أي خط ــدى األس ــن ل ــم تك ــان: ل ــال فيلدم وق
ــأي شــخص  بعــد اخلــروج مــن الســجن، وال املســاس ب
ــات  ــاعته جه ــا أش ــس م ــة، بعك ــأي عملي ــام ب والقي

ــرائيلية. إس

وأضــاف: الزبيــدي اعتقــل مــع محمــد العارضــة بعــد 
أربعــة أيــام مــن هروبهمــا، موضحــاً أن جنــود االحتــالل 
اعتقلــوا زكريــا ووثقــوا يديــه وعصبــوا عينيــه وســألوه 
مــن أنــت؟! فأبلغهــم بهويتــه، وعندهــا انهالــوا عليــه 
بضربــات قويــة وتســببوا لــه بكســر فــي خليتــني مــن 
عظــم ذقنــه، ونقــل بالتالــي إلــى املستشــفى لتلقــي 

العــالج ومنــه إلــى الســجن.

حــول  اإلســرائيلية  الشــرطة  روايــة  إلــى  وتطــرق 
مالبســات االعتقــال ومزاعــم الوشــاية باألســرى األربعة 
مــا تســبب باعتقالهــم، قــال فيلدمــان: ال، زكريــا أوضح 
لــي أنــه لــم تكــن هنــاك وشــاية بهــم مــن قبــل أحــد 
ــة العربيــة اجملــاورة للمنطقــة التــي تنقلــوا  فــي القري

فيهــا.

وبــني الزبيــدي، أنهــم وعلــى مــدار األيــام األربعــة التــي 
حتــرروا فيهــا لــم يطلبــوا املســاعدة مــن أحــد، حرصــاً 
ــات  ــات أو عقوب ــن أي تبع ــل م ــي الداخ ــل ف ــى األه عل
ــرة  ــاء طــوال فت ــوا امل ــم يتناول إســرائيلية بحقهــم، ول
ــي  ــار ف ــن ثم ــدون م ــا يج ــون م ــوا يأكل ــم، وكان حترره

ــك. ــر ذل ــني وغي ــر والت البســاتني كالصب

مــن جانبــه قــال األســير احملــرر خلمســة أيــام محمــود 
ــة جنــوب جنــني،  ــدة عراب العارضــة »46 عامــاً« مــن بل
ــط  ــن التخطي ــر ع ــؤول األول واألخي ــه املس ــس، إن أم

ــر”. ــروب الكبي ــة »اله ــذ لعملي والتنفي

وأكــد العارضــة خــالل حديثــه للمحامــي رســالن 
محاجنــة، أنــه املســؤول عــن العمليــة، والتــي وصفهــا 
ــى  ــه عل ــه قلق ــدى في ــت أب ــي وق ــر، ف ــاز الكبي باإلجن

ــم. ــازات منه ــن إجن ــحبه م ــا مت س ــرى وم ــع األس وض

ــهر  ــي ش ــدأت ف ــق، ب ــر النف ــة حف ــح أن عملي وأوض
كانــون األول مــن العــام املاضــي، وهــو مــن كان مســؤوالً 
عــن التخطيــط والتنفيــذ ولــم تكــن هنــاك مســاعدة 

مــن أســرى آخريــن فــي الســجن بالعمليــة.

وأشــار العارضــة، إلــى أن األســرى الســتة حاولــوا قــدر 
ــي  ــطينية ف ــرى الفلس ــول للق ــدم الدخ ــكان ع اإلم

ــاءلة. ــم للمس ــد منه ــض أح ــدم تعري ــل لع الداخ

وعبــر عــن ســعادته حــني مت نقلــه وثالثــة أســرى 
فــي  االحتــالل  محكمــة  إلــى  منفصــل  بشــكل 
الناصــرة، حيــث تواجــد حشــد مــن الفلســطينيني ممــن 
وقفــوا للتضامــن معهــم والهتــاف لهــم ومتجيدهــم، 
مؤكــداً أن الهتافــات التــي ســمعها أســهمت فــي رفــع 

ــه. معنويات

ــه روى األســير محمــد العارضــة »39 عامــاً«  مــن جانب
مــن بلــدة عرابــة حملاميــه خالــد محاجنــة الــذي متكــن 
مــن زيارتــه فــي ســجن »اجللمــة« تفاصيــل عــن 
أشــكال التعذيــب والتنكيــل واحلرمــان مــن النــوم 
ــي  ــدية والت ــة اجلس ــة والتعري ــرب واإلهان واألكل والش
ــالل،  ــرات االحت ــاط مخاب ــل ضب ــن قب ــا م ــرض له تع
ــه والزبيــدي فــي  منــذ اللحظــة األولــى إلعــادة اعتقال
قريــة أم الغنــم بعــد خمســة أيــام مــن فرارهمــا مــن 

ــاري. ــهر اجل ــن الش ــادس م ــر الس ــجن فج الس

ــه  ــاً بجولت ــة كان فرح ــير العارض ــي: األس ــال احملام وق
فــي الداخــل، وحدثنــي عــن التفاصيــل البســيطة 
ــر،  ــي األس ــنة ف ــن 22 س ــه ع ــاهدها وعوضت ــي ش الت
خصوصــاً عندمــا أكل ثمــار الصبــر ألول مــرة منــذ 22 
ــر. ــن عام ــرج اب ــهل م ــي س ــول ف ــد احلق ــن أح ــاً م عام

اعتــدت علــى  اإلســرائيلية  األمــن  قــوات  أن  وبــني 
العارضــة بشــكل قــاٍس حلظــة اعتقالــه، فأصيــب فــي 
الــرأس وفــوق العــني اليمنــى، ولــم يتلــقَ العــالج حتــى 
اللحظــة، ويعانــي مــن جــروح كثيــرة أصيــب بهــا خالل 
ــالل  ــه خ ــن مالبس ــده م ــه، ومت جتري ــه واعتقال مالحقت
عمليــة التحقيــق معــه فــي ســجن الناصــرة، وبعدهــا 
نقــل إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة جنــوب مدينــة حيفــا.74

اجلمعة 2021/9/17

ــود احلركــة فــي  ــدد قي ــال تش ســلطات االحت
القــدس وإصابــة فتــى ورضيعــة فــي مواجهــات 

تقــوع ويعبــد

أمــس،  ومســتوطنوه،  االحتــالل  قــوات  واصلــت 
اعتداءاتهــم فــي أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة، إذ 
ــاط،  ــة باملط ــة مغلف ــة معدني ــب برصاص ــب طال أصي
ــوع  ــور تق ــة ذك ــط مدرس ــي محي ــات ف ــالل مواجه خ
الثانويــة شــرق بيــت حلــم، وأصيبــت رضيعــة باالختنــاق 
خــالل مواجهــات أعقبــت اقتحامــاً لبلــدة يعبــد، 

74  جريدة األيام
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ــي  ــى أهال ــالل عل ــق االحت ــا ضي ــني بينم ــوب جن جن
ــة. ــاد اليهودي ــة األعي ــدس بذريع ــة الق مدين

وذكــرت مصــادر محليــة فــي بيــت حلــم، أن مواجهــات 
ــداد  ــرت بأع ــي انتش ــالل الت ــوات االحت ــع ق ــت م اندلع
كبيــرة منــذ الصبــاح فــي محيــط مدرســة تقــوع، مــا 
أثــار حالــة مــن اخلــوف بــني صفــوف الطلبــة، وتســبب 

ــة العمليــة التعليميــة. بعرقل

ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــود االحت ــق جن ــت: أطل وأضاف
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــة، م ــاه الطلب ــوت باجت ــاز والص الغ

ــاط. ــف باملط ــي مغل ــار معدن ــم بعي أحده

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــلفيت، اقتحم ــة س ــي محافظ وف
ــة. ــي حســان غــرب املدين ــراوة بن ــدة ق بل

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
البلــدة، وأطلقــت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع صــوب 

املواطنــني، واعتــدت علــى أحــد املواطنــني بالضــرب.

وفــي القــدس، ضّيقــت قــوات االحتــالل، علــى املواطنــني 
املقدســيني، وأغلقــت عــدة طــرق فــي مدينــة القــدس، 

بذريعــة األعيــاد اليهوديــة.

وقــال شــهود عيــان، إن قــوات االحتــالل وضعــت حواجــز 
إســمنتية وحديديــة علــى مفــرق الطريــق املــؤدي إلــى 
ــت  ــر بي ــة جس ــت منطق ــا أغلق ــم 1«، كم ــارع »رق ش
ــة  ــى مدين ــن وإل ــي م ــل األهال ــت تنق ــا، ومنع حنين

ــل. ــكل كام ــم بش ــدت حركته ــدس، وقي الق

وأوضحــوا أن العديــد مــن األســواق فــي البلــدة القدميــة 
مبدينــة القــدس، تعرضــت إلــى اإلغــالق كمــا هــو احلــال 
فــي ســوق القطانــني، الــذي أرغــم التجــار فيــه علــى 

إغــالق محالهــم بشــكل كامــل للســبب ذاتــه.

وأصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق بينهــم 
طفلــة رضيعــة )4 أشــهر(، خــالل مواجهــات اندلعــت، 
مســاء أمــس، مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عقــب 

اقتحامهــا بلــدة يعبــد جنــوب غربــي جنــني.

ــالل  ــوات االحت ــا«، أن ق ــة لـ«وف ــادر محلي ــرت مص وذك
اقتحمــت البلــدة، وداهمــت عــددًا مــن منــازل املواطنــني 
فــي حــي أبــو شــملة وفتشــتها، ُعــرف مــن أصحابهــا 
ــرات  ــش كامي ــت بتفتي ــا قام ــد، كم ــو صف ــد أب محم

ــة. مراقب

وأشــارت املصــادر إلــى أن مواجهــات اندلعــت بــني 
الشــبان وقــوات االحتــالل، التــي أطلقــت قنابــل الصوت 
ــازل  ــوب من ــم، وص ــوع باجتاهه ــيل للدم ــاز املس والغ
املواطنــني، مــا أدى الــى إصابــة العديــد منهــم بحــاالت 

ــر،  ــو بك ــامي أب ــيال س ــة س ــم الرضيع ــاق بينه اختن
ــى  ــر ال ــالل األحم ــعاف اله ــم إس ــا طواق ــث نقلته حي

ــدة. ــي البل ــي ف ــز الطب املرك

وفــي الســياق نفســه، اندلعــت فــي ســاعات متأخــرة 
ــبان،  ــني الش ــات ب ــة، مواجه ــل املاضي ــة قب ــن الليل م
ــاب  ــة ب ــلوان ومنطق ــي س ــي ح ــالل ف ــوات االحت وق

ــة. حط

ــع  ــة م ــات عنيف ــلوان، مواجه ــدة س ــهدت بل ــا ش كم
ــدة،  ــي البل ــة ف ــرت بكثاف ــي انتش ــالل الت ــوات االحت ق

ــوب. ــر أي خاصــة حــي بئ

واندلعــت الليلــة قبــل املاضيــة، مواجهــات مــع قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى حاجــز اجللمــة العســكري، 

شــمال شــرقي جنــني.

وقالــت مصــادر محليــة وأمنيــة لـ«وفــا« إن قــوات 
ــت  ــور أطلق ــز املذك ــى احلاج ــدة عل ــالل املتواج االحت
قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، باجتاه الشــبان 
ــرى،  ــناد لألس ــم وإس ــيرة دع ــي مس ــوا ف ــن خرج الذي
الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« وأُعيــد 

اعتقالهــم.

وفــي الســياق ذاتــه، تواصــل قــوات االحتــالل عمليــات 
ــرق  ــرت ف ــة، ونش ــرى احملافظ ــدات وق ــي بل ــش ف التفتي
مشــاة بــني كــروم الزيتــون مبحــاذاة جــدار الضــم 
والتوســع العنصــري فــي محيــط بلــدة يعبــد وقريتــي 
ــى  ــول إل ــن الوص ــال م ــت العم ــا، ومنع ــة وزبوب رمان

ــي الــــ75.48 ــل أراض ــم داخ ــن عمله أماك

السبت 2021/9/18

مــع  مواجهــات  خــال  اإلصابــات  عشــرات 
محافظــات عــدة  فــي  االحتــال 

أصيــب عشــرات املواطنــني فــي مواجهــات عّمــت 
األبــرز  عنوانهــا  كان  أمــس،  احملافظــات،  مختلــف 
ــذي عمليــة  إســناد األســرى، وفــي طليعتهــم منف
»الهــروب العظيــم« مــن ســجن »جلبــوع«، والتصــدي 

لالســتيطان.

وقــال مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر 
الفلســطيني فــي نابلــس، أحمــد جبريــل: إن 217 
ــات  ــالل مواجه ــة خ ــروح مختلف ــوا بج ــاً أصيب مواطن
مــع قــوات االحتــالل اندلعــت علــى جبــل صبيــح فــي 
بلــدة بيتــا، وفــي قريــة بيــت دجــن، وعلــى حاجــز حــوارة 

ــس. ــوب نابل جن
75  جريدة االيام
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وأضــاف جبريــل: إن 160 مواطنــاً أصيبــوا بحــاالت 
ــاز  ــل الغ ــالل قناب ــوات االحت ــالق ق ــراء إط ــاق ج االختن
ــاص  ــاً برص ــب 35 مواطن ــا أصي ــوع، فيم ــيل للدم املس
ــراء  ــرون ج ــب 22 آخ ــاط، وأصي ــف باملط ــي مغل معدن
ــراء  ــوع ج ــب متط ــا أصي ــرى، فيم ــروق أخ ــقوط وح س
االعتــداء عليــه بالضــرب املبــرح مــن قبــل قــوات 
ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش ــه إل ــالل، ومت نقل االحت

وتشــهد بلــدة بيتــا، منــذ عــدة أشــهر، مواجهــات مــع 
ــت  ــتيطانية أقيم ــؤرة اس ــاً لب ــالل رفض ــوات االحت ق

ــدة. ــي البل ــح ف ــل صبي ــة جب ــى قم عل

وفــي اخلليــل، أصيــب عشــرات املواطنــني بحــاالت 
اختنــاق، مســاء أمــس، فــي مواجهــات مــع قــوات 
ــة. ــط املدين ــة وس ــاب الزاوي ــة ب ــت مبنطق ــالل اندلع االحت

وقــال شــهود عيــان: إن املواجهــات اندلعــت بني الشــبان 
ــكري  ــز العس ــى احلاج ــزة عل ــالل املتمرك ــوات االحت وق
املقــام علــى مدخــل شــارع الشــهداء، أطلــق خاللهــا 
اجلنــود قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع صــوب 
املواطنــني، مــا تســبب بإصابــة العشــرات منهــم 
ــي املنطقــة. ــة ف ــاق، وإغــالق احملــال التجاري بحــاالت اختن

وفــي اخلليــل أيضــاً، أصيــب عــدد مــن املواطنــني جــراء 
اعتــداء املســتوطنني عليهــم، وســط املدينــة.

وقالــت مصــادر محليــة: إن مســتوطنني اعتــدوا علــى 
ــة  ــار وقفيش ــب والبيط ــالت احملتس ــن عائ ــني م مواطن
وأبــو حديــد بالضــرب، حتــت حماية جنــود االحتــالل، قرب 
احلــرم اإلبراهيمــي فــي البلــدة القدميــة وســط اخلليــل، 

مــا أدى إلصابــة عــدد منهــم برضــوض وكدمــات.

وأضافــت املصــادر: إن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــاب 
شــادي حســن احملتســب )38 عامــاً( وشــقيقه عبــد اهلل 

)22 عامــاً( مــن املنطقــة ذاتهــا.

ــن  ــدد م ــب ع ــل، أصي ــمال اخللي ــر ش ــت أّم ــي بي وف
املواطنــني باالختنــاق جــراء استنشــاقهم الغاز املســيل 
ــات  ــالل املواجه ــالل خ ــوات االحت ــه ق ــوع، أطلقت للدم

ــدة. ــدة بالبل ــة عصي ــي منطق ــت ف ــي اندلع الت

وقــال الناشــط اإلعالمــي فــي بيــت أمــر، محمــد عوض: 
ــي  ــورة ف ــة املذك ــت املنطق ــالل اقتحم ــوات االحت إن ق
البلــدة، واعتلــت أســطح عــدد مــن منــازل املواطنــني، 

واندلعــت علــى إثرهــا مواجهــات مــع الشــبان.

ــوت  ــل الص ــوا قناب ــالل أطلق ــود االحت ــاف: إن جن وأض
والغــاز املســيل للدمــوع، مــا تســبب بإصابــة عشــرات 

ــاً. ــوا ميداني ــاق، عوجل ــاالت اختن ــني بح املواطن

ــون  ــني، ومتضامن ــن املواطن ــدد م ــب ع ــاً، أصي وجنوب
أجانــب، برضــوض واختنــاق واعتقــل آخــرون، أمــس، خالل 
ــة  ــبوعية ملناهض ــة األس ــالل الوقف ــوات االحت ــع ق قم

ــة مبســافر يطــا.76 ــة التوان االســتيطان فــي قري

األحد 2021/9/19 

ــرى  ــع األس ــة م ــات تضامني ــيرات وفعالي مس
ــن ــا وجن ــر كن ــي كف ــوع« وف ــجن »جلب ــام س أم

نظمــت أمــس عــدة وقفــات ومســيرات ومهرجــان 
تضامنــي مــع األســرى أمــام ســجن جلبــوع وفــي كفــر 
ــني،  ــة جن ــق مبحافظ ــدة مناط ــي ع ــل وف ــا بالداخ كن
وتأتــي هــذه الوقفــات واملســيرات فــي ظــل املمارســات 
التــي تنفذهــا مصلحــة الســجون اإلســرائيلية بحــق 
ــزاع حريتهــم مــن  األســرى، عقــب جنــاح 6 منهــم بانت
ــة« قبــل  ســجن جلبــوع احلصــني بعمليــة »نفــق احلري
أقــل مــن اســبوعني، فيمــا أعيــد اعتقــال 4 منهــم بعد 
ــهول  ــال وس ــي جب ــوها ف ــة عاش ــن حري ــام م ــدة أي ع
ــوع«  مــدن الداخــل الفلســطيني، وأمــام ســجن »جلب
تظاهــر العشــرات بدعــوة مــن القــوى الوطنيــة ونــادي 
األســير، ورفعــوا الفتــات منــددة بسياســة القمــع 
والتنكيــل ضــد األســرى، كتــب علــى بعضهــا »ال 
ــات  ــرى« »ال للعقوب ــع األس ــزل« »ال لقم ــة الع لسياس

ــام«. ــة االنتق ــة«، »ال لسياس اجلماعي

وفــي بلــدة كفــر كنــا، تظاهــر العشــرات مــن األهالــي 
اســناداً لألســرى فــي ســجون االحتــالل وضــد العنــف 
اجلرميــة، مبشــاركة نشــطاء مــن مختلــف األحــزاب 

ــة. ــاحة احمللي ــى الس ــة عل ــركات الفاعلي واحل

ــة  ــف واجلرمي ــددة بالعن ــعارات من ــرون ش ــع املتظاه ورف
املتفشــية فــي اجملتمــع العربــي وأخــرى ضــد سياســة 
ــن  ــاب متك ــي أعق ــرى ف ــق األس ــع بح ــل والقم التنكي
ســتة أســرى مــن انتــزاع حريتهــم مــن ســجن »جلبوع« 

قبــل اســبوعني.

وفــي الســياق ذاتــه، دعــت جلنــة احلريــات املنبثقــة عــن 
جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة فــي أراضــي 
ــاركة  ــى املش ــطيني، إل ــعبنا الفلس ــاء ش الـــ 48، أبن
»احلريــة ألســرى  بعنــوان:  فــي تظاهــرة،  الفاعلــة 

ــد. ــدا األح ــة، غ ــجن اجللم ــام س ــة«، أم احلري

ــاء  ــن أبن ــرى م ــتة أس ــاح س ــد جن ــة: بع ــت اللجن وقال
شــعبنا بتحريــر أنفســهم مــن ســجن شــطة وإعــادة 
أقبيــة  فــي  واحتجازهــم  منهــم  أربعــة  اعتقــال 
ــعبنا  ــرى ش ــش أس ــة، يعي ــجن اجللم ــي س ــرات ف اخملاب

76  جريدة األيام
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مــن  حالــة  االحتــالل  ســجون  فــي  الفلســطيني 
ــم  ــد منعه ــت ح ــام وصل ــل واالنتق ــق والتنكي التضيي
مــن حقوقهــم األساســية، التــي كفلتهــا لهــم كافــة 

ــانية«.  ــة واإلنس ــدات الدولي ــق واملعاه املواثي

وأضافــت: »التنكيــل والتعذيــب واالنتقــام الــذي يتعرض 
لــه أســرى احلريــة مــن ابنــاء شــعبنا الفلســطيني فــي 
ــم  ــون والقي ــارج القان ــو خ ــرائيلية ه ــجون اإلس الس
ــاء شــعبنا  ــة، ويســتدعي مــن أبن اإلنســانية والقانوني
اإلنســانية  ملطالبهــم  داعمــة  إســنادية  خطــوات 
ــم  ــا له ــي كفلته ــرعية الت ــم الش ــة وحلقوقه العادل

ــة«. ــدات الدولي ــق واملعاه كل املواثي

وفــي جنــني شــارك أبنــاء شــعبنا، فــي مســيرات 
تضامنيــة دعمــاً واســناداً لألســرى الســتة، الذيــن 
ــو  ــل نح ــوع« قب ــجن »جلب ــن س ــم م ــوا حريته انتزع

اســبوعني.

ونظمــت حركــة الشــبيبة الفتحاويــة فــي جنــني 
ومختلــف محافظــات الشــمال، مســيرات فــي مخيــم 
ــد  ــي يعب ــر الباشــا وكفــر دان، وبلدت ــي بئ جنــني، وقريت
وعرابــة، تضامنــاً مــع األســرى. وجتمــع املشــاركون فــي 
هــذه املســيرات، أمــام منــازل أهالــي األســرى: محمــد 
ومناضــل  كممجــي،  وأيهــم  العارضــة،  ومحمــود 
انفيعــات، ويعقــوب قــادري، قبــل أن ينطلقــوا إلــى 
مخيــم جنــني، ويتجمعــوا أمــام األســير زكريــا زبيــدي، 

ــي. 77 ــان خطاب ــى مهرج ــيرات إل ــول املس وتتح

مصــدر باملقاومــة ينفــي مــا مت تداولــه عــن 
األمــن«  »االقتصــاد مقابــل  قبولهــا خطــة 

اإلســرائيلية

نفــى مصــدر في قيــادة فصائــل املقاومة الفلســطينية 
مــا أوردتــه بعــض وســائل اإلعــالم عــن أن خطــة 
وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي بائيــر البيــد »االقتصــاد 
ــن  ــة م ــل املقاوم ــى فصائ ــت عل ــن« طرح ــل األم مقاب
ــرائيلية  ــات اإلس ــا اجله ــد أن عرضته ــطاء بع ــل وس قب

ــر. ــى مص ــة عل اخملتص

ــوى  ــن ق ــي ألي م ــورة ال تعن ــة املذك ــأن اخلط ــال: ب وق
ــا  ــيء، وتعتبره ــكري أي ش ــا العس ــة وأجنحته املقاوم
بــال قيمــة وغيرهــا قابلــة للحديــث عنهــا أو الســماح 

ــرف كان.78  ــن أي ط ــا م بتطبيقه

77  جريدة القدس

78  جريدة القدس

جنــن: حواجــز عســكرية وعمليــات متشــيط 
كممجــي  األســيرين  عــن  بحثــا  واســعة 

ونفيعــات 

ــث  ــات البح ــرائيلية عملي ــن اإلس ــزة األم ــل أجه تواص
ــم  ــات وأيه ــل نفيع ــيرين مناض ــن األس ــش ع والتفتي
انتزعــا حريتهمــا مــن ســجن  اللذيــن  كممجــي، 
جلبــوع، وكثفــت قــوات االحتــالل عمليــات التمشــيط 
قــرب جنــني، حيــث نصبــت، أمــس، حواجــز عســكرية، 
ــي  ــة ف ــق متفرق ــي مناط ــيط ف ــالت متش ــنت حم وش

ــني. ــة جن محافظ

ــت  ــيرة حلق ــرة مس ــالل بطائ ــوات االحت ــتعانت ق واس
ــاع  ــى ارتف ــا عل ــني ومخيمه ــماء جن ــي س ــاعات ف لس
الدهــم  عمليــات  تتوقــف  لــم  كمــا  منخفــض، 
ــة  ــالل برفق ــود االحت ــا جن ــوم به ــي يق ــش الت والتفتي
ــي  ــاح ف ــاعات الصب ــذ س ــر من ــي األث ــكالب وقصاص ال

ــة. ــدات احملافظ بل

وشــملت عمليــات الدعــم والتفتيــش واالســتنفار 
لقــوات االحتــالل أراضــي وحــدود بلــدات برقــني، وكفــر 
دان، وكفــر قــود، وكفيــرت ويعبــد، حيــث رافقهــا، 
امليــاه،  وآبــار  والكهــوف  واملغــر  للمنــازل  تفتيــش 
باإلضافــة الحتجــاز مواطنــني وتفتيشــهم والتحقيــق 

امليدانــي معهــم.

ــددة  ــكرية مش ــز عس ــالل حواج ــوات االحت ــت ق ونصب
علــى الطرقــات الرئيســة ومداخــل بلــدات يعبــد، 
وعرابــة وكفيــرت، واحتجــز اجلنــود املركبــات واملواطنــني، 

 وفتشوهم بشكل دقيق مع املركبات. 
وعلميــات  االحتــالل  لقــوات  االســتنفار  ولوحــظ 
ــن  ــرج اب ــهل م ــق س ــي مناط ــرة ف ــش ألول م التفتي
عامــر داخــل حــدود التمــاس التابعــة حملافظــة جنــني، 
والتــي تعتبــر قريبــة مــن بلــدة كفــر دان مســقط رأس 

ــه. ــا عائلت ــش فيه ــي تعي ــي والت ــير كممج األس

مــن جهــة ثانيــة، شــارك املئــات مــن املواطنــني، مســاء 
أمــس، فــي مســيرات تضامنيــة دعما وإســنادا لألســرى 
ــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن جلبــوع  الســتة، الذي

قبــل نحــو أســبوعني.

ونظمــت حركــة الشــبيبة الفتحاويــة فــي جنــني 
ومختلــف محافظــات الشــمال، مســيرات فــي مخيــم 
ــد  ــي يعب ــر الباشــا وكفــر دان، وبلدت ــي بئ جنــني، وقريت

ــرى. ــع األس ــا م ــة، تضامن وعراب

ــازل  ــام من ــيرات، أم ــذه املس ــي ه ــاركون ف ــع املش وجتم
ــم  ــة، وأيه ــود العارض ــد ومحم ــرى: محم ــي األس أهال
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كممجــي، ومناضــل نفيعــات، ويعقــوب القــادري، قبــل 
أن ينطلقــوا إلــى مخيــم جنــني، ويتجمعــوا أمــام 
منــزل األســير زكريــا الزبيــدي، وتتحــول املســيرات إلــى 

ــي. ــان خطاب مهرج

وحمــل املتحدثــون، ســلطات االحتــالل املســؤولية 
ــي  ــن االســتمرار ف ــاة األســرى، مؤكدي ــة عــن حي كامل
ــد مــن  الوقــوف الــى جانبهــم مــن خــالل تنظيــم مزي

ــيرة. ــة األس ــم وللحرك ــرة له ــات نص الفعالي

ــان،  ــوق اإلنس ــات حق ــي ومنظم ــع الدول ــوا اجملتم ودع
إلــى التدخــل والضغــط علــى ســلطات االحتــالل 
لتطبيــق كافــة املواثيــق واملعاهــدات املتعلقة باألســرى 

ــم.79 وحقوقه

تظاهرتــان أمــام ســجن جلبــوع وفــي كفــر كنا 
دعمــا لألســرى ورفضــا لعقوبــات االحتال 

ــوع  ــجن جلب ــام س ــس، أم ــاء أم ــات، مس ــر املئ تظاه
ــجون  ــي الس ــرى ف ــا لألس ــا دعم ــر كن ــة كف ــي قري وف
ــع  ــن قم ــه م ــون ل ــا يتعرض ــل م ــي ظ ــرائيلية ف اإلس

ــل. ــداء متواص ــل واعت وتنكي

وتظاهــر العشــرات أمــام الســجن بدعــوة مــن القــوى 
الوطنيــة ونــادي األســير، إذ رفعــوا الفتــات منــددة 
بسياســة القمــع والتنكيــل ضــد األســرى، كتــب علــى 
بعــض منهــا »ال لسياســة العــزل«، »ال لقمع األســرى«، 

ــام«. ــة االنتق ــة«، »ال لسياس ــات اجلماعي »ال للعقوب

كمــا ردد املتظاهــرون هتافــات مطالبــة باحلرية لألســرى 
في الســجون اإلســرائيلية.

وفــي كفــر كنــا، تظاهــر العشــرات مــن األهالــي 
إســنادا لألســرى فــي الســجون وضــد العنــف واجلرميــة، 
ــارة،  ــن إم ــز الدي ــي، ع ــس احملل ــس اجملل ــاركة رئي مبش
وعــدد مــن النشــطاء مــن مختلــف األحــزاب واحلــركات 

ــة. ــاحة احمللي ــى الس ــة عل الفاعل

ــة  ــف واجلرمي ــددة بالعن ــعارات من ــرون ش ــع املتظاه ورف
املتفشــية فــي اجملتمــع العربــي وأخــرى ضــد سياســة 
التنكيــل والقمــع بحــق األســرى فــي أعقــاب عمليــة 

جلبــوع التــي نفذهــا 6 أســرى قبــل أســبوعني.

وفــي ســياق متصــل، دعــت جلنــة احلريــات املنبثقــة عــن 
جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة فــي الداخــل، 
ــى  ــاء الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي الـــ48 إل أبن
املشــاركة الفاعلــة فــي تظاهــرة حتــت عنــوان »احلريــة 

ألســرى احلريــة« أمــام ســجن اجللمــة، اليــوم.
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وشــددت اللجنــة علــى أنــه »بعــد جنــاح 6 أســرى مــن 
ــوع  ــجن جلب ــن س ــهم م ــر أنفس ــعبنا بتحري ــاء ش أبن
وإعــادة اعتقــال أربعــة منهــم واحتجازهــم فــي أقبيــة 
ــعبنا  ــرى ش ــش أس ــة، يعي ــجن اجللم ــي س ــرات ف اخملاب
ــن  ــة م ــرائيلية حال ــجون اإلس ــي الس ــطيني ف الفلس
ــم  ــد منعه ــت ح ــام وصل ــل واالنتق ــق والتنكي التضيي
لهــم  التــي كفلتهــا  األساســية  مــن حقوقهــم 
ــي  ــانية ف ــة واإلنس ــدات الدولي ــق واملعاه ــة املواثي كاف
حالــة انتقاميــة مــن قبــل الســجانني واملؤسســة 
فــي  األســيرة  احلركــة  أعلنــت  وقــد  اإلســرائيلية، 
احتجاجيــة  خطــوات  عــن  اإلســرائيلية  الســجون 
ــه منهــا  ــذي يتعرضــون ل ــة ضــد التنكيــل ال تصعيدي
البــدء بإضــراب تصعيــدي عــن الطعــام يبــدأ فــي عــدد 

ــادم«. ــة الق ــوم اجلمع ــجون ي ــن الس م

الــذي  واالنتقــام  والتعذيــب  »التنكيــل  إن  وقالــت، 
يتعــرض لــه ســجناء احلريــة مــن أبنــاء شــعبنا 
هــو  اإلســرائيلية  الســجون  فــي  الفلســطيني 
ــو  ــة، وه ــانية والقانوني ــم اإلنس ــون والقي ــارج القان خ
يســتدعي مــن أبنــاء شــعبنا خطــوات إســنادية داعمــة 
ــرعية  ــم الش ــة وحلقوقه ــانية العادل ــم اإلنس ملطالبه
ــة«. ــدات الدولي ــق واملعاه ــم كل املواثي ــا له ــي كفلته الت

ــة  ــة املتابع ــن جلن ــة ع ــات املنبثق ــة احلري ــت جلن وختم
وجلنــة املتابعــة العليــا باإلعــالن عــن »التظاهــرة 
ــم  ــم وحقوقه ــرى وملطالبه ــة لألس ــة الداعم الُقطري
الشــرعية، اليــوم األحــد -الســاعة السادســة مســاء، 
ــث يُعتقــل األســرى احملــررون  أمــام ســجن اجللمــة، حي
أقبيــة اخملابــرات«، مهيبــة  املُعــاد اعتقالهــم فــي 
ــة  ــاركة الفاعل ــى املش ــل إل ــعبنا البط ــر ش »بجماهي
فــي هــذه التظاهــرة إلســناد أســرى شــعبنا األبطــال 
فــي معركتهــم الشــرعية لنيــل حقوقهــم، وفــي 

ــة«.80 ــل احلري ــة لني ــم الطويل معركته

االثنن 2021/9/20  

أو  الســتة  األســرى  محاكمــة  جتــوز  ال 
لتهم ء مســا

ــدم  ــبب ع ــة، بس ــي اخلاص ــة بطريقت ــل احلري ــررت ني ق
وجــود أفــق لإلفــراج عنــي، خاصــة أن املؤبــد غيــر محــدد 
ــة  ــد العارض ــر محم ــه األسيس ــا قال ــذا م ــدة«، ه امل
عقــب لقائــه مبحامــي هيئــة شــؤون االســرى واحملرريــن 

ــة. ــد محاجن خال

تلــك الكلمــات تدلــل علــى الوجــه اإلســرائيل القبيــح 
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ــا  ــر إليه ــرى والنظ ــة األس ــع قضي ــل م ــي التعام ف
ــون الدولــي  كجنحــة جنائيــة، فــي خــرق واضــح للقان
ــذا  ــرى، وه ــة االس ــع قضي ــل م ــي التعام ــاني ف اإلنس
مــا دعــا رئيــس هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن قــدري 
ــاري  ــول اجل ــي 12 أيل ــداء ف ــه ن ــى توجي ــر، إل ــو بك أب
إلثــارة وإبــراز احلالــة القانونيــة الدوليــة لألســرى الذيــن 
بتمكنــوا مــن حتريــر انفســهم مــن ســجن »جلبــوع«، 

ــم. ــد اعتقاله وأعي

ــر العــدل محمــد الشــاللدة، فــإن هــروب  وحســب  وزي
األســرى الســتة وفــق املــادة )91( مــن اتفاقيــة جنيــف 
الثالثــة يعتبــر ناجحــاً، أي أن انتــزاع احلريــة يعتبــر مــن 
ــي  ــون الدول ــي القان ــة ف ــة والنضالي ــات الوطني الصف
ــام  ــم أم ــاءلتهم ومحاكمته ــوز مس ــاني، وال جت اإلنس
احملاكــم اإلســرائيلية، وهــذا نــص ملــزم للســلطة 
القائمــة باالحتــالل وعليهــا احترامــه وتطبيقــه، لكــن 
مــا تقــوم بــه إســرائيل بحقهــم يعتبــر انتهــاكاً 
ــون  ــي اإلنســاني والقان ــون الدول صارخــاً لقواعــد القان

ــام. ــكل ع ــي بش الدول

وتابــع: فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، إذا كان الهــروب 
ــى  ــة عل ــات التأديبي ــط العقوب ــع فق ــالص، فتوق فاش
الســتتة ال جتــوز  األســرى  ولكــن  األســرى،  هــؤالء 
مســاءلتهم ومحاكمتهــم وفــق اتفاقيــة جنيــف 
الثالثــة، ولذلــك علــى األطــراف املوقعــة التفاقيــة 
جنيــف واجملتمــع الدولي فــي هيئــة األمم املتحــدة العمل 
علــى إلــزام إســرائيل باحتــرام تطبيــق االتفاقيــات 
الدوليــة اخلاصــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني، مبــا فــي 
ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وحتــى اآلن إســرائيل ال 

ــك«. ــرم ذل حتت

ووفــق الشــاللدة، فــإن احلكومــة تتابــع موضوع األســرى 
ــاك  ــى أن هن ــاً إل ــارج، منوه ــفاراتنا باخل ــالل س ــن خ م
ملفــاً قانونيــاً مطروحــاً أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
ــرب  ــتيطان، واحل ــرى، واالس ــات، االس ــة ملف ــم ثالث يض
األخيــرة تطبيــق االتفاقيــات اخلاصــة بالقانــون الدولــي 
ــة،  ــف الرابع ــة جني ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف ــاني، مب اإلنس

ــك«.  ــرم ذل ــرائيل ال حتت ــى اآلن إس وحت

موضــوع  تتابــع  احلكومــة  فــإن  الشــاللدة،  ووفــق 
ــى أن  األســرى مــن خــالل ســفاراتنا باخلــارج، منوهــا إل
هنــاك ملفــا قانونيــا مطروحــاً أمــام احملكمــة اجلنائيــة 
ــة ملفــات: األســرى، واالســتيطان،  ــة يضــم ثالث الدولي
واحلــرب األخيــرة علــى قطــاع غــزة، مشــدداً علــى 
ضــرورة حتريــك هــذا امللــف ليــس علــى املســتوى احمللــي، 

ــة.  ــة الدولي ــة اجلنائي ــام احملكم ــا أم إمن

ــى  ــادة األول ــب امل ــرى حس ــون لألس ــز القان ــع: املرك وتاب

مــن البنــد الرابــع مــن البروتوكــول األول الــذي ينطبــق 
علــى حــركات التحريــر، يعتبــر مــا يقــوم بــه مناضلــو 
ــر  ــر املصي ــق تقري ــل ح ــل ني ــن أج ــر م ــركات التحري ح
وضــد الســيطرة االســتعمارية واالحتــالل األجنبــي فــي 

احلــرب التــي يخوضونهــا، نزاعــاً مســلحاً دوليــاً.

املســلح  بالنــزاع  املقصــود  أن  الشــاللدة،  وأوضــح 
ــة، وال  ــار القانوني ــرى اآلث ــب لألس ــه يترت ــي أي أن الدول
يجــوز مســاءلتهم، بــل يتــم إيداعهــم فــي املعتقــالت 
العســكرية،  العمليــات  انتهــاء  حلــني  والســجون 
ــل  ــالل داخ ــة باالحت ــلطة القائم ــه الس ــوم ب ــا تق وم
ــن  ــم م ــث حرمانه ــن حي ــرى م ــق األس ــجونها بح س
ــي  ــون الدول ــق القان ــة وف ــة واملعنوي ــم املادي حقوقه
ــون  ــد القان ــاً لقواع ــاكاً صارخ ــر انته ــاني، يعتب اإلنس

ــي.  الدول

وقــال: يعتبــر األســرى مقاتلــني وســكاناً مدنيــني 
تنطبــق عليهــم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وفــي هــذه 
ــام وفــي ظــل انعقــاد اجلمعيــة العامــة ال بــد مــن  األي
ــرام  ــرائيل باحت ــزام إس ــي بإل ــع الدول ــة اجملتم مطالب
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، والبرتوكــول األول 
لعــام 1977 حتــى تكــون هنــاك حماية قانونية لألســرى، 
وبخــالف ذلــك تنعقــد املســؤولية الدوليــة واملســؤولية 

ــالل.81 ــة باالحت ــلطة القائم ــدى الس ــة ل اجلنائي

إصابــات فــي يعبد واالســتياء على تســجيات 
كاميــرات مراقبــة بقراوة بني حســان

ــبان  ــن الش ــدداً م ــس، ع ــالل أم ــوات االحت ــت ق أصاب
ــات  ــالل مواجه ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ باالختن
اندلعــت فــي يعبــد، واســتولت علــى تســجيالت 
ــى  ــان، وعل ــي حس ــراوة بن ــي ق ــة ف ــرات مراقب كامي
جرافــة مبنطقــة »املراحــات« غــرب ســلفيت، واعتقلــت 
فتــى، واســتدعت اســيراً محــرراً مــن بيــت حلــم، فيمــا 
اقتحــم 74 مســتوطناً املســجد األقصــى املبــارك، 

ــرائيلي. ــالل اإلس ــرطة اإلحت ــة ش بحماي

ــني  ــس، فتي ــالل، مســاء أم ــوات االحت ــت ق فقــد اعتقل
وأصابــت عــدداً مــن الشــبان باالختنــاق فــي بلــدة يعبــد 

جنــوب غــرب جنــني.

ــت  ــالل اعتقل ــوات االحت ــة، أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــاد  ــي زي ــاً( وعل ــالح )15 عام ــد ص ــالل محم ــني ه الفتي
أبــو صــالح، فيمــا اندلعــت مواجهــات مــع تلــك القوات 
التــي أطلقــت الرصــاص املغلــف باملطــاط وقنابــل 
الغــاز الســام والدمــع مــا أســفر عــن إصابــة العديــد 

ــاق. ــاالت اختن ــني بح ــن املواطن م
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فــي الســياق، اندلعــت مواجهــات بــني الشــبان وقــوات 
االحتــالل علــى حاجــز اجللمــة العســكري، وأطلــق 

ــوت.  ــل الص ــالل قناب ــود االحت جن

ــاء  ــار مس ــلحون الن ــق مس ــرى، أطل ــة أخ ــن ناحي م
أمــس، علــى قــوات االحتــالل علــى الشــارع االلتفافــي 
ــني. ــرق جن ــوب ش ــدة جن ــة والزباب ــي قباطي ــني بلدت ب

وافــاد شــهود عيــان أن قــوات االحتــالل نصبــت حاجــزاً 
لتفتيــش  والزبابــدة  قباطيــة  بلدتــي  بــني  طيــاراً 
ــى  ــار عل ــق مســلحون الن ــك، أطل ــات، وخــالل ذل املركب
ــي  ــيط ف ــة متش ــام بحمل ــل، وق ــذي رد باملث ــش ال اجلي

ــة. املنطق

إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، فتــى، 
ــادت  ــم. وأف ــت حل ــي بي ــرراً ف ــيراً مح ــتدعت أس واس
مصــادر أمنيــةن بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت الفتــى 
أميــر طقاطقــة )17 عامــاً( مــن بلــدة بيــت فجــار جنوب 

ــته.  ــه، وفتش ــزل ذوي ــت من ــد أن داهم ــم، بع ــت حل بي

ــير  ــزل االس ــت من ــالل داهم ــوات االحت ــت أن ق وأضاف
ــروج،  ــة الع ــن قري ــروج م ــد اهلل الع ــم عب ــرر إبراهي احمل
ــع  ــي مجم ــا ف ــة مخابراته ــاص ملراجع ــلمته بالغ وس

ــون«. ــوش عتصي ــتوطنة »غ مس

وفــي ســلفيت، اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــدة  ــة، مــن بل ــرات مراقب أمــس، علــى تســجيالت كامي

قــراوة بنــي حســان، غــرب ســلفيت.

ــت  ــالل اقتحم ــوات االحت ــأن ق ــان، ب ــهود عي ــاد ش وأف
البلــدة، واســتولت علــى عــدد مــن تســجيالت كاميرات 
املراقبــة مــن محــال جتاريــة واســتجوبت عــدداص مــن 

ــرة. 82 ــم لفت ــد احتجازه ــا بع ــي ميداني األهال

ــي  ــاء فـ ــح بنـ ــاء تصاري ــزم إلغ ــس يعت غانتـ
خـربـــة بـيـــت زكـريـــا

يعتــزم وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، إلغــاء 
ــة  ــة خرب ــي قري ــكنية ف ــدة س ــاء 50 وح ــح بن تصاري
بيــت زكريــا باملنطقــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة احملتلة، 
بعــد أن كان قــد صــادق عليهــا، حســبما ذكــرت اإلذاعــة 

العامــة اإلســرائيلية »كان«، أمــس.

وزار غانتــس الكتلــة االســتيطانية »غــوش عتصيــون«، 
ــتوطنني،  ــادة املس ــع ق ــى م ــي، والتق ــبوع املاض األس
الذيــن أبلغــوا غانتــس مبعارضتهــم للبنــاء فــي القريــة 
ــة  ــي الكتل ــة ف ــة ميداني ــد جول ــطينية. وبع الفلس
ــوع  ــه »أدرك أن املوض ــس أن ــى غانت ــتيطانية، ادع االس

82  جريدة القدس

ــب »كان«. ــاس« بحس ــد وحس معق

ونقلــت »كان« عــن مصــادر فــي حــزب »كاحــول الفــان« 
اعتبارهــا أنــه »إثــر حساســية املوضــوع، جتــري دراســة 
ــطينيني،  ــت للفلس ــي منح ــاء الت ــح البن ــاء تصاري إلغ
ــون،  ــوش عتصي ــب غ ــي قل ــروع ف ــع املش ــبب موق بس
وكذلــك ألن املصادقــة عليــه مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
أزمــة ائتالفيــة شــديدة داخــل احلكومــة مقابــل حزبــي 

ــا وتيكفــا حداشــا«. ميين

ــادة  ــي، إع ــهر املاض ــف الش ــرر، منتص ــس ق وكان غانت
ــب  ــي أعقــاب طل ــاء هــذه ف ــح البن ــي تصاري النظــر ف
حــزب »ميينــا« ووزيــرة الداخليــة، أيليــت شــاكيد، إعــادة 
ــة  ــي قري ــاء ف ــال بن ــى أعم ــة عل ــي املصادق ــر ف النظ
ــادق  ــث ص ــم، حي ــت حل ــرب بي ــا ق ــت زكري ــة بي خرب
ــكنية  ــدة س ــاء 50 وح ــى بن ــرائيلي عل ــالل اإلس االحت

ــا. فيه

وزعمــت شــاكيد أن »هــذه منطقــة حساســة، والبنــاء 
فــي هــذا املــكان ســيقطع تواصــل املســتوطنات فــي 

هــذه املنطقــة«.83

أســرى »اجلهــاد« يرفضــون تشــتيتهم ويقــررون 
االعتصــام فــي ســاحات الســجون

ــا ألســرى حركــة اجلهــاد  ــة الطــوارئ العلي أعلنــت جلن
اإلســالمي فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي اعتزامهــا 
تنفيــذ عدد من اخلطــوات؛ ملواجهــة اإلجــراءات القمعية 
التــي تقــوم بهــا مصلحــة الســجون الصهيونيــة ضــد 

أســرى احلركــة.

وأكــدت جلنــة الطــوارئ، فــي رســالة لهــا، أن عشــرات 
األســرى مــن حركــة اجلهــاد يعلنــون رفضهــم البقــاء 

مشــتتني فــي غــرف وأقســام الســجون واملعتقــالت.

وشــددت اللجنــة علــى أنــه ضمــن خطــوات املواجهــة 
ــوم  ــي تق ــية الت ــداءات الوحش ــكل االعت ــة ل واملقاوم
بهــا مصلحــة الســجون، ســيعتصم أســرى »اجلهــاد« 
ــى  ــام إل ــة باالنضم ــجون للمطالب ــاحات الس ــي س ف
ــن واملعــازل، أو  ــي الزنازي ــاء احلركــة ف زمالئهــم مــن أبن
العــودة إلــى مــا كانــت عليــه أوضاعهــم قبــل 6 أيلــول 

ــوع«.  ــة نفــق »جلب ــى عملي 2021، فــي إشــارة إل

ــر  ــجون تتحض ــي الس ــع ف ــوات القم ــت أن ق وأوضح
لالعتــداء علــى أســرى »اجلهــاد« املعتصمــني فــي 

الســاحات84.

83  جريدة األيام
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تواصــل انتهــاكات االحتــالل: اعتقــاالت ومداهمــات 
ــى ــام لألقص ــكرية واقتح ــز عس وحواج

ــتوطنون،  ــرائيلي واملس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق واصل
أبنــاء شــعبنا  بحــق  انتهاكاتهــم  اإلثنــني،  اليــوم 

وممتلكاتهــم. ومقدســاتهم 

ــالل  ــني خ ــبعة مواطن ــالل، س ــوات االحت ــت ق واعتقل
ــرم،  ــات طولك ــي محافظ ــش ف ــم وتفتي ــات ده عملي
وبيــت حلــم، واخلليــل، ورام اهلل والبيــرة، كمــا جــدد 
املســتوطنون اقتحامهــم للمســجد األقصــى املبــارك.

اعتقــال 7 مواطنــن مــن محافظــات طولكــرم 
وبيــت حلــم واخلليــل ورام اهلل

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــرم، اعتقل ــة طولك ــي محافظ فف
ــون،  ــب حن ــف غال ــرر يوس ــير احمل ــم: األس ــبان، وه 4 ش
ــد أن  ــار، بع ــام نص ــر عص ــد، وتام ــف مزي ــراء يوس وب
ــرم،  ــرق طولك ــا ش ــة عنبت ــي قري ــم ف ــت منازله داهم
ــن  ــا(، م ــدو )17 عاًم ــار الب ــن عم ــالح الدي ــى ص والفت
ــرم. ــمال طولك ــويكة ش ــة ش ــي ضاحي ــه ف ــزل عائلت من

وفــي محافظــة اخلليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
ــا(،  ــرة )47 عاًم ــرح مناص ــر ف ــن مني ــرائيلي، املواط اإلس
ــم،  ــي نعي ــي بن ــته ف ــه وفتش ــت منزل ــد أن داهم بع

ــيقل. ــف ش ــغ 150 أل ــى مبل ــتولت عل واس

ونصبــت قــوات االحتــالل عــدة حواجــز عســكرية علــى 
مداخــل مدينــة اخلليــل الشــمالية واجلنوبيــة، ومداخــل 
بلدتــي حلحــول، وســعير، وأوقفــت مركبــات املواطنــني، 

وفتشــتها، ودققــت فــي بطاقــات ركابهــا.

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، اعتقل ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
الشــاب ســامي إبراهيــم الهرميــي )18 عاًمــا(، وســلمت 
شــقيقه نــور الديــن، بالغــا ملراجعــة مخابراتهــا علــى 
معبــر 300 العســكري، وذلــك بعــد أن داهمــت منزلهما 
فــي منطقــة أبــو اجنيــم، شــرق بيــت حلــم. واقتحمــت 
قــوات االحتــالل مناطــق رخمــة، ورفيــده، وبيــت فالــوح، 

وحرملــة، دون أن يبلــغ عــن اعتقــاالت.

وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، اختطفــت قــوات 
خاصــة إســرائيلية »مســتعربون«، فــي ســاعة متأخــرة 
ــادل  ــرف ع ــر مش ــاب خي ــة، الش ــة املاضي ــن الليل م
ــة رام اهلل،  ــمال مدين ــا ش ــت رمي ــة بي ــن قري ــاوي م الرمي
بعــد أن تســللت الــى البلــدة بســيارتني مدنيتــني. كمــا 
اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة عــني يبــرود واحتجــزت 
الشــاب محمــد العمــوري لســاعات قبــل اإلفــراج عنــه، 
ــة  ــة التربي ــعيا، وضاحي ــدة ترمس ــا بل ــت أيًض واقتحم

ــع  ــم والتوس ــدار الض ــة جل ــة احملاذي ــم، واملنطق والتعلي
ــة رام اهلل. ــرب مدين ــا غ ــدة بيتوني ــري ببل العنص

مستوطنون يقتحمون “األقصى”

وفــي القــدس احملتلــة، اقتحمــت مجموعــات مــن 
املبــارك،  األقصــى  املســجد  باحــات  املســتوطنني، 

بحراســة مشــددة مــن شــرطة االحتــالل.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن املســتوطنني املقتحمــني 
وعددهــم 65 مســتوطنًا، أدوا طقوســا تلموديــة، ونفذوا 
جــوالت اســتفزازية، والتقطــوا صــورا فــي باحــات 

ــى. ــجد األقص املس

اقتحاماتهــم  مــن  كثفــوا  املســتوطنني،  أن  يذكــر 
األيــام األخيــرة، فيمــا  للمســجد األقصــى خــالل 
ــيني،  ــني املقدس ــى املواطن ــالل عل ــوات االحت ــت ق ضّيق
ــة  ــدس، بذريع ــة الق ــي مدين ــرق ف ــدة ط ــت ع وأغلق

األعيــاد اليهوديــة.85

حــزب األحــرار البريطانــي يحظــر بضائــع املســتوطنات 
ويســمح للفلســطينيني الدخــول دون فيــزا

زملــط: التصويــت علــى القراريــن خطــوات 
أوليــة إيجابيــة

وافــق حــزب الدميقراطيــني األحــرار، ثالــث أكبــر األحــزاب 
البريطانيــة فــي البرملــان، اليــوم اإلثنــني، بأغلبيــة علــى 
حظــر بضائــع املســتوطنات اإلســرائيلية مــن األســواق 
البريطانيــة، ومنــح الفلســطينيني حــق زيــارة اململكــة 
باالعتــراف  وااللتــزام  دخــول،  تأشــيرة  دون  املتحــدة 
الفــوري بدولــة فلســطني ومنــع الشــركات البريطانيــة 
ــي  ــة ف ــر القانوني ــتوطنات غي ــي املس ــل ف ــن العم م

األراضــي احملتلــة.

ورحــب ســفير دولــة فلســطني لــدى اململكــة املتحــدة 
ــن، وقــال:  ــذي حضــر املؤمتــر، بالقراري حســام زملــط، ال
»إن التصويــت علــى القراريــن خطــوات أوليــة إيجابيــة 
رغــم عــدم احتوائهمــا علــى دعــوات كافيــة لتطبيــق 

كامــل للقانــون البريطانــي والدولــي”.

ــوق  ــم بحق ــزام مه ــو »الت ــرار األول ه ــاف أن الق وأض
ــة  ــار إيجابي ــى آث ــيؤدي ال ــطيني وس ــعب الفلس الش
ــرار  ــطيني، والق ــاد الفلس ــر االقتص ــى تطوي ــة عل هام
ــاءلة  ــرائيل للمس ــدمي اس ــة لتق ــوة مهم ــي خط الثان
علــى أفعالهــا املناقضــة للقانــون الدولــي فــي األراضي 

ــة”. احملتل
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ــداء  ــرى االقت ــة األخ ــزاب البريطاني ــط األح ــب زمل وطال
ــزاب  ــو األح ــال: »ندع ــرار قائ ــني األح ــزب الدميقراطي بح
بــه حــزب  األخــرى للقيــام بأكثــر مــن مــا قــام 
ــات  ــن سياس ــى س ــل عل ــرار والعم ــني األح الدميقراطي
وقــرارات للتطبيــق الكامــل للقانــون الدولــي والقانــون 
البريطانــي فيمــا يخــص إســرائيل ومســتوطناتها 
االســتعمارية غيــر القانونيــة وسياســات الفصــل 

العنصــري”.

ــدس  ــي الق ــع ف ــر الواق ــرام األم ــى احت ــزب إل ــا احل ودع
احملكمــة  وصالحيــة  اســتقاللية  واحتــرام  احملتلــة 
ــم  ــي اجلرائ ــا ف ــوص حتقيقاته ــة بخص ــة الدولي اجلنائي

اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة.

وكان حــزب الدميقراطيــني األحــرار قــد شــارك فــي 
ــي  ــني ف ــزب احملافظ ــع ح ــف م ــة حتال ــكيل حكوم تش

عــام 86.2010

حتمــل  حقوقيــة  ومؤسســة  شــبكة   991
األســرى  حيــاة  عــن  املســؤولية  إســرائيل 

اعتقالهــم املعــاد  الســتة 

ــتقلة  ــة مس ــق دولي ــة حتقي ــكيل جلن ــت بتش - طالب
ــم رام اهلل 9-20- ــروف اعتقاله ــى ظ ــوف عل ــورا للوق ف

2021 وفــا- حملــت 199 شــبكة ومؤسســة حقوقيــة، 
إســرائيل املســؤولية عــن حيــاة وســالمة األســرى 
الســتة الذيــن حــرروا أنفســهم مــن ســجن »جلبــوع« 
قبــل ســلطات  مــن  اعتقالهــم  إعــادة  مت  والذيــن 

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

الفلســطينية  واملؤسســات  الشــبكات  وقالــت 
والعربيــة فــي بيانهــا، اليــوم االثنــني، إنهــا تنظــر 
بخطــورة بالغــة إلــى شــهادات محامــي األســرى 
ــي  ــوا ف ــن جنح ــن الذي ــم م ــاد اعتقاله ــن املع املتحرري
التحــرر مــن ســجن »جلبــوع« اإلســرائيلي وهــم: 
وزكريــا  العارضــة،  ومحمــد  العارضــة،  )محمــود 
الزبيــدي، ويعقــوب قــادري، وأيهــم كممجــي، ومناضــل 
ــدت  ــد اعت ــني فق ــهادة احملام ــا لش ــات(، إذ وفق انفيع
ــة  ــن حلظ ــاٍس م ــكل ق ــم بش ــالل عليه ــوات االحت ق
ــددة،  ــدية متع ــات جس ــبب بإصاب ــا تس ــال، م االعتق
ــة  ــفى بحال ــم للمستش ــل بعضه ــتدعى نق ــا اس م
صعبــة نتيجــة اســتخدام العنــف غيــر املبــرر وجرائــم 
ــوم،  ــن الن ــم م ــم حرمانه ــا يت ــم، كم ــب ضده التعذي
والتحقيــق معهــم بعــد تعريتهــم بالكامــل وفــق مــا 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــى اللحظ ــات حت ــن معلوم ــح م رش
تعــرض بعضهــم للتهديــد بالقتــل مــن قبــل احملققــني، 

86 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــام. ــات االنتق ــفيا ولغاي ــم تعس ــال أقربائه واعتق

وتابعــت: املمارســات تهــدف لكســر عزميتهــم وإرادتهم، 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــكام القان ــة ألح ــي مخالف وه
والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان ومبادئهما املســتقرة 
ذات العالقــة باألشــخاص احملرومــني مــن احلريــة وباحلــق 
فــي عــدم التعــرض لكافــة أشــكال التعذيــب واملعاملة 
ــاص  ــه خ ــة، وبوج ــاءة املعامل ــية وإس ــة والقاس املهين
املــادة )5( مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، واملــواد 
)7، 9، 40( مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والسياســية، واملــواد )12–32( مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــواد )90- 98( م ــة 1949، وامل الثالث
الرابعــة 1949، واتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال 
ــية أو  ــة القاس ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي التعذي
املهينــة، وقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم )30/د/3452( 
ــن  ــخاص م ــع األش ــة جمي ــان حماي ــام 1975 بضم لع
ــة أو  ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــرض للتعذي التع

ــة. ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس العقوب

وشــددت املؤسســات احلقوقيــة علــى أن االحتــالل 
االســتعماري االســتيطاني ونظــام األبرتهايــد العنصري 
بذاتــه جرميــة، والهــروب مــن ســجونه مدفوعــا بالرغبــة 
فــي التحــرر واالنعتــاق وبدافــع الكرامــة الوطنيــة فضال 
عــن كونــه واجبــا أخالقيــا، محميــا مبوجــب االتفاقيــات 
واملواثيــق الدوليــة ســواء إعــالن بروكســل 1874 أو 
اتفاقيــة الهــاي 1907 أو اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة 
ــة  ــدول الدميقراطي ــد مــن ال والرابعــة، مــا حــذا بالعدي
فضــالً عــن جتــرمي التعذيب ضــد كل األشــخاص وفي كل 
ــب األســرى/  ــع تعذي ــى من ــات النــص صراحــة عل األوق
ــجون  ــن الس ــم م ــون حريته ــن ينتزع ــني الذي املعتقل
علــى وجــه خــاص، واالكتفــاء بالعقوبــة علــى الهــروب 
ــف  ــكات واألرواح، فكي ــي املمتل ــررا ف ــف ض ــذي يخل ال

ــتمرة. ــة مس ــجونه جرمي ــه وس ــالل بكُّل ــود االحت ووج

ــع  ــض م ــه يتناق ــال بذات ــتمرار االعتق ــدت أن اس وأك
جوهــر وصريــح املــادة )118( مــن اتفاقية جنيــف الثالثة 
بشــأن اإلفــراج عن أســرى احلــرب، والتــي أوجبــت اإلفراج 

عنهــم دون إبطــاء.

وقالــت: إن »إســرائيل« القــوة القائمــة باالحتــالل الدولة 
ــرعنت  ــي ش ــدة الت ــات املتح ــا الوالي ــدة ومعه الوحي
التعذيــب وقوننتــه رســميا، وصــادق »الكنيســت« فــي 
ــة  ــداو« اخلاص ــة »لن ــات جلن ــى توصي ــام 1987 عل الع
واحملققــني  للضبــاط  التوصيــات  وأجــازت  بذلــك، 
مســمى  حتــت  التعذيــب  اســتخدام  اإلســرائيليني 
ــني  ــي ح ــزز«، ف ــتجواب املع ــدي/ االس ــط اجلس »الضغ
ــام  ــم )5100/94( ع ــرار رق ــا ق ــة العلي ــدرت احملكم أص
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1999 والــذي أكــد اســتخدام وســائل »خاصــة للضغط 
اجلســدي« فــي حــال التهديــد األمنــي الوشــيك، لتعــود 
فــي العــام 2018 وتوســع ذلــك ليشــمل احلــاالت التــي 
ــغ  ــٍد بال ــي تأكي ــيكا، ف ــا وش ــدا أمني ــكل تهدي ال تش
ــى تكامــل أركان املنظومــة االســتعمارية  الوضــوح عل

ــاء. ــريع والقض ــلطتا التش ــا س ــم منه ــي الصمي وف

وشــددت املؤسســات احلقوقيــة، علــى أن نظــرة الــذات 
أنهــا  علــى  لنفســها  االســتعمارية  اإلســرائيلية 
متحللــة ومترفعــة وفــوق القانــون، وسياســة اإلفــالت 
مــن العقــاب، جــزء أساســي مــن اســتمرار هــذه 
ــه  ــب مواجهت ــا يتطل ــو م ــار، وه ــات دون اعتب املمارس
ــة  ــني للعدال ــب اجملرم ــر جل ــة عب ــزم وصرام ــكل ح ب
وإنصــاف الضحايــا، ويجعــل الصمــت الرســمي الدولــي 

ــؤ. ــرا بالتواط ــريكا مباش ش

ــتقلة  ــة مس ــق دولي ــة حتقي ــكيل جلن ــى تش ــت إل ودع
ومحايــدة ونزيهــة مــن كفــاءات مشــهود لهــم باخلبــرة، 
تقــف علــى ظــروف ومالبســات اعتقــال األســرى 
االنتهــاكات،  مرتكبــي  املتحرريــن متهيــدا حملاســبة 
ــار،  ــة األقط ــي كاف ــة ف ــدول العربي ــي ال ــعوب ف والش
ــة  ــكيل حال ــى تش ــارج إل ــي اخل ــة ف ــات العربي واجلالي
ــي  ــني ف ــرى واملعتقل ــة لألس ــرة فاعل ــط ومناص ضغ
ســجون االحتــالل، عبــر االحتشــاد فــي املياديــن اخملتلفة 
وإثــارة قضيتهــم عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي، 

ــم. ــا له ــنادا ودعم إس

وطالبــت األطــراف الســامية املتعاقــدة فــي اتفاقيــات 
جنيــف بالقيــام بأدوارهــا مبوجب املــادة األولى املشــتركة 
فــي كفالــة احتــرام االتفاقيــات، وحتويــل الواجــب 
ــة  ــلوك وممارس ــى س ــات إل ــب االتفاقي ــي مبوج القانون
فعليــة واقعيــة، عبــر الضغــوط القصــوى علــى دولــة 

ــردع. ــاءلة وال ــات املس ــالل لغاي االحت

وأكــدت ضــرورة قيــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، 
صاحبــة الواليــة واالختصاص فــي األرض الفلســطينية 
ــيع  ــب وتوس ــرم التعذي ــي ج ــة مرتكب ــة، مبالحق احملتل
ــاهم  ــن يس ــمل كل م ــه ليش ــؤولية عن ــاق املس نط
بــأي شــكل فيــه واالســتفادة فــي ذلــك مــن شــهادات 
مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية املشــفوعة 

ــم. بالقس

وحثــت جامعــة الــدول العربيــة وأذرعهــا اخملتلفــة علــى 
القيــام بدورهــا فــي دعــم وإســناد األســرى واملعتقلــني، 
ــرورة  ــي، وض ــتوى الدول ــى املس ــم عل ــل قضاياه وتفعي
قيــام املقرريــن األمميــني اخلاصــني وعلــى الــرأس منهــم 
ــان  ــوق اإلنس ــع حق ــي بوض ــاص املعن ــي اخل ــرر األمم املق
فــي األرض الفلســطينية احملتلــة، واملقــرر اخلــاص املعني 

ــة  ــة او العقوب ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي بالتعذي
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، بأدوارهــم الفاعلــة 
فــي تســليط الضــوء علــى جرائــم التعذيــب املمنهــج 
واملعتقلــني  األســرى  ضــد  ممارســتها  تتــم  التــي 
ــاق  ــع نط ــى أوس ــة عل ــارة القضي ــطينيني، وإث الفلس

ــدة. ــة األمم املتح ــة منظم ــي أروق ف

ــرى  ــاع األس ــة أوض ــة متابع ــات أهمي ــدت املؤسس وأك
واملعتقلــني وأهاليهــم فــي اجملــاالت كافــة، وتقــدمي 
الدعــم والرعايــة لهــم مــن اجلهــات الرســمية واملدنيــة 
والصحيــة  النفســية  املســتويات  علــى  وبالــذات 

واالجتماعيــة والقانونيــة.

ودعــت إلــى تعزيــز وتفعيــل دور هيئــة شــؤون األســرى 
ــي  ــر ف ــارس دورا أكب ــث مت ــاندتها بحي ــن، ومس واحملرري
رعايــة األســرى واملعتقلــني واالســتجابة الحتياجاتهــم 
باعتبارهــا اإلطــار الرســمي الفلســطيني املســؤول 
عــن ذلــك، إضافــة إلــى دور نقابــة احملامــني النظاميــني 
الفلســطينيني واحتــاد احملامــني العــرب فــي جلــب 
مجرمــي احلــرب اإلســرائيليني للعدالــة ودور نقابــة 
الفلســطينيني فــي فضــح ممارســات  الصحفيــني 
ــطينية  ــية الفلس ــام الدبلوماس ــز قي ــالل، وتعزي االحت
بتســليط الضــوء علــى قضيــة األســرى فــي الســجون 
اإلســرائيلية فــي احملافــل الدوليــة، والعمــل علــى 
ــة  ــاه صيان ــي جت ــرة ف ــي واملناص ــم الدول ــد الدع حش
وحفــظ حقوقهــم اإلنســانية ووقــف جرائــم التعذيــب 

ــم. ــة ضده ــة املمارس املمنهج

ــطينية  ــي الفلس ــع املدن ــات اجملتم ــت منظم ــا دع كم
ــام بأدوارهــا فــي مجــال  ــى القي ــة، إل ــة والدولي والعربي
الرصــد والتوثيــق والقيــام بجهــود الضغــط واملناصــرة 
التكاتفيــة، واالســتفادة مــن عضويــة االئتالفــات التــي 
ــم التعذيــب التــي  تشــارك فيهــا، فيمــا يتعلــق بجرائ
ــاه  ــط باجت ــني والضغ ــرى واملعتقل ــا األس ــرض له يتع

ــم. ــراج عنه اإلف

وطالبــت املؤسســات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمم 
ــدوب الفلســطيني فــي  ــى مقترحــات املن املتحــدة تبن
جنيــف وتشــكيل جلنــة حتقيــق فــي االنتهــاكات التــي 
ــجون  ــي س ــطينيني ف ــرى الفلس ــا األس ــرض له يتع
االحتــالل اإلســرائيلي، واللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر بتولــي مهامهــا ومســؤولياتها القانونيــة 
ــل  ــي التواص ــة ف ــا بفاعلي ــام بدوره ــانية والقي واإلنس
مــع األســرى واملعتقلــني واإلشــراف والرقابــة علــى 
ــم. ــم بأوضاعه ــالغ عائالته ــجون وإب ــي الس ــم ف أوضاعه

ــدي  ــي التقلي ــالم العرب ــليط اإلع ــرورة تس ــدت ض وأك
ــني  ــرى واملعتقل ــة األس ــى قضي ــوء عل ــث الض واحلدي
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بشــكل دائــم، فــي إطــار حتشــيد الــرأي العــام لاللتفاف 
ــم.87 ــول قضاياه ح

أبــو شــحادة: خطــة إلســناد األســرى داخــل معتقــالت 
االحتــالل

ــة  ــن القائم ــرائيلية ع ــت االس ــو الكنيس ــد عض أك
املشــتركة ســامي أبــو شــحادة، أنــه جــرى إعــداد خطة 
تصعيديــة إلســناد األســرى داخــل معتقــالت االحتــالل 
اإلســرائيلي، وبــدأت بوقفــات احتجاجيــة أمــام ســجني 
جلبــوع واجللمــة، والوقفــة التــي نظمــت أمــس جــاءت 
بدعــوة مــن جلنــة املتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة.

وبــني أبــو شــحادة فــي حديــث إلذاعــة صوت فلســطني، 
اليــوم اإلثنــني، أن إســرائيل حتــاول زرع الفتنــة بــني أبنــاء 
ــك،  ــي ذل ــلت ف ــا فش ــطيني، إال أنه ــعبنا الفلس ش
ــتات  ــن والش ــات الوط ــكل محافظ ــعبنا ب ــت ش وأثب
متســكه بالهويــة الوطنيــة الفلســطينية، الفتــا إلــى 
ــاوالت  ــل مح ــقط وأفش ــذي أس ــعبي ال ــم الش التالح
ــزاع  ــة انت ــد قضي ــة بع ــافني، خاص ــالل دق األس االحت

ــوع.88 ســتة أســرى حريتهــم مــن ســجن جلب

الثاثاء 2021/9/21 

مسيرات ووفقات دعم ومساندة لألسرى

ــات  ــف محافظ ــي مختل ــني ف ــات املواطن ــارك مئ ش
الوطــن، أمــس فــي وقفــات ومســيرات إســناد لألســرى 
الفلســطينيني فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
وخاصــة األســرى الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم 
وأعيــد اعتقالهــم، وفــي رام اهلل طالــب مشــاركون 
ــي نظمتهــا املؤسســات  فــي الوقفــة االســبوعية، الت
اخملتصــة بشــؤون األســرى، والقــوى الوطنيــة، بالتعــاون 
مــع جلــان املــرأة للعمــل االجتماعــي، بضــرورة العمــل 
والســعي احلثيــث لتفعيــل كافــة االتفاقيــات الدوليــة 
ــام  ــة أم ــوف بجدي ــرى، والوق ــوق األس ــة بحق املتعلق
قضيتهــم، خاصــة األســرى الســتة الــذن انتزعــوا 
حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع«، ودعــا املشــاركون خالل 
الوقفــة األســبوعية التــي نظمــت، أمــام مقــر اللجنــة 
ــى  ــرة، إل ــة البي ــي مدين ــر، ف ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــام،  ــن الطع ــني ع ــى، واملضرب ــرى املرض ــاندة األس مس
والوقــوف إلــى جانبهــم وتوســيع دائــرة التضامــن 

ــعبي.  ــراك الش واحل

دهــم  وعمليــات  األقصــى  القتحامــات  دعــوات 
بالضفــة واعتقــاالت 

87 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

88 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

املســجد  أمــس،  املســتوطنني،  عشــرات  اقتحــم 
ــوم  ــه الي ــف اقتحام ــوات لتكثي ــط دع ــى وس األقص
الثالثــاء، فيمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل العديــد مــن 
ــني،  ــدة مواطن ــت ع ــة واعتقل ــدة بالضف ــرى والبل الق
األمــر الــذي تخللــه اســتيالء قــوات االحتــالل علــى 150 
ألــف شــيكل مــن منــزل مواطــن مــن بلــدة بنــي نعيــم 

ــه. ــد أن اعتقلت بع

واقتحــم 105 مســتوطن املســجد األقصــى، بحراســة 
قــوات االحتــالل، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي 
ــات  ــاركة جماع ــة، مبش ــاً تلمودي ــه وأدوا طقوس باحات
الهيــكل املزعــوم قــرب بــاب الرحمــة، وفقــاً ملــا ذكرتــه 

ــدس.  ــالمية بالق ــاف اإلس ــرة األوق دائ

وكثفــت جماعــات الهيــكل املزعــوم مــن دعواتهــا 
القتحــام املســجد األقصــى بحجــة عيــد العــرش 
والغفــران ونــزول التــوراة، ووجهــت نــداءات اليــوم 
الثالثــاء، وذلــك مبناســبة أول أيــام »عيــد العــرش 
ــة  ــوات اخلاص ــن الق ــدة م ــت وح ــودي«. واختطف اليه
اإلســرائيلية »مســتعربون«، فــي ســاعة متأخــرة مــن 
ــادل  ــرف ع ــر مش ــاب خي ــة، الش ــل املاضي ــة قب الليل
ــة رام اهلل،  ــمال مدين ــا ش ــت رمي ــة بي ــن قري ــاوي م الرمي

ــني. ــيارتني مدنيت ــدة بس ــى البل ــللت إل ــد أن تس بع

ــرود  ــني يب ــة ع ــالل قري ــوات االحت ــت ق ــا واقتحم كم
واحتجــزت الشــاب محمــد العمــوري لســاعات قبــل أن 

ــبيله. ــي س تخل

ــعيا،  ــدة ترمس ــاً بل ــالل أيض ــوات االحت ــت ق واقتحم
ــة جلــدار  وضاحيــة التربيــة والتعليــم، واملنطقــة احملاذي
ــرب رام  ــا غ ــدة بيتوني ــري ببل ــع العنص ــم والتوس الض

اهلل.

ومــن بلــدة بنــي نعيــم شــرق اخلليــل، اعتقلــت قــوات 
االحتــالل املواطــن مئيــر فــرح )47 عامــاً(، بعــد ان 
ــف  ــغ 150 أل ــى مبل ــتولت عل ــم واس ــت منزله داهم

ــيقل. ش

ــا  ــدة عنبت ــن بل ــني م ــة مواطن ــت أربع ــا واعتقل كم
مبحافظــة طولكــرم، وفتــى مــن ضاحيــة شــويكة 

باملدينــة. 

ومــن بيــت حلــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل شــابا مــن 
ــة  ــاً ملراجع ــقيقة بالغ ــلمت ش ــم وس ــو جني ــة أب قري
ــد  مخابراتهــا بعــد أن دهمــت منزلهمــا وخربــت العدي
مــن محتوياتــه، كمــا واقتحمــت قريتــي جناتــا ورخمــة 

ــة. باحملافظ
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ــراراً  ــالل ق ــلطات االحت ــدرت س ــر، أص ــب آخ ــن جان م
باالعتقــال اإلداري ملــدة ســتة أشــهر بحــق األســير 
ــه  ــت اعتقلت ــذي كان ــس، ال ــن نابل ــة م ــم العتب بس

89.2021/9/6 بتاريــخ 

ــي  ــتمرار ف ــي االس ــت تعن ــتية: الءات بيني اش
دولــة  إقامــة  إلمكانيــة  املمنهــج  التدميــر 

فلســطن

ــس  ــتية، إن الءات رئي ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــال رئي ق
ــع  ــال م ــالث: ال اتص ــت، الث ــي بيني ــالل نفتال وزراء االحت
الرئيــس محمــود عبــاس، وال مفاوضــات، وال دولــة 
فلســطينية، تــدل علــى أن برنامــج حكومتــه، ال يتمثــل 
ــن  ــد م ــى مزي ــتيالء عل ــتيطان واالس ــز االس إال بتعزي
األرض، وحرمــان أكبــر لشــعبنا مــن مصــادره الطبيعية 

ــطني. ــة فلس ــة لدول ــدة اجلغرافي ــرف القاع وج

جلســة  مبســتهل  كلمتــه  فــي  اشــتية  واضــاف 
احلكومــة فــي رام اهلل يــوم أمــس، أن تصريحــات بينــي 
بحاجــة إلــى وقفــة جديــة منــا جميعــا ومــن اجملتمــع 
ــادي وتؤمــن بحــل  ــي تن ــدول الت ــي، خاصــة ال الدول
الدولتــني، ألن مــا يعنيــه هــو االســتمرار فــي التدميــر 
املمنهــج إلمكانيــة إقامــة دولــة فلســطني، وهــذا 
ــا اآلن. ــه أحوالن ــي علي ــا ه ــة مل ــا مراجع ــتدعي من يس

وفــي موضــوع األســرى، قــال رئيــس الــوزراء، فــي أســرانا 
هــم ضميــر احلركــة الوطنيــة الفلســطينية، وقــد أعاد 
ــوع«  ــجن »جلب ــن س ــم م ــم حريته ــتة منه ــزاع س انت
ــع هــذا  ــد، وأضــاف: نتاب فتــح ملــف األســرى مــن جدي
ــة  ــاك هيئ ــي، وهن ــكل يوم ــة، وبش ــكل جدي ــف ب املل
ــن  ــق م ــا فري ــل، ومعه ــع كل التفاصي ــة تتاب مختص
احملامــني االكفــاء، وقــال: مــن حــق كل أســير أن ينشــد 
احلريــة، ونتابــع مــع الهيئــات الدوليــة قضايــا األســرى 

ونحــن معهــم علــى العهــد«.90

كممجــي: املواطنــون ســاعدوني دون أن يعرفــوا 
هويتــي، وأكلــت فــي مطاعــم جنــن

عامــاً«   35« نايــف كممجــي  أيهــم  األســير  قــال 
إنــه  أمــس،  جنــني،  غــرب  دان  كفــر  بلــدة  مــن 
وحلــق  املطاعــم  فــي  وأكل  مالبســه  غيــر 
خــالل  مــرات،  لعــدة  جنــني  فــي  وحليتــه  شــعره 

 أيام حترره املعدودة من سجن »جلبوع«. 
وأعــادت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، فجــر أول من أمس، 
ــوب  ــل يعق ــير مناض ــة األس ــي برفق ــال كممج اعتق
ــة  ــالل عملي ــد، خ ــدة يعب ــن بل ــاً« م ــات »36 عام نفيع

89  جريدة القدس

90  جريدة القدس

ــتعربني«  ــن »املس ــة م ــدات خاص ــا وح ــة نفذته خاطف
ــد  ــك بع ــني، وذل ــة جن ــن مدين ــرقي م ــي الش ــي احل ف
ــوع«  ــجن »جلب ــن س ــا م ــى فرارهم ــاً عل ــرور 13 يوم م
ــر  ــالل، فج ــجون االحت ــني س ــن ب ــاً م ــد حتصين األش
ــرى  ــة أس ــة أربع ــاري، برفق ــهر اجل ــن الش ــادس م الس

 آخرين نفذوا عملية »الهروب العظيم«. 
وكشــف محامــي هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن 
ومثيــرة  جديــدة  تفاصيــل  أحمــد،  أبــو  منــذر 
ــد  ــي بع ــه كممج ــاد اعتقال ــير املع ــه األس ــا ل رواه

 لقائه به في مركز حتقيق سجن »اجللم«. 
أبــو  احملامــي  قــال  املثيــرة،  التفاصيــل  وفــي 
األنشــطة  مــن  بالكثيــر  قــام  أيهــم  إن  أحمــد، 
بحلــق  قيامــه  ومنهــا  حتــرره،  فتــرة  خــالل 

 حليته وشعره واألكل في مطاعم جنني. 
ــة  ــه كيفي ــو أحمــد، إن أيهــم روى ل وأضــاف احملامــي أب
انتقالــه مــن داخــل اخلــط األخضــر عبــر فتحــة مقامــة 
علــى جــدار الفصــل العنصــري بالقــرب مــن معســكر 
»ســالم« غــرب جنــني وتعرضــه إلطــالق نــار ومحاوَلتــي 
ــى  ــه إل ــل طريق ــا وأكم ــه جن ــال، لكن ــال أو اعتق اغتي

 مخيم جنني الذي مكث فيه نحو أسبوع. 
وتابــع أبو أحمــد، إن الفلســطينيني ســاعدوا أيهم حتى 
دون معرفــة هويتــه فبــدل مالبســه وأكل فــي املطاعــم 
وحلــق شــعره وحليتــه، مشــيراً إلــى أن كممجــي حــرص 
علــى إخفــاء هويتــه أمــام مــن يســاعده أو مــن يلتقــي 
بــه حتــى ال يتعــرض خلطــر االقتيــاد للتحقيــق أو 

 املساءلة من قبل قوات االحتالل. 
كممجــي  قيــام  أن  إلــى  محللــون،  ولفــت 
حتــرره  فتــرة  خــالل  الكثيــرة  األنشــطة  بهــذه 
األمنــي  الفشــل  علــى  يــدل  الســجن  مــن 

 املتراكم ألجهزة األمن اإلسرائيلية. 
التــي  احملكمــة  إن  أحمــد،  أبــو  احملامــي  وقــال 
فــي  صوريــة  كانــت  كممجــي  لألســير  عقــدت 
أشــخاص  وتوريــط  األمــور  لتضخيــم  محاولــة 

 آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق. 
ــل  ــن قب ــال م ــي اغتي ــرض حملاولت ــير تع ــني ن األس وب
االحتــالل، وتعــرض للضــرب املبــرح خــالل اعتقالــه مــن 

 جنني حتى وصوله ملعتقل »اجللمة«. 
شــبهات  وجــه  االحتــالل  أن  أحمــد،  أبــو  وأوضــح 
ــالمي،  ــاد اإلس ــم اجله ــاء لتنظي ــق باالنتم ــة تتعل أمني
ــى  ــاً إل ــجن، الفت ــن الس ــروب م ــي اله ــاركة ف واملش
محــاوالت االحتــالل تغليــف األمــور بطابــع أمنــي 

املعتقلــني.91 لتوريــط 

أنصــار فلســطني فــي الكونغــرس األميركي يســقطون 
بنــًدا لتمويل إســرائيل عســكريا مبليــار دوالر

91  جردية األيام
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متكــن أنصــار فلســطني مــن أعضــاء احلــزب الدميقراطي 
فــي الكونغــرس األميركــي، مــن إلغــاء مليــار دوالر مــن 
التمويــل العســكري إلســرائيل، خاصــًة النظــام الــذي 

تطلــق عليــه دولــة االحتــالل »القبــة احلديديــة”.

ــون  ــروع قان ــرح مش ــرس لط ــاء الكونغ ــط أعض ويخط
متويــل حكومــي مؤقــت، اليــوم الثالثــاء، يتضمــن 
ــني  ــة والالجئ ــات األميركي ــا للوالي ــا إضافًي ــاًل طارئً متوي
ــراء  ــمل اإلج ــا أن يش ــرر أيًض ــن املق ــان. وكان م األفغ
ــة« اإلســرائيلية،  ــة احلديدي ــار دوالر ملنظومــة »القب ملي
ــزب  ــن احل ــطني م ــار فلس ــن أنص ــة م ــن مجموع لك
الدميقراطــي فــي الكونغــرس اســتفادوا مــن األغلبيــة 
ــد  ــاء البن ــن إلغ ــوا م ــس ومتكن ــل اجملل ــة داخ الضيق
ــن  ــار دوالر م ــص ملي ــذي يخص ــرائيل ال ــص إلس اخملص
ــاعدة  ــل ملس ــام املقب ــة للع ــة األميركي ــوال املوازن أم

ــكريًا. ــالل عس ــة االحت دول

وكان تضمــني مشــروع املوازنــة بنــًدا لتمويــل مــا 
يســمى »منظومــة القبــة احلديديــة« اإلســرائيلية، 
قــد أثــار موجــة مــن ردود الفعــل املعارضــة فــي 
صفــوف مجموعــة مــن التقدميــني داخــل الكونغــرس، 
علًمــا أنــه كان ســيقدم لــوزارة الدفــاع األميركيــة 
املنظومــة  جتديــد  فــي  للمســاعدة  »البنتاغــون« 

اإلســرائيلية. العســكرية 

ــد املشــروع مــن  وجنــح النــواب الدميقراطيــون فــي جتري
ــق فقــط مــن التصويــت اإلجرائــي. هــذا البنــد قبــل دقائ

وفــي املقابــل، رجحت مصــادر داخــل احلــزب الدميقراطي، 
بــأن يتــم تضمــني التمويــل العســكري إلســرائيل فــي 
ــة،  ــن املوازن ــداًل م ــنوي ب ــاع الس ــون الدف ــروع قان مش

اســتنادًا ملتحــدث باســم جلنــة اخملصصــات.92

»األقصــى«  اقتحــام  انتهاكاتــه:  يواصــل  االحتــالل 
ــق  ــف دومن وش ــى 48 أل ــتيالء عل ــرم« واالس ــالق »احل وإغ

ــتيطانية ــرق اس ط

واصلــت قــوات االحتــالل واملســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، 
ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  انتهاكاتهــم 
ــجد  ــام للمس ــات االقتح ــددت عملي ــم، وجت وممتلكاته
ــريف  ــي الش ــرم اإلبراهيم ــق احل ــارك، وأُغل ــى املب األقص
أمــام املصلــني بشــكل كامــل، بينمــا أصــدر االحتــالل 
ــرق  ــات ش ــرات آالف الدومن ــى عش ــتيالء عل ــرارا باالس ق

بيــت حلــم.

821 مســتوطنا يقتحمــون “األقصــى” وإغــاق 
احلــرم اإلبراهيمــي

92  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ففــي القــدس احملتلــة، اقتحــم 128 مســتوطنا باحــات 
ــرطة  ــن ش ــددة م ــة مش ــى، بحراس ــجد األقص املس
االحتــالل عبــر بــاب املغاربــة ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

ــه. ــوات في ــط أداء صل ــه، وس ــي باحات ف

وفــي محافظــة اخلليــل، أغلقــت قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف أمــام املصلني، 
بشــكل كامــل بحجــة األعيــاد اليهوديــة، اعتبــارا مــن 

ــة. ــة املقبل ــة اجلمع ــف ليل ــى منتص ــة وحت الليل

وكانــت ســلطات االحتــالل منعــت رفــع األذان فــي احلرم 
ــى  ــاري وحت ــول اجل ــهر أيل ــة ش ــذ بداي ــي من اإلبراهيم
اليــوم 60 وقتــا للصــالة، بحجــة إزعــاج املســتوطنني.

االســتياء علــى عشــرات آالف الدومنــات شــرق 
بيــت حلــم

ــرارا  ــرائيلي، اليوم، ق ــالل اإلس ــلطات االحت ــدرت س وأص
باالســتيالء علــى 48 ألــف و700 دومن فــي قريــة كيســان 
ــة  ــب هيئ ــر مكت ــاد مدي ــث أف ــم، حي ــت حل ــرق بي ش
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان حســن بريجيــة، بــأن قــرار 
ــم  ــذا الك ــدر به ــل أراٍض تق ــي بتحوي ــتيالء يقض االس
الهائــل مــن الدومنــات تقــع جنــوب شــرق القريــة تعــود 
ــكل  ــة بش ــة طبيعي ــى محمي ــوض اهلل إل ــة ع لعائل

ــئ. مفاج

وأضــاف، أن هــذا القــرار يأتــي بهدف تســهيل االســتيالء 
ــح  ــان، لصال ــة كيس ــي قري ــني ف ــي املواطن ــى أراض عل
التوســع االســتيطاني فــي مســتوطنة »آبــي هناحــل”.

وفــي الســياق، شــرع مســتوطنون، بشــق طريــق 
اســتيطاني فــي أراٍض بقريــة كيســان شــرق بيــت حلــم. 
وقــام مســتوطنو »آيبــي هناحــل« املقامــة علــى أراضي 
املواطنــني، بالبــدء بشــق طريــق اســتيطاني، فــي أراض 
ــة،  ــرب القري ــمال غ ــار ش ــى واد اجلح ــل عل ــة تط جبلي
بطــول يصــل الــى 2 كيلــو متــر وبعــرض 4 أمتــار، بهدف 
ــتيطانية  ــة االس ــورة باملنطق ــتوطنة املذك ــط املس رب
الصناعيــة املقامــة علــى أراضــي املواطنــني غــرب 
القريــة مــا بــني كيســان واملنيــة، وتضــم وحــدات طاقة 
شمســية ومصانــع لتدويــر النفايــات اإلســرائيلية، مــا 
ســيؤدي إلــى االســتيالء علــى مئــات الدومنــات الواقعــة 

ــد. بالقــرب مــن الشــارع االســتيطاني اجلدي

كمــا اســتولت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، علــى 
ــوب بيــت حلــم،  ــدة اخلضــر جن ــة شــحن، فــي بل مركب
ــدة،  ــرب البل ــود غ ــو س ــة أب ــي منطق ــا ف ــاء عمله أثن
ــون«  ــوش عصي ــتوطنة »غ ــع مس ــى مجم ــا ال ونقلته
املقــام علــى أراضــي بيــت حلــم، وهــي تعــود للمواطــن 
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ــيري.93 ــد احملس ــراد محم م

5 أســرى يقــررون مقاطعــة محاكــم االحتــال 
واالمتنــاع عــن تنــاول الــدواء رفضــا العتقالهــم 

اإلداري

ــة  ــى مقاطع ــن املرض ــني م ــرى إداري ــة أس ــرر خمس ق
ــاول  ــن تن ــاع ع ــرائيلي، واالمتن ــالل اإلس ــم االحت محاك
ــفي. ــم اإلداري التعس ــتمرار اعتقاله ــا الس ــدواء، رفض ال

ــاء، إن  ــوم الثالث ــه، الي ــان ل ــي بي ــير ف ــادي األس ــال ن وق
األســرى هــم: عايــد دوديــن، ويوســف قــزاز، وأحمــد أبــو 

ســندس، وياســر بدرســاوي، وأمــني شــويكي.

ــه  ــار توج ــي إط ــي ف ــذه تأت ــم ه ــاف أن خطوته وأض
ــي  ــالل، ف ــم االحت ــة محاك ــني ملقاطع ــرى اإلداري األس
ــع  ــذ مطل ــد سياســة االعتقــال اإلداري من ظــل تصعي
ــو 520  ــى نح ــم إل ــل عدده ــث وص ــاري، حي ــام اجل الع

ــيرا. أس

وتابــع، أن األســرى اخلمســة هــم أســرى ســابقون، 
أمضــوا ســنوات فــي ســجون االحتــالل رهــن االعتقــال 
اإلداري، ويعانــون مــن مشــاكل صحيــة وأمــراض منهــا 
ــة  ــة ومتابع ــى رعاي ــة إل ــم بحاج ــن، وه ــو مزم ــا ه م

ــتمرة. ــة مس صحي

مــن  اخلمســة  األســرى  أن  األســير  نــادي  وأوضــح 
ــن  ــنوات ره ــوا س ــن أمض ــني الذي ــرات اإلداري ــني عش ب
ــم  ــل، وبعضه ــر متواص ــكل غي ــال اإلداري بش االعتق
ــا. ــن 15 عام ــر م ــه أكث ــنوات اعتقال ــوع س ــل مجم وص

اإلداري تشــكل،  أن سياســة االعتقــال  إلــى  يشــار 
ــالل  ــتخدمها االحت ــي يس ــات الت ــرز السياس ــدى أب إح
اإلســرائيلي بحــق الفلســطينيني، ويســتهدف مــن 
ــتويات  ــة املس ــى كاف ــن عل ــني واملؤثري ــا الفاعل خالله
السياســية، واالجتماعيــة، واملعرفيــة، بهــدف تقويــض 

أي حالــة للنهــوض باجملتمــع الفلســطيني.

اجلديــر ذكــره، أن ســلطات االحتــالل ومنــذ مطلــع 
ــق  ــال إداري بح ــر اعتق ــدرت )869( أم ــاري، أص ــام اجل الع
أســرى مــن بينهــم أربعــة قاصريــن، وتصاعدت بشــكل 
ــو املاضــي، حيــث وصــل  ــار/ ماي ملحــوظ فــي شــهر أي

ــو 200. ــه نح ــي حين ــدرت ف ــي ص ــر الت ــدد األوام ع

وجــدد نــادي األســير دعوتــه املتكــررة إلــى ضــرورة 
مواجهــة سياســة االعتقــال اإلداري بكافــة األدوات، 
وأهمهــا مقاطعــة محاكــم االحتــالل بكافــة درجاتهــا، 
التــي شــكلت ومــا تــزال الــذراع األســاس فــي ترســيخ 

93  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــال.94 ــذا االعتق ــة ه سياس

 الرجــوب: »حمــاس« تســعى مــن وراء هجومها 
علــى الرئيــس إلــى تقــدمي نفســها كبديــل عــن 

منظمــة التحريــر والقيادة

 قــال عضــو اجمللــس الثــوري حلركــة فتــح أكــرم الرجــوب 
إن توقيــت حملــة »حمــاس« وهجمتهــا علــى الرئيــس 
ــي  ــالف ف ــق اخل ــاه تعمي ــر باجت ــاس يؤش ــود عب محم
اجملتمــع الفلســطيني، مؤكدا أن »حمــاس« ال تريــد 
ــادرة  ــعى للمب ــتمر وال تس ــة أن تس ــيرة الوطني للمس
ــة. ــدة الوطني ــو الوح ــح نح ــاه الصحي ــوة باالجت ــأي خط ب

وشــدد الرجــوب فــي حديــث إلذاعــة »صوت فلســطني«، 
ــيرة  ــد للمس ــاس« ال تري ــى أن »حم ــاء، عل ــوم الثالث الي
الوطنيــة أن تســتمر وال تســعى للمبــادرة بــأي خطــوة 

باالجتــاه الصحيــح نحــو الوحــدة الوطنيــة.

ــدء بهــذه الهجمــة فــي ظــل هــذه  ــى أن الب وأشــار إل
الظــروف وعنــد الذهــاب إلــى األمم املتحــدة يؤشــر 
ــة  ــي مواجه ــى األرض ف ــدة عل ــد أي وح ــا ض ــى أنه عل
ــعبنا،  ــى ش ــالل عل ــا االحت ــي يفرضه ــات الت التحدي
مؤكــدا أن »حمــاس« تســعى مــن وراء هــذه الهجمــة 
إلــى أن تقــدم نفســها كبديــل عــن منظمــة التحريــر 
وعــن القيــادة الفلســطينية ولديهــا مشــروعها الــذي 
تقدمــه لإلقليــم، وال تريــد املســاهمة فــي توحيــد 
الصــف الفلســطيني، مبينــا أن املطلــوب منهــا هــو أن 

ــعبنا. ــح ش ــب مصال ــى جان ــون إل تك

هــذا وتقــود »حمــاس« هجمــة الكترونيــة ضــد الرئيــس 
ــاب  ــية خط ــرعية عش ــادة الش ــاس والقي ــود عب محم
ســيادته فــي األمم املتحــدة يــوم اجلمعــة املقبــل، وذلــك 
بالتزامــن مــع حملــة إســرائيلية ملقاطعــة اجتماعــات 
ــه يســاوي  ــألمم املتحــدة بدعــوى أن ــة العامــة ل اجلمعي

ــة والصهيونيــة.95 بــني العنصري

ــل  ــن يدخ ــن جن ــة م ــود العارض ــير محم األس
عامــه الـــ 62 فــي ســجون االحتــال

ــة )46  ــي عارض ــد اهلل عل ــود عب ــير محم ــل األس  دخ
ــوم  ــني، الي ــة جن ــوب مدين ــة جن ــدة عراب ــا( مــن بل عام
ـ 26 فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي. الثالثــاء، عامــه الــ

وأوضــح مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور 
لـ«وفــا«، أن العارضــة مــن ضمــن األســرى الســتة الذين 
ــل أن  ــام، قب ــوع ألي ــجن جلب ــن س ــم م ــوا حريته انتزع

94  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

95  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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يعيــد االحتــالل اعتقالهــم مؤخــراً.

األســير  اعتقلــت  االحتــالل  أن قــوات  إلــى  وأشــار 
العارضــة بتاريــخ 21 أيلــول 1996، وأصــدرت بحقــه 
حكمــا بالســجن املؤبــد و15 عامــا، علمــا أن هــذا ليــس 
االعتقــال األول، حيــث ســبق وأن مت اعتقالــه عــام 1992، 

ــر. ــي األس ــهرا ف ــى 41 ش وأمض

وأوضــح ســمور أن األســير محمــود العارضــة حاصــل 
الســجن،  فــي  العامــة  الثانويــة  شــهادة  علــى 
مــن  ويعتبــر  اإلســالمية؛  التربيــة  وبكالوريــوس 
املرجعيــات الثقافيــة فــي داخــل الســجون، وألــف عــددا 
ــر  ــات مــن بينهــا »الرواحــل« و«تأثي مــن الكتــب والرواي
الفكــر علــى احلركــة اإلســالمية فــي فلســطني«، 

ــد.96 ــور بع ــى الن ــاب إل ــرج الكت ــم يخ ــا ل وغيره

 ســابقة خطيــرة: االحتــال يســتولي علــى 84 
ألــف و007 دومن فــي قريــة كيســان شــرق بيــت 

حلم 

اليــوم  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات   أصــدرت 
الثالثــاء، قــرارا باالســتيالء علــى 48 ألــف و700 دومن فــي 

ــم.  ــت حل ــرق بي ــان ش ــة كيس قري

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومة اجلــدار واالســتيطان 
فــي بيــت حلــم حســن بريجيــة لــــــ«وفــا«، بأن قــرار 
االســتيالء يقضي بتحويــل أراٍض تقــدر بهــذ الكــم 
الهائــل مــن الدومنــات تقــع جنــوب شــرق القرية تعــود 
ــكل  ــة بش ــة طبيعي ــى محمي ــوض اهلل إل ــة ع لعائل

مفاجئ. 

تســهيل  بهــدف  يأتــي  القــرار  هــذا  إن  وأضــاف، 
االســتيالء علــى أراضــي املواطنــني فــي قريــة كيســان، 
لصالــح التوســع االســتيطاني فــي مســتوطنة »آبــي 

هناحــل«.97

األربعاء 2021/9/22 

الفعاليــات التضامنيــة مــع األســرى تتواصــل 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

ــرى  ــع األس ــة م ــات التضامني ــس الفعالي ــت أم تواصل
فــي الضفــة وقطــاع غــزة، وســط تأكيــدات مبواصلــة 
التحــرك إســناداً لهــم فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن 
عمليــات تنكيــل واســعة منــذ جنــاح ســتة مــن أســرى 
جلبــوع مــن انتــزاع حريتهــم، فيمــا زار محافــظ جنــني 

96  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

97  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــة  ــد وعراب ــي يعب ــق« ف ــة النف ــرى »عملي ــالت أس عائ
وبيــر الباشــا. 

حلقــوق  الســامي  املفــوض  مقــر  أمــام  ونظمــت 
ــرى  ــع األس ــة م ــة تضامني ــزة، وقف ــة غ ــان مبدين اإلنس
فــي ســجون االحتــالل، ورفضــاً واســتنكاراً العتــداءات 
ــة  ــادات احلرك ــن قي ــدد م ــزل ع ــم وع ــالل بحقه االحت
ــت  ــي دع ــة الت ــي الوقف ــراكون ف ــع املش ــيرة، ورف األس
ــرى،  ــهداء واألس ــدس للش ــة الق ــة مهج ــا مؤسس له
وجمعيــة واعــد لألســرى، صــور أســرى »نفــق احلريــة«، 
والفتــات تطالــب بحمايــة ودعــم األســرى فــي ظــل مــا 

ــل. ــن تنكي ــه م ــون ل يتعرض

وقــال أحمــد املدلــل القيــادي فــي حركــة اجلهــاد 
اإلســالمي، إن ملقاومــة الفلســطينية لــن تتهــاون فــي 
الدفــاع عــن األســرى فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن 
اعتــداءات، تنفذهــا إدارة مصلحــة الســجون، وال ســيما 

ــالمي. ــاد اإلس ــرى اجله ــق أس بح

ــال إال  ــا ب ــدأ لن ــن يه ــتمرة ول ــا مس ــال »مقاومتن وق
بتحريــر كافــة الســجون مــن ســجون االحتــالل«، داعيــا 
ــاط  ــعال نق ــل إلش ــة والداخ ــي الضف ــعبنا ف ــاء ش أبن
التمــاس مــع االحتــالل، تأكيــداً علــى أن معركــة 

ــطينية. ــكل الفلس ــة ال ــي معرك ــرى ه األس

ــم ضــد األســرى  ــارس أبشــع اجلرائ ــالل مي ــال: »االحت وق
خصوصــاً أســرى حركــة اجلهــاد اإلســالمي عبــر عزلهم 
وتوزيعهــم عبــر أقســام الفصائــل، فــي محاولــة منــه 
ــة  ــزاع احلري ــة انت ــي عملي ــله ف ــى فش ــة عل للتغطي
باالعتــداء علــى األســرى وال ســيما قيــادة احلركــة 

ــرادات«.98  ــس ج ــي وأن ــد بسيس ــيرة زي األس

هــو  الدولتــن  يؤكــد مجــدداً: حــل  بايــدن 
األفضــل ويجــب عــدم التخلــي عــن إمكانيــة 

ــدم ــراز تق إح

ــاب  ــي خط ــدن، ف ــو باي ــي، ج ــس األميرك ــدث الرئي حت
ــس،  ــدة، أم ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــاه أم ألق
عــن العــودة األميركيــة املرتقبــة إلــى االتفــاق النــووي 
ــن  ــحاب م ــني واالنس ــع الص ــة م ــران واملواجه ــع إي م
ــي  ــة الت ــنّي االســتراتيجية اخلارجي أفغانســتان، كمــا ب
ســتتبعها واشــنطن خــالل الفتــرة املتبقيــة مــن 
واليتــه، فيمــا تطــرق إلــى الصــراع الفلســطيني 
ــل  ــراف بح ــى االعت ــث عل ــرائيلي وح ــي -اإلس -العرب

ــادل«. ــالم ع ــدا لس ــبيال وحي ــه »س ــني كون الدولت

أن »دولــة فلســطينية  الرئيــس األميركــي  واعتبــر 

98  جريدة القدس
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دميقراطيــة وذات ســيادة هــي )احلــل األفضــل( لضمــان 
ــزام  ــى أن »الت ــددا عل ــرائيل«، مش ــن إس ــتقبل وأم مس
الواليــات املتحــدة بأمــن إســرائيل ال جــدال فيــه، 

ــه«. ــس في ــتقلة ال لب ــة مس ــة يهودي ــا لدول ودعمن

وأضــاف: »لكــن مــا زلــت أعتقــد أن حــل الدولتــني هــو 
ــة  ــرائيل كدول ــتقبل إس ــان مس ــق لضم ــل طري أفض
دميقراطيــة -يهوديــة تعيــش فــي ســالم إلــى جانــب دول 
ــاة«. ــة للحي ــيادة وقابل ــة وذات س ــطينية دميقراطي فلس

ــدف  ــك اله ــن ذل ــدا ع ــن ج ــا بعيدي ــا زلن ــع: »م وتاب
ــنا  ــمح ألنفس ــب أال نس ــن يج ــي لك ــت احلال ــي الوق ف

ــدم«. ــراز تق ــة إح ــن إمكاني ــي ع بالتخل

وقــال بايــدن: إن الواليــات املتحــدة »ال تســعى إلــى حرب 
بــاردة جديــدة« فــي إشــارة واضحــة إلــى املواجهــة مــع 
الصــني. وأكــد أنــه »ال نســعى إلــى حــرب بــاردة جديــدة 
أو إلــى عالــم منقســم إلــى كتــل... الواليــات املتحــدة 
ــى  ــعى إل ــزم ويس ــد يلت ــع أي بل ــل م ــتعدة للعم مس
ــت  ــو كان ــى ل ــات حت ــارك التحدي ــلمي لتش ــل س ح

لدينــا اختالفــات قويــة فــي مجــاالت أخــرى«.

تريــد  املتحــدة  الواليــات  أن  علــى  بايــدن  وشــدد 
ــي  ــرب ف ــة احل ــد نهاي ــية« بع ــة دبلوماس ــح »حقب فت
أفغانســتان ولــن تلجــأ إلــى القــوة العســكرية إال 
ــة  ــهر الثماني ــالل األش ــاف: »خ ــر«. وأض ــار أخي »كخي
األخيــرة أعطيــت األولويــة إلعــادة بنــاء حتالفاتنــا وإحياء 
ــا أساســية ألمــن الواليــات  شــراكاتنا واإلقــرار بأنه

املتحــدة وازدهارهــا الدائمــني«.

وأكــد الرئيــس األميركــي أن الواليــات املتحــدة ســتعود 
بالكامــل إلــى االتفــاق النــووي اإليرانــي فــي حــال 
قامــت طهــران »باملثــل« واعــدا مبنــع طهــران مــن متلــك 

ــة. ــة الذري القنبل

املتحــدة  »الواليــات  أن  األميركــي  الرئيــس  وأوضــح 
تبقــى عازمــة علــى منــع األســلحة النوويــة اإليرانيــة«، 
مضيفــا: إن بــالده »تعمــل« مــع الصني وفرنســا وروســيا 
وبريطانيــا وأملانيــا للتوصــل »دبلوماســيا وبأمــان كامــل 

ــران إلــى االتفــاق النــووي«. إلــى عــودة إي

ووعــد بايــدن بزيــادة التزامــات الواليــات املتحــدة الدولية 
ملكافحــة جائحــة كورونــا والتغيــر املناخي.

التزامــات  »ســتعلن  املتحــدة  الواليــات  أن  وأوضــح 
ــا  ــدول تقدم ــل ال ــي أق ــح ف ــز التلقي ــة« لتعزي إضافي
خــالل قمــة عبــر اإلنترنــت تنظمهــا واشــنطن. وتعهــد 
املســاعدة  مجــددا«  »ســتضاعف  واشــنطن  بــأن 
الدوليــة التــي متنحهــا إلــى أقــل الــدول تقدمــا ملواجهة 

ــغ.99 ــدد املبال ــي دون أن يح ــر املناخ ــات التغي تداعي

أمــن »حمــاس« يعتــدي علــى طلبــة وموظفــن 
فــي جامعــة األزهــر بســبب ارتــداء »الكوفيــة«

ــر  ــأن عناص ــر ب ــة األزه ــن جامع ــان م ــهود عي ــاد ش أف
مــن شــرطة اجلامعــات التابعــة حلركــة حمــاس اعتــدت 
بالضــرب علــى عدد مــن طلبــة اجلامعــة وموظفــي أمن 
اجلامعــة، صبــاح أمــس، مــا أثــار اســتياء إدارة اجلامعــة 
ــدة  ــدث بش ــه احل ــتنكرت في ــاً اس ــدرت بيان ــي أص الت
وطالبــت جهــات االختصــاص واملســؤولني بضــرورة 
ــا  ــني فيه ــا والعامل ــة وطلبته ــة اجلامع ــل حلماي التدخ
ــات  ــر جه ــي لغي ــرم اجلامع ــي احل ــل ف ــع أي تدخ ومن

ــاص. االختص

وفــي تفاصيــل احلــدث، أفــاد شــهود عيــان لـ«األيــام« بأن 
املشــكلة بــدأت، صبــاح أمــس، عندمــا حــاول عــدد مــن 
ــن  ــة مم ــن الطلب ــدد م ــع ع ــة من ــرطة اجلامع ــراد ش أف
يرتــدون الكوفيــة مــن دخــول حــرم اجلامعــة مــن خــالل 
البوابــة الشــمالية الرئيســة للجامعــة مــا أثار اســتياء 
ــاع  ــوا االنصي ــن رفض ــة الذي ــؤالء الطلب ــتهجان ه واس
ألوامــر الشــرطة التــي شــرعت فــوراً باالعتــداء عليهــم 
لــدى محاولتهــم شــق طريقهــم والدخــول إلــى احلــرم 
اجلامعــي مــا اســتدعى تدخــل موظفــي أمــن اجلامعــة 
ــع  ــة الوض ــوا تهدئ ــكان وحاول ــى امل ــوا إل ــن وصل الذي
ــداء  ــرب واالعت ــوا للض ــم تعرض ــجار، إال أنه ــك الش وف
مــن قبــل عناصــر الشــرطة، مــا اســتدعى إدارة اجلامعة 

للتدخــل فــوراً.

ــاعة  ــو س ــد نح ــدث بع ــق احل ــه مت تطوي ــوا: إن وأضاف
ونصــف الســاعة وإثــر تدخــل مســؤولني فــي الشــرطة 
ــني  ــة العامل ــت نقاب ــد أن أعلن ــيما بع ــة ال س واجلامع

ــاعتني.100 ــة لس ــب احلادث ــة عق ــق الدراس تعلي

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: استشــهاد أســير محــرر 
ــات واعتقــاالت وجتريــف أراضــي واقتحــام لألقصــى وإصاب

اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  واصلــت 
انتهاكاتهــم  األربعــاء،  اليــوم  واملســتوطنون، 
وممتلكاتهــم. ومقدســاتهم  شــعبنا  أبنــاء   بحــق 

واستشــهد األســير احملــرر املريــض بالســرطان حســني 
مســاملة، فــي املستشــفى االستشــاري مبدينــة رام 
ــدس  ــي الق ــالل ف ــاص االحت ــاب برص ــب ش اهلل. وأصي
ــوات  ــت ق ــس، واعتقل ــوب نابل ــي جن ــة، وصحف احملتل
االحتــالل 6 مواطنــني مــن أنحــاء متفرقــة فــي الضفــة 
ــوار،  ــس واألغ ــي نابل ــي ف ــت أراض ــا جرف ــة، كم الغربي

99  جريدة األيام
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ــى  ــجد األقص ــم للمس ــتوطنون اقتحامه ــدد املس وج
ــة. ــدس احملتل ــي الق ــارك ف املب

ــي  ــاب ف ــة ش ــرر وإصاب ــير مح ــهاد أس استش
ــس ــي نابل ــي ف ــدس وصحف الق

ــهاد  ــن، استش ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ أعلن
ــاملة،  ــني مس ــرطان حس ــض بالس ــرر املري ــير احمل األس
ــت  ــة رام اهلل. وكان فــي املستشــفى االستشــاري مبدين
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أصــدرت قــرارا باإلفــراج 
ــر  ــدة اخلض ــن بل ــا(، م ــاملة )39 عاًم ــير مس ــن األس ع
ــى  ــه إل ــخ 2021/2/14، ومت نقل ــم بتاري ــت حل ــوب بي جن
ــة. ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــا« ف ــفى »هداس مستش

وقــال مديــر هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي 
بيــت حلــم منقــذ أبــو عطــوان إن مســاملة واجــه منــذ 
نهايــة العــام املاضــي، تدهــورًا علــى وضعــه الصحــي، 
وعانــى مــن أوجــاع اســتمرت ألكثــر مــن شــهرين 
ــه  ــي نقل ــالل ف ــجون االحت ــت إدارة س ــا ماطل خالله
ــال  ــة اإلهم ــه سياس ــذت بحق ــفى، ونّف ــى املستش إل
الطبــي املمنهجــة )القتــل البطــيء(، حيــث كان يقبــع 
ــى أن  فــي حينــه فــي ســجن »النقــب الصحــراوي«، إل
وصــل ملرحلــة صحيــة صعبــة، ونُقــل إلــى املستشــفى 
ليتبــني الحًقــا أنــه مصــاب بســرطان الــدم )اللوكيميا(، 
وأن املــرض فــي مرحلــة متقدمة. ومكــث مســاملة فــي 
ــل  ــث نق ــى 2021/9/13 حي ــا« حت ــفى »هداس مستش

ــة رام اهلل. ــاري مبدين ــفى االستش ــى املستش إل

ــدر  ــام 2002، وص ــل ع ــاملة اُعتق ــير مس ــر أن األس يذك
بحقــه حكمــا بالّســجن ملــدة )20 عامــا(، أمضــى منهــا 

نحــو )19 عامــا(.

وفــي القــدس احملتلــة، أطلقــت قــوات االحتــالل الرصاص 
ــو  ــام أب ــاب بس ــى الش ــاط عل ــف باملط ــي املغل املعدن
ســبيتان، وأصابتــه بالقــدم اليســرى، خــالل مواجهــات 
فــي البلــدة، قبــل أن تقتــاده إلــى أحــد مراكــز االعتقــال 
بالقــدس، كمــا اعتــدت قــوات االحتــالل بالضــرب علــى 

عــدد مــن الطلبــة.

وفــي محافظــة نابلــس، أصيــب، مصــور صحفــي 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، خــالل مواجهــات 

ــس. ــرق نابل ــب ش ــر احلط ــة دي ــي قري ــالل ف ــع االحت م

وأفــادت مصــادر أمنيــة، لـ«وفا«، بــأن مواجهــات اندلعت 
بــني املواطنــني وقــوات االحتــالل فــي قريــة ديــر احلطــب، 
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــوات االحت ــا ق ــت خالله أطلق
ــى  ــذي أدى ال ــر ال ــني، األم ــاه املواطن ــوت جت ــاز والص الغ
ــاص  ــتية بالرص ــر اش ــي ناص ــور الصحف ــة املص إصاب

ــني  ــن املواطن ــدد م ــرأس، وع ــة ال ــي منطق ــي  ف املعدن
للدمــوع. املســيل  الغــاز  جــراء  اختنــاق   بحــاالت 

 

اهلل  ورام  القــدس  مــن  مواطنــن   6 اعتقــال 
وأريحــا

مــن  مواطنــني   6 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
الغربيــة. الضفــة  فــي  متفرقــة   أنحــاء 

ــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل أربعــة  فــي القــدس احملتل
مواطنــني مــن مخيــم شــعفاط شــمااًل. وأفــاد شــهود 
عيــان، بــأن قــوة مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت 
ــة، وهاجمــت عــددًا  ــم مســتخدمة شــاحنة مدني اخملي
ــم. ــة منه ــت أربع ــم واعتقل ــي اخملي ــبان ف ــن الش  م

شــابا  اعتقلــت  والبيــرة،  اهلل  رام  محافظــة  وفــي 
اهلل. رام  مدينــة  شــمال  اجللــزون  مخيــم   مــن 

ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص وأف
زيــد  صبحــي  ســامر  صبحــي  الشــاب  اعتقلــت 
 )19 عاًمــا(، بعــد أن داهمــت منــزل ذويــه وفتشــته.

قــوات  اعتقلــت  واألغــور،  أريحــا  محافظــة  وفــي 
االحتــالل الشــاب بهــاء غــروف، بعــد أن داهمــت منزلــه 
ــاكنيه. ــتجوبت س ــته واس ــا وفتش ــة أريح ــي مدين  ف

 

إغاقات وحواجز عسكرية وسواتر ترابية

االحتــالل  قــوات  أغلقــت  نابلــس،  محافظــة  فــي 
ــطية  ــدة سبس ــي بل ــة ف ــة األثري ــرائيلي، املنطق اإلس
شــمال نابلــس، ومنعــت املواطنــني مــن التواجــد فــي 
محيطها. وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد 
عــازم لـ«وفــا«، إن قــوات االحتــالل اقتحمت املوقــع األثري 

ــة. ــا جراف ــكرية ترافقه ــزات عس ــدة بتعزي ــي البل ف

كمــا اســتهدفت قــوات االحتــالل طلبــة مدرســة 
وأفــادت مصــادر  نابلــس،  الشــرقية جنــوب  اللــن 
محليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل تعمــدت عرقلــة 
وصــول الطلبــة إلــى مدرســتهم الواقعــة علــى شــارع 
ــد  ــب عب ــزت الطال ــي، واحتج ــس الرئيس رام اهلل – نابل
ــن  ــر م ــة ألكث ــة عموري ــن قري ــا( م ــل )17 عام اهلل خلي

ــاعتني. س

وفــي محافظــة جنــني، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلدات 
وقــرى جنــوب غرب جنــني، وذكــرت مصــادر أمنيــة لـ«وفا 
ــة،  ــد وعراب ــي يعب ــت بلدت ــالل اقتحم ــوات االحت »، أن ق
ــيلة  ــرب  س ــا ق ــد، وموقع ــة زي ــرت، ونزل ــي كفي وقريت
ــت  ــعة، ونصب ــيط واس ــالت متش ــنت حم ــر، وش الظه
ــك املناطــق، دون أن  ــي تل ــن وحواجــز عســكرية ف كمائ

يبلــغ عــن اعتقــاالت.
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كمــا نصبــت قــوات االحتــالل حواجــز عســكرية علــى 
ــت  ــني،  وقال ــرب جن ــوب غ ــد، جن ــدة يعب ــل بل مداخ
ــت  ــالل نصب ــات االحت ــا«، إن دوري ــة لـ«وف ــادر أمني مص
ــى  ــة إل ــرق املؤدي ــى الط ــكرية عل ــز عس ــدة حواج ع

ــاورة. ــرت اجمل ــة كفي ــل قري ــك مدخ ــدة، وكذل البل

ــرق  ــي والط ــل الغرب ــت املدخ ــق، أغلق ــت الح ــي وق وف
الفرعيــة لبلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني، بالســواتر 
ــو بكــر،  ــد ســامر أب ــة يعب ــة، وذكــر رئيــس بلدي الترابي
ــق  ــق الطري ــالل أغل ــا«، أن االحت ــة لـ«وف ــادر أمني ومص
ــي  ــة ف ــدة وبرطع ــة وزب ــد ومريح ــني يعب ــة ب الرابط
محافظــة طولكــرم، التــي تعتبــر الشــارع احليــوي 
ــرة  ــل فت ــة قب ــروعه البلدي ــزت مش ــذي أجن ــام ال واله
قليلــة، لتســهيل احلركــة وخدمــة املواطنــني واملزارعــني 
وطــالب املــدارس وحركــة التنقــل نحــو البلــدات والقرى 
اجملــاورة مبــا فيهــا حاجــز برطعــة، بعيــًدا عــن ممارســات 
ــرق  ــن الط ــد م ــالق العدي ــى اغ ــة إل ــالل، إضاف االحت

ــة. الفرعي

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــم، نصب ــت حل ــة بي ــي محافظ وف
حاجــزا عســكريا مفاجئــا علــى املدخــل الغربــي 
لبلــدة بيــت فجــار، جنــوب بيــت حلــم، وعرقلــت حركــة 
ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــان، ب ــهود عي ــاد ش ــني، وأف املواطن
ــز،  ــى احلاج ــني عل ــات املواطن ــت مركب ــزت وفتش احتج
ودققــت فــي بطاقاتهــم الشــخصية، مــا تســبب 

ــة. ــة خانق ــة مروري بأزم

وفــي محافظــة اخلليــل، أغلقــت قــوات االحتــالل 
منطقــة بــاب الزاويــة و«شــارع بئــر الســبع« املــؤدي إلى 
ــتوطنني  ــام املس ــني اقتح ــل، لتأم ــة اخللي ــط مدين وس
ملوقــع أثــري، والــذي هــو عبــارة عــن منــزل فلســطيني 

قــدمي.

وأفــاد مراســلنا، بــأن قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل 
ــط  ــة وس ــاب الزاوي ــة ب ــت منطق ــرائيلي اقتحم اإلس
املدينــة، وأغلقــت شــارع »بئــر الســبع« املــؤدي إليهــا، 
وأجبــرت أصحــاب احملــال التجاريــة علــى إغالقهــا، 
ــر  ــة لتوفي ــالء املنطق ــني وإخ ــق املواطن ــت بتفري وقام
ــام  ــني القتح ــتوطنني املتطرف ــرات املس ــة لعش احلماي

ــري. ــع األث املوق

جتريف أراضي في نابلس واألغوار الشمالية

االحتــالل  قــوات  جرّفــت  نابلــس،  محافظــة  فــي 
ــوب  ــني، جن ــي املواطن ــن أراض ــا م ً ــرائيلي، 30 دومن اإلس

نابلــس.

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

ــرعت  ــالل ش ــات االحت ــا«، إن آلي ــس لـ«وف ــان دغل غس
ــرة،  ــدات: قص ــي بل ــن أراض ــا م ــو 30 دومن ــف نح بتجري
وجوريــش، وعقربــا، فــي منطقــة تســمى بـ«كفــر 

عاطيــة«.

وفــي محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية، واصلــت 
قــوات االحتــالل عمليــات جتريــف أراٍض فــي قريــة 
ــة، إن  ــارف دراغم ــي ع ــط احلقوق ــال الناش ــة. وق كردل
ــروت«  ــركة »ميك ــح ش ــري لصال ــف جت ــال التجري أعم
اإلســرائيلية، بغــرض إنشــاء خــزان ميــاه اســمنتي فــي 

ــتوطنني. ــة املس ــدف خدم ــة، به املنطق

ــؤدون  ــرون ي ــى وآخ ــون األقص ــتوطنا يقتحم 529  مس
ــة جنــوب نابلــس طقوًســا تلمودي

مســتوطنًا،   529 اقتحــم  احملتلــة،  القــدس  فــي 
بحمايــة  املبــارك،  األقصــى  املســجد 
اإلســرائيلي. االحتــالل  شــرطة  مــن   مشــددة 

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن هــؤالء املســتوطنني اقتحمــوا 
ــاب  ــة ب ــن جه ــات، م ــكل مجموع ــى ش ــى عل األقص
املغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه، وأدوا 
طقوســا تلموديــة، قدمــوا خاللهــا شــروحات عــن 

ــوم. ــكل« املزع »الهي

وفــي محافظــة نابلــس، أدى مســتوطنون طقوســا 
اللــن  قريــة  مدخــل  علــى  اســتفزازية  تلموديــة 
ــالل. ــود االحت ــن جن ــة م ــس، بحماي ــوب نابل ــرقية جن الش

وقــال مصــادر محليــة لـ«وفــا«، إن عــددا مــن مركبــات 
املســتوطنني توقفــت علــى املدخــل الرئيســي للقريــة، 
ــوات  ــأداء طقــوس وصل ــام عــدد مــن املســتوطنني ب وق
بحمايــة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل الــذي منــع 

ــة. ــروج للقري ــول واخل الدخ

للمســتوطنني  مركبــة  بتواجــد  املصــادر،  وأفــادت 
حملــت رايــات يهوديــة، ومكبــرات للصــوت مت تشــغيلها 

ــارة.101 ــتفزاز امل ــي واس ــاج األهال ــدف إزع به

ــني  ــرطان حس ــض بالس ــرر املري ــير احمل ــهاد األس استش
ــاملة مس

ــهاد  ــن، استش ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ  أعلن
ــاملة،  ــني مس ــرطان حس ــض بالس ــرر املري ــير احمل األس
ــة رام اهلل. ــاري مبدين ــفى االستش ــي املستش ــة، ف الليل

وكانــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أصــدرت قــرارا 
ــدة  ــن بل ــا(، م ــاملة )39 عام ــير مس ــن األس ــراج ع باإلف
اخلضــر جنــوب بيــت حلــم بتاريــخ 2021/2/14، ومت نقلــه 
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إلــى مستشــفى »هداســا« فــي مدينــة القــدس 
ــة. احملتل

وقــال مديــر هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن فــي 
ــذ  ــاملة واجه من ــوان إن مس ــو عط ــذ أب ــم منق ــت حل بي
نهايــة العــام املاضــي، تدهــورا علــى وضعــه الصحــي، 
وعانــى مــن أوجــاع اســتمرت ألكثــر مــن شــهرين 
ــه  ــي نقل ــالل ف ــجون االحت ــت إدارة س ــا ماطل خالله
ــال  ــة اإلهم ــه سياس ــذت بحق ــفى، ونّف ــى املستش إل
الطبــي املمنهجــة )القتــل البطــيء(، حيــث كان يقبــع 
ــى أن  فــي حينــه فــي ســجن »النقــب الصحــراوي«، إل
وصــل ملرحلــة صحيــة صعبــة، ونُقــل إلــى املستشــفى 
ليتبــني الحًقــا أنــه مصــاب بســرطان الــدم )اللوكيميا(، 

ــة. ــة متقدم ــي مرحل ــرض ف وأن امل

ــى  ــا« حت ــفى »هداس ــي مستش ــاملة ف ــث مس ومك
ــى املستشــفى االستشــاري  ــث نقــل إل 2021/9/13 حي

مبدينــة رام اهلل.

ــدر  ــام 2002، وص ــل ع ــاملة اُعتق ــير مس ــر أن األس يذك
بحقــه حكمــا بالّســجن ملــدة )20 عامــا(، أمضــى منهــا 

نحــو )19 عامــا(.

ــا  ــؤول عم ــو املس ــالل ه ــير، أّن االحت ــادي األس ــد ن وأكّ
وصــل إليــه األســير مســاملة، حيــث نّفــذ بحقــه جرميــة 
اإلهمــال الطبــي، التــي طالــت ومــا زالــت تطــال املئــات 

مــن األســرى فــي ســجون االحتــالل.

وأضــاف أّن املعطيــات الراهنــة بشــأن األســرى املرضــى 
ــرة، مــع تســجيل حــاالت  فــي ســجون االحتــالل خطي
جديــدة بإصابتهــا بــأوارم بدرجــات مختلفــة، ال ســيما 

ــر مــن 20 عامــا. ــن أمضــوا أكث ــني األســرى الذي ب

ــادي األســير املؤسســات الدوليــة احلقوقيــة،  وطالــب ن
ــرورة  ــة، بض ــة العاملي ــة الصح ــها منظم ــى رأس وعل
التدخــل العاجــل واجلــدي بالتدخــل لإلفــراج عــن 
األســرى املرضــى فــي ســجون االحتــالل، وإرســال جلنــة 

ــدة.102 ــة محاي طبي

ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــات الزراعي ــاء املنتج ــد إعف متدي
ــة ــوق البريطاني ــى الس ــا إل دخوله

اليــوم  والبريطانــي،  الفلســطيني  اجلانبــان  اتفــق 
األربعــاء، علــى متديــد قــرار اإلعفــاء للمنتجــات الزراعية 
الفلســطينية فــي دخولهــا إلــى الســوق البريطانيــة، 

ــرار. ــذا الق ــن ه ــتفادة م ــات لالس ــان اآللي ــع ضم م

ــة  ــاع األول للجن ــال االجتم ــام أعم ــي خت ــك ف ــاء ذل ج

102  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــز  ــر وتعزي الفلســطينية البريطانيــة املشــتركة لتطوي
عالقــات التعــاون االقتصاديــة والتجاريــة فــي مختلــف 
اجملــاالت، الــذي عقــد فــي مقــر وزارة االقتصــاد الوطنــي 
مبدينــة رام اهلل، ووزارة التجــارة البريطانيــة عبــر تقنيــة 

االتصــال املرئــي.

واتفــق اجلانبــان علــى توقيــع الشــروط املرجعيــة للجنة 
وانعقادهــا  البريطانيــة  الفلســطينية  املشــتركة 
بشــكل دوري ملتابعــة القضايــا الفنيــة وآليــات تنفيــذ 

ــن. ــني البلدي ــراكة ب ــة الش اتفاقي

ويأتــي انعقــاد االجتمــاع، تنفيذا إلطــالق أعمــال اللجنة 
ــيلي،  ــد العس ــي خال ــاد الوطن ــر االقتص ــل وزي ــن قب م
ووزيــرة التجــارة البريطانيــة اليزابيــث تــروس، فــي األول 
مــن متــوز 2021، خــالل زيــارة رســمية نفذتهــا األخيــرة 
ــة  ــة الثنائي ــر العالق ــدف تطوي ــطني به ــة فلس لدول

وتنميــة التجــارة البينيــة.

اجلانــب  عــن  اليــوم،  اللجنــة  أعمــال  وترأســت 
الفلســطيني مديــر عــام العالقات الدولية والسياســات 
االقتصاديــة ســها عــوض اهلل، وعــن اجلانــب البريطانــي 
ــي وزارة  ــة ف ــك كليمنتــس مســؤول التجــارة الدولي ني
التجــارة البريطانيــة، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، 
مبشــاركة ممثلــني عــن القطاعــني العــام الفلســطيني 

والبريطانــي.

وأكــد اجلانــب البريطانــي أهميــة انعقــاد اللجنــة 
ــة العالقــة  واســتمراريتها مــع االلتــزام الكامــل لتقوي
الثنائيــة وضــرورة مناقشــة القضايــا الفنيــة مبــا 
ــرار  ــة ق ــى أهمي ــا إل ــني، الفت ــة الطرف ــدم مصلح يخ
ــه  ــة وأهميت ــلع الزراعي ــي للس ــاء اجلمرك ــد اإلعف متدي
ــرص  ــق ف ــطينية وخل ــادرات الفلس ــر الص ــي تطوي ف

ــطينية. ــوق الفلس ــي الس ــل ف عم

ــتركة  ــة املش ــدور اللجن ــي ب ــب البريطان ــاد اجلان وأش
ــوات  ــاع واخلط ــج االجتم ــة نتائ ــي متابع ــا ف ومهامه
املســتقبلية لتعزيــز وحتســني التجــارة واالســتثمار، مــن 

ــة. ــان فرعي ــكيل جل ــالل تش خ

ــتثمار،  ــي االس ــاون ف ــاالت التع ــة مج ــت اللجن وناقش
والتجــارة، واجلمــارك، والزراعــة، واملواصفــات واملقاييــس، 
ــالل  ــن خ ــطينية، م ــارة الفلس ــر التج ــات تطوي وأولوي
برامــج توأمــة بــني املؤسســات النظيــرة، عــالوة علــى 
أهميــة تبــادل زيــارات لرجــال األعمــال، واملشــاركة فــي 
ــدرات  ــاء الق ــي بن ــاهمة ف ــة، واملس ــارض التجاري املع

ــودة. ــة للج ــة التحتي ــر البني وتطوي

الصــادرات  دعــم  أهميــة  إلــى  اجلانبــان  وأشــار 
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الفلســطينية وتشــجيع االســتيراد املباشــر، مــن أجــل 
حتســني مســتوى التبــادل التجــاري.

ــال  ــيع أعم ــرورة توس ــطيني ض ــب الفلس ــد اجلان وأك
اللجنــة املشــتركة لتشــمل كافــة اجملــاالت وفقــا 
ــد  ــرار متدي ــكره لق ــن ش ــا ع ــة، معرب ــة الثنائي لالتفاقي

ــة. ــات الزراعي ــي للمنتج ــاء اجلمرك اإلعف

اململكــة  موقــف  الفلســطيني  اجلانــب  وثمــن 
البريطانيــة املتحــدة ضــد االســتيطان، وعــدم منحهــا 
معاملــة تفضيليــة ملنتجــات املســتوطنات، داعيــا 
بريطانيــا إلــى الضغــط علــى حكومــة االحتــالل 
لالعتــراف باتفاقيــة الشــراكة الثنائيــة وتنفيذهــا دون 

أي قيــود أو عوائــق.

اجلانــب  مــع  خاصــة  حواريــة  جلســة  وعقــدت 
ــطيني، مت  ــاص الفلس ــاع اخل ــت القط ــي ضم البريطان
خاللهــا االطــالع علــى أهــم التحديــات التــي يواجههــا 
فــي التجــارة املتبادلــة مــع اجلانــب البريطانــي، واملضــي 
ــاع  ــود القط ــم جه ــأنها دع ــن ش ــراءات م ــا بإج قدم

ــة. ــوق البريطاني ــول الس ــي دخ ــاص ف اخل

ــية  ــة والسياس ــراكة التجاري ــة الش ــر أن اتفاقي يذك
املؤقتــة بــني فلســطني وبريطانيــا واإلعالنات املشــتركة 
حــول قواعــد املنشــأ دخلــت حيــز التنفيــذ مــع بدايــة 
العــام اجلــاري، والتــي تبقــي علــى الترتيبــات التجاريــة 
ذاتهــا املذكــورة فــي اتفاقيــة الشــراكة األوروبيــة 
ــة  ــروط التفضيلي ــى الش ــظ عل ــطينية، وحتاف الفلس
التعــاون  وتعزيــز  والتعــاون،  بالتجــارة  املتعلقــة 

املشــترك.103

وفــد مــن اجمللســن املركــزي والثــوري يــزور 
انتزعــوا  الذيــن  الســتة  األســرى  عائــات 

يتهــم حر

ــس  ــطيني، واجملل ــزي الفلس ــس املرك ــن اجملل ــد م زار وف
ــس  ــي اجملل ــدس ف ــة الق ــح«، وجلن ــة »فت ــوري حلرك الث
الوطنــي، اليــوم األربعــاء، عائــالت األســرى الســتة 
ــاد  ــوع وأع ــجن جلب ــن س ــم م ــوا حريته ــن انتزع الذي

االحتــالل اإلســرائيلي اعتقالهــم.

وأكــد الوفد أنــه ال أمن وال اســتقرار دون تبييض ســجون 
ــا،  ــرى جميع ــن األس ــراج ع ــرائيلي واإلف ــالل اإلس االحت
وهــم علــى رأس أولويــات القيــادة الفلســطينية، ونــدد 

باعتــداء االحتــالل الوحشــي علــى األســرى.

وتــرأس الوفــد، عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح«، 

103  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

ــاس  ــي عب ــس الوطن ــي اجملل ــدس ف ــة الق ــس جلن رئي
زكــي، الــذي أعــرب عــن إســناد احلركــة لألســرى الذيــن 
ــال  ــجل نض ــي س ــرفا ف ــدا مش ــا جدي ــجلوا تاريخ س

ــعبنا. ش

ــادة  ــس والقي ــات الرئي ــلم أولوي ــى رأس س ــد أن عل وأك
هــو ملــف احلركــة األســيرة، وأن حركــة »فتــح« لديهــا 
ــط  ــى األرض للضغ ــل عل ــة للعم ــتراتيجية واضح اس
علــى االحتــالل لإلفــراج عــن األســرى وحمايتهــم مــن 

ــالل. ــل االحت ــن قب ــم م ــرد به التف

ــود  ــة الصم ــني، محافظ ــى جن ــا إل ــي، جئن ــال زك وق
والتحــدي والنضــال والعزميــة واإلصــرار والشــهداء 
واألســرى واجلرحــى، والتــي دومــا جتســد وحدتهــا 
ــالل،  ــة االحت ــدي لسياس ــالل التص ــن خ ــة م الوطني
مؤكديــن أن العمــل البطولــي لألســرى الســتة، أضــاف 
ــود  ــرار والصم ــال واإلص ــي النض ــدة ف ــات جدي صفح

ــخ. ــي التاري ــُتدرّس ف ــة، س والعزمي

ــام  ــوري بس ــس الث ــوا اجملل ــد عض ــا، أك ــن جهتهم م
زكارنــة، واألب عبــد اهلل يوليــو، أن مــا قــام بــه األســرى 
األبطــال هــو شــيئ عظيــم ورفــع معنويــات شــعبا، وما 
قامــوا بــه هزمــوا منظومــة االحتــالل األمنيــة وكســروا 
شــوكتهم، وأرســلوا رســالة للعالــم ولالحتــالل أنــه ال 

شــيئ مســتحيل.

ــذه  ــزال إن ه ــار ن ــح« عم ــر »فت ــني س ــال أم ــدوره، ق ب
الزيــارة التــي لهــا عــدة رســائل تؤكــد وحدتنــا الوطنية، 
وأن ال شــيء مســتحيل، مشــيرا إلــى أن انتــزاع األســرى 
ــا  ــع م ــي 9/6 تزامن م ــوع ف ــجن جلب ــن س ــم م حريته
ــالح  ــهداء: ص ــح الش ــاء فت ــال أبن ــادة األبط ــذه الق نف
ــود  ــود، ومحم ــري محم ــودة، وفخ ــد ع ــف،و محم خل
ــة  ــي املقاوم ــتمرة ف ــح« مس ــد أن »فت ــا يؤك ــزال، م ن

ــرانا. ــر أس ــا وحتري ــة دولتن ــة وإقام ــى احلري حت

ــامر  ــد س ــة يعب ــس بلدي ــارة رئي ــي الزي ــارك ف ــا ش كم
أبــو بكــر، ورئيــس بلديــة عرابــة أحمــد العارضــة، 
ــات  ــل فعالي ــي، وممث ــالل مرع ــردان ب ــة كف ــس بلدي ورئي
بئــر الباشــا باســم غــوادرة، وأهالــي األســرى، مؤكديــن 
ــرى  ــب األس ــى جان ــعبنا إل ــح وش ــة فت ــوف حرك وق
ــر  ــني بتوفي ــم، مطالب ــي عنه ــدم التخل ــم وع وأهاليه
ــن  ــه م ــون ل ــا يتعرض ــل م ــي ظ ــرى ف ــة لألس احلماي

ــالل.104 ــجون االحت ــن إدارة س ــة م ــة شرس هجم
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االحتــال يســتهدف طلبــة مدرســة اللــن 
الشــرقية

اســتهدفت قــوات االحتــالل االســرائيلي، اليــوم األربعاء، 
طلبــة مدرســة اللــن الشــرقية جنــوب نابلس.

وأفــادت مصــادر محليــة لـ«وفــا«، بــأن قــوات االحتــالل 
تعمــدت عرقلــة وصــول الطلبــة إلــى مدرســتهم 
الواقعــة علــى شــارع رام اهلل – نابلــس الرئيســي، 
ــن  ــا( م ــل )17 عام ــد اهلل خلي ــب عب ــزت الطال واحتج

ــاعتني. ــن س ــر م ــة ألكث ــة عموري قري

يشــار إلــى أن قــوات االحتــالل تتعمــد بشــكل متواصل 
ــد  ــة املدرســة املذكــورة، واعتقــال العدي مالحقــة طلب
مــن طلبتهــا، وإصابــة آخريــن بالرصــاص وبحــاالت 

ــاق.105 اختن

ــرق  ــؤون الش ــني بش ــراء األميركي ــا اخلب ــتطالع: ثلث اس
ــري ــل عنص ــة فص ــرائيل دول ــرون إس ــط يعتب األوس

كشــف اســتطالع للــرأي، أن ثلثــي اخلبــراء األميركيــني 
ــرائيل  ــدون أن إس ــط، يؤك ــرق األوس ــؤون الش ــي ش ف
هــي فعــال »دولــة فصــل عنصــري«، فيمــا يــرى 57% مــن 

ــتحيل. ــني مس ــل الدولت ــم أن ح ــتطلعة أراؤه املس

وحســب نتائــج االســتطالع، الــذي أعلــن عــن نتائجــه، 
اليــوم األربعــاء، ضمــن مبــادرة مقياس الشــرق األوســط 
للمختصــني، وهــو مشــروع مشــترك بــني جامعــة 
ــة  ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــة العل ــد وكلي ميريالن
ــام«،  ــة »أبره ــد 72% أن اتفاقي ــنطن، يعتق ــورج واش ج
ــة  ــة، برعاي ــدول العربي ــرائيل وال ــني إس ــت ب ــي وقع الت
ــلبي  ــر س ــا تأثي ــة كان له ــدة األميركي ــات املتح الوالي

ــة. ــي املنطق ــالم ف ــاق الس ــى آف عل

ــي  ــري ف ــابه أج ــتطالع مش ــج اس ــع نتائ ــة م ومقارن
شــهر شــباط املنصــرم، فقــد ارتفعــت النســبة املئويــة 
مبقــدار 5 نقــاط للذيــن يســتبعدون إمكانيــة التوصــل 
إلــى حــل الدولتــني، مــن 52 % إلــى57%، فيمــا زادت 
نســبة اخملتصــني الذيــن يصفــون الوضــع احلالــي بأنــه 
ــري«  ــل العنص ــى الفص ــرب إل ــدة أق ــة واح ــع دول »واق
ــتطالع  ــي االس ــى 65% ف ــن 59% إل ــرع م ــكل أس بش

ــر”. األخي

رأي  لديهــم  األكادمييــني  أن  االســتطالع  ويظهــر 
منخفــض جــًدا بشــأن اتفاقيــة »أبرهــام«، وبهــذا 
ــلبي  ــر س ــا تأثي ــيكون له ــه س ــال 70% إن ــدد، ق الص
علــى توســيع نطــاق حقــوق اإلنســان فــي املنطقــة.
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وضمــن حتليــل للنتائــج مــن جامعــة ماريالنــد وجامعــة 
ــة فــي  جــورج واشــنطن، يعتقــد أن التطــورات امليداني

فلســطني لهــا تأثيــر علــى هــذه األرقــام.106

اخلميس 2021/9/23 

استشــهاد األســير احملــرر حســن مســاملة 
ســاحات  يســتبيحون  املســتوطنن  مئــات 

األقصــى

ــرر  ــير احمل ــهاد األس ــن استش ــة ع ــة املاضي ــن الليل أعل
ــي  ــاري ف ــفى االستش ــي املستش ــاملة ف ــني مس حس

مدينــة رام اهلل.

والشــهيد مســاملة )39 عامــاً( وهــو مــن بلــدة اخلضــر 
الــدم،  بســرطان  مصابــاً  كان  حلــم،  بيــت  جنــوب 
ووصــل إلــى مرحلــة حرجــة، ومنــذ اإلفــراج عنــه مــن 
ســجون االحتــالل فــي شــهر شــباط املاضــي كان فــي 
ــل أن  ــدس قب ــة الق ــي مدين ــا« ف ــفى »هداس مستش
يتــم نقلــه فــي الثالــث عشــر مــن الشــهر اجلــاري إلــى 

ــة رام اهلل. ــي مدين ــاري ف ــفى االستش املستش

وكان نــادي األســير قــد أكــد فــي وقــت ســابق، أّن 
محــاوالت عالجــه وصلــت إلــى املراحــل األخيــرة، محمالً 
ــاملة. ــير مس ــه األس ــل إلي ــا وص ــؤولية عم ــالل املس االحت

يُشــار إلــى أن مســاملة واجــه منــذ نهايــة العــام املاضي، 
ــاع  ــن أوج ــى م ــي، وعان ــه الصح ــى وضع ــوراً عل تده
اســتمرت ألكثــر مــن شــهرين ماطلــت خاللهمــا إدارة 
ســجون االحتــالل فــي نقلــه إلــى املستشــفى، ونّفــذت 
بحقــه سياســة اإلهمــال الطبــي املمنهجــة، حيث كان 
ــراوي«،  ــب الصح ــجن »النق ــي س ــه ف ــي حين ــع ف يقب
ــى  ــل إل ــة، ونُق ــة صعب ــة صحي ــل ملرحل ــى أن وص إل
املستشــفى ليتبــني الحقــاً أنــه مصــاب بســرطان الدم 

ــة متقدمــة. ــا(، وأن املــرض فــي مرحل )اللوكيمي

يذكــر أن األســير مســاملة اعتقــل العــام 2002، وصــدر 
بحقــه حكــم بالّســجن ملــدة 20 عامــاً، أمضــى منهــا 

نحــو 19 عامــاً.

مئــات  اســتباح  أمــس،  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
املســتوطنني اإلســرائيليني ســاحات املســجد األقصــى، 
ــرش  ــد الع ــبة عي ــالل ملناس ــرطة االحت ــة ش بحراس

اليهــودي.

وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس إن 724 
ــن  ــس م ــى أم ــجد األقص ــوا املس ــتوطناً اقتحم مس

ــالل. ــرطة االحت ــة ش ــة بحراس ــاب املغارب ــالل ب خ
106  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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ــجد  ــوا املس ــتوطناً اقتحم ــى أن 530 مس ــارت إل وأش
فــي الفتــرة الصباحيــة وســط اســتفزازات ومحــاوالت 

ــة. ــوس تلمودي أداء طق

وأضافــت إن 196 مســتوطناً اقتحمــوا املســجد بفتــرة 
مــا بعــد صــالة الظهــر.

ويــوازي هــذا الرقــم عــدد املســتوطنني الذيــن يقتحمون 
املســجد خالل أســبوع.

وكانــت جماعــات متطرفــة دعــت القتحامــات مكثفــة 
ــذي  ــرش ال ــد الع ــرة عي ــالل فت ــى خ ــجد األقص للمس

يســتمر أســبوعاً.

ــال  ــد الرح ــت لش ــطينية دع ــات فلس ــت فعالي وكان
ــام. ــذه األي ــالل ه ــى خ ــجد األقص ــى املس إل

ــي  ــور صحاف ــس، مص ــب، أم ــس، أصي ــرق نابل ــي ش وف
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، خــالل مواجهــات 

مــع االحتــالل فــي قريــة ديــر احلطــب.

ــني  ــت ب ــات اندلع ــأن مواجه ــة، ب ــادر أمني ــادت مص وأف
ــب،  ــر احلط ــة دي ــي قري ــالل ف ــوات االحت ــني وق املواطن
ــل  ــاص وقناب ــالل الرص ــوات االحت ــا ق ــت خالله أطلق
ــة  ــى إصاب الغــاز والصــوت باجتــاه املواطنــني، مــا أدى إل
ــي  املصــور الصحافــي ناصــر اشــتية بالرصــاص املعدن
ــاالت  ــني بح ــن املواطن ــدد م ــرأس، وع ــة ال ــي منطق ف

ــوع.107 ــيل للدم ــاز املس ــراء الغ ــاق ج اختن

ــام  ــطية أم ــي سبس ــري ف ــع األث ــق املوق ــالل يغل االحت
ــني املواطن

 أغلقــت قــوات االحتــالل، اليــوم اخلميــس، املوقــع األثري 
فــي بلــدة سبســطية شــمال نابلــس، أمــام املواطنــني 

ومتنعهــم مــن الدخــول إليــه.

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية، محمــد عــازم، لـ«وفا«، 
إنــه لليــوم الثانــي علــى التوالــي تقتحــم قــوات 
االحتــالل املوقــع االثــري فــي البلــدة، ومتنــع االهالــي مــن 
الدخــول، وذلــك لتأمــني اقتحــام عشــرات املســتوطنني 

ــة. ــي املنطق ــة ف ــال التجاري ــالق احمل ــط إغ وس

وأضــاف: إن هــذه االقتحامــات املتكــررة تأتــي في ســياق 
فــرض أمــر واقــع فــي محــاوالت للســيطرة علــى املوقــع 

االثــري محط أطمــاع املســتوطنني.108

حاخامــات يهــود فــي أميــركا يطالبــون بعــدم التبــرع 
ــة فصــل عنصــري إلســرائيل ألنهــا دول

107  جريدة األيام
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ــواب  ــى أب ــودي عل ــام يه ــن 100 حاخ ــر م ــم أكث اته
التخريــج مــن معاهــد أميركيــة ليصبحــوا حاخامــات 
معابــد يهوديــة، إســرائيل بأنهــا دولــة فصــل عنصــري 
ترتكــب جرائــم بحــق الفلســطينيني، مطالبــني اجملتمع 

األميركــي اليهــودي بعــدم التبــرع لهــا.

ــن  ــا بتزام ــة مت توزيعه ــى عريض ــات عل ــع احلاخام ووق
ــرى  ــال بالذك ــدة لالحتف ــاع األمم املتح ــد اجتم ــع عق م

ــة. ــد العنصري ــان ض ــالن ديورب ــرين إلع العش

واتهمــت العريضــة إســرائيل بخلــق صــور رعــب تتكــرر 
منــذ ســنوات فــي القــدس واألراضــي الفلســطينية.

األرض  شــوارع  فــي  »الــدم  العريضــة  فــي  وجــاء 
املقدســة، النيــران مشــتعلة علــى تــالل القــدس، 
ــي  ــد ف ــف تصاع ــزة، العن ــي غ ــتعلت ف ــي اش واملبان
ــرق  ــار تغ ــث لألخب ــع كل حتدي ــا، م ــد وحيف ــوارع الل ش
ــرارا  ــرارا وتك ــزن م ــعر باحل ــدة، ونش ــور جدي ــا ص أذهانن

ــد”. ــم جدي ــع كل ظل م

ــر املوسســات  ــة معايي ــى ازدواجي ونبهــت العريضــة إل
اليهوديــة األميركيــة، مشــيرة إلــى أن املؤسســات 
اليهوديــة األميركيــة تطــرح دائمــا ســؤال »كيــف نقف 
ضــد العنــف العنصــري املمــارس ضــد اليهــود؟« وقامت 
بعقــد ورش عمــل ووقفــات احتجاجيــة ودراســات. ومــع 
ــها  ــات نفس ــك املؤسس ــن تل ــد م ــإن العدي ــك ، ف ذل
اســتخدام  بســوء  األمــر  يتعلــق  عندمــا  صامتــة 
الســلطة والعنــف العنصــري الــذي متارســه إســرائيل 
فــي فلســطني، حيــث تتجاهــل املؤسســات اليهوديــة 
اجليــش  قــوات  متارســها  التــي  اليوميــة  اإلهانــة 

ــطينيني. ــق الفلس ــرائيلية بح ــرطة اإلس والش

تــروي  أميركيــني،  »كيهــود  العريضــة:  وقالــت 
مؤسســاتنا قصصــا عــن مســتقبل خيالــي بعيــد عــن 
واقــع مــا متارســه إســرائيل مــن فظائــع متــول بتبرعــات 
املؤسســات اليهوديــة األميركيــة الدامــة واقــع ال ميكــن 
ــوق  ــف حلق ــع العني ــم القم ــر يدع ــه، وخط ــاع عن الدف
اإلنســان وميكــن الفصــل العنصــري فــي األراضــي 

الفلســطينية”.

ــد  ــم يع ــك، ل ــة ذل ــت ملواجه ــان الوق ــت: »ح وأضاف
بإمكاننــا إدعــاء اجلهــل ونحــن نــرى أن إســرائيل لديهــا 
ــدان  ــن فق ــؤول ع ــدود ومس ــى احل ــيطر عل ــش يس جي

ــم”. ــهم وحياته ــم ومدارس ــطينيني ملنازله الفلس

اليهوديــة  املؤسســات  قــادة  العريضــة  واتهمــت 
الســالم  عــن  احلديــث  فــي  باملبالغــة  األميركيــة 
ــا  ــتخدام مكانتن ــا اس ــف، »ميكنن ــون العن ــا ميول بينم
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للضغــط  إلســرائيل  متبــرع  وكأكبــر  كمواطنــني 
مــن أجــل تنظيــم وإعــادة توجيــه األمــوال بطــرق 
منصفــة، تعــزز مســتقبل ســلمي وعــادل فــي األراضــي 
ــالم،  ــون الس ــن يبن ــك الذي ــم أولئ ــطينية لدع الفلس
ــن  ــف متنكري ــة والعن ــون الكراهي ــن يزرع ــس الذي ولي

باســم العدالــة واســتمرار اليهوديــة”.

الذيــن  أولئــك  ندعــم  هــل  العريضــة:  وتســائلت 
يزرعــون األشــجار أو أولئــك الذيــن يزرعــون فــي منــازل 
جيرانهــم؟ وناشــد املوقعــون الذيــن وصفــوا أنفســهم 
بأنهــم قــادة املســتقبل للمجتمــع اليهــودي األميركــي 
مجتمعهــم والطــالب واملدرســني والرعايــا وأربــاب 

ــرائيل.109 ــرع إلس ــدم التب ــني بع ــل املمول العم

اإلســرائيلي  اجملتمــع  مــع  التواصــل  جلنــة 
الســام أنصــار  مــن  ناشــطا   51 تســتقبل 

ــرائيلي،  ــع اإلس ــع اجملتم ــل م ــة التواص ــتقبلت جلن اس
اليــوم اخلميــس، فــي رام اهلل، وفــدا ضــم 15 ناشــطا من 
أنصــار الســالم، هــم وزراء وأعضــاء كنيســت ســابقني، 
ــرارات  ــاس ق ــى أس ــني عل ــل الدولت ــون ح ــن يدعم الذي

ــة. ــدة ذات الصل األمم املتح

وكان فــي اســتقبال الوفــد الــذي ترأســه عوفيــر بينس، 
ــب  ــث مت الترحي ــطينة، حي ــادة الفلس ــن القي ــدد م ع
ــودة  ــذي يق ــطيني ال ــف الفلس ــرح املوق ــد وش بالوف

ــراع. ــن الص ــاس، م ــود عب ــس محم الرئي

ــد  ــات جتدي ــول آلي ــف ح ــد الضي ــع الوف ــوار م ودار احل
ــبب  ــاط بس ــف النش ــد أن توق ــترك بع ــل املش العم
اجلائحــة، وأبــدى أعضــاء الوفــد احلمــاس فــي اســتثمار 
التغيــرات التــي حصلــت محليــا واقليميــا ودوليــا مــن 
ــل  ــا يكف ــية، مب ــة السياس ــاء العملي ــادة إحي ــل إع أج
ــى  ــود إل ــذي يق ــامل وال ــادل والش ــالم الع ــق الس حتقي
جتســيد الدولــة الفلســطينية املســتقلة علــى حــدود 

ــرقية. ــدس الش ــا الق ــران وعاصمته ــن حزي ــع م الراب

ــى  ــل عل ــرورة العم ــد ض ــاء، مت تأكي ــام اللق ــي خت وف
ــن  ــي م ــع الدول ــرائيلي واجملتم ــع اإلس ــة اجملتم مخاطب
أجــل الضغــط علــى حكومــة إســرائيل لكي تعــود إلى 
ــة  ــرعية الدولي ــدة الش ــى قاع ــات عل ــة املفاوض طاول

ــدد110. ــي مح ــدول زمن ــن ج وضم

االحتــالل يســتولي علــى جرافــة ومينــع أعمــال تأهيــل 
شــارع فــي اللــن الشــرقية

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق اس

109  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اخلميــس، علــى جرافــة )باغــر(، وأوقفــت أعمــال تأهيــل 
شــارع فــي قريــة اللــن الشــرقية جنــوب نابلــس.

وأفــاد رئيــس بلديــة اللــن يعقــوب عويــس لـ«وفــا« بــأن 
ــاء عملهــم فــي  ــالل هاجمــوا العمــال أثن ــود االحت جن
إعــادة تأهيــل الشــارع، وهددوهــم بالســالح، ومنعوهــم 

مــن اســتكمال العمــل واســتولوا علــى جرافــة.

وأضــاف عويــس أن أعمــال التأهيــل فــي الشــارع الــذي 
يقــع داخــل البلــدة بــدأت منــذ شــهر، وكان قــد أعيــد 
تعبيــده فــي العــام 2005 دون وجــود أي تدخــل مــن قبــل 

االحتــالل.111

ملحــم: 6 مليــارات شــيقل فائــض عملــة فــي 
فلســطن بحاجــة لتحويلهــا إلســرائيل

ــوم  ــم، الي ــراس ملح ــد ف ــلطة النق ــظ س ــال محاف ق
ــة  ــن عمل ــض م ــارات فائ ــة 6 ملي ــا قراب ــس، لدين اخلمي

ــطني. ــي فلس ــيقل ف الش

ــة رام اهلل،  وأضــاف ملحــم فــي لقــاء عقــد فــي مدين
يرفــض  اإلســرائيلي  االحتــالل  إن  اخلميــس،  اليــوم 
اســتقبال أكثــر مــن 4 مليــارات شــيقل كل ربــع عــام، 
ــوك  ــارا ســنويا لبن ــل 16 ملي ــه يجــري حتوي مضيفــا ان

ــطينية. ــن األرض الفلس ــالل م االحت

عملــة  لتراكــم  أســباب  عــدة  هنــاك  أن  وأوضــح 
ــن  ــطينيني الذي ــال الفلس ــا أن العم ــيقل، أهمه الش
ــهريا  ــون ش ــام 48، يدخل ــي الع ــل أراض ــون داخ يعمل
ألســواق الضفــة نحــو 1.3 مليــار شــيقل، كذلــك 
ــن  ــا م ــّوق أهلن ــرائيل، وتس ــني إس ــا وب ــارة بينن التج

داخــل أراضــي 48 فــي األســواق الفلســطينية.

وتابــع »نحــاول إيجــاد حــل لهــذه املشــكلة، وســلطة 
ــات  ــة للدفع ــة حتتي ــر بني ــبء حتضي ــا ع ــد عليه النق
ــوك  ــع النقــدي، علمــا أن البن ــة وليــس الدف االلكتروني
ستشــرع مــن جديــد باســتقبال عملــة الشــيقل 
ــب  ــيقل للجان ــارات ش ــع 4 ملي ــد دف ــار بع ــن التج م
اإلســرائيلي مــن العملــة املتكدســة مطلــع األســبوع 

ــل”. املقب

ــا نعمــل مــن أجــل التخفيــف مــن  وذكــر ملحــم »أنن
اســتخدام الدفــع النقــدي خاصــة الشــيقل فــي 
اســواقنا، وعلــى ســلطة النقــد والبنــوك والغــرف 
ــويا،  ــل س ــف والعم ــال التكات ــال األعم ــة ورج التجاري
ــا”. ــع إلكتروني ــى الدف ــول إل ــع لتتح ــة الدف ــر ثقاف لتغيي

الدفــع  عملــة  تخفيــض  جــرى  أنــه  إلــى  ولفــت 
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ــر  ــن 1%، والتاج ــل م ــى أق ــار إل ــى التج ــي عل االلكترون
ــهر  ــالل األش ــون خ ــن متجه ــر ونح ــل الكثي ال يتحم
ــاط  ــي لنق ــاح وطن ــا مفت ــح لن ــة ليصب ــة املقبل الثالث
ــة  ــن 1% والفعالي ــل م ــة ألق ــض التكلف ــع لتخفي البي
ــار وال  ــام التج ــق ال أم ــد عوائ ــي ال توج ــر، وبالتال أكب
التــي  االلكترونيــة  الوســائل  الســتخدام  املواطــن 

ســيصبح اســتخدامها ســهال”.

وبــني ملحــم أنــه »خــالل فتــرة »كورونــا« فتحــت 
ــذا  ــت، وه ــر االنترن ــة عب ــال التجاري ــن األعم ــر م الكثي
ــر علــى التجــار العاملــني رســميا واملســجلني فــي  يؤث
ــار  ــول التج ــل حت ــي املقاب ــن ف ــة، ولك ــرف التجاري الغ
ــيء  ــذا ش ــت، وه ــق االنترن ــن طري ــع ع ــميون للبي الرس

ــي”. ــى رقم ــا إل ــل اقتصادن ــاز لتحوي ممت

وشــدد علــى أننــا نقــوم بدراســة مــع البنــك اإلســالمي 
ــل  ــبية حت ــة محاس ــة أو عمل ــة رقمي ــا عمل ــون لن لتك
محــل العمــالت الثــالث املعمــول بهــا فــي فلســطني، 
دعــم  فــي  تســهم  رقميــة  بعملــة  ويســتبدلها 
ــيقل. ــتخدام الش ــف اس ــطيني وتخفي ــاد الفلس االقتص

ولفــت إلــى أنــه مت االتفــاق مــع إســرائيل علــى حتويــل 
ــذا  ــام، وه ــن الع ــع م ــي كل رب ــيقل ف ــارات ش 4 ملي
الرقــم غيــر كاٍف ألنــه يوجــد حاليــا فائــض فــي 
الســوق الفلســطينية مــن الشــيقل، إضافــة لألمــوال 
التــي ســتدخل أيضــا لنهايــة العــام، وســنناقش 
اإلســرائيليني مــن أجــل زيــادة ســقف التحويــالت 

بالشــيقل إلســرائيل.

ــة  ــول جذري ــاد حل ــو إيج ــوب ه ــم إن املطل ــال ملح وق
الدخــان واحملروقــات، وهــذه  خصوصــا لــدى شــراء 
مســؤولية جماعيــة يتحملهــا اجلميــع، أولهــا ســلطة 

ــون. ــار واملواطن ــم التج ــوك ث ــم البن ــد ث النق

ــة رام  ــارة وصناع ــة جت ــس غرف ــال رئي ــه، ق ــن ناحيت م
اهلل عبــد الغنــي عطــاري، إن التجــار يعانــون مــن دفــع 
مبالــغ باهظــة لصالــح بطاقــة الدفــع املســبق لذلــك 
يجــب ترتيــب هــذا املوضــوع وســبل تطويــره، مضيفــا 
»نعمــل علــى حــل هــذه املشــكلة، فالتجــار يتكــدس 
لديهــم الشــيقل فــي اخلزنــات وال يســتطيعون وضعــه 

فــي البنــوك”.

ــارة  ــة التج ــة حرك ــي إعاق ــبب ف ــذا يس ــاف ان ه وأض
وبعــض الشــركات تواجــه مشــاكل فــي إيــداع عملــة 
الشــيقل فــي البنــوك، مطالبــا اياهــا باســتيعاب مزيــد 

ــة ووضعهــا فــي خزنتهــا. مــن هــذه العمل

وأوضــح أن تكــدس النقــد لدينــا قــد يدفعنــا للتوقــف 

عــن العمــل، فــي حــال عــدم زيــادة اإليداعــات النقديــة 
فــي البنــوك.

واختتــم عطــاري قولــه »إن موضــوع تكــدس الشــيقل 
مرهــق للقطــاع اخلــاص وللقطــاع املصرفــي فــي 
ــغ  ــم مبال ــن لديه ــار الذي ــا للتج ــطني، وخصوص فلس

ــي”.112 ــكل يوم ــرة بش ــة كبي ــة نقدي مالي

فــي  يعتصمــون  »اجلهــاد«  مــن  أســيرا   08
ــال  ــراءات االحت ــا إلج ــب« رفض ــاحة »النق س

لتنكيليــة ا

اعتصــم 80 أســيرا فــي ســاحة الفــورة بســجن 
ــتمرار  ــى اس ــا عل ــس، احتجاج ــوم اخلمي ــب«، الي »النق
إجــراءات إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي التنكيليــة 

ــم. بحقه

ــي  ــوة ف ــام خط ــذا االعتص ــير إن ه ــادي األس ــال ن وق
ــرى،  ــا األس ــن عنه ــة أعل ــوات احتجاجي ــلة خط سلس
مضيفــا ان هنــاك تخوفــات كبيــرة مــن عمليــة قمــع 

ــا.113 ــون له ــد يتعرض ــة ق عنيف

اجلمعة 2021/9/24

واســتثمارات  ممتلــكات  يصــادر  الســودان 
وعقــارات  الشــركات  عشــرات  »حمــاس«: 

فــدان ومليــون  وفنــدق 

وضعــت الســلطات الســودانية يدهــا علــى عــدد مــن 
ــدار  ــى م ــم عل ــرت الدع ــي وف ــة الت ــات املربح الكيان
ــى  ــوء عل ــلط الض ــا يس ــاس فيم ــة حم ــنوات حلرك س
ــالذ  ــدور امل ــام ب ــي القي ــودان ف ــه الس ــذي بلغ ــد ال احل
للحركــة الفلســطينية فــي ظــل حكــم الرئيــس 

ــير. ــر البش ــابق عم الس

وســاعدت الســيطرة علــى مــا ال يقــل عــن 12 شــركة 
يقــول مســؤولون إن لهــا صلــة بحمــاس فــي التعجيــل 
ــة  ــذ اإلطاح ــرب من ــع الغ ــودان م ــع الس ــة وض مبواءم

بالبشــير فــي 2019.

ــن  ــه م ــودان بإخراج ــاز الس ــر ف ــام األخي ــالل الع وخ
ــرب  ــة لإلرهــاب واقت ــدول الراعي ــة لل القائمــة األميركي
ــاوز 50  ــون تتج ــاء دي ــف أعب ــى تخفي ــول عل ــن احلص م

ــار دوالر. ملي

ــة  ــطينيون إن حرك ــودانيون وفلس ــون س ــال محلل وق
حمــاس فقــدت قاعــدة خارجيــة كان مــن املمكــن 
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ألعضائهــا وأنصارهــا العيــش فيهــا وجمــع املــال 
ــزة. ــاع غ ــى قط ــوال إل ــي واألم ــالح اإليران ــب الس وتهري

ونفــت حركــة »حمــاس« وجــود أي اســتثمارات لهــا فــي 
السودان.

ــول«  ــة »األناض ــت وكال ــا نقل ــب م ــك بحس ــاء ذل ج
ــم. ــازم قاس ــة، ح ــم احلرك ــدث باس ــن املتح ــاء ع لألنب

وقــال قاســم: »ال يوجــد لنــا أي اســتثمارات فــي 
أي  لدينــا  ليــس  أنــه  »نؤكــد  وأضــاف:  الســودان«. 

ســودانية«. جهــة  أي  مــع  مشــكلة 

وتبــني التفاصيــل التــي قدمتهــا مصــادر رســمية 
ــا  ــيطرة عليه ــت الس ــي مت ــروات الت ــن الث ــودانية ع س
ــدى  ــي م ــرات غرب ــاز مخاب ــي جه ــدر ف ــك مص وكذل

ــبكات. ــذه الش ــل ه ــاع عم اتس

ويقــول مســؤولون مــن مجموعــة عمــل ُشــكلت 
لتفكيــك نظــام البشــير إن هــذه الثــروات تشــمل 
عقــارات وأســهما فــي شــركات وفندقــا في موقــع ممتاز 
ــة  ــة تلفزيوني ــة ومحط ــركة صراف ــوم وش ــي اخلرط ف

ــة.114 ــي الزراعي ــن األراض ــدان م ــون ف ــن ملي ــر م وأكث

إصابات يف اعتداء للمستوطنني عىل أهايل سوسيا جنوب الخليل

أصيــب عــدد مــن املواطنــني بجــروح ورضــوض، بينهــم 
منســق جلــان مقاومــة اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبور، 
ــم  ــتوطنني عليه ــداء املس ــالل اعت ــة، خ ــوم اجلمع الي

فــي قريــة سوســيا قــرب يطــا جنــوب اخلليــل.

ــش  ــة جي ــتوطنني بحماي ــأن املس ــلتنا، ب ــادت مراس وأف
ــالل  ــني، خ ــى املواطن ــدوا عل ــرائيلي، اعت ــالل اإلس االحت
زيــارة وفــد مــن االحتــاد األوروبــي للقريــة، لالطــالع علــى 
ــي  ــني ف ــه املواطن ــي تواج ــات الت ــات والصعوب التحدي

ــي وسوســيا ومســافر يطــا . ــرى التوان ق

ــؤاد  ــود ف ــة والصم ــان احلماي ــاد جل ــق احت ــاد منس وأف
العمــور، بــأن املســتوطنني حاولــوا اقتحــام قريــة 
ــي،  ــم األهال ــدى له ــد، وتص ــارة الوف ــالل زي ــيا خ سوس
مــا أدى إلــى وقــوع إصابــات، مــن بينهــم منســق 
جلــان مقاومــة اجلــدار واالســتيطان راتــب اجلبــور، الــذي 
أصيــب بجــروح فــي رأســه وصــدره، نقــل علــى إثرهــا 

ــالج. ــي الع ــفى لتلق ــى املستش إل

وذكــرت مراســلتنا، أن جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
احتجــز الوفــد األوروبــي، وأعلــن سوســيا منطقــة 

عســكرية مغلقــة.115

114  جريدة األيام
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السبت 2021/9/25

قمــع  خــال  اإلصابــات  وعشــرات  شــهيد 
عــدة  فــي  اجلمعــة  مســيرات  االحتــال 

ت فظــا محا

استشــهد شــاب، وأصيــب العشــرات بجــروح ورضــوض 
وحــاالت اختنــاق، خــالل قمــع قــوات االحتــالل املســيرات 
ــاً  ــس؛ رفض ــدة، أم ــات ع ــي محافظ ــت ف ــي خرج الت
لالحتــالل واالســتيطان، ودعمــاً خلطــاب الرئيــس محمود 
ــي  ــدة، ف ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــاس أم عب
ــم،  ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
ــارة  ــالل زي ــيا خ ــة سوس ــي قري ــني ف ــوا مواطن وهاجم
ــة  ــوا قري ــة، واقتحم ــي للقري ــاد األوروب ــن االحت ــد م وف

ــن فــي مســافر يطــا. بيري

ــاب  ــهد الش ــس، استش ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل فف
محمــد علــي خبيصــة )28 عامــاً(، وأصيــب العشــرات 
ــاق، خــالل قمــع قــوات االحتــالل  بجــروح وحــاالت اختن
لســيطرة  الرافضــة  األســبوعية  البلــدة  مســيرة 

ــح. ــل صبي ــة جب ــى قم ــالل عل االحت

ــاء  ــب، مس ــان مقتض ــي بي ــة، ف ــدت وزارة الصح وأك
ــه،  ــراً بإصابت ــة متأث ــاب خبيص ــهاد الش ــس، استش أم
ــي وقــت ســابق مــن أمــس، بالرصــاص احلــي، خــالل  ف

ــدة. ــي البل ــات ف املواجه

ــي  ــي ف ــاص احل ــب بالرص ــهيد أصي ــت أن الش وأوضح
ــفى  ــى مستش ــة إل ــة حرج ــي حال ــل ف ــرأس، ونق ال
ــهاده. ــن استش ــن ع ــث أعل ــس حي ــة نابل ــاح مبدين النج

ــه  ــزوج ولدي ــهيد مت ــة: إن الش ــادر محلي ــت مص وقال
طفلــة، الفتــة إلــى أنــه الشــهيد الثامــن الــذي 
يســقط فــي البلــدة منــذ إقامــة البــؤرة االســتيطانية 
ــا. ــالل عليه ــيطرة االحت ــح وس ــل صبي ــة جب ــى قم عل

ومســاء أمــس، شــّيعت جماهيــر غفيــرة جثمــان 
الشــهيد إلــى مثــواه األخيــر فــي بلدتــه بيتــا.

وكانــت مســيرة جماهيريــة حاشــدة انطلقــت، عقــب 
ــاوالت  ــاً حمل ــح رفض ــل صبي ــاه جب ــة، باجت ــالة اجلمع ص

ــه. ــن أصحاب ــلبه م ــه وس ــيطرة علي ــالل الس االحت

ــت  ــالل هاجم ــوات االحت ــة: إن ق ــادر محلي ــت مص وقال
املشــاركني فــي املســيرة مطلقــة الرصــاص احلــي 
ــدالع  ــى ان ــا أدى إل ــة، م ــوت بكثاف ــاز والص ــل الغ وقناب
ــب  ــدة، وأصي ــاعات ع ــت س ــة تواصل ــات عنيف مواجه

ــاق. ــاالت اختن ــروح وح ــرات بج ــا العش خالله
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وأفــاد مديــر اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر فــي 
نابلــس، أحمــد جبريــل، بــأن طواقــم »الهــالل« تعاملــت 
ــاص،  ــا 8 بالرص ــا، بينه ــدة بيت ــي بل ــة، ف ــع 28 إصاب م
و18 حالــة اختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع، و2 ســقوط 

وحــروق.

وفــي بلــدة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب خمســة 
ــالل  ــاق، خ ــاالت اختن ــرات بح ــروح والعش ــني بج مواطن
قمــع قــوات االحتــالل مســيرة البلــدة األســبوعية 
ــا.116 ــى أراضيه ــتيطانية عل ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام الرافض

صيــدم: خطــاب الرئيــس ثــوري بامتيــاز وحمــل 
همــوم شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجــده

قــال نائــب أمــني ســر اللجنــة املركزيــة حلركــة »فتــح« 
ــاس  ــود عب ــس محم ــاب الرئي ــدم، إن خط ــري صي صب
ــاز،  ــوري بامتي ــألمم املتحــدة، ث ــة العامــة ل أمــام اجلمعي

ــة أماكــن تواجــده. وحمــل همــوم شــعبنا فــي كاف

ــى أن  ــودة«، إل ــاة »ع ــث لقن ــي حدي ــدم ف ــار صي واش
ــاة  ــن معان ــرت ع ــس عب ــا الرئي ــي قدمه ــادرات الت املب
الشــعب الفلســطيني وتطلعاتــه، وبــني أن هنــاك 
تقاعســا لــدى اجملموعــة األمميــة، وحالــة مــن التبعيــة 
املطلقــة، لهــذا شــدد الرئيــس علــى أن تكــون احللــول 

ــة.117 ــرعية الدولي ــتندة للش مس

18 عاما على رحيل املفكر والكاتب إدوارد سعيد

تصــادف اليــوم الســبت، 25 أيلــول/ ســبتمبر، الذكــرى 
الثامنــة عشــرة علــى رحيــل املفكــر والكاتــب والناقــد 

واملوســيقي واألكادميــي الفلســطيني إدوارد ســعيد.

ولــد إدوارد وديــع ســعيد فــي مدينــة القــدس احملتلــة في 
األول مــن تشــرين الثانــي العــام 1935، وهــو ُمنظــر أدبي 
فلســطيني وحامل للجنســية األميركية، وكان أســتاذا 
ــة  ــي جامع ــارن ف ــة واألدب املق ــا للغــة اإلجنليزي جامعي
ــات املتحــدة، ومــن الشــخصيات  ــي الوالي ــا ف كولومبي
املؤسســة لدراســات مــا بعــد الكولونياليــة، ومدافعــا 

عــن حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني.

ــال  ــا( متنق ــر )16 عام ــة عم ــعيد لغاي ــاش إدوارد س ع
ــى  ــك إل ــد ذل ــل بع ــم انتق ــدس، ث ــرة والق ــني القاه ب
ــرده  ــد ط ــام 1951 بع ــة ع ــدة األميركي ــات املتح الوالي
ــي  ــه ف ــى تعليم ــقاوته، وتلق ــرا لش ــة نظ ــن املدرس م
ــدة. ــات املتح ــي الوالي ــارد ف ــتون وهارف ــي برنس جامعت

عــام 1977 أصبــح إدوارد ســعيد أســتاذا مســاعدا للغة 

116  جريدة األيام

117  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

اإلجنليزيــة واألدب املقــارن فــي جامعــة كولومبيــا، وفــي 
ــيس  ــة وتأس ــلطنات القدمي ــتاذ للس ــق أس ــت الح وق

حقــوق اإلنســان.

ــز  ــة جون ــي جامع ــر ف ــتاذ زائ ــنة 1979 كأس ــل س وعم
ــر  ــل، وحاض ــة يي ــي جامع ــر ف ــتاذ زائ ــز، وكأس هوبكين
ــنة  ــل س ــا حص ــة، فيم ــة جامع ــن مئ ــر م ــي أكث ف
1992 علــى منصــب أســتاذ جامعــي وهــو أعلــى درجــة 

ــا. ــة كولومبي ــي جامع ــة ف ــة أكادميي علمي

كمــا عمــل إدوارد ســعيد كرئيــس جلمعيــة اللغــة 
احلديثــة، ومحــرر فــي فصليــة دراســات عربيــة، وعضــوا 
ــو  ــوم، وعض ــون والعل ــة للفن ــة األميركي ــي األكادميي ف
تنفيــذ فــي نــادي القلــم الدولــي واألكادمييــة األميركية 
ــة  ــألدب واجلمعي ــة ل ــة امللكي ــون واآلداب واجلمعي للفن

ــفة. ــة للفلس األميركي

دعــي عــام 1993 إللقــاء محاضــرات فــي البرنامــج 
ــا كان  ــي«، كم ــي س ــي ب ــدى »ب ــنوي ل ــي الس اإلذاع
ــن«  ــة »ذا نيش ــي دوري ــاالت ف ــكل دوري مق ــر بش ينش
أوف  ريفيــو  »لنــدن  ومجلــة  اجلارديــان،  وصحيفــة 
بوكــس«، وصحيفــة »ليمونــد ديبلوماتيــك«، وصحيفــة 
»كونتربونــش«، وصحيفــة األهــرام، وصحيفــة احليــاة.

ترجمــت كتابتــه إلــى ســت وعشــرين لغــة، وشــملت 
أمــورا سياســية وأدبيــة وشــؤون الشــرق األوســط 

ــة. ــيقى والثقاف واملوس

ــع  ــي مواضي ــا ف ــعيد 18 كتاب ــد إلدوارد س ــا يوج كم
ــم  ــن أه ــراق م ــاب االستش ــن كان كت ــة، لك مختلق
ــرف  ــذي يع ــم ال ــرع العل ــة ف ــكال بداي ــه مش أعمال
ــرة  ــر أن ظاه ــة. واعتب ــد الكولونيالي ــا بع ــات م بدراس
االستشــراق مــا كانــت إال تلبيــة ملتطلبــات الــدول 

االســتعمارية.

وتبعهــم بكتابــني همــا »مســألة فلســطيني« ســنة 
ــذان  ــنة 1980 الل ــالم« س ــة اإلس ــاب »تغطي 1979 وكت
االستشــراق،  لكتــاب  تكملــة  ســعيد  اعتبرهمــا 
لتشــكل سلســة مــن الكتــب يحــاول فيهــا أن يشــرح 
ــرب  ــني الع ــث ب ــر احلدي ــي العص ــة ف ــة القائم العالق
واإلســالم والشــرق عمومــا، والغــرب متمثــال ببريطانيــا 

ــا. ــدة خصوص ــات املتح ــا والوالي وفرنس

أصــدر أول أعمالــه األدبيــة فــي العــام 1966 وهــو 
جوزيــف كونــراد وروايــة الســيرة الذاتيــة، وصــدرت آخــر 
أعمالــه فــي العــام 2006 املواطــن املتناقــض، والنمــوذج 
ــت  ــا كان ــار، بينم ــد التي ــيقى واألدب ض ــر: املوس األخي
ــام  ــدر ع ــذي ص ــراق« وال ــي »االستش ــه ه ــم أعمال أه
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.1978

ــراع دام 12  ــد ص ــا( بع ــز )67 عام ــر ناه ــن عم ــي ع توف
ــن  ــاوي املزم ــدم الليمف ــاض ال ــرض ابيض ــع م ــا م عام
ــا اإلجنيليــة فــي  ــا« ودفــن فــي مقبــرة برمان »اللوكيمي
جبــل لبنــان، فيمــا أعــادت جامعــة بيرزيــت ســنة 2004 
ــد إدوارد  ــم معه ــيقية باس ــتها املوس ــمية مدرس تس

ــه.118 ــاً ل ــيقى تكرمي ــي للموس ــعيد الوطن س

ــي  ــان ف ــام: قتي ــع الع ــذ مطل ــة من 18 ضحي
ــار ــاق ن ــرة بإط ــب والناص النق

ــني  ــار منفصلت ــالق ن ــي إط ــي جرميت ــخصان ف ــل ش قت
ــي  ــل أراض ــب داخ ــرة والنق ــي الناص ــاعات ف ــارق س بف
عــام 1948، فيمــا أصيــب آخــرون بجــروح متفاوتــة فــي 
جرائــم أخــرى ارتكبــت فــي كل مــن أم الفحــم وكفــر 

قاســم.

ــا(  ــاوي )30 عام ــم اجلرج ــد إبراهي ــاب أحم ــل الش وقُت
مــن شــقيب الســالم فــي بئــر الســبع بالنقــب، فيمــا 
أصيــب آخــر بجــروح وصفــت باملتوســطة، خــالل 
ــة”. ــدة القدمي ــل بالبل ــى أراجي ــي »مقه ــا ف تواجدهم

وفــي الناصــرة، قُتــل املواطــن نعيــم ســوري )55 عامــا(، 
ــالق  ــة إط ــه جلرمي ــر تعرض ــة، إث ــه احلرج ــرا بجروح متأث

نــار فــي املدينــة.

ــه  ــرّاء تعرّض ــرة، ج ــروح خطي ــاب بج ــب ش ــا أصي فيم
إلطــالق نــار فــي كفــر قاســم داخــل أراضــي عــام 1948، 
و3 آخــرون مــن عائلــة واحــدة بجــروح عقــب تعرضهــم 
ــة  ــن عــن إصاب ــار فــي أم الفحــم، حيــث أعل إلطــالق ن

طفــل بجــروح خطيــرة جــدا.

وبهــذه اجلرميــة ارتفعــت حصيلــة ضحايــا جرائــم 
القتــل فــي اجملتمــع العربــي منــذ مطلــع العــام 2021 
ــا  ــة اليــوم إلــى 81 قتيــال بينهــم 12 امــرأة؛ علًم ولغاي
بــأن احلصيلــة ال تشــمل جرائــم القتــل فــي منطقتــي 

ــني.119 ــوالن احملتلت ــة اجل ــدس وهضب الق

األحد 2021/9/26 

مواجهــات واعتقــاالت باملزرعــة الغربيــة وكوبــر 
ومســتوطنون يعربــدون فــي حوســان واخلليــل

اندلعــت أمــس، مواجهــات بــني املواطنــني وقــوات 
االحتــالل التــي اقتحمــت عــدة قــرى وبلــدات فــي 
ــداء  ــب االعت ــاباً عق ــت ش ــة رام اهلل، واعتقل محافظ

118  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

119  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

عليــه وعلــى مواطنــني باحلجــارة مبنطقــة جبــل جالــس 
شــرق مدينــة اخلليــل، فــي الوقــت الــذي اقتحــم فيــه 
مســتوطنون منطقــة عــني الهويــة فــي قرية حوســان، 

غــرب بيــت حلــم.

فقــد اعتقلــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس 4 مواطنــني 
مــن محافظــة رام اهلل بعــد عمليــة دهــم وتفتيــش.

ــالل  ــوات االحت ــام ق ــب اقتح ــات عق ــت مواجه واندلع
لقــرى وبلــدات احملافظــة، وفــي قريــة كوبر داهمــت قوات 
ــت  ــي واعتقل ــر البرغوث ــادي عم ــزل القي ــالل من االحت

جنلــه محمــد، وســط مواجهــات مــع الشــبان.

كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة املزرعــة الغربيــة 
مصطفــى  موســى  الشــبابني  واعتقلــت  اجملــاورة 
شــريتح، ويحيــى حســن لــدادوة، خــالل مداهمــة 

منزليهمــا والقيــام بأعمــال تفتيــش داخلهــا.

ومــن مخيــم اجللــزون شــماال اعتقلــت الشــاب محمــد 
الشــني ونقلتــه إلــى جهــة مجهولــة.

إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــالل مســاء أمس، شــابا 
عقــب االعتــداء عليــه وعلــى مواطنــني آخريــن بالضرب، 
ــارة  ــني باحلج ــازل املواطن ــتوطنني من ــق مس ــد رش بع

مبنطقــة جبــل جالــس شــرق مدينــة اخلليــل.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مســتوطني البــؤرة 
االســتيطانية »حفــات جــال« رشــقوا منــازل املواطنــني 
ــة  ــود لعائل ــس وتع ــل جال ــة جب ــي منطق ــارة ف باحلج

ــي. التميم

وأضــاف أن قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة، واعتــدت 
علــى عــدد مــن املواطنــني بالضــرب عــرف منهم املســن 
راشــد حامــد الــزرو التميمــي )63 عامــاً(، وحامــد وفــرح 

شــاكر الــزرو التميمــي.

وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل اعتقلــت املواطــن فــرج 
ــي  ــار أن أهال ــه. ويش ــداء علي ــب االعت ــي، عق التميم
منطقــة جبــل جالــس يتعرضــون العتــداءات متواصلــة 
مــن قبــل مســتوطني »حفــات جــال« بهــدف ارغامهــم 
علــى الرحيــل لســرقة أراضيهــم لتوســيع املســتوطنة 

املذكــورة. 

كمــا أغلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، مســاء 
أمــس، حاجــز شــوفة العســكري املقــام علــى مدخــل 
القريــة، جنــوب شــرق طولكــرم، ومنعــت املركبــات مــن 

ــرور.120  امل
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ردود فعــل محليــة محليــة مؤيــدة واســعة 
خلطــاب الرئيــس عبــاس فــي اجلمعيــة العامــة 

ــدة ــألمم املتح ل

أثــار خطــاب الرئيــس باجتمــاع اجلمعيــة العامــة لــألمم 
املتحــدة الـــ )76( أول أمــس، ردود فعــل محليــة مؤيــدة 
واســعة، بعدمــا حــدد ســقفا زمنيــاً لضــرورة انســحاب 
ــام  ــة ع ــدود النكس ــد ح ــا بع ــرائيلي مل ــالل اإلس االحت
ــة  ــاد القضي ــه أع ــاب بأن ــك اخلط ــن ذل 1967، معتبري
ــي  ــم ف ــاب رس ــا، وأن اخلط ــى جذوره ــطينية إل الفلس
وجهتــه العامــة خارطــة طريــق للتحــرك الفلســطيني 
ــن علــى ضــرورة الوحــدة  فــي املرحلــة املقبلــة، مؤكدي

ــالل. ــة االحت ــة ملواجه الوطني

وقــال اجمللــس الوطنــي الفلســطيني، إن خطــاب الرئيس 
محمــود عبــاس، أمــام اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة، 
أعــاد القضيــة الفلســطينية إلــى جذورهــا القانونيــة 
وحاضنتهــا السياســية فــي األمم املتحــدة، وفق األســس 
ــا بشــأن قيــام الدولــة الفلســطينية  التــي حددته
وفــق القــرار 181، وعــودة الالجئــني الفلســطينيني إلــى 

ديارهــم وممتلكاتهــم وفــق القــرار 194. 

ــي أصــدره  ــان صحف ــي بي ــس الوطنــي ف ــا اجملل ودع
ــاء  ــل للبن ــوى والفصائ ــون، الق ــليم الزعن ــه س رئيس
ــى مــا جــاء فــي خطــاب الرئيــس، إلجــاز املصاحلــة  عل
إطــار  فــي  الشــاملة  الوطنيــة  الوحــدة  وجتســيد 
منطمــة التحريــر الفلســطينية املمثــل الشــرعي 
ــع  ــس يض ــاب الرئي ــي خط ــا ورد ف ــد أن م ــد وأك الوحي
العالــم ومؤسســاته وفــي مقدمتهــا األمم املتحــدة 
ــن  ــوا ع ــي تخلف ــم الت ــؤولياتهم وواجباته ــد مس عن
القيــام بهــا بتنفيــذ قراراتهــا بإنهــاء االحتــالل وعــودة 
الالجئــني وجتســيد قيــام دولــة فلســطني ذات الســيادة 
ــرعية  ــرارات الش ــق ق ــدس وف ــا الق ــزة وعاصمته الناج

ــة. ــة ذات الصل الدولي

ــي  ــة« ف ــلبيبة الفتحاوي ــة »اش ــدت حرك ــا تعه فيم
ــاس  ــود عب ــس محم ــاب الرئي ــة خط ــطني بترجم فلس
ــود  ــب ع ــالل تصلي ــن خ ــدة، م ــي األمم املتح ــر ف األخي
ــع  ــة م ــاحات املواجه ــيع س ــعبية وتوس ــة الش املقاوم
االحتــالل، وعبــر توســيع دائــرة التواصــل مــع مختلــف 
القطاعــات الشــبابية فــي الوطــن والشــتات مــن 
أجــل توســيع نطــاق املواجهــات مــع االحتــالل فــي كل 

ــن. ــاحات وامليادي الس

وقالــت الشــبيبة فــي بيــان لهــا أن اخلطــاب كان 
ــي  ــعبنا ف ــاء ش ــات أبن ــن طموح ــراً ع ــامالً ومعب ش
الوطــن والشــتات، ومــن املهــم البنــاء عليــه والتقاطــه 

مــن الــكل الفلســطيني، ألنــه يؤكــد أن شــعبنا حــي 
وقــادر علــى اجتــراح احلريــة والنصــر، وهــو األمــر الــذي 
يتطلــب برنامجــاً نضاليــاً جامعــاً وموحــداً، يقــوم 
علــى مواجهــة شــعبية شــاملة، كمــا جــرى فــي هبــة 
ــوم  ــو الي ــا ه ــرة وكم ــراح األخي ــيخ ج ــدس والش الق
فــي كفــر قــدوم وبيتــا التــي قدمــت اجلمعــة الشــهيد 
محمــد خبيصــة، لينضــم إلــى قافلــة الشــهداء مــن 
ــة.121 ــاحات املواجه ــن س ــا م ــعبنا، وغيره ــة ش ــل حري أج

الوســيط األملانــي فــي صفقــة شــاليط يحــذر 
مــن ضيــاع فرصــة جديــدة

فــي شــبه حتذيــر لــكل مــن إســرائيل وحمــاس، كشــف 
ــي  ــة ف ــتخبارات االحتادي ــرة االس ــابق لدائ ــل الس الوكي
ــى  ــل إل ــد توص ــه كان ق ــراد، أن ــارد كون ــا، غيره أملاني
صيغــة جيــدة لصفقــة شــاليط »نســبة إلــى األســير 
اإلســرائيلي جلعــاد شــاليط الــذي حتتجــزه »حمــاس«( 
ــام  ــاس« ع ــة »حم ــرائيلية وحرك ــة اإلس ــع احلكوم م
ــر  ــي آخ ــا ف ــع وأجهضته ــو تراج ــن نتنياه 2009، لك
ــى  ــق عل ــه عــام 2011، فواف ــر رأي ــم عــاد وغي حلظــة، ث

ــوأ. ــروط أس ــة ذات ش ــة مختلف صفق

ــه  ــري في ــت يج ــي وق ــراد ف ــوال كوان ــاءت أق ــد ج وق
احلديــث عــن مصاعــب جمــة تقــف عثــرة أمــام إبراهــم 
صفقــة جديــدة بــني إســرائيل و«حمــاس«، ففــي حــني 
ــاء  ــراح النس ــالق س ــم إط ــأن يت ــاس« ب ــب »حم تطال
إســرائيل  منــح  مقابــل  الفلســطينيني  واألطفــال 
ــأن  ــاً ب ــب الحق ــراها، وتطال ــة أس ــن حال ــات ع معلوم
ــتة  ــرى الس ــم األس ــيراً، بينه ــى 1100 أس ــل عل حتص
الذيــن متكنــوا مــن الفــرار ثــم أعيــد اعتقالهــم، 
ــد،  ــم املؤب ــن ذوي احلك ــى م ــرى القدام ــع األس وجمي
تطلــب إســرائيل االكتفــاء بإطــالق ســراح عــدد قليــل 
مــن األســرى، وترفــض إطــالق أســرى محكومــني 

ــد. ــجن املؤب بالس

وتنتشــر مــن آن آلخــر أنبــاء متفائلــة عــن قــرب 
التوصــل إلــى صفقــة، لكــن يتضــح الحقــاً أن هنــاك 

ــني.  ــني الطرف ــل ب ــة تفص ــوة عميق ه

ــة  ــع صحيف ــول م ــاء مط ــي لق ــراد، ف ــف كون وكش
ــض  ــن بع ــة(، ع ــرته )اجلمع ــوت« نش ــوت أحرون »يديع
ــني  ــرائيل وب ــني إس ــا ب ــي أداره ــات الت ــا املفاوض خباي
»حــزب اهلل« وســوريا، وكذلــك بــني إســرائيل و«حماس«، 
ــا.  ــي إبرامه ــح ف ــي جن ــالث الت ــات الث ــية الصفق عش
واوضــح أن نتنياهــو أجهــض صفقــة مت االتفــاق عليهــا 
ــوزراء  ــس ال ــدوب رئي ــاس« ومن ــاد »حم ــني ق ــه وب بين
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ــرات  ــد اخملاب ــن قائ ــو م ــداس، وه ــاي ه ــرائيلي حج اإلس
اخلارجيــة )املوســاد(. وقــال: »كمــا قــد أجرينــا 70 جولــة 
ــة  ــات صعب ــت مفاوض ــني، وكان ــع الطرف ــات م مفاوض
تخللتهــا مشــاعر عــدم ثقــة وصدامــات داخليــة 
مــن كل طــرف، وفــي مــرات عــدة شــعرنا بــأن كل مــا 
ــان  ــل الطرف ــة توص ــي النهاي ــن ف ــار«، ولك ــاه ينه بنين
ــاليط  ــاد ش ــراح جلع ــالق س ــي بإط ــاق يقض ــى اتف إل
مــن ســجن »حمــاس« مقابــل قيــام إســرائيل بإطــالق 
ســراح 1000 أســير فلســطيني، ومت إرســال االتفــاق إلى 
ــن  ــي، ولك ــكل نهائ ــراره بش ــية إلق ــادة السياس القي

ــه. ــع عن ــو تراج نتنياه

ــراد إن مــا رفضــه نتنياهــو فــي 2009 وافــق  ــال كون وق
ــع  ــنة 2011، إذ ارتف ــي س ــه ف ــوأ من ــو أس ــا ه ــى م عل
كمــا   .1050 إلــى  الثانيــة  الصفقــة  فــي  العــدد 
تضمنــت الصفقــة الثانيــة أســماء لــم تكــن إســرائيل 

ــه.122  ــي حين ــا ف ــت عليه ــد وافق ق

الكويــت: ال اســتقرار فــي املنطقــة مــا لــم ينل 
الشــعب الفلســطيني حقوقه املشــروعة

ــد  ــاح خال ــي صب ــوزراء الكويت ــس ال ــس مجل ــال رئي ق
ــت  ــة الفلســطينية مــا زال ــاح، إن القضي احلمــد الصب
تشــغل املكانــة املركزيــة واحملوريــة فــي عاملينــا العربــي 

ــالمي. واإلس

ــة  ــدورة الـــ 76 للجمعي ــام ال ــه أم ــي كلمت ــاف ف وأض
العامــة لــألمم املتحــدة، ممثــالً عــن أميــر دولــة الكويــت 
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح، إن »التوتــر ســيظل 
الشــعب  ينــل  لــم  مــا  منطقتنــا  فــي  ســائداً 
ــروعة،  ــية املش ــه السياس ــة حقوق ــطيني كاف الفلس
ــاتها  ــن ممارس ــالل ع ــلطة االحت ــرائيل س ــف إس وتتوق
ــة  ــي، واملتمثل ــاني الدول ــون اإلنس ــا للقان وانتهاكاته
ــي،  ــى األراض ــتيالء عل ــتوطنات واالس ــاء املس ــي بن ف
ــى غــزة،  وإغــالق املناطــق واســتمرار فــرض احلصــار عل

ــة.123  ــن املقدس ــة األماك ــها حلرم وتدنيس

ــرائيل  ــع إس ــع م ــة: التطبي ــة العراقي احلكوم
ــياً ــاً وسياس ــتورياً وقانوني ــوض دس مرف

ــع  ــع م ــس، أن التطبي ــة أم ــة العراقي ــدت احلكوم أك
إســرائيل »مرفــوض دســتورياً وقانونيــاً وسياســياً«، 
معربــًة عــن رفضهــا »القاطــع« الجتماعــات عشــائرية 
»غيــر قانونيــة« ُعقــدت مبدينــة أربيــل عاصمــة إقليــم 
ــع  ــع م ــى التطبي ــت إل ــالد ودع ــمال الب ــتان ش كردس

ــرائيل. إس
122  جريدة القدس

123  جريدة القدس

وقالــت احلكومــة العراقيــة فــي بيــان رســمي »إن طــرح 
مفهــوم التطبيع مرفــوض دســتورياً وقانونياً وسياســياً 
ــرت  ــا »عب ــى أنه ــيرةً ال ــة«، مش ــة العراقي ــي الدول ف
بشــكل واضــح عــن موقــف العــراق التاريخــي الثابــت 
ــاع  ــة، والدف ــطينية العادل ــة الفلس ــم للقضي الداع

ــطيني«. ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ع

»القاطــع  رفضهــا  العراقيــة  احلكومــة  وأكــدت 
ــض  ــا بع ــي عقدته ــة الت ــر القانوني ــات غي لالجتماع
ــل  ــة أربي الشــخصيات العشــائرية املقيمــة فــي مدين
بإقليــم كردســتان مــن خــالل رفــع شــعار التطبيــع مــع 
إســرائيل«. وجــاء فــي البيــان »تؤكــد احلكومــة أن هــذه 
ــة  ــدن العراقي ــكان امل ــي وس ــل أهال ــات ال متث االجتماع
العزيــزة التــي حتــاول هــذه الشــخصيات بيــأس احلديــث 
باســم ســكانها، وأنهــا متثــل مواقــف مــن شــارك بهــا 

ــط«.124 فق

أمــوال  لتســليم  الســودان  يدعــو  الشــيخ 
لفلســطن املصــادرة  »حمــاس« 

ــة، عضــو  ــة العامــة للشــؤون املدني دعــا رئيــس الهيئ
اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح الوزيــر حســني الشــيخ، 
دولــة الســودان لتســليم األمــوال املنقولــة وغيــر 
املنقولــة التــي متــت مصادرتهــا، الــى دولــة فلســطني 

واحلكومــة الفلســطينية.

ــر«  ــع »تويت ــى موق ــه عل ــدة ل ــي تغري ــيخ ف ــال الش وق
أمــس، »نتمنــى علــى دولــة الســودان الشــقيقة التــي 
كانــت دومــا شــعبا وحكومــة مــع شــعب فلســطني، 
أن تســلم األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة التــي متــت 
مصادرتهــا الــى دولــة فلســطني وحلكومــة فلســطني، 
فالشــعب الفلســطيني أحــوج مــا يكــون لهــذه 
ــت  ــرزح حت ــذي ي ــم ال ــعبنا العظي ــدا ش ــوال، وحتدي األم

احلصــار فــي غــزة هاشــم«.

وكانــت دولــة الســودان قــد أعلنــت عــن مصــادرة 
ــادق  ــت فن ــة، وتضمن أمــوال حركــة »حمــاس« اإلخواني
ومحطــة  األغــراض  متعــددة  وشــركات  وعقــارات 

تلفزيونيــة وأراضــي وصرافــات.

غيــر أن حركــة حمــاس نفــت ذلــك وقالــت إن األصــول 
املذكــورة تعــود ملكيتهــا لرجــال أعمــال ومســتثمرين 
فلســطينيني، ليــس لهــم أي صلــة تنظيميــة باحلركــة.

وحثــت »حمــاس« رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، 
الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، ورئيــس مجلــس الــوزراء 
الدكتــور عبــد اهلل حمــدوك، علــى التدخــل شــخصياً 

124  جريدة األيام
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إليقــاف حــاالت التعــرض للفلســطينيني فــي الســودان 
عبــر مصــادرة اســتثماراتهم ومنازلهــم وأموالهــم 
بطــرق  حققوهــا  التــي  وشــركاتهم،  الشــخصية 
الســودانية  الدولــة  مؤسســات  وبعلــم  قانونيــة، 

وموافقتهــا.125

فــور حتررهــا: املناضلــة خالــدة جــرار تــزور ضريــح ابنتهــا 
سهى

- غنــام تســلم احملــررة خالــدة جــرار العلــم الــذي لــف 
بــه جثمــان ابنتهــا

ــوم  ــاء الي ــرار، مس ــدة ج ــررة خال ــيرة احمل ــت األس وضع
األحــد، إكليــل ورود علــى ضريــح ابنتهــا ســهى، التــي 

ــل شــهرين. ــة قب وافتهــا املني

وتوجهــت جــرار فــور االفــراج عنهــا مــن ســجن 
»الدامــون«، إلــى مقبــرة رام اهلل لقــراءة الفاحتــة علــى 
ــي،  ــو املاض ــوز/ يولي ــي مت ــت ف ــي توفي ــا، الت روح ابنته
ــم تســتجب ســلطات االحتــالل فــي حينــه جلهــود  ول
اإلفــراج عنهــا، إللقــاء نظــرة الــوداع األخيرة واملشــاركة 

ــا. ــان ابنته ــييع جثم ــي تش ف

وفــور وصولهــا إلــى الضريح، حيــث كان في اســتقبالها 
والدتهــا وعــدد مــن أفــراد عائلتهــا وعشــرات املواطنــني، 
جثــت خالــدة علــى ركبتيهــا ووضعــت إكليــل الزهــور 
وبطاقــة كتــب عليهــا »ودعتــك بــوردة وأحتضنــك اآلن 

بالورود”.

وقالــت: إن املشــاعر اخملتلطــة تنازعهــا فــي هــذا املقــام، 
حيــث احلريــة مــن ســجون االحتالل ومــن تركــت خلفها 
مــن األســرى واألســيرات، واملشــاعر الصعبــة لفقــدان 

ابنتهــا ســهى بينمــا هــي فــي االعتقــال.

وأكــدت جــرار أنهــا كانــت حتلــم دائمــاً بــأن تأتــي ركضــا 
إلــى قبــر ســهى لتحتضنــه، بعدمــا حرمهــا االحتــالل 
ــيرات  ــن األس ــد م ــى أن العدي ــيرة إل ــا، مش ــن وداعه م
واألســرى يعيشــون ظروفــا غايــة فــي الصعوبــة 

ــان. ــف القضب ــم خل ــم وه ــدان أحبته لفق

وأكــدت أن األســرى هــم بشــر، والفلســطيني هــو 
معنــى  يعــرف  ال  الــذي  االحتــالل  ولكــن  انســان، 
اإلنســانية ال يــدرك بالفعــل ان لديهــم مشــاعر وحــب 

ــة. ــوق للحري ــان وت لألوط

وأشــارت إلــى أن األســرى حــني يفقــدون األحبــة ال 
يفقــدون األمــل بحريتهــم وحريــة الشــعب وفلســطني 
ــتعمار  ــتعباد واس ــم واالس ــوى الظل ــن ق ــرر م والتح

125  جريدة األيام

القــوى املهيمنــة التــي تقتــل انســانية الشــعوب 
وتالحقهــا.

وبينــت أن األســرى الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن 
ــك  ــام بذل ــرروا القي ــابيع، ق ــل أس ــوع« قب ــجن »جلب س
ــن  ــم، وم ــوا أهاليه ــي يحتضن ــة، ولك ــل احلري ــن أج م
ــر فلســطني، وهــذا  ــروا شــمس وزيتــون وصب أجــل ان ي

ــذي ال يعــرف اإلنســانية. يؤكــد إجــرام االحتــالل ال

وتابعــت: »مــا ســاعدني علــى جتاوز هــذه احملنــة الصعبة 
هــي دفء األســيرات مــن حولــي، ودفء الشــعب، فــكل 
الزنازيــن  واخترقــت  وصلتنــي  واملشــاعر  الكلمــات 
ــا ال  ــو م ــدفء ه ــا ال ــي. ورمب ــباك زنزانت ــوار وش واألس
ــة”. ــي زنزان ــازه ف ــه واحتج ــالل اعتقال ــتطيع االحت يس

وكشــفت جــرار انهــا التقطــت خلســة وروداً مــن 
جبــل الكرمــل، خــالل توجههــا مــن الســجن للعيــادة 
ــي  ــا ف ــت بتجفيفه ــني، وقام ــارة احملام ــة او لزي الطبي
زنزانتهــا بســجن »الدامــون«، لتضعهــا علــى قبــر 

ــة. ــا الراحل ابنته

ووجهــت األســيرة احملــررة كلمــات البنتهــا ســهى قالــت 
فيهــا: »خرجــت للحريــة وانــا متأكــدة أنــك فرحــة اآلن، 
وطبعــا انــا مشــتاقة جــدا لــك، حيــث احتضنتــك آخــر 
مــرة ليلــة اعتقالــي قبــل عامــني. هــي مشــاعر صعبــة 

ألنهــا مرتبطــة بالفقــدان”.

وشــكرت تلفزيــون فلســطني الذي بــادر بنقــل مراســم 
ــر  ــا عب ــن وداعه ــن م ــا، لتتمك ــن ابنته ــييع ودف تش
ــون”. ــجن الدام ــي »س ــيرات ف ــي األس ــي وباق ــة ه الشاش

ــى  ــرة ليل ــظ رام اهلل والبي ــت محاف ــا، قال ــن جانبه م
غنــام، إن عشــرات احلضــور وقفــوا فــي ذات املوقــف مــن 
ذي قبــل حــني مــواراة جثمــان الراحلــة ســهى جــرار، في 
غيــاب خالــدة جســدياً، ولكــن روحهــا كانــت حاضــرة.

ــاً  ــرار علم ــدة ج ــررة خال ــيرة احمل ــام األس ــلمت غن وس
لــف بــه جثمــان ســهى قبــل مواراتهــا الثــرى، وقالــت: 
القــدس  فــي  يرفــرف  العلــم  هــذا  اهلل  شــاء  »إن 
علــى مســاجدها وكنائســها وأســوارها، بجهــودك 
وصمــودك وصمــود األســيرات واألســرى وأبنــاء شــعبنا 

الفلســطيني”.

وأضافــت أن زوال االحتــالل ضــرورة ملحــة، حتــى يتوقف 
ــعب  ــاء الش ــاد أبن ــن أجس ــازف م ــاء الن ــالل الدم ش

ــان. ــف القضب ــم خل ــن ه ــار م ــطيني وأعم الفلس

ــارس،  ــدورة ف ــير ق ــادي األس ــس ن ــال رئي ــه، ق ــن جهت م
إن الشــعب الفلســطيني يســتقبل اليــوم ايقونــة 
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ــدة جــرار وهــي تعــود مرفوعــة  النضــال والكفــاح خال
ــدم. ــال املتق ــدان النض ــن مي ــرأس م ال

وأكــد أن خالــدة لــم تكــن لتناضــل لــوال كانــت حتــس 
ــم  ــكل هــذا الظل ــذي تعــرض ل ــن وشــعبها، ال باآلخري

مــن االحتــالل.126

ــي  ــن تثن ــة ل ــالل اليومي ــم االحت ــح«: جرائ ــوري فت “ث
شــعبنا ولــن تكســر إرادة املقاومــة والصمــود

ــي  ــة الت ــح«، إن اجلرمي ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــال اجملل ق
ــوم  ــر الي ــرائيلي، فج ــالل االس ــوات االحت ــا ق ارتكبته
األحــد، ومسلســل اجلرائــم اليوميــة لــن تثنــي شــعبنا 
ــن  ــرار، ول ــود واإلص ــة والصم ــر إرادة املقاوم ــن تكس ول
يهنــأ االحتــالل بالهــدوء واألمــن واالســتقرار طاملــا بقــي 

جاثمــا علــى صــدور شــعبنا.

ــة  ــه، »ان حكوم ــان ل ــي بي ــوري ف ــس الث ــاف اجملل وأض
اإلرهــاب والكراهيــة احلاكمــة فــي دولــة االحتــالل تؤكد 
ــة،  ــات مــن القتل ــم أجمــع أنهــا حكومــة عصاب للعال
بعدمــا ارتكبــت هــذه العصابــات جرميــة جديــده تضاف 
ــدام  ــعبنا بإع ــاء ش ــق أبن ــة بح ــا اليومي ــى جرائمه إل
ــة  ــات عدواني ــي اقتحام ــارد ف ــدم ب ــال ب ــة أبط خمس
لقريــة برقــني مبحافظــة جنــني الشــهداء، وقريــة بيــت 
عنــان شــمال القــدس، واختطفــت أربعــة مــن جثامــني 

ــهداء”. الش

وتابــع البيــان: »إن اجمللــس الثــوري حلركــة »فتــح« وهــو 
ــهداء،  ــالت الش ــعبنا وعائ ــاء ش ــة ألبن ــدم بالتعزي يتق
بشــهداء هــذا الفجــر الدامــي، ليتوجــه ألبنــاء حركتنــا 
وشــعبنا بااللتفــاف بامليــدان حــول أبنــاء شــعبنا 
والتصــدي لــكل محــاوالت هــذه العصابــات املســعورة 
املتعطشــة لدمنــا مــن جيــش االحتــالل ومســتعمريه 

ــة”. ــع املقاوم ــي كل مواق ف

ودعــا اجمللــس الثــوري، كافــة فصائــل العمــل الوطنــي 
وقــوى اجملتمــع املدنــي إلــى تعزيــز روح الوحــدة الوطنيــة 
ــا  ــة عنوانه ــام مرحل ــا أم ــث إنن ــي، حي ــل الوطن والفع
ــالل  ــر االحت ــر عم ــعبية لتقصي ــة الش ــز املقاوم تعزي
حتــى رحيلــه عــن أرضنــا وقيــام دولتنــا الفلســطينية 

ــريف. ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته املس

دولــة  فــي  احلاكمــة  العصابــات  وحمــل حكومــة 
االحتــالل وأعوانــه املســؤولية الكاملــة عــن هــذه 
ــرج  ــؤولية تدح ــا، ومس ــي يرتكبه ــم الت ــة واجلرائ اجلرمي
األمــور علــى األرض أمــام هــذا العــدوان املســتمر علــى 

شــعبنا.127
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“االقتصــاد الوطنــي« توقــع اتفاقيــات توســيع شــبكة 
مراكــز دعــم االبتــكار مــع عــدد مــن املؤسســات

ــوم  ــيلي، الي ــد عس ــي خال ــاد الوطن ــر االقتص ــع وزي وق
األحــد، اتفاقيــة توســيع شــبكة مراكــز دعــم االبتــكار 
ــل،  ــة خضــوري، واخللي ــي فلســطني التقني مــع جامعت

ــبات. ــة احلاس وجمعي

ــة  ــع، أن تنمي ــم التوقي ــالل مراس ــيلي، خ ــد عس وأك
ــن  ــام باملبتكري ــة واالهتم ــر الرعاي ــكار وتوفي روح االبت
الفلســطينيني، يعــد ركيــزة أساســية مــن ركائــز دعــم 
التنميــة االقتصاديــة، الفتــا إلــى أهميــة تأســيس 
ــا  ــل التكنولوجي ــكار ونق ــم االبت ــز دع ــبكة مراك ش
التــي تُشــكّل جــزءا مــن اســتراتيجية تعزيــز االبتــكار 

ــادة. والري

وأشــار إلــى اجلهــود التــي تقودهــا الــوزارة فــي مجــال 
ــيما  ــال، ال س ــة األعم ــبة ملمارس ــة مناس ــر بيئ توفي
ــة  ــة الناظم ــة القانوني ــالح البيئ ــة بإص ــك املتعلق تل
ــور  ــي ط ــو ف ــذي ه ــركات ال ــون الش ــتثمار، كقان لالس
ــذي  ــة ال ــة الصناعي ــوق امللكي ــون حق ــة، وقان املصادق

ــداده. ــى إع ــوزارة عل ــف ال تعك

مــن جانبهــم، أشــاد رؤســاء وممثلــو املؤسســات الثــالث، 
ــكار  ــم االبت ــي دع ــوزارة ف ــا ال ــوم به ــي تق ــود الت باجله
ــى  ــول عل ــرص احلص ــني ف ــا وحتس ــل التكنولوجي ونق
ــة  ــني نوعي ــة، وحتس ــة والتكنولوجي ــات العلمي األدبي
األنشــطة املتعلقــة ببــراءات االختــراع احملليــة والتكامل 

ــي. ــي والصناع ــني األكادمي ــني القطاع ب

يذكــر أنــه وبانضمــام ثــالث مؤسســات اليــوم، يصبــح 
فــي فلســطني 14 مركــزا لدعــم االبتــكار موزعــة 
علــى محافظــات الوطــن وجامعاتــه لتحقيــق مصالــح 

ــني.128 ــني والريادي ــدة اخملترع لفائ

ــالل  ــا االحت ــي ينفذه ــة الت ــات اإلجرامي ــارس: العملي ف
ــه ــد منظــم ومخطــط ل ــي ضمــن تصعي تأت

ــد رئيــس نــادي األســير قــدورة فــارس، أن العمليــات  أكّ
اإلجراميــة التــي ينّفذهــا جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
ــم  ــد منّظ ــن تصعي ــري ضم ــة، جت ــة الغربي ــي الّضف ف
ــوة  ــأن ق ــالل ب ــع إدراك االحت ــى وق ــه؛ وعل ــط ل ومخط

ــآكل. ــدى اجليــش تت ــردع ل ال

ــل االحتــالل خلمســة  ــى قت ــا عل ــارس تعقيب وأضــاف ف
فلســطينيني مــن القــدس وجنــني، بينهــم أســرى 
ــنّها؛ ان  ــي يش ــال الت ــات االعتق ــالل عملي ــررون خ مح
ــة  ــة حكوم ــن خّط ــزء م ــو ج ــا ه ــد إمن ــذا الّتصعي ه

128  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

80

 سبتمبر   ٢٠٢١

ــدس،  ــة والق ــي الّضف ــيطرة ف ــكام الس ــالل إلح االحت
كمــا يأتــي متناغًمــا مــع سياســات احلكومــة املتمثّلــة 
باالعتــداء علــى املقّدســات وحتديــًدا املســجد األقصــى 
وبنــاء  األرض  واالســتيالء علــى  اإلبراهيمــي  واحلــرم 
إاّل حــرب  املســتوطنات عليهــا، ومــا هــذه األمــور 
ــادرون  ــطيني يب ــعبنا الفلس ــى ش ــّن عل ــة تش حقيقي

ــارد. ــدم ب ــي وب ــل امليدان ــى القت ــا إل فيه

فــي ظــل  تأتــي  اجلرميــة  أن هــذه  فــارس  وأوضــح 
ــس وزراء  ــيما أن رئي ــي، ال س ــع الّدول ــتخفاف باجملتم اس
ــام  ــًدا أم ــة غ ــيلقي كلم ــت س ــي بيني ــالل نفتال االحت
ــدورة الـــ76. ــي ال ــدة ف ــألمم املتح ــة ل ــة العام اجلمعي

ــى  ــأ إل ــرائيلي تلج ــالل اإلس ــلطات االحت ــنّي أن س وب
انتهــاج سياســات وإجــراءات خــالل عمليــات االعتقــال 
منهــا سياســة اســتخدام القــوة املفرطــة أثنــاء 
ــون، وبصــورة  االعتقــال واإلعدامــات خــارج نطــاق القان
ــات  ــن اجله ــل م ــاء كام ــة، وبغط ــوائية وجماعي عش
السياســية والقضائيــة واألمنيــة فــي دولــة االحتــالل، 
إضافــة إلــى انتهــاج سياســة العقــاب اجلماعــي، وهــو 
ــو  ــران، وه ــد زه ــهيد أحم ــة الش ــع عائل ــدث م ــا ح م
أحــد شــهداء اليــوم، والــذي كانــت ســلطات االحتــالل 
ــن  ــه م ــراد عائلت ــن أف ــرة م ــن عش ــر م ــت أكث اعتقل

ــة.129 ــام املاضي ــالل األي ــه خ ــم زوجت بينه

مئــات املســتوطنني يقتحمــون احلــرم اإلبراهيمــي فــي 
اخلليــل

اقتحــم مئــات املســتوطنني، اليــوم األحــد، احلــرم 
اإلبراهيمــي الشــريف، فــي مدينــة اخلليــل.

ــو  ــي أب ــيخ حفظ ــي الش ــرم اإلبراهيم ــر احل ــاد مدي وأف
ســنينة لـ«وفــا«، بــأن أعــدادا غيــر مســبوقة مــن 
ــاعات  ــذ س ــرم من ــاحات احل ــوا س ــتوطنني اقتحم املس
بحجــة  تلموديــة،  وأدوا طقوســا  الباكــر،  الصبــاح 

ــودي. ــرش« اليه ــد الع ــال بـ«عي االحتف

ــا  ــرائيلي إجراءاته ــالل اإلس ــوات االحت ــددت ق ــا ش كم
ــني  ــي، لتأم ــرم اإلبراهيم ــط احل ــي محي ــكرية ف العس
ــكرية  ــز العس ــت احلواج ــتوطنني، ونصب ــام املس اقتح
علــى املفــارق واملداخــل املؤديــة للحــرم، وأعاقــت حركــة 

ــه.130 ــم إلي ــني ووصوله املواطن

اعتقــاالت  االحتــال:  انتهــاكات  تواصــل 
للمســتوطنن واعتــداءات 

واصــل جنــود االحتــالل اإلســرائيلي واملســتوطنون، 
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ــاته  ــعبنا ومقدس ــى ش ــم عل ــبت، عدوانه ــوم الس الي
ــه. وممتلكات

ــي  ــه ف ــداء علي ــب االعت ــابا عق ــل ش ــالل يعتق االحت
ــل اخللي

ــوم  ــاء الي ــرائيلي، مس ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق اعتقل
الســبت، شــابا عقــب االعتــداء عليــه وعلــى مواطنــني 
آخريــن بالضــرب، بعــد رشــق مســتوطنني منــازل 
املواطنــني باحلجــارة مبنطقــة جبــل جالــس شــرق 

ــل. ــة اخللي مدين

وأفــاد مراســلنا، بــأن مســتوطني البــؤرة االســتيطانية 
»حفــات جــال« رشــقوا منــازل املواطنــني باحلجــارة فــي 

منطقــة جبــل جالــس وتعــود لعائلــة التميمــي.

وأضــاف أن قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة، واعتــدت 
علــى عــدد مــن املواطنــني بالضــرب عــرف منهم املســن 
راشــد حامــد الــزرو التميمــي )63 عامــا(، وحامــد وفــرج 
شــاكر الــزرو التميمــي، وأشــار إلــى أن قــوات االحتــالل 
اعتقلــت املواطــن فــرج التميمــي، عقــب االعتــداء 

عليــه.

االحتال يعتقل 3 مواطنن شمال رام اهلل

اعتقلــت قــوات االحتــالل مــن محافظــة رام اهلل، 3 
ــوات  ــأن ق ــا، ب ــة لـ«وف ــادر أمني ــادت مص ــني وأف مواطن
ــي )20 عامــا(  االحتــالل اعتقلــت محمــد عمــر البرغوث
مــن بلــدة كوبــر، ومحمــد الشــني مــن مخيــم اجللــزون، 
وموســى شــريتح )29 عامــا( مــن املزرعــة الغربيــة، بعــد 

ــازل ذويهــم، وفتشــتها. أن داهمــت من

ــي  ــة« ف ــن الهوي ــون »ع ــتوطنون يقتحم مس
ــم ــت حل ــرب بي ــان غ ــة حوس قري

اقتحــم مســتوطنون، منطقــة عــني الهويــة فــي قريــة 
ــة  ــادر أمني ــادت مص ــم، وأف ــت حل ــرب بي ــان، غ حوس
ملراســلنا، بــأن املســتوطنني يقتحمــون املنطقة بشــكل 
ــاه، ويقومــون  ــث يوجــد فيهــا عــني للمي مســتمر، حي
بزراعتهــا بأنــواع مختلفــة مــن األشــتال، بهــداف 

ــتيطان. ــح االس ــا لصال ــتيالء عليه االس

االحتــالل يغلــق حاجــز شــوفة العســكري جنــوب 
طولكــرم

كمــا أغلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، حاجــز 
شــوفة العســكري املقــام علــى مدخــل القريــة، جنــوب 
ــر  ــرور، وذك ــن امل ــات م ــت املركب ــرم، ومنع ــرق طولك ش
ــت  ــالل اغلق ــوات االحت ــلتنا، أن ق ــان ملراس ــهود عي ش
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ــة  ــكان احملافظ ــن س ــني م ــام حركــة املواطن احلاجــز أم
ومــن أراضــي الـــ 1948، ومنعتهــم مــن العبــور وســط 
إطــالق قنابــل الصــوت مــا تســبب بحــدوث أزمــة 

ــكان.131 بامل

االثنن 2021/9/27 

أفرجــت ســلطات االحتــالل امس، عــن النائبة الســابقة 
ــي  ــي ف ــب السياس ــو املكت ــريعي وعض ــس التش باجملل
اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني، خالــد جــراد مــن 
ســجن الدامــوان اإلســرائيلي بعــد قضــاء محكوميتها 
البالغــة عامــني، وقــد توفيــت خاللهــا كرميتهــا ســهى 

جــرار ولــم يســمح االحتــالل لهــا بتوديعهــا.

ــز  ــى حاج ــرار عل ــة ج ــررة القيادي ــراح احمل ــق س وأطل
ســالم غــرب جنــني، وانتقلــت ملدينــة رام اهلل، وكان فــي 
اســتقبالها زوجهــا األســير احملرر غســان جــرار وعائلتها 
واألصدقــاء وكــوادر وقيــادات اجلبهــة الشــعبية والقــوى 

واألطــر النســوية.

ــذه  ــة ه ــاعر احلري ــرار »مش ــت ج ــاعرها، قال ــن مش وع
ــل  ــي ظ ــة ف ــات صعب ــاعر وحلظ ــة ومش ــرة منقوص امل
مختلطــة،  فمشــاعري  ســهى،  البنتــي  فقدانــي 
ــد  ــا يفق ــة عندم ــدها صعوب ــب، وأش ــدان صع الفق
األســير أحــد اقاربــه وهــو فــي األســر«. وأضافــت 
ــدي،  »عندمــا كنــت فــي االعتقــال املاضــي فقــدت وال
وفــي االعتقــال احلالــي فجعــت بفقــدان ابنتــي ســهى، 
ــذا  ــت، وه ــوال الوق ــي ط ــت ترافقن ــا كان ــن روحه لك
ــي  ــت ه ــيء، وح ــض الش ــكة بع ــي متماس ــا جعلن م
ــت ترافقنــي مــن ســجن الدامــون لهــذه  نفســها كان

ــر«.132 ــا أكث ــا فيه ــي افتقده ــة الت اللحظ

مصــادر إســرائيلية: ال تقــدم علــى صفقــة 
تبــادل األســرى

لصحيفــة  إســرائيلية  سياســية  مصــادر  قالــت 
ــول  ــاس ح ــرته حم ــا نش ــى م ــاً عل ــف« تعقيب »معاري
ــرى  ــادل أس ــة تب ــات صفق ــي مفاوض ــدم ف ــود تق وج
ومفقوديــن مــع إســرائيل: »ال يوجــد أي تقــدم فــي 
قضيــة األســرى واملفقوديــن، ومحاولــة إيجــاد انطبــاع 
غيــر واقعــي يشــكل اســفيناً تدقــه حمــاس العتبــارات 

ــا«. ــة به ــة خاص داخلي

وحســب الصحيفــة، جــاءت أقــوال هــذه املصــادر فــي 
أعقــاب سلســلة تصريحــات حلمــاس حــول هــذه 
القضيــة فــي األيــام األخيــرة. منهــا قــول موســى أبــو 

131  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

132  جريدة القدس

ــة  ــارج لصحيف ــي اخل ــاس ف ــس حم ــب رئي ــرزوق نائ م
ــى  ــة عل ــاك تطــورات إيجابي ــأن هن ــد« ب ــي اجلدي »العرب
صفقــة تبــادل األســرى بــني املنظمــة وإســرائيل، 
وقــول مصــدر فــي املنظمــة الوكالــة أنبــاء »األنضــول« 
مصــر  مــع  اتصــاالت  جتــري  حمــاس  أن  التركيــة 
ــرة  ــت للقاه ــا قدم ــادل، وأنه ــة تب ــد صفق ــدف عق به
ــة  ــاس معني ــة، وأن حم ــد الصفق ــار لعق ــة إط اتفاقي
باســتكمالها بأقــرب وقــت ممكــن، لكــن لــم يتــم تلقي 

ــى اآلن.133 ــك حت ــى ذل ــرائيلي عل ــرد اإلس ال

ــه  ــاس بخطاب ــذار عب ــزم جتاهــل إن بينيــت يعت
ــدة ــي األمم املتح ف

نفتالــي  اإلســرائيلية،  احلكومــة  رئيــس  عقــب 
ــس  ــى خطــاب الرئي ــرة عل ــر مباش ــورة غي ــت، بص بيني
الفلســطيني، محمــود عبــاس، أمــام اجلمعيــة العامــة 
لــألمم املتحــدة، الــذي قــال فيــه إن أمــام إســرائيل ســنة 
ــام 1967، أو أن  ــة ع ــي احملتل ــن األراض ــحب م ــي تنس ك
احملكمــة  إلــى  الفلســطينية ســتتوجه  الســلطة 

ــة. ــة الدولي اجلنائي

وقــال بينيــت، الليلــة قبــل املاضيــة قبيــل ســفره إلــى 
ــة العامــة: »ال نعــرف  ــورك إللقــاء خطــاب اجلمعي نيوي
أنفســنا وفقــاً ألطــراف أخــرى، ليــس وفقــاً إليــران وليس 
ــزوا  ــأن يرك ــم ب ــح قادته ــطينيني، وأنص ــاً للفلس وفق
علــى مواطنيهــم وعلــى حتســني ظــروف حياتهــم، وأن 

يكفــوا عــن الهــوس بدولــة إســرائيل«. 

وأضــاف بينيــت أن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة هــي 
ــراً أن انتهــز الفرصــة  ــي هــام ويســرني كثي ــر دول »منب
ــوت  ــرائيل، ص ــوت إس ــال ص ــي إليص ــت ل ــي اتيح الت
ــة  ــذه فرص ــم، وه ــر امله ــذا املنب ــى ه ــرائيليني، إل اإلس
لســرد روايتنــا عــن مكانــة إســرائيل فــي املنطقــة وعن 

ــم«. ــا للعال ــن عطائن ــة وع ــرائيلية اخلاص ــروح اإلس ال

ــوت  ــة »يديع ــي صحيف ــي ف ــل السياس ــب احملل وحس
أحرونــوا« ناحــوم برنبــاع، أمــس األحــد، فــإن »القضيــة 
ــاً ضئيــال فــي اخلطــاب«  الفلســطينية ســتحتل مكان
ــه  ــة العامــة، وأن ــذي ســيلقيه بينيــت أمــام اجلمعي ال
ــذاره،  ــول إن ــازن ح ــو م ــع أب ــراك م ــي ع ــل ف ــن يدخ »ل
ومعظــم خطابــه ســيتمحور حــول إســرائيل، إجنازاتها، 
ــة  ــي مكافح ــا ف ــم منه ــم أن يتعل ــن للعال ــا ميك وم

ــادي«.134  ــي االقتص ــوم وف ــي العل ــا، ف كورون

133  جريدة القدس

134  جريدة القدس
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استشــهاد خمســة شــبان برصــاص االحتــال 
فــي بــّدو وبرقــن

ــني  ــن منفصل ــي اعتداءي استشــهد خمســة شــبان ف
لقــوات االحتــالل فــي كل مــن بــدو شــمال غربــي 
ــس. ــني، أم ــي جن ــوب غرب ــني جن ــدة برق ــدس، وبل الق

ــدوان )26  ــم ب ــا إبراهي ــبان: زكري ــهد الش ــد استش فق
عامــاً(، ومحمــود مصطفــى حميــدان )27 عامــاً(، وأحمد 
موســى زهــران )35 عامــاً(، وجميعهــم مــن بلــدة بــدو، 
خــالل عمليــة عســكرية نفذتهــا قــوات االحتــالل، 
ــن  ــرب م ــني بالق ــة الع ــة خل ــي منطق ــس، ف ــر أم فج

بلــدة بيــت عنــان اجملــاورة.

ــزت  ــالل احتج ــوات االحت ــة أن ق ــادر محلي ــرت مص وذك
ــة  ــحب قراب ــل أن تنس ــة، قب ــهداء الثالث ــني الش جثمان
ــوا  ــذي كان ــكان ال ــن امل ــاً م ــابعة صباح ــاعة الس الس
ــة  ــة جبلي ــن منطق ــارة ع ــو عب ــه، وه ــدون في يتواج

ــرة. وع

االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  ذاتهــا  املصــادر  ولفتــت 
اســتهدفت منــزال زراعًيــا يقــع علــى أطــراف بلــدة بيــت 

ــه. ــف باجتاه ــار والقذائ ــت الن ــان، وأطلق عن

وبينــت أن دوي انفجــار ضخــم ســمع فــي محيــط 
ــة،  ــبان الثالث ــهاد الش ــهدت استش ــي ش ــة الت املنطق
الذيــن ادعــت ســلطات االحتــالل أنهــم ينتمــون حلركــة 

ــاس. حم

وذكــرت املواطنــة أمينــة زهــران، والــدة الشــهيد زهــران، 
أن ابنهــا وهــو أســير محــرر قضــى نحــو ســتة أعــوام 
فــي ســجون االحتــالل، كان مطــاردًا منــذ فتــرة، الفتــة 
ــن  ــو 10 م ــال نح ــالل باعتق ــوات االحت ــام ق ــى قي إل
ــه  ــا حلمل ــعى منه ــي مس ــرًا ف ــهيد مؤخ ــاء الش أقرب

ــه. ــليم نفس ــى تس عل

ــام  ــى اقتح ــدت إل ــالل عم ــوات االحت ــت أن ق وأوضح
منــزل العائلــة علــى مــدار األســابيع الثالثــة املاضيــة، 

ــهيد. ــل الش ــدت بقت وتوع

والشــهيد أحمــد زهــران شــقيق الشــهيد زهــران زهران، 
أحــد منفــذي عمليــة خطــف اجلنــدي اإلســرائيلي 
ناحشــون فاكســمان فــي العــام 1994، التــي نفذتهــا 
ــت  ــام، وانته ــن القس ــز الدي ــب ع ــن كتائ ــة م مجموع
مبقتــل فاكســمان وضابــط إســرائيلي وثالثــة مــن 

ــه. خاطفي

ــا  ــى أن ابنه ــت إل ــدوان، فلفت ــهيد ب ــدة الش ــا وال أم
قضــى أربعــة أعــوام فــي ســجون االحتــالل مبينــة أن 

لديــه طفــال رضيًعــا عمــره تســعة أشــهر، بينمــا يبلــغ 
عمــر ابنتــه البكــر عامــاً ونصــف العــام.

ــزل  ــى املن ــا إل ــودة زكري ــدم ع ــن ع ــا م ــت: تفاجأن وقال
الليلــة املاضيــة )قبــل املاضيــة(، ثــم جــاءت أنبــاء تفيــد 

ــه استشــهد.135 بإصابتــه، قبــل أن يتبــني أن

“اخلارجيــة« حتــذر مــن مخاطــر إضاعــة فرصــة 
ــى  ــس عل ــا الرئي ــي وفره ــرة الت ــام األخي الس

ــن ــلم الدولي األمــن والس

ــات  ــني، احلكوم ــؤون املغترب ــة وش ــت وزارة اخلارجي حمل
اإلســرائيلية املتعاقبــة املســؤولية كاملــة عــن تخريــب 
ــن  ــة ع ــة احلالي ــات، واحلكوم ــكال املفاوض ــع أش جمي
اخفاقهــا املقصــود فــي اســتغالل فرصــة الســالم 
الذهبيــة التــي وفرهــا خطــاب الرئيــس محمــود عبــاس، 

ــألمم املتحــدة. ــة العامــة ل أمــام اجلمعي

وقالــت »اخلارجيــة« فــي بيان صــادر عنهــا اليــوم االثنني، 
»إن علــى اجملتمــع الدولــي أال يكــون جــزءا مــن اللعبــة 
ــالم،  ــة الس ــة فرص ــى اضاع ــة ال ــرائيلية الهادف االس
واملطلــوب أن يتحمــل مســؤولياته القانونيــة واالخالقية 
جتــاه معانــاة شــعبنا، ويتخــذ مــا يلــزم مــن االجــراءات 
والتدابيــر العمليــة لتنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة، 
ــتيطانها  ــا واس ــاء احتالله ــى انه ــرائيل عل ــار اس واجب
ــى  ــوات األوان، وعل ــل ف ــطني قب ــة فلس ــن أرض دول م
اجملتمــع الدولــي أيضــا أن يــدرك أن تفريطــه بهــذه 
الفرصــة يعنــي اصــراره علــى التخلــي عــن مســؤولياته 
ــاظ  ــي احلف ــة ف ــن مصداقي ــه م ــى ل ــا تبق ــدان م وفق

ــى االمــن والســلم الدوليــني”. عل

ــاب  ــى خط ــرائيلية عل ــل االس ــت ان »ردود الفع وأضاف
ــألمم  ــدورة الـــ76 ل ــام ال ــاس أم ــود عب ــس محم الرئي
ــالم  ــريك الس ــاب ش ــد غي ــن جدي ــدت م ــدة أك املتح
اإلســرائيلي، ولــم ترتــق بــأي حــال مــن األحوال ملســتوى 
ــق  ــي صنعهــا الرئيــس لتحقي ــة الت الفرصــة التاريخي
الســالم وفقــا للمرجعيــات الدوليــة وعلــى اســاس حل 
الدولتــني، وهــو مــا كان واضحــا مــن خــالل التصريحــات 
ــي  ــؤول ف ــن مس ــر م ــن أكث ــدرت ع ــي ص ــف الت واملواق

ــرائيلية. ــة اإلس احلكوم

وأشــارت اخلارجيــة الــى »املواقــف اإلســرائيلية املعاديــة 
للســالم التــي حاولــت بشــكل متعمــد التقليــل مــن 
شــأن وأهميــة اخلطــاب عبــر التعامــل معــه بطريقــة 
ــى  ــاء عل ــه بن ــم علي ــارة، أو احلك ــة ت ــة وانتقائي جتزيئي
أيديولوجيــة ظالميــة ومواقــف مســبقة متعنتــة، 
رافضــة أيــة عمليــة سياســية كمــا جــاء علــى لســان 

135  جريدة األيام
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ــر  ــي اكث ــت ف ــي بيني ــرائيلي نفتال ــوزراء االس ــس ال رئي
مــن مناســبة، حيــث عبــرت هــذه املواقــف االســرائيلية 
املســار  لتغييــب  بائســة  محــاوالت  عــن  أيضــا 
ــع  ــت ذرائ ــكال وحت ــن األش ــكل م ــأي ش ــي ب السياس
وحجــج واهيــة، واســتبداله بطروحــات مجتــزأة تصــل 
فــي أحســن أحوالهــا الــى مشــروع الدولــة ذات احلــدود 
املؤقتــة بهــدف تكريــس االحتــالل وتعميــق االســتيطان 
ونظــام الفصــل العنصــري وابتــالع مــا تبقــى مــن أرض 
ــتمرا  ــا مس ــت هروب ــة، وعكس ــة احملتل ــة الغربي الضف
واملفاوضــات  الســالم  عمليــة  اســتحقاقات  مــن 
ــطيني وفقــا  ــب الفلس ــة مــع اجلان املباشــرة واحلقيقي

ــا”. ــة وقراراته ــرعية الدولي للش

وشــددت اخلارجيــة علــى أنهــا ســتتابع على املســتويات 
ــة مــع خطــاب  ــة ردود األفعــال والتفاعــالت الدولي كاف
ــادرة  ــاح املب ــن اجن ــا يضم ــاس مب ــود عب ــس محم الرئي
ــدده  ــذي ح ــي ال ــقف الزمن ــن الس ــطينية ضم الفلس
اخلطــاب، مبــا فــي ذلــك مطالبــة اجملتمــع الدولــي 
املســؤولية  االســرائيلي  اجلانــب  بتحميــل  والــدول 
الكاملــة واملباشــرة ليــس فقــط عــن نتائــج انتهاكاتــه 
وجرائمــه امليدانيــة بحــق الشــعب الفلســطيني، وامنــا 
أيضــا عــن تداعيــات اضاعــة هــذه الفرصــة احلقيقيــة 

ــني. ــل الدولت ــدأ ح ــق مب ــالم وتطبي ــة الس لصناع

وقالــت إن ردود الفعــل االســرائيلية جتــاه خطــاب الرئيس 
ــالم  ــة للس ــة، ومعادي ــة، ومأزوم ــل مرتبك ــي ردود فع ه
الواضــح  التوجــه االســرائيلي  وتنــدرج فــي إطــار 
ــد مــن  ــب املزي ــه لكس ــراع وادارت ــة أمــد الص إلطال
الوقــت الســتكمال تقويــض أيــة فرصــة إلقامــة دولــة 
ــا  ــيادة بعاصمته ــاة وذات س ــة للحي ــطينية قابل فلس

ــرقية. ــدس الش الق

واعتبــرت أن صمــت اجملتمــع الدولي أو تعايشــه مــع ردود 
ــؤا  ــا تواط ــي نظرن ــر ف ــك يعتب ــرائيلية تل ــل اإلس الفع
دوليــا مــع االحتــالل يتحمــل مســؤولياته بشــكل 
الكبــرى  والــدول  الدولــي  األمــن  مباشــر مجلــس 

ــة.136 ــة الدولي والرباعي

عمــرو: »حمــاس« ســرقت أموال الشــعب الفلســطيني 
وســنطالب باســتردادها وفــق القانون

ــس  ــح« يون ــة »فت ــوري حلرك ــس الث ــو اجملل ــال عض ق
ــل  ــة وال حتم ــدة خاص ــاس« أجن ــة »حم ــرو، إن حلرك عم

ــة. ــؤولية وطني مس

»موطنــي«  إلذاعــة  حديــث  فــي  عمــرو  وأضــاف 
وفضائيــة »عــودة«، ان األمــوال التــي صادرتهــا احلكومــة 

ش وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا  136

الســودانية، تؤكــد أن »حمــاس« جمعــت هــذه األمــوال 
ــا،  ــتحوذت عليه ــطيني واس ــعب الفلس ــم الش باس
مؤكــدا أنــه ســتتم املطالبــة بهــا لتعــود خلزينــة دولــة 
فلســطني وفــق القانــون، متمنيــا علــى احلكومــة 
ــا  ــطني ألنه ــة فلس ــوال خلزين ــذه االم ــودانية رد ه الس

ــطيني. ــعب الفلس ــق للش ح

ووضــع حــد  بالتوقــف  وطالــب حركــة »حمــاس« 
للمهزلــة وتنضــم إلى منظمــة التحرير الفلســطينية، 

ــطيني.137 ــعب الفلس ــع للش ــت اجلام البي

ــام  ــن الطع ــن ع ــرى املضرب ــدد األس ــاع ع ارتف
ــى ســبعة إل

ارتفــع عــدد األســرى املضربــني عــن الطعام في ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي إلــى ســبعة، رفضــا العتقالهــم 
اإلداري، بعــد انضمــام األســير حســن شــوكة املضــرب 

منــذ ثمانيــة أيــام.

وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان صحفــي، اليــوم اإلثنني، 
ــمة  ــداد القواس ــفوس، ومق ــد الفس ــيرين كاي أن األس
يواصــالن إضرابهمــا عــن الطعــام ألكثــر مــن شــهرين، 
ــا  ــورة يوًم ــزداد خط ــة ت ــا صحي ــان ظروًف ــث يواجه حي

بعــد يــوم.

ــذ 50  ــه من ــرج إضراب ــالء األع ــير ع ــل األس ــا يواص كم
يومــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 42 يومــا، ورايق بشــارات 

منــذ 37 يومــا، وشــادي أبــو عكــر منــذ 34 يومــا.

ولفــت نــادي األســير إلــى أّن االحتــالل مــاٍض فــي 
تعنتــه ورفضــه االســتجابة ملطلبهــم املتمثــل بإنهــاء 
اعتقالهــم اإلدارّي، فــي محاولــة إليصــال األســرى 
املضربــني إلــى مرحلــة صحيــة صعبــة وخطيــرة، 
ــا  ــة الحًق ــة مزمن ــاكل صحي ــي مش ــم ف ــبب له تتس

يصعــب مواجهتهــا.

وأضــاف أّن القواســمة يقبــع فــي مستشــفى »كابالن« 
اإلســرائيلي، فيمــا يقبــع كل مــن: الفســفوس واألعرج، 
ــة،  ــادة الرمل ــجن »عي ــي س ــارات ف ــواش، وبش ــو ه وأب
ــن  ــي زنازي ــر ف ــو عك ــادي اب ــير ش ــع األس ــا يقب فيم

ــك األســير حســن شــوكة. ــر«، كذل ســجن »عوف

وأشــار إلــى أنــه ورغــم محــاوالت االحتــالل فــي كســر 
ــام،  ــن الطع ــراب ع ــني باإلض ــرى اإلداري ــة األس مواجه
ــي  ــاس ف ــار أس ــك كخي ــي ذل ــون ف ــرى ماض إال أّن األس

ــة. ــذه السياس ــة ه مواجه

وفــي الســياق، تواصــل مجموعــة مــن األســرى اإلداريــني 

137  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا
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اســتمرار  علــى  ردًا  االحتــالل،  حملاكــم  مقاطعتهــا 
االحتــالل فــي سياســته التصعيديــة واالســتمرار فــي 

ــال اإلدارّي. ــى االعتق ــم إل ــد منه ــل املزي حتوي

يذكر أّن عدد األسرى اإلداريني بلغ نحو 520 أسيرا.138

مــن  جديــدة  حزمــة  ســنناقش  اشــتية: 
للخليــل ســتقدم  التــي  املشــاريع 

أكــد رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، أن مجلــس الــوزراء 
ســيناقش فــي جلســته املنعقــدة فــي مدينــة اخلليــل 
ــي  ــاريع الت ــن املش ــدة م ــة جدي ــني، حزم ــوم اإلثن الي

ــون دوالر. ــى 30 ملي ــل ال ــتقدم للمحافظة، تص س

ــة  ــتهل جلس ــه مبس ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي وق
ــيرا  ــن، مش ــى األم ــة إل ــاد بحاج ــة، إن االقتص احلكوم
إلــى أنــه قــرر خــالل اجتماعــه األخيــر مبــدراء األجهــزة 
األمنيــة فــي اخلليــل، زيــادة عــدد أفــراد األمــن العاملــني 

ــون واألمــن. ــل، مبــا يحفــظ ســيادة القان فــي اخللي

وأكــد اشــتية أن احلكومــة ســتفتتح مستشــفى دورا، 
ــول،  ــي حلح ــاس ف ــود عب ــس محم ــفى الرئي ومستش
ــني فــي احلــرم االبراهيمــي  كمــا ســترفع  عــدد العامل

ــيته. ــة قدس حلماي

وأدان رئيــس الــوزراء اســتمرار االحتــالل باســتهداف 
ــا  ــعبنا وأرضن ــدة ش ــى وح ــدا عل ــعبنا، مؤك ــاء ش أبن

ــالل. ــات االحت ــة مخطط ــي مواجه ف

ــوزراء  ــات احملليــة، قــال رئيــس ال وفــي موضــوع االنتخاب
ــات  ــراء االنتخاب ــاس« إج ــض »حم ــوء رف ــى ض ــه عل إن
فــي قطــاع غــزة، فــإن احلكومــة ســتدرس تأجيــل 
إجرائهــا فــي قطــاع غــزة، إلــى املرحلــة الثانيــة، البقــاء 

ــا.139 ــوار مفتوح ــاب احل ب

ــن  ــودان م ــا الس ــي صادرته ــوال الت ــف: األم ــو يوس أب
ــعبنا ــم ش ــت باس ــاس« جمع »حم

 قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
ــي  ــوال الت ــف، إن األم ــو يوس ــل أب ــطينية واص الفلس
صادرتهــا الســودان مــن حركــة »حمــاس« اإلخوانيــة«، 
ــطينية. ــة الفلس ــعب والقضي ــم الش ــت باس جمع

ــي«  ــة »موطن ــث إلذاع ــي حدي ــف ف ــو يوس ــاف أب وأض
وفضائيــة »عــودة«، أنــه كان األولــى حلمــاس أن تعطــي 
ــن  ــا فــي احملافظــات اجلنوبيــة، الذي هــذه األمــوال ألهلن

ــة. ــة وخانق ــية صعب ــا معيش ــون أوضاع يعيش

138  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

139  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

وطنيــة  وحــدة  إلــى  للتوجــه  األوان  آن  أنــه  واكــد 
فلســطينية ملواجهــة االحتــالل وتوجيــه التناقــض 
ــه، مشــددا علــى ضــرورة أن تصــب كل  الرئيســي صوب
ــي  ــي السياس ــد النضال ــار اجله ــي إط ــات ف اإلمكاني

الوطنــي.140

الثاثاء 2021/9/28 

ــي  ــرم اإلبراهيم ــود باحل ــز الصم ــتية: تعزي اش
ــا ــلم أولوياتن ــى س ــي أعل ــة ف ــل القدمي واخللي

ــه  ــالل زيارت ــتية، خ ــد اش ــوزراء د. محم ــس ال ــد رئي أك
وجتولــه فــي باحــات وســاحات وأروقــة احلــرم اإلبراهيمــي 
ــو  ــا ه ــتلبي كل م ــة س ــس، أن احلكوم ــريف، أم الش
مطلــوب لتعزيــز صمــود املواطنــني فــي احلــرم ولبلــدة 
القدميــة مبدينــة اخلليــل، وســتوفر كل مــا هــو مطلــوب 

منهــا فــي هــذا اإلطــار.

وقــال اشــتية: »نحــن موجــودون فــي احلــرم اإلبراهيمــي 
ــذي  ــري ال ــز العنص ــاً للتميي ــاهدنا مناذج ــريف، ش الش
متارســه دولــة االحتــالل مــن خــالل تقســيمها املدينــة 
ــيم  ــوذج للتقس ــرم من ــى H2  وH1 و)أ( و)ب( و)ج(، واحل إل
واحلــرب املمنهجــة علــى املصلــني وعلــى وجودنــا 

ــا«. ــا وتراثن ــا ودينن وتاريخن

ــرم  ــي احل ــود ف ــز الوج ــى تعزي ــنعمل عل ــاف: »س واض
والبلــدة القدميــة ســواء مــن ناحيــة الــكادر البشــري أو 
توفيــر أي احتيــاج مطلــوب مــن احلكومــة يســاهم فــي 

صمــود املواطنــني«.

وتابــع اشــتية »احلــرم اإلبراهيمــي مســجل كجــزء مــن 
التــراث العاملــي لــدى األمم املتحــدة ومنظمة اليونســكو، 
وعليهــم القيــام بدورهــم حلمايــة هــذا التاريــخ الــذي 
ــزء  ــرم ج ــف، احل ــا احلني ــاس دينن ــكل أس ــص بش يخ
ــذي  ــطيني ال ــي الفلس ــهد السياس ــن املش ــاس م أس
وقــع حتــت االحتــالل كجزء مــن أرضنــا عــام 1967 ولذلك 
ــل هــو سياســي،  ــاً ب احلــل فــي احلــرم ليــس حــالً ديني
وحينمــا ينقشــع هــذا االحتــالل عــن فلســطني حتمــاً 
ــريف،  ــي الش ــرم اإلبراهيم ــن احل ــزول ع ــع وي سينقش
ــا  ــات ولدينن ــرم واملقدس ــا للح ــعبنا وفي ــيبقى ش وس

ــطني.141  ــل وفلس ــا وللخلي ــا وتاريخن وتراثن

العثــور علــى ســجل لعمليــات االحتــال قــرب 
بــدو

عثــر فلســطينيون دفتــر مالحظــات تابــع جليــش 

140  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا

141  جريدة القدس
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ــاء  ــدو قض ــدة ب ــي بل ــي اراض ــرائيلي ف ــالل اإلس االحت
القــدس، وذلــك بالقــرب مــن مــكان استشــهاد 3 
نشــطاء مــن حركــة حمــاس، أمــس األول األحــد، ويضم 
ــا  ــي نفذه ــكرية الت ــات العس ــجل العملي ــر س الدفت
ــح إذا  ــم يتض ــث ل ــة، حي ــي املنطق ــالل ف ــش االحت جي

ــات. ــر املالحظ ــترجاع دفت ــالل باس ــح االحت ــا جن م

وأفــاد احمللــل العســكري ملوقــع »والــال« أميــر بوحبــوط، 
أنــه خــالل العمليــة العســكرية التــي قــام بهــا اجليــش 
اإلســرائيلي بالتعــاون مــع القــدس، وخاللهــا مت اغتيــال 
3 مــن عناصــر مــن حمــاس بزعــم أنهــم كانــوا عناصــر 
ــذ  ــون لتنفي ــوا يخطط ــم كان ــم أنه ــاس بزع ــن حم م
ــي  ــي ف ــد بق ــرائيلية، فق ــداف اس ــد أه ــات ض هجم
ــجل  ــل وس ــم تفاصي ــات يض ــر مالحظ ــة دفت املنطق
ــا  ــام به ــش القي ــوي اجلي ــي ين ــات الت ــد العملي مواعي
فــي املنطقــة، حيــث مت العثــور علــى دفتــر املالحظــات 

ــل الفلســطينيني. مــن قب

وأوضــح احمللــل العســكري، بــأن املتحــدث باســم اجليش 
ــا  ــى م ــرد عل ــب وال ــن التعقي ــع ع ــرائيلي امتن اإلس
ــات  ــجل املالحظ ــدان س ــأن فق ــات بش ــن معلوم ورد م
والعمليــات، أو إذا مــا متكــن اجليــش مــن اســتعادة دفتــر 
املالحظــات بشــأن العمليــات العســكرية التــي خطــط 

لهــا فــي املنطقــة.

اجليــش  باســم  العســكري  املتحــدث  واكتفــى 
ــس األول،  ــة أم ــالل عملي ــه »خ ــول إن ــرائيلي بالق اإلس
فقــد دفتــر مالحظــات تابــع لقائــد القــوة العســكرية، 
وبعــد التحقيــق يبــدو أنــه ال يوجــد خــوف مــن تســريب 
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ــر  ــا القتحــام قب مواجهــات فــي نابلــس تصدي
يوســف وقــوع صدامــات فــي البيــرة، واعتقاالت 

فــي بــدو

ــات  ــالل مواجه ــني خ ــن املواطن ــدد م ــس، ع ــب، أم أصي
عنيفــة مــع قــوات االحتــالل فــي مدينــة نابلــس، بعدما 
تصــدى أهالــي املدينــة ملئــات املســتوطنني الذيــن 
اقتحمــوا قبــر يوســف، فيمــا قالــت مصــادر إســرائيلية 

 إن جنديني أصيبا في هذه املواجهات. 
ــطينية  ــة فلس ــادر أمني ــت مص ــل، قال ــي التفاصي ف
إن عشــرات املســتوطنني دخلــوا مقــام »يوســف« 
شــرق نابلــس فجــر أمــس، بحمايــة مشــددة مــن 

 قوات اجليش اإلسرائيلي وأدوا صلوات فيه. 
اندلعــت  عنيفــة  مواجهــات  أن  املصــادر  وتابعــت 
وقــوات  فلســطينيني  شــبان  بــني  املــكان  فــي 
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ناريــة  أعيــرة  أطلقــت  التــي  اإلســرائيلي،  اجليــش 
 وقنابل الغاز املسيل للدموع باجتاههم. 

إن  بيــان،  فــي  األحمــر،  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
ــا  ــات، بينه ــن اإلصاب ــدد م ــع ع ــت م ــا تعامل طواقمه
ــة  ــه، وحال ــي الوج ــفنجي« ف ــاص »اإلس ــة بالرص إصاب
ــرائيلي،  ــكري إس ــب عس ــيارة جي ــل س ــن قب ــس م ده

 إضافة إلى سبع حاالت باالختناق. 
وقالــت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة إن جنديــني أصيبــا 
ــوة  ــاء عب ــا إللق ــرض أحدهم ــر تع ــة إث ــروح طفيف بج
ناســفة محليــة الصنــع، فيمــا تعــرض الثانــي لرشــق 

 باحلجارة خالل املواجهات في نابلس. 
ــش  ــدود واجلي ــرس احل ــن ح ــوات م ــة أن ق ــرت اإلذاع وذك
ــح  ــي ضري ــودي ف ــو 500 يه ــالة نح ــني ص ــت بتأم قام
ــالق  ــهدت إط ــات ش ــى أن املواجه ــيرة إل ــف، مش يوس
ــل  ــرد باملث ــى ال ــا إل ــا دفعه ــوات، م ــى الق ــي عل ــار ح ن

 واستخدام وسائل لتفريق املتظاهرين. 
وفــي القــدس أطلق مســتوطن النار فــي الهــواء بالقرب 
مــن إحــدى املدارس فــي حــي رأس العامود ببلدة ســلوان، 

 ما تسبب بحالة من الهلع بني التالميذ. 
وقــال شــهود عيــان إن مســتوطناً أشــهر ســالحه وبــدأ 
بإطــالق النــار أثنــاء خروج الطالب من شــارع املــدارس في 

 حي رأس العامود، دون أن يبلغ عن إصابات. 
ــني  ــكان اثن ــط امل ــي محي ــالل ف ــوات االحت ــت ق واعتقل
مــن الطــالب املعتــدى عليهــم، فيمــا لــم يبلــغ عــن أي 

إجــراء بحــق املســتوطن مطلــق النــار.143

مخطــط اســتيطاني جديــد إلقامــة خــط 
صــرف صحــي علــى أراضــي ســلفيت

 كشــفت وســائل اعــالم إســرائيلية، عــن مشــروع 
اســتيطاني جديــد، إلقامــة خــط للصــرف الصحــي ميــر 
ــلفيت. ــة س ــرب محافظ ــتيا غ ــدة ديراس ــي بل ــر أراض عب

وأكــد محافــظ ســلفيت اللــواء عبــد اهلل كميــل، فــي 
ــى  ــاء، ضــرورة التحــرك عل ــوم الثالث ــان صحفــي، الي بي
ــر،  ــط اخلطي ــذا اخملط ــف ه ــتويات لوق ــف املس مختل
الدومنــات مــن  الــذي يعنــي االســتيالء علــى آالف 
أراضــي املواطنــني لصالــح التوســع االســتيطاني، ومــن 
شــأنه أن يشــكل كارثــة بيئيــة، داعيــا مجلــس بلــدي 
ــاب  ــع أصح ــل م ــوري والتواص ــرك الف ــتيا للتح ديراس
األراضــي املســتهدفة لتوفيــر األوراق الالزمــة للمرافعــة 

ــة. ــات اخملتص ــدى اجله ــة ل القانوني

ــدان،  ــعيد زي ــتيا س ــة ديراس ــس بلدي ــار رئي ــدوره، أش ب
الــى أن مســار مشــروع الصــرف الصحــي االســتيطاني، 
اعــالم  وســائل  نشــرته  الــذي  االعــالن  بحســب 

143  جريدة األيام
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ــرض 30  ــرات، وبع ــو مت ــول 8 كيل ــد بط ــرائيلية، ميت إس
ــرا. مت

ــل«  ــع »عمانوئي ــني جتم ــط ب ــروع يرب ــاف أن املش وأض
ــرف  ــي تع ــتيا الت ــي ديراس ــرورا بأراض ــتيطاني م االس
مبنطقــة »املســاحيل« و«واد جبــارة« و »واد القعــدة« 

ــا. ــى وادي قان ــوال ال ــاورة وص ــق اجمل واملناط

ــتويات  ــة املس ــى كاف ــة عل ــرك البلدي ــدان حت ــد زي وأك
ــف  ــذي تق ــي، ال ــر القانون ــروع غي ــذا املش ــال ه إلبط

خلفــه جمعيــات اســتيطانية إســرائيلية.

عضــو الكونغــرس نيومــان تؤكــد دعمهــا حلقــوق 
ــي  ــري ف ــر القس ــون التهجي ــن يعان ــيني الذي املقدس

القــدس

احلــزب  عــن  األميركــي  الكونغــرس  أكــدت عضــو 
الدميقراطــي مــاري نيومــان، تضامنهــا ودعمهــا حلقــوق 
الفلســطينيني الذيــن يعانــون مــن التهجيــر القســري 
مــن قبــل االحتــالل فــي القــدس، ومناطــق متفرقــة في 
ــي  ــون الدول ــف للقان ــكل مخال ــة، بش ــة الغربي الضف

ــاني. االنس

النــادي  احتضنــه  لقــاء  خــالل  نيومــان  وشــددت 
الفلســطيني االميركــي، ملمثلــي عــدد مــن املؤسســات 
ــي  ــي االميرك ــع العرب ــي اجملتم ــة ف ــادات الفاعل واالحت
بواليــة الينــوي، علــى دعمهــا الدائــم للقضايــا الهامــة 
ــاالت. ــف اجمل ــي مختل ــا ف ــة وحقوقه ــص اجلالي ــي تخ الت

األربعاء 2021/9/29  

مشــروع اســتعماري جديــد يهــدد بابتــاع آالف 
الدومنــات مــن أراضــي ســلفيت

كشــف أمــس عــن مشــروع اســتيطاني جديد ســيؤدي 
ــة  ــي محافظ ــن أراض ــات م ــادرة آالف الدومن ــى مص إل
ــات  ــدة جتمع ــتوطنون ع ــم مس ــا هاج ــلفيت، فيم س
ســكنية فــي مســافر يطــا بحمايــة اجليــش، وحطمــوا 
ــرات  ــوا عش ــكات وأصاب ــيارات واملمتل ــن الس ــدد م الع
املواطنــني الذيــن حاولــوا التصــدي العتداءاتهــم، كمــا، 
وأصيــب عــدد آخــر مــن املواطنني برصــاص اجليــش خالل 
اقتحامــات ومواجهــات فــي قباطيــة وبيــر الباشــا 

ــل.  ــي اخللي ــروب ف ــم الع ــني ومخي ــة جن مبحافظ

واقتحمــت قــوات االحتــالل فجــر أمــس بلــدة قباطيــة 
ــيط  ــش ومتش ــة تفتي ــذت حمل ــني، ونف ــة جن مبحافظ
ــالل  ــدت خ ــة، امت ــات عنيف ــا مواجه ــعة، تخللته واس
ــرى  ــى الق ــا حت ــدة صباح ــن البل ــش م ــحاب اجلي انس

ــاورة.  ــدات اجمل والبل

باســتراتيجية  تطالــب  الفلســطينية  الفصائــل 
عمــل وطنــي تركــز علــى خيــار الوحــدة واملقاومــة

ــى  ــس، إل ــطينية أم ــة الفلس ــل املقاوم ــت فصائ دع
العــودة الســتلهام روح »انتفاضــة األقصــى« مبناســبة 
ــدة  ــوة موح ــي خط ــاب ف ــا الـــ 21 بالذه ــول ذكراه حل
إطــار  فــي  الشــاملة،  الشــعبية  املقاومــة  نحــو 
اســتراتيجية وطنيــة توحــد شــعبنا وقواه السياســية، 
ــن  ــات م ــارك واملقدس ــى املب ــجد األقص ــة املس حلماي
ــة  ــة بالتحي ــتوطنيه، متوجه ــالل ومس ــس االحت تدني
ألرواح شــهداء شــعبنا وجرحــاه وأســراه الذيــن صنعــوا 
بتضحياتهــم وبدمائهــم مجــداً للقــدس ولفلســطني 

ــة.  ــارك البطول ــي مع ــعبها ف ولش

ــروان  ــير م ــح األس ــة فت ــي حرك ــادي ف ــد القي ــد أك فق
البرغوثــي، »إن معركــة القــدس األخيــرة جســدن مبــدأ 
ــاليب  ــا أس ــل فيه ــي تتكام ــاملة« الت ــة الش »املقاوم

ــا«. ــد فاعليته ــال، وتتعاض ــكال النض وأش

ــالة  ــاركته برس ــالل مش ــي، خ ــادي البرغوث ــد القي وأك
الفلســطينية  »احلركــة  نــدوة  فــي  ســجنه  مــن 
األســيرة اجلغرافيــا السادســة« التــي نظمتهــا مجلــة 
الدراســات الفلســطينية، »أن مشــروع التســوية وصــل 
ــات«. ــن املفاوض ــرن م ــع ق ــد رب ــل بع ــل كام ــى فش إل

ــرة واملســتمرة أثبتــت  ــني أن »معركــة القــدس األخي وب
وأن  ينضــب،  ال  نضالــي  مخــزون  لديــه  شــعبنا  أن 
معاناتــه وآالمــه، مهمــا تبلــغ، لــم ولــن ندفعــه يومــاً 

ــة«. ــة الثابت ــه الوطني ــن حقوق ــي ع ــى التخل إل

العامــة  االنتخابــات  إجنــاز  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
ــدأ  ــى مب ــد عل ــاء، والتأكي ــالث دون إبط ــا الث مبراحله
التعدديــة وســيادة القانــون واحلريــات العامــة والتــداول 

الســلمي للســلطة«.

ــي  ــب السياس ــو املكت ــال عض ــياق، ق ــي ذات الس وف
حلركــة حمــاس حســام بــدرن »إن تصاعــد املقاومــة فــي 
ــو  ــة نح ــا متجه ــئ بأنه ــة ينب ــة احملتل ــة الغربي الضف

ــالل«. ــع االحت ــاملة م ــة الش املواجه

ــة  ــي، أن »الضف ــوار تلفزيون ــالل ح ــدران، خ ــاف ب وأض
ــة  ــي ملقاوم ــا يكف ــني م ــال واملقاوم ــن األبط ــوي م حتت

ــالل«. ــذا االحت ه

وأوضــح أن »هنــاك حالــة تراكميــة فــي املقاومــة 
ــق  ــة نف ــك عملي ــى ذل ــل عل ــة، ويدل ــة الغربي بالضف
ــتباكات  ــي اش ــهداء ف ــاء ش ــة، وارتق ــة البطولي احلري

ــني«. ــدس وجن ــي الق ــلحة ف مس
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وشــدد علــى أن »تركيــز املقاومــة علــى الضفــة الغربية 
ــي  ــتيطان ف ــد واالس ــتهدفة بالتهوي ــا االرض املس ألنه

كل املــدن، وعلــى رأســها القــدس«.

ــة  ــي اجلبه ــة ف ــة املركزي ــو اللجن ــد عض ــدوره، أك ب
الشــعبية محمــود الــرأس، أن تصاعد عمليــات املقاومة 
وإطــالق النــار علــى جنــود االحتــالل واملســتوطنات فــي 
ــعبنا  ــد أن ش ــة، تؤك ــه دالالت مهم ــرة ل ــة األخي اآلون
ــة  ــة احلري ــق انتفاض ــى طري ــة عل ــى ثابت ــير بخط يس
ــة«. ــق احلري ــة نف ــال عملي ــا أبط ــق له ــق الطري ــي ش الت

وقــال الــرأس، فــي تصريــح أمــس: »ولــى زمــن اســتباحة 
مدننــا وقرانــا ومخيماتنــا في الضفــة احملتلة، فالشــباب 
الثائــر ومقاومتنــا األبطال ســيكونون باملرصــاد لالحتالل 
الــذي ســيجابه بالنــار والبــارود فــي أي مدينــة أو قريــة 

أو مخيــم كمــا يحــدث فــي جنــني ونابلــس ورام اهلل«.

أن »دعــوة اجلبهــة العتبــار يــوم اجلمعــة  وأوضــح 
القــادم يومــاً للتصعيــد انتصــاراً لدمــاء شــهداء جنــني 
ــات  ــن محط ــة م ــة مهم ــتكون محط ــدس، س والق
ــس  ــال نابل ــى ان »أبط ــدد عل ــة«. وش ــة احلري انتفاض
ــوار  ــه ث ــاً كتب ــاً مهم ــالل درس ــوا االحت ــس لقن أول أم
ــال  ــع أبط ــب م ــى جن ــاً إل ــعبية جنب ــة الش املقاوم
البندقيــة الثائــرة املنتفضــة دفاعــاً عن األرض واإلنســان 

واملقدســات«.

وخــالل انســحاب اجليــش مــن قباطيــة، أصيــب شــابان 
برصــاص االحتــالل قــرب مفــرق قريــة مثلــث الشــهداء 
ــث  ــطة(، حي ــا بأنهــا متوس ــت إصابتهم ــاورة )وصف اجمل
كان الشــبان أغلقــوا الشــوارع الرئيســية قــرب مدخــل 
قباطيــة وبئــر الباشــا، وهاجمــوا دوريــات االحتــالل 
باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة والعبــوات املصنعــة 

ــة. ــهل عراب ــة س ــى منطق ــاً، حت محلي

ــار  ــاً بعي ــغ 16 عام ــل يبل ــس طف ــاء أم ــب مس وأصي
نــاري فــي بطنــه، خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 
اندلعــت عنــد مدخــل مخيــم العــروب شــمال اخلليــل، 
كمــا واصيــب عــدد آخــر مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق.

ــرة، ومت  ــا خطي ــح بأنه ــل اجلري ــة الطف ــت حال ووصف
ــة ببيــت حلــم.  نقلــه إلــى مستشــفى اجلمعيــة العرب
وكشــفت مصــادر إســرائيلية عــن مشــروع اســتيطاني 

ــد فــي محافظــة ســلفيت. جدي

وقــال محافــظ ســلفيت اللــواء عبــد اهلل كميــل بــأن 
االحتــالل يســعى إلقامــة خــط للصــرف الصحــي 
ــى أن هــذا  ــاً إل ــر اســتيا، الفت ــدة دي ميــر مــن أراضــي بل
املشــروع االســتيطاني ســيؤدي ملصــادرة آالف الدومنــات 

مــن أراضــي املواطنــني، ومــن شــأنه أن يشــكل كارثــة 
ــة.  بيئي

مــن جهانيــه اوضــح رئيــس بلديــة ديــر اســتيا، ســعيد 
زيــدان، أن مســار مشــروع خــط الصــرف الصحــي 
االســتيطاني، وفقــاً ملــا نشــر فــي بعــض املواقــع 
اإلســرائيلية، ميتــد بطول )8 كــم( وبعــرض )30 م(، ويربط 
ــي  ــروراً بأراض ــتيطاني م ــل« االس ــع »عمانوئي ــني جتم ب
ــر اســتيا التــي تعــرف مبنطقــة »املســاحيل« و«وادي  دي
جبــارة« و«وادي القعــدة«، واملناطــق اجملــاورة وصــوالً إلــى 

ــا.144  وادي قان

بينيــت: حمــاس تطالبنــا باإلفــراج عــن مئــات 
األســرى »امللطخــة أيديهــم بالدمــاء« وأنــا 

ــارض أع

أكــد نفتالــي بينيــت رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، أمــس، 
أن حركــة »حمــاس« تطالــب باإلفــراج عــن املئــات ممــن 
ــل  ــاء«، للتوص ــم بالدم ــة أيديه ــم بـــ »امللطخ وصفه
لصفقــة تبــادل أســرى، مشــيراً إلــى أنــه يعــارض مثــل 

هــذه اخلطــوة كمــا عارضهــا ســابقاً.

ــد  ــة موف ــؤال وجه ــى س ــت رداً عل ــوال بيني ــاءت أق ج
ــت  ــاع لبيني ــالل اجتم ــابعة، خ ــة الس ــاة العبري القن
ــه  ــي زيارت ــوه ف ــة رافق ــالم عبري ــائل إع ــي وس ــع ممثل م
لنيويــورك التــي توجــه إليهــا فجــر األحــد، والقــى أمس 
ــدة.  ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــام اجلمعي ــاً أم األول، خطاب

إســرائيل  اســتخدام  عــدم  لــى ســؤال حــول  ورداً 
ــة،  ــى الصفق ــاس« عل ــار »حم ــة إلجب ــاً إضافي ضغوط
ــة  ــذه القضي ــالً: »إن ه ــة قائ ــت باإلجاب ــى بيني اكتف
ــكري  ــي والعس ــتويني السياس ــى املس ــة عل مطروح

ــك.« ــل ذل ــن أج ــة م ــن كل فرص ــث ع ــم البح ويت

ورفــض بينيــت االتهامــات التــي وجهــت ملنســق شــؤون 
ــه  ــوم، بأن ــارون بل ــرائيليني ب ــن اإلس ــرى واملفقودي األس
ــل  ــن أج ــيئاً م ــل ش ــاً دون أن يفع ــال مجان ــى امل يتلق
ــل  ــن أج ــد، م ــل بج ــوم يعم ــال: »بل ــود، وق ــادة اجلن إع
ــتو،  ــرا منغس ــاؤول، وإب ــدن وأورون ش ــدار غول ــادة ه ع

ــيد«. ــام الس وهش

ــن  ــرى واملفقودي ــة األس ــث قضي ــه بح ــى أن ــار إل وأش
خــالل اجتماعــه مــع األمــني العــام لــألمم املتحــدة 

انطونيــو غوتيريــش.

ــاء  ــف أثن ــد اختط ــن ق ــدار غولدي ــه أن ه ــال »أخبرت وق
وقــف إطــالق النــار الــذي أعلنتــه األمم املتحــدة، وبالتالي 
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فــإن مــن واجبــه بصفتــه األمــني العــام للمنظمــة أن 
يبــذل قصــارى جهــده إلعــادة اجلنــود«. 145

العائــق  اإلســرائيلي  االحتــال  »أونكتــاد«: 
ــم  ــطن رغ ــي فلس ــة ف ــام التنمي ــس أم الرئي

صدمــة »كورونــا«

اعتبــر تقريــر أممــي، كُشــف عــن معطياتــه، أمــس، أنــه 
»رغــم شــدة الصدمــة الناجتــة عــن جائحــة »كورونــا« 
أن  إال  الفلســطينية،  احليــاة  مناحــي  شــتى  علــى 
االحتــالل اإلســرائيلي، يظــل هــو العائــق الرئيــس أمــام 

ــة«. ــطينية احملتل ــي األرض الفلس ــة ف التنمي

وأوضــح التقريــر الســنوي ملؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة 
االقتصاديــة  التطــورات  حــول  )أونكتــاد(  والتنميــة 
ــالل  ــن خ ــرض بالتزام ــام 2020، وُع ــطني الع ــي فلس ف
فعاليــة نظمــت افتراضيــاً فــي كل مــن رام اهلل )معهــد 
ــراءات  ــى إج ــة إل ــة، إضاف ــف، أن اجلائح ــاس(، وجني م
االحتــالل، جعلــت العــام املاضــي، األســوأ على الشــعب 

ــة. ــلطة الوطني ــام الس ــذ قي ــطيني من الفلس

وأورد التقريــر »أن التعافــي فــي العــام 2021 ومــا بعــده، 
يتوقــف علــى اإلجــراءات التــي ســتتخذها أو ال تتخذهــا 

ســلطة االحتــالل، ومــدى دعــم اجلهــات املانحــة«.

وأضــاف التقريــر، واســتعرض فصوله مســؤول الشــؤون 
ــد  ــرع: بع ــم األق ــاد« معتص ــي »األونكت ــة ف االقتصادي
ــع  ــاء، تراج ــار الوب ــى انتش ــهر عل ــن ش ــر م ــرور أكث م
النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني بنســبة 4,9% في 
ــر  ــع األخي ــة بالرب ــام 2020، مقارن ــن الع ــع األول م الرب

مــن العــام 2019.

وتابــع: كان الربــع الثانــي هــو األســوأ، اذ تراجعــت جميع 
املؤشــرات االقتصاديــة الرئيســة، حيــث انكمــش النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي بنســبة 18%، ومت إغــالق ثلثي املنشــآت 
بالكامــل، وارتفعــت البطالــة إلــى نســبة 39%، بينمــا 
انخفــض االســتثمار والتصديــر والــواردات بشــكل حــاد.

ولفــت إلــى »أن األزمــة اجتاحــت كافــة قطاعــات 
االقتصــاد، مبــا فــي ذلــك الســياحة، والبنــاء، واخلدمــات 
انكمــش  وقــد  والزراعيــة،  الصناعيــة  والقطاعــات 
االقتصــاد الفلســطيني فــي العــام 2020 بنســبة 
11,5% مقارنــة بالعــام 2019، وهــو ثانــي أســوأ انكمــاش 
ــى  ــة إل ــدل البطال ــع مع ــام 1994، وارتف ــذ الع ــه من ل
26% حتــى مــع انخفــاض معــدل املشــاركة فــي القــوة 
ــي 2019 و2020. ــني عام ــى 41% ب ــن 44% إل ــة م العامل

145  جريدة القدس

وبــني »أنــه حتــى قبــل ظهــور فيــروس كورونا املســتجد، 
كان االقتصــاد الفلســطيني فــي حالــة تفــكك وعــدم 
ــة  ــية واالقتصادي ــة السياس ــمت البيئ ــتقرار، واتس اس
ــتمر،  ــور املس ــرة بالتده ــنوات األخي ــي الس ــة ف العام
فالقاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الفلســطيني فــي 
حالــة ضعــف، مــع تعمــق التفــاوت اجلغرافي، وتشــّظي 
ــإن  ــه، ف ــت نفس ــي الوق ــطينية، وف ــواق الفلس األس
القيــود املفروضــة مــن االحتــالل علــى اســتيراد عوامــل 
ــة  ــائر فادح ــي خس ــببت ف ــا، تس ــاج والتكنولوجي اإلنت

ــة«. ــت اإلنتاجي وأضعف

واملــوارد  األراضــي،  فقــدان  اســتمرار  إلــى  وأشــار 
الطبيعيــة ملصلحــة املســتوطنات بــال هــوادة، وكذلــك 
تســرب املــوارد املاليــة إلــى اخلزينــة اإلســرائيلية، وتضرر 
ــات  ــذي طــال، والعملي االقتصــاد فــي غــزة باحلصــار ال

ــررة. ــكرية املتك العس

وبــني أن تصاعــد التهديــد مــن قبــل ســلطة االحتــالل، 
بضــم مســاحات واســعة مــن الضفــة، فاقــم األمــور 
ــالن  ــر اع ــبت إث ــي نش ــة الت ــى األزم ــاً إل ــوءاً، منوه س
ســلطات االحتــالل عــن خطــط بهــذا الصــدد، وامتنــاع 
الســلطة عــن تســلم أمــوال املقاصــة ألشــهر، مــا أدى 
إلــى حرمــان الســلطة مــن 68% مــن إيراداتهــا املاليــة، 

ودخولهــا فــي أزمــة ماليــة خانقــة لنصــف العــام.

كمــا تطــرق التقريــر إلــى العــدوان اإلســرائيلي األخيــر 
علــى قطــاع غــزة خــالل أيــار املاضــي، وجــاء فــي 
ــن  ــالً م ــزي أص ــاد الغ ــه االقتص ــي في ــع يعان ــل وض ظ
تبعــات احلصــار، وغيرهــا مــن املمارســات اإلســرائيلية 

ــنوات. ــذ س ــة من املتواصل

ــاء،  ــل الوب ــى قب ــان، حت ــن الزم ــود م ــتدرك: لعق واس
ــار  ــن حص ــاده م ــطيني، واقتص ــعب الفلس ــى الش عان
ــى  ــة عل ــود الصارم ــت القي ــرى، وظل ــة أو بأخ بطريق
االقتصــادي  والنشــاط  والســلع  تنقــل األشــخاص 
ــوة  ــذت ق ــا نف ــام 2000، عندم ــذ الع ــاً من ــاً يومي واقع
االحتــالل، سياســة اإلغــالق باســتخدام نظــام مركــب 
للتحكــم فــي التنقــل. فــي غضــون ذلــك، منــذ عــام 

ــم. ــار محك ــزة حلص ــاع غ ــع قط 2007، يخض

ــاق  ــر أن التوســع االســتيطاني يقــوض آف وأكــد التقري
حــل الدولتــني، وحــذر »مــن أن املســتوطنات، جتــرد 
الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه ومــوارده الطبيعيــة، 
فضــالً عــن حقــه غيــر القابــل للتصــرف فــي التنميــة، 

ــاق حــل الدولتــني«. ــالل وتقــوض آف وترســخ االحت

وأوضــح أنــه بحكــم »أن الســلطة تأسســت فــي إطــار 
ــر  ــذا األم ــإن ه ــود، ف ــد القي ــد ومتزاي ــي مقي سياس
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ــوارد،  ــن امل ــر م ــر بكثي ــؤوليات أكب ــا، مبس ــل كاهله أثق
ــا«.146 ــاح له ــاتي املت ــز السياس واحلي

احملامــي محاجنــة: األســرى الســتة فــي زنازيــن 
انفراديــة وظــروف صعبــة

ــن  ــاع ع ــوكل بالدف ــة امل ــد محاجن ــي خال ــال احملام  ق
ــن  ــتة الذي ــرى الس ــة، إن األس ــد عارض ــير محم األس
انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« وأعــاد االحتالل 
اعتقالهــم، يتعرضــون لظــروف اعتقاليــة صعبــة 

ــانية. ــر إنس ــدا وغي ــية ج وقاس

ــا«،  ــع »وف ــي م ــال هاتف ــي اتص ــة، ف ــاف محاجن وأض
ــون  ــتة ال يعرف ــرى الس ــاء، إن األس ــوم األربع ــاء الي مس
ــون  ــار، ويتعرض ــن النه ــل م ــون اللي ــت، وال يعرف الوق
لعمليــات حتقيــق متواصلــة علــى مــدار الســاعة مــن 

ــالل. ــرات االحت ــاط مخاب ــل ضب قب

ــمح  ــم يس ــوم ل ــى الي ــم وحت ــذ اعتقاله ــاف، من وأض
ــى  ــول عل ــهم، واحلص ــل مالبس ــالل بتبدي ــم االحت له
أبســط احلقــوق اإلنســانية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا 
ــذ  ــة من ــن انفرادي ــي زنازي ــون ف ــو يقبع ــرى، وه األس

ــم. اعتقاله

وكانــت محكمــة االحتــالل مــددت صبــاح اليــوم، 
ــل،  ــد املقب ــوم األح ــة ي ــتة لغاي ــرى الس ــال األس اعتق
باإلضافــة إلــى خمســة أســرى آخرين يدعــي االحتــالل 
ــتروا  ــتة وتس ــرى الس ــاعدة لألس ــوا املس ــم »قدم أنه

ــجن”. ــن الس ــروب م ــة اله ــى عملي عل

ــذ القــرار  مجلــس األمــن يعقــد جلســة ملتابعــة تنفي
ــتيطان ــأن االس 2334 بش

ــوم األربعــاء،  ــي، مســاء الي عقــد مجلــس األمــن الدول
جلســة ملتابعــة تنفيــذ القرار 2334 بشــأن االســتيطان، 
ومتابعــة اســتفزازات جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
ــن  ــني م ــر املواطن ــازل، وتهجي ــر املن ــه، وتدمي وانتهاكات
أحيــاء القــدس احملتلة، مــن خــالل تقريــر األمــني العــام 

لــألمم املتحــدة.

وينساند يطالب إسرائيل بتنفيذ القرار 2334

ــرق  ــي الش ــالم ف ــة الس ــي لعملي ــق األمم ــال املنس وق
ــني  ــر األم ــه لتقري ــي عرض ــالند، ف ــور وينس ــط ت األوس
ــرائيل  ــو إس ــرار 2334 يدع ــدة، إن الق ــألمم املتح ــام ل الع
ــك  ــي ذل ــا ف ــتيطانية، مب ــطة االس ــف األنش ــى وق إل

ــذه. ــرائيل بتنفي ــا إس ــرقية، مطالب ــدس الش الق
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وأكــد وينســالند أن املســتوطنات كافــة غيــر شــرعية 
ــال  ــه حي ــن قلق ــا ع ــي، معرب ــون الدول ــب القان مبوج
اســتمرار قــوات االحتــالل بهــدم منــازل املواطنــني 
ــي،  ــن املبان ــدد م ــى ع ــتيالء عل ــطينيني واالس الفلس
ــى  ــب عل ــه يج ــد أن ــا أك ــا، كم ــة دولي ــا املمول منه

ــالء. ــدم واإلخ ــات اله ــف عملي ــرائيل وق إس

وأكــد أن االحتالل دمــر 302 مــن املبانــي الفلســطينية 
أو وضعــت ســلطات االحتــالل اليــد عليهــا خــالل العام 
ــطينيا  ــالل 24 فلس ــوات االحت ــت ق ــا قتل ــاري، كم اجل
ــرت 433  ــة، وهج ــرة املاضي ــالل الفت ــاء خ ــم نس بينه
شــخصا بينهــم 251 طفــال جــراء عمليــات هــدم 

ــطينية. ــازل فلس من

وقــال إن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تواجــه 
أزمــة ماليــة تؤثــر علــى قدرتهــا باســترداد احلــق األدنــى 

ــب. ــرف الروات ــق ص ــات وتعي ــن النفق م

ــل  ــف املتص ــتمرار العن ــراء اس ــه ج ــن قلق ــرب ع وأع
باملســتوطنات بالضفــة الغربيــة احملتلــة مبــا فــي ذلــك 
القــدس الشــرقية، مؤكــدا أنه يجــب دخول املســاعدات 
اإلنســانية والضروريــة إلــى قطــاع غــزة بشــكل دائــم 

لتحقيــق االســتقرار واالنعــاش االقتصــادي.

ممثل الواليات املتحدة

ــات املتحــدة، إن الظــروف  مــن جانبــه، قــال ممثــل الوالي
احلاليــة صعبــة وتدعــو للقلــق، ولكــن هنــاك خطــوات 
ميكــن أن نتخذهــا لتحســني احليــاة للفلســطينيني 

ــرائيليني. واإلس

ودعــا إلــى الوصــول لغــزة بشــكل مســتدام ودون 
ــر يجــب أن تبقــى مفتوحــة للعبــور  عراقيــل، وأن املعاب
ــواد  التجــاري ونقــل املســاعدات اإلنســانية وضمــان امل
ــن  ــار، و«نح ــادة اإلعم ــي وإع ــود التعاف ــة جله املطلوب
ــع  ــى وض ــزة، ونتمن ــي غ ــاه ف ــن املي ــد م ــة ملزي بحاج
ــاه  ــبكات املي ــل ش ــادة تأهي ــان إع ــاه لضم ــب املي أنابي

ــزة«. ــي غ ف

ــون  ــاهمت بـــ300 ملي ــدة س ــات املتح ــال إن الوالي وق
ــز  ــة العج ــي معاجل ــاعدة ف ــا للمس ــروا، داعي دوالر لألون
ــن 500  ــر م ــم ألكث ــرص تعلي ــدم ف ــي تق ــروا الت لألون

ــة. ــي املنطق ــل ف ــف طف أل

ــذ  ــى تنفي ــرائيل إل ــو إس ــيك يدع ــل املكس ممث
ــن 4332 ــس األم ــرار مجل ق

وقــال ممثــل املكســيك: »نحــن قلقــون إزاء غيــاب تقــدم 
ــة الســالم فــي الشــرق األوســط،  ملمــوس فــي عملي
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ــا  ــكل عائق ــا يش ــا، م ــتيالء عليه ــاك أراٍض مت االس وهن
أمــام القانــون الدولــي وأمــام الســالم«.

ودعــا إســرائيل إلــى تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 2334، 
ــن  ــطينيني م ــق الفلس ــي تعي ــر الت ــف كل التدابي ووق

الوصــول مليــاه الشــرب.

كمــا دعــا إســرائيل لتفــادي اســتخدام القــوة املفرطــة 
ضــد املتظاهريــن الفلســطينيني، مرحبــا بــكل املبادرات 
الداعيــة إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة ورفــع احلصــار عنــه 

بشــكل كامــل.

كذلــك دعــا إلقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة 
والقــدس الشــرقية عاصمــة لهــا، وقــال إن املكســيك 
ــة فــي فلســطني مــن  ــة الصحي قدمــت دعمــا للرعاي

ــروا«. خــالل »األون

ــتيطانية  ــاريع االس ــون إزاء املش ــج: قلق ــة النروي ممثل
ــة ــر القانوني غي

مــن جانبهــا، قالــت ممثلــة النرويــج، إن االســتيطان لــه 
آثــار ســلبية فــي الضفــة، ونحــن قلقــون إزاء املشــاريع 
االســتيطانية غيــر القانونيــة مبوجــب القانــون الدولــي، 
ــة  ــة إنشــاء دول ــف وتقــوض إمكاني فهــي تغــذي العن

فلســطينية مرتبطــة وقــادرة علــى العيــش.

املنــازل  هــدم  مــن  منزعجــة  بالدهــا  أن   وأكــدت 
الفلســطينية، وقلقــة إزاء األوضــاع في الضفــة الغربية 
وأوضــاع األطفــال الذيــن هــم ضحايــا للعنف، مشــددة 
ــه ال ينبغــي اســتهداف األطفــال وتعريضهــم  علــى أن
ــة. ــة خاص ــى حماي ــوا عل ــب أن يحصل ــل يج ــر، ب للخط

وقالــت، مــن املشــجع أن نــرى عــودة األوضــاع فــي 
غــزة لشــيء مــن االســتقرار، ومــن الضــروري أن تصــل 
ــود  ــا أن جه ــا، كم ــاج إليه ــن يحت ــكل م ــاعدة ل املس
ــة  ــة حلماي ــا، داعي ــي تعزيزه ــار ينبغ ــالق الن ــف إط وق

ــزة. ــاع غ ــي قط ــني ف املدني

ممثــل الهنــد: ندعــم حــل الدولتــن وإقامــة دولــة 
مســتقلة فلســطينية 

حــل  »ندعــم  الهنــد:  جمهوريــة  ممثــل  وقــال 
ــتقلة وذات  ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــني، وإقام الدولت
ــن  ــرائيل بأم ــع إس ــب م ــى جن ــا إل ــيادة، تعيش جنب س

واســتقرار«.

ــة  ــادة العملي ــة إلع ــة املبذول ــود الدولي ــاد باجله وأش
الســلمية، معربــا عــن أملــه بــأن تقــود للوصــول 
ــتئناف  ــرورة اس ــى ض ــا إل ــليم، داعي ــاه الس ــى االجت إل

املفاوضــات.

وشــدد علــى أهميــة حتقيــق التنميــة االقتصاديــة 
ــراكة  ــى الش ــيرا إل ــطني، مش ــي فلس ــة ف واالجتماعي

ــطني. ــد وفلس ــني الهن ــة ب ــة القائم الهام

ــاء  ــة الســماح بدخــول معــدات البن ــى أهمي ولفــت إل
إلــى قطــاع غــزة، الــذي مــن شــأنه أن يســهل عمليــة 
إعــادة اإلعمــار، مشــيرا إلــى ضــرورة اإلســراع فــي حتقيق 

ذلــك مــن خــالل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــدة ووكال ــدور األمم املتح ــاد ب وأش
الالجئــني )األونــروا(، ومــا تقدمــه مــن مســاعدات 
ــزة. ــاع غ ــي قط ــة ف ــني، خاص ــاة الالجئ ــن معان ــف م تخف

ــر  ــادي التدابي ــى تف ــرائيل إل ــو إس ــيا يدع ــل روس ممث
األحاديــة وأعمــال التهجيــر واالســتيطان

ــادي  ــى تف ــرائيل إل ــة إس ــيا االحتادي ــل روس ــا ممث ودع
التدابيــر األحاديــة وأعمــال التهجيــر واالســتيطان.

فــي  تقــدم  أي  إلــى حتقيــق  االفتقــار  »ان  وأضــاف 
ــا  ــى املنطقــة، وعلين ــر عل ــة الفلســطينية يؤث القضي
أن ندفــع باجتــاه عمليــة الســالم، ونســعى إلــى حتقيــق 
الســلمية  العمليــة  إلعــادة  والعمــل  االســتقرار 
ــى  ــة، عل ــات املوقع ــق االتفاقي ــح وف ــار الصحي للمس
أســاس مبــدأ حــل الدولتــني واألطــر القانونيــة املتعارف 

ــا«. عليه

ودعــا إلــى العمــل لضمــان وصــول املســاعدات لقطــاع 
ــطيني،  ــاد الفلس ــم االقتص ــة دع ــدا أهمي ــزة، مؤك غ
خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، ودعــا األطــراف 

ــروا. ــم لألون ــدمي الدع ــني لتق واملانح

للعمليــة  العــودة  جلهــود  بــالده  تشــجيع  وأكــد 
ــق  ــى عات ــع عل ــك يق ــى أن ذل ــيرا إل ــلمية، مش الس

الرباعيــة. اجملموعــة 

ممثــل الصــن: املســتوطنات مــن أهــم املســائل التــي 
تؤثــر فــي آفــاق حــل الدولتــن

وقــال ممثــل الصــني إن مســألة املســتوطنات من أهــم 
ــرار  ــني، وق ــل الدولت ــاق ح ــي آف ــر ف ــي تؤث ــائل الت املس
مجلــس األمــن 2334 أشــار بوضــوح إلــى أن األنشــطة 
االســتيطانية فــي األرض الفلســطينية احملتلــة تنتهــك 
ــر  ــي، كمــا أن إســرائيل اســتمرت بتدمي ــون الدول القان
وهــدم منــازل الفلســطينيني، وطردهــم وتوســيع نطاق 
املســتوطنات، إضافــة إلــى أن العنــف ضــد املدنيــني قــد 

زاد أيضــا.

ودعــا إســرائيل إلــى تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة، والعــودة إلــى املســار الصحيــح لتنفيــذ حــل 
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الدولتــني، واالمتثــال ملبــادرة الســالم العربيــة.

ــة األمم  ــي برعاي ــر دول ــد مؤمت ــالده لعق ــد ب ــد تأيي وأك
ــس  ــي مجل ــني ف ــاء الدائم ــاركة األعض ــدة، ومبش املتح
ــي  ــوذ ف ــر ونف ــا تأثي ــي له ــدول الت ــا ال ــن، داعي األم
ــر. ــرف دون آخ ــة لط ــاء األولوي ــادي إعط ــى تف ــة عل املنطق

ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة العام ــالل املناقش ــاف: خ وأض
مســألة  كانــت  املاضيــة،  القليلــة  األيــام  خــالل 
التطــرق  مت  التــي  املســائل  أكثــر  مــن  فلســطني 
ــة  ــا لقضي ــن دعمه ــت ع ــدول أعرب ــة ال ــا، وغالبي له
فلســطني العادلــة، كــي يحصــل هــذا الشــعب علــى 
حقوقــه، ويكــون هنــاك حــل عــادل وشــامل للمســألة 
الفلســطينية، وذلــك يعكــس مشــاعر اجملتمــع الدولــي 
بشــأن العدالــة والنصــاف، والصــني مســتعدة للعمــل 
للنهــوض بالســالم مــن خــالل تدابيــر عــدة، وللتخفيف 
مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني ولتســوية األوضــاع 

ــدوء. ــا لله لعودته

ممثــل تونــس: يجــب التحــرك بشــكل عملــي لوضــع 
حــد للمأســاة التــي طــال أمدهــا

وجــدد ممثــل تونــس لــدى مجلــس األمن تأكيــده علــى 
احلقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ــه  ــن أمل ــا ع ــتقلة، معرب ــه املس ــة دولت ــره وإقام مصي
فــي أن تتضافــر اجلهــود وتتركــز حــول ســبل التحــرك 
ــال  ــي ط ــاة الت ــد للمأس ــع ح ــي لوض ــكل عمل بش
ــاذ  ــا وإنف ــلوبة ألصحابه ــوق املس ــادة احلق ــا، وإع أمده

ــون. القان

وأكــد أن العالــم أثبــت مــن خــالل بيانــات قادتــه وكبــار 
مســؤوليه، مــدى اإلجمــاع الدولــي حــول ضــرورة وضــع 
ــالل  ــاة الشــعب الفلســطيني، وإنهــاء االحت حــد ملعان
ــدود  ــى ح ــيادة عل ــتقلة ذات الس ــة املس ــة الدول وإقام
ــا  ــرقية، مطالب ــدس الش ــا الق ــام 1967 وعاصمته ع
ــاق  ــب ميث ــؤولياته مبوج ــل مس ــن بتحم ــس األم مجل
األمم املتحــدة لضمــان تنفيــذ قراراتــه ذات الصلــة، وحث 
ســلطات االحتــالل علــى االمتثــال لقــرارات الشــرعية 

ــة. الدولي

ــة  ــع للمجموع ــاع الواس ــذا اإلجم ــام ه ــاف: أم وأض
الدوليــة، يبقــى التســاؤل قائًمــا، وهــو متــى سنشــهد 
حتــركا دوليــا لكســر اجلمــود الــذي تــردت فيــه عمليــة 
الســالم وتيســير عــودة املفاوضــات مــن أجــل التوصــل 
إلــى حــل عــادل ودائم وشــامل للقضيــة الفلســطينية 
ــرارات األمم املتحــدة؟ ــة وق ــات الدولي ــى أســاس املرجعي عل

وتابــع: مــا زلنــا علــى ثقــة بقــدرة اجملموعــة الدوليــة، مبا 

ــة للشــرق  ــة الدولي ــك مجلــس األمــن والرباعي فــي ذل
األوســط واجلــوار اإلقليمــي، علــى خلــق آفــاق حقيقيــة 
ــز مقومــات االســتقرار  ــا ميكــن مــن تعزي للتســوية، مب
ــم  ــن ندع ــة، ونح ــي املنطق ــلم ف ــن والس ــون األم وص
ــي للســالم  ــرح عقــد مؤمتــر دول فــي هــذا اإلطــار مقت

ــة الدوليــة فــي أقــرب اآلجــال. ــة الرباعي برعاي

وأشــار إلــى أن االنســداد فــي أفــق التوصــل إلــى 
ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــني الش ــراع ومتك ــوية الص تس
اســترداد حقوقــه املشــروعة، يقابلــه إمعــان ســلطات 
االحتــالل بفــرض سياســة األمــر الواقــع عبــر مواصلــة 
اخملططــات االســتيطانية، ومحاولــة تغييــر الوضــع 
الدميغرافــي والتاريخــي والقانونــي فــي مدينــة القــدس، 
ــكان  ــريد الس ــوت وتش ــدم البي ــي ه ــا ف ــي قدم واملض

ــزة. ــى غ ــار عل ــرض احلص ــي ف ــتمرار ف واالس

وأردف: نهيب باجملموعــة الدوليــة، ال ســيما مجلــس 
األمــن، حتمــل مســؤولياتها كاملــة حلمــل القــوة 
ــب  ــا مبوج ــرام التزاماته ــى احت ــالل عل ــة باالحت القائم
القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني، والتوقــف 
عــن انتهاكاتهــا ومشــاريعها االســتيطانية وأي أعمــال 
ــن  ــد م ــو مزي ــاع نح ــع األوض ــأنها دف ــن ش ــة، م أحادي
لتحقيــق  فرصــة  أي  وتقويــض  والتصعيــد  التــأزم 

ــة. ــي املنطق ــن ف ــتقرار واألم ــادة االس ــالم، وإع الس

ــام بقــرارات مجلــس األمــن ذات  ــزام الت ــى االلت ودعــا إل
الصلــة، وآخرهــا القــرار 2334، وضــرورة توفيــر احلمايــة 
املســتوطنني  عنــف  إزاء  الفلســطينيني  للســكان 

ــوة. ــرط للق ــتخدامها املف ــالل واس ــوات االحت وق

وشــدد علــى أهميــة تيســير وصــول املســاعدات 
اإلنســانية إلــى قطــاع غــزة احملاصــر دون معوقــات، 
ــع  ــال: نتطل ــار، وق ــادة اإلعم ــة إع ــن عرقل ــاع ع واالمتن
ــع مــن مســتوى االســتجابة اإلنســانية فــي  ــى الرف إل
ــة  ــل املســتدام لوكال ــة، وضمــان التموي األراضــي احملتل
االونــروا، إضافــة للتأكيــد علــى أهميــة مواصلــة جهود 

ــطينية. ــة الفلس املصاحل

ممثــل كينيــا: نديــن أعمــال العنــف اإلســرائيلية 
2334 قــرار  وانتهاكهــا 

ــال  ــع أعم ــن جمي ــس األم ــي مجل ــا ف ــل كيني وأدان ممث
ــي  ــا ف ــرار 2334 مب ــاك الق ــرائيلية، وانته ــف اإلس العن
ذلــك األعمــال واالســتفزازية والتحريــض علــى العنــف، 
ــة  ــدم البني ــر وه ــي، وتدمي ــاب اجلماع ــرد، والعق والط

ــة. التحتي

وقــال إن التنفيــذ الفعــال والكامــل للقــرار يعنــي 
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معاجلــة مســألة املســتوطنات، وإمكانيــة العيــش 
إســرائيل  إقامــة  وإن  الدولتــني،  حــل  إطــار  فــي 
للمســتوطنات فــي األرض الفلســطينية، مبــا فــي ذلــك 
ــى  ــي، ويبق ــون الدول ــك القان ــرقية، ينته ــدس الش الق
عائقــا أمــام تفعيــل رؤيــا حــل الدولتــني، مشــددا علــى 
ــالم. ــب بس ــى جن ــا إل ــا جنب ــب أن يعيش ــني يج أن الطرف

ــزة،  ــاع غ ــار قط ــادة إعم ــة إلع ــود الرامي ــب باجله ورح
داعيــا إلــى دعــم وكالــة »األونــروا« ملواجهــة التحديــات 
األرض  أمــام  املاثلــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

الفلســطينية.

إدارة ســجون االحتــالل تشــرع بتنفيــذ حملــة إجــراءات 
تنكيليــة بحــق األســرى

رام اهلل 29-9-2021 وفــا- شــرعت إدارة ســجون االحتالل 
ــراءات  ــة إج ــذ حمل ــاء، بتنفي ــوم األربع ــرائيلي، الي اإلس
تنكيليــة وعقابيــة جديــدة بحــق األســرى فــي مختلف 

املعتقــالت.

إن هــذه  واحملرريــن،  وقالــت هيئــة شــؤون األســرى 
ــع  ــار جمي ــا اعتب ــرارات منه ــدة ق ــت بع ــراءات متثل اإلج
ــم  ــجونها بأنه ــل س ــن داخ ــني احملتجزي ــرى األمني األس
»خطيــرون ويشــكلون مصــدر تهديــد«، كذلــك تنفيــذ 
حملــة تنقــالت بــني صفوفهــم، بحيــث يتــم نقلهــم 
ــرة كل  ــرف، وم ــني الغ ــم ب ــهر وتوزيعه ــرة كل 6 أش م

ــجون. ــي الس ــام ف ــني األقس ــنة ب س

إدارة  التــي تقــوم بهــا  أن اإلجــراءات  إلــى  ولفتــت 
الفتــرة  فــي  تضاعفــت  والتــي  االحتــالل  ســجون 
األخيــرة، جــاءت بهــدف التنغيــص علــى األســرى بــكل 
ــر،  ــم أكث ــاق عليه ــق اخلن ــل حياتهــم، وتضي تفاصي

ــاق. ــر ال تط ــل األس ــم داخ ــل حياته جلع

مــن ناحيتــه، أكــد نــادي األســير، أن إدارة ســجون 
ــى  ــدة عل ــراءات جدي ــرض إج ــي ف ــة ف ــالل ماضي االحت
األســرى متــس حياتهــم التنظيميــة، إضافــة إلــى 

االســتمرار فــي عمليــات العــزل والنقــل.

وأضــاف أن إدارة ســجن »جلبــوع« أبلغــت األســرى أنــه 
ــجن  ــي س ــم )8( ف ــى قس ــم إل ــا نقله ــيتم قريب س
ــة  ــت أبلغتهــم ســابقا باحتمالي »رميــون«، بعــد أن كان
ــم )180(  ــه وعدده ــني في ــرى القابع ــة األس ــل بقي نق
أســيرا إلــى ســجون أخــرى، فــي حــني رد األســرى بأنــه 

ــرار. ــض للق ــان ورف ــراءات عصي ــاك إج ــيكون هن س

وفــي الســياق ذاته، أبلغــت إدارة ســجن »رميون« األســرى 
ــجن،  ــل الس ــم داخ ــر له ــة تدوي ــتبدأ بعملي ــا س أنه
ــي  ــرف ف ــى الغ ــم إل ــن غرفه ــم م ــم نقله ــث يت بحي

ــد  ــدة تزي ــير م ــى األس ــى ال يبق ــرى، حت ــام األخ األقس
ــس  ــي نف ــى ف ــم، وال يبق ــس القس ــي نف ــام ف ــن ع ع

ــهر. ــتة أش ــن س ــد ع ــدة تزي ــة م الغرف

ولفــت نــادي األســير، إلــى أن إدارة الســجون بــدأت 
تدريجًيــا بفــرض إجــراءات جديــدة خطيــرة، متــس احليــاة 
ــرى،  ــل األس ــا بنق ــذ قيامه ــرى، من ــة لألس التنظيمي
ــتمرار  ــام، واالس ــل األقس ــم داخ ــم وتفريقه وتوزيعه
هــذه  مــن  بحقهم. وحــذر  التنكيليــة  باإلجــراءات 
اإلجــراءات التــي متــس منجــزات احلركــة األســيرة، 

ــة. ــاة التنظيمي ــب احلي ــكّل صل وتُش

مــن  وحتذيــر  االضــراب  يواصلــون  أســرى  ســبعة 
أحدهــم استشــهاد 

ــرى  ــد األس ــهاد أح ــن استش ــير، م ــادي األس ــذر ن ح
ــم  ــا العتقاله ــام، رفض ــن الطع ــني ع ــبعة املضرب الس
ــل  ــي ظ ــب، ف ــي صع ــع صح ــرون بوض ــث مي اإلداري، حي
عــدم وجــود أي حلــول واضحــة مــن إدارة ســجون 

االحتــالل اإلســرائيلي.

وقــال مديــر عــام نــادي األســير عبــد اهلل الزغــاري، فــي 
حديــث إلذاعــة »صــوت فلســطني«، اليــوم األربعــاء، إن 
حالــة مــن التوتــر ال تــزال تســود ســجون االحتــالل فــي 
ظــل اســتمرار االعتــداءات علــى األســرى بشــكل عــام 

وأســرى حركــة اجلهــاد االســالمي بشــكل خــاص.

ــي  ــما ف ــوا قس ــن أحرق ــرى الذي ــى أن األس ــت إل ولف
ــة  ســجن »النقــب« ميــرون بظــروف غايــة فــي الصعوب
ــخصية  ــم الش ــم وأغراضه ــحب كل احتياجاته ومت س
ــزل  ــن الع ــي زنازي ــيرا ف ــا زال 150 أس ــم، وم وأغطيته

ــرادي. االنف

وأكــد الزغــاري أن األســرى يحضــرون أنفســهم خلطوات 
ســجون  إدارة  لتنكــر  نظــرا  احتجاجيــة،  نضاليــة 
ــة. ــابيع املاضي ــالل األس ــه خ ــاق علي ــا مت االتف ــالل مل االحت

ويواصــل ســبعة أســرى إضرابهــم املفتــوح عــن الطعام 
رفضــا العتقالهــم اإلداري وهــم: كايــد الفســفوس 
ــا،  ــذ 70 يوم ــمة من ــداد القواس ــا، ومق ــذ 77 يوم من
وعــالء األعــرج منــذ 52 يومــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 
ــو  ــادي أب ــا، وش ــذ 39 يوم ــارات من ــق بش ــا، وراي 44 يوم
عكــر منــذ 36 يومــا، وآخرهــم األســير حســن شــوكة 

ــام. ــذ 10 أي املضــرب من

ــا  ــالن«، فيم ــفى »كاب ــي مستش ــمة ف ــع القواس ويقب
ــواش،  ــو ه ــرج، وأب ــفوس، واألع ــن: الفس ــع كل م يقب
وبشــارات فــي ســجن »عيــادة الرملــة«، أمــا األســيرين 
شــادي أبــو عكــر، وحســن شــوكة فيقبعــان فــي زنازين 
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ســجن »عوفــر”.

فــي  اخلارجــي  االســتثمار  رصيــد  دوالر  مليــار   3.3
فلســطني

 قــال اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، وســلطة النقــد، 
االقتصــاد  اســتثمارات  أرصــدة  بــني  التفــاوت  إن 
الفلســطيني املوظفــة خــارج فلســطني، وأرصــدة 
االقتصــاد  فــي  املوظفــة  األجنبيــة  االســتثمارات 
االلتزامــات   – اخلارجيــة  )األصــول  الفلســطيني 
األجنبيــة(، حتــى نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 
ــون  ــت 3,338 ملي ــة بلغ ــرا، وبقيم ــزال كبي ــاري ال ي اجل
دوالر أميركــي، بارتفــاع بلغــت نســبته 15% مقارنــة مــع 

الربــع الســابق.

وأوضــح اإلحصــاء وســلطة النقــد فــي تقريــر مشــترك 
حــول االســتثمار الدولــي والديْــن اخلارجــي، وزعــت 
ــول  ــدة أص ــي أرص ــاء، أن إجمال ــوم األربع ــه الي نتائج
ــغ  ــارج بل ــي اخل ــتثمرة ف ــطيني املس ــاد الفلس االقتص
8,958 مليــون دوالر أميركــي، موزعــة بــني اســتثمار 
أجنبــي مباشــر بنســبة 4%، واســتثمارات حافظــة %17، 
ــع( %70،  ــة والودائ ــا العمل ــرى )أهمه ــتثمارات أخ واس

ــة %9. ــول احتياطي وأص

شــكلت  فقــد  القطاعــي،  املســتوى  علــى  أمــا 
ــي  ــدة ف ــوك )أرص ــاع البن ــة لقط ــتثمارات اخلارجي االس
ــة  ــتثمارات احلافظ ــدوق، واس ــي الصن ــد ف ــارج، ونق اخل
فــي اخلــارج( 70% مــن إجمالــي األصــول اخلارجيــة 

الفلســطيني. لالقتصــاد 

فــي املقابــل، بلــغ إجمالــي أرصــدة اخلصــوم األجنبيــة 
)االلتزامــات( علــى االقتصــاد الفلســطيني )أرصــدة 
غيــر املقيمــني املســتثمرة فــي فلســطني( حوالــي 
5,620 مليــون دوالر أميركــي، توزعــت بــني اســتثمار 
ــة  ــتثمارات حافظ ــبة 51%، واس ــر بنس ــي مباش أجنب
ــع  ــروض والودائ ــا الق ــرى )أهمه ــتثمارات أخ 13%، واس

ــي %36. ــارج( بحوال ــن اخل م

أمــا علــى املســتوى القطاعــي، شــكلت االســتثمارات 
األجنبيــة فــي قطــاع البنــوك حوالــي 35% مــن إجمالــي 

اخلصــوم األجنبيــة علــى االقتصــاد الفلســطيني.

وأشــارت النتائــج األوليــة إلــى أن إجمالــي رصيــد الديــن 
ــة الفلســطينية  ــى القطاعــات االقتصادي اخلارجــي عل
ــة  ــي نهاي ــون دوالر أميرك ــي 2,052 ملي ــغ حوال ــد بل ق
الربــع الثانــي 2021، بارتفــاع بلغــت نســبته 1% مقارنــة 
ــاع  ــى القط ــن عل ــني دي ــت ب ــابق، توزع ــع الس ــع الرب م
ــبة %33  ــوك بنس ــاع البن ــبة 64%، وقط ــي بنس احلكوم

ــي  ــة ف ــارف العامل ــي املص ــني ف ــر املقيم ــع غي )ودائ
ــة  ــركات املالي ــرى )الش ــات األخ ــطني(، والقطاع فلس
غيــر املصرفيــة، والشــركات غيــر املاليــة، واملؤسســات 
ــراض  ــبة 2%، واالقت ــية( بنس ــر املعيش ــة، واألس األهلي

ــبة %1. ــبة بنس ــة املنتس ــركات التابع ــني الش ب

اخلميس 2021/9/30 

متديد توقيف أسرى »نفق احلرية«

قــادت  جديــدة  معلومــات  عــن  الكشــف 
طريقهــم علــى  للتعــرف 

ــرى  ــف األس ــس توقي ــالل، أم ــة االحت ــددت محكم م
الســتة، الذيــن متكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم مــن 
ــة  ــدة خمس ــم، مل ــد اعتقاله ــوع« وأعي ــجن »جلب س
ــدمي  ــم، وتق ــق معه ــتكمال التحقي ــة اس ــام، بذريع أي
لوائــح االتهــام لنيايــة االحتــالل. وأوضحــت هيئــة 
شــؤون األســرى واحملرريــن، فــي بيــان صحفي، أن اجللســة 
ــاع  ــم دف ــور طاق ــق »زووم« ، بحض ــر تطبي ــدت عب عق

ــة. ــن الهيئ ــني م ــبعة محام ــن س ــون م مك

ــم،  ــد توقيفه ــرى متدي ــن ج ــرى الذي ــت، أن األس وأضاف
هــم: محمــود عارضــة، ومحمــد عارضــة، وأيهــم 
كممجــي، ومناضــل نفيعــات، وزكريــا زبيــدي، ويعقــوب 

ــادري.  ق

ــرى  ــة أس ــف خمس ــد توقي ــه مت متدي ــى أن ــارت إل وأش
ــي  ــي مرع ــرين، وقص ــو اش ــود أب ــم: محم ــن، وه آخري

ــرادات. ــاد ج ــر، وإي ــو بك ــد أب ــر، ومحم ــو بك ــي أب وعل

يشــار إلــى أن االحتــالل كان قــد أعــاد اعتقــال األســير 
ــرب  ــة ق ــد العارض ــير محم ــب األس ــى جان ــدي إل الزبي
قريــة أم الغنــم فــي منطقــة اجلليــل األســفل بتاريــخ 
ــيرين  ــال األس ــاد اعتق ــك أع ــاري، وكذل ــول اجل 11 أيل
ــاري  ــول اجل ــخ 10 أيل ــة بتاري ــود العارض ــادري ومحم ق
ــخ  فــي الناصــرة، واألســيرين كممجــي ونفيعــات بتاري
19 أيلــول مــن مدينــة جنــني، وذلــك بعــد متكنهــم مــن 
ــجن  ــفل س ــره أس ــق مت حف ــر نف ــم عب ــزاع حريته انت

ــوع«.  »جلب

فــي الســياق ذاتــه، قــال احملامــي خالــد محاجنــة املوكل 
ــرى  ــة، إن األس ــد العارض ــير محم ــن األس ــاع ع بالدف
ــروف  ــون لظ ــم، يتعرض ــوا حريته ــن انتزع ــتة الذي الس

ــر إنســانية. ــة وقاســية جــداً غي اعتقاليــة صعب

وأضــاف، فــي اتصــال هاتفــي مــع »وفــا«، مســاء أمــس، 
إن األســرى الســتة ال يعرفــون الوقــت، وال يعرفــون الليل 
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ــة  ــق متواصل ــات حتقي ــون لعملي ــار، ويتعرض ــن النه م
علــى مــدار الســاعة مــن قبــل ضبــاط مخابــرات 

ــالل. االحت

ــمح  ــم يس ــوم ل ــى الي ــم وحت ــذ اعتقاله ــع »من وتاب
ــى  ــول عل ــهم، واحلص ــل مالبس ــالل بتبدي ــم االحت له
أبســط احلقــوق اإلنســانية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا 
ــذ  ــة من ــن انفرادي ــي زنازي ــون ف ــم يقبع ــرى، وه األس

اعتقالهــم«.147

»العليــا اإلســرائيلية تؤجــل البــت فــي إخــاء 
ــف  ــل جتري ــى تأجي ــادق عل ــر وتص ــان األحم اخل

ــرب رام اهلل ــاً ق ــاً زراعي 071 دومن

ــى  ــس، عل ــرائيلية، أم ــا اإلس ــة العلي ــت احملكم وافق
ــر،  ــان األحم ــة اخل ــي قري ــالء أهال ــل وإخ ــل ترحي تأجي

ــة.  ــهر إضافي ــتة أش ــدة س ــدس، مل ــرق الق ش

ــد  ــة شــؤون اجلــدار واالســتيطان ولي ــال رئيــس هيئ وق
عســاف فــي اتصــال هاتفــي لـــ »وفــا«، إن قــرار احملكمــة 
يأتــي فــي ظــل اســتمرار ضغــط اجملتمــع الدولــي 
ــل  ــى أن الترحي ــة عل ــة الدولي ــة اجلنائي ــد احملكم وتأكي

ــرب«. ــة ح ــة »جرمي مبثاب

ــدم أو  ــات ه ــدي ألي عملي ــتعدون للتص ــاف: »مس وأض
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــلطات االحت ــا س ــد تنفذه ــل ق ترحي

ــة. ــة اخلــان األحمــر البدوي ــي قري ف

وأشــار إلــى أن حكومــة االحتــالل لديهــا مخطــط منــذ 
عــام 1967 لترحيــل التجمعــات البدوية، ليس الشــرقية 
ومناطــق »ج«، والتــي مينــع فيهــا ترخيــص املبانــي، 
وعمــل مخطــط هيكلــي لهــا، أو حتــى االعتــراف بهــا، 
ــبكات  ــات بش ــذه التجمع ــط ه ــع رب ــى من ــة إل إضاف

ــاء، وبنــاء املــدارس فيهــا. امليــاه والكهرب

وقــال: »حاولــت ســلطات االحتــالل إجبــار أهالــي اخلــان 
األحمــر علــى املغــادرة بالقــوة، ولكنهــا فشــلت بســبب 
الصمــود االســطوري لهــم، وأيضــاً بســبب صــدور 
ــة  ــذر احلكوم ــذي ح ــة، وال ــة الدولي ــن اجلنائي ــرار م ق
ــة،  ــدم القري ــر أو ه ــام بتهجي ــن القي ــرائيلية م اإلس
والتجمعــات احمليطــة بهــا فــي املنطقــة التــي تســمى 
)E(، واعتبــرت ذلــك مبثابــة »جرميــة حــرب«، إضافــة إلــى 
اجلهــد الدبلوماســي واملوقــف الدولــي الكبيــر الداعــم 
لبقــاء الفلســطينيني فــي أراضيهــم، وأيضــاً املوقــف 
ــي  ــض للتعاط ــهم الراف ــي أنفس ــن األهال ــم م احلاس

ــة«. ــراف بالقري ــاء، واالعت ــول، دون البق ــة حل ــع أي م

147  جريدة القدس

ويحيــط بقريــة اخلــان األحمــر عــدد مــن املســتوطناتت، 
ــالل  ــتهدفها االحت ــي يس ــي الت ــن األراض ــع ضم وتق
اإلســرائيلي لتنفيــذ مشــروعه االســتيطاني املســمى 

 .»E1«

ــان  ــة اخل ــكان قري ــر س ــة تهجي ــذ عملي ــر أن تنفي يذك
األحمــر وهدمهــا، مــن شــأنه التمهيــد إلقامة مشــاريع 
ــا،  ــن محيطه ــة ع ــدس احملتل ــزل الق ــتيطانية تع اس

ــمني. ــى قس ــة إل ــة الغربي ــم الضف وتقس

مــن جانبهــا حــذرت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي 
ــة  ــة اجلنوبي ــي املنطق ــا، وف ــل الباب ــر وجب ــان األحم اخل
ــو ديــس، مــن قــرارات التأجيــل التــي  ــة وأب مــن العيزري
ــي  ــا ف ــة العلي ــالل واحملكم ــة االحت ــن حكوم ــدر م تص
أن إســرائيل تتهــرب  األونــة األخيرةوأمــس. وقالــت 
وتســعى لتجميــد وتأجيــل قراراتهــا الســابقة بإخــالء 
ــط  ــن محي ــطينيني م ــر الفلس ــر وتهجي ــان األحم اخل
ــد  ــات التهوي ــن مخطط ــا ضم ــدس وباديته ــن الق مدي

ــدى.  ــدة امل بعي

ودعــت القــوى إلــى اســتمرار دعــم صمــود التجمعــات 
ــر  ــان األ؛م ــي اخل ــا وف ــدس ومحيطه ــي الق ــة ف البدوي
ــيط  ــات وتنش ــذه التجمع ــاندة ه ــا ومس ــل الباب وجب

ــا.148  ــت فيه الفعاليات

كشف تفاصيل جديدة عن »الهروب العظيم«

عــن  نقــالً  أمــس،  »هآرتــس«،  صحيفــة  كشــفت 
تفاصيــل  اإلســرائيلية،  الرســمية  التحقيقــات 
التــي  العظيــم«  »الهــروب  عمليــة  عــن  جديــدة 
ــق  ــالل نف ــن خ ــطينيني م ــرى فلس ــتة أس ــا س نفذه
ــاطته  ــوا بوس ــوع، ومتكن ــجن جلب ــفل س ــروه أس حف

 من انتزاع حريتهم في 6 أيلول اجلاري. 
التحقيــق  نتائــج  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 
ــون  ــي كان ــدأ ف ــر ب ــى أن احلف ــت إل ــرائيلية توصل اإلس
العارضــة  محمــود  األســير  جنــح  إذ  املاضــي،  األول 
حــوض  حتــت  وضــع  الــذي  الغطــاء  رفــع  فــي 
ــه كان  ــف أن ــة، واكتش ــاض الغرف ــي مرح ــلة ف املغس

 يغطي فراغاً يقع بني أساسات السجن. 
ــة  ــى أن اخلط ــالل إل ــرطة االحت ــرات ش ــير تقدي وتش
اطلــع  اليــوم  ذلــك  فــي  بلورتهــا  متــت  التــي 
عليهــا بــني 10 - 15 أســيراً، مــن بينهــم الســتة 
آخــرون  وأربعــة  الهــروب،  عمليــة  نفــذوا  الذيــن 
مــن  وكان  اإلســالمي،  اجلهــاد  حلركــة  ينتمــون 

 املتوقع اإلفراج عنهم في الفترة احلالية. 
ووفــق مزاعــم االحتالل، فهناك شــكوك بأنهم ســاعدوا 
فــي حراســة الغرفــة وإخفــاء الفتحــة ومراقبــة مجيء 

148  جريدة القدس
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الســجانني، إذ إن اثنــني منهمــا كانــا يقبعان فــي الغرفة 
التــي حــدث فيهــا الهــروب ومت اســتبدالهما بكممجــي 

 والزبيدي قبل بضعة أيام من التنفيذ. 
وأشــارت »هآرتــس« إلــى أن عمليــة احلفــر قادهــا مناضل 
نفيعــات ومحمــود العارضــة وآخــرون، وقــد اســتخدموا 
قطعــاً مــن احلديــد كانــت توجــد حتــت أرضيــة الغرفــة، 
ــذي  ــراب ال ــا الت ــوم، أم ــن األملني ــي م ــاً وصوان وصحون
والصــرف  اجملــاري  فتحــات  فــي  فــوزع  إخراجــه  مت 
الصحــي التــي توجــد فــي أرجــاء الســجن، وفــي 

 حاويات القمامة وأماكن أخرى. 
فــي  كانــت  احلفــر  أشــهر  »خــالل  وتابعــت: 
لكنهــا  املواســير،  فــي  مشــاكل  الســجن 
املهنيــني  أو  الســجانني  شــكوك  تثــر  لــم 

 الذين مت استدعائهم ملعاجلتها«. 
ونقلــت الصحيفــة عــن األســرى، خــالل التحقيــق 
ــي  ــا ف ــط له ــرب مت التخطي ــة اله ــم، أن عملي معه
ــد  ــن بع ــران، لك ــد الغف ــوم عي ــم ي ــي تت ــة ك البداي
ــوم  ــو الي ــول، وه ــي 7 أيل ــا ف ــوم تنفيذه ــدد ي ــك حت ذل
ــه  ــذي تقلــص في ــة وال ــد رأس الســنة العبري األول لعي

 مصلحة السجون والشرطة من عملها. 
املوعــد  علــى  أيــام  بضعــة  »قبــل  وأردفــت: 
التــراب  تراكــم  أن  مــن  خافــوا  لــه،  اخملطــط 
اخلطــة،  لكشــف  ســتؤدي  املتكــررة  واملشــاكل 

 لذلك قرروا تبكير عملية الهرب بيوم«. 
وبحســب الصحيفــة العبريــة، فهنــاك شــكوك أنهــم 
قامــوا باالتصــال مع فلســطينيني يقيمون في إســرائيل 
دون تصاريــح، واتفقــوا معهــم علــى مســاعدتهم 
ــر  ــى جنــني بعــد الهــرب، ولكــن تبكي فــي الوصــول إل
الهــرب بيــوم جعلهــم يبقــون دون مســاعدة، إلــى 
ــة الهــرب كان بســبب  ــدي لعملي ــب أن ضــم الزبي جان
عالقتــه مــع الســلطة الفلســطينية، واســتهدف 

 املساعدة في الوصول إلى جنني. 
زكريــا  األســير  عــن  العبريــة  الصحيفــة  ونقلــت 
الزبيــدي قولــه، خــالل التحقيــق معــه: إنــه عنــد 
ــذ  ــوم تنفي ــي ي ــالً، ف ــف لي ــدة والنص ــاعة الواح الس
ــتة  ــرج الس ــني، خ ــد واإلثن ــي األح ــني يوَم ــة، ب العملي
ــتكمل  ــذي اس ــق ال ــي النف ــاروا ف ــة وس ــن الغرف م

 حفره، قبل بضع ساعات من ذلك. 
وواصلــت الصحيفــة: »األســرى قالــوا: إن مــن قــاد 
عمليــة اخلــروج همــا محمــود ومحمــد العارضــة، 
شــهادات  إلــى  اســتندت  التــي  الزحــف  عمليــة 
تقــدر  الشــرطة  جمعتهــا  ومعلومــات  األســرى 
مت  إلــى 30 دقيقــة. فــي الســاعة 1:49 ليــالً  بـــ20 
ــام  ــا ق ــرى عندم ــن األس ــة ع ــات األولي ــي املعلوم تلق
ســائق ســيارة عموميــة مــر مــن املنطقــة بإبــالغ 

 الشرطة عن مشبوهني قرب السجن«. 

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن األســرى توجهــوا إلــى قرية 
ــراً  ــاعة 4:50 فج ــد الس ــك عن ــق ذل ــورة، إذ مت توثي الناع
بكاميــرا حمايــة، الفتة إلــى أن تقديرات األجهــزة األمنية 
أنهــم اختــاروا القريــة التــي تبعــد 7.5 كم عن الســجن 

.  بسبب ضوء املسجد الذي شاهدوه 
إلــى  وصلــوا  عندمــا  فإنهــم  التحقيقــات،  ووفــق 
عــن  الكشــف  دون  املســجد  إلــى  دخلــوا  القريــة 
هويتهــم، ومكثــوا فيــه 20 دقيقــة، قامــوا فيهــا 
باســتبدال مالبســهم، وعندمــا خرجــوا أرادوا احلصــول 
علــى ســيارة، لكنهــم لــم ينجحــوا فــي ذلــك، 

 وحصلوا على الطعام من مخبز محلي. 
ــرار  ــذوا ق ــم اتخ ــة، فإنه ــة العبري ــب الصحيف وبحس
االنفصــال بــني الســاعة اخلامســة والسادســة، واختــار 
محمــود العارضــة مهنــدس العمليــة وصديقــه يعقوب 
قــادري التوجــه مــن الناعــورة غربــا، ومــرا عبــر محميــة 
ــال  ــولم«، وواص ــة »س ــرب قري ــه« ق ــات هموري »جفع

 طريقهما إلى الشمال نحو الناصرة. 
وخــالل التحقيــق معهــم، أكــد العارضــة وقــادري أنهما 
تنــاوال قطعــاً مــن احللــوى أثنــاء الهــرب قامــا بشــرائها 
ــن  ــار م ــه واخلض ــى الفواك ــة إل ــجن، إضاف ــي الس ف
احلقــول التــي توجــد حولهمــا، مثــل القثائيــات والرمــان 

 واحلمضيات وشربوا مياهاً من أنابيب الري. 
فتوجهــا  العارضــة  ومحمــد  الزبيــدي  زكريــا  أمــا 
ــو  ــماالً نح ــارا ش ــورة وس ــة للناع ــة اجلنوبي ــر البواب عب
طمــرة، ومــن هنــاك توجهــا شــرقاً إلــى منطقــة 
ــور«،  ــار تب ــى »ه ــاً إل ــا غرب ــت«، وبعده ــس »غزي كيبوت
ــد  ــغ أح ــادري أبل ــة وق ــال العارض ــاب اعتق ــي أعق وف
ســكان القــرى فــي املنطقــة أن هنــاك أشــخاصاً 
طلبــوا منــه أثنــاء ســفره فــي تراكتــور قــرب أم الغنــم 

 املساعدة في الوصول إلى قرية إكسال. 
وذكــرت الصحيفــة أن قوة مشــتركة للشــرطة واجليش 
وصلــت إلــى املــكان وشــخصت آثار حــذاء كانت تشــبه 
ــار حــذاء وجــدت قــرب فتحــة اخلــروج مــن الســجن،  آث

وفــي الســاعة اخلامســة مت اعتقالهمــا.149

اعتقــاالت واســعة بالضفــة والقــدس بينهــم 
طبيــب مســتوطنون يقتحمــون »األقصــى« 

ــن ــادة فيغل بقي

ــة  ــالت املداهم ــس، حم ــالل، أم ــوات االحت ــت ق واصل
ــة  ــن الضف ــة م ــات مختلف ــي محافظ ــاالت ف واالعتق
الغربيــة، وكان بــني املعتقلــني طبيــب مــن بلــدة بيــت 

سيرا قرب رام اهلل. 

ففــي القــدس اعتقلــت قــوات االحتــالل خمســة 

149  جريدة األيام
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أيــوب  محليــة  مصــادر  بحســب  هــم  مواطنــني، 
اخلضــور، بعــد أن داهمــت منزلــه فــي بلــدة بــّدو، 
فــي  متفرقــة  أحيــاء  مــن  املواطنــني  مــن  وعــدد 
الهــدرة،  الســالم  عبــد  منهــم:  عــرف  القــدس، 
ــد  ــور، ومحم ــدة الط ــن بل ــوى م ــو اله ــد داود أب ومحم
ســعيدة، وعــز الديــن طوطــح مــن بيــت حنينــا، 

 بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. 
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كمــا 

 أسيراً محرراً من بلدة حزما. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
الشــاب عــودة أحمــد عســكر اخلطيــب )26 عامــاً(، بعــد 

 أن داهمت منزله، واستجوبت ساكنيه. 
وفــي رام اهلل، اعتقلــت قــوات االحتــالل الطبيــب عبــد 
ــة،  ــدة بيــت ســيرا غــرب املدين ــي اخلضــور مــن بل الغن

 عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته. 
كمــا اعتقلــت الشــاب مجــدي ســليم حمدان مــن بلدة 

 بيت سيرا، أيضاً، خالل عودته من السفر. 
قــوات  بــأن  أمنيــة  أفــادت مصــادر  اخلليــل،  وفــي 
االحتــالل اعتقلــت الشــابني رامــي خالــد العويــوي )25 
ــد أن  ــاً( بع ــمي )27 عام ــي القواس ــد عل ــاً(، ومحم عام

 داهمت منزليهما في املدينة، وفتشتهما. 
الفتــى  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  وفــي 
أســامة ماهــر قبهــا عنــد مفــرق قريــة كفيــرت، 

 قرب بلدة يعبد جنوب غربي املدينة. 
كمــا اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية الشــاب عــز الدين 

 أبو زيد، أثناء تواجده داخل اخلط األخضر. 
ــرائيلي،  ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق ــس، اعتقل ــاء أم ومس
أســيرين محرريــن علــى حاجــز حــوارة العســكري 

ــس. ــوب نابل جن

وقــال مديــر نــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور: 
إن االحتــالل اعتقــل األســيرين احملرريــن محمــد لطفــي 
ــد  ــي عب ــن عل ــز حس ــد العزي ــرب، وعب ــو ال ــني أب أم
ــني،  ــوب جن ــة جن ــدة قباطي ــن بل ــرب م ــو ال ــرمي أب الك

ــوارة.150 ــز ح ــى حاج ــك عل وذل

مشــروع قانــون إســرائيلي ملصــادرة تســجيات 
كاميــرات املراقبــة دون أمــر قضائــي

تعمــل ما تســمى وزارة القضــاء اإلســرائيلية على تقدمي 
ــجيالت  ــادرة تس ــرطة مص ــح للش ــون يتي ــروع قان مش
كاميــرات املراقبــة دون احلاجــة الســتصدار أمــر قضائــي 
ــة  ــر لصحيف ــف تقري ــا كش ــب م ــك، بحس ــرّع ذل يش
ــي  ــك ف ــرورة ذل ــاء »ض ــس، بادع ــاء أم ــس«، مس »هآرت

 ظل تنامي اجلرمية في اجملتمع العربي«. 
اإلســرائيلية  القضــاء  وزارة  أن  التقريــر  وذكــر 

150  جريدة األيام

بطلــب  القانــون  ملشــروع  التحضيــرات  تســتكمل 
القانــون  ويلغــي  اإلســرائيلية،  الشــرطة  مــن 
تقييــدات علــى رجــال الشــرطة ويوســع احلــاالت 
اقتحــام  فيهــا  الشــرطة  لضبــاط  ميكــن  التــي 

 منزل أو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي. 
ــار  ــي انتش ــرطة تدع ــى أن الش ــس« إل ــارت »هآرت وأش
ظاهــرة حــذف تســجيالت كاميــرات املراقبــة التــي توثق 
ــرطة  ــل الش ــا تعم ــة، بينم ــدات عربي ــي بل ــني ف اجملرم
ــون  ــاً أن القان ــي، علم ــر قضائ ــى أم ــول عل ــى احلص عل
ــه دون  ــى وتفتيش ــول مبن ــرطة دخ ــح للش ــي يتي احلال
أمــر قضائــي فــي إحــدى احلــاالت التاليــة: إذا كان لــدى 
ــة  ــكاب جرمي ــاد بارت ــة لالعتق ــباب ُمقنع ــرطة أس الش
فــي املــكان، أو إذا جلــأ مالــك املــكان إلــى الشــرطة، أو إذا 

 دخل شخص فار من الشرطة إلى املبنى. 
ووفقــاً ملشــروع القانــون اجلديــد، يُســمح لعناصــر 
الشــرطة دخــول مبنــى دون أمــر قضائــي »عندمــا 
يكــون هنــاك اشــتباه معقــول فــي وجــود شــيء 
مرتبــط بجرميــة خطيــرة ميكــن أن يكــون مبثابــة دليــل 
ــاً علــى الفــور  علــى اجلرميــة، ويكــون التفتيــش مطلوب

 للحيلولة دون اختفاء األدلة أو إتالفها«. 
»اجلرميــة  فــإن  القانــون،  مشــروع  وبحســب 
عليهــا  يعاقــب  التــي  اجلرميــة  هــي  اخلطيــرة« 

 بالسجن عشر سنوات على األقل. 
وجــاء فــي املذكــرة التفســيرية ملشــروع القانــون، 
فــي  تصاعــدت  العربــي  اجملتمــع  فــي  »اجلرميــة  أن 
ــاة  ــن حي ــة م ــاً باهظ ــي أثمان ــرة، وجتب ــنوات األخي الس
فــي  القضــاء  وزارة  وعــددت  واألبريــاء«،  املتورطــني 
مشــروع القانــون أمثلــة علــى جرائــم إطــالق نــار 

 وابتزاز واجتار بالسالح في اجملتمع العربي. 
تزويــد  إلــى  القانــون  مشــروع  »يهــدف  وأضافــت: 
الشــرطة بــاألدوات التــي تســمح لهــا باحلصــول علــى 
ــون  ــا تك ــة، عندم ــن احملكم ــر م ــى دون أم ــة حت األدل
هنــاك مخــاوف مــن إخفــاء األدلــة أو تشــويهها، 
بطريقــة تــؤدي إلــى تقليــل فــرص حــل جرائــم خطيــرة 
حجــم  زيــادة  عــن  فضــالً  القضائيــة،  واملالحقــة 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــة املضبوط ــلحة واألدوات القتالي األس

 من شأنه ردع اجملرمني عن ارتكاب اجلرائم«. 
كمــا جــاء فــي مشــروع القانــون أنــه »فــي كثيــر مــن 
ــي، جتــد الشــرطة  اجلرائــم اخلطيــرة فــي اجملتمــع العرب
صعوبــة فــي احلصــول علــى تعــاون جلمــع األدلــة 
ــية  ــة الرئيس ــع الصعوب ــدان. تنب ــي املي ــهادات ف والش
فــي حتديــد مــكان املشــتبه بهــم فــي ارتــكاب اجلرائــم، 
ــح،  ــاب املصال ــل أصح ــن قب ــة م ــويش األدل ــن تش م
ــرات  ــجيالت الكامي ــذف تس ــي ح ــى ف ــا يتجل ــو م وه
ــاص،  ــاء اخل ــي الفض ــة ف ــكان اجلرمي ــي م ــة ف املوضوع
ــي  ــا. ف ــي اختفائه ــاحات، أو ف ــركات أو الس ــل الش مث
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ــادث  ــرات احل ــذه الكامي ــق ه ــان، توث ــن األحي ــر م كثي
اإلجرامــي قيــد التحقيــق أو األدلــة التــي قــد تســاعد 

ــق«.151 ــير التحقي ــدم س ــي تق ــر ف ــكل كبي بش

ــن  ــة الل ــى طلب ــدي عل ــالل يعت ــي: االحت ــوم الثان للي
ــتهم ــى مدرس ــول إل ــن الوص ــم م ــرقية ومينعه الش

ــس،  ــوم اخلمي ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــدت ق اعت
ــن  ــم م ــرقية ومنعته ــن الش ــة الل ــة قري ــى طلب عل
ــن  ــاوية- الل ــة الس ــتهم )مدرس ــى مدرس ــول إل الوص
الثانويــة اخملتلطــة( الواقعــة علــى شــارع رام اهلل – 

ــي. ــس الرئيس نابل

وأفــاد مراســلنا، بــأن جنــود االحتــالل اقتحمــوا القريــة 
ومتركــزوا علــى مدخلهــا، وألقــوا قنابــل الصــوت باجتــاه 
الطلبــة ومنعوهــم مــن الوصــول إلــى مدرســتهم، مــا 

أدى النــدالع مواجهــات فــي املــكان.
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