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اجلمعة 1/10/2021

ــم أم،  ــن، بينه ــة مواطن ــدم ثالث ــالل يع االحت
فــي الـقـــدس وبـرقـــن ومـخـيـــم الـبـريــــج

ــة  ــم أُم ألربع ــني بينه ــة مواطن ــس، ثالث ــهد، أم اسُتش
ــا  ــي ارتكبته ــدام ميدان ــم إع ــالث جرائ ــي ث ــال ف أطف
ــدة  ــة وبل ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــالل ف ــوات االحت ق
ــالء  ــاب ع ــا الش ــج، وراح ضحيته ــم البري ــني ومخي برق
ناصــر محمــد زيــود )22 عامــاً(، واملواطنــة إســراء خالــد 
عــارف خزمييــة )30 عامــاً( واملواطــن محمــد عبــد الكــرمي 

ــاً(. عمــار )40 عام

االحتــالل  قــوات  أعدمــت  القــدس،  مدينــة  ففــي 
ــاً(  ــة )30 عام ــد خزميي ــراء خال ــة إس ــاص املواطن بالرص
مــن بلــدة قباطيــة وهــي أُم ألربعــة أطفــال، عنــد بــاب 
السلســلة أحــد أبــواب املســجد األقصــى مــن اجلهــة 
اخلارجيــة، وذلــك بزعــم محاولتهــا تنفيــذ عمليــة 

ــن. طع

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن جنــود االحتــالل أطلقــوا 
الرصــاص احلــي بكثافــة صــوب الشــهيدة خزمييــة، مــا 

أدى إلــى استشــهادها.

ــه ال  ــة، إن عائلت ــؤاد خزميي ــهيدة ف ــقيق الش ــال ش وق
متتلــك أي تفاصيــل واضحــة حتــى اللحظــة، حــول مــا 
جــرى مــع شــقيقته، وال تعــرف مــكان احتجــاز االحتالل 
جلثمانهــا، مشــيراً، إلــى أن شــقيقته الشــهيدة أُم 
ألربعــة أطفــال أكبرهــم لــم يتجــاوز مــن العمــر عشــر 

ســنوات، وهــم تولــني، وعامــر، وورد، وســاجي.

وبينــت صديقــات الشــهيدة أنهــا كانــت طالبــة 
ــؤون  ــة بالش ــة مهتم ــة، وكاتب ــي اجلامع ــة ف متفوق

الوطنيــة وخاصــة قضايــا األســرى والشــهداء.

وادعــت شــرطة االحتــالل فــي بيــان، أن الشــهيدة 
ــاط شــرطة باســتخدام أداة حــادة،  ــت طعــن ضب حاول
ــني  ــات ب ــوع إصاب ــور، دون وق ــى الف ــا« عل ومت »حتييده

ــلة. ــاب السلس ــد ب ــزة عن ــوات املتمرك الق

ــرت  ــالل، انتش ــوات االحت ــإن ق ــان، ف ــهود عي ــق ش ووف
فــي منطقــة بــاب السلســلة، ومنعــت الوصــول 
ــم  ــا، رغ ــها وفحصه ــت بتفتيش ــهيدة وقام ــى الش إل
إصابتهــا بالغــة اخلطــورة وعــدم قدرتهــا علــى احلركــة، 
ــجد  ــواب املس ــت أب ــا أغلق ــهادها، فيم ــل استش قب
األقصــى والبلــدة القدميــة بالكامــل، ومنعــت الدخــول 
إليهــا أو اخلــروج منهــا، تزامنــاً مــع توجــه الطلبــة إلــى 
مدارســهم والعمــال واملوظفــني إلــى أماكــن عملهــم، 

وانتشــرت فــي شــوارع القــدس، ونصبــت احلواجــز 
ــات. ــت املركب وأوقف

وقــال شــاهد عيــان: »فــي مشــهد تقشــعر لــه 
األبــدان، وترفضــه كل األديــان، وتلفظــه اإلنســانية، 
إســراء  الشــابة  الشــهيدة  االحتــالل  جنــود  جــرد 
ــار  خزمييــة مــن مالبســها، بعــد أن أطلقــوا عليهــا الن
ــا  ــهادها«، فيم ــى استش ــا أدى إل ــر، م ــكل مباش بش
ــة صــوراً للشــهيدة وهــي ملقــاة  نشــرت مواقــع عبري
ــن  ــد ع ــا بع ــن فيم ــل أن يعل ــزف، قب ــى األرض وتن عل

استشــهادها.

وزعــم الناطــق الرســمي باســم الشــرطة اإلســرائيلية، 
ــاول  ــت حت ــة كان ــأن خزميي ــد ب ــي يفي ــر األول أن التقري
ــة  ــى بواب ــت إل ــد أن وصل ــن، بع ــة طع ــام بعملي القي
فــي املدينــة القدميــة، وحاولــت طعــن ضبــاط الشــرطة 
باســتخدام أداة حــادة، دون وقــوع إصابــات ليتــم حتييدها 

علــى الفــور مــن قبــل الشــرطة، علــى حــد قولــه.

وزعمــت شــرطة االحتــالل، أن الوحــدة الطبيــة التابعــة 
لهــا وصلــت إلــى املــكان وأكــدت وفــاة الســيدة، 
ــالل تركــت  ــان أن شــرطة االحت فيمــا أكــد شــهود عي
الشــهيدة تنــزف علــى األرض حتــى لفظــت أنفاســها 

ــرة1. األخي

السبت 2/10/2021

االحتــالل  قمــع  خــالل  اإلصابــات  عشــرات 
محافظــات عــدة  فــي  اجلمعــة  مســيرات 

ــاالت  ــوض وح ــروح ورض ــني بج ــرات املواطن ــب عش أصي
ــي  ــيرات الت ــالل املس ــوات االحت ــع ق ــالل قم ــاق خ اختن
لالحتــالل  رفضــاً  عــدة  محافظــات  فــي  خرجــت 
ــن  ــطينية، بالتزام ــرقة األرض الفلس ــتيطان وس واالس
مــع انــدالع مواجهــات فــي مدينــة اخلليــل وبلــدة 
ــالل  ــلطات االحت ــه س ــرت في ــت أجب ــي وق ــة، ف قباطي
ــي  ــا ف ــن منزله ــزء م ــدم ج ــى ه ــية عل ــة مقدس عائل

ــلوان. ــدة س بل

ــاً  ــب 11 مواطن ــس، أصي ــوب نابل ــا، جن ــدة بيت ــي بل فف
ــالل  ــع االحت ــالل قم ــاق خ ــرات باالختن ــروح، والعش بج
مســيرة البلــدة األســبوعية الرافضــة حملاولــة االحتــالل 

ســلب أراضيهــا فــي جبــل صبيــح.

1  جريدة األيام
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تشرين أول ٢٠٢١

ــة: إن قــوات االحتــالل اســتبقت  وقالــت مصــادر محلي
ــل، إال أن  ــى اجلب ــة إل ــرق املؤدي ــف الط ــيرة بتجري املس

ــا. ــزء منه ــح ج ــتطاعوا فت ــي اس األهال

وأشــارت إلــى أن أهالــي البلــدة أدوا صــالة اجلمعــة 
قــرب اجلبــل املســتهدف قبــل أن ينطلقــوا فــي مســيرة 

ــه. ــو قمت ــدة نح حاش

ــاركني  ــوا املش ــالل هاجم ــود االحت ــى أن جن ــت إل ولفت
فــي املســيرة مطلقــني الرصــاص وقنابــل الغاز املســيل 
ــدالع مواجهــات فــي  ــى ان للدمــوع بكثافــة، مــا أدى إل
ــتمرت  ــل اس ــن اجلب ــة م ــرقية والغربي ــني الش املنطقت

ســاعات عــدة.

ومتكن شــبان مــن إســقاط طائرة مســّيرة يســتخدمها 
االحتــالل إللقــاء قنابــل الغــاز، وعمــدوا إلــى حتطيمهــا. 
ــة  ــي جمعي ــوارئ ف ــعاف والط ــر اإلس ــاد مدي ــا أف فيم
الهــالل األحمــر بنابلــس أحمــد جبريــل، بــأن املواجهــات 
ــي  ــاص املعدن ــا بالرص ــة 11 مواطن ــن إصاب ــفرت ع أس
املغلــف باملطــاط، ونحــو 17 باالختنــاق بالغــاز املســيل 

للدمــوع، و4 نتيجــة الســقوط.

وفــي قريــة بيــت دجــن، شــرق نابلــس، أصيــب 12 
ــع  ــراء قم ــاق ج ــرات باالختن ــروح والعش ــاً بج مواطن
ــتيطانية  ــؤرة اس ــة ب ــة إلقام ــعبية رافض ــيرة ش مس

ــا. ــى أراضيه عل

ــن  ــت م ــيرة انطلق ــة: إن »املس ــادر محلي ــت مص وقال
ــرى  ــي الذك ــة، ف ــالة اجلمع ــب ص ــة عق ــط القري وس
الســنوية األولــى لبــدء املســيرة املطالبــة بإزالــة البــؤرة 

ــتيطانية. االس

ــاركني  ــوا املش ــالل قمع ــود االحت ــى أن جن ــارت إل وأش
ــاط  ــف باملط ــي املغل ــي واملعدن ــاص احل ــا بالرص فيه

ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــوت والغ ــل الص وقناب

احلــي  بالرصــاص  أصيبــا  شــابني  أن  إلــى  ولفتــت 
وعشــرة آخــرون بالرصــاص املعدنــي عــالوة علــى إصابــة 
العشــرات باالختنــاق، نقــل عــدد منهــم إلــى مشــافي 
 نابلــس لتلقــي العــالج فيمــا عولــج الباقــون ميدانيــاً.

ــة  ــروح مختلف ــني بج ــرات املواطن ــب عش ــد أصي فق
وحــاالت االختنــاق جــراء مواجهــات وصفــت بالعنيفــة 
ــل  ــى جب ــالل عل ــوات االحت ــني وق ــات املواطن ــني مئ ب

ــس. ــرق نابل ــن ش ــت دج ــة بي ــي قري ــح وف صبي

ــاً  ــال »الهــالل األحمــر«: ان 90 مواطن ــي اإلجمــال، ق وف
أصيبــوا خــالل املواجهــات فــي بلدتــي بيتــا وبيــت دجــن، 
حيــث مت تســجيل 13 إصابــة بالرصــاص املطاطــي فــي 

بيتــا و13 إصابــة فــي بيــت دجــن.

وفــي بلــدة كفــر قــدوم، شــرق قلقيليــة، أصيــب طفــل 
بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط، والعشــرات 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع إثــر قمــع االحتــالل 

ــدة. ــيرة البل مس

وأفــاد منســق املقاومــة الشــعبية بكفــر قــدوم مــراد 
ــأن مواجهــات اندلعــت مــع جنــود االحتــالل  شــتيوي ب
ــل )11  ــة طف ــا أدى إلصاب ــيرة، م ــالق املس ــب انط عق
عامــا( بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط فــي 
القــدم، إضافــة إلــى العشــرات باالختنــاق بالغــاز 

ــوع. ــيل للدم املس

وأوضــح شــتيوي أن املســيرة انطلقــت تنديــدا بجرائــم 
ــعارات  ــاركون ش ــا املش ــة، ردد خالله ــالل املتواصل االحت
ــة  ــم املقاوم ــى دع ــة إل ــتيطان وداعي ــة لالس مناهض

ــن. ــع محافظــات الوط ــعبية فــي جمي الش

ــني  ــرات املواطن ــب عش ــدس، أصي ــي الق ــي ضواح وف
ــات  ــالل مواجه ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ باالختن
مــع االحتــالل، فــي جبــل »بريطــة« قــرب قريتــي بيــت 

ــدس. ــي الق ــمال غرب ــزا، ش ــت إج ــو وبي دق

ــو  ــت دق ــة بي ــن قري ــام م ــرف بس ــط أش ــاد الناش وأف
بــأن مواجهــات اندلعــت بــني الشــبان وقــوات االحتــالل، 
ــل  ــي وقناب ــي واملعدن ــاص احل ــا الرص ــت خالله أطلق
الصــوت والغــاز صوبهــم، مــا أدى إلــى إصابة العشــرات 

ــاق2. باالختن

األحد 3/10/2021

االحتــالل يعتــدي علــى مســيرة فــي قــرى 
ــرق  ــون ش ــتوطنون يقتحم ــا مس ــافر يط مس

طوبــاس إلقامــة »بــؤرة«

ــداءات  ــددة باالعت ــيرة من ــالل مس ــوات االحت ــت ق قمع
ــذي  ــت ال ــي الوق ــا، ف ــافر يط ــي مس ــتيطانية ف االس
ــه مجموعــة مــن املســتوطنني منطقــة  اقتحمــت في

ــاس. ــرق طوب ــعود«، ش ــارة س »بي

االحتــالل، مســيرة ســلمية  قــوات  فقــد قمعــت 
ــي  ــني ف ــاً للمواطن ــل دعم ــوب اخللي ــي جن ــت ف انطلق
الذيــن يتعرضــون العتــداءات  قــرى مســافر يطــا، 

مســتمرة مــن املســتوطنني.

 وذكــر راتــب اجلبــور منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة 

2  جريدة األيام
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تشرين أول ٢٠٢١

اجلــدار واالســتيطان جنــوب اخلليــل، أن قــوات االحتــالل 
أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع صوب 
أجانــب  بينهــم متضامنــون  املتظاهريــن  عشــرات 
ونشــطاء ســالم إســرائيليون خرجــوا فــي قــرى مســافر 

يطــا جنــوب املدينــة.

وأوضــح اجلبــور، أن عــدداً مــن املتظاهريــن أصيبــوا 
بحــاالت اختنــاق جــراء قمــع قــوات االحتــالل التظاهــرة 

ــاً. ــم ميداني ــالج له ــدمي الع ــرى تق ج

التــي نظمتهــا  ورفــع املشــاركون فــي التظاهــرة 
القــوى الوطنيــة واإلســالمية، وهيئــة مقاومــة اجلــدار 
ــالم  ــطينية، األع ــلطة الفلس ــي الس ــتيطان ف واالس
بالسياســة  منــددة  هتافــات  ورددوا  الفلســطينية 
اإلســرائيلية مبصــادرة األراضــي والبنــاء االســتيطاني.

ــال صــالح اخلواجــا الناشــط فــي جلــان  ــه، ق مــن جهت
ــلمية  ــيرة الس ــتيطان، إن املس ــدار واالس ــة اجل مقاوم
ــوب  ــرى جن ــكان ق ــاة س ــى معان ــاً عل ــاءت احتجاج ج
اخلليــل نتيجــة السياســات اإلســرائيلية مــن مصــادرة 
األراضــي وقلــة امليــاه وانعــدام األمــن بســبب اعتــداءات 
املســتوطنني املتكــررة. وأضــاف اخلواجــا إن عشــرات 
ــرى  ــكان ق ــى س ــداء عل ــون باالعت ــتوطنني يقوم املس
التوانــي واملفقــرة فــي محاولــة لترحيــل وتشــريد 
الســكان لصالــح التوســع االســتيطاني علــى حســاب 

ــم3. أراضيه

ــى  ــة األقص ــرى هب ــون ذك ــل يحي ــي الداخ أهال
الـــ »12« مبســيرة مركزيــة فــي ســخنن وزيــارة 

أضــرة الشــهداء 

ــدس  ــة الق ــرى الـــ 21 لهب ــات الذك ــت فعالي اختتم
واألقصــى التــي ارتقــى خاللهــا 13 شــهيداً فلســطينياً 
ــالل، مبســيرة  ــرات قــوات االحت فــي مناطــق الـــ 48 بني
مركزيــة ومهرجــان خطابــي فــي مدينــة ســخنني، 
ــة مــن أمــام  مســاء أمــس، وانطلقــت املســيرة املركزي
ــوارع  ــت الش ــخنني، إذ جاب ــط س ــور وس ــجد الن مس
ــة،  ــاحة البلدي ــى س ــوالً إل ــة وص ــي املدين ــة ف الداخلي
ورفــع املشــاركون فــي املســيرة زيــارة أضرحــة الشــهداء 
الـــ 13 فــي بلداتهــم وهــم: رامــي غــرة )جــت املثلــث(، 
أحمــد صيــام جباريــن )معاويــة(، محمــد جباريــن 
ــاد  ــك، وإي ــام يزب ــم(، وس ــراد )أم الفح ــو ج ــح أب ومصل
ــي  ــد خمايس ــرة(، محم ــكاوي )الناص ــر ع ــة، وعم لوابن
ــامي  ــاد غن ــدا(، عم ــر من ــناق )كف ــز بش ــا(، رام ــر كن )كف
ــيل  ــار وأس ــالء نص ــخنني(، ع ــح )س ــو صال ــد أب وولي

ــة(. ــة )عراب عاصل

3  جريدة األيام

وممــا يذكــر أان بدايــة األحــداث تعــود إلــى يــوم 28 أيلــول 
ــة  ــم املعارض ــم زعي ــا اقتح ــام 2000، حينم ــن الع م
اإلســرائيلية آنــذاك، أريئيــل شــارون، املســجد األقصــى 
ــة  ــت حراس ــة حت ــدس احملتل ــة الق ــي مدين ــارك ف املب
مشــددة، إذ أشــعلت خطــوة شــارون االســتفزازية نيران 
الغضــب الفلســطيني فــي باحــات األقصــى ومختلــف 
أنحــاء األراضــي الفلســطينية، واندلعــت هبــة القــدس 
واألقصــى فــي مناطــق الـ 48 فــي األول من تشــرين األول 
مــن العــام 2000، عبــر اإلضــراب العــام واملفتــوح الــذي 
ــة،  ــر العربي ــا للجماهي ــة العلي ــة املتابع ــه جلن ــت ل دع
رداً علــى اقتحــام زعيــم املعارضــة اإلســرائيلية آنــذاك، 

أرئيــل شــارون، للمســجد األقصــى.4 

الشــرطة اإلســرائيلية تعمــم مصطلحــات 
حملــة  أوســع  وتنفــذ  جديــدة  عنصريــة 

القــدس  مدينــة  فــي  اعتقــاالت 

فــي حلقــة جديــدة مــن فصــول التعــدي على املســجد 
األقصــى املبــارك، قالــت »منظمــات الهيــكل« املزعــوم 
أنهــا ســتتقدم قريبــا مبشــروع قــرار وقانــون للحكومــة 
اإلســرائيليةيدعو حلظــر دائــرة األوقــاف اإلســالمية 
صاحبــة الســيادة علــى املســجد األقصــى وتصنيفهــا 

ك«منظمــة إرهابيــة«. 

ــرد  ــم لط ــكل: »نع ــات الهي ــوة منظم ــي دع ــاء ف وج
األوقــاف األردنيــة مــن املســجد األقصــى، وفتحــه 
ــوم،  ــاعات الي ــع س ــي جمي ــواب ف ــن كل األب ــود م لليه

ــة«. ــادة الكامل ــة العب ــالة وحري للص

تزامــن هــذا مــع كشــف التنســيق بــني هــذه املنظمات 
ــث  ــدس، حي ــالل بالق ــرطة االحت ــادة ش ــة وقي املتطرف
ــذت  ــا نف ــس، أنه ــرائيلية أم ــرطة اإلس ــت الش اعترف
أوســع عمليــة اعتقــال مــن فجــر اجلمعــة حتــى دخــول 
أمــس الســبت، واعتقلــت 714 فلســطينياً مــن ســكان 
ــدس  ــة الق ــود مبدين ــاب العام ــي ب ــة ف ــة الغربي الضف
ومنعتهــم مــن صــالة اجلمعــة فــي املســجد األقصــى 

املبــارك بحجــة دخولهــم بــدون تصاريــح.

واســتخدمت شــرطة االحتــالل ألول مــرة تعبيــراً جديداً 
بوصــف الفلســطينيني مــن ســكان الضفــة الغربيــة 
ــت  ــرعيني« وعمم ــر ش ــن غي ــالد بـــ »مهاجري ــل الب أه
ذلــك علــى وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية أمــس ضمــن 
موســوعة املصطلحــات التــي يطالــب مكتــب رئيــس 
الذيــن  الفلســطينيني  الــوزراء اســتخدامها بحــق 
ــن  ــح م ــة دون تصري ــرقية احملتل ــدس الش ــون الق يدخل
ســلطات االحتــالل، ووثقــت الشــرطة اإلســرائيلية 

4  جريدة القدس
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عمليــة اعتقــال الفلســطينيني فجــر اجلمعــة فــي باب 
العامــود حيــث وضعهــم احلواجــز علــى البــاب وطالبــت 
جميــع الذيــن كانــوا علــى مــن 6 حافــالت فلســطينية 
ــرطة  ــراد الش ــم ألف ــليم هوياته ــني بتس ــل املصل تق
ثــم التوجــه للســاحة التــي علــى ميــني البــاب لتدويــن 

ــخصية.  ــم الش تفاصيله

االثنن 4/10/2021 

تأجيــل محاكمــة أســرى »الهــروب العظيــم« 
ــدة عــن تنفيــذ العمليــة وكشــف تفاصيــل جدي

ــس،  ــمياً، أم ــرائيلية رس ــة اإلس ــة العام ــت النياب وجه
الئحــة اتهــام بحــق األســرى الســتة منفــذي »الهــروب 
العظيــم« مــن ســجن »جلبــوع« فجــر الســادس 
ــاعدتهم،  ــن مبس ــة آخري ــي، وخمس ــول املاض ــن أيل م
الناصــرة  فــي  االحتــالل  محكمــة  قــررت  فيمــا 

 تأجيل احملاكمة إلى 24 تشرين األول اجلاري. 
نيابــة  قدمتهــا  التــي  االتهــام  لوائــح  وأظهــرت 
الهــروب،  لعمليــة  جديــدة  تفاصيــل  االحتــالل 
التــي نفذهــا األســرى محمــود ومحمــد العارضــة 
ومناضــل  القــادري  ويعقــوب  الزبيــدي  وزكريــا 
 نفيعــات وأيهــم كممجــي مــن محافظــة جنــني.

واحملرريــن  األســرى  شــؤون  هيئــة  محامــي  وقــال 
قــررت  االحتــالل  محكمــة  إن  محاجنــة:  خالــد 
تأجيــل محاكمــة األســرى الســتة الذيــن انتزعــوا 
ــم،  ــد اعتقاله ــوع«، وأعي ــجن »جلب ــن س ــم م حريته
اجلــاري. الشــهر  مــن  والعشــرين  الرابــع   لغايــة 

محاكمــة  جلســة  أن  إلــى  محاجنــة  وأشــار 
منصــة  عبــر  متــت  أمــس،  الســتة،  األســرى 
احملكمــة  إلــى  إحضارهــم  يتــم  أن  علــى  »زووم«، 

 بشكل وجاهي في اجللسة القادمة. 
ــام  ــح اته ــت لوائ ــالل قدم ــة االحت ــى أن نياب ــت إل ولف
بتهمــة  اكتفــت  األســرى، حيــث  بحــق  مخففــة 
ــم  ــقاط الته ــجن، ومت إس ــن الس ــروب م ــة اله محاول
ــتة  ــرى الس ــة األس ــد أن رواي ــا يؤك ــرى، م ــة األخ األمني
هــي احلقيقيــة والتــي أكــدت أنهــم بحثــوا عــن احلريــة 
ولــم يخططــوا للقيــام بــأي مــن األمــور األخــرى والتــي 

 حاولت مخابرات االحتالل إلصاقها بهم. 
النيابــة  قدمتهــا  التــي  االتهــام  لوائــح  وأظهــرت 
الهــروب  لعمليــة  جديــدة  تفاصيــل  اإلســرائيلية، 
ــع  ــه م ــا: إن ــاء فيه ــتة، وج ــرى الس ــا األس ــي نفذه الت
ــة  ــود العارض ــير محم ــرر األس ــام 2020، ق ــة الع نهاي
الســجن،  مــن  للفــرار  الزنزانــة  مــن  نفــق  حفــر 
األســرى كممجــي  الهــروب علــى  وعــرض خطــة 
املشــاركة  عليهــم  واقتــرح  والقــادري،  ونفيعــات 

 في حفر النفق ووافقوا على اخلطة. 
ــه بعــد نقــل األســير محمــد العارضــة وهــو  وأضافــت: إن

ــي  ــوع« ف ــجن »جلب ــى س ــود إل ــير محم ــم األس ــن ع اب

الثالــث مــن آذار املاضــي، عــرض عليــه ابــن عمــه االنضمــام 

 إلى خطة الهروب فوافق على ذلك.  

ــن دون  ــة، م ــرى اخلمس ــام لألس ــة االته ــبت الئح ونس
ــة العــام 2020 وحتــى  الزبيــدي، حفــر نفــق، منــذ نهاي
ــي  ــه ف ــذي مت فتح ــي، وال ــول املاض ــن أيل ــادس م الس
حمــام الزنزانــة، حيــث أزال هــؤالء بالطــة رخاميــة حتــت 
احلــوض وحفــروا حتتهــا، ووضعــوا اللــوح الرخامــي فــي 
مكانــه يوميــاً؛ فــي محاولــة منهــم إلخفــاء احلفريــات 
ــكل  ــى ش ــي عل ــكل يوم ــا بش ــوا ينفذونه ــي كان الت

 دوريات، واستخدام أدوات حفر مرجتلة. 
يفــروا  لــم  الذيــن  اخلمســة  األســرى  إن  وتابعــت: 
شــاركوا  الســتة،  األســرى  برفقــة  الســجن  مــن 
ــي  ــار املاض ــي أي ــه ف ــة أن ــق، موضح ــر النف ــي حف ف
ــى الزنزانــة  ــرين إل ــو إش ــير محمــود أب انتقــل األس
الرئيســة  وظيفتــه  وكانــت   ،»2« اجلنــاح  فــي   »5«
ــن  ــر م ــب والتحذي ــاء التنقي ــة أثن ــي الزنزان ــاء ف البق
ــجناء  ــول الس ــدم دخ ــان ع ــجانني، وضم ــول الس وص
اآلخريــن إلــى الزنزانــة، وفــي عــدة مناســبات نــزل أبــو 
إشــرين إلــى النفــق وســاعد فــي حفــره، ومــع اقتــراب 
ــل  ــي، انتق ــة آب املاض ــي نهاي ــق ف ــر النف ــة حف نهاي

 أبو إشرين إلى زنزانة أخرى في اجلناح. 
ــي  ــي مرع ــير قص ــام أن األس ــة االته ــي الئح ــاء ف وج
ــد  ــره، وبع ــي حف ــاعد ف ــرات وس ــدة م ــق ع ــل النف دخ
ــب«،  ــجن »النق ــن س ــي م ــران املاض ــي حزي ــه ف نقل
ــير  ــى األس ــة إل ــود العارض ــن محم ــالة م ــل رس نق
ــاد  ــرى »اجله ــع أس ــن جمي ــؤول ع ــة«، املس ــو حذيف »أب
اإلســالمي«، وأبلغــه برغبتــه فــي احلصــول علــى هاتــف 

خلوي5. 

ــداء  ــه واالعت ــار مقدســي علــى هــدم منزل إجب
علــى مواطنــن

ــي  ــس، املقدس ــدس أم ــالل بالق ــة االحت ــرت بلدي أجب
ــت  ــي بي ــراً ف ــه قس ــدم منزل ــى ه ــي عل ــات الرجب عرف
حنينــا، ليتشــرد 10 أفــراد مــن عائلتــه وينضمــوا 
العنصريــة  االحتــالل  سياســات  ضحايــا  لســجل 
ــوات  ــه ق ــدت في ــذي اعت ــت ال ــي الوق ــة، ف التهجيري
االحتــالل علــى مواطنــني فــي ســلوان، واقتحمــت يعبد 
وأغلقــت مداخلهــا بالســواتر الترابيــة، وشــنت حملــة 
مداهمــات واعتقــاالت واســعة فــي عــدة مناطــق 
ــون  ــجار الزيت ــتوطنون اش ــع مس ــا قط ــة، فيم بالضف
ــل  ــول والعم ــن الدخ ــني م ــوا مزارع ــن، ومنع ــي بوري ف

5  جريدة األيام
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ــن  ــلفيت، تزام ــرب س ــا غ ــدة بدي ــم ببل ــي أراضيه ف
ذلــك مــع اقتحــام العشــرات منهــم باحــات املســجد 

ــارك. ــى املب األقص

ففــي بيــت حنينــا، قــال صاحــب املنــزل عرفــاات 
الرجبــي: »قمــت ببنــاء هــذا املنــزل واالنتقــال للعيــش 
فيــه قبــل 3 أشــهر، ومؤخــراً ســلمتنا بلديــة االحتــالل 
ــه  ــي بهدم ــتقوم ه ــزل، أو س ــري للمن ــدم قس ــرار ه ق

ــدم«.  ــم اله ــرة طواق ــع أج ــل دف مقاب

واضطــر الرجبــي ألن يهــدم منزلــه البالغــة مســاحته 
50 متــراً قســراً: حتــى ال يدفــع غرامــات ماليــة إضافيــة 

تثقــل كاهلــه.

ــداً  ــب ج ــعور صع ــذا ش ــالً: »ه ــعوره، قائ ــف ش ووص
ــس  ــك، ولي ــب أبنائ ــك وتع ــك، تعب ــدم نفس ــك ته كأن

ــك«. ــدم منزل ــط ته فق

وتابــع: »لــم يعــد لنــا مــكان لنعيــش فيــه أنــا وأطفالي 
وزوجتــي، اآلن إمــا ســننصب خيمــة ونعيــش بهــا علــى 
ــا  ــد أنن ــن ال أعتق ــزل، ولك ــتأجر من ــزل، أو نس ركام املن

سنســتطيع تدفــع تكاليــف اإليجــار«.

ويعيــش فــي هذا املنــزل 10 أفــراد، مــن بينهــم 8 أطفال 
وقفــوا علــى رأس تلــة مقابــل املنــزل، ويراقبــون منزلهم 
ــم.  ــأل وجوهه ــزن مت ــات احل ــركام وعالم ــول ل ــم يتح وه
ــا  ــد، انتقلن ــا بع ــرح مبنزلن ــم نف ــه: »ل ــد أبنائ ــال أح وق
للعيــش فيــه قبــل 3 شــهور، وجــاءت قــوات االحتــالل 

وأجبرتنــا علــى هدمــه، واشــعر باحلــزن الشــديد«.

ــا  ــا: »كن ــأل وجهه ــزن مت ــات احل ــه وعالم ــت ابنت وأضاف
ــى  ــالل عل ــة االحت ــا بلدي ــد أن أجبرتن ــا، وبع ــش هن نعي
ــر  ــه، أو نحض ــام في ــكان نن ــا م ــد لن ــم يع ــه ل هدم

ــة«. ــل املدرس ــن أج ــنا م دروس

إلــى ذلــك، اعتــدت شــرطة االحتــالل، أمــس، علــى عــدد 
مــن املواطنــني فــي حــي وادي الربابــة ببلــدة ســلوان في 

مدينــة القــدس احملتلــة، وإصابــات أحدهــم برضوض.6 

األميركيــة  القنصليــة  فلســطينيون:  مســؤولو 
أســابيع  غضــون  فــي  فتحهــا  ســيعاد  بالقــدس 

ــس،  ــطينية، أم ــلطة الفلس ــي الس ــادر ف ــت مص قال
أن مســؤولون كبــار فــي اإلدارة األمريكيــة، أبلغــوا 
القيــادة فــي رام اهلل، أن القنصليــة التــي ســتخدم 
الفلســطينيني ســيعاد فتحهــا كمــا هــو مخطــط لــه 
فــي غضــون اســابيع قليلــة، بعــد املصادقــة النهائيــة 

ــرائيل. ــي إس ــة ف ــى امليزاني عل

6  جريدة القدس

ــإن  ــة، ف ــس« العبري ــة »هآرت ــع صحيف ــب موق وبحس
وتشــير  اخلطــوة،  هــذه  إفشــال  حتــاول  إســرائيل 
التقديــرات إلــى أن واشــنطن مــا زالــت تفكــر بالعــودة 

ــا. عنه

ونقلــت الصحيفــة عــن املصــادر الفلســطينية قولهــا، 
ــة  ــأن وزارة اخلارجي ــني أبلغوهــا ب أن املســؤولني األميركي
لتشــغيل  ميزانيــة  علــى  وافقــت  واشــنطن  فــي 
ــة  ــوات فني ــذت خط ــدس، واتخ ــرب الق ــة غ القنصلي

ــرار. ــذ الق ــرى لتنفي أخ

وكانــت القنصليــة التــي أغلقــت عــام 2018 فــي 
عهــد دونالــد ترامــب، تخــدم الفلســطينيني املقيمــني 
بالضفــة وغــزة وشــرقي القــدس، وخطــط بايــدن الــذي 
ــي،  ــي املاض ــون الثان ــي كان ــض ف ــت األبي ــل البي وص
إلعــادة فتحهــا بهــدف حتســني العالقــات مع الســلطة 
الفلســطينية بعــد جملــة توتــرات خــالل فتــرة ترامــب، 
لكــن هــذه اخلطــوة لــم تتحقــق حتــى اآلن، كمــا تقــول 

ــة. الصحيفــة العبري

ــس« عــن  ــت صحيفــة »هآرت ــل نحــو شــهرين نقل وقب
مصــادر سياســية، إن افتتــاح القنصليــة مجــدداً تأخــر 
ألن إدارة بايــدن ال تريــد اإلضــرار باحلكومــة اإلســرائيلية 
ــرار  ــد إق ــها، وبع ــيس نفس ــا تأس ــد له ــدة وتري اجلدي
ــالف  ــيصبح اإلئت ــاً س ــم قريب ــع أن يت ــة املتوق امليزاني
احلكومــي احلالــي أكثــر اســتقراراً ومــن الصعــب 

ــه.7  ــة ب اإلطاح

الثالثاء 5/10/2021

للوصــول  عمليــة  نفــذ  املوســاد  بينيــت: 
أراد رون  حــول  جديــدة  ملعلومــات 

قــال رئيــس احلكومة اإلســرائيلية، نفتالــي بينيت، امس، 
إن املوســاد نفــذ عمليــة فــي الشــهر املاضــي، للوصــول 
إلــى معلومــات جديــدة حــول مصيــر مســاعد الطيــار 
اإلســرائيلي رون أراد، الــذي أســقطت طائرتــه فــي لبنان، 

 عام 1986، وُفقدت آثاره في أيار العام 1988. 
ــرائيلية  ــث اإلس ــة الب ــرت هيئ ــق، ذك ــت الح ــي وق وف
عمليــة  أن  مطلــع،  مصــدر  عــن  نقــال   )»11 )»كان 
املوســاد التــي كشــف عنهــا بينيــت، بــاءت بالفشــل، 
وأن املوســاد لــم ينجــح بالوصــول إلــى معلومــات 
جديــدة تتعلــق مبصيــر أو مــكان تواجــد مســاعد 
الطيــار اإلســرائيلي، الــذي وقــع فــي أســر حركــة أمــل 
ــام 1986. ــي الع ــه، ف ــقوط طائرت ــد س ــة، بع اللبناني

7  جريدة القدس
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ــت،  ــة للكنيس ــة العام ــام الهيئ ــه أم ــة ل ــي كلم وف
قــال بينيــت إن حكومتــه ستســتثمر فــي اجلــوالن 
»منطقــة  اجلــوالن  أن  معتبــراً  احملتــل،  الســوري 

 مهمة للتوسع االستيطاني«. 
املوســاد  نفذهــا  عمليــة  عــن  بينيــت  وكشــف 
الشــهر املاضــي »هدفهــا العثــور علــى معلومــات 
ــر ومــكان وجــود رون أراد«، ووصــف  ــدة حــول مصي جدي
وواســعة  بـ«العقــدة  املزعومــة  العمليــة  بينيــت 
باملزيــد  قمنــا  »لقــد  بينيــت:  وأضــاف  النطــاق«. 

 من اجلهود بهدف فهم ما حدث لرون«. 
الكشــف  دون  العمليــة،  علــى  صــادق  إنــه  وقــال 
ميكــن  مــا  كل  »هــذا  مضيفــاً  تفاصيلهــا،  عــن 
»تعــاون  إلــى  بينيــت  ولفــت  اآلن«.  قولــه 
وجهــاز  اإلســرائيلي  للجيــش  اســتثنائي« 

 األمن العام )الشاباك( في هذه العملية. 
جميــع  إلعــادة  العمــل  »ســنواصل  وتابــع 
فــي  وذلــك  كانــوا«،  أينمــا  البيــت،  إلــى  أبنائنــا 
احملتجزيــن  اإلســرائيليني  األســرى  إلــى  إشــارة 

 لدى حركة »حماس« في قطاع غزة. 
»كان  مصــدر  اعتبــر  الســياق،  هــذا  وفــي 
املوســاد  عمليــة  تفاصيــل  علــى  املطلــع   »11
بينيــت  كشــف  أن  تســمه(،  )لــم  »الفاشــلة« 

 عن العملية »خطوة غير مفهومة«. 
وقــال مقربــون مــن عائلــة أراد، فــي تصريحــات أوردتهــا 
القنــاة 12 اإلســرائيلية، إنهــم ال يعرفــون إذا مــا كانــت 
عمليــة املوســاد ستســاعدهم علــى »التقــدم إلــى أي 
مــكان« فــي محاولــة ملعرفــة مصيــر أراد، مؤكديــن أنــه 

ـ   »مت إطالع العائلة على عملية املوساد«
ــطينيي  ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم ــت »مجموع وكان
عبــر  نشــرته  بيــان  فــي  ذكــرت  قــد  ســورية«، 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  صفحاتهــا 
روســّية،  أمــن  قــوات  أن  املاضــي،  أيلــول   12 فــي 
مخيــم  فــي  القدميــة  الشــهداء  مقبــرة  نبشــت 

 اليرموك لالجئني الفلسطينيني في سورية. 
وفــي املنشــور ذاتــه، نّوهــت اجملموعــة إلــى أّن »مصــادر 
ــت  ــي وق ــفت ف ــد كش ــت ق ــة، كان ــة أميركي إعالمي
ــن  ــر م ــات أكث ــت رف ــية نقل ــوات الروس ــابق، أن الق س
عشــرة أشــخاص مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مخبر طب 
ــت  ــا، ونقل ــن هويته ــد م ــرائيل، للتأك ــي إس ــرعي ف ش
عــن متحــدث باســم جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
ــم التعــرف عليهــا مــن  ــم يت ــي ل ــث الت ــه إن ’اجلث قول
احملتمــل أنهــا تعــود لفلســطينيني، وســيتم دفنهــا فــي 
مقبــرة... ضمــن قبــور مجهولــة وفــي موقــع لــن يتــم 

ــه«.8 ــف عن الكش
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األربعاء 6/10/2021

املســتوطنون يقتحمــون حــي الشــيخ جــراح 
ويبــدؤون حربهــم ضــد موســم الزيتــون

صّعــد املســتوطنون مــن اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني 
ــام  ــام مق ــى اقتح ــس، عل ــوا، أم ــم، وأقدم وممتلكاته
ــدس  ــة الق ــي مدين ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــتباحة ح واس
ــرقة  ــون وس ــجار الزيت ــن أش ــد م ــراق مزي ــة، وإح احملتل
ثمارهــا فــي محافظــة نابلــس، ومهاجمــة الرعــاة فــي 

ــمالية. ــوار الش ــول باألغ ــة مكح خل

ــم  ــة، اقتح ــدس احملتل ــراح بالق ــيخ ج ــي الش ــي ح فف
مئــات املســتوطنني مقــام »شــمعون الصديــق«، وســط 
ــكرية  ــا العس ــن إجراءاته ــالل م ــوات االحت ــديد ق تش

فــي احلــي.

ــت  ــتوطنني حت ــات املس ــة، إن مئ ــادر محلي ــت مص وقال
اقتحمــوا  االحتــالل،  قــوات  مــن  حمايــة مشــددة 
ــي  ــة ف ــا صاخب ــيقى وأصوات ــوا موس ــة، وأطلق املنطق
ــي  ــالل أهال ــوات االحت ــع ق ــط من ــكان، وس ــط امل محي

ــه. ــول من ــروج والدخ ــن اخل ــي م احل

وأضافــت، إن شــرطة االحتــالل واصلــت إغــالق مداخــل 
ــوارع  ــي الش ــرت ف ــني، وانتش ــه املواطن ــي وج ــي ف احل
ــة  ــت خيم ــا نصب ــتوطنني كم ــاالت املس ــني احتف لتأم
ــط  ــتوطنني، وس ــاالت املس ــرى الحتف ــا وأخ لعناصره

ــي. ــكان واألهال ــة الس ــى حرك ــود عل قي

وأكــدت أن شــرطة االحتــالل وضعــت ســواتر حديديــة 
علــى طــول أحــد الشــوارع الرئيســة باحلــي خصصتــه 

لســير املســتوطنني.

ــح  ــات الســكان بحاجــة لتصري ــى أن مركب وأشــارت إل
حافــالت  بينمــا  احلــي،  الــى  والدخــول  للخــروج 
املســتوطنني ومركباتهــم تتجــول فــي املــكان بحريــة.

مــن جهتهــا، قالــت املقدســية نهــى عطيــة، »إن 
شــرطة االحتــالل نصبــت خيمــة علــى بــاب منزلهــا... 

ــا«. ــل منزلن ــى داخ ــا حت ــة لن ال حري

مــن جهــة أخــرى، نكلــت قــوات االحتــالل بثالثــة 
 شــبان فــي مدينــة القــدس احملتلــة واعتقلــت أحدهــم.

ــود  ــن جن ــراً م ــدداً كبي ــة، إن ع ــادر محلي ــت مص وقال
االحتــالل هاجمــوا الشــبان الثالثــة أثنــاء مرورهــم 
ــوا  ــد أن قام ــة بع ــط املدين ــن وس ــالح الدي ــارع ص بش

باســتفزازهم.
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وأشــارت إلــى أن جنــود االحتــالل هاجمــوا الشــبان 
بوحشــية قبــل أن يعمــدوا إلــى اعتقــال أحدهــم، 
ــة أصيبــوا بجــروح وكدمــات  مؤكــدة أن الشــبان الثالث
جــراء االعتــداء. فــي الوقــت الــذي أخطــرت فيــه 
ــافر  ــي مس ــزل ف ــاء من ــف بن ــالل بوق ــلطات االحت س

ــا.9 يط

اخلميس 7/10/2021

شــاكيد: الدولــة الفلســطينية لــن تقــام أبــداً 
وميكــن إلســرائيل أن تتعلــم مــن االمــارات

صرّحــت وزيــرة الداخليــة اإلســرائيلية، أيليــت شــاكيد 
ــن  ــة م ــم اإلدارة الذكي ــن أن تتعل ــرائيل »ميك ــأن إس ب
ــة  ــى أن الدول ــرى إل ــة أخ ــن جه ــيرة م ــارات«، مش اإلم

ــداً. ــام أب ــن تق ــطينية ل الفلس

»ذا  صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  شــاكيد  وقالــت 
إنهــا  اإلجنليزيــة  باللغــة  الناطقــة  ناشــيونال« 
شــخصياً ســترحب بنصائــح القــادة اإلماراتيــني بشــأن 
حتســني العالقــات املتبادلــة مــع الشــرائح البدويــة فــي 

إســرائيل.

ــو ظبــي  ــت إن »أب وعــن انطباعاتهــا عــن اإلمــارات، قال
هــي واحــدة مــن أكثــر املــدن أمانــاً فــي العالــم، 
ــا  ــن بعضن ــم م ــا التعل ــه ميكنن ــن أن ــدة م ــا متأك وأن

البعــض”.

وبشــأن إقامــة الدولــة الفلســطينية، صرّحــت شــاكيد 
بــأن احلكومــة اإلســرائيلية برئاســة رئيــس الــوزراء 
ــى  ــني يتول ــد ح ــر البي ــت أو يائي ــي بيني ــي نفتال احلال
الســلطة فــي إطــار ترتيــب التنــاوب لــن تناقــش إقامــة 

ــطينية. ــة فلس دول

وأشــارت الوزيــرة إلــى وجــود إجمــاع بــني أحــزاب اليمــني 
ــم  ــالف احلاك ــي االئت ــاركة ف ــط املش ــار والوس واليس
علــى عــدم معاجلــة أي قضيــة قــد تتســبب فــي 
ــراع  ــل الص ــك ح ــي ذل ــا ف ــي، مب ــقاق داخل ــدوث انش ح
الفلســطيني اإلســرائيلي، ورأت أن »الوضــع احلالــي هــو 

ــع”. ــل للجمي األفض

ــن  ــن نؤم ــأن: »نح ــذا الش ــت به ــك قال ــن ذل ــدالً م وب
ــطينيني  ــاة الفلس ــني حي ــادي لتحس ــالم االقتص بالس
ــد  ــن بالتأكي ــتركة. لك ــة مش ــق صناعي ــة مناط وإقام

ــش”. ــة بجي ــس دول لي

ــا  ــن رفضه ــرائيلية ع ــة اإلس ــرة الداخلي ــت وزي وأعرب

9  جريدة األيام

أن  إلــى  الدولتــني، مشــيرة  لفكــرة حــل  القاطــع 
إســرائيل تعلمــت دروســاً ال تقــدر بثمــن مــن صراعاتهــا 

ــابقة. الس

وقالــت فــي هذا الســياق: »لقــد عرفنــا بأنفســنا أن كل 
منطقــة ننســحب منهــا ســتظهر منظمــة إرهابية.

ــم  ــث يحك ــان حي ــوب لبن ــي جن ــك ف ــدث ذل ــد ح لق
ــخ  ــه آالف الصواري ــران ولدي ــه إي ــذي متول ــزب اهلل ال ح
املوجهــة نحــو إســرائيل«، مضيفــة أيضــا قولهــا: 
ــون إنهــا  ــاس يقول »حــني انســحبنا مــن غــزة، كان الن
ــدث  ــا ح ــرف م ــا نع ــرى، لكنن ــو أخ ــتكون موناك س
هنــاك، اســتولت حمــاس علــى املدينــة وحولتهــا إلــى 
ــرى”. ــرة أخ ــة م ــذه التجرب ــرر ه ــن نك ــاب. ل ــة إره دول

مؤخــراً  إســرائيليني  وزراء  لقــاءات  علــى  وتعقيبــاً 
ــاس  ــاكيد: إن عب ــت ش ــاس، قال ــود عب ــس محم بالرئي
ــة  ــة، متهم ــالم حقيقي ــة س ــريكاً ألي صفق ــس ش لي
إيــاه بأنــه لــم يجــِر االنتخابــات ألنــه يخشــى أن يخســر 

ــور. ــام األم ــى زم ــن أن تتول ــي ميك ــاس، الت ــام حم أم

ــت: »للشــعب اليهــودي  وبخصــوص املســتوطنات، قال
حــق قانونــي وتاريخــي« فــي مناطــق الضفــة الغربيــة«، 
رافضــة وصــف املســتوطنات مــن قبــل بعــض األطــراف 

بأنهــا غيــر شــرعية.

ورأت شــاكيد فــي االتفاقيــات اإلســرائيلية مــع اإلمارات 
العالقــات  لتطبيــع  والســودان  واملغــرب  والبحريــن 
»منوذجــاً يحتــذى بــه« لآلخريــن، متوقعــة أن حتــذو 

ــرى.10 ــالمية أخ ــة وإس ــا دول عربي حذوه

غــزة: زحــام أمــام مقــار الغــرف التجاريــة 
إســرائيل فــي  عمــل  تصاريــح  الســتصدار 

احتشــد آالف املواطنــني غالبيتهــم مــن الشــباب، 
ــة  ــة محافظ ــارة وصناع ــة جت ــة غرف ــام بواب ــس، أم أم
شــمال غــزة أمــس، للتســجيل ضمــن صفــوف العمــال 
ــى  ــول إل ــح الدخ ــى تصري ــول عل ــي احلص ــني ف الراغب

ــرائيل. إس

ــول  ــس إن دخ ــاس أم ــة حم ــي حرك ــدر ف ــال مص وق
عمــال إلــى إســرائيل هــو »جــزء مــن تطبيــق تفاهمــات 

ــة”. التهدئ

وتزايــدت أعــداد هــؤالء املواطنــني تدريجيــاً منذ ســاعات 
وغيــر  شــديدة  اكتظــاظ  حالــة  وســط  الصبــاح 
 مســبوقة شــهدتها مقــار الغــرف التجاريــة فــي قطاع 

10  جريدة األيام
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غــزة، مــا دفــع بأفــراد مــن الشــرطة لتنظيــم املواطنــني 
الذيــن تزاحمــوا للوصــول إلــى مكاتــب التســجيل.

وكانــت الغرفــة التجاريــة أعلنــت عبــر وســائل اإلعــالم، 
ــح  ــى تصاري ــول عل ــات احلص ــتقبال طلب ــدء اس ــن ب ع
جديــدة للعمــل داخــل إســرائيل، وفــق شــروط ومعاييــر 

محــددة مت نشــرها عبــر بيــان وزعتــه، أمــس.

ــراوح  ــني الشــروط التــي أعلنتهــا الغرفــة أن يت ومــن ب
عمــر املتقــدم مــا بــني 26 عامــاً و58 عامــاً علــى أن يكون 
ــميني  ــني الرس ــر املوظف ــن غي ــر، وم ــاب األس ــن أرب م
وحاصــالً علــى تطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، علمــاً أن 
النســاء محرومــات مــن التســجيل لهــذا الغــرض، وال 
ــى  ــول عل ــة أو احلص ــة التجاري ــة الغرف ــرورة لعضوي ض

ســجل جتــاري.

ــدى غرفــة شــمال غــزة ينتهــي  يذكــر أن التســجيل ل
اليــوم فيمــا أعلنــت غرفــة وجتــارة محافظــة الوســطى 
ــن  ــالن ع ــيتم اإلع ــه س ــاً أن ــوم، علم ــجيل الي التس
التســجيل فــي باقــي محافظــات القطــاع خــالل األيــام 

التاليــة.

التطعيــم  مراكــز  شــهدت  ذاتــه  الصعيــد  علــى 
 ضد »كورونا« اكتظاظاً كبيراً، أمس. 

ــز  ــات مراك ــام بواب ــني أم ــن املواطن ــات م ــد املئ وتواف
علــى  للحصــول  جباليــا  فــي  الصحيــة  الرعايــة 

التطعيــم.

ــاظ  ــة االكتظ ــباب حال ــة أس ــادر مطلع ــزت مص وع
ــول  ــى احلص ــادة إل ــر الع ــى غي ــز عل ــذه املراك ــام ه أم
ــجيل  ــنى التس ــي يتس ــم لك ــة التطعي ــى بطاق عل
ــل  ــح عم ــى تصري ــول عل ــارة للحص ــة التج ــدى غرف ل

ــرائيل. ــي إس ف

ورصــدت »األيــام« حــدوث بعــض االحتــكاكات بــني 
ــم  ــى التطعي ــول عل ــن احلص ــني ع ــني الباحث املواطن
وأفــراد الشــرطة الذيــن حاولــوا ضبــط حالــة النظــام 

ــن. ــوف املتجمهري ــني صف ب

ــدق  ــي ص ــة ف ــادر مختلف ــككت مص ــا ش ــن جانبه م
ــرائيل. ــي إس ــل ف ــني للعم ــول مواطن ــاء بدخ األنب

وقــال االحتــاد العــام لنقابــات العمال فــي قطاع غــزة، إن 
حالــة مــن الفوضــى واإلربــاك تســود صفــوف شــريحة 

العمــال في ظــل تضــارب املعلومــات والشــائعات.

ــزة  ــي غ ــاد ف ــس االحت ــي رئي ــامي العمص ــح س وأوض
ــون  ــال يتدفق ــس: »أن آالف العم ــدر، أم ــان ص ــي بي ف
ــن  ــع ضم ــي يق ــة الت ــرف التجاري ــي الغ ــجيل ف للتس

ــال  ــا العم ــط، أم ــح فق ــدار تصاري ــا إص اختصاصاته
فمــن الواجــب اســتصدار تصاريــح لهــم مــن قبــل وزارة 

ــزة”. ــل بغ العم

ــتصدار  ــة اس ــح آلي ــة بتوضي ــرف التجاري ــب الغ وطال
ــب  ــاً للتالع ــور، جتنب ــل واألج ــة العم ــح وطبيع التصاري
ــى  ــول عل ــون احلص ــن يتأمل ــال الذي ــاعر آالف العم مبش
فــرص عمــل، محــذراً مــن أي عمليــة اســتغالل لهــؤالء 

العمــال.

ــب  ــن كث ــف ع ــتتابع املل ــال س ــات العم ــد أن نقاب وأك
ولــن تســمح باســتغالل شــريحة العمــال أو إرســالهم 
لظــروف عمــل شــاقة فــي احلقــول الزراعيــة فــي 

ــرة. ــن اخلط ــبع، واألماك ــر الس ــب وبئ ــوالن والنق اجل

وقــال مســؤول فــي الغرفــة التجاريــة فــي غــزة 
ــراً  ــاالً كبي ــاك إقب ــمه إن »هن ــر اس ــدم ذك ــل ع فض
ــي  ــل ف ــات( للعم ــح )أذون ــى تصاري ــول عل ــى احلص عل
إســرائيل«، مشــيراً إلــى أن إســرائيل ســتزيد تصاريــح 

ــبعة آالف«.11 ــى س ــزة إل ــاع غ ــن قط ــل م العم

اجلمعة 8/10/2021

األقصــى  يقتحمــون  املســتوطنن  عشــرات 
ــه ــي بـاحـاتـ ــة« ف ــوات صـامـتـ ــؤدون »صـلـ وي

اقتحــم 173 مســتوطناً، أمــس، ســاحات املســجد 
ــه. ــي باحات ــة« ف ــوات صامت ــارك، وأدوا »صل ــى املب األقص

وقــال أحــد حــراس األقصــى، إن املســتوطنني اقتحمــوا 
ســاحات املســجد، عبــر بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت 
اســتفزازية جتــاه الســور الشــرقي، وأدوا صلــوات فرديــة 

صامتــة، بحمايــة مشــددة مــن شــرطة االحتــالل.

وتــداول نشــطاء عبــر شــبكات التواصــل مقاطــع 
ــاء  ــة« أثن ــوات صامت ــؤدون »صل ــم ي ــتوطنني، وه ملس

اقتحامهــم املســجد.

فيمــا أفــادت مصــادر محليــة بــأن عناصــر مــن شــرطة 
ــدة  ــي بل ــة ف ــة املتابع ــو جلن ــت عض ــالل اعتقل االحت
العيســوية الناشــط محمــد أبــو احلمــص، خــالل 

ــى. ــات األقص ــي باح ــوده ف وج

مــن جهتهــا، قالــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية في 
ــوا،  ــني اقتحم ــتوطنني املتطرف ــرات املس ــان: إن عش بي
ــالل  ــرطة االحت ــن ش ــددة م ــة مش ــجد بحراس املس

11  جريدة األيام
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اخلاصــة، ونظمــوا جــوالت اســتفزازية فــي باحاتــه، وأدوا 
طقوســاً تلموديــة فــي اجلهــة الشــرقية منــه.

وأشــارت إلــى أن شــرطة االحتــالل فرضــت قيــوداً علــى 
ــزت  ــى، واحتج ــطينيني لألقص ــني الفلس ــول املصل دخ
ــت  ــة، واعتقل ــه اخلارجي ــد بوابات ــم عن ــض هوياته بع

ــص. ــو احلم ــط أب الناش

ــي  ــالمية ف ــات اإلس ــات واملرجعي ــت الهيئ ــا، أدان بدوره
القــدس، أمــس، القــرار اإلســرائيلي بالســماح لليهــود 

بالصــالة فــي املســجد األقصــى.

واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  وقــال 
ــاء،  ــا، ودار اإلفت ــالمية العلي ــة اإلس ــالمية، والهيئ اإلس
وديــوان قاضــي القضــاة، ودائــرة األوقــاف اإلســالمية إن 

ــل”. ــة باط ــة االحتاللي ــرار احملكم »ق

وقالــت الهيئــات: إن القــرار القضائــي »انتهــاك صــارخ 
واضــح  واســتفزاز  املســجد  وقدســية  إلســالمية 

ــم”. ــول العال ــلمني ح ــاعر املس ملش

ــة  ــة صالحي ــت صاحب ــم ليس ــذه احملاك ــت: »ه وأضاف
وليســت ذات اختصــاص”.

وتابعــت: »ال صــالة لغيــر املســلمني فــي املســجد 
األقصــى ولــن ينطبــق علــى املســجد أي قانــون أرضــي 

ــت”. ــة كان أو محكم

ــي يتعــرض لهــا املســجد  ــى أن اخملاطــر الت وأشــارت إل
ــرة”. »كبي

حكامــاً  واإلســالمية  العربيــة  »الــدول  وطالبــت 
ومحكومــني بتحمــل مســؤوليتهم جتــاه أولــى القبلتني 
وثانــي املســجدين ومســرى الرســول صلــى اهلل عليــه 

ــلم”. وس

ــن  ــادل ب ــي ع ــان العرب ــس البرمل ــه رئي ــار، وج ــي اإلط ف
عبــد الرحمــن العســومي، أمــس، رســائل إلــى األمــني 
العــام لــألمم املتحــدة، ومفــوض األمم املتحــدة الســامي 
ــدة  ــة األمم املتح ــام ملنظم ــر الع ــان، واملدي ــوق اإلنس حلق
للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو«، بشــأن رفــض 
ــة  ــوة القائم ــم الق ــدى محاك ــن إح ــادر ع ــرار الص الق
بالســماح  يقضــي  الــذي  )إســرائيل(  باالحتــالل 
ــي  ــوات ف ــأداء الصل ــة ب ــة املتطرف ــات اليهودي للجماع

ــى.12 ــجد األقص ــات املس باح

12  جريدة األيام

السبت 9/10/2021

ــم  ــن ض ــاع ع ــة االمتن ــن األهمي ــنطن: م واش
األراضــي والنشــاط االســتيطاني وعمليــات 

ــالء ــدم واإلخ اله

األميركيــة  اخلارجيــة  وزارة  بلســان  املتحــدث  قــال 
ــع  ــع جمي ــكان أن متتن ــة مب ــن األهمي ــس: إن م ــد براي ني
ــؤدي  ــي ت ــب الت ــة اجلان ــوات األحادي ــن اخلط ــراف ع األط
إلــى تفاقــم التوتــرات وتقويــض اجلهــود املبذولــة لدفــع 
ــمل  ــا يش ــه مب ــاوض علي ــني املتف ــل الدولت ــة ح عجل

ــتيطاني. ــاط االس النش

اليومــي  اإليجــاز  فــي  التعقيــب  برايــس  ورفــض 
ــام«،  ــه لـ«األي ــخة عن ــت نس ــذي وصل ــني، ال للصحافي
علــى تقاريــر عــن طلــب واشــنطن مــن إســرائيل وقــف 
النشــاط االســتيطاني فــي األراضــي الفلســطينية.

احملادثــات  علــى  نعلــق  ال  »نحــن  برايــس:  وقــال 
ــد  ــي ق ــة الت ــات اخلاص ــة، واحملادث ــية اخلاص الدبلوماس
ــره والرئيــس  ــر ونظي ــني الوزي حتــدث، ســواء كان ذلــك ب
ــو  ــل ه ــن قب ــرات م ــدة م ــاه ع ــا قلن ــن م ــره. لك ونظي
أننــا نعتقــد أنــه مــن األهميــة مبــكان أن متتنــع جميــع 
ــؤدي  ــي ت ــب الت ــة اجلان ــوات األحادي ــن اخلط ــراف ع األط
إلــى تفاقــم التوتــرات وتقويــض اجلهــود املبذولــة لدفــع 
عجلــة حــل الدولتــني املتفــاوض عليــه. وهــذا بالطبــع 

ــتيطاني«. ــاط االس ــمل النش يش

وأضــاف: »حــل الدولتــني هــو شــيء نناقشــه مــع 
شــركائنا اإلســرائيليني فــي كل فرصــة تقريبــا. ال يــزال 
ــراع  ــاه الص ــا جت ــي لنهجن ــدأ التوجيه ــو املب ــذا ه ه

اإلســرائيلي الفلســطيني«.

واإلطــار  التوجيهــي،  املبــدأ  هــو  يــزال  »وال  وتابــع: 
التوجيهــي، لســبب بســيط: حــل الدولتــني هــو أفضــل 
وســيلة حلمايــة هويــة إســرائيل كدولــة يهوديــة 
ــا  ــطيني م ــعب الفلس ــح الش ــا متن ــة بينم ودميقراطي
ســعى إليــه منــذ فتــرة طويلــة، ويشــمل ذلــك تقريــر 
املصيــر والكرامــة واألمــان واألمــن واالزدهــار فــي دولــة 
خاصــة بهــم. ولهــذا الســبب ظللنــا نركــز علــى هــذا 

ــر«. األم

موقفهــا  أوضحــت  واشــنطن  بــأن  برايــس  وأقــر 
 إلسرائيل مبا يخص النشاط االستيطاني. 

وقــال: »فــي الواقــع، لــم نقــرأ مطلقــا محادثاتنــا 
الدبلوماســية اخلاصــة ســواء كان ذلــك مــع شــركائنا 
اإلســرائيليني أو أي شــريك حــول العالــم. لكــن يكفــي 
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أن نقــول: إننــا أوضحنــا موقفنــا بوضــوح شــديد، 
ــل  ــب مث ــادي اجلان ــل أح ــر بعم ــق األم ــا يتعل وعندم
ــا«. ــك أيض ــا ذل ــد أوضحن ــتيطاني، فق ــاط االس النش

وأضــاف: »وفــي الواقــع، لقــد كــررت للتــو موقــف 
الواليــات املتحــدة مــن النشــاط االســتيطاني، يجــب أال 

ــك«. ــول ذل ــؤال ح ــاك س ــون هن يك

ــي  ــرا ف ــدث مؤخ ــا ح ــتوطنني كم ــف املس ــأن عن وبش
اخلليــل قــال برايــس: »أعتقــد أننــا اتخذنــا موقفــا قويــا 
بشــأن عنــف املســتوطنني، لقــد أوضحنــا بيــان حكومة 
ــات املتحــدة، ان هــذه اإلدارة تديــن بشــدة أعمــال  الوالي
عنــف املســتوطنني التــي وقعــت ضــد الفلســطينيني 
فــي القــرى القريبــة مــن اخلليــل والضفــة الغربيــة فــي 

28 أيلــول«.

وأضــاف: »إننــا نقــدر إدانــة وزيــر اخلارجيــة البيــد وغيــره 
مــن املســؤولني اإلســرائيليني القويــة والقاطعــة لذلــك 

. لعنف« ا

وأشــار برايــس إلــى أنــه »نعتقــد أنه مــن األهميــة مبكان 
أن متتنــع جميــع األطــراف عــن تلــك اخلطــوات األحاديــة 
التــي تــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات، ومــرة أخــرى تقــوض 
ــاوض  ــني املتف ــل الدولت ــق ح ــة لتحقي ــود املبذول اجله
عليــه، ويشــمل ذلــك، كمــا قلــت مــن قبــل فــي ســياق 
مختلــف، ضــم األراضــي، والنشــاط االســتيطاني، 
وعمليــات الهــدم واإلخــالء، والتحريــض علــى العنــف، 
وتقــدمي تعويضــات لألفــراد املســجونني بســبب أعمــال 
ــذه  ــأن كل ه ــدا بش ــني ج ــا واضح ــد كن ــة. لق إرهابي
ــتوطنني  ــف املس ــأن عن ــا بش ــا كن ــا كم ــور، متام األم

1 3 الذي أشرت إليه في األيام األخيرة”. 

مســتوطنون يحطمــون مركبــات مواطنــن 
ــدس ــرب الق ــمال غ ــا ش ــت إكس ــي بي ف

مــن  عــددا  الســبت،  اليــوم  حطــم مســتوطنون، 
ــمال  ــا، ش ــت إكس ــة بي ــي قري ــني ف ــات املواطن مركب

غــرب القــدس احملتلــة.

وأفــادت مصــادر محليــة فــي البلــدة، بــأن مســتوطني 
»هــار شــموئيل« املقامــة علــى أراضــي القريــة، حطموا 
ــا  ــر اصحابه ــي اضط ــات، الت ــن املركب ــدد م ــاج ع زج
ــالق  ــبب اغ ــورة، بس ــتوطنة املذك ــرب املس ــا ق إليقافه
قــوات االحتــالل الطريــق الواصلــة بــني القريــة والقدس 

احملتلــة.

ــرة  ــت امل ــذه ليس ــى أن ه ــا، إل ــادر ذاته ــارت املص وأش

13  جريدة األيام

األولــى التــي يقــوم املســتوطنون فيهــا باالعتــداء علــى 
ــوا  ــث أحرق ــا، حي ــت إكس ــي بي ــني ف ــات املواطن مركب
ــة فــي  ــع مركبــات ألهالــي القري قبــل عــدة أشــهر أرب
املنطقــة ذاتهــا، وحطمــوا زجــاج مركبــات أخــرى 

ــا. ــوا اطاراته واعطب

ــي  ــة ألف ــا قراب ــا يقطنه ــت إكس ــة بي ــر أن قري يذك
نســمة، وهــم معزولــون بالكامــل خلــف جــدار الفصــل 
والتوســع العنصــري، وتتعمــد ســلطات االحتــالل 

ــم14. ــرك قريته ــى ت ــم إل ــم لدفعه ــق عليه التضيي

“اخلارجيــة« تديــن عــزم مؤسســات صهيونيــة أميركيــة 
إقامــة احتفــال فــي مقبــرة »مأمــن اهلل«وتعتبــره 

ــا ــاكا صارخ انته

اعتبــرت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني عــزم مؤسســات 
صهيونيــة أميركيــة إقامــة احتفــال تهويــدي، االثنــني 
املقبــل، علــى جــزء مــن مقبــرة »مأمــن اهلل« فــي مدينة 
القــدس، التــي حتتضــن رفــات املقدســيني واملســلمني، 
ــد علــى ألــف ســنة، جــزءا ال يتجــزأ مــن  منــذ مــا يزي
حــرب االحتــالل املفتوحــة ضــد القــدس، ومقدســاتها، 
ومواطنيهــا، وينــدرج فــي إطــار محــاوالت تغييــر 
ــطينية. ــة الفلس ــا العربي ــة وهويته ــا احلضاري معامله

ــذا  ــبت، أن ه ــوم الس ــان، الي ــي بي ــوزارة ف ــت ال وأوضح
احلفــل »املشــؤوم« ينظمــه عــدد مــن املســؤولني 
ــد  ــابق دونال ــس الس ــن إدارة الرئي ــتوى م ــي املس رفيع
ترمــب، علــى رأســهم الســفير الســابق ديفيــد فريدمان 
ــة  ــر اخلارجي ــل«، ووزي ــت اي ــتعمرة »بي ــي مس ــم ف املقي
الســابق مايــك بومبيــو، املعــروف مبواقفــه الصهيونيــة 
ــلطات  ــاكات س ــجل انته ــى س ــاف إل ــة، ويض املتطرف
االحتــالل للحقــوق السياســية والتاريخيــة والثقافيــة 
ــو  ــة مح ــي مواصل ــام 1948، ف ــذ ع ــطينية من الفلس
آثــار هــذا املعلــم التاريخــي مــن الوجــود، والذاكــرة، مــن 
ــا. ــي فوقه ــات واملاله ــاء املتنزه ــا، وبن ــش قبوره ــالل نب خ

وأضافــت، ان إقامــة مــا يســمى بـ«متحــف التســامح« 
األميركيــة  ويزانتــال«  »ســيمون  ملؤسســة  التابــع 
الصهيونيــة علــى جــزء مــن مســاحة املقبرة، متــت منذ 
عــام 2010، بتســهيل وتعــاون مــع ســلطات االحتــالل، 
ــي  ــيني ف ــرات املقدس ــا عش ــات قدمه ــم اعتراض ورغ
ــوق  ــس حق ــت جملل ــض قدم ــي عرائ ــة وف ــم احمللي احملاك
ــكو. ــة اليونيس ــدة ومنظم ــألمم املتح ــع ل ــان التاب االنس

وأشــارت الــوزارة إلــى أنهــا تنظــر بخطــورة بالغــة الــى 
ــالمية  ــرة إس ــى مقب ــتفزازي عل ــداء االس ــذا االعت  ه

14  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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للقوانــني  صارخــا  انتهاكهــا  وتعتبــره  تاريخيــة، 
الدوليــة. واألعــراف 

األميركيــة  اإلدارة  الــوزارة  طالبــت  الصــدد،  وبهــذا 
ــة بعــدم مشــاركة مســؤوليها بهــذا االحتفــال  احلالي
ــة  ــة األميركي ــع السياس ــض م ــذي يتناق ــع«، ال »البش
بشــأن مســتقبل مدينــة القــدس، مؤكــدة أنــه ال يحــق 
ألحــد أي كان االعتــداء علــى أرضنــا وأهلنــا فيهــا، كمــا 
ال يحــق ألي كان انتهــاك حرمــة مقدســاتنا املســيحية 

واإلســالمية فيهــا.

ــف  ــة ووق ــة بإدان ــة املعني ــات الدولي ــت املنظم وطالب
مثــل هــذه االنتهــاكات املتواصلــة للحقوق السياســية، 
والدينيــة  والقانونيــة،  والتاريخيــة،  والثقافيــة، 
ــة  الفلســطينية فــي القــدس الشــريف، عاصمــة دول

فلســطني.15

تقريــر  املنظمــة:  فــي  اإلنســان«  “حقــوق 
»هيومــن رايتــس« يثبــت انخــراط »فيســبوك« 

مبحاربــة شــعبنا

ــي  ــي ف ــع املدن ــان واجملتم ــوق االنس ــرة حق ــت دائ قال
ــادر  ــر الص ــطينية، إن التقري ــر الفلس ــة التحري منظم
عــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، والذي أدان شــركة 
»فيســبوك« حملاربتهــا احملتــوى الفلســطيني يثبــت 
انخــراط الشــركة باحلــرب الــذي يشــنها االحتــالل علــى 

ــعبنا. ش

ــبت، إن  ــوم الس ــا، الي ــان له ــي بي ــرة ف ــت الدائ وأضاف
ــبوك«،  ــركة »فيس ــراط ش ــت انخ ــة يثب ــر املنظم تقري
و«انســتغرام« التابــع لهــا، مبحاربــة وقمــع حريــة الــرأي 
والتعبيــر فيمــا يتعلــق بقضايــا تخــص حقوق اإلنســان 
فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة، األمــر الــذي يــؤدي 
ــة  ــر رواي ــح تبري ــا لصال ــوات الضحاي ــس أص ــى طم ال

االحتــالل.

وأضافــت ان التقريــر يركــز على حــاالت إلغــالق صفحات 
ــطينيني،  ــواد للفلس ــورات وم ــذف منش ــابات وح وحس
حقــوق  لقضايــا  مناصــرة  حقوقيــة  ومؤسســات 
ــداءات  ــم واالعت ــا اجلرائ ــي محتواه ــر ف ــان، تظه اإلنس
التــي ميارســها االحتــالل بحــق شــعبنا، بالتحديــد 
ــذي  ــي ال ــو املاض ــار/ ماي ــهر أي ــي ش ــه ف ــالل عدوان خ
ــاع  ــي قط ــكنية ف ــات الس ــني والبناي ــتهدف املدني اس
غــزة، وأدى الــى ارتقــاء عــدد كبيــر مــن الشــهداء 
ــي املســجد  ــى املصلــني ف ــه عل ــى، واعتداءات واجلرح
ــة والقمــع واإلجــرام  ــه الديني األقصــى وانتهــاك حرمت

15  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــام 1948. ــة ع ــي احملتل ــي األراض ــه ف ــذي مارس ال

ــة  ــة، مطالب ــة احلقوقي ــر املنظم ــرة تقري ــت الدائ وثمن
ــة  ــر الدولي ــق املعايي ــة بتطبي ــة األممي اجلهــات القضائي
املتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، وعــدم التحيــز 
شــركة  وإلــزام  واالنتهــاكات،  اجلرائــم  ملرتكبــي 

بذلــك.16 »فيســبوك« 

مســتوطنون مينعــون املزارعــن مــن قطــف 
الزيتــون فــي بوريــن جنــوب نابلــس

 منــع مســتوطنون، اليــوم الســبت، املزارعــني مــن 
ــس. ــوب نابل ــن جن ــة بوري ــي قري ــون ف ــار الزيت ــف ثم قط

وقال مســؤول ملف االســتيطان شــمال الضفة غســان 
ــهار«  ــتوطنة »يتس ــراس مس ــلنا، إن ح ــس ملراس دغل
املقامــة علــى أراضــي املواطنــني، منعــوا مزارعــي بوريــن 
مــن االســتمرار بجنــي الثمــار فــي املنطقــة اجلنوبيــة 

ــة. ــى مغادرة املنطق ــم عل ــا، وأجبروه ــرقية منه الش

وتشــهد القــرى والبلدات خاصــة احملاذية للمســتوطنات 
ــة  املقامــة علــى أراضــي املواطنــني، اعتــداءات متواصل
ــم،  ــني وأراضيه ــى املزارع ــتوطنني عل ــل املس ــن قب م
وذلــك بحمايــة مــن جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، 
بالتزامــن مــع بدء موســم قطــف الزيتــون، آخرهــا قطع 
عشــرات أشــجار الزيتــون املثمــرة فــي بوريــن، وســرقه 

ــوب نابلــس.17 ــل جن الثمــار مــن أراضــي كفــر قلي

ــا يربــط  ــا« يقــر قانون “احتــاد طــالب كاليفورني
املســاعدات املاليــة إلســرائيل باحتــرام حقــوق 

الفلســطينين

ــا  ــا- بركلــي قانون أقــر احتــاد طــالب جامعــة كاليفورني
يطالــب بربــط املســاعدات املاليــة املقدمــة إلســرائيل 
ــي  ــتيطاني ف ــع االس ــي التوس ــتخدامها ف ــدم اس بع

ــال. ــال األطف ــي اعتق ــطينية، أو ف ــي الفلس األراض

 ASUC 21 /“ :وأقــر االحتــاد مشــروع قانــون يحمــل رقــم
SR 019-22”، لدعــم مشــروع آخــر كانــت قــد تقدمــت 
ــم )2590(،  ــم برق ــي ماكول ــرس بيت ــو الكونغ ــه عض ب
ويحمــل اســم »الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان لألطفــال 
واألســر الفلســطينيني الذيــن يعيشــون فــي ظــل 

ــرائيلي”. ــكري اإلس ــالل العس ــون االحت قان

ــادات  ــر االحت ــن أكب ــة م ــالب اجلامع ــاد ط ــر احت ويعتب
الطالبيــة فــي الواليــات املتحــدة عــددا وموازنــة، ويبلــغ 

16  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

17  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــب، منهــم نحــو 11  عــدد طلبتهــا نحــو 42 ألــف طال
ــا. ــات علي ــب دراس ــف طال ال

ــالب  ــاد ط ــل احت ــن قب ــرار م ــروع الق ــي مش ــي تبن ويأت
ــار  ــا أنص ــات ينفذه ــلة فعالي ــن سلس ــة ضم اجلامع
احلــق الفلســطيني علــى الســاحة األميركيــة، حملاولــة 
ــة  ــد مــن أعضــاء الكونغــرس لرعاي ــع املزي جلــب تواقي
ــة نحــو  ــا برعاي ــون، حيــث يحظــى حالي مشــروع القان

ــرس. ــو كونغ 30 عض

ــون  وشــملت الفعاليــات للتوقيــع علــى مشــروع القان
ــرس  ــاء الكونغ ــب أعض ــام مكات ــرات أم ــذ تظاه تنفي
فــي عــدة مــدن أميركيــة ملطالبتهــم بدعــم مشــروع 
هــذا القانــون الــذي يربــط املســاعدات املالية إلســرائيل 

باحتــرام احلقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني.

ويشــمل قــرار االحتــاد تخصيــص مــوارد ماليــة للضغط 
علــى أعضــاء الكونغــرس لدعــم مشــروع القانــون رقم 
)2590(، واســتضافة »فعاليــات املشــاركة املدنيــة«، مبــا 
فــي ذلــك حمــالت وســائل التواصــل االجتماعــي، وعبــر 
الهاتــف، وتوفيــر مــوارد للطــالب، وتصحيــح املعلومــات 

اخلاطئــة حــول القضيــة الفلســطينية.

جتــد اإلشــارة إلــى أنــه مت التصويــت علــى اقتــراح 
ــون  ــازل عــن شــرط اإلشــعار العــام ملشــروع القان للتن

ــورا. ــراره ف ــذا مت إق ــبوع، ل ــدة أس مل

ــة  ــات تقدمي ــن منظم ــات م ــدة بيان ــدرت ع ــذا وص ه
ــالب  ــاد ط ــف احت ــب مبوق ــة ترح ــات عرقي ــة ألقلي وتابع
ــم،  ــطينيني وعائالته ــع الفلس ــن م ــة، وتتضام اجلامع
مــن ممثلــي جمعيــات طالبيــة مختلفــة، منهــا »احتــاد 

ــود”. ــالب الس الط

ورعــت مشــروع القانــون نائبــة رئيــس الشــؤون اخلارجية 
فــي االحتــاد ريــا ماســتر، وقالــت: قــد ال يبــدو االنتظــار 
ملــدة أســبوع وقتــا طويــال بالنســبة لنــا، ولكنــه يبــدو 
طويــال بالنســبة الــى األشــخاص الذيــن تتعــرض 
ــي  ــون حظ ــى أن القان ــيرة إل ــر«، مش ــم للخط حياته

ــة. ــة للنقاب ــة االداري ــاء الهيئ ــع أعض ــد جمي بتأيي

وقــال زوي هايــز نائــب رئيــس التدريــب فــي االحتــاد 
ــول  ــه ال يق ــدا.. إن ــدل ج ــذا معت ــون ه ــروع القان »مش
يحــق  ولكــن  الوجــود،  تســتحق  ال  إســرائيل  إن 

بأمــان”.18 البقــاء  للفلســطينيني 

18  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

األحد 10/10/2021

للدراســات  منهجــا  تعتمــد  كاليفورنيــا 
الفلســطينية  الروايــة  يتبنــى  العرقيــة 

ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــا ف ــة كاليفورني ــدت والي  اعتم
ــات  ــد املتطلب ــة أح ــات العرقي ــل الدراس ــا يجع قانون
ــس  ــا تدري ــة، وبضمنه ــة الثانوي ــن املدرس ــرج م للتخ
منهجــا يتبنــى الروايــة الفلســطينية، للنكبــة ويعتبــر 

ــة. ــة عنصري ــة حرك ــة الصهيوني احلرك

ــوم،  ــني نيوس ــا غريف ــة كاليفورني ــم والي ــع حاك ووق
ــح  ــك أصب ــة، وبذل ــان الوالي ــره برمل ــذي اق ــون ال القان

ــبوع. ــذا االس ــن ه ــدءا م ــذا ب ــون ناف القان

الطــالب علــى فهــم  القانــون ملســاعدة  ويهــدف 
الســود  ومســاهمات  واحلاضــر  املاضــي  صراعــات 

األصليــني.  والســكان  والالتينيــني  واآلســيويني 

ويوجــد فــي املنهــاج بنــدا يتيــح فيــه القانــون للمناطق 
تشــمل  بهــا  خاصــة  مناهــج  تبنــي  التعليميــة 
مناهج األمريكيــني االصليــني والالتينيــني واالفارقــة 
ــن  ــت م ــي عان ــات الت ــن اجلماع ــني وغيرهم م األميركي
ــا  ــن ضمنه ــكا، وم ــي أمري ــش ف ــة والتهمي العنصري
ــى  ــة يتبن ــر ربحي ــة غي ــركة خاص ــه ش ــاج اعدت منه
ــة  ــر الصهيوني ــة ويعتب ــطينية للنكب ــة الفلس الرواي
ــة  ــة مقاطع ــس حرك ــح تدري ــة ويتي ــة عنصري حرك

ــرائيل. اس

ــف  ــن مختل ــاد م ــتمرار النق ــن اس ــم م ــى الرغ وعل
فقــد حصــل  نقاشــه  فــي  السياســية  األطيــاف 
ــة  ــي الهيئ ــاحق ف ــم س ــى دع ــون عل ــروع القان مش
ــوم  ــني نيوس ــة غاف ــم الوالي ــه حاك ــريعية ووقع التش

اجلمعــة املاضــي.

ودعــا احلاكــم فــي قــراره إلــى اســتخدام املنهــاج 
الرســمي للدراســات العرقيــة املســمى »دليــل مناهــج 

ــة«. ــات العرقي ــل للدراس ــح واملكتم ــة املنق الدول

 وقــال نيوســوم فــي بيــان إلعــالن موافقتــه علــى 
ــالب  ــة للط ــات العرقي ــح دورات الدراس ــون: »تتي القان
تعلــم قصصهــم اخلاصــة - وتلــك اخلاصــة بزمالئهــم 

ــل«. ــي الفص ف

وأضاف بيــان صحفــي صــادر عــن مكتبــه، أن الدراســات 
ــة  العرقيــة ستســاعد فــي توســيع الفــرص التعليمي
فــي املــدارس، وتعليــم الطــالب عــن اجملتمعــات املتنوعة 
التــي تشــكل كاليفورنيــا، وتعزيــز املشــاركة األكادمييــة 
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والتحصيــل الدراســي للطــالب.

ــا  ــيه ميدين ــة خوس ــو اجلمعي ــع عض ــاد بالتوقي وأش
)دي ريفرســايد(، مؤلــف مشــروع القانــون.  ووصــف 
املتطلــب اجلديــد بأنــه »طــال انتظــاره« و«خطــوة 
واحــدة فــي النضــال الطويــل مــن أجــل تعليــم متســاو 

ــالب«. ــع الط جلمي

وتعــرض حاكــم الواليــة لضغــوط كبــرى تطالبــه 
املواليــة  اللوبيــات  وطالبــت  القانــون،  بإســقاط 
إلســرائيل، نيوســوم للتحــرك واســتخدام الفيتــو، 
حيــث أصــدرت منظمة »مبــادرة أمشــا«، وهــي منظمة 
اميركية تعــرف نفســها علــى انها ملراقبــة معــاداة 
ــة  ــالة مفتوح ــروز، رس ــانتا ك ــا س ــامية ومقره الس
موجهــة إلــى احلاكــم تدعــي أنهــا حشــدت املئــات مــن 
الناجــني مــن الهولوكوســت ضــد القانــون وملطالبتــه 

بإســقاطه. 

داخــل  واســع  بتأييــد  القانــون  مشــروع  وحظــي 
ــيويني  ــني واآلس ــود والالتيني ــة للس ــات احلزبي التجمع
وجــزر احمليــط الهــادئ واألمريكيــني األصليــني فــي 
ــر  ــرى تطوي ــات األخ ــح لألقلي ــون يتي ــة، ألن القان الوالي
املناطــق  فــي  وتدريســها  العرقيــة  مناهجهــا 

الســكانية.19 التعليمية لكثافتهــا 

ــاء  ــد اإلنش ــر قي ــة مق ــر بإزال ــالل يخط االحت
ــمالية ــوار الش ــي األغ ــة ف ــادة صحي لعي

ــد،  ــوم األح ــرائيلي، الي ــالل االس ــوات االحت ــرت ق أخط
بإزالــة مقــر قيــد اإلنشــاء لعيــادة صحيــة فــي منطقة 

املالــح باألغــوار الشــمالية.

وقــال الناشــط احلقوقــي عــارف دراغمــة، إن قــوات 
االحتــالل أخطــرت بإزالــة املنشــأة التــي مــن املقــرر أن 

ــة. ــي املنطق ــة ف ــادة صحي ــرا لعي ــون مق تك

يذكــر أن هــذا اإلخطــار يأتــي بعــد حوالــي شــهر مــن 
ــة  ــي املنطق ــة ف ــآت تعليمي ــة منش ــر بإزال ــار آخ إخط

ــها.20 نفس

الصراع على الزيتون

ــم  ــراع دائ ــة ص ــس، ثم ــة نابل ــن مدين ــوب م ــى اجلن إل
تــزداد حدتــه كل عــام مــع بدايــة موســم الزيتــون، بــني 
الفلســطيني الــذي يســابق عــداد الوقــت جلنــي ثمــار 
ــة  ــك العالق ــوق لتفكي ــتوطن يت ــني مس ــجاره، وب  أش

19  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

20  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

األبديــة بــني الفلســطيني وأرضــه، عبــر تقطيــع 
األشــجار واحلــرق تــارة، وســرقة الثمــار تــارة أخــرى.

أن  إلــى  فلســطينية  رســمية  احصــاءات  وتشــير 
املســتوطنني نفــذوا 23 اعتــداء علــى املزارعــني شــمال 
ــي  ــون ف ــار الزيت ــم لثم ــالل جنيه ــة خ ــة الغربي الضف
ــة فقــط، تركــزت غالبيتهــا فــي  ــة املاضي ــام الثالث األي
املناطــق احمليطــة مبســتوطنة »يتســهار« املقامــة علــى 

ــس. ــوب نابل ــرى جن ــت ق ــي س أراض

وعلــى مــدار األيــام الثالثــة التــي ســمح فيهــا االحتالل 
ــون  ــجار الزيت ــار أش ــف ثم ــن بقط ــة بوري ــي قري ملزارع
فــي املنطقــة اجلنوبيــة مــن القريــة قــرب املســتوطنة، 
ســابق املــزارع أكــرم عمــران الزمــن لعلــه يتمكــن مــن 

جنــي ثمــار أرضــه.

40 دومنــا متلكهــا عائلــة عمــران تبعــد أكثــر مــن 
كيلومتــر عــن ســياج املســتوطنة، كانــت اجلنــة التــي 
تقضــي فيهــا العائلــة أجمــل اللحظــات خاصــة 
ــع  ــرح م ــك الف ــدل ذل ــن تب ــون، لك ــم الزيت ــي موس ف
بدايــة عــام 2016 والــذي فــرض فيــه االحتــالل إلزاميــة 
التنســيق املســبق لدخولهــا، ملوســم مــن الرعــب 
ــا”. ــران لـ«وف ــد عم ــا يؤك ــق م ــرزق، وف ــى ال ــوف عل واخل

ــوا  ــوا وقطع ــتوطنني حرق ــى أن املس ــران إل ــير عم ويش
ــن  ــرة م ــجرة معم ــاري 84 ش ــام اجل ــة الع ــذ بداي من
ــي  ــجرة ف ــرق 20 ش ــى ح ــوا عل ــث أقدم ــه، حي أراضي
محيــط األرض بعدمــا أزال جيــش االحتــالل خيمــة 
أقاموهــا أعلــى اجلبــل، وقبــل شــهرين أحرقــوا 37 
شــجرة بعدمــا علقــوا إطــارات فــي أغصانهــا، انتقامــا 

ــد. ــن جدي ــة م ــة اخليم ــى إزال عل

وفــي الثالــث مــن تشــرين األول/ أكتوبــر اجلــاري ســمح 
ــول  ــران بالوص ــم عم ــن وبينه ــي بوري ــالل ملزارع االحت
ــأن  ــأ ب ــون، ليتفاج ــار الزيت ــف ثم ــم لقط ــى أراضيه إل
ــرة  ــجرة معم ــع 27 ش ــى قط ــوا عل ــتوطنني أقدم املس

أخــرى.

متعــة  مــن  حرمونــا  ســرقة،  رزقنــا  “بنســرق 
ــالح  ــدى الف ــرح ل ــم الف ــي موس ــالت ف ــاع العائ اجتم
ــجرة،  ــت الش ــام حت ــي الطع ــن طه ــطيني، م الفلس
ــار، مــن لعــب األطفــال حتــت  ــى الن ــق الشــاي عل وابري

االشــجار، ســلبوا الفــرح«. يضيــف عمــران.

ــار  ــف ثم ــران قط ــاد عم ــة، اعت ــنوات طويل ــذ س ومن
ــرض  ــذ ف ــر من ــه اضط ــه، إال أن ــة عائلت ــون برفق الزيت
ــاة  ــى حي ــية عل ــال خش ــتئجار 10 عم ــيق الس التنس
ــق  ــي املناط ــني ف ــة املزارع ــال غالبي ــا ح ــه، كم عائلت
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ــم. ــتوطنون عربدته ــا املس ــارس فيه ــي مي الت

ــة  ــر مــن ثالث ــا، أكث ــده 100 شــيقل يومي “كل عامــل ب
آالف شــيقل أجــور عمــال فقــط، إضافــة خلســارة تزيــد 
علــى 20 ألــف شــيقل جراء حــرق وتقطيــع األشــجار..«، 

يتابــع عمــران.

واحلقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات  عمــران  ويناشــد 
ــمى  ــا يس ــي م ــى ينته ــالل حت ــى االحت ــط عل للضغ
بالتنســيق كونــه ســيفا مســلطا علــى رقــاب املزارعني 

ــه. ــق قول وف

ــرائيلية،  ــتوطنات إس ــالث مس ــن ث ــة بوري ــط بقري وحتي
»يتســهار« جنوبــا و«براخــا« شــماال و«جفعــات رونيــم« 
ــا  ــتيطاني، م ــارع اس ــا ش ــر أراضيه ــر عب ــرقا، ومي ش
يجعــل حقــول الزيتــون فيهــا عرضــة للســرقة واحلــرق 
واالســتيالء، كمــا يوضــح رئيــس اجمللــس القــروي نضــال 

جنــار.

ويؤكــد جنــار أن اعتــداءات املســتوطنني مســتمرة طــوال 
العــام علــى أراضــي املواطنــني، لكــن تــزداد حدتهــا مــع 
بدايــة موســم الزيتــون عبــر التقطيــع واحلــرق وســرقة 

الثمــار، واالعتــداء علــى املزارعــني.

اعتــداءات  لتجنــب  محاولــة  فــي  انــه  ويضيــف، 
ــدمي  ــى تق ــة إل ــس القروي ــرت اجملال ــتوطنني اضط املس
ــر مــن عشــرين يومــا، لكــن  ــون أكث قطــف ثمــار الزيت
ــن  ــث م ــي الثال ــم ف ــني ألراضيه ــول املزارع ــع وص م
تشــرين األول اجلــاري، تفاجــأوا بــأن املســتوطنني قطعــوا 

ــني. ــرة مزارع ــود لعش ــجرة، تع 150 ش

وينــوه إلــى أن التنســيق يســمح للمزارعــني بالدخــول 
ــن  ــار، م ــف الثم ــط لقط ــام فق ــة أي ــم أربع ألراضيه
ــرا، إال  ــة عص ــى الرابع ــا حت ــة صباح ــاعة الثامن الس
ــل  ــد قب ــهار« كان يتعم ــتوطنة »يتس ــارس مس أن ح
ــادرة  ــى مغ ــني عل ــام املزارع ــدد إرغ ــت احمل ــاء الوق انته

ــوة. ــم بالق أراضيه

ويتابــع: املهلــة التــي يســمح بهــا بقطــف ثمــار 
ــني  ــض املزارع ــل، فبع ــي احملاصي ــي جلن ــون ال تكف الزيت
ــف،  ــي القط ــى ينه ــا حت ــن 15 يوم ــر م ــاج ألكث يحت
ــون  ــة بالزيت ــن 300 دومن مزروع ــر م ــى أن أكث ــا إل منوه
ــرط  ــالل ش ــرض االحت ــالث، يف ــتوطنات الث ــرب املس ق

التنســيق لدخولهــا.

ويتعمــد االحتــالل كل عــام تأخيــر الســماح للمزارعــني 
الشــمالية  املنطقــة  فــي  الزيتــون  ثمــار  بقطــف 
والشــرقية مــن القريــة حتــى منتصــف تشــرين الثانــي 

ــم  ــون أراضيه ــل املزارع ــا أن يص ــا كان م ــادم، وغالب الق
حتــى يعــودوا ملنازلهــم خائبــني إثر ســرقة املســتوطنني 

الثمــار.

ــعون  ــتوطنني يس ــالل واملس ــإن االحت ــار، ف ــق النج ووف
وال  الفلســطينية،  األرض  لتصحــر  الطــرق  بشــتى 
ــة  ــم أو زراع ــتصالح أراضيه ــني باس ــمح للمزارع يس
ــرق  ــون احل ــل احملتل ــا يواص ــا، فيم ــدة فيه ــجار جدي أش
ــاحات  ــول مس ــذي ح ــر ال ــالع، األم ــع واالقت والتقطي

ــرداء. ــى أراض ج ــعة إل واس

“شــجرة الزيتــون جواز الســفر للمــزارع للوصــول ألرضه، 
ــع مــن دخولهــا،  ومــن ال ميلــك الشــجر فــي أرضــه مين
فاالحتــالل يســتغل كافــة القوانــني بهــدف الســيطرة 
ــور غيــر مزروعــة«..  علــى األرض بحجــة أنهــا أراضــي ب

يؤكــد النجــار.

ــة  ــف االســتيطان شــمال الضفــة الغربي مســؤول مل
غســان دغلــس قــال إن موســم الزيتــون بــدأ مبكــرا هذا 
العــام فــي بعــض املناطــق؛ نظــرا جلرائــم املســتوطنني 
واعتداءاتهــم، منوهــا إلــى أن االعتــداءات تــزداد حدتهــا 
ــطيني  ــود الفلس ــرا ألن الوج ــم، نظ ــذا املوس ــي ه ف
ومشــاهد قطــف املزارعــني أشــجار الزيتــون يثيــر جنــون 

ــتوطنني.21 املس

ــي  ــج الوطن ــم املنت ــة دع ــالق حمل ــا: إط أريح
ومقاطعــة منتجــات املســتوطنات

ــل،  ــو العس ــاد أب ــوار جه ــا واألغ ــظ أريح ــق محاف أطل
ورئيــس هيئــة شــؤون املنظمــات األهليــة ســلطان أبــو 
ــي  ــج الوطن ــم املنت ــة دع ــد، حمل ــوم األح ــني، الي العين

ــتوطنات. ــات املس ــة منتج ومقاطع

وقــال أبــو العســل، إن احلملــة تأتــي فــي ســياق املوقــف 
ومقاطعــة  الوطنــي  املنتــج  لدعــم  الفلســطيني 
ــباب  ــي للش ــي وطن ــق وع ــتوطنات وخل ــات املس منتج

ــي. ــاد الوطن ــم االقتص ــة دع بأهمي

وشــدد علــى ضــرورة االهتمــام بالصناعــات واملنتجــات 
ــذات،  ــى ال ــاد عل ــز االعتم ــا لتعزي ــة وحمايته الوطني
ــادرا  ــون ق ــي ليك ــج الوطن ــني املنت ــى حتس ــل عل والعم

ــة. ــواق العاملي ــي األس ــة ف ــى املنافس عل

بــدوره، أوضــح أبــو العينــني أن إطــالق احلملــة فــي أريحا 
واألغــوار يأتــي اســتمرارا إلطــالق احلملــة فــي مختلــف 
ــة  ــعبنا ملقاطع ــاء ش ــا أبن ــن، داعي ــات الوط محافظ
املنتجــات اإلســرائيلية خاصــة منتجــات املســتوطنات، 

21  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــى  ــا والعمــل عل ــة منتجن ــة اآلن حلماي وأكــد أن األولوي
ــم  ــم منتجه ــالل دع ــن خ ــني م ــود املزارع ــز صم تعزي

ــي. الوطن

ــح«  ــة »فت ــم حرك ــر اقلي ــني س ــال أم ــه، ق ــن جهت م
ــة  ــاء وكادر حرك ــل، إن أبن ــو العس ــل أب ــة نائ باحملافظ
»فتــح« والقــوى الوطنيــة ملتزمــون مبقاطعــة منتجات 
ــا  ــا حلقن ــاكا صارخ ــكل انته ــي تش ــتوطنات الت املس
ــتقاللنا  ــع اس ــى م ــا وتتناف ــى أرضن ــيادة عل ــي الس ف

ــه.22 ــعى الي ــذي نس ــادي ال االقتص

مســتوطنون يســرقون ثمــار الزيتــون فــي يانون 
ــوب نابلس جن

ــن  ــون م ــار الزيت ــد، ثم ــوم األح ــتوطنون، الي ــرق مس س
ــوب  ــا جن ــدة عقرب ــة لبل ــون التابع ــة يان ــي خرب أراض

ــس. نابل

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس ملراســلنا، إن عشــرات املســتوطنني 
شــرعوا بعمليــات ســرقة لثمــار الزيتــون فــي منطقــة 

ــون. ــي يان ــن أراض ــة م ــاب الديق ب

وأضــاف، ان هنــاك تصاعــدا فــي ســرقة ثمــار الزيتــون 
خــالل الفتــرة احلاليــة فــي كافــة املناطــق، وقــد 
ــداءات متكــررة مــن قبــل  ــة اعت ــام املاضي شــهدت األي
ــادرة  ــى مغ ــني عل ــار املزارع ــت بإجب ــتوطنني، متثل املس
ــرقة  ــى س ــة إل ــم، باإلضاف ــداء عليه ــم، واالعت أراضيه
ــس  ــف نابل ــي ري ــة ف ــجار، خاص ــع األش ــرق وتقطي وح

ــي. اجلنوب

يذكــر أن أهالــي قريــة ديــر احلطــب شــرق نابلــس تصدوا 
صبــاح اليــوم لهجــوم مســتوطنني علــى قاطفــي ثمــار 
الزيتــون فــي األراضــي القريبــة مــن مســتوطنة »ألــون 

23 موريه”.

ــة  ــبب مماطل ــقالن بس ــجن عس ــي س ــر ف توت
ــد ــو حمي ــر أب ــير ناص ــالج األس ــالل بع االحت

ــوم األحــد،  ــن، الي ــة شــؤون األســرى واحملرري ــادت هيئ أف
ــر فــي ســجن عســقالن، بســبب  ــأن حالــة مــن التوت ب
تعمــد إدارة الســجن املماطلــة فــي عــالج األســير ناصر 
أبــو حميــد، الــذي يتواجــد فــي ســاحة الفــورة ويرفــض 

دخــول الغرفــة.

وقالــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، إن اإلدارة أغلقــت 

22  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

23  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

الســجن، وأن حالــة مــن الســخط تســود األســرى 
ــير  ــي لألس ــع الصح ــد للوض ــال املتعم ــبب اإلهم بس
إجــراء  بعــدم  املتواصــل  والتســويف  حميــد،  أبــو 
الفحوصــات الالزمــة لــه وتقــدمي العــالج املناســب.

وحــذرت الهيئــة، مــن تفاقــم احلالــة الصحيــة لألســير 
ــم  ــة، ل ــي الرئ ــن ورم ف ــي م ــذي يعان ــد، ال ــو حمي أب
حتــدد طبيعتــه، ويعانــي مــن ســعال شــديد، باإلضافــة 
الســتمرار فقدانــه للــوزن والتقيــؤ، وخمــول وهــزل عــام 

باجلســم، وارتفــاع شــبه دائــم فــي درجــة احلــرارة.24

االحتــالل يســتدعي خطيــب املســجد األقصى 
ــة صبري عكرم

ــوم  ــاح الي ــرائيلي، صب ــالل اإلس ــوات االحت ــتدعت ق اس
ــة  ــيخ عكرم ــى الش ــجد االقص ــب املس ــد، خطي األح

ــري. صب

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت 
6 صباحــا،  الســاعة  الشــيخ صبــري عنــد  منــزل 
وســلمته بالغــا للحضــور الســاعة 9 مــن صبــاح 
اليــوم إلــى معتقــل املســكوبية، وحتديــدا لغرفــة رقــم 

ــالل. ــرات االحت ــة خملاب 4 التابع

ــر  ــالل اخلبي ــوات االحت ــتدعت ق ــق، اس ــت الح ــي وق وف
فــي شــؤون املســجد األقصــى جمــال عمــرو للتحقيــق، 
بعــد أن داهمــت منزلــه فــي حــي الثــوري ببلــدة 

ــلوان.25 س

االثنن 11/10/2021

القــدس: االحتــالل يجــرف املقبــرة اليوســفية، 
إصابــات واعتقــاالت إثــر قمــع محتجــن

أقدمــت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، علــى 
نبــش قبــور املســلمني فــي املقبــرة اليوســفية بالقدس 

.  الشرقية احملتلة، ما أغضب سكان املدينة 
وفوجــئ الســكان بعظــام موتــى مســلمني وقــد 
ظهــرت علــى األرض؛ بعــد قيــام بلديــة االحتــالل 
اإلســرائيلية  الطبيعــة  ســلطة  تســمى  ومــا 

 بجرف القبور بهدف إقامة حديقة توراتية. 
ســلطة  تســمى  ومــا  االحتــالل  بلديــة  وكانــت 
حرمــة  علــى  االعتــداء  علــى  أقدمتــا  الطبيعــة 
املقبــرة اإلســالمية، ومــن ثــم نبــش القبــور رغــم 
اإلســرائيلية. احملاكــم  لــدى  الســكان   اعتراضــات 

  

24  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

25  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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وقــال احلــاج مصطفــى أبــو زهــرة، رئيــس جلنــة رعايــة 
ــور  ــش قب ــري نب ــني: »يج ــدس، للصحافي ــر بالق املقاب
ــالمية  ــرة اإلس ــذه املقب ــي ه ــات ف ــلمني باجلراف املس

التاريخية«. 

وأضــاف: »لــن نقبــل ونرضــى بتدنيــس واملــّس بحرمــة 
ــش  ــري نب ــرة، إذ يج ــذه املقب ــي ه ــلمني ف ــور املس قب

القبور ونبش العظام«. 

احملكمــة  أبلغنــا  أننــا  مــن  الرغــم  »علــى  وتابــع: 
ــش  ــري نب ــه يج ــرة، إال أن ــذه مقب ــأن ه ــرائيلية ب اإلس

القبور مبا فيها قبور شهداء«. 

وأضــاف، ال شــك فــي أن بلديــة االحتــالل ومــا تســمى 
»ســلطة الطبيعــة« قامتــا بتضليــل احملاكــم، وأظهرتــا 
ــا  ــرة وأنكرت ــا أن هــذه األرض مقب ــة، وأنكرت صــورة كاذب

احتواءها على املقابر. 

وأوضــح أنهــم حــذروا مــن أفعــال »ســلطة الطبيعــة« 
 وبلديــة االحتــالل في هــذه املقبرة قبل حوالى 10 أشــهر.

وأردف: لقــد حذرنــا مــن أن هــذه األعمــال ســتؤدي 
ــا،  ــاس به ــا واملس ــاك حرمته ــور وانته ــش القب ــى نب إل
واآلن ظهــرت النتيجــة التــي حذرنــا منهــا أمــام أعــني 
اجلميــع، وســيظهر كــذب وخــداع »ســلطة الطبيعــة« 

والبلدية أثناء عرض املوضوع أمام احملكمة. 

وناشــد أبــو زهــرة كل ضميــر حــر، وكل ســلطة عربيــة 
إســالمية رســمية، التدخــل ووقــف اجلرائــم التــي 

 ترتكبها سلطات االحتالل في هذه املقبرة. 
وكانــت بلديــة االحتــالل ومــا تســّمى ســلطة الطبيعة 
اإلســرائيلية شــرعتا بنبــش أرض املقبــرة املعروفــة 
بــأرض الشــهداء؛ بهــدف إقامــة حديقــة توراتيــة علــى 

أنقاضها. 

ــى  ــديد عل ــم الش ــن احتجاجه ــيون ع ــرب املقدس وأع
ــرب  ــالة املغ ــة ص ــرت إقام ــرائيلية، إذ ج ــوة اإلس اخلط
علــى أرض قريبــة منهــا، ولكــن شــرطة االحتــالل 

قمعت املصلني. 

علــى  بالضــرب  االحتــالل  شــرطة  واعتــدت 
باجتاههــم  الصــوت  قنابــل  وأطلقــت  املصلــني، 

 إلجبارهم على مغادرة املكان. 
طواقمــه  إن  الفلســطيني:  األحمــر  الهــالل  وقــال 
ــا  ــوت، مت عالجهم ــل الص ــني بقناب ــع إصابت ــت م تعامل
ميدانيــاً، خــالل اعتــداء قــوات االحتــالل علــى املصلــني 

في املقبرة اليوسفية. 

لضابــط  اإلصابــات  إحــدى  أن  إلــى  وأشــار 
 إسعاف من الهالل األحمر. 

وكان املواطنــون الغاضبــون أضرموا النــار بحاوية نفايات 
 تابعــة لبلديــة االحتــالل فــي أرض قريبــة مــن املقبــرة.

وهتــف العشــرات بشــعارات مــن قبيــل: »هــاي املقابــر 
ــاح  ــاح ارت ــا شــهيد ارت ــرّا«، و«ي ــرّا ب ــا، ومســتوطن ب إلن
ــوت...  ــا بتم ــاي األرض م ــاح«، و«ه ــل الكف ــا بنكم إحن

ــّية«. ــا املقدس عليه
  

وكانــت دعــوات مقدســية لتنظيــم وقفــٍة احتجاجيــة، 
املقبــرة  فــي  املغــرب،  بعــد صــالة  أمــس،  مســاء 
اجلهــة  مــن  املدينــة  ألســوار  احملاذيــة  اليوســفية 
الشــرقية، رداً علــى أعمــال التجريــف التــي قامــت بهــا 

سلطات االحتالل في املقبرة ونبش القبور. 

وفــي الســياق، أدى مقدســيون صــالة العصــر واملغــرب 
فــي املقبــرة اليوســفية قــرب املســجد األقصــى، عقــب 

قيام االحتالل بعمليات جتريٍف فيها. 

ــان: إن املشــاركني أدّوا صــالة العصــر،  ــال شــهود عي وق
ثــم نظمــوا وقفــة احتجاجيــة فــي املقبــرة، ورددوا 
ــا  ــت به ــي قام ــف الت ــال التجري ــد أعم ــات ض الهتاف
ســلطات االحتــالل فــي املقبــرة، وأكــدوا علــى ثباتهــم 

وصمودهم في األرض ودفاعهم عنها. 

وتأتــي عمليــات التجريــف بعــد أن اســتجابت احملاكــم 
اإلســرائيلية لطلــب بلديــة االحتــالل فــي القــدس ومــا 
تعــرف بـ«ســلطة الطبيعــة« اإلســرائيلية، باســتئناف 
أعمــال التجريــف فــي املقبــرة، ويشــمل القــرار كذلــك 
ــة  ــة عام ــى حديق ــة األرض إل ــل قطع ــماح بتحوي الس
مــن أجــل ضمــان منــع املســلمني مــن اســتحداث قبــور 
جديــدة فيهــا، ضمــن مســاعي تهويــد القــدس وتغييــر 

تاريخها وجغرافيتها. 

وبهــذا الصــدد، اعتبــرت محافظــة القــدس أن مــا جــرى 
ويجــري فــي املقبــرة اليوســفية، مــن اســتهداف واضــح 
ــا  ــراف لطامل ــن أط ــعة م ــة بش ــلمني، جرمي ــر املس ملقاب
تباكــت علــى ظلــم واضطهــاد الشــعوب األخــرى لهــم 

وملعتقداتهم ولشعبهم. 

ــة  ــد املدين ــدس، أن تهوي ــة الق ــان حملافظ ــي بي ــاء ف وج
املقدســة وتغييــر معاملهــا أصبــح يطــال حتــى األموات 
فــي قبورهــم التــي نهــت عنهــا كل األديــان والشــرائع 

والكتب السماوية. 

وكانــت قــوات االحتــالل هدمــت ســور املقبــرة والــدرج 
ــون األول  ــع شــهر كان ــؤدي إليهــا مطل ــي املدخــل امل ف
2020، وواصلــت بعدهــا أعمــال احلفــر والتجريــف فــي 
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ــن  ــهداء م ــات ش ــم رف ــي تض ــهداء، والت ــرة الش مقب
اجليشــني العراقــي واألردنــي، لصالــح »مســار احلديقــة 

ــة«. التوراتي
  

بــاب  مقبــرة  شــمال  اليوســفية  مقبــرة  وتقــع 
الشــرقي،  القــدس  ســور  مبحــاذاة  الرحمــة، 
إلــى هجمــة مــن قبــل  وتتعــرض منــذ ســنوات 
إلــى  وصلــت  وحفريــات،  االحتــالل  ســلطات 
 مداميــك أثريــة قريبــة مــن عتبــة بــاب األســباط.

وهدمــت قــوات االحتــالل ســور املقبــرة املالصــق لبــاب 
األســباط وأزالــت درجهــا األثــري أيضــاً، إضافــة للــدرج 
ــذاً  ــهداء، تنفي ــرة الش ــن مقب ــا م ــى امتداده ــؤدي إل امل
جملموعــة مخططــات إســرائيلية متداخلــة أعــدت منــذ 

فتــرة طويلــة.
ــن فــي جزئهــا  ــالل الدف ــع االحت ــي العــام 2014، من وف
الشــمالي، وأقــدم علــى إزالــة عشــرين قبــراً تعــود إلــى 
ــرف  ــا يع ــام 1967 فيم ــهدوا ع ــني استش ــود أردني جن

مبقبرة الشهداء ونصب اجلندي اجملهول. 

ــى  ــة عل ــرة طويل ــذ فت ــالل من ــة االحت ــل بلدي وتعم
محاصــرة املقبــرة وإحاطتهــا باملشــاريع التهويديــة 
ــرقي  ــور الش ــداد الس ــى امت ــق عل ــارات واحلدائ واملس
ملدينــة القــدس ومبحــاذاة املقبــرة، بهــدف إخفــاء 
معالــم املمــرات واملواقــع التاريخيــة األصيلــة احمليطــة 

باملقبــرة26.

بولــس: األســرى اإلداريــون املضربــون يواجهــون 
ــدا  ــورة حتدي ــة اخلط ــي غاي ــة ف ــا صحي أوضاع

ــمة ــير القواس األس

قــال احملامــي جــواد بولــس، إّن األســرى اإلداريــني املضربني 
ــة تتجــه نحــو  عــن الطعــام يواجهــون أوضاعــا صحي
اخلطــورة الشــديدة، حتديــًدا األســير مقــداد القواســمة 

الــذي يقبــع فــي مستشــفى »كابــالن« اإلســرائيلّي.

ــرى  ــة أس ــارة ثالث ــن زي ــن م ــذي متكّ ــس ال ــح بول وأوض
ــادي  ــن ن ــادر ع ــان ص ــي بي ــام، ف ــن الطع ــني ع مضرب
األســير، اليــوم اإلثنــني، أن األســير القواســمة املضــرب 
ــث،  ــة فــي احلدي ــي مــن صعوب ــدأ يعان منــذ 82 يومــا ب
إضافــة إلــى جملــة األعــراض الصحيــة اخلطيــرة التــي 
يعانــي منهــا منــذ فتــرة، الفًتــا إلــى أّن كل ســاعة متــر 
ــه. ــى حيات ــا عل ــه تشــكّل خطــرًا مضاعًف ــى إضراب عل

ــو  ــام أب ــيرين هش ــارة األس ــن زي ــس م ــن بول ــا متكّ كم
ــر  ــو عك ــادي أب ــا، وش ــذ 56 يوًم ــرب من ــواش املض ه
ــجن  ــي س ــان ف ــث يقبع ــا، حي ــذ 48 يوًم ــرب من املض

26  جريدة األيام

ــة”. ــادة الرمل »عي

ــان  ــر يواجه ــو عك ــواش وأب ــو ه ــيرين أب ــال: إّن األس وق
أوضاًعــا صحيــة صعبــة وخطيــرة، ومت إحضارهمــا علــى 
كراســي متحركــة للزيــارة، وتتمثــل األعــراض الظاهــرة 
ــة  ــي كاف ــرأس، وف ــي ال ــديدة ف ــاع ش ــا، بأوج عليهم
ــزال  ــوزن، وه ــي ال ــد ف ــان متزاي ــد، ونقص ــاء اجلس أنح
ــوم. ــي الن ــة ف ــتمر، وصعوب ــكل مس ــؤ بش ــديد، وتقي ش

ــا  ــة اعتقالهم ــأن قضي ــري بش ــا يج ــد م ــى صعي وعل
ــوم لألســير  ــس أّن جلســة ُعقــدت الي اإلدارّي، أكــد بول
ــر  ــت أم ــرة لتثبي ــت مق ــة كان ــي جلس ــر، وه ــو عك أب
اعتقالــه اإلدارّي ومدتــه ســتة شــهور، وأرجــأت احملكمــة 
ــى 19 اجلــاري،  العســكرية البــت فــي تثبيــت األمــر حّت
حّتــى تتمكــن مــن احلصــول علــى تقريــر طبــي بشــأن 

وضعــه الصحــّي.

ــارة األســير عــالء  وأشــار إلــى أنّــه لــم يتمكــن مــن زي
األعــرج املضــرب عــن الطعــام منــذ 65 يوًمــا، الــذي تبني 
أنـّـه نُقــل إلــى إحــدى املستشــفيات املدنيــة لالحتــالل، 
وكان مــن املقــرر نقلــه للمستشــفى لتزويــد احملكمــة 
العليــا االســرائيلية بتقريــر طبــي حديــث عــن وضعــه 

الصحــّي للبــت فــي قــرار تعليــق اعتقالــه اإلدارّي.

يذكــر أن عــدد األســرى املضربــني رفًضــا لالعتقــال 
اإلدارّي، ســتة أقدمهــم األســير كايــد الفســفوس 
ــب األســرى الســتة  ــى جان ــا، وإل ــذ 89 يوًم املضــرب من
شــرع باألمــس األســير خليــل أبــو عــرام، بإضــراب 
إســنادي لألســرى ومــن املتوقــع أن ينضــم آخــرون معــه 

ــم.27 ــنادًا له إس

ــاهمة بـــ 29  ــن مس ــن ع ــي يعل ــاد األوروب االحت
ــروا” ــات »األون ــم عملي ــورو لدع ــون ي ملي

أعلــن االحتــاد األوروبــي، اليــوم االثنــني، عــن صــرف دفعــة 
ــدة  ــة األمم املتح ــورو لوكال ــون ي ــا 92 ملي ــة قدره هام
ــروا”. ــني الفلســطينيني »األون ــة وتشــغيل الالجئ إلغاث

ــة  ــة والسياس ــؤون اخلارجي ــى للش ــل األعل ــال املمث وق
األمنيــة، نائــب رئيــس املفوضيــة، جوزيــب بوريــل: »نحــن 
ــا  ــا، مب ــيا ومالي ــروا سياس ــم األون ــى دع ــون عل مصمم
فــي ذلــك مــن خــالل عالقــة يُعتمــد عليهــا علــى املــدى 
الطويــل. تلعــب الوكالــة دورًا أساســًيا فــي تقــدمي 
اخلدمــات احليويــة ملاليــني الالجئــني الفلســطينيني 
ــروا  ــا لألون ــة. إن دعمن ــي املنطق ــتقرار ف ــق االس وحتقي
ــى  ــاعد عل ــه يس ــل أن ــط، ب ــانيا فق ــا إنس ــس واجب لي
اإلســرائيليني  بــني  الدائــم  الســالم  فــرص  إبقــاء 

27  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــروا  ــات األون ــل خدم ــث تظ ــة، حي ــطينيني حي والفلس
أساســية للمســاهمة فــي حــل الدولتــني القابــل 
للحيــاة، مبــا فــي ذلــك حــل عــادل ومتفــق عليــه 

ــني”. ــة الالجئ ــي لقضي وواقع

ــوار  ــؤون اجل ــي لش ــاد األوروب ــوض االحت ــال مف ــدوره، ق ب
والتوســع، أوليفــر فارهيلــي: »إن االحتــاد األوروبي شــريك 
موثــوق وميكــن التنبــؤ بــه، وأكبــر مانــح لألونــروا التــي 
تلعــب دورًا فــي اســتقرار املنطقــة، ويجــب أن تســتمر 
ــا  ــى تفويضه ــح عل ــز واض ــع تركي ــه م ــام ب ــي القي ف
األساســي. لــن نســتثني أي وســيلة عنــد البحــث عــن 
ــي  ــتدام. وف ــل مس ــوذج متوي ــاد من ــرة إليج ــبل مبتك س
ــم  ــف جهوده ــى تكثي ــرون إل ــاج اآلخ ــت، يحت ذات الوق
ــه األعضــاء فــي  ــي ودول واالنضمــام إلــى االحتــاد األوروب
ــه.  ــؤ ب ــن التنب ــنوات ميك ــدد الس ــل متع ــر متوي توفي
ــم  ــز نظ ــروا لتعزي ــع األون ــل م ــنواصل العم ــن س نح
ــفافية  ــادة الش ــي زي ــاعدة ف ــا واملس ــة لديه احلوكم
ــدة  ــني بش ــل ملتزم ــا نظ ــا أنن ــليمة، كم واإلدارة الس
الفلســطينيني  لألطفــال  التعليــم  جــودة  بتعزيــز 
ــي  ــكو ف ــر اليونس ــل ملعايي ــال الكام ــان االمتث وضم

ــة”. ــواد التعليمي امل

يشــكل هــذا التمويــل املســاعدة املاليــة الســنوية التي 
ــاهم  ــروا، وسيس ــى األون ــي إل ــاد األوروب ــا االحت يقدمه
ــية  ــية األساس ــروف املعيش ــى الظ ــاظ عل ــي احلف ف
ودعــم التنميــة البشــرية لالجئــني الفلســطينيني مــن 
خــالل ضمــان اســتمرار اخلدمــات األساســية عبــر دعــم 
ــورو( ومــن  ــروا مببلــغ )90 مليــون ي ميزانيــة برامــج األون
ــروا مببلــغ )مليونــي يــورو(.28 خــالل دعــم إصالحــات األون

“وفــا« ترصــد التحريــض والعنصريــة فــي اإلعــالم 
اإلســرائيلي

الفلســطينية  واملعلومــات  األنبــاء  رصــدت وكالــة 
ــالم  ــائل اإلع ــي وســ ــة ف ــض والعنصري ــا«، التحري »وف
ــى  ــني 2021-10-3 وحت ــا ب ــرة م ــي الفت ــرائيلية ف اإلس

.9-10-2021

ــا  ــدا وتوثيق ــا الـــ)224( رص ــي تقريره ــا« ف ــدم »وف وتق
اإلعــالم  فــي  والعنصــري  التحريضــي  للخطــاب 
اإلســرائيلي املرئــي، واملكتــوب، واملســموع، وبعــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحــات 
اإلســرائيلي. اجملتمــع  فــي  سياســّية  لشــخصّيات 

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

ــطينيني. ــد الفلس ــة ض ــة جلّي ــا وعنصري حتريض
28  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

وجــاء علــى صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« مقــاال 
يحــرّض علــى الرئيــس محمــود عبــاس، مدعيــا »واجــه 
البيــان الصــادر عــن زيــارة ممثلــي حــزب ميرتــس لرئيــس 
الســلطة الفلســطينية، كمــا كان متوقعــا، وابــال 
مــن الغضــب مــن اليمــني، مســتغلني الفرصــة لكيــل 
ــي  ــني ف ــي اليم ــي ممثل ــوزراء وباق ــس ال ــات لرئي االتهام

ــالف”. االئت

ــطينية،  ــرائيلية الفلس ــاءات اإلس ــال اللق ــم املق وهاج
ــد شــخصية  ــال: »نقــل غانتــس ايضــا رســالة تأيي وق
ــرا،  ــا كبي ــه عنوان ــى تطلعات ــل وأعط ــني ب ــل الدولت حل
ومــا الــذي يفتــرض بأبــو مــازن ان يفعلــه؟ هــل يغنــي 

ــد. ــني اجلدي ــه اســرائيل تنتظــر راب ل

وفــي نفــس الســياق، جــاء علــى صحيفــة »يســرائيل 
ــه  ــادر الي ــذي ب ــاء ال ــا، »ان اللق ــاال محرّض ــوم« مق هي
ــر غانتــس مــع  ــه الوزي هوروفيتــس، واحلــوار الــذي يجري
ــني  ــت مي ــن: االول بيني ــى أمري ــيران ال ــازن، يش ــو م اب
ــدرة  ــه ق ــت لدي ــط. ليس ــورق فق ــى ال ــي عل افتراض
حقيقيــة علــى حتقيــق ميينيتــه حــني يكــون لــه ســتة 
ــة  ــي حكوم ــيرا ف ــون أس ــا يك ــط، عندم ــد فق مقاع
متعلقــة بـــميرتس، مبنصــور عبــاس والعمــل، كمــا أن 
التصريحــات الصارمــة والعدوانيــة لشــريكته فــي 
ــن تنجــح فــي  ــرة اييليــت شــاكيد ل ــا الوزي ــادة ميين قي

ــية”. ــة السياس ــذه احلقيق ــاء ه إخف

ــا  ــون له ــاءات أن يك ــذه اللق ــن له ــي ميك ــع: »الثان وتاب
أثــر غيــر ايجابــي حتــى مــن زاويــة نظــر بينيــت. فهــي 
ــت  ــع بيني ــاول دف ــي حت ــدة، الت ــات املتح ــر للوالي تؤش
ــن  ــه ميك ــطينيني، بأن ــع الفلس ــية م ــيرة سياس ملس
العمــل مــن خلــف ظهــر بينيــت، الــى جانــب شــركائه 

ــاطرونه ذات اآلراء”. ــن ال يش الذي

ــش  ــني كنتروفيت ــب يوج ــوم« كت ــرائيل هي ــي »يس وف
ــح  ــول فت ــة«، ح ــان القنصلي ــوان: »امتح ــاال بعن مق
ــرق  ــدس، ويتط ــة الق ــي مدين ــة ف ــة األميركي القنصلي
ــف  ــر مخال ــة أم ــح القنصلي ــادة فت ــى أن إع ــه إل في
للقانــون الدولــي متجاهــال أن اعتــراف ترمــب بالقــدس 
عاصمــة إلســرائيل مخالــف لــكل القوانــني واألعــراف 

ــة. الدولي

واتهــم الكاتــب إدارة الرئيــس جــو بايــدن مبحاولــة 
ســحب »أحــد االجنــازات الدبلوماســية االكبر إلســرائيل 
ــدة  ــات املتح ــراف الوالي ــو اعت ــرة، ه ــود االخي ــي العق ف

ــدس”. ــى كل الق ــرائيل عل ــيادة اس بس

ــة  ــي ان حلكوم ــارة ه ــار الس ــب إن »األخب ــال الكات وق
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اســرائيل القــدرة ملنــع اخملطــط. حيــث ال توجــد ســابقة 
تفتتــح قنصليــة مســتقلة  لدولــة  العالــم  فــي 
ــي،  ــون الدول ــا للقان ــة، ووفق ــي ذات املدين ــفارة ف وس
ــرائيلية  ــة اإلس ــدة املصادق ــات املتح ــتحتاج الوالي س

ــوة”. ــذ اخلط لتنفي

وادعــى الكاتــب: »ال تريــد الواليــات املتحــدة فتــح 
إلدارة  مــكان  لهــا  يكــون  كــي  فقــط  القنصليــة 
العالقــات الدبلوماســية مــع الســلطة الفلســطينية، 
مبطالــب  اعتــراف  هــو  القنصليــة  فتــح  وهــدف 

فلســطينية فــي القــدس”.

ــرا  ــون )كان( تقري ــث واإلذاعــة والتلفزي ــة الب ــت هيئ وبث
يهاجــم فيــه أعضــاء فــي »االئتــالف احلكومــي« للقــاء 
الرئيــس محمــود عبــاس مــع أعضــاء حــزب »ميرتــس« 
برئاســة هيروفيتــش، مدعــني أنــه »غيــر الزم«، حيث كان 
بهــدف »جتديــد العالقــات بــني الطرفــني الفلســطيني 
ــددًا  ــطينية مج ــة الفلس ــع القضي ــرائيلي، ووض واإلس

علــى الطاولــة”.

ــن  ــت« ع ــو »الكنيس ــم عض ــبوك« هاج ــي »فيس وف
»الليكــود« أوفيــر كاتــس اللقــاءات الفلســطينية 
اإلســرائيلية، »لكــن مــاذا نعــم؟ ائتــالف داعــم مللفــات 
ــق  ــزب يعان ــع ح ــاي، م ــي اله ــود ف ــد اجلن ــق ض التحقي
قاتلــي اليهــود، مــع أعضــاء برملان ينــادون بإطالق ســراح 
ــتخفاف  ــوم باالس ــان يق ــو برمل ــع عض ــني، وم اإلرهابي
ــل”. ــاطة ُمخج ــة، ببس ــرى احملرق ــذار وذك ــرة اإلن بصاف

وفــي »فيســبوك« كتــب أيضــا عضــو »الكنيســت« عن 
ــت  ــدق... تداول ــالم »أرى وال أص ــد امس ــود« دافي »الليك
اجملموعــة الســعيدة فــي املقاطعــة باســتراتيجية 
ــة  ــة الدولي ــود للمحكم ــليم اجلن ــوة لتس ــج الق دم
ــاعر  ــخ، س ــني، أورب ــة الك ــذا برعاي ــاي، وكل ه ــي اله ف

ــار”. ــاكيد، ع وش

ــاد  ــدة جلع ــي األمم املتح ــرائيل ف ــدوب اس ــم من وهاج
اردان املنظمــة االمميــة، وقــال: »أثبتــت األمم املتحــدة انهــا 
ليســت منحــازة فقــط ضدنــا امنــا تكتــم األفــواه أيضا. 
سأكشــف أكاذيبهــم مــن علــى كل منصــة وســأعرض 
احلقيقــة. مــن الصعــب التصديــق، لكــن األمم املتحــدة 
منعتنــي خــالل النقــاش حــول األونــروا، الوكالــة احملرّضة 
التابعــة لهــا، مــن عــرض صــور تُثبــت ان املعلمــني فــي 

األونــروا معاديــن للســامية ومحرضــني”.

وفــي »فيســبوك« دعــا عضــو »الكنيســت« عــن »ميينا« 
عميحــاي شــيكلي »للعمــل وفقــا للصهيونيــة«، وقــال 
ــا  ــى احفادن ــا أن يحظ ــه: »اذا كان يهمن ــور ل ــي منش ف

ــة مســتقلة، مــن املستحســن  ــة يهودي بالعيــش بدول
ــم والعمــل وفقــا للصهيونيــة. تهويــد  ان نعــود للتكّل
ــن  ــبر م ــى كل ش ــة عل ــل، واحملارب ــد اجللي ــب، تهوي النق

ــة إســرائيل”. أرض دول

عــن  »الكنيســت«  عضــو  غــرد  »تويتــر«  وفــي 
ســموتريتش  بتســلئيل  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
مهاجمــا احلكومــة اإلســرائيلية احلاليــة، »اآلن بكامــل 
اجلديــة: هــذه احلكومــة حُتــدث ضــررا اســتراتيجيا 
كبيــرا. بعــد ان حتــول إلــى شــخصية غيــر مهمــة وغيــر 
ــركاء  ــام ش ــة، ق ــاحة الدولي ــى الس ــا عل ــب به مرح
ــب ذي  ــى الع ــازن إل ــو م ــل أب ــاكيد بتحوي ــت وش بيني
صلــة، واآلن مــن خــالل سياســة ُمحنّكــة هــو يعــرض 
ــالم  ــاعي للس ــة كس ــاحة الدولي ــى الس ــه عل نفس

ونحــن يعرضنــا كســاعني للحــرب”.29

اخلارجيـــة: مواقــف بينيــت مــن الدولــة الفلســطينية 
واالســتيطان فــي اجلــوالن إرهــاب دولــة منظــم

قالــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، إن مواقــف رئيــس وزراء 
ــطينية  ــة الفلس ــن الدول ــت م ــي بيني ــرائيل نفتال إس

واالســتيطان فــي اجلــوالن إرهــاب دولــة منظــم.

وأدانــت اخلارجيــة فــي بيــان، اليــوم االثنــني، التصريحــات 
بينيــت  بهــا  أدلــى  التــي  االســتعمارية  واملواقــف 
ــة  ــه الظالمي ــد بعقليت ــن جدي ــا م ــر به ــي افتخ الت
ــتيطان  ــز االس ــة لتعزي ــه االحاللي ــتعمارية ودعوات االس
فــي اجلــوالن الســوري احملتــل، والتــي تنــدرج فــي 
ــي  ــى األراض ــل عل ــرائيلي املتواص ــدوان اإلس ــار الع إط
ــر امتــدادا  ــة، التــي تُعتب الفلســطينية والعربيــة احملتل
ــتعماري  ــتيطان االس ــيع االس ــق وتوس ــات تعمي لعملي
ــه  ــت بقدرت ــم بيني ــس توه ــت: »باألم ــري. وتابع العنص
علــى إخفــاء االحتــالل لألراضــي الفلســطينية والعربية 
احملتلــة، مختبئــا حتــت شــعار »اإلرهــاب« لتضليــل 
الــرأي العــام العاملــي وتســويق مشــروعه االســتعماري 
ــت  ــالن بيني ــطني، وإع ــة فلس ــي أرض دول ــعي ف التوس
بخصــوص اجلــوالن وعملياتــه االســتيطانية التهويديــة 
املتواصلــة علــى مــدار الســاعة علــى أرض دولــة 
للقانــون  وفقــا  بعينــه  اإلرهــاب  هــي  فلســطني 
ــل  ــراف ال يقب ــو اعت ــدة، وه ــرارات األمم املتح ــي وق الدول
ــوده  ــذي يق ــم ال ــة املنظ ــاب الدول ــى اره ــل عل التأوي
ــتوطنني  ــرف واملس ــني املتط ــن اليم ــه م ــت وأتباع بين
ومنظماتهــم وميليشــياته اإلرهابيــة املســلحة، والتــي 
ــاتها  ــن ممارس ــرائيلية ع ــر اإلس ــد التقاري ــت عدي حتدث

ــة”. اإلرهابي

29  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــوزارة اجملتمــع الدولــي مــن مخاطــر عقليــة  وحــذرت ال
بينيــت ومواقفــه االســتعمارية علــى األمن واالســتقرار 
اجلهــود  وعلــى  واملنطقــة،  الصــراع  ســاحة  فــي 
األميركيــة والدوليــة واإلقليميــة املبذولــة إلعــادة إحياء 
ــني،  ــل الدولت ــدأ ح ــاس مب ــى أس ــالم عل ــة الس عملي
مؤكــدة أنــه ال ميكــن التعايــش مــع مواقــف وتصريحات 
ــرص  ــة احل ــت يافط ــتيطانية حت ــت االس ــات بين وممارس
ــل  ــة، ب ــا فرص ــة أو اعطائه ــذه احلكوم ــاء ه ــى بق عل
ــاد  ــرك اجل ــا والتح ــي إدانته ــع الدول ــى اجملتم ــب عل يج
ــي  ــل ف ــتيطاني احلاص ــول االس ــف التغ ــل لوق والفاع

ــة.30 ــة احملتل ــطينية والعربي ــي الفلس األراض

“الرئاســية لشــؤون الكنائــس« تســتنكر االعتــداء 
العنصــري علــى املقبــرة اليوســفية

ــؤون  ــا لش ــية العلي ــة الرئاس ــس اللجن ــتنكر رئي اس
الكنائــس، مديــر عــام الصنــدوق القومــي الفلســطيني 
الوزيــر رمــزي خــوري، اعتــداء قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
ــرقي  ــور الش ــة للس ــفية املالصق ــرة اليوس ــى املقب عل
للقــدس احملتلــة، وتدميــر اجلــزء الشــمالي منهــا ونبــش 
ــي  ــني ف ــني املدفون ــهداء واملواطن ــاء والش ــات العلم رف

هــذه املقبــرة اإلســالمية التاريخيــة.

وقــال خــوري فــي بيــان صحفــي، اليــوم االثنــني، »هــذا 
الوجــه احلقيقــي العنصــري حلكومــة االبرتهايــد التــي 
ــدس  ــي الق ــودي ف ــر يه ــو غي ــا ه ــس كل م ــاول طم حت
ــندافع  ــا وس ــى حرمته ــور املوت ــاف »لقب ــة«. وأض احملتل
ــة  ــى وكنيس ــجد األقص ــن املس ــع ع ــا نداف ــا كم عنه

ــة”. القيام

ــا  ــذ م ــورا لينق ــرك ف ــم أن يتح ــى العال ــاف »عل وأض
تبقــى مــن تاريخنــا اإلســالمي واملســيحي، والــذي 
ــارة أخــرى  ــالل وت ــة االحت ــارة مــن بلدي ــه ت ــدى علي يعت
مــن املســتوطنني، وعلــى حكومــة االبرتهايــد أن تــدرك 
ــي روتهــا  ــا الت ــا متأصــل ومتجــذر فــي أرضن أن تاريخن

ــهدائنا”.31 ــاء ش دم

“اخلارجيــة«: دولــة االحتــالل تواصــل »القضم« 
التدريجــي للســيادة علــى األقصى

ــلطات  ــني، إن س ــؤون املغترب ــة وش ــت وزارة اخلارجي قال
االحتــالل اإلســرائيلي تواصــل تنفيــذ مخططاتهــا 
ــه،  ــارك وباحات ــى املب ــجد األقص ــد املس ــة ض التهويدي
ــم  ــات »القض ــى عملي ــوم عل ــتعمارية تق ــة اس بعقلي

ــالمية. ــاف اإلس ــرة األوق ــات دائ ــي« لصالحي التدريج

30  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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وأوضحــت اخلارجيــة فــي بيــان صحفــي، اليــوم اإلثنــني، 
أن ســلطات االحتــالل تقــوم بذلــك عبــر سلســلة 
التــي  والتدابيــر  طويلــة وُمعقــدة مــن اإلجــراءات 
تُســاهم فــي الوصــول إلــى هــدف احتاللــي واحــد، وهــو 

ــا. ــيمه مكاني ــه، وتقس ــزاء من ــجد، أو أج ــدم املس ه

وأشــارت إلــى أن ســلطات االحتــالل تعمــل علــى 
افتعــال األزمــة تلــو األخــرى فــي حربهــا املفتوحــة ضــد 
األقصــى املبــارك، تــارةً إلســناد مــا قامــت بتغييــره مــن 
ــرى  ــم، وأخ ــي القائ ــي والقانون ــع التاريخ ــح الواق مالم
لفــرض تغييــرات جديــدة علــى هــذا الواقــع، فــي لعبــة 
مكشــوفة خللــط األوراق، وترتيــب األولويــات، وفقــا 

ــة. ــه التهويدي ــالل ومصاحل ــط االحت خملط

وأدانــت، عــدوان االحتــالل ضــد املســجد األقصــى 
للمحاكــم  ليــس  أنــه  وتؤكــد  كافــة،  بأشــكاله 
ــى  ــة عل ــلطة أو والي ــة أو س ــة صالحي ــرائيلية أي اإلس
شــؤونه، وأن جميــع اإلجــراءات والتدابيــر التــي تتخذهــا 

ســلطات االحتــالل باطلــة وغيــر شــرعية.

وأكــدت »أن ســلطة إدارة أوقــاف وشــؤون املســجد 
األقصــى املبــارك األردنيــة هــي املســؤولة حصريــاً عــن 
شــؤون املســجد األقصــى«، محــذرة مــن مخاطــر مــا 
تبيتــه دولــة االحتــالل ضــد املســجد، والتكتيــكات التي 
ــتعمارية”. ــة االس ــا التهودي ــذ أهدافه ــا لتنفي تعتمده

وطالبــت اخلارجيــة، اجملتمــع الدولــي، واألمم املتحــدة، 
ــكو«،  ــا »اليونس ــي مقدمته ــة، وف ــا اخملتص ومنظماته
لتحمــل مســؤولياتها القانونيــة واألخالقيــة فــي توفير 
ــاذ  ــا، واتخ ــاتها، ومواطنيه ــدس، ومقدس ــة للق احلماي
ــذ  ــة بتنفي ــة الكفيل ــراءات العملي ــن اإلج ــزم م ــا يل م

ــة.32 ــة ذات الصل ــرارات األممي الق

وحــدة   99 بتســويق  يشــرع  االحتــالل 
اجلــوالن فــي  اســتيطانية 

ــويق  ــني، بتس ــوم اإلثن ــالل، الي ــلطات االحت ــرعت س ش
99 وحــدة اســتيطانية فــي »مســتوطنة ترمــب« فــي 
اجلــوالن الســوري احملتــل، بعــد عامــني مــن اإلعــالن عــن 
ــة  ــا 20 عائل ــا حالي ــي يقطنه ــتوطنة الت ــة املس إقام

ــة. ــازل متنقل ــة فــي من يهودي

ــالل  ــة االحت ــي دول ــكان ف ــاء واإلس ــر البن ــن وزي وأعل
ــاء  ــز البن ــي، تعزي ــح صحف ــي تصري ــني، ف ــف إلك زئي
االســتيطاني فــي هضبــة اجلــوالن، والبــدء بتســويق 99 

ــاري. ــام اجل ــالل الع ــكنية خ ــدة س وح

32  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــة  ــأن 20 عائل ــوم«، ب ــرائيل هي ــة »يس ــادت صحيف وأف
يهوديــة تســكن مبنــازل متنقلــة فــي املســتوطنة 
التــي أعلــن عــن إقامتهــا فــي حزيران/يونيــو مــن العــام 
ــك  ــو، وذل ــني نتنياه ــة بنيام ــن حكوم ــرار م 2019، بق
بعــد اعتــراف الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترمــب 
ــع  ــا دف ــل، م ــى اجلــوالن احملت بالســيادة اإلســرائيلية عل

ــمه. ــتوطنة باس ــاء مس ــو إلنش ــة نتنياه حكوم

واإلســكان«  »البنــاء  وزارة  أن  الصحيفــة،  وحســب 
ــاذ  ــى اتخ ــة عل ــذه املرحل ــي ه ــل ف ــرائيلية تعم اإلس
ــكان  ــدد س ــة ع ــم مضاعف ــه يت ــي مبوجب ــرار حكوم ق
ــدة  ــويق 7 آالف وح ــيتم تس ــول 2026، وس ــوالن بحل اجل
ــوالن. ــن اجل ــرى م ــق أخ ــي مناط ــة ف ــتيطانية إضافي اس

وحــدة  آالف   4 تســويق  ســيتم  للخطــة،  ووفقــا 
ســكنية للمســتوطنني، وذلــك بهــدف مضاعفــة 
»اجمللــس  فــي  االســتيطانية  والوحــدات  عددهــم 
 8400 إلــى  لتصــل  اجلــوالن«،  ملرتفعــات  اإلقليمــي 
ــز  ــم وتعزي ــرض تدعي ــة، بغ ــتيطانية مأهول ــدة اس وح
ــيتم  ــث س ــل، حي ــوالن احملت ــتيطاني باجل ــروع االس املش
ــازات وإعفــاءات جلــذب اليهــود لالســتيطان  منــح امتي

والســكن باجلــوالن.33

الثالثاء 12/10/2021 

ــي  ــون ف ــي الزيت ــى قاطف ــدي عل ــالل يعت االحت
ســلفيت املســتوطنون يواصلــون اعتداءاتهــم 

ــطية ــون سبس ويقتحم

ــاق،  ــاالت اختن ــوض وح ــون برض ــس، مواطن ــب، أم أصي
واعتقــل ثالثــة آخــرون، بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب، 
خــالل قمــع قــوات االحتــالل املشــاركني فــي يــوم 
ــي  ــلفيت، ف ــي س ــون، ف ــار الزيت ــف ثم ــي لقط تطوع
ــم  ــتوطنون اعتداءاته ــه املس ــل في ــذي واص ــت ال الوق
وأقدمــوا علــى مــد شــبكة ميــاه فــي أراضــي مواطنــني 
فــي األغــوار الشــمالية، واقتحــام موقــع أثــري فــي بلدة 
ــي  ــن أراض ــون م ــول زيت ــرقة محص ــطية، وس سبس

ــوت. ــة قري قري

فقــد قالــت مصادر محليــة: إن قــوات االحتــالل، أطلقت 
ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــوت، والغ ــل الص ــن قناب ــال م واب
صــوب املشــاركني فــي يــوم تطوعــي نظمتــه فصائــل 
العمــل الوطنــي، وهيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، 
وبلديــة ســلفيت، ومنعتهــم مــن الوصول إلــى األراضي 
املهــددة باالســتيالء عليهــا فــي منطقــة »الــرأس«، مــا 
ــاق،  ــاالت اختن ــم بح ــرات منه ــة العش ــى إصاب أدى إل

33  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

كمــا اعتقــل ثالثــة شــبان مــن املــكان، بعــد االعتــداء 
عليهــم بالضــرب.

وقــال وليــد عســاف رئيــس الهيئــة: إن قــوات االحتــالل 
ــة  ــي منطق ــي ف ــى األراض ــول إل ــن الوص ــا م منعتن
ــون. ــار الزيت ــف ثم ــي قط ــني ف ــاعدة املزارع ــرأس« ومس »ال

وأضــاف: اآلن، ينضــم إلينــا عــدد أكبــر مــن املتطوعــني، 
وســنبقى صامديــن علــى هــذه األرض وندعــم املزارعــني 

ولــن نتركهــم وحدهــم.

ونــوه بــأن الفعاليــة تأتــي فــي إطــار احلملــة الوطنيــة 
ــي  ــة«، الت ــني »فزع ــود املزارع ــم صم ــعبية لدع والش
ــراكة  ــيقية، بالش ــة التنس ــة، واللجن ــا الهيئ تنظمه
مــع مؤسســات رســمية وأهليــة وشــعبية والنشــطاء 
ــبابية  ــات ش ــعبية، ومجموع ــة الش ــان املقاوم ــي جل ف

ــة. فاعل

مــن جهتــه، قــال رئيــس بلديــة ســلفيت عبــد الكــرمي 
زبيــدي: إن هــذه الفعاليــات مــن أهــم الطــرق والوســائل 
املســتوطنني  وقطعــان  االحتــالل  أمــام  للصمــود 
ُمتمســكون  املُزارعــني  أن  مؤكــداً  ومخططاتــه، 
بأرضهــم وبزيتونهــم، وســيدافعون عــن أرضهــم بــكل 

إمكانياتهــم.

وفــي األغــوار الشــمالية، صــورت قــوات االحتــالل خيــام 
ومســاكن املواطنــني فــي منطقــة »أم اجلمــال«.

ــوات  ــأن ق ــة ب ــارف دراغم ــي ع ــط احلقوق ــاد الناش وأف
ــام  ــر اخلي ــرعت بتصوي ــة وش ــت املنطق ــالل داهم االحت
واملنشــآت، مضيفــا: إن هنــاك تخوفــا مــن حــدوث 
ــب.34 ــتقبل القري ــي املس ــام ف ــك اخلي ــدم لتل ــات ه عملي

ــرائيلية  ــراءات اإلس ــة اإلج ــنتصدى لكاف ــاف: س عس
ــح ــل صبي ــى جب ــتيالء عل ــة لالس الرامي

قــال رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان وليــد 
عســاف، اننــا ســنتصدى لكافة اإلجــراءات اإلســرائيلية 
الراميــة لالســتيالء علــى أراضــي جبــل صبيــح جنــوب 
نابلــس، ومحــاوالت الزعــم بــأن جــزءا مــن أراضــي اجلبــل 
ــة  ــن إقام ــة »، ميك ــي دول ــا »أراض ــى أنه ــة عل مصنف

مســتوطنة افيتــار عليهــا.

وأضــاف أن بلديــات بيتــا وقبــالن ويتمــا والهيئــة ومركــز 
ــن  ــا م ــكلوا فريق ــة، ش ــاعدة القانوني ــدس للمس الق

احملامــني للدفــاع عــن اجلبــل واألراضــي وملكيتهــا.

وشــدد علــى أن اوراق امللكيــة لألراضــي فــي جبــل 

34  جريدة األيام
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صبيــح ســليمة، وانــه ســيتم االعــالن بشــكل واضــح 
ــت  ــي تب ــة الت ــطينية، وأن اجله ــا اراٍض فلس ــى انه عل

ــالل. ــة االحت ــع حلكوم ــدة وتتب ــر محاي ــر غي ــي االم ف

وأكــد عســاف علــى اســتمرار فعاليــات املقاومــة 
الشــعبية والتصــدي ألطمــاع االحتــالل واملســتوطنني 

ــكال. ــكل االش ب

العبريــة  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وكانــت 
نشــرت اليــوم الثالثــاء، أن مــا تســمى »اإلدارة املدنيــة« 
ــح  ــل صبي ــي جب ــحا ألراض ــت مس ــرائيلية، أنه اإلس
ــة  ــا مصنف ــا منه ــت أن 60 دومن ــس، وزعم ــوب نابل جن
علــى أنهــا »أراضــي دولــة »، ميكــن إقامــة مســتوطنة 

ــا. ــار« عليه »افيت

ــا«،  ــة »وف ــاص لوكال ــح خ ــي تصري ــاف ف ــاف عس وأض
»أن مــا تســمى بـــ«اإلدارة املدنيــة« حســب االتفــاق الذي 
ــتوطنني  ــادة املس ــع قي ــالل م ــة االحت ــه حكوم اعلنت
ــا  ــت انه ــهور، أعلن ــة ش ــل اربع ــة قب ــمال الضف ش
ســتقوم مبســح املنطقــة ودراســة املناطــق التــي ميكــن 

ــة”. ــي دول ــا كأراض اعالنه

وتابــع« ســطات االحتــالل متــارس حربــا نفســية لصالح 
املســتوطنني وحتــاول تطمينهــم مــن خــالل هــذه 
ــة مقاومــة اجلــدار  ــة هيئ ــى فعالي التصريحــات؛ ردا عل
واالســتيطان وشــركائها فــي جبــل صبيــح أول أمــس، 
ــوا فيهــا الــى قلــب البــؤرة االســتيطانية؛  والتــي وصل

ــار جنــون املســتوطنني”. وهــو مــا أث

وقــال عســاف »إن مــا تناولتــه وســائل االعــالم العبريــة 
يفيــد بأنهــم قامــوا بأعمــال املســح وانــه ميكــن االعالن 

عــن 60 دومنــا كأراضــي دولــة”.

يشــار الــى أن جبــل صبيــح يشــهد فعاليــات مقاومــة 
شــعبية ليــال نهــارا منــذ 160 يومــا فــي إطــار الدفــاع 
ــوق  ــتيطانية ف ــؤرة اس ــة ب ــد اقام ــي وض ــن االراض ع

ــه.35 قّمت

مســتوطنون يقتلعــون 07 شــجرة زيتــون فــي 
مســافر يطــا

اقتلــع مســتوطنون، مســاء اليــوم الثالثــاء، 70 شــجرة 
زيتــون فــي مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل.

ــوب  ــعبية جن ــة والش ــان الوطني ــق اللج ــال منس وق
اخلليــل راتــب جبــور، إن مســتوطنني مــن مســتوطنتي 
ــي  ــى أراض ــان عل ــون« املقامت ــات ماع ــون« و«حاف »ماع
املواطنــني، اقتلعــوا 70 شــجرة زيتــون تعــود ملكيتهــا 

35  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــي. ــى الهرين ــظ عيس ــن حاف للمواط

ــم  ــون اعتداءاته ــتوطنني يواصل ــور أن املس ــاف جب وأض
ــكل  ــة بش ــي املنطق ــاة األغنام ف ــني ورع ــى املزارع عل

ــم.36 ــرك أراضيه ــى ت ــم عل ــي، إلجباره يوم

اشــتية يبحــث مــع مديــرة بعثــة الوكالــة األميركيــة 
للتنميــة ســبل تعزيــز التعــاون

ــد  ــط اجله ــة ورب ــات الوطني ــاة األولوي ــى مراع ــا إل -دع
ــة ــي بالتنمي اإلغاث

-رئيــس الــوزراء: بــدون إطــار سياســي إلنهــاء االحتــالل 
ســتبقى الصعوبــات االقتصاديــة تكــرر نفســها

ــه  ــالل لقائ ــتية، خ ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــث رئي بح
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األميركي ــة الوكال ــرة بعث مدي
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )USAID(أليــر غروبز، 

ــة. ــاريع التنموي ــذ املش ــاون وتنفي ــز التع تعزي

ــي  ــد ف ــذي عق ــاء ال ــالل اللق ــوزراء خ ــس ال ــن رئي وثم
مكتبــه مبدينــة رام اهلل، اليــوم الثالثــاء، اســتئناف 
التــي  ملســاعداتها  للتنميــة  األميركيــة  الوكالــة 
تقدمهــا لشــعبنا الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، كخطــوة مــن خطــوات إعــادة العالقــات 
ــذي  ــني ال ــل الدولت ــم ح ــدة، ودع ــات املتح ــع الوالي م

ــدن. ــي باي ــس األميرك ــه الرئي ــن عن أعل

ودعــا اشــتية الوكالــة األميركيــة إلــى ضــرورة أن 
الوطنيــة، مبــا  األولويــات  برامجهــا مــع  تتماشــى 
ــرص  ــق ف ــي، وخل ــاد الوطن ــم االقتص ــي دع ــهم ف يس

عمــل وخفــض نســبة البطالــة.

وقــال: »إن البرامــج اإلغاثيــة مهمــة جدا، لكــن املطلوب 
أن يرتبــط اجلهــد اإلغاثــي بالتنميــة، لنتمكــن مــن جعل 
االقتصــاد رافعــة للسياســة وحتقيــق الهدف األساســي 
مــن هــذا الدعــم وهــو حتقيــق حــل الدولتــني.« وأكــد 
رئيــس الــوزراء أن حتســني الظــروف اإلنســانية فــي 
فلســطني ليــس بديــال للحــل السياســي، وبــدون 
ــة  ــرائيلي، واقام ــالل اإلس ــاء االحت ــي إلنه ــار سياس إط
دولــة فلســطينية مســتقلة ســتبقى الصعوبــات 

ــها. ــرر نفس ــة تك االقتصادي

ــفيات  ــم ملستش ــادة الدع ــه إلع ــتية التوج ــن اش وثم
ــكان  ــم اإلس ــج لدع ــتحداث برام ــا الس ــدس، داعي الق

ــة. ــة املقدس ــي املدين ــاص ف ــاع اخل ــة والقط والثقاف

واعتبــر رئيــس الــوزراء أن دعــم مؤسســات القــدس فــي 

36  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــا،  ــرائيل بحقه ــه إس ــذي متارس ــد ال ــة التهوي مواجه
هــو حمايــة حلــل الدولتــني.37

غنيــم يبحــث مــع مديــر مكتــب األمم املتحــدة خلدمــات 
املشــاريع واقــع قطــاع امليــاه فــي فلســطني

-التقى مجلس تنظيم قطاع املياه

ــر  ــع مدي ــم، م ــازن غني ــاه م ــلطة املي ــس س ــث رئي بح
ــو  ــاريع توكوميتس ــات املش ــدة خلدم ــب األمم املتح مكت
ــتراتيجية  ــات االس ــاء، األولوي ــوم الثالث ــي، الي كوباياش
ــاه  ــاع املي ــي قط ــي ف ــرف الصح ــاه والص ــاريع املي ملش
الفلســطيني، مبــا يســهم فــي تطويــر البنيــة التحتية، 

ــني. ــة للمواطن ــة املقدم ــني اخلدم وحتس

ــع  ــى واق ــاء، عل ــالل اللق ــي خ ــم كوباياش ــع غني وأطل
قطــاع امليــاه والتحديــات واخلطــط إضافة إلــى اإلجنازات 
التــي حققتهــا ســلطة امليــاه بالتعــاون مــع الشــركاء، 
والتــي متثلــت بتنفيــذ مشــاريع ســاهمت فــي حتســني 
خدمــة التــزود بامليــاه فــي العديــد مــن املناطــق، 
ــالل  ــن خ ــاه م ــاع املي ــر قط ــط تطوي ــى خط ــة ال إضاف
ــي كل  ــتراتيجية ف ــاريع االس ــن املش ــة م ــذ جمل تنفي
مــن الضفــة وغــزة، وخاصــة مشــروع محطــة التحليــة 
املركزيــة، الــذي يعتبــر مشــروعا حيويــا ومنقــذا لغــزة، 
ــاذ  ــرب، وإنق ــة للش ــاه صاحل ــر مي ــي توفي ــاهم ف ويس

ــاحلي. ــاه الس ــوض املي ح

مــن جانبــه، أكــد كوباياشــي اســتعداده للتعــاون 
لتوفيــر الدعــم املالــي لدعــم املشــاريع االســتراتيجية 
ــدول  ــع ال ــاون م ــاه، بالتع ــلطة املي ــة لس وذات األولوي

ــة. ــات املانح واجله

ويلتقــي مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه: وفــي الســياق، 
ــادق  ــة املص ــل باألنظم ــدء العم ــة ب ــم أهمي ــد غني أك
عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء وذات العالقــة مبــزودي 
ــي تعــد  ــة والتراخيــص، والت اخلدمــة كنظامــي التعرف

خطــوة مهمــة لتحقيــق املصلحــة العامــة.

ــم  ــس إدارة تنظي ــس مجل ــه رئي ــالل لقائ ــك خ ــاء ذل ج
ــذي  ــر التنفي ــان، واملدي ــو رمض ــد أب ــاه محم ــاع املي قط

ــدي. ــد احلمي ــس محم للمجل

ــني  ــترك ب ــاون املش ــة التع ــى أهمي ــم إل ــرق غني وتط
ــق  ــا يحق ــل، مب ــر العم ــس لتطوي ــاه واجملل ــلطة املي س
ــتدامة  ــق اس ــي حتقي ــاهم ف ــن، ويس ــة املواط منفع

ــس. ــل اجملل ــر عم وتطوي

ــام اجمللــس بالعمــل  ــو رمضــان قي ــه، أكــد أب مــن جانب

37  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

علــى إعــداد خطــط لتنظيــم األنظمــة اخلاصــة مبــزودي 
اخلدمــات.

ــس  ــة دور اجملل ــم أهمي ــد غني ــاء، أك ــام اللق ــي خت وف
ــة  ــاع، خاص ــي القط ــة ف ــات العامل ــد املؤسس كأح
دورهــا الرقابــي علــى مقدمــي خدمــات امليــاه والصــرف 
املائيــة  للسياســات  امتثالهــا  لضمــان  الصحــي، 
ــاع.38 ــذا القط ــدم ه ــا يخ ــاه مب ــلطة املي ــن س ــادرة ع الص

ــوع  ــى الن ــي عل ــف املبن ــة العن ــش معاجل ــدوة تناق ن
ــدس ــرب الق ــمال غ ــرى ش ــي ق ــي ف االجتماع

طالــب مشــاركون فــي نــدوة نظمــت فــي رام اهلل، 
ــى  ــي عل ــف املبن ــا العن ــة قضاي ــاء، مبعاجل ــوم الثالث الي
ــدس. ــرب الق ــمال غ ــرى ش ــي ق ــي ف ــوع االجتماع الن

جــاء ذلــك خــالل مناقشــتهم، مشــروع »متكني النســاء 
ــم علــى  والشــابات مــن أجــل مكافحــة العنــف القائ

النــوع االجتماعــي«، فــي مدينــة رام اهلل.

ــل  ــة والعم ــج الطفول ــة برام ــام جمعي ــر ع ــا مدي ودع
اجلماهيــري فريــد أبــو غــوش، إلــى تعزيــز املــوروث 
الثقافــي والقيــم االجتماعيــة التــي ابتعــد عنهــا 

كثيــرون.

وثمــن جهــود جهــاز الشــرطة واملؤسســات النســوية 
واألهليــة فــي دعــم ومعاجلــة قضايــا العنــف األســري 
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي قــرى شــمال غــرب 
ــب،  ــوريك، اجلي ــت س ــة، بي ــي )قطنّ ــدا ف ــدس حتدي الق

بيــت عنــان، بــّدو(.

بدورهــا، أوضحــت منســقة املشــروع يــارا العبــوة، 
ــي 5  ــة ف ــة لـــ60 عائل ــدم التوعي ــروع ق ــذا املش أن ه
ــف،  ــة العن ــول مناهض ــدس ح ــرب الق ــمال غ ــرى ش ق
بالتشــبيك واملشــاركة مــع أصحــاب القــرار باملنطقــة 
ــد  ــة للح ــادرات اجملتمعي ــطات واملب ــط للناش للتخطي

ــف. ــن العن م

ودعــت إلــى ضــرورة نقــل املعرفــة والتوعيــة فــي قضايا 
العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي لألســر، للحــد 
مــن هــذه الظاهــرة، وحتويــل احلــاالت التــي يتــم التعرف 

عليهــا إلــى املؤسســات اخملتصــة.

وعرضــت النــدوة قصصــا عــن جتارب النســاء فــي قضايا 
ــني  ــة حتس ــدس، وكيفي ــرب الق ــمال غ ــي ش ــف ف العن
العالقــات األســرية، ومواجهــة االبتــزاز االلكترونــي فــي 

حــال وقوعــه مــع أحــد أفــراد األســرة.39

38  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

39  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــدرس  ــي ي ــق وطن ــكيل فري ــي بتش ــدوة توص ن
ــن ــق الالجئ ــات ح ــات إلثب ــوك امللكي ــق صك توثي

جامعــة  نظمتهــا  نــدوة  فــي  مشــاركون  أوصــى 
ــوان  ــي دي ــدس ف ــدة الق ــع وح ــراكة م ــدس بالش الق
الرئاســة، بضرورة بتشــكيل فريــق وطنــي حقوقــي 
ــا  ــتقبلية فيم ــل املس ــوات العم ــدرس خط ــص ي مخت
يتعلــق بتوثيــق أمــالك الالجئــني، وتوفيــر الدعــم الــالزم 
ألن تكــون هــذه الوثائــق فــي مكانهــا الصحيــح ليتــم 

ــتقبال. ــتخدامها مس اس

وشــارك فــي النــدوة التــي متحــورت حــول أهميــة توثيق 
ــني،  ــوق الالجئ ــات حق ــة إلثب ــات الفردي ــوك امللكي صك
شــؤون  ودائــرة  الرئاســة،  وديــوان  اخلارجيــة،  وزارة 
ــدل،  ــر الع ــات، ووزي ــر عرف ــة ياس ــات، ومؤسس املفاوض
وأكادمييــني متخصصــني فــي موضــوع القانــون الدولــي، 

ــني. ــؤون الالجئ وش

وقــال مستشــار ديــوان الرئاســة لشــؤون القــدس 
أحمــد الرويضــي فــي حديــث لبرنامــج »ملــف اليــوم« 
ــو  ــدوة ه ــن الن ــدف م ــطني، إن اله ــون فلس ــر تلفزي عب
ــني. ــني الفني ــة واخملتص ــني الساس ــا ب ــاش م ــراء النق إج

ــى القــرار رقــم )194( الصــادر عــن  وأشــار الرويضــي إل
األمم املتحــدة للعــام 1948، الــذي يحتــوي علــى بنديــن: 
األول تشــكيل وكالــة الغــوث والالجئــني، وجلنــة التوفيق 
ــي  ــني ف ــات الالجئ ــق ملكي ــا بتوثي ــل دوره ــي يتمث الت

االراضــي الفلســطينية التــي احتلــت عــام 1948.

وأوضــح أن اللجنــة املذكــورة عملــت علــى توثيــق 
ــت  ــطينيني، وأحص ــني الفلس ــة لالجئ ــالك اخلاص األم
خاصــة  ملكيــة  مملوكــة  أرض  قطعــة  ألــف   540
لالجئــني، و210 آالف مالــك حــددت لهــم بطاقــة ملكية 
بأمالكهــم، وأصــدرت صكــوك بهــذه األمــالك، ســلمت 
إلــى اجلامعــة العربيــة، ومصــر، واألردن، وســوريا، والحقــا 
إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــي متواجــدة 

ــات. ــر عرف ــة ياس ــي مؤسس اآلن ف

ــس  ــا للرئي ــيتم رفعه ــات س ــذه التوصي ــاف: أن ه وأض
ــا  ــاء عليه ــي للبن ــتوى السياس ــاس واملس ــود عب محم

ــل. خــالل العــام املقب

ــة  ــاللدة، أهمي ــد الش ــدل محم ــر الع ــد وزي ــدوره، أك ب
ــد آليــات تفعيــل ســندات امللكيــة لــدى املواطــن  حتدي
ــي  ــة ف ــق الدولي ــة التوفي ــل جلن ــطيني، وتفعي الفلس
األمم املتحــدة املكونــة مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة 
وتركيــا، وفرنســا، والعمــل علــى إضافــة أعضــاء آخريــن 
ــام اجلمعيــة  ــة أم وتفعيــل اللجنــة، وطــرح القضي

العامــة بتنفيــذ اســرائيل والزامهــا بتطبيــق قــرار 
)194(، وطرحــه علــى مجلــس األمــن، والتفكيــر بوضــع 

ــذ هــذا القــرار. ــة لتنفي آلي

وفــي الســياق، اعتبــر الشــاللدة خطــاب الرئيــس 
محمــود عبــاس فــي األمم املتحــدة مبثابــة وثيقــة قانونية 
وطنيــة للقضيــة الفلســطينية، الفتــاً إلــى أن ســيادته 
أبــرز ســنداً قانونيــاً يثبــت ملكيتــه فــي صفــد وهــذه 
ــك  ــه، أن ميتل ــن أرض ــر م ــطيني هج ــكل فلس ــوة ل دع
ــول  ــن احلص ــن م ــى نتمك ــي حت ــند القانون ــذا الس ه

ــة . ــا أمــام احملاكــم الدولي ــى حقوقن عل

ــق  ــي بح ــرار )194( القاض ــى الق ــاللدة إل ــت الش ولف
العــودة والتعويــض واســتعادة املمتلــكات، مؤكــداً 
علــى أن حــق العــودة والتعويــض واســتعادة املمتلــكات 
حــق فــردي وجماعــي مقــدس غيــر قابــل للتصــرف وال 

ــاومة. املس

وقــال:« ال بــد مــن التفكيــر بســن قانــون أمــام اجلمعية 
ــطينيني  ــني الفلس ــة لالجئ ــاء خصوصي ــة بإعط العام
علــى غــرار اتفاقيــة جنيــف للعــام 1951، ووضــع آليــة 
لتنفيــذ هــذا القــرار، وإال مــا املعنــى القانونــي للجنــة 
التوفيــق الدوليــة التــي مــن الضــروري تفعيلهــا أمــام 
اجملمعيــة العامــة وطــرح هــذا املوضــوع أمــام مجلــس 
األمــن، وإذا اخفــق علينــا الرجــوع إلــى قــرار االحتــاد مــن 
ــه  ــيكون ل ــة، وس ــة العام ــام اجلمعي ــلم أم ــل الس أج

القيمــة القانونيــة امللزمــة فــي هــذا اجلانــب.40

شــتلة   009 نحــو  يقتلعــون  مســتوطنون 
ويســرقون ثمــار الزيتــون مــن أراضــي سبســطية

 اقتلــع مســتوطنون، اليــوم الثالثــاء، نحــو 900 شــتلة 
مشــمش وزيتــون، وســرقوا ثمــار الزيتــون، مــن أراضــي 

سبســطية شــمال نابلــس.

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم لـ«وفــا«، 
»إن املســتوطنني اقتلعــوا نحــو 700 شــتلة مشــمش، 
و200 شــتلة زيتــون مــن االراضــي احملاذيــة ملســتوطنة » 
شــافي شــمرون«، بعــد ســرقتهم فــي ســاعات الصباح 
ثمــار الزيتــون مــن مســاحة 18 دومنــا تعــود للمواطــن 
مجــد طــالل شــحادة، ومنــع األهالــي الوصــول اليهــا.

واضــاف ان املســتوطنني وضعــوا ســياجا حــول عــدد من 
ــدا لالســتيالء عليهــا وســرقتها،  قطــع األراضــي؛ متهي
ــبه  ــات ش ــررة واالقتحام ــداءات املتك ــن االعت ــدا ع ع

ــري فــي البلــدة. اليوميــة للموقــع االث

40  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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يشــار إلــى أن املســتوطنني ســرقوا طــوال األيــام 
املاضيــة ثمــار الزيتــون مــن أراضــي خربــة يانــون 
ــدى  ــا تص ــس، فيم ــوب نابل ــا جن ــدة عقرب ــة لبل التابع
أهالــي قريــة ديــر احلطــب شــرقا قبــل يومــني لهجــوم 
مســتوطنني علــى قاطفــي ثمــار الزيتــون فــي األراضــي 

ــه«. ــون موري ــتوطنة »أل ــن مس ــة م القريب

ــون  ــار الزيت ــرقة ثم ــي س ــدا ف ــاك تصاع ــر أن هن يذك
خــالل الفتــرة احلاليــة فــي كافــة املناطــق، وقــد 
ــداءات متكــررة مــن قبــل  ــة اعت ــام املاضي شــهدت األي
ــادرة  ــى مغ ــني عل ــار املزارع ــت بإجب ــتوطنني، متثل املس
ــرقة  ــى س ــة إل ــم، باإلضاف ــداء عليه ــم، واالعت أراضيه
ــس  ــف نابل ــي ري ــة ف ــجار، خاص ــع األش ــرق وتقطي وح

ــي.41 اجلنوب

ســتة أســرى يواصلــون إضرابهــم عــن الطعــام 
وســط ظــروف صحيــة خطيــرة

يواصــل ســتة أســرى، إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــا العتقالهــم 
ــرب  ــفوس املض ــد الفس ــير كاي ــم األس اإلداري، أقدمه

منــذ 90 يوًمــا.

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار اإلعالم ــر املستش وذك
ــاء،  ــوم الثالث ــا«، الي ــه لـــ »وف ــد رب ــن عب ــن حس واحملرري
ــم:  ــفوس، ه ــب الفس ــى جان ــني إل ــرى املضرب أن األس
مقــداد القواســمة مضــرب منــذ 83 يومــا، وعــالء 
ــذ 57  ــواش من ــو ه ــام أب ــا، وهش ــذ 66 يوم ــرج من األع
يومــا، ورايــق بشــارات منــذ 52 يومــا، وشــادي أبــو عكــر 

ــا. ــذ 49 يوم من

ولفــت عبــد ربــه الــى أن اخلطــر يــزداد يوًمــا بعــد يــوم 
ــة  ــن امكاني ــية م ــاك خش ــرى، وهن ــة األس ــى صح عل
ــدوث أذى  ــة وح ــة مفاجئ ــة صحي ــم النتكاس تعرضه
ــي، نتيجــة نقــص  ــى دماغهــم أو جهازهــم العصب عل
كميــة الســوائل فــي اجلســم، مشــيرًا الــى أن محكمة 
االحتــالل تتهــرب ومتاطــل فــي اتخــاذ أي قــرار بحقهــم 
أو النظــر فــي أوامــر االعتقــال اإلداري لألســرى الســتة.

وأشــار الــى أن األســير الفســفوس فقــد 30 كيلوغرامــا 
مــن وزنــه، ويعانــي ظروًفــا صحيــة غايــة فــي اخلطــورة، 
ويقبــع حاليــا فــي مستشــفى »بــرزالي«، ويرفــض 

ــى املدعمــات. احلصــول عل

أمــا األســير القواســمة، فأكــد عبــد ربــه أنــه مســتمر 
ــد  ــالل جتمي ــة االحت ــرار محكم ــم ق ــه رغ ــي إضراب ف
ــي  ــه، ويعان ــراج عن ــى اإلف ــك ال يعن ــون ذل ــه، ك اعتقال

41  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

مختلــف  فــي  وأوجاعــا  صعبــة،  صحيــة  ظروفــا 
أنحــاء جســمه، ونقصــان فــي وزنــه، إضافــة لتعرضــه 
لتشــنجات فــي أطرافــه، وصــداع مســتمر، وهــو حالًيــا 
ــول  ــا احلص ــض أيض ــالن«، ويرف ــفى »كاب ــي مستش ف

ــات. ــى املدعم عل

ــي  ــه يعان وبخصــوص األســير عــالء األعــرج، أوضــح أن
مــن تشــنجات مســتمرة، ومشــاكل فــي الكلــى، 
وانخفــاض فــي نســبة الســكر فــي جســمه، ويتنقــل 
بواســطة كرســي متحــرك، وفقــد 20 كيلوغرامــا مــن 

ــة. ــجن الرمل ــادة س ــل عي ــا داخ ــو حالي ــه، وه وزن

ــض  ــة، ويرف ــى احلرك ــوى عل ــواش ال يق ــو ه ــير أب واألس
إجــراء الفحوصــات وتنــاول احملاليــل واملدعمــات، ويقبــع 

فــي عيــادة ســجن الرملــة.

ــا  ــون أوضاع ــرى يعان ــي األس ــه: إن باق ــد رب ــال عب وق
صحيــة صعبــة وأوجــاع فــي كل أنحــاء اجلســم، 
ونقــص فــي الــوزن بشــكل كبيــر، وفــي كميــة األمــالح 

ــديدين. ــاك ش ــاء وإنه ــم، وإعي ــوائل باجلس والس

ــر  ــام عب ــدة أي ــل ع ــت قب ــد تقدم ــة ق ــت الهيئ وكان
طاقمهــا القانونــي، بالتماســني إلــى احملكمــة »العليــا« 
قــراراي  فــي  للطعــن  القــدس،  فــي  اإلســرائيلية 
ــني  ــيرين املضرب ــق األس ــن بح ــال اإلداري الصادري االعتق

ــارات.42 ــق بش ــفوس وراي ــد الفس ــام كاي ــن الطع ع

األســير صــالح أبــو جلبــوش مــن قريــة مركــة 
يدخــل عامــه الـــ91 فــي ســجون االحتــالل

دخــل األســير صــالح الديــن محمــد أبــو جلبــوش 
)40عامــاً( مــن قريــة مركــة جنــوب جنــني، اليــوم 

ــالل. ــجون االحت ــي س ــه الـــ 19 ف ــاء، عام الثالث

ــمور  ــر س ــي جنني منتص ــير ف ــادي األس ــر ن ــر مدي وذك
ــو  ــير أب ــت األس ــالل اعتقل ــوات االحت ــا«، أن ق لـــ »وف
جلبــوش بتاريــخ 12/10/2003، بعــد اقتحــام منــزل 
ــاً  ــواب، وكان طالب ــر األب ــة وتفجي ــة عنيف ــه بطريق ذوي
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، وقــد تعــرض لتحقيــٍق 

ــة. ــهر متواصل ــة أش ــدة ثالث ــاٍس مل ق

وأضــاف، أنــه وبعــد عامــني مــن اعتقــال األســير صــالح 
ــاً  ــه حكم ــالل بحق ــم االحت ــدرت محاك ــوش، أص جلب

ــد املكــرر مرتــني43. بالســجن املؤب

كشك السجون..

42  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

43  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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بيــت حلــم، جتمهــرت  املهــد فــي  وســط ســاحة 
مجموعــة مــن تالميــذ الصفــوف األساســية العائديــن 
مــن مدارســهم، قبالــة لوحتــني مــن الزجــاج، عرضــت 
عليهمــا رســائل ورقيــة حتمــل شــعار واســم الصليــب 
الســبعينيات  فتــرة  إلــى  وتعــود  الدولــي  األحمــر 
والثمانينيــات، علــى مدخــل واحــد مــن أكشــاك ســوق 

ــة. ــي املدين ــي ف ــة الثقاف العاصم

التالميــذ الصغــار بعضهــم ســأل عــن معنــى »ســجن 
ــى  ــرر كان عل ــير مح ــل أس ــل أن يتدخ ــقالن« قب عس
ــجون  ــائل وس ــن الرس ــذ ع ــرح للتالمي ــة بالش مقرب

ــرائيلي. ــالل اإلس االحت

كشــكا   20 بــني  مــن  واحــد  الصغيــر  الكشــك 
افتتحتهــا وزارة الثقافــة الســبت الفائــت )فــي الفتــرة 
ــات  ــن فعالي ــاري(، ضم ــرين األول اجل ــني 12-9 تش ــا ب م

ــم. ــت حل ــي بي ــي ف ــة الثقاف ــوق العاصم س

أســرى  أرســلها  رســالة،   18 وعددهــا  الرســائل 
مختلفــة  محافظــات  مــن  وعــرب  فلســطينيون 
ودول عربيــة عــدة، كالعــراق وســوريا، إلــى ذويهــم 

وأصدقائهــم.

إلــى جانب رســائل الســجون، والتــي تعد نافذة األســرى 
إلــى العالــم اخلارجــي، توصلهــم مــع األحبــة والقضايــا 
واإلنســانية  االجتماعيــة  والعامــة،  الشــخصية 
ــا،  ــا وَمطالب ــوقا وقصص ــا وش ــة هم ــة، حامل والثقافي
ــن، مــن حتــف  ــات أســرى محرري امتــأل الكشــك مبقتني
وهدايــا طرزوهــا علــى مــدار أشــهر طويلــة، كمجســم 
واملســجد  املشــرفة،  الصخــرة  وقبــة  لســفينة، 
ــرى  ــكال أخ ــود، وأش ــيقية كالع ــى، وآالت موس األقص

ــة. ــال اليدوي ــن األعم ــة م مختلف

كمــا وضــع فــي مدخــل الكشــك، مجســمان ألســيران 
يلبســان اللبــاس البنــي اخلــاص بــإدارة ســجون االحتالل 
ــائك،  ــياج ش ــا س ــف حولهم ــا يلت ــاباص«، بينم »الش
ــابه  ــة مش ــة خاص ــا بأقمش ــب عينيهم ــرى تعصي وج
ملــا يتعــرض لــه األســرى حلظــة اعتقالهــم، مــع إضافــة 
ــة  ــارات احلري ــا عب ــت عليه ــر، نقش ــن الصب ــواح م أل

والدعــوات بالفــرج القريــب لألســرى.

ــرى  ــا األس ــي صنعه ــب الت ــو احلقائ ــا، ه ــدا الفت ــا ب م
لزوجاتهــم وأمهاتهــم، والتــي طــرزت بأيــٍد طوعــت كل 
اإلمكانيــات املتواضعــة التــي توفــرت، مــن حــب الزيتون، 
وأقمشــة  املســابح،  وحبــات  والالصــق،  والكرتــون، 
مــن  لتصنــع  واألقــالم،  واألوراق  املهترئــة،  املالبــس 

ــرى”. ــتحيل »ذك املس

وعلــى طاولــة منفــردة، رصفــت عشــرات الكتــب 
ــرى  ــا ألس ــي معظمه ــرى، وف ــا األس ــة بقضاي املهتم
ــوا  ــان، تناول ــوا خلــف القضب ــن أو أســرى مــا زال محرري
فيهــا عــدة مواضيــع وطنيــة وسياســية وثقافيــة 
واجتماعيــة وتاريخيــة، والتــي صنفــت ضمــن »أدب 
الســجون«، حيــث لوحــظ فــي الســنوات األخيــرة ازديــاد 
ــذي  ــاره واألدب ال ــال وآث ــة باالعتق ــات املتعلق املطبوع

ــه. ينتج

إلــى جانــب ثالثــة دفاتــر يعــود أحدهــا لزمــن انتفاضــة 
احلجــارة، وهــو عبــارة عــن مذكــرات يوميــة ألحــداث من 
داخــل الســجن وخارجــه، كتــب علــى صفحتــه األولــى: 
ــه  ــي صفحات ــق ف ــي، ويوث ــى أم ــل إل ــن باس ــداء م إه
ــا  ــد مــن أحــداث االنتفاضــة خاصــة أحــداث بيت العدي

فــي نيســان 1988.

ورســومات  كتابــات  األخريــان  الدفتــران  واشــتمل 
وأشــعارا مــن وحــي الطبيعــة واحليــاة والعالقــات 

واملواقــف. االنســانية 

الكشــك الــذي حمــل اســم »زاويــة األســرى«، يحمــل 
ــك  ــرادي، وتل ــزل االنف ــن الع ــة لزنازي ــات مقارب مقاس

ــار. ــرض 3 أمت ــر وع ــول 2 مت ــق بط ــة بالتحقي اخلاص

ــكام  ــن ذوي األح ــرى م ــرات األس ــة لعش ــورة كثيف ص
العاليــة واملؤبــدات، واألســرى املرضــى، واألســيرات، 
ــة  ــدة املالصق ــك، واألعم ــدران الكش ــا ج ــألت به امت
لألكشــاك القريبــة وللمنصــة الرئيســية للفعاليــات، 
ــماء  ــور وأس ــت ص ــرى حمل ــات أخ ــهدت الفت ــا ش كم
ــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن  األســرى الســتة الذي

ــزا. ــورا ممي ــت حض ــهر الفائ ــوع الش جلب

ويشــتمل الســوق علــى عشــرين كشــكا مــن أعمــال 
العربيــة  واخلطــوط  بالرمــل  ورســم  وخــزف  قــش 
واملصنوعــات الغذائيــة والثــوب التقليــدي، إلــى جانــب 
أنشــطة موســيقية، وأكشــاك للقضايــا الوطنيــة 
للتركيــز عليهــا مثــل زاويــة التعريــف باألســرى، وزاويــة 
ــاهم  ــدس«، ليس ــون الق ــوان »ل ــدس بعن ــة الق مدين
األطفــال بتلويــن صــورة املدينــة والتعــرف عليهــا، 

ــا. ــم به ــز ارتباطه وتعزي

كمــا عملــت بلديــة بيــت حلــم علــى تعميــم وترويــج 
فكــرة بيــت حلــم عاصمــة للثقافــة العربيــة مــن خــالل 
ــي بيــت  ــد مــن األنشــطة، وأبرزهــا مؤمتــر مغترب العدي
حلــم الــذي مت اســتضافته العــام اجلــاري عبــر »الفيديــو 
كونفرنــس« بعنــوان أثــر الثقافــة فــي بيــت حلــم علــى 
اجملتمعــات الغربيــة مــن خــالل املغتربــني باحملافظــة، ومت 
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التركيــز علــى عــدد مــن الشــخصيات املهاجــرة.

ويعــد الســوق حلقــة مــن سلســلة أســواق أطلقتهــا 
ــي  ــه ف ــن، أقامت ــات الوط ــع محافظ ــي جمي ــوزارة ف ال

ــاألرض.44 ــاط الروحــي ب ســاحة املهــد جتســيدا لالرتب

)محــدث( مســتوطنون يقتلعــون نحــو 009 
ــي  ــن أراض ــون م ــار الزيت ــرقون ثم ــتلة ويس ش

سبســطية

ــاء، نحــو 900 شــتلة  ــوم الثالث ــع مســتوطنون، الي اقتل
مشــمش وزيتــون، وســرقوا ثمــار الزيتــون، مــن أراضــي 

سبســطية شــمال نابلــس.

وقــال رئيــس بلديــة سبســطية محمــد عــازم لـ«وفــا«، 
»إن املســتوطنني اقتلعــوا نحــو 700 شــتلة مشــمش، 
و200 شــتلة زيتــون مــن االراضــي احملاذيــة ملســتوطنة » 
شــافي شــمرون«، بعــد ســرقتهم فــي ســاعات الصباح 
ثمــار الزيتــون مــن مســاحة 18 دومنــا تعــود للمواطــن 
مجــد طــالل شــحادة، ومنــع األهالــي الوصــول اليهــا.

واضــاف ان املســتوطنني وضعــوا ســياجا حــول عــدد من 
ــدا لالســتيالء عليهــا وســرقتها،  قطــع األراضــي؛ متهي
ــبه  ــات ش ــررة واالقتحام ــداءات املتك ــن االعت ــدا ع ع

ــري فــي البلــدة. اليوميــة للموقــع االث

يشــار إلــى أن املســتوطنني ســرقوا طــوال األيــام 
املاضيــة ثمــار الزيتــون مــن أراضــي خربــة يانــون 
ــدى  ــا تص ــس، فيم ــوب نابل ــا جن ــدة عقرب ــة لبل التابع
أهالــي قريــة ديــر احلطــب شــرقا قبــل يومــني لهجــوم 
مســتوطنني علــى قاطفــي ثمــار الزيتــون فــي األراضــي 

ــه«. ــون موري ــتوطنة »أل ــن مس ــة م القريب

ــون  ــار الزيت ــرقة ثم ــي س ــدا ف ــاك تصاع ــر أن هن يذك
خــالل الفتــرة احلاليــة فــي كافــة املناطــق، وقــد 
ــداءات متكــررة مــن قبــل  ــة اعت ــام املاضي شــهدت األي
ــادرة  ــى مغ ــني عل ــار املزارع ــت بإجب ــتوطنني، متثل املس
ــرقة  ــى س ــة إل ــم، باإلضاف ــداء عليه ــم، واالعت أراضيه
ــس  ــف نابل ــي ري ــة ف ــجار، خاص ــع األش ــرق وتقطي وح

ــي. اجلنوب

علــى  ويســتولي  مبنــزل  العمــل  يوقــف  االحتــالل 
ســلفيت غــرب  باطــون  وخــالط  مضخــة 

ــاء،  ــوم الثالث ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أوقف
العمــل مبنــزل قيــد اإلنشــاء، واســتولت علــى مضخــة 
ــر بلــوط غــرب ســلفيت. وخــالط باطــون فــي بلــدة دي
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ــالل  ــوات االحت ــأن ق ــا«، ب ــان لـــ »وف ــهود عي ــاد ش وأف
ــد  ــزل قي ــي من ــل ف ــت العم ــدة، وأوقف ــت البل اقتحم
اإلنشــاء يعــود للمواطــن محمــود تيســير، واســتولت 
ــي  ــل ف ــت تعم ــون، كان ــالط باط ــة وخ ــى مضخ عل

ــزل. املن

بــدوره، اســتنكر محافــظ ســلفيت عبــداهلل كميل في 
بيــان لــه، انتهــاكات االحتــالل التــي تصاعــدت بشــكل 
ملحــوظ خــالل اآلونــة األخيــرة، ضــد أهالــي ســلفيت، 
وعمليــات االســتيالء الهادفــة للتضييــق علــى األهالــي 
واالســتمرار فــي مخططات االســتيطان لســرقة األرض، 
مؤكــدا أن احملافظــة ومؤسســاتها اخملتصــة تقــف إلــى 
جانــب األهالــي بشــتى الوســائل املتاحــة قانونيــا، 

ــز صمودهــم.45 ــى األرض لتعزي وعل

أســرى »اجلهــاد« يقــررون الدخــول فــي إضــراب 
مفتــوح عــن الطعــام غــدا

ــالل  ــجون االحت ــي س ــالمي ف ــاد اإلس ــرى اجله ــرّر أس ق
اإلســرائيلّي،  الشــروع بإضــراب مفتــوح عــن الطعــام، 
ــل. ــك بدعــم مــن كافــة الفصائ ــوم غــدٍ األربعــاء، وذل ي

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي، اليــوم 
الثالثــاء، أن معظــم أســرى اجلهــاد وعددهــم نحــو 400 
ــتمرار  ــا الس ــك رفًض ــراب، وذل ــي اإلض ــاركون ف سيش
إدارة ســجون االحتــالل بإجراءاتهــا التنكيليــة العقابيــة 
ــتهداف  ــرًا اس ــا مؤخ ــم، ومحاولته ــة بحّقه املمنهج

ــم. ــة له ــة التنظيمي البني

ــج  ــن البرنام ــزء م ــي ج ــوة ه ــذه اخلط ــح، أّن ه وأوض
النضالــّي الــذي أعلنــت عنــه جلنــة الطــوارئ الوطنيــة، 
ــرد  ــى التم ــاس عل ــكٍل أس ــز بش ــذي ارتك ــرًا، وال مؤخ
كافــة  مبشــاركة  الســجون،  إدارة  قوانــني  ورفــض 

الفصائــل.

ومــن املفتــرض أن يُســلم أســرى اجلهــاد اليــوم رســالة 
بقــرار  اإلدارة  إبــالغ  وكذلــك  مطالبهــم،  تتضمــن 

ــراب. اإلض

ــادس  ــذ الس ــالل ومن ــجون االحت ــى أّن إدارة س ــار إل يُش
مــن أيلــول املنصــرم – حــني انتــزع ســتة اســرى 
حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع«، شــرعت بفــرض جملة 
التضييــق  وسياســات  التنكيليــة،  اإلجــراءات  مــن 
املضاعفــة علــى األســرى، واســتهدفت بشــكٍل خــاص 
أســرى اجلهــاد اإلســالمي مــن خــالل عمليــات نقلهــم 
وعزلهــم واحتجازهــم فــي زنازيــن ال تتوفــر فيهــا أدنــى 
شــروط احليــاة اآلدميــة، عــدا عــن نقــل مجموعــة مــن 
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ــق. ــى التحقي ــادات إل القي

ومــن اجلديــر ذكــره أّن عــدد األســرى فــي ســجون 
االحتــالل حتــى نهايــة أيلــول املاضــي، بلــغ نحــو 4600 

ــل.46 ــو )200( طف ــيرة، ونح ــم )35( أس ــير/ة، بينه أس

ســتة أســرى يواصلــون إضرابهــم عــن الطعــام وســط 
ظــروف صحيــة خطيــرة

يواصــل ســتة أســرى، إضرابهــم املفتــوح عــن الطعــام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــا العتقالهــم 
ــرب  ــفوس املض ــد الفس ــير كاي ــم األس اإلداري، أقدمه

منــذ 90 يوًمــا.

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار اإلعالم ــر املستش وذك
ــاء،  ــوم الثالث ــا«، الي ــه لـــ »وف ــد رب ــن عب ــن حس واحملرري
ــم:  ــفوس، ه ــب الفس ــى جان ــني إل ــرى املضرب أن األس
مقــداد القواســمة مضــرب منــذ 83 يومــا، وعــالء 
ــذ 57  ــواش من ــو ه ــام أب ــا، وهش ــذ 66 يوم ــرج من األع
يومــا، ورايــق بشــارات منــذ 52 يومــا، وشــادي أبــو عكــر 

ــا. ــذ 49 يوم من

ولفــت عبــد ربــه الــى أن اخلطــر يــزداد يوًمــا بعــد يــوم 
ــة  ــن امكاني ــية م ــاك خش ــرى، وهن ــة األس ــى صح عل
ــدوث أذى  ــة وح ــة مفاجئ ــة صحي ــم النتكاس تعرضه
ــي، نتيجــة نقــص  ــى دماغهــم أو جهازهــم العصب عل
كميــة الســوائل فــي اجلســم، مشــيرًا الــى أن محكمة 
االحتــالل تتهــرب ومتاطــل فــي اتخــاذ أي قــرار بحقهــم 
أو النظــر فــي أوامــر االعتقــال اإلداري لألســرى الســتة.

وأشــار الــى أن األســير الفســفوس فقــد 30 كيلوغرامــا 
مــن وزنــه، ويعانــي ظروًفــا صحيــة غايــة فــي اخلطــورة، 
ويقبــع حاليــا فــي مستشــفى »بــرزالي«، ويرفــض 

ــى املدعمــات. احلصــول عل

أمــا األســير القواســمة، فأكــد عبــد ربــه أنــه مســتمر 
ــد  ــالل جتمي ــة االحت ــرار محكم ــم ق ــه رغ ــي إضراب ف
ــي  ــه، ويعان ــراج عن ــى اإلف ــك ال يعن ــون ذل ــه، ك اعتقال
مختلــف  فــي  وأوجاعــا  صعبــة،  صحيــة  ظروفــا 
أنحــاء جســمه، ونقصــان فــي وزنــه، إضافــة لتعرضــه 
لتشــنجات فــي أطرافــه، وصــداع مســتمر، وهــو حالًيــا 
ــول  ــا احلص ــض أيض ــالن«، ويرف ــفى »كاب ــي مستش ف

ــات. ــى املدعم عل

ــي  ــه يعان وبخصــوص األســير عــالء األعــرج، أوضــح أن
مــن تشــنجات مســتمرة، ومشــاكل فــي الكلــى، 
وانخفــاض فــي نســبة الســكر فــي جســمه، ويتنقــل 
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بواســطة كرســي متحــرك، وفقــد 20 كيلوغرامــا مــن 
ــة. ــجن الرمل ــادة س ــل عي ــا داخ ــو حالي ــه، وه وزن

ــض  ــة، ويرف ــى احلرك ــوى عل ــواش ال يق ــو ه ــير أب واألس
إجــراء الفحوصــات وتنــاول احملاليــل واملدعمــات، ويقبــع 

فــي عيــادة ســجن الرملــة.

ــا  ــون أوضاع ــرى يعان ــي األس ــه: إن باق ــد رب ــال عب وق
صحيــة صعبــة وأوجــاع فــي كل أنحــاء اجلســم، 
ونقــص فــي الــوزن بشــكل كبيــر، وفــي كميــة األمــالح 

ــديدين. ــاك ش ــاء وإنه ــم، وإعي ــوائل باجلس والس

ــر  ــام عب ــدة أي ــل ع ــت قب ــد تقدم ــة ق ــت الهيئ وكان
طاقمهــا القانونــي، بالتماســني إلــى احملكمــة »العليــا« 
قــراراي  فــي  للطعــن  القــدس،  فــي  اإلســرائيلية 
ــني  ــيرين املضرب ــق األس ــن بح ــال اإلداري الصادري االعتق

ــارات.47 ــق بش ــفوس وراي ــد الفس ــام كاي ــن الطع ع

ــة مركــة يدخــل  ــو جلبــوش مــن قري األســير صــالح أب
عامــه الـــ19 فــي ســجون االحتــالل

دخــل األســير صــالح الديــن محمــد أبــو جلبــوش 
)40عامــاً( مــن قريــة مركــة جنــوب جنــني، اليــوم 

ــالل. ــجون االحت ــي س ــه الـــ 19 ف ــاء، عام الثالث

ــمور  ــر س ــي جنني منتص ــير ف ــادي األس ــر ن ــر مدي وذك
ــو  ــير أب ــت األس ــالل اعتقل ــوات االحت ــا«، أن ق لـــ »وف
جلبــوش بتاريــخ 12/10/2003، بعــد اقتحــام منــزل 
ــاً  ــواب، وكان طالب ــر األب ــة وتفجي ــة عنيف ــه بطريق ذوي
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، وقــد تعــرض لتحقيــٍق 

ــة. ــهر متواصل ــة أش ــدة ثالث ــاٍس مل ق

وأضــاف، أنــه وبعــد عامــني مــن اعتقــال األســير صــالح 
ــاً  ــه حكم ــالل بحق ــم االحت ــدرت محاك ــوش، أص جلب

ــد املكــرر مرتــني.48 بالســجن املؤب

األربعاء 13/10/2021 

حكومــة االحتــالل تســعى »لشــرعنة« البــؤرة 
االســتيطانية علــى جبــل صبيــح فــي بيتــا

تتجــه احلكومــة اإلســرائيلية برئاســة نفتالــي بينيــت، 
ــى  ــار«، عل ــتيطانية »إفيت ــؤرة االس ــرعنة الب ــى ش إل
ــس،  ــاء نابل ــا قض ــدة بيت ــي بل ــح ف ــل صبي ــة جب قم
ــت  ــذي قام ــح ال ــج املس ــرت نتائ ــد أن أظه ــك بع وذل
بهــا طواقــم جيــش االحتــالل التابعــة لــإدارة املدنيــة، 
ــة  ــة مصنف ــي املنطق ــي ف ــن األراض ــاً م ــأن 60 دومن ب

47  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

48  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــاء  ــة بن ــي إمكاني ــا يعن ــة«، م ــى أنهــا »أراضــي دول عل
ــالل. ــم االحت ــب مزاع ــا، بحس ــتوطنة فوقه املس

وأفــادت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فــي تقريــر 
ــة  ــة ذات الصل ــوزارات احلكومي ــأن ال ــس، ب ــرته، أم نش
ســتجري مشــاورات فــي األســبوع املقبــل بشــأن 
نتائــج املســح، وإمكانيــة إقامــة وشــرعنة البــؤرة 
رئيــس  واليــة  خــالل  أقيمــت  التــي  االســتيطانية 

احلكومــة الســابق، بنيامــني نتنياهــو.

رئيــس  علــى  فإنــه ســيتعني  للصحيفــة،  ووفقــاً 
ــاع بينــي غانتــس، اتخــاذ  ــر الدف احلكومــة بينيــت ووزي
القــرار وحســم املوقــف عقــب هــذه املســتجدات، عبــر 
إعطــاء الضــوء األخضــر للجهــات ذات الصلــة بالبنــاء 

ــار”. ــتوطنة »إفيت ــة مس ــي وإقام ــي األراض ف

ــد  ــت، ق ــة بيني ــرائيلية برئاس ــة اإلس ــت احلكوم وكان
ــوية  ــى تس ــي، إل ــران املاض ــهر حزي ــي ش ــت ف توصل
مــع قــادة مجلــس املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 
ــتيطانية  ــؤرة االس ــالء الب ــي بإخ ــي تقض ــة، والت احملتل
ــس  ــرب نابل ــح ق ــل صبي ــى جب ــة عل ــار« املقام »إفيت

ــا. مؤقت

قــوة  إبقــاء  علــى  االتفــاق  مت  التســوية،  ومبوجــب 
ــي  ــم ف ــكل دائ ــالل بش ــش االحت ــن جي ــكرية م عس
ــه بعــد 6 أســابيع مدرســة  ــذي ســتقام علي املوقــع ال
ــة  ــة القانوني ــة عســكرية، وبعــد فحــص الوضعي ديني

ــتيطانية. ــؤرة االس ــا الب ــة عليه ــي املقام لألراض

وبحســب هــذه االتفاقيــة، ال تســتبعد الصحيفــة 
ــاء  ــر لبن ــوء األخض ــت الض ــس وبيني ــي غانت أن يعط
أن  املتوقــع  مــن  حيــث  املوقــع،  فــي  املســتوطنة 
فــي  مناقشــات  املقبــل  األســبوع  خــالل  تكــون 
ــؤرة  ــرعنة الب ــأن ش ــة بش ــوزارات احلكومي ــف ال مختل

»إفيتــار”.49 االســتيطانية 

»الصليــب األحمــر« تدعــو إلــى متكــن املزارعــن 
الفلســطينين مــن الوصــول اآلمــن حلقــول 

ــون الزيت

ــى  دعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر امــس، إل
ــن  ــول اآلم ــن الوص ــطينيني م ــني الفلس ــني املزارع متك
حلقــول الزيتــون اخلاصــة بهــم فــي الضفــة الغربيــة في 
 الوقــت املناســب وبشــكل كاف خــالل املوســم القطف.

وقــال بيــان صادر عــن اللجنــة، إن الدعوة تأتي وســط حتٍد 
ثالثــي يواجهــه املزارعــون وعائــالت فــي الضفــة الغربية 
تتمثــل فــي القيــود املفروضــة علــى أصحــاب احلقــول 

49  جريدة األيام

 التــي تقــع خلــف اجلــدار الفاصــل وقــرب املســتوطنات.
وأضــاف إن التحــدي الثانــي تزايــد املضايقــات والعنــف 
مــن قبــل املســتوطنني والبــؤر االســتيطانية جتــاه 
ــوظ  ــكل ملح ــزداد بش ــي ت ــم والت ــني وممتلكاته املزارع
خــالل موســم قطــف الزيتــون، باإلضافــة إلــى التحــدي 

 الثالث وهو اآلثار املتزايدة لتغير املناخ. 
دمــروا  املســتوطنني  فــإن  البيــان  وحســب 
الغربيــة  الضفــة  فــي  شــجرة   9300 مــن  أكثــر 

 من آب 2020 حتى آب املاضي. 
وأشــار إلــى أن اخلطــوة تزيد مــن تعقيد الوضــع الصعب 
ــع  ــن تق ــني الذي ــى املزارع ــني عل ــة، إذ يتع ــق األزم وتعّم
حقولهــم خلــف اجلــدار الفاصــل أو قــرب املســتوطنات 
ــيق  ــة والتنس ــح خاص ــى تصاري ــول عل ــدم للحص التق

 مسبقاً من أجل الوصول إلى أراضيهم. 
بعثــة  رئيــس  ديبــوف  إلــس  عــن  البيــان  ونقــل 
اللجنــة الدوليــة فــي القــدس قولهــا إن اللجنــة 
ــمياً  ــاً موس ــنوات »ارتفاع ــدار الس ــى م ــت عل الحظ
ــا املســتوطنون  ــي يرتكبه فــي أعمــال العنــف« الت
ــي تســبق  ــرة الت ــي الفت جتــاه املزارعــني وممتلكاتهــم ف
الزيتــون، وكذلــك خــالل موســم  موســم قطــف 
ــي. ــرين الثان ــرين األول وتش ــهري تش ــي ش ــاد ف  احلص

وأضافــت ديبــوف إن املزارعــني يتعرضــون أيضــاً ألعمــال 
ــول  ــاح احملص ــع جن ــى من ــدف إل ــف ته ــة وعن »مضايق
ــجار  ــالع أش ــة واقت ــدات الزراع ــالف مع ــة إلت باإلضاف

ــا”.50 ــون وحرقه الزيت

إصابــات خــالل مواجهــات فــي القدس وســلواد 
وطمــون  االحتــالل يصــادر مركــب صيــد برفــح 

ويقتحــم جنــن ويعبــد

ــوت  ــل الص ــاص وقناب ــاب بالرص ــالن وش ــب طف اصي
ــة  خــالل مواجهــات اندلعــت أمــس فــي القــدس احملتل
ــه  ــت في ــذي هدم ــت ال ــي الوق ــون، ف ــلواد وطم وس
ــوار«،  ــو الن ــالل مســكناً فــي جتمــع »أب ســلطات االحت
وبركســا علــى املدخــل الغربــي لبلــدة حــارس، وأوقفــت 
العمــل مبنــزل، واســتولت علــى مضخــة وخــالط باطون 
غــرب ســلفيت، واقتحمــت جنــني ويعبــد وتقــوع، فــي 
ــة  ــد قبال ــب صي ــة مرك ــا البحري ــادرت قواته ــني ص ح
ســواحل رفــح، فيمــا اقتلــع مســتوطنون 1370 شــجرة 
ــافر  ــطية، ومس ــي سبس ــن أراض ــون م ــمش وزيت مش

يطــا. 

فقــد أصيــب طفــل )15 عامــاً(، مســاء أمــس، برصــاص 
ــي  ــل الغرب ــد املدخ ــرائيلي، عن ــالل اإلس ــوات االحت ق

ــرق رام اهلل. ــلواد، ش ــدة س لبل

50  جريدة األيام
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ــي  ــب ف ــل أصي ــأن الطف ــة، ب ــادر محلي ــادت مص وأف
قدمــه، قبــل أن يتــم اعتقالــه ونقلــه مبركبــة إســعاف 
إســرائيلية، مشــيرة إلــى أن جيــش االحتــالل منــع 

ــه. ــه أو عالج ــن نقل ــطيني م ــعاف الفلس اإلس

ــالل،  ــوات االحت ــب شــاب، أمــس، برصــاص ق كمــا أصي
ــت  ــات اندلع ــالل مواجه ــاق، خ ــاالت اختن ــرون بح وآخ
ــاس. ــرق طوب ــوب ش ــون جن ــدة طم ــام بل ــب اقتح عق

ــة الهــالل األحمــر،  ــة فــي جمعي ــادت مصــادر طبي واف
ــي  ــاص احل ــة بالرص ــع إصاب ــت م ــا تعامل ــأن طواقمه ب
ــي  ــفى لتلق ــه للمستش ــاب، ومت نقل ــذ لش ــي الفخ ف
العــالج، باإلضافــة للتعامــل ميدانيــاً مــع عــدة حــاالت 

ــوع. ــيل للدم ــاز املس ــاق الغ ــراء استنش اختناقج

ــة، إن قــوات االحتــالل اقتحمــت  ــت مصــادر محلي وقال
ــى،  ــاح األول ــات فــي ســاعات الصب ــدة بعشــر دوري البل
الرصــاص  اجلنــود  أطلــق خاللهــا  مواجهــات  ودارت 
بكثافــة، باإلضافــة إلــى إطــالق الغــاز املســيل للدمــوع 

ــني.  ــازل املواطن ــني من ب

ــالل  ــس، خ ــاء أم ــاب، مس ــل ش ــل، واعتق ــب طف وأصي
ــة.  ــدس احملتل ــي الق ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــات م مواجه
وأفــاد جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني بــأن 
طواقمهــا تعاملــت مــع إصابــة طفــل )14 عامــا(، 
ــي  ــات الت ــالل املواجه ــه، خ ــي قدم ــوت ف ــة ص بقنبل
ــفى. ــا للمستش ــود، نقإثره ــاب العم ــي ب ــت ف اندلع

وفــي الســياق ذاتــه، ذكــر شــهود عيــان أن جنــود 
ــن مبحيــط  ــني املتواجدي ــى املواطن ــدوا عل ــالل اعت االحت
بــاب العمود وشــارع صــالح الديــن، واســتخدموا مركبة 
ــتعربون«  ــل »مس ــا أعتق ــم فيم ــة لقمعه ــاه عادم مي

ــكان.51 ــو ســنينة مــن امل الشــاب محمــد أب

ــن  ــطينين م ــرم الفلس ــالل يح ــش االحت جي
الوصــول ألراضيهــم فــي »حومــش« ويتجاهــل 

ــا ــتوطنن إليه ــول املس ــد وص ــن عم ع

وجــه قضــاة مــن احملكمــة العليــا اإلســرائيلية، امــس، 
تطبيقــه  لعــدم  اإلســرائيلي،  للجيــش  انتقــادات 
ــى  ــتوطنني إل ــول املس ــى دخ ــروض عل ــر املف ــرار احلظ ق
الغربيــة،  الضفــة  شــمال  »حومــش«  مســتوطنة 
واخملــالة منــذ عــام 2005، إلــى جانــب عــدم ضمــان تلــك 
ــي  ــم ف ــى أراضيه ــطينيني إل ــول الفلس ــوات وص الق

ــة.  ــك املنطق تل

وبحســب صحيفــة »هآرتــس« فــي عددهــا أمــس، فــإن 

51  جريدة القدس

ــه  ــاس قدمت ــتماع اللتم ــة اس ــالل جلس ــاء خ ــك ج ذل
ــام  ــرائيلية ع ــة اإلس ــن« احلقوقي ــن دي ــة »يش منظم
2019، نيابــة عــن 13 فلســطينياً مــن قريــة برقــة 
للمطالبــة بتطبيــق قانــون »فــك االرتبــاط« الــذي 
يحظــر علــى اإلســرائيليني التواجــد فــي املناطــق اخملــالة 
ــاء  ــر البن ــك حظ ــزة، وكذل ــن غ ــحاب م ــالل االنس خ

ــا. فيه

ــوت  ــتر حاي ــرائيلية اس ــة اإلس ــة احملكم ــدت رئيس وأك
ــول  ــي الوص ــق ف ــطينيني احل ــة أن للفلس ــالل اجللس خ
ألراضيهــم وزراعتهــا، وأن »الدولــة« ال متنحهــم مظلــة 
حمايــة كافيــة، وأن تواجــد املســتوطنني هناك يتســبب 

فــي حالــة اضطــراب.

ــالء  ــذ إخ ــه من ــى أن ــة، إل ــة العبري ــير الصحيف وتش
املــكان  فــي  املســتوطنون  يتواجــد  املســتوطنة، 
بانتظــام، وهنــاك مدرســة دينيــة فــي املنطقــة تعتبــر 
ــة، ويقــوم املســتوطنون  ــر قانوني ــؤرة اســتيطانية غي ب
ــرة  ــم م ــم إخالؤه ــة ويت ــان مؤقت ــة مب ــام بإقام بانتظ

ــودون.52 ــم يع ــهر ث ــة أش كل بضع

األســير رايــق بشــارات ينهــي إضرابــه املفتــوح 
عــن الطعــام بعــد اتفــاق بتحديــد ســقف 

اعتقالــه اإلداري

أنهــى األســير اجلريــح رايــق عبــد الرحمــن صــادق 
ــام  ــن الطع ــوح ع ــه املفت ــا(، إضراب ــارات )44 عاًم بش
الــذي اســتمر 53 يوًمــا، بعــد التوصــل التفــاق مــع إدارة 
ســجون االحتــالل يقضــي بإنهــاء اعتقالــه اإلداري بعــد 

ــهر. ــة أش ثالث

ــح  ــي تصري ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ وقال
صحفــي صــدر عنهــا، مســاء اليــوم األربعــاء، إن األســير 
بشــارات ســّجل انتصــارا جديــدا فــي إضرابــه املفتــوح 
ــه  ــاء اعتقال ــي بإنه ــاق يقض ــد اتف ــام، بع ــن الطع ع
اإلداري بعــد ثالثــة أشــهر، ويكــون تاريــخ اإلفــراج عنــه 

.20/1/2022

واألســير بشــارات مــن بلــدة طمــون مبحافظــة طوبــاس 
واألغــوار الشــمالية، متــزوج ولديــه ثالثــة أبنــاء، وكانــت 
ــي،  ــوز املاض ــي 23 مت ــه ف ــد اعتقلت ــالل ق ــوات االحت ق
وحولتــه لالعتقــال اإلداري التعســفي دون أن توجــه لــه 
أي اتهــام، واعتقــل ســابقا عــام 2003 وأمضــى 7 أعــوام 
و9 أشــهر فــي ســجون االحتــالل، وأفــرج عنــه بتاريــخ 

20 شــباط 53.2011

52  جريدة القدس

53  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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خــالل مؤمتــر صحفــي: األوضــاع فــي ســجون االحتــالل 
مأســاوية وقابلــة لالنفجــار

قــال رئيــس نــادي األســير الفلســطيني قــدورة فــارس، 
إن 250 أســيرا فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي مــن 
حركــة اجلهــاد اإلســالمي، أعلنــوا بــدء اإلضــراب املفتوح 
ــات  ــلة العقوب ــى سلس ــا عل ــام، احتجاج ــن الطع ع
واإلجــراءات التنكيليــة التــي فرضتهــا اإلدارة بحقهــم، 
ــوع«  ــجن »جلب ــرى س ــن أس ــزاع 6 م ــاب انت ــي أعق ف

ــي. ــهر املاض ــم الش حلريته

وأوضــح فــارس خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد مبدينــة رام 
ــراب  ــي اإلض ــرى ف ــروع األس ــاء، أن ش ــوم األربع اهلل، الي
أعقــب حــوارا اســتمر حتــى ســاعة متأخــرة مــن 
ــه  ــت في ــجون، اقترح ــع إدارة الس ــة م ــة املاضي الليل
األخيــرة جمــع أســرى احلركــة فــي غرفتــني بــكل 
ــاد  ــرى اجله ــن أس ــني م ــة املعزول ــادة كاف ــم، وإع قس
ــرادات،  ــس ج ــة، وأن ــد بسيس ــتثناء زي ــالمي، باس اإلس
وعبــد اهلل العارضــة، وإبقاؤهــم فــي زنازيــن العــزل ملــدة 

ــة. ــهر إضافي 3 أش

وأضــاف أن االقتــراح قوبــل بالرفــض، حيــث أصــر 
األســرى علــى عــودة األمــور إلــى ســابق عهدهــا، كمــا 
كانــت قبــل اخلامــس مــن أيلــول/ ســبتمبر املاضــي، إال 
ــاء علــى توجيهــات  ــك، بن أن إدارة الســجون رفضــت ذل
ــات  ــالل واملؤسس ــلطات االحت ــل س ــن قب ــية م سياس
األمنيــة والعســكرية، التــي تتخــذ قــرارات فــي مواقــف 

كهــذه.

ــن  ــير م ــى أن 100 أس ــير، إل ــادي األس ــس ن ــار رئي وأش
ضمــن الـــ250 الذين شــرعوا في اإلضــراب، ســيتوقفون 
أن تنضــم  املــاء، علــى  بعــد أســبوع عــن شــرب 
ــة  ــات احلرك ــل ومكون ــة الفصائ ــن كاف ــات م مجموع

ــام. ــن الطع ــراب ع ــاً لإض ــيرة تباع األس

وأكــد قــدورة فــارس أن إســرائيل اســتغلت بــكل 
مؤسســاتها العســكرية واألمنيــة والسياســية انتــزاع 
ــة  ــا الفرص ــدت فيه ــم، ووج ــتة حريته ــرى الس األس
ــة  ــة االعتقالي ــض املنظوم ــل تقوي ــن أج ــبة م املناس
ــي تشــكل األســاس  ــي الســجون، والت ــة ف والتنظيمي
ــه احلركــة األســيرة  ــه كل إجنــاز حققت ــي علي ــذي بن ال

ــة. ــود املاضي ــدار العق ــى م عل

ــع مــن أن  ــنّي أن خطــورة الوضــع فــي املعتقــالت تنب وب
ــات  ــكل مكون ــدام ب ــدت أن االصط ــجون وج إدارة الس
ــرة،  ــة خاس ــي معرك ــيدخلها ف ــيرة س ــة األس احلرك
ــا  ــا ودولي ــعبي محلي ــل الش ــل التفاع ــي ظ ــة ف خاص

مــع قضيــة األســرى الســتة، لذلــك اجتهــت إلــى نظــام 
االســتفراد لتقويــض التنظيمــات شــيئا فشــيئا، بغيــة 
حتويــل احلركــة األســيرة إلــى أفــراد كل منهــم مســؤول 

عــن نفســه.

ــى  ــتمرار البن ــدون اس ــياق: »ال يري ــذا الس ــي ه ــال ف وق
ــار  ــي إط ــك ف ــالت، وذل ــي املعتق ــر ف ــاكل واألط والهي
املشــروع الــذي وضعــه مجموعــة مــن األكادمييــني 
ــروع  ــموه )مش ــة وأس ــض الساس ــن وبع ــاط األم وضب
إرادة  كســر  يســتهدف  والــذي  إســرائيل(،  انتصــار 
شــعبنا الفلســطيني، انطالقــاً مــن كســر عزميــة 

ــاء. ــوزاً أحي ــكلون رم ــن يش ــرى الذي األس

وشــدد فــارس علــى أن املعركــة ال تقتصــر فقــط علــى 
عقوبــات محــدودة بحــق مجموعــة مــن األســرى، وإمنــا 
ــر  ــا لكس ــيرة وإجنازاته ــة األس ــة احلرك ــتهدف بني تس
ــل  ــى الفصائ ــم عل ــذي يحت ــر ال ــعبنا، األم ــة ش عزمي
ــة واألهليــة تنظيــم  وطلبــة اجلامعــات واألطــر النقابي
فعاليــات شــعبية مســاندة إلضــراب األســرى فــي 

ــالل. ــجون االحت س

وأضــاف أن كل فعاليــة مســاندة مــن شــأنها أن تقصــر 
مــن عمــر اإلضــراب يومــا، وال يجــب االســتخفاف بــأي 

عمــل ميكــن القيــام بــه فــي هــذه املعركــة.

ــن  ــر م ــه بالتحذي ــير حديث ــادي األس ــس ن ــم رئي واختت
خطــورة احلالــة الصحيــة لألســرى الســبعة املضربــني 
عــن الطعــام احتجاجــاً علــى االعتقــال اإلداري، والذيــن 
ــي  ــهر، وف ــدة أش ــم ع ــراب بعضه ــى إض ــى عل مض

ــمي. ــداد القواس ــفوس ومق ــد الفس ــم كاي مقدمته

ــن  ــة ع ــؤولية الكامل ــالل املس ــلطات االحت ــل س وحم
ــن  ــي م ــذي يعان ــد، ال ــو حمي ــر أب ــير ناص ــاة األس حي
مــرض ال يقــل خطــورة عــن اإلصابــة بالســرطان، 
ــت  ــرب وق ــي أق ــه ف ــه إخضاع ــاذ حيات ــب إنق ويتطل
ــة. ــن الرئ ــزاء م ــتئصال أج ــة الس ــة جراحي ــن لعملي ممك

بــدوره، قــال وكيــل هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن عبد 
ــالل  ــجون االحت ــي س ــروف ف ــب، إن الظ ــادر اخلطي الق
مأســاوية وقابلــة لالنفجــار، حيــث يعانــي األســرى مــن 
ــة  ــات جدي ــون عقوب ــبوقة، ويواجه ــر مس ــة غي هجم
ــر،  ــدي مباش ــي وجس ــا أذى نفس ــج عن ــة ينت وفعلي
وحتديــدا بعــد العمليــة البطولــة واالســتثنائية النتــزاع 

ــوع”. األســرى حريتهــم مــن ســجن »جلب

ــاد  ــرى اجله ــر ألس ــتهداف مباش ــاك اس ــاف: »هن وأض
اإلســالمي، وهنــاك تضامــن منقطــع النظيــر مــن 
ــم  ــون مصيره ــم يواجه ــدم تركه ــات لع كل التنظيم



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

34

تشرين أول ٢٠٢١

ــجون”. ــن إدارة الس ــة م ــراءات قمعي ــن إج ــم م لوحده

وأكــد اخلطيــب، أنــه يتوجــب أن تشــهد الســاحة 
األيــام خطــوات إســناد  الفلســطينية فــي قــادم 
واســعة وشــامل مــع األســرى، وتشــكيل حاضنــة 
ــة  ــكلون رمزي ــم يش ــرا ألنه ــم، نظ ــعبية لدعمه ش
وطنيــة ال زالــت هــي األقــدس فــي مكونــات شــعبنا.

ــة  ــا ملتابع ــة العلي ــس الهيئ ــد رئي ــه، أك ــن جانب وم
ــاع  ــومان، أن األوض ــني ش ــن أم ــرى واحملرري ــؤون األس ش
كارثيــة ومتصاعــدة داخــل ســجون االحتــالل فــي 
ــاني  ــادل واإلنس ــب الع ــتجابة للمطل ــدم االس ــل ع ظ
ــني عــن الطعــام احتجاجــاً  لعــدد مــن األســرى املضرب
علــى االعتقــال اإلداري، بتحديــد ســقف زمنــي لإفــراج 

ــم. عنه

وأضــاف أن االعتقــال اإلداري يجــدد لنحــو %70 مــن 
ــات  ــى ملف ــاء عل ــة وبن ــم صوري ــي محاك ــرى، ف األس
ــرائيلي. ــاباك« اإلس ــرات »الش ــى تقدي ــتند إل ــرية تس س

أن تتوحــد احلركــة  وشــدد شــومان علــى أهميــة 
ــج  ــى برنام ــية عل ــا السياس ــف ألوانه ــيرة مبختل األس
وطنــي تصعيــدي، ضــد اإلجــراءات التــي تنتهجهــا إدارة 
ــاد  ــة اجله ــرى حرك ــق أس ــط بح ــس فق ــجون، لي الس
اإلســالمي وتشــتيتهم وتوزيعهــم علــى مختلــف 
ــرائيلية. ــجون اإلس ــف الس ــي مختل ــام ف ــرف واألقس الغ

واحلقوقيــة  السياســية  املســتويات  أن كل  وأضــاف 
والقانونيــة ســواء العاملــة فــي فلســطني أو فــي 
فــي  اإلســرائيلي  التغــول  منــع  بضــرورة  اخلــارج، 
التعاطــي والتعامــل مــع األســرى بشــكل عــام، ومــع 
اجلهــاد بشــكل خــاص، وأن تســتنهض الهمــم كافــة 
مــن أجــل الدفــاع عــن هــذه الشــريحة املناضلــة وهــذه 

ــطينياً. ــاً فلس ــاً وطني ــكل ثابت ــي تش ــة الت القضي

ــاته  ــعبنا، ومؤسس ــر ش ــداء جلماهي ــومان ن ــه ش ووج
وفصائلــه وأطــره احلركيــة والشــبابية والنســائية 
ــرى  ــب األس ــى جان ــوف إل ــات، بالوق ــادات والنقاب واالحت
ــم  ــادة، اعتقاله ــن مت إع ــام والذي ــن الطع ــني ع املضرب
بعــد متكنهــم مــن انتــزاع حريتهــم مــن ســجن 

»جلبــوع”.

واعلــن أن يــوم غــٍد ســيجري التوافــق بــني املؤسســات 
املعنيــة باألســرى فــي ســجون االحتــالل والقــوى 
ــنادي  ــدي إس ــي تصعي ــج وطن ــى برنام ــل عل والفصائ
اســتمر  مــا  إذا  الفلســطينية،  األســيرة  للحركــة 
ــجون  ــتجب إدارة س ــم تس ــام ول ــن الطع ــراب ع اإلض
االحتــالل بشــكل فــوري ملطالــب احلركــة األســيرة 

وأســرى حركــة اجلهــاد اإلســالمي بشــكل خــاص، 
االعتقــال  الطعــام ضــد  املضربــني عــن  واألســرى 

اإلداري.54

عــن  باإلضــراب  يشــرعون  »اجلهــاد«  أســرى 
الطعــام

أكّــد نــادي األســير، أّن جــزًءا مــن أســرى حركــة اجلهــاد 
اإلســالمي، شــرعوا اليــوم األربعــاء، بإضــراب عــن 
ــجون  ــراءات إدارة الس ــف إج ــة بوق ــام، للمطالب الطع
ــول. ــن أيل ــادس م ــد الس ــة بع ــم، خاص ــة بحقه التنكيلي

وأوضــح نــادي األســير، فــي بيــان صحفــي، أّن إدارة 
اجلهــاد  أســرى  بنقــل  شــرعت  االحتــالل  ســجون 
اإلســالمّي الليلــة املاضيــة، مــن الغــرف التــي يقبــع بها 
ــا،  ــم عليه ــي مت توزيعه ــرى، والت ــل األخ ــرى الفصائ أس
ــرى  ــى أّن أس ــا إل ــم، الفًت ــل كل قس ــني داخ ــى غرفت إل
ــار أّن  ــى اعتب ــرف عل ــن الغ ــروج م ــوا اخل ــاد رفض اجله
نقلهــم إلــى غــرف خاصــة بهــم ليــس احلــل املطلــوب، 

ــّي. ــكٍل كل ــم بش ــتجابة ملطلبه ــني باالس مطالب

وبــني أّن قــرار اإلدارة بنقلهــم كان جــزًءا مــن املقترحــات 
التــي قدمتهــا علــى اعتبــار أنهــا احلــل الراهــن، لذلــك 
ــة،  ــول اجلزئي ــاد احلل ــرى اجله ــض أس ــوء رف ــى ض وعل
ــم،  ــة به ــرف خاص ــى غ ــرف إل ــن الغ ــروج م ــا اخل ومنه

ــدون. ــم مقي ــوة وه ــم عن ــت بنقله قام

وأشــار نــادي األســير، إلــى أن قــرار أســرى اجلهــاد 
باإلضــراب عــن الطعــام، هــو جــزء مــن البرنامــج 
ــن  ــة م ــوارئ الوطني ــة الط ــه جلن ــذي أقرت ــّي ال النضال
كافــة الفصائــل، ملواجهــة إجــراءات إدارة الســجون.

يُشــار إلــى أّن عــدد أســرى اجلهــاد فــي ســجون االحتالل 
55.400 نحو 

أشــجار  عشــرات  يقطعــون  مســتوطنون 
نابلــس الزيتــون فــي عورتــا شــرق 

ــي  ــون ف ــجار الزيت ــرات أش ــتوطنون، عش ــع مس قط
ــس. ــرق نابل ــا، ش ــدة عورت ــي بل اراض

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن االهالــي اكتشــفوا اليــوم االربعــاء، 
قيــام مســتوطنني بقطــع عشــرات اشــجار الزيتــون من 
ــار«،  ــتوطنة »ايتم ــا مس ــة عليه ــا املقام ــي عورت اراض

ــى جفافهــا. ــا أدى إل ــواد ســامة، م ورش بعضهــا مب

54  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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وكان مســتوطنون، قــد اقتلعــوا أمــس نحو 900 شــتلة 
مشــمش وزيتــون، وســرقوا ثمــار الزيتــون، مــن أراضــي 
ــي  ــون ف ــجرة زيت ــس، و70 ش ــمال نابل ــطية ش سبس

مســافر يطــا، جنــوب اخلليــل.56

004 موظــف فــي »أمــازون« و«جوجــل« يطالبون 
شــركتيهما مبقاطعة إســرائيل

طالــب أكثــر مــن 400 موظــف فــي شــركتي »أمــازون« 
إدارتــي شــركتيهما  التجزئــة، و«جوجــل«،  لتجــارة 
ــد  ــة ض ــاتها القمعي ــراء ممارس ــرائيل ج ــة إس مبقاطع

ــطينية. ــانية الفلس ــوق اإلنس احلق

وقــال املوظفــون، فــي رســالة وقعوهــا ووجهوهــا إلــى 
إدارتــي الشــركتني: »ال ميكننــا أن نتجاهــل أن املنتجــات 
ــن  ــطينيني م ــان الفلس ــتخدم حلرم ــا تُس ــي نبنيه الت
حقوقهــم األساســية، وإجبارهــم علــى تــرك منازلهــم، 

ومهاجمــة الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة”.

وأدانــوا أربــاب عملهــم للمســاهمة فــي مراقبــة 
ــات  ــع خدم ــالل بي ــن خ ــلبهم، م ــطينيني وس الفلس
ســحابية للجيــش اإلســرائيلي واحلكومــة اإلســرائيلية، 
ــذا  ــع ه ــات م ــع العالق ــى قط ــركتني عل ــوا الش وحث

ــي”. ــام القمع النظ

وجــاء فــي الرســالة: »ندعــو عمــال التكنولوجيــا 
إلينــا  إلــى االنضمــام  الدولــي  العامليــني واجملتمــع 
ــالمة  ــا الس ــه التكنولوجي ــزز في ــم تع ــاء عال ــي بن ف

للجميــع.” والكرامــة 

وأضافــت الرســالة، التــي وقعهــا نحــو 100 موظــف في 
»جوجــل« وأكثــر مــن 300 فــي »أمــازون«، ونشــرتها عدة 
صحــف أميركيــة وبريطانيــة: »تعــد هــذه العقــود جزءا 
مــن منــط مقلــق مــن العســكرة، ونقــص الشــفافية، 
وجتنــب الرقابــة )...( اســتمرارا لهــذا النمــط، وقــع 
أربــاب العمــل لدينــا عقــدا يســمى مشــروع نيمبــوس 
واحلكومــة  للجيــش  اخلطــرة  التكنولوجيــا  لبيــع 

ــرائيليني”. اإلس

ــة  ــد بقيم ــو عق ــوس« ه ــروع نيمب ــوا أن »مش وأوضح
1.2 مليــار دوالر لتوفيــر خدمــات ســحابية للجيــش 
ــا  واحلكومــة اإلســرائيليني، وتســمح هــذه التكنولوجي
مبزيــد مــن املراقبــة وجمــع البيانــات بشــكل غيــر 
توســيع  وتســهل  الفلســطينيني،  عــن  قانونــي 
علــى  القانونيــة  غيــر  اإلســرائيلية  املســتوطنات 

الفلســطينية. األراضــي 

56  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــي  ــه ف ــع علي ــد مت التوقي ــذا العق ــى أن »ه ــاروا إل وأش
نفــس األســبوع الــذي هاجــم فيــه اجليــش اإلســرائيلي 
قطــاع غــزة، مــا أســفر عن مقتــل قرابــة 250 شــخصا، 

بينهــم أكثــر مــن 60 طفــالً”.

تعاقــدت  التــي  »التكنولوجيــا  املوظفــون:  وكتــب 
ــر  ــز والتهجي ــتجعل التميي ــا س ــى بنائه ــركتانا عل ش
املنهجــي الــذي يقــوم بــه اجليــش اإلســرائيلي واحلكومة 

ــطينيني”. ــكا بالفلس ــوة وفت ــر قس ــرائيلية أكث اإلس

اآلخــر،  االجتــاه  نتجاهــل  أن  ميكننــا  »ال  وأضافــوا: 
ــان  ــتخدم حلرم ــا تُس ــي نبنيه ــات الت ــث إن املنتج حي
الفلســطينيني مــن حقوقهــم األساســية، وإجبارهــم 
ــي  ــطينيني ف ــة الفلس ــم، ومهاجم ــرك منازله ــى ت عل
قطــاع غــزة- وهــي اإلجــراءات التــي دفعــت إلــى إجــراء 
حتقيقــات فــي جرائــم احلــرب مــن خــالل احملكمــة 

ــة”.57 ــة الدولي اجلنائي

اخلميس 14/10/2021  

فــي  الدومنــات  عشــرات  يصــادر  االحتــالل 
واملصادقــة  مســتوطنة  لتوســيع  ياســوف 
ــدس  ــل الق ــتيطاني لفص ــط اس ــى مخط عل

ــم ــت حل ــن بي ع

أخطــرت ســلطات االحتــالل باالســتيالء علــى عشــرات 
ــة ياســوف، شــرق ســلفيت،  الدومنــات مــن أراضــي قري

لصالــح مســتوطنة »تفــوح”.

وقــال رئيــس مجلس قــروي ياســوف عبــد اهلل عبيــة، إن 
ســلطات االحتــالل أخطــرت عــدداً مــن أهالــي القريــة 
باالســتيالء علــى أربعــة أحــواض، أي مــا يقــارب 40 دومناً، 
مــن أراٍض تبلــغ مســاحتها 160 دومنــاً، لصالــح توســيع 
ــه  ــالل ل ــي أن االحت ــذا يعن ــوح«، وه ــتوطنة »تف مس

أطمــاع باالســتيالء علــى جميــع املســاحة املذكــورة.

ــوي توســعة  ــذ العــام 2016 ين وأضــاف إن االحتــالل من
املســتوطنة مــن خــالل تغييــر صفــة االســتخدام مــن 
ــتيطانية  ــكنية اس ــات س ــى جتمع ــة إل ــه زراعي منطق
ــار،  ــا ورد باإلخط ــة كم ــر عام ــات ودوائ ــمل مؤسس تش
الشــمالية  املنطقــة  فــي  للمســتوطنة  وضمهــا 
الغربيــة مــن القريــة واملعروفــة بالتــني الشــرقي، وخلــة 

ــو الســويد، والنقــار. ــل أب ــة، وجب الفول

بــدوره، دعــا محافــظ ســلفيت عبــد اهلل كميــل، 

57  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــف  ــل لوق ــرك العاج ــى التح ــة إل ــات احلقوقي املؤسس
قــرار االســتيالء علــى عشــرات الدومنــات الزراعيــة فــي 
ياســوف، وحتويلهــا ملناطــق اســتيطانية علــى حســاب 

ــم. ــني وأراضيه ــكات املواطن ممتل

ــة،  ــي احملافظ ــاص ف ــات االختص ــه جله ــدر تعليمات وأص
ملتابعــة هــذا املوضــوع قانونيــا، بالتنســيق مــع اجمللــس 
ــني  ــا املواطن ــة، داعي ــات ذات العالق ــروي واملؤسس الق
ــق  وأصحــاب هــذه األراضــي لتوفيــر مــا يلــزم مــن وثائ

ــة.58 ــة القانوني للمتابع

052 مــن أســرى اجلهــاد »يشــرعون بإضــراب 
إلجــراءات  رفضــا  الطعــام  عــن  مفتــوح 

االحتــالل«

شــرع، أمــس، 250 أســيراً مــن حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
ــى  ــاً عل ــن الطعــام، احتجاج ــوح ع ــي اإلضــراب املفت ف
التــي  التنكيليــة  واإلجــراءات  العقوبــات  سلســلة 
فرضتهــا إدارة ســجون االحتــالل بحقهــم، علــى أن 
تنضــم احلركــة األســيرة مــن مختلــف الفصائــل تباعــاً 

ــراب. لإض

وأوضــح نــادي األســير أن 100 أســير مــن ضمــن الـــ250 
الذيــن شــرعوا فــي اإلضــراب، ســيتوقفون بعــد أســبوع 
عــن شــرب املــاء، فــي إطــار برنامــج نضالــي تصاعــدي 
أقرتــه جلنــة الطــوارئ الوطنيــة مــن مختلــف الفصائــل.

وقــال نــادي األســير، فــي بيــان: إّن إدارة ســجون االحتــالل 
شــرعت بنقــل أســرى اجلهــاد اإلســالمّي عنــوة الليلــة 
ــرى  ــا أس ــع به ــي يقب ــرف الت ــن الغ ــة، م ــل املاضي قب
ــى  ــا، إل ــم عليه ــي مت توزيعه ــرى، والت ــل األخ الفصائ
غرفتــني داخــل كل قســم، الفتــاً إلــى أّن أســرى اجلهــاد 
رفضــوا اخلــروج مــن الغــرف علــى اعتبــار أّن نقلهــم إلى 
ــني  ــوب، مطالب ــل املطل ــس احل ــم لي ــة به ــرف خاص غ

ــّي. ــكٍل كل ــم بش ــتجابة ملطلبه باالس

ــن  ــراب ع ــاد« باإلض ــرى »اجله ــرار أس ــى أن ق ــار إل وأش
ــه  ــذي أقرت ــّي ال ــج النضال ــن البرنام ــزء م ــام، ج الطع
جلنــة الطــوارئ الوطنيــة مــن الفصائــل كافــة، ملواجهة 

ــجون.59 ــراءات إدارة الس إج

املصادقــة علــى مخطــط اســتيطاني لفصــل 
القــدس عــن بيــت حلــم

احملليــة«  التخطيــط  صادقــت مــا تســمى »جلنــة 
ــى  ــس، عل ــدس، أم ــي الق ــالل ف ــة االحت ــة لبلدي التابع
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قــرار باالســتيالء علــى مســاحات مــن أراضــي املواطنــي 
ــق  ــة، وش ــان عام ــة مب ــح إقام ــدس، لصال ــوب الق جن
طــرق وتنفيــذ أعمــال بنــاء فــي مســتوطنة »غفعــات 
ــرات  ــى عش ــتيالء عل ــرت باالس ــا أخط ــوس« كم همت
الدومنــات مــن أراضــي ياســوف، وبالهــدم ووقــف البنــاء 
بغــرف زراعيــة وإزالــة »كونتينــر« فــي واد فوكــني، 
وبتجريــف الشــارع الرابــط بــني يعبــد وقريــة أمريحــة، 
ــني  ــن املواطن ــدد م ــه ع ــب في ــذي أصي ــت ال ــي الوق ف
ــالل  ــوع خ ــيل للدم ــاز املس ــاق بالغ ــاص واالختن بالرص
ــدة  ــي ع ــالل ف ــوات االحت ــع ق ــت م ــات اندلع مواجه
ــدات  ــتوطنون مع ــرق مس ــا س ــة، فيم ــق بالضف مناط
تســتخدم لقطــف الزيتــون فــي بوريــن، وقطوا عشــرات 
األشــجار بعورتــا، وخطــوا شــعارات كراهيــة وعنصريــة 

ــازل فــي مــردا. ــى جــدرن من عل

فقــد صادفــت مــا تســمى »جلنــة التخطيــط احملليــة« 
ــى  ــس، عل ــدس، أم ــي الق ــالل ف ــة االحت ــة لبلدي التابع
قــرار باالســتيالء علــى مســاحات مــن أراضــي املواطنــني 
ــق  ــة، وش ــان عام ــة مب ــح إقام ــدس، لصال ــوب الق جن
طــرق وتنفيــذ اعمــال بنــاء علــى مســتوطنة »غفعــات 
ــث، إن  ــان غي ــدس عدن ــظ الق ــال محاف ــوس«. وق همت
هــذا فــي القــدس، أمــس، علــى قــرار باالســتيالء علــى 
ــدس،  ــوب الق ــني جن ــي املواطن ــن أراض ــاحاتت م مس
ــذ  ــرق وتنفي ــق ط ــة، وش ــان عام ــة مب ــح إقام لصال
أعمــال بنــاء فــي مســتوطنة »غفعــات همتــوس« وقال 
ــط  ــذا اخملط ــن ه ــث، غ ــان غي ــدس عدن ــظ الق محاف
ــي  ــل اجلغراف ــع التواص ــى قط ــدف إل ــتيطاني يه االس
وإحــكام  حلــم،  وبيــت  القــدس  محافظتــي  بــني 

ــا.60  ــن محيطه ــدس ع ــزل الق ــيطرة وع الس

فشــل املفاوضــات بــن احلكومــة اإلســرائيلية 
واملعارضــة حــول منــع لــم الشــمل

اإلســرائيلية  احلكومــة  بــني  املفاوضــات  فشــلت 
ــذي  ــة ال ــون املواطن ــي قان ــد ف ــول البن ــة، ح واملعارض
ــال كان  ــي ح ــطينية، ف ــة فلس ــمل عائل ــم ش ــع ل مين
أحــد الزوجــني مواطنــاً فــي إســرائيل واآلخــر مــن 

الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة.

وأعلنــت وزيــر الداخليــة، اييليــت شــاكيد، الثالثــاء، عــن 
ــو  ــل عض ــا مقاب ــي أجرته ــات الت ــذه املفاوض ــل ه فش
ــة  ــة الصهيوني ــن كتل ــان، م ــيمحا رومت ــت س الكنيس
ــم  ــع ل ــد من ــى بن ــت عل ــت الكنيس ــة. وصادق الديني
الشــمل ألول مــرة فــي العــام 2003، ومنذئــذ مت متديــده 
ســنويا بتأييــد األحزاب املشــاركة فــي احلكومــة وأحزاب 
املعارضــة الصهيونيــة، وفــي متــوز/ يوليــو املاضــي، 
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القائمــة  ومعهــا  اليمينيــة،  املعارضــة  أســقطت 
املشــتركة، هــذا البنــد بالتصويــت ضــد متديــد ســريانه، 

ــة. ــراج احلكوم ــة إلح ــي محاول ف

ــم  ــع ل ــد من ــى بن ــة عل ــدم املصادف ــاب ع ــي أعق وف
ــى  ــدف إل ــون يه ــروع قان ــان مش ــدم رومت ــمل، ق الش
تعديــل قانــون الهجــرة، ويقضــي بــأن تتــالءم سياســة 
ــي  ــرائيل ه ــة أن »إس ــع مقول ــرائيلية م ــرة اإلس الهج
ــي أي  ــك ف ــس ذل ــودي«، وأن ينعك ــعب اليه ــن الش وط
إجــراءات هجــرة إلــى إســرائيل، ســواء مــن خــالل لــم 

ــب.  ــرد أجان ــمل او ط ش

ــم  ــام ل ــلت ألن رومت ــات فش ــاكيد إن املفاوض ــال ش وق
ينجــح فــي حشــد دعــم أعضــاء كنيســت مــن أحــزاب 
ــمل،  ــم الش ــع ل ــد من ــريان بن ــد س ــة لتمدي املعارض
املفاوضــات ســببه  أن فشــل  رومتــان  ادعــى  فيمــا 
رفــض شــاكيد إلغــاء تفاهمــات حــول هــذا البنــد مــع 

ــس.61  ــزب ميرت ــدة وح ــة املوح القائم

ــاس  ــدمي التم ــام لتق ــن الطع ــه ع ــق إضراب عل
ــه ــد عزل ض

األســير الزبيــدي: ال أعــرف شــكل وجهــي وأرى 
حريتــي قريبــة

ــدي،  ــن الزبي ــد الرحم ــد عب ــا محم ــير زكري ــق األس عل
ــام،  ــن الطع ــوح ع ــه املفت ــني، إضراب ــم جن ــن مخي م
ــة  ــاس للمحكم ــدمي التم ــن تق ــه م ــن محامي ليتمك
ضــد إجــراءات االحتــالل بحقــه وفــي مقدمتهــا عزلــه 

ــة. ــروف صعب ــي ظ ــازه ف واحتج

وعقــب زيــارة احملاميــة بثينــة دقمــاق، لزكريــا في ســجن 
»إيشــيل« بئــر الســبع، أفــادت أن احلالــة الصحيــة 
ــام،  ــتمر 9 اي ــذي اس ــه ال ــب إضراب ــرت بس ــدي تأث للزبي
خاصــة فــي االيــام األربعــة األخيــرة، حيــث أضــرب عــن 
الطعــام واملــاء ممــا أدى لفقدانــه 7 كيلــو غرامــات مــن 

وزنــه. 

ــا محتجــز فــي قســم العــزل  وذكــرت دقمــاق، أن زكري
رقــم »6« فــي ســجن إيشــيل بئــر الســبع، والــذي يعتبر 
ــون،  ــرى مدني ــاً أس ــه حالي ــد في ــدمي، ويتواج ــم ق قس
ويعتبــر الزبيــدي األســير األمنــي الوحيــد الــذي يحتجــز 

وســط ظــروف غيــر إنســانية، ظــروف صعبــة. 

ــة  ــي زنزان ــزول ف ــه مع ــا، أن ــن زكري ــاق ع ــت دقم ونقل
صغيــرة جــداص، مســاحتها 2 متر*1متــر، ويوجــد فيهــا 
خزانتــني حديديتني في الشــقف ومرحــاق ودوش، وأضاف: 
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»منــذ نقلــي للعــزل، لــم أغــادر الزنزانــة إطالقــاً حتــى 
لدقيقــة واحــدة، بينمــا تعــرض ملضايقــات واســتفزازات 

يوميــة خاصــة التفتيــش اجلســدي والشــخصي. 

وتابــع: »الســجانون يوميــاً بعــد الســاعة الثانيــة 
عشــرة ليــالً ثالثــة مــرات«. اشــتكى زكريــا مــن ظــروف 
احتجــازه، موضحــاً، أن الفرشــة املوجــودة فــي الزنزانــة 
مهترئــة وال ميكــن النــوم عليهــا، بينمــا الغطــاء الوحيد 
الــذي يســتخدمه ممــزق وتالــف، وال يوجــد مخــدة، وكل 
ــنان  ــون أس ــاة ومعج ــكير وفرش ــه بش ــلموه ل ــا س م

وبيجامــا. ال اعــرف شــكل وجهــي. 

ــة،  ــن أدوات النظاف ــوه م ــم »حرم ــدي أنه ــال الزبي وق
وأمــس، فقــط ســلموه كميــة قليلــة الشــامبو، بينمــا 
لــم يــزوده بــأدوات حالقــة ومــرآة، وقــال للمحاميــة »أنــه 
ال يعــرف شــكل وجهــه بســبب منعــه مــن اســتخدام 
ــيء  ــام س ــاف » الطع ــعر«. واض ــاة للش ــة أو فرش املري
ــوزع  ــه ي جــداً« وكــون الطبــخ مســؤولية املدنيــني، فإن
ــج  ــر ناض ــيء وغي ــام س ــكل الطع ــتواء، ف ــف اس نص
بفــرض  تفــن  »االحتــالل  وتابــع  كامــل«.  بشــكل 
بحقــي  وصــدر  اعتقالنــا،  إعــادة  منــذ  العقوبــات 
قــرار مبنــع الزيــارات والكانتــني واألدوات الكهربائيــة 

ــهور. ــدة 6 ش ــات مل والتلفون

وأكــد الزبيــدي، أن سيســتمر بتعليــق إضرابــه بانتظــار 
قــرار محكمــة بئــر الســبع بااللتمــاس الــذي ســيقدمه 
محاميــه خــالل أيــام للمطالبــة بوقــف كافة اإلجــراءات 

التعســفية وغيــر القانونيــة بحقه.

معنوياتــه عاليــة وأكــدت احملاميــة دقمــاق، أن الزبيــدي 
ــروف  ــم كل الظ ــداص ورغ ــة ج ــات عالي ــع مبعنوي يتمت
التــي تعــرض لهــا، ولديــه إرادة وإميــان باحلريــة والفــرح 

قريــب.

وقــال زكريــا »أملــي بــاهلل كبيــر، وأهــم شــيء عضلــة 
الدمــاغ ويجــب احلفــاظ عليهــا ألنهــا إذا تلفــت تكــون 
الكارثــة«. وأضــاف »احلفــاظ عــن طريــق الرياضــة 
ــة  ــي قريب ــي أرى حريت ــي، وأن ــة والوع ــراءة والثقاف والق

ــي«. ــد أنف عن

وفــي ختــام حديثــه، قــال زكريــا »فــي نهايــة رســالتي 
ــت،  ــة بيرزي ــي جامع ــتير ف ــة املاجس ــة لدرج اجلامعي
ــروع  ــو مش ــذا ه ــة، ه ــطور فارغ ــع س ــر أرب ــت آخ ترك
املطــارد ليــس لــه نهايــة، كل يــوم مــا دام يوجــد 
ــق  ــة تغل ــد نقط ــني، وال يوج ــاد وتن ــاك صي ــالل هن احت
ــوم  ــي كل ي ــه ف ــا ألن ــم فيه ــة أو تختت ــا الدراس فيه
ــتراتيجيات  ــي اس ــا تبن ــدة وعليه ــة جدي ــع ونظري واق
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جديــدة«.62

االحتــالل يفــرج عــن أســير مــن مثلــث الشــهداء 
جنــوب جنــني بعــد 19 عامــاً

ــس،  ــوم اخلمي ــاء الي ــالل مس ــلطات االحت ــت س أفرج
عــن األســير شــادي فــارس محســن وشــاحي مــن بلــدة 
ــى 19  ــد أن أمض ــني بع ــوب جن ــهداء جن ــث الش مثل

ــالل. ــجون االحت ــي س ــاً ف عام

ــادي األســير فــي جنــني منتصــر ســمور  ــر ن وقــال مدي
إنــه مت اإلفــراج عــن األســير وشــاحي علــى حاجــز 
الظاهريــة جنــوب مدينــة اخلليــل حيــث كان يقبــع فــي 

ــب. ــجن النق س

وأشار إلى أن وشاحي اعتقل بتاريخ 63.16/10/2002

ــوح  ــم املفت ــون إضرابه ــرى يواصل ــبعة أس س
ــرة ــة خطي ــاع صحي ــط أوض ــام وس ــن الطع ع

االحتــالل  ســجون  فــي  أســرى  ســبعة   يواصــل 
ــا  ــام، رفض ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــرائيلي، إضرابه اإلس

اإلداري. العتقالهــم 

ــان  ــي بي ــن، ف ــرى واحملرري ــؤون األس ــة ش ــت هيئ وقال
لهــا، اليــوم اخلميــس، إن األســرى املضربــني هــم: كايــد 
القواســمة  يومــا(، ومقــداد   92( الفســفوس منــذ 
ــذ )68  ــرج من ــالء األع ــوم )85(، وع ــه للي ــل إضراب يواص
ــا(،  ــذ )59 يوم ــرب من ــواش املض ــو ه ــام أب ــا(، وهش يوم
وشــادي أبــو عكــر ويخــوض إضرابــه لليــوم )51 يومــا(، 
ــرام  ــو ع ــل أب ــا(، وخلي ــذ )22 يوم ــي من ــاد الهرمي وعي
مضــرب لليــوم اخلامــس علــى التوالــي إســنادا لألســرى 
املضربــني وألســرى اجلهــاد اإلســالمي، ويقبــع فــي 

ــقالن«. ــجن »عس ــن س زنازي

وأضافــت أن ســلطات االحتــالل حتتجــز األســير مقــداد 
ــرائيلي  ــالن« اإلس ــفى »كاب ــل مستش ــمة داخ القواس

بوضــع صحــي حــرج وخطيــر.

وتابعــت: إن الوضــع الصحــي لألســير القواســمة آخــذ 
ــزال  ــن ه ــي م ــث يعان ــر، حي ــد آخ ــا بع ــور يوم بالتده
ــى  وضعــف عــام، ومــن آالم حــادة فــي املفاصــل والكل
ــي  ــة ف ــن صعوب ــتكي م ــا يش ــن، كم ــرأس والبط وال
الــكالم ومــن نقصــان حــاد بالــوزن، ومــن عــدم وضــوح 
ــه  ــة، ورغــم وضعــه الصحــي املتفاقــم إال أن فــي الرؤي
ــه  ــل حريت ــى ني ــه حت ــة إضراب ــى مواصل ــم عل مصم

ــة. الكامل

62  جريدة القدس

63  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــات  ــذ املدعم ــض أخ ــمة يرف ــير قواس ــرت أن األس وذك
وال يُســمح لــه بإجــراء الفحوصــات الطبيــة، فــي حــني 
ــر  ــه أم ــدرت بحق ــد أص ــالل ق ــة االحت ــت محكم كان
جتميــد االعتقــال اإلداري الصــادر بحقــه فــي الســادس 
مــن الشــهر اجلــاري، وأمــر التجميــد ال يعنــي اإللغــاء، 
ــجون  ــؤولية إدارة س ــالء مس ــة إخ ــو باحلقيق ــن ه لك
ــه،  ــره وحيات ــن مصي ــاباك( ع ــرات )الش ــالل، واخملاب االحت
وحتويلــه إلــى »أســير« غيــر رســمي فــي املستشــفى، 
ــن  ــدال م ــفى ب ــن« املستش ــة »أم ــت حراس ــى حت ويبق
حراســة الّســجانني، علًمــا بــأن أفــراد العائلــة واألقــارب 
لقوانــني  وفًقــا  مريــض  كأي  زيارتــه  يســتطيعون 
ــكان. ــه ألي م ــتطيعون نقل ــن ال يس ــفى، لك املستش

لســلطات  الكاملــة  املســؤولية  الهيئــة  وحملــت 
ــمة  ــير القواس ــاة األس ــن حي ــرائيلية ع ــالل اإلس االحت
املؤسســات  كافــة  مطالبــة  املضربــني،  واألســرى 
الفــوري  بالتدخــل  واحلقوقيــة  اإلنســانية  الدوليــة 

والعاجــل إلطــالق ســراحه ونيــل حريتــه.

يذكــر أن قــوات االحتــالل كانــت قــد اعتقلــت الشــاب 
قواســمة بتاريــخ 3/1/2021، وصــدر بحقــه أول مــرة أمــر 
اعتقــال إداري ملــدة 4 أشــهر، ومت جتديــده مــرة أخــرى ملــدة 
ســتة أشــهر، مــا دفعــه خلــوض إضــراب مفتــوح عــن 

الطعــام للمطالبــة باحلريــة واإلفــراج الفــوري عنــه.64

املؤسســات  بتحمــل  مطالبــات  نابلــس: 
األســرى جتــاه  مســؤولياتها  الدوليــة 

ــب مشــاركون فــي وقفــة مســاندة لألســرى فــي  طال
ــة  ــات الدولي ــرائيلي، املؤسس ــالل اإلس ــجون االحت س
ــن  ــرى م ــدث لألس ــا يح ــاه م ــؤولياتها جت ــل مس بتحم

ــي. ــع يوم ــاب وقم ــل وعق ــات تنكي عملي

الوطنيــة لدعــم األســرى  اللجنــة  وقــال منســق 
ــة  ــالل الوقف ــان خ ــر ذوق ــس مظف ــة نابل ــي محافظ ف
التــي نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة لدعــم األســرى 
ــر  ــام مق ــس، أم ــوم اخلمي ــس، الي ــة نابل ــي محافظ ف
ــاة صعبــة  الصليــب األحمــر، إن األســرى يعيشــون حي
ويتعرضــون للتنكيــل والقمــع بشــكل يومــي، خاصــة 
بعــد انتــزاع 6 منهــم حلريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« 

ــرم. ــول املنص أيل

ــان  ــوق اإلنس ــات حق ــي ومؤسس ــع الدول ــا اجملتم ودع
لتحمــل مســؤولياتها، والعمــل علــى إنقــاذ حيــاة 
األســرى خاصــة املضربــني عــن الطعــام، والذيــن مضــى 
علــى بعضهــم نحــو 3 أشــهر، رفضــا لسياســة 

64  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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االعتقــال اإلداري، مشــددا علــى أهميــة تطبيــق كافــة 
ــرى. ــة باألس ــة املتعلق ــق الدولي املواثي

وأكــد ذوقــان أن نحــو 250 أســيرا فــي ســجون االحتــالل، 
الطعــام رفضــا لإجــراءات  أعلنــوا اإلضــراب عــن 
التنكيليــة التــي ضاعفتهــا إدارة ســجون االحتــالل 
بحــق األســرى، مؤكــدا دعــم اخلطــوات التــي يتخذونهــا 

ــم.65 ــبيل حريته ــي س ف

االحتــالل يواصــل جتريــف أراض فــي قريــة كردلــة 
باألغــوار

عمليــات  اإلســرائيلي،  االحتــالل  آليــات   تواصــل 
ــمالية،  ــوار الش ــة باألغ ــة كردل ــي قري ــف أراض ف جتري
توطئــة إلنشــاء خــزان ميــاه تابــع لشــركة »ميكــروت« 

اإلســرائيلية.

ــا«، إن  ــاء لــ«وف ــارس فقه ــي ف ــط امليدان ــال الناش وق
جرافــات االحتــالل تواصــل عملهــا فــي جتريــف األراضي، 
وطواقــم أخــرى تعمــل علــى تســييج املنطقة، إلنشــاء 

خــزان ميــاه تابــع لشــركة »ميكــروت”.

يذكــر أن االحتــالل بــدأ منــذ 20 يومــا تقريبــا، بتجريــف 
أراٍض فــي القريــة.66

محافظــة القــدس: هــدم عشــرات احملــال فــي 
ــرق  ــعة الط ــق وتوس ــهيل ش ــي لتس ــرام يأت ال

ــتيطانية االس

اعتبــرت محافظــة القــدس، قيــام قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي بهــدم عشــرات احملــال التجاريــة فــي بلــدة 
ــى  ــدف إل ــدة، ته ــة جدي ــة، جرمي ــمال املدين ــرام ش ال

ــتيطانية. ــرق االس ــعة الط ــق وتوس ــهيل ش تس

وقالــت محافظــة القــدس في بيــان لها، اليــوم اخلميس، 
الفلســطينية  مؤسســاتنا  االحتــالل  مينــع  بينمــا 
العاملــة فــي القــدس مــن القيــام بدورهــا فــي تنظيــم 
املنشــآت التجاريــة وإصــدار تراخيــص بنــاء فــي املناطــق 
ــل  ــآت تعي ــدم ملنش ــات ه ــوم بعملي ــماة »ج«، يق املس
عشــرات العائــالت واألســر الفلســطينية بحجــة عــدم 
حصولهــا علــى التراخيــص الالزمــة، وذلــك لتســهيل 
ــرق  ــعة للط ــق وتوس ــن ش ــتعمارية م ــه االس عمليات
ــكل  ــض لتش ــا ببع ــتعمراته بعضه ــط مس ــي ترب الت

ــا اســتيطانيا حــول القــدس. طوق

وهدمــت جرافــات ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي فــي 
الســاعات األولــى مــن فجــر اليــوم اخلميــس، نحــو 30 

65  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

66  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــا  ــز قلندي ــرب حاج ــود ق ــة وق ــة ومحط ــأة جتاري منش
ــة. ــدس احملتل ــمال الق ــكري، ش العس

وكانــت مــا تســمى »جلنــة التخطيــط احملليــة« التابعــة 
لبلديــة االحتــالل فــي القــدس، صادقــت أمــس األربعــاء، 
ــي  ــن أراض ــاحات م ــى مس ــتيالء عل ــرار باالس ــى ق عل
املواطنــني جنــوب القــدس، لصالــح إقامــة مبــان عامــة، 
ــتوطنة  ــي مس ــاء ف ــال بن ــذ أعم ــرق وتنفي ــق ط وش

ــوس”.67 »غفعــات همت

زيتــون  شــجرة   08 يقطعــون  مســتوطنون 
رام اهلل دومنــا شــمال   06 مــن  أكثــر  ويجرفــون 

 اقتلــع مســتوطنون، أكثــر مــن 80 شــجرة زيتــون فــي 
قريــة املغيــر شــمال مدينــة رام اهلل، وجرفــوا أراض 

ــا. ــن 60 دومن ــاحتها ع ــد مس ــة تزي زراعي

ــا  ــو علي ــني أب ــر أم ــروي املغي ــس ق ــس مجل ــال رئي وق
لـ«وفــا«، اليــوم اخلميــس، إن »مزارعــي القريــة تفاجــأوا 
يــوم أمــس بقيــام مســتوطنني باقتــالع وتكســير أكثــر 
ــن  ــة م ــة القريب ــي املنطق ــون، ف ــجرة زيت ــن 80 ش م
ــني  ــالل املواطن ــع االحت ــاد« ومين ــادي ع ــتوطنة »ع مس

ــا. ــول إليه ــن الوص م

ــن وفــرت قــوات االحتــالل  وأضــاف أن املســتوطنني الذي
ــزارع أكثــم النعســان،  ــى امل ــدوا عل ــة لهــم، اعت احلماي
الــذي أصيــب برضــوض وجــروح نتيجــة ذلــك االعتــداء.

ــس  ــوا أم ــتوطنني أقدم ــى أن املس ــا إل ــو علي ــار أب وأش
ــي  ــن أراض ــعة م ــاحات واس ــف مس ــى جتري ــا عل أيض
القريــة تزيــد عــن 60 دومنــا، كانــوا فيمــا ســبق اقتلعــوا 

ــون.68 ــجرة زيت ــي 500 ش ــا حوال منه

الكاتبــة األيرلنديــة ســالي رونــي ترفــض ترجمــة 
روايتهــا للغــة العبريــة

ــن  ــا ل ــي أنه ــالي رون ــة س ــة األيرلندي ــت الكاتب أعلن
 Beautiful World, ــدة ــا اجلدي ــة روايته ــمح بترجم تس
Where Are You? )عالــم جميــل، أيــن أنــت؟(، مــن 
قبــل دار نشــر إســرائيلية، تعبيــرا عــن دعمهــا حلركــة 

ــرائيل. ــة إلس ــة الثقافي املقاطع

ــة  ــاع احلالي ــل األوض ــي ظ ــا وف ــي أنه ــت رون وأوضح
ــد  ــول عق ــواب قب ــن الص ــيكون م ــه س ــعر أن »ال تش
جديــد مــع شــركة إســرائيلية ال تديــن نظــام الفصــل 
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــم حق ــري وال تدع العنص

ــدة”. ــا األمم املتح ــت عليه ــي نص الت
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ــا  ــا عاملًي ــة، جناًح ــة األيرلندي ــة واألديب ــت الروائي وحقق
منــذ أن نشــرت عملهــا األول »محادثــات مــع األصدقاء« 
فــي عــام 2017. كمــا أدرج عملهــا الثانــي »أنــاس 
ــر  ــزة بوك ــحة جلائ ــب املرش ــة الكت ــي قائم ــون« ف عادي
األدبيــة فــي عــام 2018 وباعــت منــه أكثــر مــن مليــون 
نســخة، ومت حتويلــه إلــى درامــا تلفزيونيــة حــازت علــى 

ــز. عــدة جوائ

األيرلنديــة،  للمؤلفــة  كتابــني  أول  غــرار  وعلــى 
ــاة  ــت؟« حي ــن أن ــل، أي ــم جمي ــة »عال ــف رواي تستكش
ــري.  ــة احلض ــل األلفي ــن جي ــني م ــية املثقف ورومانس
ــورك  ــب »نيوي ــات حس ــى املبيع ــة أعل ــدرت الرواي وتص
ــبتمبر  ــهر أيلول/س ــي ش ــرها ف ــا مت نش ــز« عندم تامي

ــي. املاض

ــالة  ــني، رس ــع آالف الفنان ــا(، م ــي )30 عاًم ــت رون ووقّع
تتهــم إســرائيل بالفصــل العنصــري، وتدعــو إلــى 
ــزة مــن العــدوان  ــرة وجي ــك بعــد فت ــا، وذل عزلهــا دولًي

ــزة. ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل اإلس

ــة  ــدى جمهوري ــطني ل ــة فلس ــفيرة دول ــت س ووجه
أيرلنــدا جيــالن وهبــة، كتــاب شــكر لألديبــة والروائيــة 
ــطيني،  ــق الفلس ــم للح ــا الداع ــى موقفه ــي عل رون
مؤكــدةً أنهــا ســتبقى علــى تواصــل معهــا باســتمرار 

ــا. لدعمه

مــن جانبهــا، أكــدت عضــو مجلــس الشــيوخ األيرلندي 
املســتقلة فرانســيس بــالك، التــي تتصــدر قانــون 
حظــر التعامــل مــع املســتوطنات فــي البرملــان، أهميــة 
ــي بعــدم ترجمــة ونشــر روايتهــا فــي  ــرار ســالي رون ق
ــاء  ــي، أثن ــف رون ــا ملوق ــن دعمه ــرةً ع ــرائيل، معب إس
 Claire ــهير ــي الش ــج اإلذاع ــي البرنام ــتضافتها ف اس
Byrne Live، والــذي حتدثــت فيــه عــن واقــع حيــاة 
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون فــي ظــل نظــام 

ــري.69 ــل العنص الفص

اجلمعة 15/10/2021 

استشــهاد شــاب فــي بيــت جــاال وإصابــة آخــر 
بزعــم عمليــة دهــس فــي قلنديــا

ــالل،  ــاص االحت ــر برص ــب آخ ــاب وأصي ــهد ش استش
ــت  ــرب بي ــاال غ ــت ج ــة بي ــي مدين ــس، ف ــاء أم مس
حلــم، فيمــا أصيــب شــاب بجــروح بعــد أن فتــح جنــود 
ــس  ــة ده ــذه عملي ــم تنفي ــوه بزع ــار نح ــالل الن االحت
ــأن  ــة ب ــادر محلي ــادت مص ــدس احملتلة.وأف ــمال الق ش
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ــة  ــوب مجموع ــاص ص ــت الرص ــالل أطلق ــوات االحت ق
مــن الشــبان فــي منطقــة بيــر عونــه فــي بيــت جــاال، 

ــه. ــر واعتقال ــة آخ ــاب وإصاب ــهاد ش ــا أدى الستش م

ــة، أّن  ــوت« العبري ــوت أحرون ــة »يديع ــت صحيف وزعم
ــا  ــابني ألقي ــى ش ــار عل ــوا الن ــالل أطلق ــود االحت جن
ــني  ــل ب ــق الواص ــق النف ــى طري ــة عل ــات حارق زجاج

مســتوطنة »غــوش عتصيــون« والقــدس احملتلــة.

ــابني  ــت الش ــا اعتقل ــالل أنه ــوات االحت ــن ق ــت ع ونقل
بعــد أن أصابــت أحدهمــا بالرصــاص قبــل أن تعلــن فــي 

وقــت الحــق عــن استشــهاده.

مــن جهــة أخــرى، أصيــب شــاب بجــروح بعــد أن فتــح 
ــة،  ــل املاضي ــة قب ــوه، الليل ــار نح ــالل الن ــود االحت جن
بزعــم تنفيــذه عمليــة دهــس في محيــط حاجــز قلنديا 
ــات  ــالل عملي ــة، خ ــدس احملتل ــمال الق ــكري، ش العس

ــة. ــي املنطق ــالل ف ــوات االحت ــا ق ــت تنفذه ــدم كان ه

وزعمــت وســائل إعــالم عبريــة، أمــس: أن »جنديــاً 
ــورة  ــب بص ــدود أصي ــرس احل ــوات ح ــي ق ــرائيلياً ف إس
متوســطة ونقــل إلــى مستشــفى »تشــعاري تصيــدق« 
بعــد تعرضــه لعمليــة دهــس الســاعة الواحــدة ليــالً 
بالقــرب مــن حاجــز قلنديــا، أثنــاء عمليــات هــدم 
ــك  ــالل ذل ــة، وخ ــي املنطق ــالل ف ــوات االحت ــا ق نفذته
قــام منفــذ العمليــة بالســير بســيارته بســرعة نحــو 

ــه. ــدي ودهس اجلن

وقالــت: إن جنــود حــرس احلــدود أطلقــوا النيــران باجتــاه 
الســيارة التــي حاولــت الفــرار واعتقلــوا الشــاب بعــد 
أن ارتطمــت مركبتــه بحائــط، مشــيرةً إلــى أن الســائق 
ــر )22  ــن العم ــغ م ــة يبل ــة قلقيلي ــن مدين ــاب م ش

عامــاً(.

ــس  ــة الده ــالل: إن عملي ــرطة االحت ــت ش ــا، قال بدوره
وقعــت بينمــا كانــت القــوات تعمــل علــى إزالــة مبــان 
ــاز  ــى أن جه ــارت إل ــا، وأش ــز قلندي ــن حاج ــرب م بالق
األمــن العــام )الشــاباك( باشــر التحقيــق مــع الشــاب 

ــه. رغــم إصابت

ــة دهــس أم  ــم تعــرف طبيعــة احلــادث، إن كان عملي ول
حــادث ســير عاديــاً، نظــراً ملنــع االحتــالل املواطنــني مــن 

دخــول املنطقــة.

مــن جهتهــا، قالت مســعفة فــي »جنمــة داوود احلمراء«: 
ــرائيلية:  ــالم إس ــائل إع ــا وس ــات نقلته ــي تصريح ف
ــن  ــكان، الذي ــي امل ــرطة ف ــوة الش ــى ق ــا إل »انضممن
قادونــا الــى موقــع احلــدث القريــب، شــاهدنا شــاباً )20 
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ــالج  ــاؤه بتقــدمي الع ــام أصدق ــارع، وق ــى الش ــاً( عل عام
لــه وتضميــده، وكان بوعــي كامــل وعانــي مــن كدمــات 
ــه العــالج الطبــي ونقلنــاه  ــا ل ــرأس والبطــن، قدمن بال
ــطة  ــة متوس ــو بحال ــفى وه ــى املستش ــرعة ال بس

ــتقرة”.70 ومس

ميكنــه  ال  األوروبــي  االحتــاد  ماكمانــوس: 
ــازل  ــدم من ــى ه ــت عل ــي الصم ــتمرار ف االس

لفلســطينين ا

 Sinn”ــزب الـــ ــن ح ــي ع ــان األوروب ــو البرمل ــال عض ق
ال  األوروبــي  االحتــاد  إن  ماكمانــوس،  كريــس   ”Féin
ميكنــه االســتمرار فــي الصمــت، علــى هــدم ممتلــكات 
الفلســطينيني وبنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة.

أن  صحفــي،  بيــان  فــي  البرملــان،  عضــو  وأضــاف 
الســلطات اإلســرائيلية هدمــت أو صــادرت فــي الفتــرة 
مــا بــني كانــون الثانــي/ ينايــر إلــى آب/ أغســطس مــن 
العــام اجلــاري، نحــو 118 مبنــى مملــوكاً لفلســطينيني 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ف
القــدس الشــرقية، وهــو مــا يعنــي زيــادة بنســبة ٪38 

ــام 2020. ــن ع ــا م ــرة ذاته ــع الفت ــة م مقارن

ــح  ــالل ملصطل ــة االحت ــتخدام دول ــى أن اس ــار إل وأش
ــي  ــة الت ــكار للحقيق ــو ان ــا ه ــي”Structure ، امن »املبان
يجــب ادراكهــا بــأن عــددًا كبيــرًا مــن هــذه املبانــي هــي 

ــة. ــازل عائلي ــارة عــن من عب

ــر  ــات الهــدم عــن تهجي وأضــاف »لقــد أســفرت عملي
191 شــخصاً بينهــم 116 طفــالً، وشــمل الدمــار أيضــا 
ــخص دون  ــن 1400 ش ــر م ــرك أكث ــة، وت ــي العام املبان

الوصــول إلــى اخلدمــات”.

وبــني أن »الســلطات اإلســرائيلية حتــاول أن تختبــئ وراء 
ــح، لكنهــا  ــم يكــن لديهــا تصري ــي ل حقيقــة أن املبان
ــح  ــلطة من ــط س ــا فق ــى أن له ــارة إل ــل اإلش تتجاه
ــرك  ــا يت ــك، م ــام بذل ــدم القي ــار ع ــذا اإلذن واختي ه
ــي  ــي ف ــر عرق ــذا تطهي ــار، ه ــال خي ــطينيني ب الفلس

ــتوياته”. ــط مس أبس

ودعــا ماكمانــوس، زعمــاء االحتــاد األوروبــي إلــى الوقــوف 
ــة،  ــر الصدم ــا يثي ــال: »م ــني، وق ــب املظلوم ــى جان إل
أن االحتــاد األوروبــي يســعى إلــى مواصلــة العمــل 
كاملعتــاد مــع إســرائيل، متجاهــالً حقيقــة أنهــا تهــدم 
مــا ال يقــل عــن 15 مبنــى علــى األقــل كل شــهر 
ــي. هــل مــن  ــل بنائهــا بأمــوال االحتــاد األوروب يتــم متوي
املعقــول التجــارة مــع دولــة تقــوض جهودنــا ملســاعدة 

70  جريدة االيام

املضطهديــن؟. لقــد حتققــت مــن البيانــات وجــاء بعض 
ــدا”. ــل مــن أيرلن هــذا التموي

ــى جعــل حــل  وأكــد أن »تصرفــات إســرائيل تهــدف إل
ــي  ــتوطنني ف ــزرع املس ــا ت ــي، ألنه ــر عمل ــني غي الدولت
ــة الفلســطينية  املنطقــة، التــي هــي جــزء مــن الدول

ــا”. ــرف بهــا دولًي املعت

وطالــب بوقــف جميــع عمليــات الهــدم وإصــدار أوامــر 
ــي  ــطينية الت ــي الفلس ــادرة األراض ــتوطنني مبغ للمس
احتلوهــا بشــكل غيــر قانونــي فــي الضفــة الغربيــة.

وقــال ماكمانــوس: »حــان الوقــت ألن يقــف االحتــاد 
ــر  ــه غي ــا أن ــي فــي وجــه إســرائيل ويوضــح متاًم األوروب
مســتعد لقبــول تقويــض عملــه فــي فلســطني. يجــب 
علــى االحتــاد األوروبــي أن يرقــى إلــى مســتوى خطاباتــه، 

ويدافــع عــن حقــوق اإلنســان والســالم”.

ــوم،  ــاح الي ــى صب ــد التق ــوس، ق ــب مكمان وكان النائ
ــة،  ــالن وهب ــدا جي ــدى ايرلن ــطني ل ــة فلس ــفير دول س
ــم  ــي دع ــة ف ــة، خاص ــات الثنائي ــق العالق ــد عم وأك
حقــوق الشــعب الفلســطيني مــن خــالل االحتــاد 
ــالل  ــها االحت ــي ميارس ــات الت ــام الضغوط ــي، ام األوروب
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــاعدات لوكال ــى املس ــظ عل للتحف
ــروط  ــا بش ــروا«، وربطه ــطينيني »أون ــني الفلس الالجئ

تتعلــق بتعديــل املنهــاج الفلســطيني.71

إدارة فيســبوك تعــن جلنــة للتحقيــق فــي 
الفلســطيني إزالــة احملتــوى 

»هيئــة  تعيــني  »فيســبوك«  شــركة  إدارة  أعلنــت 
ــوى  ــا احملت ــات مبحاربته ــي اتهام ــق ف ــة للتحقي خارجي

الفلســطينية”. والروايــة 

وقــال بيــان صــدر عــن الشــركة إنهــا »ســتعني هيئــة 
خارجيــة لتحديــد مــا إذا كانــت الشــركة قــد حجبــت 
ــة  ــى توصي ــة عل ــد املوافق ــطيني بع ــوى الفلس احملت
ــة، وهــو هيئــة داخليــة مســتقلة،  مــن مجلــس الرقاب
لتعيــني شــركة خارجيــة للتحقيــق فــي اتهامــات قمع 

ــطيني”. ــوى الفلس احملت

ــي  ــا ف ــق علنً ــج التحقي ــر نتائ ــا ستنش ــت أنه وأضاف
ــام 2022. ع

ــة  ــس الرقاب ــدر مجل ــد أن أص ــالن بع ــذا اإلع ــي ه يأت
ــه  ــا في ــي دع ــهر املاض ــرًا الش ــبوك تقري ــى فيس عل
لتشــكيل هيئــة مســتقلة للتحقيــق فــي قمــع 

الفلســطيني. احملتــوى 
71  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ــوا ادارة  ــبوك اتهم ــي فيس ــن موظف ــو 200 م وكان نح
الشــركة وأنظمتهــا بإزالــة احملتــوى املؤيــد لفلســطني 
ــاء العــدوان اإلســرائيلي  ــل وأثن ــر عــادل قب بشــكل غي

األخيــر علــى غــزة.72

أربــع إصابــات فــي اعتــداء للمســتوطنن علــى 
قاطفــي الزيتــون شــرق ســلفيت

 أصيــب أربعــة مواطنــني بجــروح ورضــوض، اليــوم 
ــي  ــى قاطف ــتوطنني عل ــداء للمس ــي اعت ــة، ف اجلمع

ــلفيت. ــرق س ــوف ش ــة ياس ــي قري ــون ف الزيت

ــتوطنا  ــو 30 مس ــودة، أن نح ــف حم ــزارع يوس ــاد امل وأف
مــن مســتوطنة »رحاليــم« املقامــة علــى أراضــي قريــة 
ــم  ــاء قطفه ــارة أثن ــني باحلج ــوا املزارع ــوف، هاجم ياس
ــه  ــرأس، وزوجت ــه بال ــى إصابت ــا أدى ال ــون، م ــار الزيت ثم
ــرة فــي القــدم، وجنلــه صهيــب برضــوض  خولــة عصاي

فــي ظهــره.

وأصــاف أن املســتوطنني حطمــوا زجــاج مركبتــه، 
ــة  ــة جمان ــه املواطن ــى وج ــل عل ــاز الفلف ــوا غ ورش
ســليمان وســرقوا هاتفهــا احملمــول وعلــب دواء، إضافــة 

ــارش. ــاللم واملف ــون والس ــار الزيت ــرقة ثم ــى س إل

وأشــار الــى أن املنطقــة تعــرف بالقرنــة، وتتعــرض 
ــتوطني  ــالل ومس ــداءات االحت ــتمر العت ــكل مس بش
ــن  ــم م ــني وتفريغه ــر املواطن ــدف تهجي ــل« به »راحي

أراضيهــم.

مــن ناحيتــه، حــذر محافــظ ســلفيت عبــد اهلل كميــل 
ــري يوميــا بحــق  مــن خطــورة االعتــداءات التــي جت
ــة  ــة حكوم ــون، برعاي ــم الزيت ــي ذروة موس ــني ف املزارع
ــتوطنني  ــات املس ــة جماع ــا التنفيذي ــالل، وأداته االحت
ــات  ــل الهجم ــي مسلس ــادى ف ــي تتم ــني الت املتطرف
ــي  ــرى ف ــدات والق ــف البل ــي مختل ــنها ف ــي تش الت

ــلفيت. س

ودعــا الــى حتــرك فــوري وعاجــل علــى كافــة املســتويات 
احملليــة والدوليــة للجــم هــذه االعتــداءات واملمارســات 

الهمجيــة املتكــررة.73

الرئاســة حتــذر مــن اخلطــط االســتيطانية التــي يتــم 
اإلعــداد لتنفيذهــا فــي محيــط القــدس

ــرت الرئاســة الفلســطينية عــن إدانتهــا ورفضهــا  عب
وحتذيرهــا للخطــط االســتيطانية التــي تقوم إســرائيل 
باإلعــداد لتنفيذهــا فــي محيــط مدينــة القــدس 

72  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

73  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

احملتلــة وخلــف اخلــط األخضر واملســماة »جفعــات 
همتــوس ومنطقــة )E 1( وعطــروت وبســغات زئيــف«، 
حيــث تقــوم بوضــع خطــط بنــاء واســعة لليهــود متــس 
ــدس،  ــة الق ــة مدين ــة مبكان ــراء املتعلق ــوط احلم باخلط

ــطيني. ــا الفلس ــن محيطه ــا ع ــى فصله ــؤدي إل وت

ــد  ــي حت ــاريع ه ــذه املش ــل ه ــة أن مث ــدت الرئاس وأك
الدوليــة، واالتفاقــات  الدولــي والشــرعية  للقانــون 
ــا  ــرت عنه ــي عب ــة الت ــات األميركي ــة، ولاللتزام املوقع
ــا  ــدت فيه ــي أك ــرارا، الت ــرارا وتك ــة م اإلدارة األميركي
أنهــا تعتبــر التوســع االســتيطاني واإلجــراءات األحاديــة 

ــول. ــر مقب ــال غي عم

ــاظ  ــدا باحلف ــة حتدي ــة، اإلدارة األميركي ــت الرئاس وطالب
علــى مواقفهــا وتنفيــذ مــا أعلنــه الرئيــس جــو بايــدن 
ــذي  ــاس، وال ــود عب ــس محم ــع الرئي ــه م ــالل اتصال خ
أكــد فيــه رفــض اإلجــراءات األحاديــة اجلانــب والنشــاط 

ــرائيلي. ــتيطاني اإلس االس

بإقامــة  اإلســرائيلي  التوجــه  اســتمرار  أن  وأكــدت 
ــى  ــور إل ــيدفع باألم ــدة س ــالث اجلدي ــتوطنات الث املس
ــي  ــع الدول ــرائيل واجملتم ــذرة إس ــودة، مح ــة الالع نقط
ــي  ــال، الت ــذه األعم ــورة ه ــن خط ــة م واإلدارة األميركي
ــر واالنفجــار. ــواء التوت ــن أج ــد م ــى مزي ــة إل ــع املنطق تدف

وشــددت الرئاســة علــى أن خارطــة الطريــق التــي أعلــن 
عنهــا الرئيــس محمــود عبــاس خــالل خطابــه األخيــر 
ــا،  ــا ودالالته ــي معناه ــة ف ــدة واضح ــام األمم املتح أم
ومتثــل مبــادرة هامــة أكــد فيهــا أن األوضــاع لــم تعــد 

حتتمــل أكثــر.

وجــددت الرئاســة التأكيــد علــى أن املســاس باملســجد 
األقصــى املبــارك، واخلــروج عــن الوضــع التاريخــي 
والقانونــي القائــم فــي احلــرم الشــريف غيــر مســموح 
ــة  ــح، إقام ــالم واض ــق الس ــى أن طري ــددة عل ــه، مش ب
ــام  ــدود الع ــى ح ــتقلة عل ــطينية املس ــة الفلس الدول

ــرقية.74 ــدس الش ــا الق 1967 وعاصمته

ــق  ــالده املطل ــرص ب ــد ح ــا يؤك ــة بوليفي ــر خارجي وزي
ــل ــع احملاف ــي جمي ــطينية ف ــة الفلس ــم القضي ــى دع عل

أكــد وزيــر اخلارجيــة البوليفــي روخيليــو مايتــا، حــرص 
ــة  ــم القضي ــي دع ــق ف ــتمرار املطل ــى االس ــالده عل ب
الفلســطينية فــي جميــع احملافــل الدوليــة والتصويــت 
ــي  ــت ف ــا فعل ــة كم ــات الدولي ــي املنظم ــا ف لصاحله

ــابق. الس

74  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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وأوضــح أن الــوزارة ســتقوم بالتحضيــر حلفــل مركــزي 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  إلحيــاء 
إمكانيــة  بدراســة  ســيقوم  وأنــه  الفلســطيني 
ــة  ــم األزم ــطني رغ ــدى فلس ــة ل ــفارة بوليفي ــح س فت
االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا بــالده بســبب االنقــالب 
ــد. ــاد البل ــت اقتص ــي ضرب ــاء الت ــة الوب ــام ٢٠١٩، وأزم ع

ــفير  ــا، بس ــر مايت ــع الوزي ــاء جم ــالل لق ــك خ ــاء ذل ج
دولــة فلســطني لــدى بــالده محمــود العلوانــي، وذلــك 
ــاز. ــة الب ــة البوليفي ــة بالعاصم ــر وزارة اخلارجي ــي مق ف

وأطلــع ســفير فلســطني، الوزيــر البوليفــي علــى آخــر 
املســتجدات فــي الســاحة الفلســطينية واالنتهــاكات 
اليوميــة التــي ميارســها جيــش االحتــالل بحــق شــعبنا، 
والتــي تتصاعــد يوميــا منــذ اســتالم املســتعمر بينــت 

رئاســة احلكومــة فــي دولــة االحتــالل.

كمــا أطلعــه علــى فحــوى خطــاب الرئيــس فــي 
ــه مــن أمينهــا  ــألمم املتحــدة وطلب ــة العامــة ل اجلمعي
العــام عقــد مؤمتــر دولــي للســالم حلــل الصــراع 
الرباعيــة  الفلســطيني االســرائيلي حتــت إشــراف 
الدوليــة مبــدة ال تتجــاوز العــام، واكــد أن الوضــع أصبــح 
ال يحتمــل وأننــا بصــدد الذهاب حملكمــة العــدل الدولية 
لتقــدمي شــكوى ضــد االحتــالل غيــر املشــروع لألراضــي 
ــرائيلي. ــالل اإلس ــة االحت ــم دول ــطينية وجرائ الفلس

كمــا طلــب الســفير مــن احلكومــة البوليفيــة أن 
ــل  ــع احملاف ــي جمي ــل ف ــا املتواص ــي دعمه ــتمر ف تس
الدوليــة للقضيــة الفلســطينية رداً علــى حملــة 
املســتعمر بينــت فــي جتاهــل القضيــة الفلســطينية 
ــن  ــا م ــدف حذفه ــدة به ــي األمم املتح ــه ف ــي كلمت ف

ــة. ــدة الدولي األجن

اخلارجيــة  وزارة  تقــوم  أن  الســفير  طالــب  كمــا 
بالتحضيــر إلحيــاء اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 
ــي  ــة ف ــفارة بوليفي ــح س ــطيني وفت ــعب الفلس الش
ــني  ــتركة ب ــاون املش ــة التع ــاء اتفاقي ــطني وإحي فلس

البلديــن.75

السبت 16/10/2021

مســؤول أوروبــي: ال ميكننــا االســتمرار فــي 
الصمــت علــى هــدم منــازل الفلســطينين 

وبنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة

75  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

 Sinn“ ــزب الـــ ــن ح ــي ع ــان األوروب ــو البرمل ــال عض ق
ال  األوروبــي  االحتــاد  إن  ماكمانــوس،  كريــس   ”Féin
ميكنــه االســتمرار فــي الصمــت، علــى هــدم ممتلــكات 
ــدة. ــتيطانية جدي ــدات اس ــاء وح ــطينيني وبن  الفلس

إن  صحافــي،  بيــان  فــي  البرملــان،  عضــو  وأضــاف 
فــي  صــادرت  أو  هدمــت  اإلســرائيلية  الســلطات 
ــام  ــن الع ــى آب م ــي إل ــون الثان ــني كان ــا ب ــرة م الفت
لفلســطينيني  مملــوكاً  مبنــى   118 نحــو  اجلــاري، 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ف
القــدس الشــرقية، وهــو مــا يعنــي زيــادة بنســبة ٪38 

 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020. 
ــح  ــالل ملصطل ــة االحت ــتخدام دول ــى أن اس ــار إل وأش
للحقيقــة  إنــكار  هــو  امنــا   ،Structure »املبانــي” 
مــن  كبيــرًا  عــددًا  بــأن  إدراكهــا  يجــب  التــي 

 هذه املباني هي عبارة عن منازل عائلية. 
عــن  الهــدم  عمليــات  أســفرت  »لقــد  وأضــاف 
تهجيــر 191 شــخصاً بينهــم 116 طفــالً، وشــمل 
أكثــر مــن  وتــرك  العامــة،  املبانــي  أيضــا  الدمــار 

 1400 شخص دون الوصول إلى اخلدمات”. 
وبــني أن »الســلطات اإلســرائيلية حتــاول أن تختبــئ 
وراء حقيقــة أن املبانــي لــم يكــن لديهــا تصريــح، 
فقــط  لهــا  أن  إلــى  اإلشــارة  تتجاهــل  لكنهــا 
القيــام  عــدم  واختيــار  اإلذن  هــذا  منــح  ســلطة 
بذلــك، مــا يتــرك الفلســطينيني بــال خيــار، هــذا 

 تطهير عرقي في أبسط مستوياته”. 
إلــى  األوروبــي  االحتــاد  زعمــاء  ماكمانــوس،  ودعــا 
الوقــوف إلــى جانــب املظلومــني، وقــال: »مــا يثيــر 
ــة  ــى مواصل ــعى إل ــي يس ــاد األوروب ــة، أن االحت الصدم
ــة  ــالً حقيق ــرائيل، متجاه ــع إس ــاد م ــل كاملعت العم
ــل  ــى األق ــى عل ــن 15 مبن ــل ع ــا ال يق ــدم م ــا ته أنه
كل شــهر يتــم متويــل بنائهــا بأمــوال االحتــاد األوروبــي. 
هــل مــن املعقــول التجــارة مــع دولــة تقــوض جهودنــا 
ــات  ــن البيان ــت م ــد حتقق ــن؟. لق ــاعدة املضطهدي ملس

 وجاء بعض هذا التمويل من أيرلندا”. 
إلــى  تهــدف  إســرائيل  »تصرفــات  أن  وأكــد 
تــزرع  ألنهــا  عملــي،  غيــر  الدولتــني  حــل  جعــل 
املســتوطنني فــي املنطقــة، التــي هــي جــزء مــن 

 الدولة الفلسطينية املعترف بها دولًيا”. 
الهــدم  عمليــات  جميــع  بوقــف  وطالــب 
األراضــي  مبغــادرة  للمســتوطنني  أوامــر  وإصــدار 
بشــكل  احتلوهــا  التــي  الفلســطينية 

 غير قانوني في الضفة الغربية. 
وقــال ماكمانــوس: »حــان الوقــت ألن يقــف االحتــاد 
ــر  ــه غي ــا أن ــي فــي وجــه إســرائيل ويوضــح متاًم األوروب
مســتعد لقبــول تقويــض عملــه فــي فلســطني. يجــب 
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علــى االحتــاد األوروبــي أن يرقــى إلــى مســتوى خطاباتــه، 
 ويدافع عن حقوق اإلنسان والسالم”. 

ــس،  ــاح ام ــى صب ــد التق ــوس، ق ــب مكمان وكان النائ
ــة،  ــالن وهب ــدا جي ــدى ايرلن ــطني ل ــة فلس ــفير دول س
ــم  ــي دع ــة ف ــة، خاص ــات الثنائي ــق العالق ــد عم وأك
حقــوق الشــعب الفلســطيني مــن خــالل االحتــاد 
ــالل  ــها االحت ــي ميارس ــات الت ــام الضغوط ــي، أم األوروب
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــاعدات لوكال ــى املس ــظ عل للتحف
ــروط  ــا بش ــروا«، وربطه ــطينيني »أون ــني الفلس الالجئ

ــطيني.76 ــاج الفلس ــل املنه ــق بتعدي تتعل

اخلارجيــة  يطالبــون  كونغــرس  عضــو   22
ــى  ــتيالء عل ــف االس ــل لوق ــة بالتدخ األميركي

ــم ــت حل ــي بي ــي ف أراض

طالــب 22 عضــو كونغــرس، وزارة اخلارجيــة األميركيــة، 
بالتدخــل الفــوري لوقــف االســتيالء علــى أراضــي 

ــم. ــت حل ــي بي ــني ف ــة وداي فوك ــي قري ــني ف املواطن

ــى  وقــال أعضــاء الكونغــرس فــي رســالة وجهوهــا، إل
القائــم بأعمــال مســاعد وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
الشــرق األدنــى فــي وزارة اخلارجيــة يائيــل ملبــرت: »نوجــه 
ــة وادي فوكــني  ــح فــي قري ــى الوضــع املل انتباهكــم إل
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وهــي قريــة 
زراعيــة يبلــغ عدد ســكانها حوالــي 1300 نســمة، وتقع 
ــة  ــتولي احلكوم ــث تس ــم، حي ــت حل ــة بي ــي منطق ف
ــق  ــاء طري ــة لبن ــا الزراعي ــى أراضيه ــرائيلية عل اإلس

ــة”. ــن القري ــرقي م ــزء الش ــع اجل ــن أن يقط ميك

ــه فــي حــال مت إنشــاء  ــى أن وأشــاروا فــي رســالتهم إل
مثــل هــذا الطريــق، فإنــه ميكــن أن يعــزل وادي فوكــني 
عــن بيــت حلــم، إضافــة إلــى تقييــد احلركــة مــن وإلــى 
ــا  ــا، مم ــاورة له ــطينية اجمل ــرى الفلس ــني والق وادي فوك
ســيكون لــه آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة 

ــطينيني”. ــاة الفلس ــى حي ــديدة عل ش

وبينــوا أن تعــرض احلقــول الزراعيــة احمليطــة باملنطقــة 
خــالل الســنوات املاضيــة للتلــوث املنظــم مبيــاه الصرف 
الصحــي مــن املســتوطنات القريبــة، يهدد ســبل عيش 

املزارعــني الفلســطينيني فــي القريــة.

اخلارجيــة  وزارة  فــي  العاملــني  املوظفــني  ودعــوا 
األميركيــة إلــى زيــارة وادي فوكــني ملراقبــة الوضــع 
بشــكل مباشــر مــن أجــل املســاعدة فــي إعــالم جهــود 

األميركيــة.77 احلكومــة 

76  جريدة األيام

77  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

الرئيــس يســتقبل األمــن العــام الحتــاد نقابــات 
ــطن عمال فلس

ــاس،  ــود عب ــطني محم ــة فلس ــس دول ــتقبل رئي  اس
مســاء اليــوم الســبت، فــي مقــر الرئاســة مبدينــة رام 
ــطني  ــال فلس ــات عم ــاد نقاب ــام الحت ــني الع اهلل، األم

ــعد. ــاهر س ش

وســلم ســعد، الرئيــس، رســالة االحتاديــن الدولــي 
ــي  ــال األوروب ــات العم ــال ITUC””، ونقاب ــات العم لنقاب
ــول  ــل ح ــون عام ــن 200 ملي ــر م ــالن أكث ETUC””، وميث
العالــم، والتــي بعثاهــا، إلــى مجلــس االحتــاد األوروبــي، 
ــوات  ــاذ خط ــم باتخ ــه، ملطالبته ــاء في ــدول األعض وال
ــطني. ــة فلس ــميا بدول ــراف رس ــة لالعت ــة وملموس فوري

ــون  ــا« وتلفزي ــة »وف ــث لوكال ــي حدي ــعد ف ــال س وق
فلســطني، إن هــذه الرســالة ســلمت إلــى رئاســة 
االحتــاد األوروبــي، ملطالبتــه باالعتــراف بدولــة فلســطني 
وعاصمتهــا القــدس وانهــاء االحتــالل االســرائيلي عــن 
ــاكات  ــة االنته ــف كاف ــة، ووق ــي احملتل ــع األراض جمي

ــتوطنون. ــالل واملس ــة االحت ــا حكوم ــوم به ــي تق الت

وأضــاف األمــني العــام الحتــاد نقابــات عمــال فلســطني، 
ــادات  ــث كل احت ــة حل ــة مدروس ــاك خط ــتكون هن س
بحقــوق  باالعتــراف  حكوماتهــا  ملطالبــة  العالــم 

الشــعب الفلســطيني.

ــه ال ميكــن أن  ــات العمــال تعــرف أن وأشــار إلــى ان نقاب
ــي  ــا بق ــة طامل ــطينيون بالعدال ــال الفلس ــم العم ينع

ــا. االحتــالل علــى أرضن

وقــال ســعد إن الرئيــس عبــاس، اوكلــه بشــكر االحتادين 
ــيتم  ــل، وس ــا النبي ــى موقفهم ــمه، عل ــني باس الدولي
دعوتهمــا إلــى فلســطني، وســيكون هنــاك مؤمتــر 
دولــي لــكل هــذه االحتــادات مــن أجــل دعــم فلســطني 

ــا. وعماله

وأشــار إلــى أن خطــاب الرئيــس أمــام اجلمعيــة العامــة 
لــألمم املتحــدة هــو اســاس حتــرك االحتــاد العــام لنقابــات 
عمــال فلســطني فــي التعامــل مــع كل االحتــادات 

ــة. الدولي

ــة  ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــاء: عض ــر اللق وحض
التحريــر، نائــب رئيــس الــوزراء زيــاد أبــو عمــرو، وعضــو 
ــات  ــوض النقاب ــح«، مف ــة »فت ــة حلرك ــة املركزي اللجن

ــراوي.78 ــق الطي ــواء توفي ــعبية الل ــادات الش واالحت

78  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

45

تشرين أول ٢٠٢١

برصــاص  محــرر  ســوري  أســير  استشــهاد 
اجلــوالن فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل 

أعلــن مســاء اليــوم الســبت، عــن استشــهاد األســير 
الســوري احملــرر مدحــت صالــح الصالــح، برصــاص 

ــل. ــوالن احملت ــي اجل ــرائيلي، ف ــالل اإلس االحت

ــة االنبــاء الســورية »ســانا«، باستشــهاد  وأفــادت وكال
ــح، نتيجــة اســتهدافه مــن قبــل  األســير احملــرر الصال
ــاء  ــاص أثن ــن الرص ــقات م ــرائيلي برش ــالل اإلس االحت
ــل  ــة مقاب ــني التين ــع ع ــي موق ــه ف ــى منزل ــه إل عودت

ــوالن. ــي اجل ــمس ف ــدل ش ــدة مج بل

ــاء مجــدل  ــح، وهــو مــن أبن واعتقلــت إســرائيل الصال
ــه، مت  ــراج عن ــد اإلف ــام 1983، وبع ــرة ع ــمس، ألول م ش
ــه مجــددا عــام 1985، وحكــم عليــه بالســجن  اعتقال
ــام  ــر ع ــباط/ فبراي ــي 25 ش ــه ف ــرج عن ــا، واف 12 عام

ــه.79 ــرة حكم ــاء فت ــد انته 1997 بع

ــي  ــالن« بأراض ــفى »كاب ــام مستش ــرة أم تظاه
الـــ84 تضامنــا مــع األســير القواســمة

تظاهــر العشــرات مــن أبنــاء شــعبنا فــي أراضــي الـ48، 
ــالن«،  ــفى »كاب ــام مستش ــبت، أم ــوم الس ــاء الي مس
حيــث يتواجــد األســير حــازم مقــداد القواســمة 
ــى  ــوم الـــ88 عل ــام للي ــن الطع ــرب ع ــا(، املض )28 عام

ــال اإلداري. ــا لالعتق ــي، رفض التوال

ورفــع املتظاهــرون صــورا لألســرى املضربني عــن الطعام، 
وهتفــوا بشــعارات تطالــب بإنهــاء سياســة االعتقــال 
اإلداري، فــي الوقفــة التــي نظمتهــا ودعــت إليهــا جلنــة 

احلريــات املنبثقــة عــن جلنــة املتابعــة العليــا.

ــور  ــذ بالتده ــمة آخ ــير القواس ــي لألس ــع الصح الوض
ــف  ــزال وضع ــن ه ــي م ــث يعان ــر، حي ــد آخ ــا بع يوم
ــرأس  ــى وال ــل والكل ــي املفاص ــادة ف ــن آالم ح ــام، وم ع
والبطــن، كمــا يشــتكي مــن صعوبــة فــي الــكالم ومــن 
ــة،  ــوزن، ومــن عــدم وضــوح فــي الرؤي نقصــان حــاد بال
ورغــم وضعــه الصحــي املتفاقــم إال أنــه مصمــم علــى 

ــة. ــه الكامل ــه حتــى نيــل حريت ــة إضراب مواصل

يذكــر أن قــوات االحتــالل كانــت قــد اعتقلــت الشــاب 
قواســمة بتاريــخ 3/1/2021، وصــدر بحقــه أول مــرة أمــر 
اعتقــال إداري ملــدة 4 أشــهر، ومت جتديــده مــرة أخــرى ملــدة 
ســتة أشــهر، مــا دفعــه خلــوض إضــراب مفتــوح عــن 

الطعــام للمطالبــة باحلريــة واإلفــراج الفــوري عنــه.80

79  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

80  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

الدولــي جتــاه  اجملتمــع  “اخلارجيــة«: صمــت 
متســكه  مبصداقيــة  يشــكك  االســتيطان 

الدولتــن بحــل 

اقامــة  مشــروع  واملغتربــني،  اخلارجيــة  وزارة  أدانــت 
ــى  ــة عل ــتعمارية ضخم ــات اس ــة باص ــاء محط وانش
الطريــق الواقــع بــني رام اهلل ونابلــس قــرب حاجــز زعترة 

ــس. ــوب نابل ــكري، جن العس

وكان مــا يســمى رئيــس مســتوطنات شــمال الضفــة 
ــابه  ــى حس ــني عل ــل يوم ــف قب ــان، كش ــي دغ يوس
ــن  ــاء م ــراب االنته ــن اقت ــبوك«، ع ــع »فيس ــى موق عل
إقامــة مشــروع اســتيطاني كبيــر، لبنــاء محطــة 
نقــل ضخمــة قــرب حاجــز زعتــرة العســكري، جنــوب 
ومنطقــة  للحافــالت،  300 موقــف  نابلــس، يضــم 
ــى  ــة إل ــلة، إضاف ــود، ومغس ــة وق ــغيلية، ومحط تش

ــب. ــي املكات مبان

ــروع  ــي، ان املش ــان صحف ــي بي ــة ف ــت اخلارجي وأوضح
االســتيطاني يهــدف إلــى تســهيل حركة املســتوطنني 
فــي كل االجتاهــات مبــا فــي ذلــك ربــط شــبكة الطــرق 
االســتعمارية بالعمــق االســرائيلي، تلــك الشــبكة 
ــة  ــرائيلية املتعاقب ــات االس ــا احلكوم ــدت له ــي رص الت
ميزانيــات ضخمــة بشــكل علنــي ورســمي، والتهمــت 
أراضــي  مــن  واســعة  ومســاحات  الدومنــات  آالف 
ــال  ــع أوص ــى تقطي ــطينيني، وأدت ال ــني الفلس املواطن
الضفــة احملتلــة وعــزل املناطــق الفلســطينية بعضهــا 
ــط  ــي محي ــرق ف ــزر تغ ــى ج ــا إل ــض وحتويله ــن بع ع

ــتيطانية. ــوارع اس وش

وقالــت: يأتــي اإلعــالن عــن هــذا اخملطــط االســتيطاني، 
بعــد مشــروعني اســتيطانيني كبيريــن يتــم تنفيذهمــا 
فــي جنــوب وشــمال القــدس احملتلــة، الســتكمال فصل 
القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني بالكامــل، ويندرج 
ــرائيلية  ــة االس ــاوالت احلكوم ــياق مح ــي س ــاً ف أيض
وســباقها مــع الزمــن لضــم وتهويــد الضفــة لتخريــب 
ايــة فرصــة إلقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة 
وذات ســيادة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتقويــض 
ايــة فرصــة لتحقيــق الســالم علــى أســاس مبــدأ حــل 

الدولتــني.

ــه  ــعى لتحقيق ــذي تس ــدف ال ــو ذات اله ــت: ه وأضاف
املســلحة  املســتوطنني  ميليشــيات  ميدانيــا 
ومنظماتهــم اإلرهابيــة مــن خــالل اســتمرار اعتداءاتها 
ــم  ــطينيني وأرضه ــني الفلس ــد املواطن ــا ض وجرائمه
وممتلكاتهــم ومنازلهــم وأشــجارهم مبــا فيهــا تخريــب 
موســم الزيتــون، كمــا حــدث هــذا اليــوم من اعتــداءات 
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ــن  ــدة بوري ــي بل ــني ف ــازل املواطن ــى من ــات عل وهجم
ــا  ــرق يط ــارة ش ــة العط ــي منطق ــس وف ــوب نابل جن

ــل. ــوب اخللي جن

وحملــت اخلارجيــة، احلكومــة االســرائيلية برئاســة 
ــن  ــرة ع ــة واملباش ــؤولية الكامل ــت، املس ــي بيني نفتال
عمليــات توســيع االســتيطان فــي أرض دولة فلســطني، 
ونتائجهــا الكارثيــة علــى فرصــة حــل الصــراع بالطــرق 
السياســية التفاوضيــة وعلــى األمــن واالســتقرار 

ــة. باملنطق

ــام  ــوع أم ــون الدم ــد يذرف ــالف البي ــدت أن أركان ائت وأك
القــادة الدوليــني ويتباكــون حتــت شــعار احلفــاظ علــى 
هــذا االئتــالف وبقائــه باحلكــم، ويحاولــون اخفــاء 
وحشــية احتاللهــم واســتيطانهم وحقيقــة جرائمهم 
اليوميــة املتواصلــة بحــق الشــعب الفلســطيني 
ــي  ــع الدول ــه اجملتم ــب أن يدرك ــا يج ــو م ــزل وه األع
ــالل  ــم االحت ــاكات وجرائ ــد إلنته ــع ح ــارع لوض ويس
املســؤولني  ومحاســبة  ومســائلة  واملســتوطنني، 
ــن يقفــون خلفهــا وفــرض العقــاب  اإلســرائيليني، الذي

ــم.81 عليه

“محــدث« 21 إصابــة فــي هجوم للمســتوطنن 
علــى منــازل املواطنــن فــي بوريــن جنــوب 

ــس نابل

ــم  ــد أن هاج ــة بع ــروح مختلف ــا بج ــب 12 مواطن أصي
ــي  ــني ف ــازل املواطن ــبت، من ــوم الس ــتوطنون، الي مس

ــس. ــوب نابل ــن جن بوري

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
ــاق، و4  ــوا باالختن ــني أصيب ــس، إن 8 مواطن ــان دغل غس
ــر  ــم أكث ــا هاج ــرب، بعدم ــم بالض ــداء عليه مت االعت
مــن 30 مســتوطنا منــزل املواطــن إبراهيــم عــادل عيــد 
شــرق بوريــن بحمايــة جيــش االحتــالل، وتصــدى لهــم 

ــات. ــدالع مواجه ــط ان ــي وس األهال

ــي  ــي أراض ــار ف ــوا الن ــتوطنني أضرم ــاف ان املس وأض
املواطنــني.82

ســبعة أســرى يواصلــون إضرابهم عــن الطعام 
ــورة٢٥٠  ــي اخلط ــة ف ــة غاي ــاع صحي ــي أوض ف
أســيرا مــن »اجلهــاد« يواصلون اإلضــراب لليــوم 

الرابع 

81  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

82  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

يواصــل ســبعة أســرى، إضرابهــم املفتــوح عــن الطعام 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، رفضــا العتقالهــم 
ــرب  ــفوس املض ــد الفس ــير كاي ــم األس اإلداري، أقدمه

منــذ 94 يومــا.

واألســرى املضربــني الــى جانــب الفســفوس، هــم: 
مقــداد القواســمة منــذ 87 يومــا، وعــالء األعــرج منــذ 
70 يوًمــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 61 يوما، وشــادي أبو 
عكــر يخــوض إضرابــه لليــوم 53 يومــا، وعيــاد الهرميــي 
منــذ 24 يومــا، وخليــل أبــو عــرام مضــرب لليــوم 
الســابع علــى التوالــي، إســنادا لألســرى املضربــني 
وألســرى اجلهــاد اإلســالمي، ويقبــع فــي زنازيــن ســجن 

ــقالن”. »عس

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار االعالم ــذر املستش وح
واحملرريــن حســن عبــد ربــه لـ«وفــا«، مــن خطــورة 
ــزداد  ــر ي ــى أن اخلط ــيرا إل ــة، مش ــم الصحي أوضاعه
عليهــم يوًمــا بعــد يــوم، وهنــاك خشــية مــن امكانيــة 
ــدوث أذى  ــة، وح ــة مفاجئ ــة صحي ــم النتكاس تعرضه
علــى دماغهــم أو جهازهــم العصبــي، خاصــة نتيجــة 

ــم. ــي اجلس ــوائل ف ــة الس ــص كمي نق

ــدرت أول  ــد أص ــا ق ــالل العلي ــة االحت ــت محكم وكان
ــال اإلداري  ــر االعتق ــد أم ــرارا بتجمي ــس، ق ــس اخلمي أم
الصــادر بحــق األســير الفســفوس، والــذي يواجــه 
ــرزالي«  ــفى »ب ــل مستش ــراً داخ ــاً خط ــاً صحي وضع

اإلســرائيلي.

وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان، أن قــرار التجميــد ال يعني 
إلغــاؤه، لكنــه إخــالء مســؤولية إدارة ســجون االحتــالل، 
واخملابــرات »الشــاباك« عــن مصيــر وحيــاة األســير 
ــر رســمي« فــي  ــى »أســير غي ــه إل الفســفوس، وحتويل
املستشــفى، ويبقــى حتــت حراســة »أمــن املستشــفى« 
بــدالً مــن حراســة الّســجانني، علًمــا بــأن أفــراد العائلــة 
وفًقــا  مريــض  كأي  زيارتــه  يســتطيعون  واألقــارب 
ــه ألي  ــتطيعون نقل ــن ال يس ــفى، لك ــني املستش لقوان

مــكان.

ــرى  ــن أس ــيرا م ــل 250 أس ــر، يواص ــياق آخ ــي س وف
اجلهــاد اإلســالمي اإلضــراب عــن الطعــام لليــوم الرابــع 
علــى التوالــي، ملواجهــة إجــراءات إدارة ســجون االحتالل 

ــم. ــة بحّقه ــة املضاعف التنكيلي

وقــال عبــد ربــه، إن األســرى مســتمرين فــي إضرابهــم، 
وستشــهد األيــام املقبلــة انضمــام أفــواج جديــد 
مــن األســرى مــن مختلــف الفصائــل فــي حــال عــدم 

ــم. ــجون ملطالبه ــة الس ــتجابة إدارة مصلح اس
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وأوضــح أّن األســيرين محمــد العامــودي، وحســني 
»رميــون«،  فــي ســجن  إضرابهمــا  عيســى صعــدا 
وذلــك باالمتنــاع عــن شــرب املــاء، مــا أدى إلــى تدهــور 

ــجن. ــادة الس ــى عي ــال إل ــّي، ونق ــا الصح وضعهم

ــادس  ــذ الس ــالل ومن ــجون االحت ــى أّن إدارة س ــار إل يُش
ــن  ــرى م ــتة أس ــن س ــد متك ــرم – بع ــول املنص ــن أيل م
ــاد  ــل أن يُع ــوع«، قب ــزاع حريتهــم مــن ســجن »جلب انت
ــراءات  ــن اإلج ــة م ــرض جمل ــرعت بف ــم، ش اعتقاله
التنكيليــة، وسياســات التضييــق املضاعفــة علــى 
ــاد  ــرى اجله ــاص أس ــكل خ ــتهدفت بش ــرى، واس األس
اإلســالمي مــن خــالل عمليــات نقلهــم وعزلهــم 
ــن ال تتوفــر فيهــا أدنــى شــروط  واحتجازهــم فــي زنازي
احليــاة اآلدميــة، عــدا عــن نقــل مجموعــة مــن القيادات 

ــق. 83 ــى التحقي إل

األحد 17/10/2021

االحتــالل يقيــم محطــة حافــالت ضخمــة 
نابلــس للمســتوطنن جنــوب 

شــارفت ســلطات االحتــالل علــى االنتهــاء مــن إقامــة 
محطــة حافــالت ضخمة للمســتوطنني جنــوب نابلس، 
ــة  ــمال الضف ــل ش ــى فص ــدف إل ــط يه ــن مخط ضم

 عن وسطها ومضاعفة أعداد املستوطنني. 
وتقــع احملطــة التــي جتــري عمليــات إنشــائها بســرعة 
كبيــرة علــى الطريــق الواصلــة بــني مدينتــي رام 
ــز  ــن حاج ــر م ــو كيلومت ــد نح ــى بع ــس، عل اهلل ونابل
زعتــرة العســكري، تنفيــذاً خملطــط أعلنــت عنــه 

 وزارة املواصالت اإلسرائيلية قبل شهرين. 
ــدران  ــة اجل ــرائيلية إقام ــاوالت إس ــركات مق ــت ش وأنه
األراضــي  وتســوية  باحملطــة  اخلاصــة  االســتنادية 

 فيها بعد جتريفها وإقامة ممرات داخلها. 
احملطــة  إن  أمــس:  عبريــة،  إعــالم  وســائل  وقالــت 
ــي  ــن أراض ــعة م ــاحة واس ــى مس ــت عل ــي أقيم الت
 300 نحــو  أن  إلــى  ستتســع  نابلــس،  محافظــة 
إداريــة  ومبانــي  وقــود  محطــة  وســتضم  حافلــة 
ــى  ــن وإل ــم م ــهيل تنقله ــتوطنني وتس ــة املس خلدم

 مستوطنات الضفة واملدن اإلسرائيلية. 
فــي  »ثــورة  ميثــل  اخملطــط  هــذا  أن  واعتبــرت 
اخلطــة  ســياق  فــي  الطــرق«،  مواصــالت 
إلــى  الهادفــة  اإلســرائيلية  احلكوميــة 

 جلب مزيد من املستوطنني إلى الضفة. 
مــن جهتــه، قــال مســؤول ملــف االســتيطان بشــمال 

83  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

البنــاء  وتيــرة  إن  أمــس:  دغلــس،  غســان  الضفــة 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  االســتيطانية  واملشــاريع 

 تصاعدت بشكل كبير في اآلونة األخيرة. 
وأضــاف دغلــس: إن آخــر هــذه املشــاريع االســتيطانية 
مجلــس  »رئيــس  يســمى  مــا  عنــه  كشــف  مــا 
ــو  ــان«، وه ــي دغ ــة يوس ــمال الضف ــتوطنات ش مس
أراضــي  علــى  مركزيــة  حافــالت  محطــة  إنشــاء 
ــو  ــتوطنني، وه ــح املس ــس لصال ــوب نابل ــني جن املواطن
مــا ســيؤدي إلــى متزيــق الضفــة الغربيــة لـ«كنتونــات« 

 مصغرة، ال يوجد بينها تواصل جغرافي. 
ذات  األخيــرة  االســتيطانية  املشــاريع  أن  وأوضــح 
مشــروع  إحيــاء  ضمــن  وتأتــي  خطيــر،  طابــع 
حكومــة  فــي  اإلســرائيلي  الوزيــر  الــون  ايغــال 
االحتــالل العــام 1967، وهــو مــن أخطــر املشــاريع 
أراضــي  ربــط  إلــى  والهــادف  االســتيطانية، 

 الـ1948 باملستوطنات وصوال إلى األغوار. 
وكان مــا يســمى رئيــس مســتوطنات شــمال الضفــة 
ــابه  ــى حس ــني عل ــل يوم ــف قب ــان، كش ــي دغ يوس
ــن  ــاء م ــراب االنته ــن اقت ــبوك«، ع ــع »فيس ــى موق عل
إقامــة مشــروع اســتيطاني كبيــر، لبنــاء محطــة نقــل 
ضخمــة قــرب حاجــز زعتــرة العســكري يحتــوي علــى 
300 موقــف للحافــالت، ومنطقــة تشــغيلية، ومحطــة 

ــي املكاتــب84 ــى مبان وقــود، ومغســلة، إضافــة إل

االثنن 18/10/2021

غيــر  أصبــح  األرض  علــى  الوضــع  الرئيــس 
ســريعا  التحــرك  اجلميــع  وعلــى  محتمــل 

االحتــالل إلنهــاء 

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، مســاء أمــس، مبقــر 
الرئاســة فــي مدينــة رام اهلل، وفــداً مــن القطــاع اخلاص 

 وسيدات ورجال األعمال الفلسطينيني. 
آخــر  علــى  الوفــد،  أعضــاء  الرئيــس،  وأطلــع 
التــي  واجلهــود  السياســية،  األوضــاع  مســتجدات 
احلقــوق  علــى  للحفــاظ  القيــادة  بهــا  تقــوم 
االحتــالل،  وإنهــاء  الفلســطينية  الوطنيــة 
ومواصلــة بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية 

 املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
العالــم  دول  مــع  عالقاتنــا  إن  الرئيــس:  وقــال 
املصالــح  حمايــة  علــى  باألســاس  ترتكــز 
الوطنيــة الفلســطينية، لذلــك رفضنــا وتصدينــا 
تصفيــة  حاولــت  التــي  املشــبوهة  للمشــاريع 
القــرن«،  »صفقــة  وأفشــلنا  الوطنيــة  قضيتنــا 
هويــة  علــى  احلفــاظ  أجــل  مــن  اجلهــود  ونبــذل 

84  جريدة األيام
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 القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها. 
أن  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  علــى  وأضــاف: 
فــي  بحــق شــعبنا  العدوانيــة  ممارســاتها  توقــف 
القــدس والضفــة وغــزة، مبــا يشــمل الوقــف الشــامل 
لالســتيطان، ووقــف هــدم املنــازل وأعمــال القتــل 
واالعتقــاالت، ومــن الضــروري أن تقــوم اإلدارة األميركيــة 
ــل أقوالهــا إلــى أفعــال، ألن الوضــع علــى األرض  بتحوي
ــاً أصبــح غيــر محتمــل، وعلــى اجلميــع التحــرك  فعلي
ســريعاً إلنهــاء االحتــالل، وإال فــإن اخليــارات واملقترحــات 
ــي  ــي خطاب ــا ف ــي طرحته ــرى الت ــطينية األخ الفلس
ــة. ــى الطاول ــتوضع عل ــدة س ــام األمم املتح ــر أم  األخي

الشــعب  بحــق  اإلقصــاء  سياســة  إن  وتابــع: 
القــوة  واســتخدام  والغطرســة  الفلســطيني 
ــا  ــا كم ــن، ألنن ــالم واألم ــب الس ــن جتل ــكرية ل العس

 قلت: لن ننتظر بقاء االحتالل لألبد. 
وأضــاف: »هنــاك اجتماعــات قادمــة للجنــة التنفيذيــة 
ــة  ــة املركزي ــطينية، وللجن ــر الفلس ــة التحري ملنظم
حلركــة »فتــح«، ســنبحث فيها اخليــارات الفلســطينية، 
ومــا هــو املناســب للحفــاظ علــى حقوقنــا الوطنيــة، 

 وسيكون لدينا ما نقوله للجميع«. 
قائــالً:  االنتخابــات،  قضيــة  إلــى  الرئيــس  وتطــرق 
فلســطيني  وطنــي  مطلــب  العامــة  »االنتخابــات 
ــن  ــات، ونح ــذه االنتخاب ــوة له ــا للدع ــن بادرن ــن م ونح
مســتعدون وبشــكل فــوري إلجرائهــا علــى أن تشــمل 
القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ودون القــدس 
ــات، وطالبنــا اجملتمــع الدولــي  لــن تكــون هنــاك انتخاب
بالضغــط علــى إســرائيل إلجرائهــا فــي القــدس، 
ــة  ــات البلدي ــة االنتخاب ــي عملي ــرة ف ّــت املباش ــد مت وق
التــي ســتجرى فــي موعدهــا احملــدد قبــل نهايــة هــذا 

ــام«.85 الع

وعــذب  اختطــف  هكــذا  »بتســيلم«: 
مســتوطنون الفتــى طــارق الزبيــدي قــرب بلــدة 

الظهــر ســيلة 

كشــف مركــز املعلومــات اإلســرائيلي حلقــوق اإلنســان 
فــي األراضــي احملتلــة »بتســيلم«، أمــس، تفاصيــل 
اختطــاف فتــى مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنــني، 
ــل  ــن قب ــي م ــكل وحش ــه بش ــل ب ــه والتنكي وتعذيب
مجموعــة مــن املســتوطنني، فــي الســابع عشــر مــن 
ــالة  ــش« اخمل ــتوطنة »حوم ــع مس ــي موق ــي، ف آب املاض

ــام 2005. ــي الع ف

وأكــد »بتســيلم«، أن الفتــى طــارق الزبيــدي )15 عامــاً( 
خــرج برفقــة خمســة فتيــة مــن أقرانــه ألغــراض 

85  جريدة األيام

التنــزه فــي األراضــي احمليطــة ببلدتهــم، فجلســوا فــي 
مــكان يبعــد قرابــة 350 متــراً عــن منــازل البلــدة فــي 
األراضــي التــي أقيمــت عليهــا مســتوطنة »حومــش«، 
ــن؛  ــروا مذعوري ــاعة ف ــف الس ــو نص ــي نح ــد مض وبع
ــون  ــتوطنني يتقدم ــتة مس ــى س ــوا إل ــد أن تنبه بع
نحوهــم بعضهــم فــي ســيارة وبعضهــم ســيراً علــى 
األقــدام، وكان واحــد منهــم علــى األقــل يرشــق الفتيــة 

ــارة. باحلج

ــة  ــن الفتي ــة م ــن خمس ــه: متكّ ــر ل ــي تقري ــاف ف وأض
مــن الفــرار نحــو بلدتهــم، لكــن الزبيــدي لــم يتمكــن 
ــي  ــابقة ف ــة س ــبب إصاب ــرعة بس ــض بس ــن الرك م
ــني  ــبوعني، وح ــداء بأس ــل االعت ــد قب ــت بع ــه أمل رجل
وصــل املســتوطنون إليــه صدمــوه بســيارتهم وأوقعــوه 
أرضــاً، ومــن ثــم خرجــوا مــن الســيارة وأخــذوا يضربونــه 
ــه  ــه ورجلي ــوا يدي ــم كبل ــم، ث ــت بحوزته ــي كان بعص
وربطــوه فــي غطــاء محــرك الســيارة بوســاطة جنزيــر 
ــذي  ــتوطن ال ــائق واملس ــوزة الس ــي ح ــي كان ف معدن
جلــس إلــى جانبــه، بعــد ذلــك ســارت الســيارة وهــي 
ــالة. ــش« اخمل ــتوطنة »حوم ــع مس ــو موق ــا نح ــره خلفه جت

ــه  ــتوطنني رش وج ــد املس ــر: إن أح ــي التقري ــاء ف وج
ــر  ــتوطن آخ ــب مس ــم عص ــل ث ــاز الفلف ــدي بغ الزبي
عينيــه بقطعــة مــن القمــاش، بعــد ذلــك علقــوه علــى 
شــجرة بوســاطة حبــال، وســاقاه فــي الهــواء، وأخــذوا 
ــد  ــا، وبع ــه ويحرقونهم ــي قدمي ــن كف ــون باط يجرح
مضــي بضــع دقائــق فــك املســتوطنون وثاقــه وأنزلــوه، 
ــى  ــا حت ــه بعص ــى رأس ــه عل ــم يضرب ــم أخــذ أحده ث

ــه. أغمــي علي

فــي هــذه املرحلــة، أبلــغ الزبيــدي مركــز »بتســيلم«، أن 
آليــة عســكرية إســرائيلية مــرت فــي املوقــع، فســلمه 
املســتوطنون إلــى اجلنــود وهــم يزعمــون أنــه رشــقهم 
باحلجــارة، ومــن ثــم أخــذه اجلنــود وألقــوه علــى أرضيــة 
ــي  ــي، وف ــداً للوع ــزال فاق ــو ال ي ــكرية وه ــة العس اآللي
هــذه األثنــاء حضــر شــقيقه وخالــه بعــد أن أبلغهمــا 
أقــران طــارق أن مســتوطنني احتجــزوه، فســلم اجلنــود 
طــارق إلــى خالــه الــذي نقلــه إلــى املستشــفى 
ــه  ــت إصابت ــث تبين ــني، حي ــة جن ــي مدين ــي ف احلكوم
بكدمــات فــي كل أنحــاء جســمه وبجــروح فــي كفــي 

قدميــه.

ــق  ــدة مناط ــي ع ــات ف ــات وإصاب ــات ومواجه اقتحام
مواطــن  علــى  ماليــة  غرامــة  وفــرض  بالضفــة 

مصــادر  صهريــج  الســترجاع 

ــني  ــدارس واملعلم ــة امل ــن طلب ــدد م ــس، ع ــب أم أصي
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بحــاالت اختنــاق خــالل مواجهــات فــي محيط مدرســة 
بوريــن، جنــوب نابلــس، كمــا شــهد مخيــم الدهيشــة 
ــير  ــال الس ــة اعتق ــات وعملي ــم مواجه ــت حل ــي بي ف
محــرر، فيمــا ســلمت ســلطات االحتــالل مدير مدرســة 
املالــح بالغــاً ملراجعتهــا، وفرضــت غرامــة ماليــة علــى 
ــاه. ــج مي ــل اســترجاع صهري مواطــن مــن األغــوار مقاب

ــة  ــمال الضف ــتيطان ش ــف االس ــؤول مل ــال مس وق
غســان دغلــس، إن عــدداً مــن الطلبــة أصيبــوا باالختناق 
بعــد مواجهــات اندلعــت بــني قــوات االحتــالل وطلبــة 
املدرســة، وســط إطــالق لقنابل الصــوت والغاز املســيل 
ــني  ــة لالجئ ــم الدهيش ــهد مخي ــا ش ــوع، فيم للدم
ببيــت حلــم، فجــر أمــس، مواجهــات مــع قــوات االحتالل 
ــام  ــث ق ــود، حي ــرات اجلن ــل عش ــن قب ــه م ــر اقتحام إث
ــدد  ــة وع ــات الفارغ ــارة والزجاج ــاء احلج ــبان بإلق الش
مــن احلارقــات، فيمــا أطلقــت جنــود االحتــالل وابــال مــن 
ــل املســيل للدمــوع بكثافــة. العيــارات املطاطيــة وقناب

ــازل املواطنــني  وقــال نشــطاء إن اجلنــود اســتهدفوا من
بإطــالق القنابــل الغازيــة بشــكل متعمــد مــا أدى إلــى 

إصابــة عــدد مــن املواطنــني بالغثيــان.

كمــا شــارك خــالل عمليــة االقتحــام أفــراد مــن 
الوحــدت اخلاصــة املتنكريــن بالــزي املدنــي، حيــث 
جــرى مداهمــة عــدد مــن املنــازل وتفتيشــها واعتقــال 
ــاً«  ــد شــمروخ »27 عام الشــاب األســير احملــرر رغــد رائ
الــذي أفــرج عنــه فــي شــهر آب املاضــي بعــد أن أمضــى 
ــه البالغــة ســنتني ونصــف وكان قــد  مــدة محكوميت
ــوام. ــا 5 أع ــاوزت مدته ــاالت جت ــدة اعتق ــك ع ــبق ذل س

ــي  ــات ف ــدة اقتحام ــالل ع ــوات االحت ــذت ق ــا نف كم
ــات  ــة العبي ــا منطق ــن بينه ــم، م ــت حل ــة بي محافظ
ومناطــق وادي شــاهني وجبــل املوالــح باملدينــة وصــوالً 

ــاً.86 ــاس جنوب ــة أرط ــى قري إل

الثالثاء 19/10/2021

ــى االضــراب  أســرى اجلهــاد كافــة ينضمــون إل
ــوح عــن الطعــام اخلميــس القــادم املفت

ــع  ــت م ــا تواصل ــالمي إنه ــاد اإلس ــة اجله ــت حرك قال
القيــادة املصريــة للضغــط علــى االحتــالل اإلســرائيلي 
بشــأن األســرى الذيــن يخوضــون إضرابــا عــن الطعــام 
احتجاجــاً علــى ســوء أوضاعهــم داخــل ســجون 

ــالل. االحت

وحــذر خضــر حبيــب القيــادي البــارز فــي حركــة اجلهــاد 

86  جريدة القدس

اإلســالمي مــن تصعيــد األوضــاع امليدانيــة إذا لــم 
ــه  ــداً أن ــرى، مؤك ــد األس ــه ض ــالل عدوان ــف االحت يوق
فــي حــال رفــض االحتــالل وقــف عدوانــه علــى األســرى 

ــد. ــإن هــذا سيتســبب بتصعي ف

ــاد  ــة إن »اجله ــات صحافي ــي تصريح ــب ف ــال حبي وق
ــرى«. ــاس باألس ــمح باملس ــن تس ــة ل ــل املقاوم وفصائ

مــن جهــة أخــرى، قــال أســرى حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
فــي ســجون االحتــالل، إن األســير زيــد بسيســي األميــر 
ــي  ــاد ف ــرى اجله ــا ألس ــة العلي ــة القيادي ــام للهيئ الع
ســجون االحتــالل انضــم أمــس إلــى اإلضــراب املفتــوح 

عــن الطعــام مــن عــزل الرملــة.

ــة  ــة القيادي ــاء الهيئ ــراب أعض ــى اإلض ــل إل ــا دخ كم
ــد  ــب )مهن ــجن النق ــن س ــي زنازي ــون ف ــا املعزول العلي
الشــيخ إبراهيــم، متيــم ســالم، عبــد عبيــد، عبــد اهلل 
ــن  ــي زنازي ــم ف ــد عزله ــع( بع ــد درابي ــة، محم العارض

ــة. ــاردة ومظلم ــة وب فارغ

وحتــدث ياســر مزهــر مســؤول مؤسســة مهجــة 
القــدس التابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي أن األســيرين 
حمــودة الزعاقيــق ونعيــم زبيــدي اللذيــن يقبعــان فــي 
ــن  ــوح ع ــراب املفت ــال اإلض ــون دخ ــجن رام ــن س زنازي

ــة. ــة للغاي ــروف صعب ــط ظ ــام وس الطع

ــة  ــى صح ــرأ عل ــاً ط ــوراً مفاجئ ــى أن تده ــار إل وأش
ــي  ــرداوي ف ــد م ــام محم ــن الطع ــرب ع ــير املض األس
ســجن النقــب؛ والــذي يعانــي مــن مــرض رئــوي مزمــن؛ 

ــدواء. ــام وال ــاول الطع ــن تن ــه ع ــد امتناع بع

وقــال مزهــر إن أعــداداً أخــرى مــن حركــة اجلهــاد 
اليــوم  ســتنضم  األخــرى  والفصائــل  اإلســالمي 

الطعــام. عــن  املفتــوح  اإلضــراب  إلــى  )الثالثــاء( 

ــداد  ــى أن أع ــام« إل ــث لـ«األي ــي حدي ــر ف ــار مزه وأش
غيــر  اإلضــراب  إلــى  ســينضمون  الذيــن  األســرى 

اآلن. حتــى  معروفــة 

ــوم اخلميــس القــادم سيشــارك أســرى  ــاراً مــن ي واعتب
ــن  ــراب ع ــوة اإلض ــي خط ــة ف ــالمي كاف ــاد اإلس اجله

ــام. الطع

وأكــد تامــر الزعانــني املتحــدث باســم مؤسســة مهجة 
القــدس لألســرى والشــهداء أن 420 أســيراً مــن حركــة 
اجلهــاد اإلســالمي ســينضمون إلــى اإلضــراب املفتــوح 
ــل  ــم قب ــن زمالئه ــدد م ــدأه ع ــذي ب ــام ال ــن الطع ع
ــجون  ــة الس ــراءات إدارة مصلح ــاً إلج ــام رفض ــتة أي س
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بحقهــم.87

األربعاء 20/10/2021 

األســير القواســمة يواجــه »احتماليــة الوفــاة 
وأبــو  األعــرج  األســيرين  ونقــل  املفاجئــة« 

ــفى ــى املستش ــواش إل ه

نقــل نــادي األســير عــن احملامــي جــواد بولــس تأكيــده أن 
األســير مقــداد القواســمة املضــرب عــن الطعــام منــذ 
90 يومــا رفضــا العتقالــه اإلداري يواجــه احتماليــة 
ــة،  ــرج للغاي ــّي ح ــه الصح ــة وأّن وضع ــاة املفاجئ الوف

 وذلك وفقا لألطباء في مستشفى كابالن. 
وأوضــح بولــس أنــه مــن الالفــت أن األعــراض الظاهــرة 
ــازه  ــى جه ــر عل ــع خطي ــول تراج ــد حص ــه تؤك علي
ــيمة. ــرار جس ــاغ بأض ــب الدم ــد يصي ــا ق ــي، م العصب

املستشــفى  فــي  األطبــاء  أن  إلــى  بولــس  ولفــت 
ــن  ــة م ــذ مجموع ــى أخ ــمة إل ــير القواس ــوا األس دع
ــراب  ــرا إلض ــا كس ــر أخذه ــي ال يُعتب ــات الت الفيتامين
األســير ولكنهــا قــد متنــع إصابتــه بأضــرار مســتدمية 
ــده،  ــي جس ــة ف ــزة احليوي ــض األجه ــب بع ــد تُصي ق
ــض  ــا رف ــمة كم ــير القواس ــه األس ــذي رفض ــر ال األم

ــة. ــوص مخبري ــراء أي فح إج

ــل  ــة تواص ــذه اللحظ ــى ه ــه وحت ــس أن ــح بول وأوض
ــير  ــب األس ــتجابة ملطل ــا االس ــالل رفضه ــة االحت نياب

ــه. ــل بحريت ــمة املتمث القواس

ــالء  ــيرين ع ــالل األس ــجون االحت ــت إدارة س ــا نقل كم
ــو هــواش  ــذ )73( يومــا، وهشــام أب األعــرج املضــرب من
املضــرب منــذ )64( يومــا مــن ســجن »عيــادة الرملــة« 
ــالل  ــة لالحت ــة التابع ــفيات املدني ــد املستش ــى أح إل

ــي. ــا الصح ــور وضعهم ــد تده بع

ــتة  ــني س ــن ب ــم م ــة ه ــرى الثالث ــى أن األس ــار إل يُش
أســرى يواصلــون اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام رفضــا 

ــم اإلداري. العتقاله

ــة  ــس القائم ــودة رئي ــن ع ــع أمي ــرى، من ــة أخ ــن جه م
العنصــري  الكنيســت  عضــو  وبالقــوة  املشــتركة 
إيتمــار بــن غفيــر، مــن اقتحــام غرفــة األســير مقــداد 
القواســمي املضــرب عــن الطعــام منــذ 90 يومــا فــي 
مستشــفى كابــالن فــي »رحوفــوت«، واندلــع عــراك بــني 

ــة. ــام الغرف ــني أم االثن

ــا  ــدس عندم ــه للق ــي طريق ــه كان ف ــودة: إن ــال ع وق

87  جريدة األيام

بزيارتــه  القيــام  الفاشــي  النائــب  بنيــة  ســمع 
للمستشــفى. وأســرع  فاســتدار  االســتفزازية 

وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة: إن مدير املستشــفى 
اإلســرائيلي متواطــئ مــع بــن غفيــر، متســائال: كيــف 
ميكــن أن يســمح بزيــارة مريــض بــني احليــاة واملــوت مــن 
قبــل عنصــري جــاء ليثقــل عليــه ويســتفزه، وأضــاف: 
»لذلــك قمنــا مبنــع بــن غفيــر مــن الدخــول بأجســادنا 
وعــاد بــن غفيــر خائبــا، ولكــن القضيــة اجلوهريــة هــي 
أن يعــود األســير إلــى بيتــه ســاملا فقــد التقيت إنســانا 
مضربــا عــن الطعــام منــذ 90 يومــا فــكان متأملــا فــي 

كل ثانيــة ويبــدو الوجــع فــي كل قســمات وجهــه«.88

عــدد  ملضاعفــة  إســرائيلي  مخطــط 
فــي  املســتعمرات  وتوســيع  املســتوطنن 

األغــوار منطقــة 

ــدد  ــة ع ــى مضاعف ــرائيلية إل ــة اإلس ــعى احلكوم تس
ــنوات  ــالل الس ــوار خ ــة األغ ــي منطق ــتوطنني ف املس
ــة  ــر لهيئ ــي تقري ــاء ف ــا ج ــب م ــة، بحس ــع املقبل األرب
ــرائيلية )»كان 11«(، مســاء أمــس، وأفــاد  البــث اإلس
التقريــر بــأن وزيــر البنــاء واإلســكان اإلســرائيلي، زئيــف 
ــدد  ــة ع ــط ملضاعف ــر مخط ــاه متري ــع باجت ــني، يدف إلك
املســتوطنني فــي غــور األردن فــي غضــون أربــع ســنوات، 
ويعتــزم إلكــني طــرح اخملطــط ملصادقــة احلكومــة خالل 

ــر. ــب التقري ــة، بحس ــة املقبل ــرة القريب الفت

ــإن  ــرائيلية، ف ــة اإلس ــاء املركزي ــرة اإلحص ــاً لدائ ووفق
ــو 6 آالف  ــدر بنح ــوار يق ــي األغ ــتوطنني ف ــدد املس ع
مســتوطن، فيمــا تشــير املصــادر الفلســطينية إلــى أن 
ــرة ليصــل إلــى  عددهــم ارتفــع خــالل الســنوات األخي
ــتوطنة. ــى 38 مس ــون عل ــتوطن، يتوزع ــف مس 13 أل

وأشــارت القنــاة إلــى أن اخملطــط ال يتضمــن بنــاء 
املســتوطنات  توســيع  وإمنــا  جديــدة  مســتوطنات 

القائمــة.

وتبلــغ مســاحة منطقــة األغــوار نحــو 1.6 مليــون دومن، 
ويســكن فــي املنطقــة نحــو 65 ألــف فلســطيني و34 

جتمعــاً ســكنياً.

وحتــاول ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي الســيطرة 
علــى مناطــق األغــوار بواســطة »االســتيطان الرعــوي« 
ــات  ــرادى وجماع ــتوطنون ف ــى مس ــه يرع ــن خالل وم
ــا  ــطينيني، يضمونه ــي الفلس ــي أراض ــيهم ف مواش
ــدة  ــؤرة جدي ــيدون ب ــة أو يش ــتوطنة قائم ــاً ملس الحق

ــا. فوقه
88  جريدة األيام
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ــادرة أراض  ــى مص ــالل عل ــة االحت ــل حكوم ــا تعم كم
ــطينية،  ــكنية فلس ــات س ــالء جتمع ــطينية وإخ فلس
مناطــق  فيهــا  تقــع  التــي  املناطــق  إعــالن  عبــر 

عســكرية مغلقــة.89 

مواصلــة  علــى  مصــرة  إســرائيل  الرئيــس: 
خارجيــة  وزيــرة  االســتيطانية  سياســاتها 
الســويد تؤكــد علــى حــل الدولتــن ودعــم 

بالدهــا

اســتقبل الرئيــس محمــود عبــاس، مبقــر الرئاســة فــي 
مدينــة رام اهلل، وزيــرة اخلارجية الســويدية آن كريســتني 

لينــد والوفــد املرافــق لهــا. 

واطلــع الرئيــس، وزيــرة اخلارجيــة، علــى آخر مســتجدات 
األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية، مشــيراً إلــى أن 
الوضــع احلالــي ال ميكــن اســتمرار جــراء إصــرار إســرائيل 
ــة  ــتيطانية والعقابي ــاتها االس ــة سياس ــى مواصل عل

ضــد الشــعب الفلســطيني.

وأكــد الرئيــس، ضــرورة حتقيــق التهدئة الشــاملة ووقف 
األعمــال العدائيــة ضــد شــعبنا فــي القــدس والضفــة 
ــة  ــات املوقع ــق االتفاقي ــزة، وتطبي ــاع غ ــة وقط الغربي
وإجــراءات بنــاء الثقــة، واالنتقــال الفــوري لعمليــة 
سياســية حتــت رعايــة اللجنــة الرباعيــة الدوليــة 
وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة إلنهــاء االحتــالل 
وحتقيــق احلريــة واالســتقالل فــي الدولــة الفلســطينية 
بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود العــام 

.1967

وشــكر الرئيــس، الســويد علــى مواقفهــا الداعمــة جتاه 
ــي  ــروعة، والت ــه املش ــطيني وحقوق ــعب الفلس الش
جتلــت باالعتــراف الرســمي بدولــة فلســطني، وكذلــك 
الفلســطينية  للقضيــة  دعمهــا  علــى  شــكرها 
العادلــة فــي احملافــل الدوليــة وخــالل فتــرة عضويتهــا 

ــن.  ــس األم ــي مجل ف

فلســطني  دولــة  حــرص  علــى  الرئيــس،  وشــدد 
ــة  ــع مملك ــزة م ــة املمي ــات الثنائي ــز العالق ــى تعزي عل
الشــعبني  مصلحــة  فــي  يصــب  مبــا  الســويد، 
ــاً دعــم الســويد املســتمر  ــن الصديقــني، مثمن والبلدي
ــوض  ــطينية، والنه ــة الفلس ــات الدول ــاء مؤسس لبن
باالقتصــاد الفلســطيني، وكذلــك دعمهــا لوكالــة 
ــروا« وجهودهــا حلشــد التمويــل  الغــوث الدوليــة »األون

الــالزم الســتمرارها فــي مهامهــا.

89  جريدة القدس

ــدة  ــق الوح ــود لتحقي ــة اجله ــس، مواصل ــد الرئي وأك
ــع  ــزم جمي ــدة يلت ــة وح ــكيل حكوم ــة، وتش الوطني
ــة  ــى اهمي ــة، مشــدداً عل أعضائهــا بالشــرعية الدولي
الضغــط علــى إســرائيل إلجــراء االنتخابــات فــي 

ــدس.  ــة الق مدين

ــود  ــة اجله ــى أهمي ــد عل ــس، التأكي ــدد الرئي ــا ج كم
للحفــاظ علــى ســيادة القانــون وحريــة التعبيــر وحقوق 
اإلنســان فــي اجملتمــع الفلســطيني، وضــرورة اســتمرار 
احلــوار مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص 
وجميــع شــرائح اجملتمــع الفلســطيني باعتبــار أن 

اجلميــع شــركاء فــي بنــاء الوطــن.

ــف  ــويدية مواق ــة الس ــرة اخلارجي ــدت وزي ــا، أك بدوره
ــق  ــتقرار وف ــالم واالس ــق الس ــة لتحقي ــا الداعم بالده

ــات. ــق املفاوض ــر طري ــني عب ــل الدولت ــة ح رؤي

ــة  ــات الصداق ــز عالق ــى تعزي ــن حرصهــا عل ــرت ع وعب
ــارة  القويــة مــع فلســطني وشــعبها، والتــي هــذه الزي
تأتــي فــي إطــار متتينهــا، مشــددة علــى اســتمرار 
ــطيني  ــعب الفلس ــم للش ــدمي الدع ــي تق ــويد ف الس

ــطينية.  ــة الفلس ــات الدول ــاء مؤسس لبن

ــب  ــاض املالكــي، ونائ ــر اخلارجيــة ري وحضــر اللقــاء، وزي
رئيــس الــوزراء وزيــر اإلعــالم نبيــل أبــو ردينة، ومستشــار 

الرئيــس الدبلوماســي مجــدي اخلالــدي.90

ــو  ــتوطنن وتدع ــف املس ــن عن ــنطن تدي واش
إســرائيل للتحقيــق

ــدا  ــدى األمم املتحــدة، لين ــت الســفيرة األميركيــة ل أدان
تومــاس غرينفيلــد، أمــس الثالثــاء، »عنف املســتوطنني« 
ــة،  ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــطينيني ف ــد الفلس ض
داعيــة احلكومــة اإلســرائيلية إلــى التحقيــق فــي تلــك 

»احلــوادث«.

ــا  ــدرت عنه ــات ص ــي تصريح ــد، ف ــرت غرينفلي واعتب
ــة  ــي مدين ــي ف ــن الدول ــس األم ــة مجل ــالل جلس خ
ــف  ــط، أن عن ــرق األوس ــاع بالش ــول األوض ــورك، ح نيوي
املســتوطنني »يشــكل عقبــة أمــام الســالم« بــني 
مفاوضــات  وتوقفــت  والفلســطينيني،  إســرائيل 
الســالم الفلســطينية اإلســرائيلية منــذ نيســان 
ــالق  ــرائيل إط ــض إس ــا رف ــباب بينه ــدة أس 2014، لع
ســراح معتقلــني قدامــى، ووقــف االســتيطان. ودعــت 
غرينفيلــد الســلطات اإلســرائيلية إلــى »التحقيــق في 
ــاً  ــتوطنات«، وفق ــا املس ــي يرتكبه ــف الت ــوادث العن ح
ــوت«،  ــوت أحرون ــة »يديع ــي لصحيف ــع اإللكترون للموق

90  جريدة القدس
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مســاء أمــس، وتزايــدت حــوادث العنــف التــي يرتكبهــا 
الضفــة،  فــي  الفلســطينيني  ضــد  املســتوطنون 
ــدية  ــداءات اجلس ــك االعت ــي ذل ــا ف ــمل مب ــي تش والت
ــل،  ــالف احملاصي ــرقة وإت ــة وس ــي الزراعي ــرق األراض وح
ــم،  ــى أراضيه ــول إل ــن الوص ــطينيني م ــع الفلس وم
بهــدف الضغــط عليهــم وتهجيرهــم منهــا، بحســب 
حصــاد  موســم  وفــي  فلســطينيني،  مســؤولني 
الزيتــون احلالــي وثقــت جمعيــات حقوقيــة إســرائيلية 
ــي  ــل ف ــرقة احملاصي ــدة لس ــاالت عدي ــطينية، ح وفلس
املــزارع واألراضــي الفلســطينية مــن قبــل املســتوطنني، 
ــود  ــة جن ــرأى وبحماي ــى م ــا عل ــم معظمه ــي يت والت

االحتــالل اإلســرائيلي.91 

اخلميس 21/10/2021 

القــدس: عضــوا كنيســت يقتحمــان ســاحة 
مواطنــا  يعتقــل  واالحتــالل  العامــود  بــاب 

ــن ــى آخري ــدي عل ويعت

ــن  ــة ع ــة«، املنبثق ــة الديني ــة »الصهيوني ــود حرك تق
»كاخ« اإلرهابيــة، محــاوالت محمومــة لتفجيــر األوضاع 
مبدينــة القــدس الشــرقية احملتلــة عبــر اعتــداءات 

 واسعة على املواطنني الفلسطينيني. 
وقــام زعيــم احلركــة عضــو الكنيســت بتســلئيل 
بزيــارة  غفيــر  بــن  ايتمــار  ونائبــه  ســموتريتش 
القدميــة  والبلــدة  العامــود  بــاب  إلــى  اســتفزازية 
االحتــالل  قــوات  مــن  مشــددة  حراســة  وســط 
 فــي محاولــة لتفجيــر مواجهــات مــع املواطنــني.

اإلســرائيلي  االحتــالل  شــرطة  ووفــرت 
فــي  املتطرفــني  للنائبــني  مشــددة  حمايــة 
القدميــة. والبلــدة  العامــود  بــاب   منطقــة 

ــا  ــان بزيارتهم ــا يقوم ــان أنهم ــان املتطرف ــم النائب وزع
إجــراءات  بتشــديد  للمطالبــة  االســتفزازية 

 شرطة االحتالل ضد املواطنني في املدينة. 
ــا  ــاول فيه ــي يح ــى الت ــرة األول ــي امل ــذه ه ــت ه وليس
فــي  األوضــاع  تفجيــر  غفيــر  وبــن  ســموتريتش 

 املدينة وخاصة منطقة باب العامود. 
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
تصديهــم  لــدى  آخريــن  علــى  واعتــدت  مواطنــاً 

 القتحام بن غفير، لساحة باب العامود. 
وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــالل اعتــدت 
بالهتــاف  قامــوا  املواطنــني  مــن  عــدد  علــى 
واعتقلــت  غفيــر،  بــن  املتطــرف  وجــه  فــي 

 مواطناً بعد االعتداء عليه بالضرب. 
عناصــر  بحمايــة  غفيــر  بــن  اقتحــم  كمــا 

91  جريدة القدس

بــاب  قــرب  الكــرد  ربــاط  االحتــالل،  شــرطة 
 احلديد أحد أبواب املسجد األقصى املبارك. 

وتشــهد منطقــة بــاب العامــود منــذ عــدة أيــام 
ــني  ــى املواطن ــالل عل ــل االحت ــاً متواصــالً مــن قب عدوان
علــى  جلوســهم  أو  املــكان،  مــن  مرورهــم  خــالل 

 مدرجاته، حيث أصيب واعتقل العشرات. 
مواطنــاً،   91 أصابــت  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
املواجهــات  خــالل  ونســاء،  أطفــال  بينهــم  مــن 
 25 اعتقلــت  كمــا  الثالثــاء،  يــوم  اندلعــت  التــي 

 مقدسياً معظمهم من األطفال والفتية. 
وأوضــح محامــون تابعــوا املعتقلــني الذيــن نُقلــوا إلــى 
ــني  ــدس، أن املعتقل ــي الق ــالل ف ــرطة االحت ــز ش مراك
تعرّضــوا للضــرب املبــرح حيــث ظهــرت علــى وجوههــم 

وأجســادهم آثــار الضــرب والتنكيــل92.

ــدم  ــاع وه ــي القط ــه ف ــرا بجراح ــهيد متأث ش
بســلوان مســتوطنون يعتــدون علــى قاطفــي 

ــوت الزيتــون فــي قري

ــاً(  ــد )19 عام ــر لب ــد مني ــاب محم ــس، الش ــى أم ارتق
شــهيداً متأثــراً بجراحــه التــي أصيــب بهــا قبــل عامني 
خــالل مشــاركته مبســيرات العــودة شــرق مدينــة غــزة، 
فيمــا هدمــت ســلطات االحتــالل أساســات جــدار 
اســتنادي ومغســلة مركبــات، فــي بلــدة ســلوان 
بالقــدس احملتلــة، وجرفــت آلياتهــا العســكرية 10 
ــة واد  ــرب قري ــة ق ــة النحل ــة خل ــي منطق ــات ف دومن
ــات  ــة مداهم ــنت حمل ــم، وش ــت حل ــوب بي ــال جن رح
واعتقــاالت واســعة طالــت مــا ال يقل عــن 18 مواطناص 
مــن الضفــة، فــي الوقــت الــذي اقتحــم فيــه عشــرات 
ــري فــي سبســطية، وســرقوا  املســتوطنني املوقــع األث
ثمــار زيتــون ومعــدات زراعيــة مــن أراضــي قريــوت 

ــس. ــوب نابل جن

فقــد نعــت حركــة حمــاس الشــهيد لبــد، وأكــد 
ــق  ــة ح ــكالها كاف ــة بأش ــس، أن املقاوم ــان أم ــي بي ف
لشــعبنا للدفــاع عــن نفســه وانتــزاع حقوقــه وكســر 

ــزة«.  ــار غ حص

وشــددت علــى »أن ثــورة شــباب الضفــة الغربيــة احملتلة 
ــا وجنــني ونابلــس واخلليــل وبالطــة فــي وجــه  فــي بيت
ــة  ــات اليومي ــتوطنني، واملواجه ــان املس ــل وقطع احملت
ــة  ــا املتواصل ــداد ملعاركن ــي إال امت ــا ه ــدس، م ــي الق ف
ــى  ــف حت ــن تتوق ــي ل ــرائيلي، والت ــالل اإلس ــع االحت م
ــالل«.93  ــة ودحــر االحت ــق أهــداف شــعبنا فــي احلري حتقي

92  جريدة األيام

93  جريدة القدس
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اجلمعة 22/10/2021

فــي خطــوة »ضــم« جديــدة .. التمهيــد لبنــاء 
حــي اســتيطاني فــي قلــب اخلليــل

األســبوع  هــذا  إســرائيليون  مســتوطنون  بــدأ 
اخلليــل،  مدينــة  فــي  جديــدة  مســاكن  بنــاء 
عقديــن،  منــذ  األولــى  هــي  خطــوة  فــي 

 وفق ما أفادت مصادر متطابقة. 
اخلليــل  فــي  املســتوطنني  باســم  وقــال متحــدث 
يشــاي فاليشــر، أمــس: »نقــوم بعمليــة تنظيــف 

 للمنطقة لبناء مشروع جديد”. 
االســتيطاني  احلــي  أن  إلــى  فاليشــر  وأشــار 

 اجلديد سيتكون من 31 وحدة سكنية. 
وأكــدت منظمــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية املناهضــة 
ــذ  ــع من ــى واألوس ــي األول ــوة ه ــتيطان أن »اخلط لالس
ألــف  عقديــن« فــي اخلليــل حيــث يعيــش نحــو 
مســتوطن وســط حماية عســكرية إســرائيلية مشددة 

 بني أكثر من مائتي ألف فلسطيني. 
التــي  الغربيــة  الضفــة  إســرائيل  واحتلــت 

 تقع اخلليل في جنوبها في العام 1967. 
فــي  مســتوطن  ألــف   600 مــن  أكثــر  ويعيــش 
القــدس  فيهــا  مبــا  احملتلــة  الغربيــة  الضفــة 

 الشرقية، وسط ثالثة ماليني فلسطيني. 
الــذي  اإلبراهيمــي  احلــرم  املدينــة  فــي  ويوجــد 

 له بعد رمزي قومي وديني في النزاع. 
ــلمني  ــد للمس ــمني: واح ــى قس ــرم إل ــيم احل ومت تقس
املســتوطن  ارتكبهــا  بعــد مجــزرة  لليهــود  وآخــر 
فــي  غولدشــتاين  بــاروخ  األميركــي  اإلســرائيلي 

 العام 1994 وقتل خاللها 29 فلسطينياً. 
ــتيطان  ــض لالس ــطيني املناه ــط الفلس ــال الناش وق
اجلديــد سيتســّبب فــي  احلــي  إن  عيســى عمــرو: 

 تفاقم االحتكاك في املنطقة. 
وأضــاف عمــرو الــذي يتحــدر مــن املدينــة: »هــذا 
ــود  ــن القي ــداً م ــي مزي ــف، يعن ــي العن ــادة ف ــي زي يعن
املفروضــة علينــا كفلســطينيني، يعنــي تغييــر هويــة 

 مدينتنا إلى مدينة إسرائيلية عبرية”. 
ــرت  ــاء ونش ــن البن ــالم اآلن« ع ــة »الس ــفت حرك وكش
 مقطــع فيديــو يظهــر عمليــات حفــر األساســات.

وقالــت إن »بنــاء هــذا التجمــع االســتيطاني هــو األول 
فــي اخلليــل منــذ عقديــن، والــذي يتــم تنفيــذه داخــل 
ــرائيلي  ــش اإلس ــالل اجلي ــد احت ــطينية بع أراٍض فلس
لبلديــة  تأجيرهــا  واســتمرار   1967 العــام  لهــا 
ــي  ــة ف ــى املنطق ــتيالء عل ــم االس ــل أن يت ــل، قب اخللي

 الثمانينيات وحتويلها لقاعدة عسكرية”. 

واعتبــرت أن املصادقــة علــى رخصــة بنــاء املســتوطنة 
تغييــر كبيــر  إلــى  »خطــوة اســتثنائية«، وتشــير 
هــو  لـ«مــا  اإلســرائيلي  القانونــي  التفســير  فــي 

 مسموح وممنوع في األراضي احملتلة”. 
وقالــت إن »احلكومــة احلاليــة تتصــرف كحكومــة 
ضــم وليــس حكومــة تغييــر، فمنــذ الثمانينيــات 
مســتوطنة  بنــاء  علــى  حكومــة  أي  جتــرؤ  لــم 
فلســطينية  مدينــة  أكبــر  قلــب  فــي  جديــدة 
واحــد  مبنــى  باســتثناء  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

 خالل االنتفاضة الثانية العام 2001”. 
غانتــس  بينــي  اإلســرائيلي  اجليــش  وزيــر  ودعــت 
املســتوطنة حتــى  تلــك  فــي  البنــاء  وقــف  إلــى 
اخملطــط،  علــى  الســابقة  احلكومــة  وافقــت  لــو 
معتبــرة أن »االســتيطان فــي اخلليــل ميثــل الوجــه 
املناطــق”. علــى  اإلســرائيلية  للســيطرة   القبيــح 

وكانــت وحدة تنســيق األنشــطة احلكومية اإلســرائيلية 
ــى  ــت عل ــات( وافق ــطينية )كوغ ــي الفلس ــي األراض ف
الوحــدات اجلديــدة وســط اخلليــل فــي العــام 2017، قبل 
أن تخصــص احلكومــة اإلســرائيلية فــي العــام التالــي 

 أكثر من ستة ماليني دوالر للمشروع. 
إن  اآلن«  »الســالم  مــن  عوفــران  هاغيــت  وقالــت 
منظمتهــا وبلديــة اخلليــل قّدمتــا طعنــاً ضــد املشــروع 

 أمام احملكمة املركزية في القدس وخسرتا. 
اســتخدم  املشــروع  موقــع  إن  عوفــران،  وبحســب 
فــي الســابق محطــة للحافــالت قبــل أن يغلقــه 
اجليــش اإلســرائيلي ألســباب أمنيــة، مشــيرة إلــى 

 وجوب عودة املوقع إلى الفلسطينيني. 
وبلديــة  اآلن«  »الســالم  أن  إلــى  وأشــارت 
اســتئناف  تقــدمي  بصــدد  اخلليــل 

 أمام احملكمة العليا اإلسرائيلية. 
وأدرجــت اليونســكو البلــدة القدميــة فــي اخلليــل علــى 
الئحتــني همــا: الئحــة التــراث العاملــي والئحــة التــراث 

املهــدد.94

السبت 23/10/2021

تعليــق االضــراب املفتــوح عــن الطعــام ألســرى 
اجلهــاد بعــد حتقــق معظــم مطالبهــم

أعلنــت الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة اجلهــاد 
ــن  ــس، ع ــاح أم ــالل، صب ــجون االحت ــي س ــالمي ف اإلس
ــذي خاضــه  ــوح عــن الطعــام ال ــق اإلضــراب املفت تعلي
 نحــو 250 أســيراً مــن أســرى »اجلهاد« ملــدة تســعة أيام.

واطــر  قيــادة  ان  لهــا:  بيــان  فــي  الهيئــة  وقالــت 
»اجلهــاد اإلســالمي« قــررت تعليــق اإلضــراب بعــد 

94  جريدة األيام
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لتحقيــق  اإلســرائيلية  الســجون  إدارة  خضــوع 
معظــم مطالــب األســرى وفــي مقدمتهــا، وقــف 
املعزولــني  وإعــادة  ضدهــم  املســعورة  احلملــة 

 وحتسني ظروف األسيرات في السجون. 
ــاد  ــة اجله ــي حرك ــارز ف ــادي الب ــال القي ــه، ق ــن جانب م
خالــد  السياســي  مكتبهــا  وعضــو  اإلســالمي، 
البطــش، لـ«األيــام«: إن هنــاك »عــدة عوامــل أســهمت 
ومــن  االحتــالل  إرادة  كســر  فــي  قــوي  بشــكل 
ــناد  ــني واإلس ــرى املضرب ــف األس ــة موق ــا، صالب أبرزه
اجلهــاد  حركــة  وتهديــدات  املتواصــل  اجلماهيــري 
الضغــط  الــى  باإلضافــة  العســكري،  بالتصعيــد 
األخيــرة  الســاعات  خــالل  تكثــف  الــذي  املصــري 

 التي سبقت اإلعالن عن تعليق اإلضراب”. 
ــي  ــادة ف ــت ج ــاد كان ــة اجله ــش ان حرك ــح البط وأوض
الدفــاع عــن األســرى املضربــني مبــا فــي ذلــك الدخــول 
فــي موجــة تصعيــد عســكرية مــن اجلهــم، مضيفــاً: 
ــؤولني  ــع املس ــم م ــل دائ ــى تواص ــت عل ــة كان إن احلرك
املصريــني الذيــن بدورهــم كانــوا يعلمــون مــدى خطــورة 
ــم  ــف ضغطه ــى تكثي ــم ال ــا دفعه ــو م ــف وه املوق
انتهاكاتــه بحــق األســرى  علــى االحتــالل لوقــف 
ــه العقابيــة التــي اتخذهــا فــي  والتراجــع عــن خطوات
ــجن  ــن س ــرى م ــتة أس ــروب لس ــة اله ــاب عملي أعق

 جلبوع في السادس من الشهر املاضي. 
ــدور  ــه ال ــري كان ل ــرك املص ــش ان التح ــر البط واعتب
إجراءاتــه  بإنهــاء  االحتــالل  إقنــاع  فــي  الكبيــر 
الــى جانــب  العقابيــة وبالتالــي تعليــق اإلضــراب 

 صالبة موقف احلركة األسيرة بشكل عام. 
ــة  ــة القيادي ــت الهيئ ــرى، أوضح ــا ج ــل م ــي تفاصي وف
العليــا ألســرى حركــة اجلهــاد اإلســالمي فــي ســجون 
ــة  ــات صعب ــي أن مفاوض ــان صحاف ــي بي ــالل، ف االحت
التمــرد  اســتمرار  ضغــط  حتــت  أديــرت  ومعقــدة 
واإلضــراب املفتــوح هدفــت إلــى الوصــول إلــى خمــس 
ــعورة  ــة املس ــوري للهجم ــف الف ــي: الوق ــج، وه نتائ
بحــق أبنــاء »اجلهــاد اإلســالمي« فــي ســجون االحتــالل، 
ــتعادة  ــم، واس ــة بحقه ــراءات العقابي ــع كل اإلج ورف
ــاد  ــة اجله ــي حلرك ــان التنظيم ــاء والكي ــل والبن التمثي
اإلســالمي فــي ســجون االحتــالل، وعــودة املعزولــني مــن 
قيــادات وكــوادر احلركــة، ليكونــوا بــني رفاقهم األســرى، 
باإلضافــة إلــى حتســني الظــروف املعيشــية لألســيرات 

 وإلغاء الغرامات والعقوبات املالية. 
مــن جانبــه، اكــد جميــل عليــان مســؤول ملف األســرى 
فــي حركــة اجلهــاد اإلســالمي خــالل مؤمتــر عقــده فــي 
ــق  ــى حتقي ــل عل ــتمرار العم ــس، اس ــزة، أم ــة غ مدين
ــام  ــن الطع ــني ع ــني املضرب ــني اإلداري ــب املعتقل مطال
وهــم: )مقــداد القواســمي، هشــام أبــو هــواش، كايــد 

 فســفوس، عيــاد الهرميــي، عــالء األعــرج، لــؤي األشــقر(.
كمــا شــدد عليــان علــى وحــدة احلركــة األســيرة 
وتكاتفهــا فــي مواجهــة إدارة مصلحــة الســجون، 
وعــدم الســماح لهــا بــأي خــرق لالتفــاق الــذي مت 
ــة،  ــل املاضي ــة قب ــرى الليل ــع األس ــه م ــل إلي التوص
أو التالعــب بــأي مــن املكتســبات واإلجنــازات التــي 
حققتهــا احلركــة الوطنيــة األســيرة بالتضحيــات علــى 
مــدار ســنوات طويلــة ومحطــات عديــدة مــن النضــال 

والصمــود والصبــر.95

األحد 24/10/2021

وعــدم  بإدانــة  الدولــي  اجملتمــع  مطالبــة 
التعاطــي مــع قــرار االحتــالل ضــد املؤسســات 

الســت

ــس،  ــة، أم ــمية وحقوقي ــات رس ــو مؤسس ــب ممثل طال
ــرائيلي،  ــرار اإلس ــة الق ــرك إلدان ــي بالتح ــع الدول اجملتم
ــة  ــة وحقوقي ــات أهلي ــف 6 مؤسس ــي بتصني القاض
»منظمــات إرهابيــة«، وعــدم التعاطــي معــه بــأي 

ــكل. ش

ــن،  ــر عــام مؤسســة »احلــق« شــعوان جباري ــال مدي وق
ــع  ــات اجملتم ــه مؤسس ــي نظمت ــر صحاف ــالل مؤمت خ
املدنــي فــي رام اهلل، -رداً علــى القــرار اإلســرائيلي الصادر 
أول مــن أمــس، مــن قبــل وزيــر اجليــش اإلســرائيلي بيني 
غانتــس، واســتند إلــى مــا يعــرف بـــ قانــون »مكافحــة 
اإلرهــاب«-، إن القــرار جــاء مفاجئــاً، مضيفــاً »هــذا قــرار 
ــدى  ــات نتح ــن كمؤسس ــاً، ونح ــس أمني ــي ولي سياس
ــي أو  ــي أو السياس ــرائيلي األمن ــب اإلس ــوم اجلان أن يق

غيــره، بإثبــات مــا يدعيــه”.

وتابــع جباريــن، ويديــر إحــدى املؤسســات التي يشــملها 
القــرار اإلســرائيلي: هــذا القــرار يأتــي فــي إطــار 
سلســلة طويلــة مــن حمــالت التشــهير باملؤسســات، 
ــى املســتوى  ومحــاوالت إســكاتها، وإنهــاء صوتهــا عل
ــهير،  ــل، والتش ــدات بالقت ــن تهدي ــا تضم ــي، م الدول
والضغــط علــى املمولــني لتجفيــف مــوارد هــذه 
ــة. ــد اللحظ ــس ولي ــرار لي ــاً أن الق ــات، مبين املؤسس

وشــمل القــرار اإلســرائيلي، مؤسســة »الضميــر لرعاية 
ــاع  ــة للدف األســير وحقــوق اإلنســان«، واحلركــة العاملي
عــن األطفــال –فــرع فلســطني، ومركــز بيســان، واحتــاد 
جلــان العمــل الزراعــي، واحتــاد جلــان املــرأة، إضافــة إلــى 

»احلــق”.

95  جريدة األيام
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واســتدرك: نحــن نؤمــن ونثــق بشــكل كبيــر بأصدقائنــا 
علــى مســتوى العالــم، هــؤالء الذيــن يؤمنــون باحلقــوق 
ــاً  ــق متام ــن نث ــون، نح ــيادة القان ــي وس ــون الدول والقان
بوقوفهــم إلــى جانبنــا، ســواء أكانــوا رســميني، أو دوالً 

أو مؤسســات مجتمــع مدنــي أو متويلــي.

وبــني أن امللــف قيــد الدراســة قانونيــاً، مبينــاً أنــه لــم 
ــى أشــكال التحــرك ومواجهــة  ــم بعــد االتفــاق عل يت

القــرار.

وقــال: املوضــوع جديــد علينــا، وفاجأنــا فــي هــذا اإلطار، 
ــدة،  ــية واح ــة أساس ــو نقط ــه ه ــن ب ــا نؤم ــن م لك
ــرار أو  ــه ال يوجــد ق ــا، وكأن ــا سنســتمر بعملن هــي أنن
ــوم  ــا نق ــا مب ــاً من ــب، إميان ــذا اجلان ــرائيلي به ــون إس قان
ــطيني،  ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ــاع ع ــي الدف ــه ف ب
ــل  ــا ب ــا ومدرائه ــت ملديراته ــات ليس ــذه املؤسس فه
برنامــج  هــو  وبرنامجهــا  الفلســطيني،  للشــعب 
واالســتقالل  احلريــة  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
ــوع  ــي موض ــتمر ف ــن سنس ــني، ونح ــة اجملرم ومالحق

 مالحقة مجرمي احلرب اإلسرائيليني. 
ــه  ــون لكن ــا إرهابي ــول إنن ــس يق ــن: غانت ــال جباري وق
ــزة  ــي غ ــاء ف ــان بالدم ــداه ملطخت ــرب، وي ــرم ح مج
والضفــة، وأطفــال ونســاء فلســطني، وهــو مــن يجــب 

ــق. أن يالح

مــن ناحيتهــا، أثنــت مديــرة مؤسســة »الضميــر« 
ســحر فرنســيس، علــى البيــان الصــادر عــن وزارة 
ــًة أن  ــرائيلي، موضح ــرار اإلس ــوص الق ــة بخص اخلارجي
مــا يتوقــع مــن الســلطة الوطنيــة ودورهــا أكبــر مــن 

ــان. ــدار بي إص

ــاداً  ــت اضطه ــات أصبح ــة للمؤسس ــت: املالحق وقال
ــرة  ــت امل ــذه ليس ــطيني، وه ــي الفلس ــع املدن للمجتم
األولــى التــي يعلــن فيهــا االحتــالل عــن عــدم قانونيــة 
أو وصــم مؤسســة مدنيــة فلســطينية تعنــى بقضايــا 
حقــوق اإلنســان أو قضايــا مجتمعيــة أخــرى، كمنظمة 

 إرهابية، فهذه سياسة منذ بداية االحتالل. 
وتابعــت: اســتهداف احلــركات الطالبيــة واجملتمــع املدني 
بكافــة شــرائحه، كان أحــد أدوات االحتــالل األساســية، 
لكــن مــا نلحظــه اليــوم يعبــر عــن قلــق شــديد مــن 
قبــل االحتــالل، إذ إنــه يــدل علــى جنــاح هذه املؤسســات 
واجملتمــع املدنــي فــي تغيير احلــوار والســياق، واســتخدام 
املصطلحــات، عبــر وصــم االحتــالل باألبرتايــد )الفصــل 
العنصــري(، والتوجــه إلــى محكمــة اجلنايــات الدوليــة، 

وحملــة املقاطعــة التــي حتقــق جناحــات.

ــام املؤسســات الفلســطينية  ــى ضــرورة قي ولفتــت إل

كافــة  علــى  ســريع  بشــكل  بالتحــرك  اخملتلفــة 
داعيــًة  الســت،  املؤسســات  ملســاندة  املســتويات، 
ــة  ــة ملواجه ــة وعملي ــتراتيجيات قانوني ــع اس ــى وض إل
ــات،  ــق املؤسس ــرائيلية بح ــرارات اإلس ــراءات والق اإلج
مبــا يشــمل العمــل علــى مقاضــاة ومحاســبة مجرمــي 

ــرائيليني. ــرب اإلس احل

وأكــد مســاعد وزيــر اخلارجيــة للعالقــات متعــددة 
تكتفــي  ال  الســلطة  أن  حجــازي،  عمــار  األطــراف 
بالبيانــات، فبالنســبة لكافــة االعتــداءات التــي تعــرض 
ــي واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان  لهــا اجملتمــع املدن
ــت  ــم، كان ــن تواجده ــة أماك ــي كاف ــطينيون ف الفلس
هنــاك متابعــة حثيثــة مــع املؤسســات الدوليــة 
املعنيــة، وقمنــا مبطالبــة الــدول بشــكل مباشــر 
بالوقــوف مــع هــذه املؤسســات، ألن العمــل الــذي 
تقــوم بــه مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية، 
ــي فــي  ــا عمــل أساســي وجوهــري، ويأت بالنســبة إلين
الســياق الوطنــي الشــامل الــذي يدعــو للنضــال 
ــذه  ــم ه ــنواصل دع ــذا س ــالل، ل ــد االحت ــلمي ض الس
ــاع  ــي بالدف ــع الدول ــن اجملتم ــة م ــات، واملطالب املؤسس

ــا. ــا وحقوقه ــن دوره ع

وانتقــد املوقــف الدولــي، ووصفــه بـــ »الباهــت«، وأنــه 
ــن  ــالل م ــه االحت ــوم ب ــا يق ــورة م ــن خط ــر ع »ال يعب

اســتهداف للناشــطني واملؤسســات األهليــة”.

ــى  ــوم عل ــالل الي ــرّأ االحت ــا ج ــد أن م ــاف: نعتق وأض
ــن  ــت م ــف الباه ــذا املوق ــو ه ــف، ه ــذا املوق ــدار ه إص
قبــل اجملتمــع الدولــي، والــذي ال يليــق بادعائهــم بأنهــم 

ــان. ــوق اإلنس ــن حق ــون ع ــون ويدافع يقف

ــل،  ــكل عاج ــرك بش ــي بالتح ــع الدول ــب اجملتم وطال
مضيفــاً »إننــا نتوقــع مــن املســؤولني الدوليــني وحتديــداً 
األمــني العــام لــألمم املتحــدة، واملفــوض الســامي حلقــوق 

اإلنســان، أن يكــون هنــاك موقــف واضــح”.96

بلديــة االحتــالل تصــادر 54 دومنــاً فــي حــي 
الطــور

وتوزع أوامر هدم وإخالء لعشرات املنازل

ــام  ــالل األي ــدس خ ــي الق ــالل ف ــة االحت ــت بلدي صادق
األخيــرة، علــى خطــة أســمتها »تطويــر منطقــة 
ــة  ــني العمال ــة »متك ــور، بحج ــي الط ــي ح ــل« ف عم
اجليــدة ورفــع مســتوى املعيشــة للســكان«، فــي 
ــة 45  ــادرة والبالغ ــي املص ــاب األراض ــد أصح ــني يؤك ح
دومنــاً، أن اخملطــط ال يخــدم البلــدة وإمنــا هــو جــزء مــن 

96  جريدة األيام
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مشــروع الطــرق اإللتفافيــة االســتيطانية لصالــح 
ــازل  ــرات املن ــدم عش ــي( وه ــارع األميرك ــروع )الش مش
الفلســطينية فــي نطــاق اخملطــط الــذي يتجاهــل 
وجــود املواطنــني فــي أراضيهــم بزعــم »املنفعــة 
العامــة«، ووصــف صبــري خويــص أحــد وجهــاء الطــور 
ــذا  ــرض ه ــال: »مت ع ــي، وق ــروع بالكارث ــا، املش ومختاره
اخملطــط علــى جلنــة تطويــر الطــور قبــل نحو 4 ســنوات 
وكان عبــارة عــن مشــروع أعدتــه شــركة خاصــة 
لعرضــه علــى األهالــي ثــم علــى البلديــة اإلســرائيلية 
للموافقــة عليــه«، مؤكــداً أن ذلــك لــم يتــم، وأضــاف 
أن اخملطــط غامــض وال يخــدم ســكان الطــور أصحــاب 
ــم،  ــدد وجوده ــم ويه ــل يضره ــني، ال ب ــي األصلي األراض
ــدداً  ــوال مه ــى مأه ــو 54 مبن ــط نح ــذا اخملط ــي ه فف

ــكان.  ــريد الس ــدم وتش باله

وتابــع خويــص: هنــاك بعــض املواطنــني أصحــاب هــذه 
ــذه  ــاً له ــوا ترخيص ــات وطلب ــوا باعتراض ــي تقدم املبان
ــر  ــذ عقــود وبعضهــم تلقــى أوام ــي القائمــة من املبان
ــم إلزال  ــم منه ــدم وقس ــر ه ــى أوام ــزء تلق ــالء وج إخ

ــدم«. ــر اله ــد وخط ــة التهدي ــت طائل حت

وأضــاف أن املســؤولني الذيــن أعــدوا اخملطــط، لــم 
ــي  ــكنياً ف ــى س ــود 54 مبن ــار وج ــني االعتب ــذوا بع يأخ
الشــقق  متعــددة  منهــا  كبيــر  املنطقــة، قســم 
ــرائيلي  ــروع اإلس ــي املش ــداً أن واضع ــق، مؤك والطواب
صممــوا وهندســوا ورســموا ونشــروا دون زيــارة املنطقة 
ــة  ــة أو دراس ــي اخلاص ــاب األراض ــع أصح ــاور م أو التش

ــة. ــا احمللي الدميغرافي

ــروع  ــط املش ــري ويخط ــف يج ــص: كي ــاؤل خوي وتس
ويقــر مــن البلديــة اإلســرائيلية دون أخــذ راي أصحــاب 
األراضــي واملنــازل فــي هــذا احلكــي املكتــظ باملواطنــني 
مناطــق  إقــرار  يجــري  وكيــف  الفلســطينيني؟ 
ــاور  ــة دون التش ــي خاص ــى أراض ــة عل ــة وجتاري صناعي
ــاريع؟  ــذه املش ــينفذ ه ــذي س ــن ال ــا؟ وم ــع أصحابه م

ــن؟ ــة م وملصلح

ولفــت إلــى أن البلديــة قامــت بإخطــار بعــض املصالــح 
بإخــالء  وأمرتهــم  املنطقــة  تلــك  فــي  التجاريــة 
ــض  ــاك برف ــاك إجم ــروع هن ــح املش ــم لصال محالته
ــم  ــب بعضه ــة الترهي ــف نتيج ــط »ولألس ــذه اخلط ه

ــراً«.  ــالء قس ــام باإلخ ق

وأوضــح خويــص أن البلديــة ومخططيهــا لــم يأخــذوا 
ــدات  ــور للوح ــي الط ــة ف ــة املاس ــار احلاج ــني االعتب بع
وهــم  املنظــم،  البنــاء  نســبة  وزيــادة  الســكنية 
ــرة  ــاظ الكبي ــة االكتظ ــدة وحال ــة البل ــون حاج يعلم

التــي تعيشــها، مضيفــاً، أن املنطقــة التــي يشــملها 
املشــروع منطقــة توســع طبيعــي كان مــن املفــروض أن 
تصنــف للبنــاء الســكني وخاصــة أن الطــور مكتظــة 
وتفتقــر لــكل أنــواع اخلدمــات وتوســيع الطــرق وإقامــة 
احلدائــق واملرافــق العامــة واملزيــد مــن املــدارس وريــاض 

ــة.  ــة املتهالك ــة املهلهل ــة التحتي ــال والبني األطف

ــع  ــاريع تق ــة للمش ــة اخملصص ــى أن املنطق ــدد عل وش
ــن  ــة م ــي قريب ــور وه ــردوب بالط ــة احل ــرقي منطق ش
ــط  ــذي يرب ــي« ال ــارع األميرك ــي »الش ــارع االلتفاف الش
منطقــة مزموريــا – احلاجــز العســكري جنــوب القــدس، 
ــواحرة، ووادي  ــي الس ــروراً مبنطقت ــم، م ــة الزعي مبنطق
ــتوطنات  ــط املس ــتيطاني يرب ــارع اس ــو ش ــدوم، وه ق
الشــرقية بالغــور وفــي القــدس الغربيــة ومــوازي 
ــزل  ــرة وع ــالق الدائ ــني« إلغ ــي »بيغ ــارع االلتفاف للش

ــة.97  ــة الغربي ــي الضف ــا ف ــن عمقه ــدس ع الق

ــخي  ــي س ــم كويت ــى دع ــل عل ــروا« حتص »األون
ــن ــة الالجئ ــي خدم ــتمرار ف ــاعدها باالس يس

أبرمــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 
ــة  ــي للتنمي ــدوق الكويت ــع الصن ــني م ــروا« اتفاق »األون
االقتصاديــة العربيــة، يقــدم الصنــدوق مبقتضاهــا 

ــني. ــاعدة الالجئ ــة ملس ــة مالي منح

ــارة  ــالل زي ــه خ ــا، أن ــان له ــي بي ــروا« ف ــرت »األون وذك
للكويــت، جــرى  الزارينــي  فيليــب  العــام  املفــوض 
ــون دوالر  ــة 1.5 ملي ــة بقيم ــى منحــة مالي االتفــاق، عل
أمريكــي لإســهام فــي متويــل برنامــج »األونــروا« 
الصحــي فــي اجلمهوريــة اللبنانيــة الــذي يهــدف إلــى 
ــي  ــة لالجئ ــة الصحي ــات الرعاي ــتمرار خدم ــان اس ضم
فلســطني هنــاك، وكذلــك ومنحــه أخــرى بقيمــة 
ــة  ــة البرامجي ــم املوازن ــي لدع ــون دوالر أمريك 20 ملي

العامــة للوكالــة للســنوات 2021 و2022.

وقالــت إن الدعــم الكويتــي »الســخي وغيــر العــادي«، 
الوكالــة علــى االســتمرار فــي توفيــر  سيســاعد 
ــي  ــطني ف ــي فلس ــة لالجئ ــانية احليوي ــات اإلنس اخلدم
لبنــان وســوريا واألردن وغــزة والضفــة الغربيــة، والتــي 

ــرقية.  ــدس الش ــمل الق تش

وحســب بيــان »األونــروا« فقــد وقــع االتفاقيــات كل مــن 
املديــر العــام للصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة 
العربيــة مــروان عبــد اهلل ثنيــان الغــامن، واملفــوض العــام 
ــدوق فــي  ــروا، خــالل حفــل جــرى فــي مقــر الصن لألون

الكويــت.

97  جريدة القدس
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وقالــت »األنــروا« إن الصنــدوق الكويتــي يعــد مؤسســة 
ــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط، وقــد لعــب دوراً  رائ
ــائه  ــذ إنش ــة من ــة الدولي ــود التنمي ــي جه ــالً ف فاع
فــي عــام 1961، وقالــت »لطاملــا كانــت الكويــت مانحــاً 
ــالل  ــن خ ــا وم ــالل حكومته ــن خ ــروا م ــاً لألون مهم
العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة الفاعلــة فــي اجملــال 
ــر  ــالل األحم ــدوق واله ــل الصن ــي مث ــوي واإلغاث التنم
الكويتــي وبيــت الــزكاة وجمعيــة صنــدوق إغاثــة 

ــة«. ــالمية العاملي ــة اإلس ــة اخليري ــى والهيئ املرض

ــت  ــن الكوي ــدم م ــم املق ــي الدع ــت أن إجمال وأوضح
للوكالــة منــذ إنشــائها وحتــى اليــوم بلــغ حوالــي 238 
مليــون دوالر أمريكــي، األمــر الــذي مكــن »األونــروا« مــن 
ــي  ــية لالجئ ــات األساس ــدمي اخلدم ــي تق ــتمرار ف االس

فلســطني فــي كل أرجــاء الشــرق األوســط.

وقــد قــام املفــوض العــام لـــ »األونــروا« فيليــب الزارينــي 
ــني،  ــتمرت يوم ــت اس ــتوى للكوي ــة املس ــارة رفيع بزي
ــاً  ــه مفوضــاً عام ــذ تعيين ــه من ــى ل ــه األول وهــي زيارت
ــتراتيجية  ــراكة االس ــز الش ــار تعزي ــي إط ــة، ف للوكال

ــا. بينهم

ــه اجتمــاع هــام مــع رئيــس  ــه كان ل ــي إن ــال الزارين وق
ــي  ــاح ف ــد لصب ــد احلم ــاح اخلال ــوزراء صب ــس ال مجل
قصــر بيــان، ومــع مــرزوق علــي الغــامن رئيــس مجلــس 
ــة  ــر اخلارجي ــاح وزي ــد الصب ــر احلم ــد ناص ــة، وأحم األم

ــوزراء. ــس ال ــؤون مجل ــة لش ــر الدول ووزي

كمــا التقــى بــدر الســعد رئيــس مجلــس إدارة الصندوق 
ــر  ــع املدي ــي، وم ــادي واالجتماع ــاء االقتص ــي لإمن العرب
االقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  للصنــدوق  العــام 
العربيــة مــروان عبــد اهلل ثنيــان الغــامن، ومــع الســيدة 
ــر  ــالل األحم ــة اله ــام جمعي ــني ع ــس أم ــا البرج مه
الكويتــي، وحضــر مأدبــة الغــداء الرســمية التــي 

ــة. ــرقة وزارة اخلارجي ــى ش ــا عل أقامته

ــع  ــي جمي ــام، ف ــوض الع ــروا«، إن املف ــان »األون ــال بي وق
اجتماعاتــه، أكــد أن الدعــم الهــام مــن دولــة الكويــت 
ــى  ــة عل ــن احملافظ ــة م ــيمكن الوكال ــاتها س ومؤسس

ــطني. ــي فلس ــة لالجئ ــا احليوي خدماته

ــوم  ــه الي ــذي قدمت ــي ال ــي اإلضاف ــم املال ــال »الدع وق
دولــة الكويــت وصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصادية 
العربيــة لألونــروا سيســمح لهــا بتوســيع مــدى 
اســتجابتها الطارئــة لالجئــي فلســطني فــي املنطقــة 

ــد – 19«.98 ــة كوفي ــالل جائح خ

98  جريدة القدس

ــق  ــالل بح ــرار االحت ــد ق ــات ض ــل اإلدان تواص
بتصنيفهــا  املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات 

»إرهابيــة«  كمنظمــات 

تواصــل أمــس اإلدانــات ضــد قــرار االحتــالل بحــق 
 6 الـــ  الفلســطينية  املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات 
بتصنيفهــا كمنظمــات »إرهابيــة«، حيــث اعتبــرت 
ــذا  ــانية ه ــات إنس ــطينية ومنظم ــل الفلس الفصائ
القــرار بأأنــه محاولــة لتقويــض عمــل هذه املؤسســات 

بفضــح ممارســات االحتــالل.

مــن جانبهــا قالــت وزيــرة اخلارجيــة واملغتربــني إن 
ــة  ــتوى فظاع ــي ملس ــة ال ترتق ــة املعلن ــف الدولي املواق
ــي، وال  ــع املدن ــات اجملتم ــد منظم ــالل ض ــاب االحت إره
ــتمرة  ــم املس ــة اجلرائ ــورة وفظاع ــع خط ــب م تتناس

ــعبنا. ــق ش بح

وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان صــدر عنهــا أمس الســبت، 
أن قــرار دولــة االحتــالل تصنيــف 6 منظمــات حقوقيــة 
عدوانــا  بشــكل  إرهابيــة  كنظمــات  فلســطينية 

ــا«. ــه، وقوانينه ــعبنا، ودولت ــى ش ــاً عل صارخ

وأشــارت إلــى أن هــذه املواقــف غيــر كافيــة، ولــم تخرج 
عــن املألــوف، فإعــالن الواليــات املتحــدة األميركيــة عــن 
»قلقهــا« بــني احلــني واآلخــر مــن الســلوك االســتعماري 
ــر  ــرح الكثي ــل يط ــرائيلي املتواص ــتيطاني اإلس واالس
ــة« هــذا  ــر« و«فاعلي مــن التســاؤالت حــول مــدى »تأثي
القلــق الــذي تعــرف عنــه أيضــاً العديــد مــن الــدول في 
إجبــار دولــة االحتــالل علــى وقــف انتهــاكات وجرائمهــا.

ــن  ــي م ــع الدول ــال اجملتم ــرورة انتق ــى ض ــدت عل وأك
مربــع البيانــات الشــكلية والصوريــة إلــى الفعــل 
احلقيقــي واخلطــوات امللزمــة القــادرة علــى كبــح 

جمــاح االحتــالل.99 

مســؤول حكومــي: نواجــه »أصعــب« وضــع مالــي منــذ 
قيــام الســلطة الفلســطينية

وصــف مســؤول حكومــي فلســطيني أمــس )الســبت( 
ــام  ــذا الع ــطينية ه ــة الفلس ــي للحكوم ــع املال الوض
بأنــه »األصعــب« منــذ قيــام الســلطة الفلســطينية.

وقــال مستشــار رئيــس الــوزراء الفلســطيني اســطفان 
ســالمة للصحفيــني فــي رام اهلل، إن مــا ســيصل إلــى 
احلكومــة الفلســطينية مــع نهايــة العــام اجلــاري 
ــة  ــى اخلزين ــادة إل ــي الع ــل ف ــا يص ــاوز %10 مم ــن يتج ل

ــطينية. الفلس
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األراضــي  فــي  املشــاريع  دعــم  أن  ســالمة  وذكــر 
ــى أن  ــيراً إل ــر، مش ــم يتأث ــتمر ول ــطينية مس الفلس
ــب  ــق بدفــع الروات ــة فيمــا يتعل دعــم املانحــني للخزين
ومعاشــات األســر الفقيــرة والفاتــورة التشــغيلية 

ــداً.  ــر ج ــكل كبي ــر بش ــة تأث للحكوم

وتوقــع ســالمة أن تشــهد احلكومــة الفلســطينية 
»انفراجــه« فــي الوضــع املالــي مــع بدايــة العــام 
القــادم، مؤكــداً أهميــة الدعــم األوروبــي للخزينــة 
ــة. ــباب فني ــاري ألس ــام اجل ــر الع ــذي تعث ــطينة ال الفلس

أن  مــن  فلســطينيون  مســؤولون  حــذر  أن  وســبق 
الســلطة الفلســطينية تعانــي مــن أزمــة ماليــة 
خانقــة بســبب خصــم إســرائيل امــوال الضرائــب 
ــد  ــا اجلدي ــروس كورون ــرض في ــة م ــطينية وأزم الفلس

)كوفيــد – 19( وتراجــع الدعــم اخلارجــي. 

وأفــادت بيانــات صــادرة عــن وزارة املاليــة الفلســطينية 
قبــل أيــام يتراجــع الدعــم واملنــح واملســاعدات املاليــة 
املقدمــة للخزينــة العامــة بنســبة 89.6 % بواقــع 31.5 
مليــون دوالر خــالل الشــهور الثمانيــة األولــى مــن 2021 

مقابــل الفتــرة املقابلــة العــام املاضــي. 

إلــى ذلــك، أعلــن ســالمة أن رئيس الــوزراء الفلســطيني 
ــة  ــة أوروبي ــني جول ــداً اإلثن ــيبدأ غ ــتية س ــد اش محم
ــكتلندا  ــمبورغ واس ــل ولوكس ــمل بروكس ــة تش مهم

ــي. ــي واملال ــم السياس ــب الدع لطل

ــؤولني  ــه مس ــالل جولت ــيلتقي خ ــتية س ــال إن اش وق
فــي االحتــاد األوروبــي وســتتركز املباحثــات علــى قضايــا 
تتعلــق بإحيــاء عمليــة الســالم مــع إســرائيل ودور 
ــم  ــة الدع ــى مواصل ــة إل ــك، باإلضاف ــي ذل ــاد ف االحت
الفلســطينية.  للســلطة  والتنمــوي  االقتصــادي 
ــطيني  ــوزراء الفلس ــس ال ــى أن رئي ــالمة إل ــار س وأش
ــاخ  ــر املن ــي مؤمت ــاركته ف ــالل مش ــة خ ــيلقي كلم س
فــي اســكتلندا نهايــة الشــهر تتعلــق بـــ »التعديــات« 
اإلســرائيلية علــى البيئــة الفلســطينية التــي تشــمل 

األرض وامليــاه.100 

االثنن 25/10/2021

مناقصــات لبنــاء 5531 وحــدة اســتيطانية 
جديــدة، واملصادقــة األربعــاء علــى 3441 أخــرى

ــاء  ــات لبن ــس، مناقص ــالل، أم ــلطات االحت ــت س طرح
ــة  ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس ــو 1355 وح نح
الغربيــة، فــي الوقــت الــذي أكــدت فيــه حركــة 
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احلاليــة،  اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  اآلن«،  »الســالم 
تواصــل سياســة الضــم التــي كان ينتهجهــا بنيامــني 

ــو. نتنياه

ــي  ــرائيلية، ف ــاء اإلس ــكان والبن ــت وزارة اإلس ــد قال فق
بيــان: إن »مناقصــات 1355 وحــدة ســكنية فــي بلــدات 
يهــودا والســامرة )مســتوطنات الضفــة الغربيــة(، 
ــني«،  ــف إلك ــكان زئي ــر اإلس ــراف وزي ــت إش ــرت حت نش

ــا. ــة عليه ــات النهائي ــي املوافق ــد تلق بع

الوحــدات  بنــاء  ســيتم  الــوزارة،  بيــان  وبحســب 
اجلديــدة فــي ســبع مســتوطنات هــي: 346 وحــدة 
ــتوطنة  ــي مس ــل«، و102 ف ــت إي ــتوطنة »بي ــي مس ف
»غيفــع  فــي  و96  »أريئيــل«،  فــي  و729  »إلكانــا«، 
بنيامــني«، و57 فــي »عمانوئيــل«، و22 فــي »كارنــي 

 شومرون«، وواحدة في »بيتار عيليت”. 
كمــا أعلنــت الــوزارة تســويق 1500 وحــدة اســتيطانية 
جديــدة فــي غــور األردن خــالل الســنوات اخلمــس 

ــة. القادم

ــاء واإلســكان اإلســرائيلي،  ــر البن ــال وزي ــه، ق مــن جهت
فــي بيــان صــدر عــن مكتبــه، أمــس: إن »تعزيز وتوســيع 
ــة وفــي صلــب  االســتيطان أمــر ضــروري ومهــم للغاي

املشــروع الصهيونــي”.

ــي  ــاء ف ــد البن ــن جتمي ــة م ــرة طويل ــد فت ــاف: »بع وأض
ــرح  ــب بط ــة(، أرح ــة الغربي ــامرة )الضف ــودا والس يه
ــكنية«؛  ــدة س ــن 1000 وح ــر م ــاء أكث ــات لبن مناقص
االســتيطان  علــى  احلفــاظ  بـ«مواصلــة  متعهــداً 

وتعزيــزه”.

فــي اإلطــار، تعتــزم حكومــة االحتــالل، املصادقــة علــى 
ــة  ــي الضف ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس ــاء 1443 وح بن
الغربيــة، وذلــك خــالل جلســة ســتنعقد يــوم األربعــاء 
املقبــل؛ للمصادقــة علــى مخطــط البناء االســتيطاني 

الضخــم.101

»الهــروب  عمليــة  أســرى  اعتقــال  متديــد 
العظيــم« وجنــود االحتــالل يعتــدون علــى 

والقــادري الزبيــدي 

اعتــدى عــدد من أفــراد وحــدة »نحشــون« التابعــة إلدارة 
ســجون االحتــالل، أمس، علــى األســيرين زكريــا الزبيدي 
ويعقــوب القــادري، داخــل قاعــة احملكمــة اإلســرائيلية 
ــد اعتقالهمــا وأســرى  فــي الناصــرة، حيــث جــرى متدي
عمليــة »الهــروب الكبيــر« مــن ســجن »جلبــوع« لغاية 

الثامــن مــن الشــهر املقبــل.
101  جريدة األيام
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ــو مــن جلســة احملكمــة، اعتــداء  وأظهــر مقطــع فيدي
عناصــر مــن وحــدة »نحشــون« علــى األســيرين الزبيدي 
والقــادري، عندمــا حــاوال رفــع شــارة النصــر أمــام 
ــع  ــة م ــادات كالمي ــط مش ــني، وس ــات الصحافي عدس
ــيرين  ــوا باألس ّــن أحاط ــدة مم ــك الوح ــر تل ــراد عناص أف

ــات. ــن كل اجله م

وقــال رســالن محاجنــة محامــي هيئــة شــؤون األســرى 
أّجلــت محاكمــة  واحملرريــن: إن محكمــة االحتــالل 
ــجن  ــن س ــم م ــوا حريته ــذي انتزع ــتة ال ــرى الس األس
»جلبــوع« فجــر الســادس مــن أيلــول املاضــي، وخمســة 

ــة الثامــن مــن الشــهر املقبــل. ــن لغاي آخري

ــن  ــدت م ــة عق ــة احملاكم ــأن جلس ــة ب ــاد محاجن وأف
ــة  ــراءة الئح ــرى، وق ــؤالء األس ــال ه ــد اعتق ــل متدي أج
ــرى  ــى أن األس ــيراً إل ــم، مش ــة ضده ــام املوجه االته
الـــ 11 حضــروا وجاهيــاً حملكمــة االحتــالل فــي مدينــة 

ــرة. الناص

ــم  ــم ه ــد توقيفه ــرى متدي ــن ج ــرى الذي ــنّي أن األس وب
محمــود العارضــة، ومحمــد العارضة، وأيهــم كممجي، 
ومناضــل نفيعــات، وزكريــا الزبيــدي، ويعقــوب القــادري، 
إضافــة إلــى خمســة أســرى آخريــن هــم محمــود أبــو 
ــد  ــر، ومحم ــو بك ــي أب ــي، وعل ــي مرع ــرين، وقص إش
ــلطات  ــم س ــن تتهمه ــرادات، الذي ــاد ج ــر، وإي ــو بك أب
االحتــالل مبســاعدة األســرى الســتة وإخفــاء معلومــات 

حــول مخطــط »الهــروب الكبيــر« مــن األســر.

وقــّدم محامــي الدفــاع عــن األســير الزبيــدي، التماســاً 
للمحكمــة »العليــا« اإلســرائيلية ضد ظــروف اعتقاله، 
مطالبــاً بإخراجــه مــن العــزل االنفــرادي، فيمــا اشــتكى 
ــى  ــه، إل ــل زنزانت ــادة داخ ــاء ووس ــود غط ــدم وج ــن ع م
ــا«  ــف »الكانتين ــات املقص ــن خدم ــه م ــب حرمان جان

ــة. ــتخدام األدوات الكهربائي ــة واس ــارات العائلي والزي

وذكــرت هيئــة البــث اإلســرائيلية »كان 11« أن محامــي 
الزبيــدي شــدد فــي االلتمــاس علــى أن العقوبــات التــي 
ــع  ــه، تنب ــالل بحق ــجون االحت ــة س ــا مصلح تفرضه
ــي  ــلهم ف ــن فش ــاط م ــجانني باإلحب ــعور الس ــن ش م

إحبــاط عمليــة »جلبــوع”.

بــني  وقعــت  مشــادة  أن  إلــى   »11 »كان  وأشــارت 
األســيرين الزبيــدي والقــادري مــن جهــة، وعناصــر 
وحــدة »نحشــون« املكلفــة احلراســة مــن جهــة أخــرى، 
وذلــك بعــد أن صــدرت تعليمــات مبنــع ظهــور األســرى 

ــالم. ــائل اإلع ــات وس ــام عدس أم

وقــال الزبيــدي أمــام محكمــة الناصــرة، أمــس: »أنتقــل 

ــاء، وال  ــف، ال كهرب ــزل، ال مقص ــى الع ــزل إل ــن الع م
شــيء، أفضــل شــيء أننــي توقفت عــن التدخــني، ال أرى 

ــاق”. ــجن ال يط ــي الس ــام ف ــور، والطع الن

وكانــت قــوات االحتــالل أعــادت اعتقــال األســيرين 
الزبيــدي ومحمــد العارضــة قــرب قريــة أم الغنــم فــي 
منطقــة اجلليــل األســفل فــي احلــادي عشــر مــن أيلــول 
املاضــي، واألســيرين القــادري ومحمــود العارضــة قبــل 
يــوم واحد فــي الناصــرة، واألســيرين كممجــي ونفيعات 
فــي التاســع عشــر مــن ذات الشــهر فــي مدينــة جنــني، 
وذلــك بعــد متكنهــم مــن انتــزاع حريتهــم عبــر نفــق مت 

حفــره أســفل ســجن »جلبــوع«.102

فتــح  بإعــادة  واشــنطن  يطالــب  الرئيــس 
دورة  بعقــد  قــرار  األميركيــة  القنصليــة 
مؤسســات  وتفعيــل  املركــزي  للمجلــس 

ملنظمــة  ا

ــد،  ــس األح ــاء أم ــاس، مس ــود عب ــس محم ــرأس الرئي ت
ــاء  ــاركة أعض ــطينية، مبش ــادة الفلس ــاً للقي اجتماع
اللجنتــني التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ــل  ــاء العامــني لفصائ ــة حلركــة »فتــح«، واألمن واملركزي
والشــخصيات  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 

ــة. ــزة األمني ــادرة األجه ــتقلة، وق املس

وأشــار الرئيــس إلــى أن هــدف هــذا االجتمــاع هــو 
ــف  ــق باملوق ــا يتعل ــة فيم ــداث املتالحق ــة األح متابع
ــكل  ــام ب ــيء، وق ــي كل ش ــل ف ــذي أوغ ــرائيلي ال اإلس
األعمــال اخملالفــة للقانــون الدولــي مــن اســتيطان 
الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  اســتعماري فــي جميــع 
املبــارك،  األقصــى  املســجد  واقتحــام  والقــدس، 
ــدم  ــال وه ــل واعتق ــال قت ــي، وأعم ــجد اإلبراهيم واملس

منــازل املواطنــني. 

وطالــب الرئيــس اإلدارة األميركيــة بتنفيــذ مــا وعــدت 
ــي  ــة ف ــة األميركي ــاح القنصلي ــادة افتت ــن إع ــه م ب
القــدس الشــرقية والتــي هــي امتــداد للقنصليــة 
التــي افتتحــت عــام 1844 فيهــا، وإعــادة افتتــاح ممثليــة 
منظمــة التحريــر فــي واشــنطن، إضافــة إلــى تنفيــذ 
ــه اإلدارة  ــذي فرضت ــي ال ــار املال ــاء احلص ــا بإنه وعوده
الســابقة علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

والشــعب الفلســطيني.

وتابــع الرئيــس عبــاس، إن هــذا االجتمــاع يأتــي تتويجــا 
التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  الجتمــاع 
ــة حلركــة فتــح، وطلــب مــن  ــة املركزي واجتمــاع اللجن
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ــب  ــن نائ ــت، وم ــح رأف ــة صال ــة التنفيذي ــو اللجن عض
رئيــس احلركــة، عضــو اللجنــة املركزيــة محمــود 
عــن  شــامالً  تقريــراً  منهمــا  كل  تقــدمي  العالــول 
ــدء  ــى ب ــزت عل ــي ترك ــا، والت ــني ومخرجاتهم االجتماع
ــة  ــل منظم ــني فصائ ــامل ب ــي وش ــي وثاث ــوار ثنائ ح
التحريــر لتعزيــز وحدتهــا الوطنيــة فــي إطــار املنظمــة، 
متهيــداً حلــوار وطنــي شــامل بــني اجلميــع مبــا فــي ذلــك 
حركتــي حمــاس واجلهــاد اإلســالمي إلنهــاء االنقســام 
ــزم  ــة تلت ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــض، وتش البغي
الدوليــة،  بالشــرعية  فيهــا  املشــاركة  الفصائــل 
وتعمــل علــى توحيــد شــطري الوطــن، وإعــادة اإلعمــار 
ــه.103  ــروض علي ــار املف ــاء احلص ــزة وإنه ــاع غ ــي قط ف

احلكومــة جتتمــع فــي بيــت حلــم وتقــر مشــاريع 
دوالر  مليــون   80 مــن  بأكثــر  للمحافظــة  تطويريــة 

الفلســطينية أمــس جلســتها  عقــدت احلكومــة 
ــس  ــرى رئي ــم، وأج ــت حل ــة بي ــي مدين ــبوعية ف االس
ــي  ــة ف ــة جول ــب اجللس ــتية، عق ــد اش ــوزراء محم ال
احملافظــة، وضــع فيهــا حجــر األســاس ملبنــى محافظــة 
ــد، وتفقــد مــكان إقامــة املستشــفى  بيــت حلــم اجلدي
الفعاليــات  والتقــى  الدوحــة،  بلــدة  الهنــدي فــي 
التنظيميــة والشــعبية واجملتمعيــة فــي قصــر املؤمترات 
ــن عــن  ــى احتياجــات احملافظــة، كمــا وأعل واســتمع إل
مشــروع لفتــح شــارع رديــف لطريــق وادي النــار من قبل 
مســتثمر، وأن اســتخدامه )الطريــق اجلديــد(، ســيكون 
ــائقني. ــن الس ــلوكه م ــد س ــن يري ــل م ــن قب ــاً م مدفوع

واتخــذ مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي ختــام 
التاليــة:  القــرارات  جلســته 

حلــم  بيــت  حملافظــة  تطويريــة  مشــاريع  اعتمــاد 
ــة  ــات الصح ــمل قطاع ــون دوالر، تش ــوق )80( ملي تف
والتعليــم واالقتصــاد والزراعــة والكهربــاء واملــاء والطرق 
ــة. ــة الوطني ــة التنمي ــار خط ــن إط ــالت، ضم واملواص

بــدء العمــل علــى تنفيــذ خطــة تشــغيل مستشــفى 
الــكادر  فلســطني احلكومــي، مبــا يشــمل تهيئــة 

ــة.  ــدرة الكهربائي ــع الق ــري ورف البش

ــات  ــداد اخملطط ــقف إلع ــي بس ــغ مال ــص مبل تخصي
ــم. ــت حل ــة بي ــى محافظ ــية ملبن ــم الهندس والتصامي

اعتمــاد حزمــة مــن املشــاريع التطويريــة والدعــم املالي 
ــة  ــن جائح ــرة م ــال املتأث ــاب األعم ــركات وأصح للش

ــا فــي احملافظــة. كورون

103  جريدة القدس

ــي  ــة ف ــت التنموي ــن املبادرات ــدد م ــى ع ــة عل املصادق
وعيــادة  مدرســة  بنــاء  مثــل  الرشــايدة،  منطقــة 

متنقلــة. 

ــل  ــة حتصي ــل صالحي ــي لنق ــروع التجريب ــدء باملش الب
ضريبــة األمــالك إلــى عــدد مــن الهيئــات احملليــة، 
ــهيل  ــة وتس ــتدامة املالي ــر االس ــن توفي ــا م لتمكينه

ــني. ــات للمواطن ــدمي اخلدم تق

التنســيب للرئيــس لتخصيــص عــدد مــن قطــع 
عليهــا خلدمــة  مــدارس  إقامــة  لغايــات  األراضــي 

احملليــة.  واجملتمعــات  النائيــة  املناطــق 

املوافقــة علــى أذونات الشــراء لعــدد من الفلســطينيني 
غيــر احلاملني لبطاقــة الهوية الفلســطينية. 

إحالــة عدد مــن األنظمــة للدوائــر احلكومية لدراســتها 
وإبــداء املالحظــات عليها.

ــي  ــتية ف ــد اش ــور محم ــوزراء، الدكت ــس ال ــال رئي وق
مســتهل جلســة احلكومــة، أنــه يتوجــب علــى العالــم 
تدفيــع اســرائيل ثمــن عدوانهــا علــى شــعبنا، خاصــة 
ــدات  ــتوطنات والوح ــاء املس ــرة لبن ــة األخي ــذه املوج ه

ــتيطانية. االس

وأكــد اشــتية رفــض مجلــس الــوزراء قــرار تصنيــف 6 
مؤسســات فلســطينية كمنظمــات إرهابيــة، وطالــب 
ــي  ــرار املناف ــذا الق ــذ ه ــف تنفي ــل لوق ــم بالتدخ العال
للقوانــني الدوليــة، مشــدداً علــى أن هــذه املؤسســات 
ــاً  ــى دعم ــون وتتلق ــار القان ــن إط ــا ضم ــجلة لدين مس

دوليــاً، ولهــا شــراكات عامليــة.

ــم  ــت حل ــة بي ــأن »محافظ ــوزراء إلي ــس ال ــار رئي وأش
بحاجــة إلــى مستشــفى جديــد، وســيكون فــي بلديــة 
الدوحــة، كمــا أعلــن بــدء العمل قريبــاً في مستشــفى 
ــيتم  ــم، وس ــت حل ــرق بي ــة ش ــي حرمل ــطني ف فلس

ــك. ــاز ذل ــة بإجن ــف وزارة الصح تكلي

وقــدم رئيــس ســلطة الطاقــة املهنــدس ظافــر ملحــم 
املشــاريع املنــوي تنفيذهــا فــي احملافظــة، وتتعلــق 
ببنــاء محطــة حتويــل ضغــط عــال بقــدرة 100 ميجــا 
ــوط  ــاء خط ــون دوالر، وبن ــة 15 ملي ــر بقيم ــت أمبي فول
ــى  ــة إل ــني دوالر، إضاف ــة 5 مالي ــد بقيم ــبكات تزوي وش
ــرك  ــي ب ــي ف ــن نظــام شمس ــة م ــة الثاني ــاء املرحل بن

ــف دوالر. ــة 500 أل ــليمان بقيم س

ــب  ــك بتركي ــدارس، وذل ــج امل ــتكمال برنام ــك اس وكذل
أنظمــة طاقــة شمســية لعشــرين مدرســة فــي 
احملافظــة، إضافــة إلــى مشــاريع إزالــة خطــر وحتســني 
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ــف دوالر.104 ــة 1.5 أل ــبكات بقيم ــعة الش وتوس

مبعــوث أمنــي إســرائيلي إلــى واشــنطن لتقدمي 
معلومات حول املؤسســات الفلســطينية 

مــن املقــرر أن يتوجــه مبعــوث خــاص مــن جهــاز 
األمــن العــام اإلســرائيلي »الشــاباك«، وممثــل عــن وزارة 
ــأن  ــة بش ــام املقبل ــي األي ــنطن ف ــى واش ــة، إل اخلارجي
واألهليــة  احلقوقيــة  املؤسســات  قضيــة تصنيــف 

الفلســطينية بأنهــا »إرهابيــة«.

وبحســب موقــع »واي نــت« العبــري، فــإن املبعــوث 
ــا  ــى بأنه ــتخباراتية ادع ــواد اس ــيحمل م ــاص س اخل
ــك  ــورط تل ــه »ت ــل عن ــا قب ــع م ــكل قاط ــت بش تثبت

املؤسســات باجلبهــة الشــعبية«. 

وقال مســؤول أمنــي إســرائيلي، إن املواد االســتخباراتية 
ال تــدع مجــاالً للشــك وهــي تظهــر بشــكل ملمــوس 
ــات  ــك املؤسس ــني تل ــرة ب ــة مباش ــود صل ــت وج وتثب
أمنيــة  وكانــت مصــادر  الشــعبية.  مــن  وقيــادات 
إســرائيلية ادعــت أن واشــنطن متتلــك تلــك املعلومــات 
ــرار  ــالن الق ــل إع ــبقاً قب ــا مس ــا عليه ــه مت إطالعه وأن
ــى  ــا نف ــس، فيم ــي غانت ــش بيت ــر اجلي ــل وزي ــن قب م
املتحــدث باســم اخلارجيــة األميركيــة أي علــم لبــالده 

ــك.105  بذل

ــرار  ــن ق ــة تدي ــات بلجيكي ــات وجمعي منظم
إســرائيل اعتبــار 6 مؤسســات فلســطينية 

ــه ــو إللغائ ــة« وتدع ــا »إرهابي بأنه

ــة، عــن إدانتهــا  ــات بلجيكي أعلنــت منظمــات وجمعي
ــان  ــوق إنس ــات حق ــار 6 مؤسس ــرائيل اعتب ــرار إس ق

ــة”. ــا »إرهابي ــطينية بأنه فلس

وأكــد املنظمــات فــي بيــان لهــا، اليــوم االثنــني، 
دعمهــا وتضامنهــا مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي 
ــى  ــي إل ــاد األوروب ــكا واالحت ــة بلجي ــطيني، داعي الفلس
ــور. ــى الف ــراء عل ــذا اإلج ــاء ه ــرائيل بإلغ ــة إس مطالب

ــًدا  ــان: يعــد هــذا القــرار اإلســرائيلي تصعي ــع البي وتاب
ــذ  ــن من ــي تُش ــهير الت ــة التش ــبوق حلمل ــر مس غي
ــوق  ــرائيل حلق ــاكات إس ــاد انته ــرمي انتق ــنوات لتج س

ــان. اإلنس

وقالــت املنظمــات: »ال تريــد إســرائيل تقليــص »الفضاء 
ــب  ــة فحس ــي احمللي ــع املدن ــات اجملتم ــي« ملؤسس املدن

104  جريدة القدس

105  جريدة القدس

بــل تريــد تدميرهــا بالكامــل”.106

الثالثاء 26/10/2021

»العليــا« االســرائيلية تنظــر فــي التمــاس 
ــلوان ــن س ــا م ــرار اخالئه ــد ق ــك ض ــة الدوي عائل

اســتمعت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية إلــى التمــاس 
ــي  ــا ف ــن منزله ــا م ــرار طرده ــد ق ــك ض ــة الدوي عائل

ــلوان. ــدة س ــوى ببل ــن اله ــي بط ح

ويرجــح أن تصــدر احملكمــة قرارهــا بشــأن التمــاس 
ــة. ــام القادم ــالل األي ــة خ العائل

وقــال احملامــي حســام صيــام، محامــي عائلــة الدويــك، 
إلــى مواقــف  اســتمعت  احملكمــة  إن  للصحافيــني 
ــرار  ــد ق ــك ض ــة الدوي ــاس عائل ــأن التم ــراف بش األط
طردهــا مــن منزلهــا الــذي تقيــم فيــه منــذ أكثــر مــن 

ــاً. 60 عام

وأضــاف: »نحــن اآلن بانتظــار قــرار احملكمــة بقبــول 
ــه  ــيكون ل ــرار س ــا أن الق ــه علم ــتئناف أو رفض االس
ــوى«. ــن اله ــي بط ــي ح ــكان ف ــل الس ــى كام ــره عل تأثي

ــك  ــة الدوي ــن عائل ــط ع ــم فق ــن ال نتكل ــع: »نح وتاب
ــة تتعلــق بحــي كامــب تتجــاوز  فهــذه قضيــة محوري
مســاحته 5 دومنــات وأي قــرار ســيكون لــه تأثيــر علــى 

ــي«. ــي احل ــون ف ــخص يقيم ــاة 700 ش حي

ــار  ــت رأي املستش ــت طلب ــة كان ــى أن احملكم ــت إل ولف
ــدم  ــرر ع ــه ق ــرائيلية إال أن ــة اإلس ــي للحكوم القضائ
ــأن.107 ــذا الش ــي أي رأي به ــن يعط ــه ل ــال إن ــل وق التدخ

ــالل  ــالل خ ــع االحت ــات م ــي مواجه ــات ف إصاب
ــات اقتحــام هــدم منشــآت فــي األغــوار  عملي

ــاء فــي دومــا ويطــا وإخطــارات بوقــف البن

ــاق، أمــس، خــالل مواجهــات  أصيــب العشــرات باالختن
أعقبــت عمليــات اقتحــام شــنتها قــوات االحتــالل فــي 
ــاحة  ــني وس ــا غرفت ــت خالله ــدة، هدم ــات ع محافظ
ألعــاب فــي مدرســة باألغــوار الشــمالية، وخيمــة 
ــي  ــا ف ــاه وطريًق ــط مي ــت خ ــا، وجرف ــافر يط ــي مس ف
ــد  ــزال ًقي ــدم 12 من ــرت به ــها، وأخط ــة نفس املنطق
اإلنشــاء فــي قريــة دومــا، فــي الوقــت الــذي واصــل فيــه 
املســتوطنون جرائمهــم بحــق قاطفــي الزيتــون والرعاة 
ــا  ــدوا خالله ــلفيت، واعت ــس وس ــي نابل ــي محافظت ف

106  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

107  جريدة األيام
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علــى عــدد منهــم بالضــرب والغــاز، فيمــا ســرق آخــرون 
ــام. ــع أغن ــرقة قطي ــوا س ــة، وحاول ــدات زراعي مع

ــرات  ــب العش ــني، أصي ــوب جن ــد، جن ــدة يعب ــي بل فف
ــالل. ــوات االحت ــع ق ــات م ــالل مواجه ــاق، خ ــاالت اختن بح

ــالل اقتحمــت  ــوات االحت ــة أن ق وذكــرت مصــادر محلي
البلــدة، ودهمــت منــزال ًواعتقلــت شــابني، مــا أدى 
إلــى انــدالع مواجهــات أطلــق خاللهــا جنــود االحتــالل 
ــى  ــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، مــا أدى إل قناب

ــاق. ــاالت اختن ــرات بح ــة العش إصاب

ــون  ــب مواطن ــني، أصي ــوب جن ــون، جن ــدة ميثل ــي بل وف
باالختنــاق، خــالل مواجهــات أعقبــت اقتحــام قــوة مــن 

جيــش االحتــالل البلــدة.108

االحتــالل يســتأنف جتريــف املقبــرة اليوســفية 
وعشــرات املقدســين يــؤدون الصــالة باملــكان

التجريــف  أعمــال  أمــس  االحتــالل  قــوات  جــددت 
فــي املقبــرة اليوســفية، املالصقــة ألســوار البلــدة 
القدميــة فــي القــدس احملتلــة، وقــال رئيــس جلنــة رعايــة 
املقابــر اإلســالمية فــي القــدس مصطفــى أبــو زهــرة، 
إن طواقــم بلديــة االحتــالل ومــا تســمى »حمايــة 
الطبيعــة«، شــرعت بطمــس أجــزاء مــن املقبــرة 
وشــواهد القبــور، بعــد أن دمــرت عــدداً منهــا ونبشــتها 
ــي  ــيني صالت ــرات املقدس ــي، وأدى عش ــبوع املاض األس
املغــرب والعشــاء علــى مدخــل املقبــرة، وقــرب نصــب 
اجلنــدي اجملهــول، اســتجابة لدعــوة جلنــة رعايــة شــؤون 
ــتئناف  ــى اس ــاً عل ــك احتجاج ــالمية، وذل ــر اإلس املقاب
مشــروع  إلقامــة  متهيــداص  وتســييجها  جتريفهــا 

ــا. ــة« مكانه ــة توراتي »حديق

ومنعــت شــرطة االحتــالل عشــرات العائالت املقدســية 
مــن دخــول املقبــرة ومــن زيــارة قبــور ذويهــم فــي املقبرة 
واعتــدت علــى عــدد مــن الشــبان بالضــرب واالعتقــال 
املؤقــت ملنعهــم مــن التصــدي لعمليــات التجريــف.109 

6 معتقلــني يواصلــون إضرابهــم وســط مخــاوف علــى 
حياتهــم ومصلحــة ســجون االحتــالل تنهــي عــزل 26 

أســيراً مــن »اجلهــاد«.

عــن  املفتــوح  إضرابهــم  أمــس،  أســرى،   6 واصــل 
ــاً  ــرائيلي، رفض ــالل اإلس ــجون االحت ــي س ــام ف الطع
العتقالهــم اإلداري، أقدمهــم األســير كايد الفســفوس 
املضــرب منــذ 103 أيــام، فيمــا اســتمرت فعاليــات 

108  جريدة األيام
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الدعــم واإلســناد اجلماهيــري لهــم، بينمــا أنهــت إدارة 
مصلحــة الســجون، عــزل 26 أســيراً مــن حركــة اجلهــاد 
ــقلن  ــجون عس ــي س ــني ف ــوا معزول ــالمي، كان اإلس

ــة. ــب واجللم والنق

جانــب  إلــى  الطعــام  عــن  املضربــون  واألســرى 
الفســفوس، هــم: مقــداد القواســمة منــذ »96 يومــاً«، 
ــواش  ــو ه ــام أب ــاً«، وهش ــذ »78 يوم ــراج من ــالء األع وع
ــاً«،  ــذ 62 يوم ــر من ــو عك ــادي أب ــاً«، وش ــذ »69 يوم من

ــاً«. ــذ »33 يوم ــي من ــاد الهرمي وعي

ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي لهيئ ــار اإلعالم ــار املستش وأش
ــير  ــام األس ــى انضم ــه، إل ــد رب ــن عب ــن، حس واحملرري
راتــب حريبــات لإضــراب عــن الطعــام منــذ »16 يومــاً« 

ــاً مــع األســرى الـــ 6 فــي عــزل »مجــدو«. تضامن

وحــذر عبــد ربــه مــن خطــورة الوضــع الصحــي 
لألســيرين كايــد الفســفوس الــذي يقبــع مبستشــفى 
فــي  يقبــع  الــذي  القواســمي  ومقــداد  »بــرزالي«، 
تعرضهمــا  إمكانيــة  مــن  »كبــالن«،  مستشــفى 
ــا،  ــهاد أحدهم ــة، أو استش ــة مفاجئ ــة صحي النتكاس
بســبب تعرضهمــا للتشــنجات واالصفــرار والهــزل 
ــي  ــاد ف ــاض احل ــق، واالنخف ــى النط ــدرة عل ــزل الق وع

نســبة الســوائل باجلســم.

وقــال، إن أهالــي األســرى املضربــني يتعرضــون إلــى 
ــلطات  ــاذ س ــم اتخ ــم، رغ ــارة ذويه ــي زي ــق ف التضيي

االحتــالل قــراراً بتجميــد اعتقالهــم اإلداري.

وبــني أن عــالء األعــرج، وهشــام أبــو هــواش، وشــادي أبــو 
عكــر، يقبعــون فــي عيــادة »ســجن الرملــة« فــي وضــع 
صحــي يتفاقــم مــع مــرور الوقــت، فيمــا يحتجــز عيــاد 

الهرميــي فــي زنازيــن العــزل فــي »عوفــر«.110

مبطــاردة  تســتمر  الصهيونيــة  املنظمــات 
الفلســطينية املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات 

ــة  ــمتها حرك ــا اس ــف« أن م ــة »معاري ــرت صحيف ذك
ــة«،  ــبكة العنكبوتي ــي الش ــامية ف ــة الالس »مكافح
أجــرت فــي األشــهر األخيــرة بحثــاً شــامالً حــول 
ــح  ــرام اتض ــبكة تلغ ــي ش ــة ف ــر مألوف ــاطات غي نش
ــع  ــة جلم ــة دولي ــود حمل ــا وج ــالل بحثه ــن خ ــا م له
أمــوال تصــل إلــى املناطــق احملتلــة وتســتخدم لتمويــل 
مظاهــرات ونشــاطات معاديــة إلســرائيل فــي القــدس 

ــة. ــة الغربي والضف

ــق  ــن التحقي ــح م ــة اتض ــه احلرك ــا زعمت ــب م وحس

110  جريدة القدس



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

63

تشرين أول ٢٠٢١

ــل  ــن« ينق ــي كوي ــة بيت ــود »محفظ ــه وج ــذي أجرت ال
ــواالً  ــورة أم ــاء املعم ــع أرج ــن جمي ــا آالف م ــن خالله م
توجــد  التــي  بيرهــاد«  فلســطني  »أمــان  ملنظمــة 
ــة  ــا الفرعي ــا وقاعدته ــي ماليزي ــية ف ــا الرئيس قيادته
ــت  ــزة، ووصل ــي رام اهلل وغ ــروع ف ــا ف ــران وله ــي إي ف
ــون  ــف ملي ــي نص ــراً حلوال ــت مؤخ ــي جمع ــغ الت املبال
ــع  ــتهدف جم ــة يس ــع املنظم ــب موق ــيكل، وحس ش
هــذه األمــوال متويــل مظاهــرات مــن أجــل »حتريــر 
ــرات.  ــدات للمظاه ــر مع ــاً توفي ــات وايض ــدس«، نقلي الق

»مكافــة  أجرتــه حركــة  الــذي  التحقيــق  ويزعــم 
ــاطات  ــة« أن نش ــبكة العنكبوتي ــي الش ــامية ف الالس
مكثفــة للمنظمــة الدوليــة بــرزت إبــان أحــداث احلــرم 
القدســي والشــيخ جــراح والعــدوان علــى قطــاع غــزة 

ــي. ــار املاض ــي أي ــت ف ــي وقع ــوار«، الت ــارس األس »ح

وقــال يونثــان دوبلــني عضــو طاقم الســايبر فــي احلركة: 
»بعــد عمــل مســتمر فــي دراســة املنظمــة ومــن خــالل 
ــا  ــا أنه ــة وجدن ــينت« متقدم ــتخدام أدوات »أوس اس
ــانية،  ــداف إنس ــع أله ــاق واس ــى نط ــواالً عل ــد أم جتن
ــظ  ــوك، محاف ــب، بن ــن مكات ــى عناوي ــا عل ــا عثرن كم
ديجيتاليــة، وثائــق رســمية متعلقــة بأمــوال منظمــات 
ــة وأن  ــبكات االجتماعي ــي الش ــاالت ف ــع اتص ومقاط
هــذه األمــوال معــدة لتحريــر فلســطني، وأضــاف، 
ــداف،  ــدة أه ــق ع ــة لتحقي ــبل دميقراطي ــرات س املظاه
لكــن ليــس عندمــا يكــون هــدف األمــوال مــا أســماه 
املــس بحيــاة أبريــاء، ولرمبــا كانــت هــذه األمــوال تصــل 

ــى منظمــات أخــرى تعمــل ضــد إســرائيل«. إل

يشــار إلــى أن حركــة »مكافحــة الالســامية فــي 
العنكبوتيــة« هــي جمعيــة إســرائيلية  الشــبكة 
مــن  إلســرائيل  املضامــني  شــطب  علــى  تعمــل 
الشــبكة العنكبوتيــة وتقــوم بتأهيــل مئــات مــن 
املتطوعــني مــن إســرائيل ومــن جميــع أرجــاء العالــم، 
الشــبان، ملواجهــة مــا اســمته األنبــاء  خصوصــاً 

وغيرهــا.111  الكاذبــة 

مكرمــة رئاســية لســكان حمصــة الفوقــا 
باألغــوار الشــمالية

ــاس واألغــوار الشــمالية يونــس   تســلم محافــظ طوب
ــكان  ــية لس ــة رئاس ــاء، مكرم ــوم الثالث ــي، الي العاص
ــملت  ــمالية، ش ــوار الش ــا باألغ ــة الفوق ــة حمص خرب
معــدات عمــل، ومولــدات كهربــاء، وجــرار زراعــي، 

ــاه. ــج مي ــة، وصهري ــة حرك ومركب

111  جريدة القدس

وحضــر التســليم قاضــي قضــاة فلســطني، مستشــار 
ــود  ــة، محم ــؤون الديني ــاس للش ــود عب ــس محم الرئي
ــة  ــة مقاوم ــس هيئ ــاس، ورئي ــظ طوب ــاش، ومحاف الهب
اجلــدار واالســتيطان وليــد عســاف، وشــخصيات دينيــة 

ــة. واعتباري

ــود  ــو الصم ــل ه ــع احملت ــراع م ــاش: إن الص ــال الهب وق
ــق  ــن املناط ــوار م ــى أن األغ ــيرا إل ــا، مش ــى أرضن عل

ــالل. ــوات االحت ــل ق ــن قب ــتهدافها م ــر اس األكث

ــي  ــاكات ف ــا انته ــب يومي ــالل يرتك ــاف: إن االحت وأض
ــطينية  ــادة الفلس ــدا أن القي ــمالية، مؤك ــوار الش األغ

ــكانها. ــات س ــر احتياج ــدة لتوفي ــعى جاه تس

أرض  هــي  الفلســطينية  القيــادة  رؤيــة  أن  وأكــد 
فلســطيني. لشــعب  فلســطينية 

ــدف  ــروع يه ــتيطان مش ــى أن االس ــاش إل ــار الهب وأش
إلــى ضــرب جوهــر الوجــود الفلســطيني فــي األغــوار، 
ــالل ومســتوطنيه. ــا فــي معركــة مــع االحت مؤكــدا أنن

وتابــع: »رســالة الرئيــس محمــود عبــاس لســكان 
حمصــة هــي أننــا كلنــا معكــم ألنكــم متثلــون 

وجــوده”. وجوهــر  الفلســطيني  الشــعب 

الفلســطينية  القيــادة  »إن  العاصــي:  قــال  بــدوره 
هــذه  فــي  الســكان  الحتياجــات  دائمــا  تســتمع 
املنطقــة، مشــيرا إلــى أن القيــادة تعمــل جاهــدة علــى 

احتياجاتهــم«. توفيــر 

ــادة  ــه القي ــذي تلعب ــر ال ــدور الكبي ــي ال ــن العاص وثم
ــني  ــود املواطن ــز صم ــبيل تعزي ــي س ــطينية ف الفلس

ــم. ــي أراضيه ف

إلــى ذلــك قــال عســاف: »إن صمــود أبنــاء شــعبنا فــي 
حمصــة الفوقــا أفشــل مخططــات الضــم، والتهجيــر 
القســري لهــم، مشــيرا إلــى أن الســكان رفضــوا 

ــم«. ــن أراضيه ــل م ــون الرحي ويرفض

وأضــاف أن صمــود املواطنــني فــي أراضيهــم هــو عنــوان 
إقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة.

وفــي الســياق قــال أمــني ســر حركــة فتــح فــي طوباس 
محمــود صوافطــة، مهمــا بــذل االحتــالل مــن جهــود 
لطــرد الفلســطينيني مــن أرضهــم فسيفشــل أمــام 

صمودهــم.

وأضــاف أن االحتــالل يســتهدف البشــر واحلجــر وكل مــا 
يتعلق بالوجــود الفلســطيني.112

112  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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شــعبنا  موقــف  أكــد  الرئيــس  فرنســيس: 
ــات  ــف املؤسس ــالل وص ــرار االحت ــض لق الراف

ــة” بـــ »اإلرهابي ــتة  الس

 وصفــت مديــرة مؤسســة الضميــر ســحر فرنســيس 
ــود  ــس محم ــع الرئي ــتة م ــات الس ــاع املؤسس اجتم
ــف  ــد املوق ــه أك ــيما وأن ــي، س ــس باإليجاب ــاس أم عب
الفلســطيني الرافــض لقــرار االحتــالل اإلســرائيلي 

ــة«. ــات بـــ »اإلرهابي ــذه املؤسس ــف ه وص

صــوت  إلذاعــة  حديــث  فــي  فرنســيس  وقالــت 
ــالل  ــد خ ــرى التأكي ــه ج ــاء، أن ــوم الثالث ــطني، الي فلس
االجتمــاع علــى مواصلــة العمــل الدبلوماســي دوليــا، 
ــي واألمم  ــاد األوروب ــي واالحت ــب األميرك ــع اجلان ــة م خاص
املتحــدة، إلبطــال القــرار اإلســرائيلي بحــق املؤسســات 

ــة. احلقوقي

وأوضحــت أنــه جــرى تشــكيل جلنة مشــتركة موســعة 
ــل  ــادات، للعم ــة واالحت ــات احلقوقي ــة املؤسس ــن كاف م
بشــكل مشــترك إلصــدار بيانــات ومواقــف، والضغــط 
علــى برملاناتهــا وحكوماتهــا حــول املوضــوع، إلــى 
ــمي  ــتوى الرس ــى املس ــيتم عل ــر س ــراك آخ ــب ح جان
ــرار.113 ــذا الق ــدي له ــة للتص ــراف ذات الصل ــة األط وكاف
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يصــادف اليــوم الثالثــاء، الســادس والعشــرون مــن 
تشــرين األول، الذكــرى السادســة والعشــرين الغتيــال 
الشــهيد املناضــل فتحــي الشــقاقي، فــي مدينــة 

ــا. ــليما« مبالط »س

ولــد فتحــي الشــقاقي »مؤســس حركــة اجلهــاد 
ــي  ــا« ف ــام له ــني الع ــطني واألم ــي فلس ــالمي ف اإلس
مخيــم رفــح لالجئــني، فــي الرابــع مــن كانــون الثانــي 
ــه عــام 1948م مــن  عــام 1951م، بعــد أن شــردت عائلت
ــا  ــة ياف ــن مدين ــرب م ــع بالق ــي تق ــة‹ الت ــة ›زرنوق قري

ــزة. ــاع غ ــى قط إل

ــاز  ــح، وح ــدارس رف ــي م ــه ف ــقاقي تعليم ــى الش تلق
علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي العــام 1968م؛ درس 
ــرة الرياضيــات،  فــي جامعــة بيــر زيــت وتخــرج مــن دائ
ــي  ــدس، ف ــس بالق ــلك التدري ــي س ــا ف ــل الحًق وعم
ــاء  ــام، وأثن ــم فــي مدرســة األيت املدرســة النظاميــة، ث
ــه  ــة لرغبت ــهادة الثانوي ــرى الش ــرة أخ ــاد م ــه أع عمل
ــة  ــق بكلي ــث التح ــب، حي ــة الط ــي دراس ــديدة ف الش

ــة 1974. ــق املصري ــة الزقازي ــي جامع ــب ف الط
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ــات  ــى توجه ــارزا عل ــرا ب ــام 1967 تأثي ــة الع ــرت هزمي أث
الشــقاقي، وغــادر مــن مصــر إلــى فلســطني فــي 
1/11/1981 ليعمــل طبيبــا فــي مستشــفى فيكتوريــا 
ــه  ــى أن اعتقلت ــني إل ــدة عام ــدس مل ــة الق ــي مدين ف
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي عــام 1983م ملــدة أحــد 
ــام 1986م  ــرى ع ــرة أخ ــجن م ــم س ــهرًا، ث ــر ش عش
ــع ســنوات،  ــي ملــدة أرب ــه بالســجن الفعل وحكــم علي
ــم  ــذ، بته ــف التنفي ــع وق ــرى م ــنوات أخ ــس س وخم
التحريــض ضــد االحتــالل اإلســرائيلي، ونقــل األســلحة 
إلــى القطــاع، واالنتمــاء إلــى حركــة اجلهــاد اإلســالمي. 
وقبــل انقضــاء فتــرة ســجنه، أبعدتــه الســلطات 
ــي  ــرة ف ــجن مباش ــن الس ــان م ــى لبن ــرائيلية إل اإلس
ــا  ــام فيه ــث أق ــام 1988م، حي ــطس ع ــن أغس األول م

ــق. ــى دمش ــذ إل ــل بعدئ ــم انتق ــام، ث ــدة ع مل

ثــم واصــل الشــقاقي تنقلــه بــني عــدد مــن العواصــم 
العربيــة واإلســالمية.

ــس  ــوم اخلمي ــي ي ــا، وف ــليما« مبالط ــة »س ــي مدين وف
ــد  ــو عائ ــقاقي، وه ــي الش ــل فتح 26/10/1995م اغتي
إلــى فندقــه، بعــد أن أطلــق عليــه أحــد عناصر املوســاد 
اإلســرائيلي رصاصتــني علــى رأســه مــن جهــة اليمــني، 
اخترقتــا اجلانــب األيســر منــه، بــل وتابــع القاتــل إطــالق 
الرصــاص عليــه، فأصابــه بثــالث رصاصــات أخــرى فــي 
مؤخــرة رأســه ليرتقــي شــهيًدا مضرًجــا بدمائــه. 
وقــد شــيع جثمانــه يــوم األربعــاء 1 / 11 / 1995 م إلــى 
مقبــرة الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك، بالقــرب مــن 

ــق.114 ــورية دمش ــة الس العاصم

األربعاء 27/10/2021 

واشــنطن: نعــارض بشــدة قــرار إســرائيل بنــاء 
مســاكن اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة

ــا  ــن قلقه ــس، ع ــاء أم ــدة، مس ــات املتح ــت الوالي أعرب
إزاء قــرار إســرائيل بنــاء مســاكن اســتيطانية جديــدة 
فــي الضفــة الغربيــة، وقالــت، إنهــا »تعــارض بشــدة« 

ــة. توســعا كهــذا فــي أرض فلســطينية محتل

وقــال املتحــدث باســم اخلارجيــة األميركيــة نيــد 
ــة  ــون للغاي ــن قلق ــي، »نح ــر صحاف ــي مؤمت ــس ف براي
ــدات  ــاء آالف الوح ــرائيلية بن ــة اإلس ــة احلكوم إزاء خط

االســتيطانية”.

وأضــاف، »نعــارض بشــدة هــذا التوســع االســتيطاني 
ــض  ــود خف ــع جه ــالق م ــى اإلط ــى عل ــذي ال يتماش ال
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تشرين أول ٢٠٢١

ــر”. ــوب التوت منس

واعتبــر أن هــذا التوســع »يضــر بآفــاق حــل قيــام 
دولتــني”.

ــة  ــود الرامي ــا أن كل اجله ــر أيض ــس، »نعتب ــع براي وتاب
إلــى تشــريع مســتوطنات غيــر شــرعية مبفعــول 
ــؤولني  ــى أن مس ــددا عل ــة«، مش ــر مقبول ــي، غي رجع
أميركيــني رفيعــي املســتوى ســبق ان أبلغــوا نظراءهــم 

ــر”. ــكل مباش ــف »بش ــذه املواق ــرائيليني به اإلس

ويعــد هــذا املوقــف واحــدا مــن األكثــر حزمــا للواليــات 
املتحــدة إزاء االســتيطان اإلســرائيلي فــي األراضــي 
ــى  ــدن إل ــو باي ــس ج ــول الرئي ــذ وص ــطينية من الفلس

ــي. ــام احلال ــع الع ــة مطل ــة األميركي ــدة الرئاس س

وكان ســلفه دونالــد ترامــب قــد اتّبــع نهجــا متســاهال. 
ــر اخلارجيــة فــي عهــد ترامــب مايــك بومبيــو  وكان وزي
قــد عــّدل فــي العــام 2019 املوقــف الرســمي للواليــات 
ــتوطنات  ــر املس ــنطن ال تعتب ــه، إن واش ــدة بقول املتح
ــون الدولــي، فــي موقــف لقــي ترحيبــا  مخالفــة للقان

ــدا فلســطينيا. إســرائيليا وتندي

ــاء  ــري، مس ــال« العب ــع »وال ــر موق ــدد، ذك ــذا الص وبه
امــس، أن إدارة الرئيــس بايــدن وجهــت فــي األيــام األخيرة 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــى مكت ــادة إل ــاج ح ــالة احتج رس
ــط  ــرار التخطي ــد ق ــت، بع ــي بيني ــرائيلي نفتال اإلس
ــي  ــدة ف ــتيطانية جدي ــدة اس ــو 3 آالف وح ــاء نح لبن

ــة. ــة الغربي الضف

ــي  ــى الت ــرة األول ــي امل ــذه ه ــإن ه ــع، ف ــب املوق وبحس
تــروج فيهــا إســرائيل لبنــاء مســتوطنات منــذ أن تولــى 
ــيرا  ــض، مش ــت األبي ــة البي ــي رئاس ــه ف ــدن منصب باي
علــى  الضغــط  حاولــت  األميركيــة  اإلدارة  أن  إلــى 
ــى  ــوة أو عل ــذه اخلط ــوم به ــأال تق ــت ب ــة بيني حكوم
األقــل تقليــص عــدد الوحــدات الســكنية التــي ســتتم 
املوافقــة عليهــا، وفــي األخيــر كان عــدد الوحــدات التــي 

ــي. ــط األصل ــن اخملط ــر م ــا أكب ــة عليه ــت املوافق مت

ونقــل املوقــع عــن مصــادر مطلعــة علــى التفاصيــل، 
ــي  ــم بأعمــال الســفير األميرك ــي القائ ــكل راتن أن ماي
ــر املستشــار  ــدى إســرائيل، حتــدث مــع شــمريت مئي ل
السياســي لبينيــت، وأوضــح لهــا أن الواليــات املتحــدة 
ــا  ــد، وأنه ــل اجل ــى محم ــرائيلي عل ــرار اإلس ــذ الق تأخ
قلقــة بشــكل خــاص مــن حقيقــة أن ثلثــي الوحــدات 
ــتوطنات  ــي مس ــع ف ــا تق ــاء عليه ــن البن ــن ع املعل
معزولــة بعمــق الضفــة الغربيــة، وخــارج الكتــل 

ــرة. ــتيطانية الكبي االس

ــة بأنهــا  ووصــف مصــدر كان علــى إطــالع علــى احملادث
ــة”. كانــت »صعبــة للغاي

ــم  ــدث باس ــات للمتح ــع تصريح ــة، م ــت احملادث وتزامن
اخلارجيــة األميركيــة نيــد برايــس، يــوم اجلمعــة، أن 
الواليــات املتحــدة قلقــة بشــأن املوافقــة علــى البنــاء 
ــراءات  ــاذ إج ــب اتخ ــى جتن ــا إل ــتوطنات، داعي ــي املس ف
أحاديــة اجلانــب تــؤدي إلــى تفاقــم وتوتــر الوضــع 

ــني. ــل الدولت ــوض ح وتق

ــى  ــق عل ــي التعلي ــب ف ــل أبي ــنطن وت ــت واش وامتنع
ــر. التقري

وأوضــح جــدول أعمــال »جلنــة التخطيــط والترخيــص«، 
ــيصادق  ــالل س ــي، أّن االحت ــس املاض ــر، اخلمي ــذي نش ال
هــذه األســبوع علــى آالف الوحــدات االســتيطانية فــي 
ــة. ومــن املقــرّر أن جتتمــع اللجنــة فــي  الضفــة الغربي

احلــادي والثالثــني مــن تشــرين األوّل اجلــاري.

وأشــار املوقــع إلــى أنــه »فــي النهايــة، كان عــدد 
متــت  التــي  )االســتيطانية(  الســكنية  الوحــدات 
األصلــي”.115 اخملطــط  مــن  أكبــر  عليهــا  املوافقــة 

الرئاســة تديــن مصادقــة االحتــالل علــى بنــاء 
4413 وحــدة اســتيطانية فــي الضفــة

األربعــاء،  اليــوم  الفلســطينية،  الرئاســة  أدانــت 
ــاء  ــى بن ــرائيلي عل ــالل اإلس ــلطات االحت ــة س مصادق

3144 وحــدة اســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة.

ــديدين  ــجبها الش ــا وش ــن رفضه ــة، ع ــرت الرئاس وعب
ــي مــن شــأنها  ــب، الت ــة اجلان لهــذه اإلجــراءات األحادي
تدميــر مــا تبقــى مــن حــل الدولتــني، وهــو حتد لقــرارات 
مجلــس االمــن ورســالة اســتخفاف بجهــود اإلدارة 
األميركيــة، االمــر الــذي ســيترتب علــى هذه املمارســات 
العدوانيــة، إجــراءات فلســطينية وفــق قــرارات القيــادة 
ــرعية  ــرارات الش ــي وق ــون الدول ــطينية والقان الفلس

الدوليــة.

مــا  بتنفيــذ  األميركيــة  اإلدارة  الرئاســة،  وطالبــت 
بــه مــن رفــض لالســتيطان واإلجــراءات  تعهــدت 

اجلانــب. األحاديــة 

وقالــت، ان هذه اإلجراءات اإلســرائيلية تســتدعي موقفا 
ــا فــي  ــة، مب ــي كاف حاســما مــن أطــراف اجملتمــع الدول
ذلــك اللجنــة الرباعيــة الدوليــة ومجلس االمــن الدولي، 
ملواجهــة هــذه القــرارات واملمارســات اإلســرائيلية التــي 
إلــى ســرقة األرض الفلســطينية وتدفــع  تســعى 

115  جريدة األيام
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األمــور نحــو حالــة مــن عــدم االســتقرار والتوتــر، التــي 
ســتنعكس ســلبا علــى اجلميــع.

كمــا حــذرت الرئاســة، مــرة أخــرى، مــن خطــورة 
ــيترتب  ــي س ــة، والت ــة واملدان ــات املرفوض ــذه املمارس ه
ــرار  ــذا الق ــى أن ه ــيرة إل ــة، مش ــب وخيم ــا عواق عليه
اإلســرائيلي هــو رد وحتــٍد للرســالة األميركيــة األخيــرة 
ــتيطانية116. ــاطات االس ــرائيل النش ــف إس ــة لوق الداعي

فتــح: تدميــر مقبــرة اليوســفية فــي القــدس 
ــاث وجــود شــعبنا مخطــط متجــدد الجتث

ــانية  ــالق االنس ــت واألخ ــم والثواب ــق القي ــة بح - جرمي
ــد ــة والعقائ ــني الدولي والقوان

جــددت حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«، 
ــي  ــتمرار ف ــى االس ــطيني عل ــعبنا الفلس ــد لش العه
ــتعمارية  ــالل االس ــة االحت ــة منظوم ــال ومقاوم النض
ــة  ــعبنا التاريخي ــوق ش ــن حق ــاع ع ــة، والدف العنصري
والطبيعيــة فــي أرض وطنــه فلســطني، والتأكيــد علــى 
حفــظ كرامــة اإلنســان الفلســطيني شــهيدا أو حيــا 

فــوق وحتــت ثــرى الوطــن.

واعتبــرت احلركــة فــي بيــان صــدر عــن مفوضيــة اإلعالم 
ــف  ــوم األربعــاء، جتري ــة، الي ــة الفكري والثقافــة والتعبئ
ــفية  ــرة اليوس ــرائيلي للمقب ــالل االس ــلطات االحت س
ــان  ــة اإلنس ــق كرام ــة بح ــة، جرمي ــدس احملتل ــي الق ف

ــى. ــهيدا ومتوف ــا وش ــطيني حي الفلس

ورأت »فتــح« فــي هــذه اجلرميــة انعكاســا واضحــا 
وصريحــا لعقليــة املنظومــة احلاكمــة فــي كيــان 
ــي  ــود التاريخ ــاث الوج ــي اجتث ــا ف ــالل، وأهدافه االحت
ــت  ــا حت ــه وم ــه أرض ــى وج ــطيني عل ــعبنا الفلس لش

ــر. ــا الطاه ترابه

وقالــت إن جتريــف املقبــرة حلقــة جديــدة مــن اخملطــط 
االســتعماري االســتيطاني االحتاللــي، لنســف الروايــة 
الفلســطينية وامتداداتهــا التاريخيــة، ونصــب اخلرافــة 

اإلســرائيلية مكانهــا.

وجــددت احلركــة عهدهــا لشــعبنا الفلســطيني علــى 
االســتمرار مبقاومــة هــذا اخملطــط اخلطيــر ليــس علــى 
وجــوده وحقوقــه وحســب، بــل علــى القيــم والثوابــت 
واألخــالق االنســانية والقوانــني الدوليــة والعقائــد 
ــعوب  ــدى كل ش ــانية ل ــفة اإلنس ــماوية والفلس الس

ــا الدني

116  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــرائع  ــة بش ــة املعني ــات الدولي ــح« املنظم ــت »فت ودع
احلقــوق اإلنســانية كافــة، حملاســبة حكومــة منظومــة 
االحتــالل ومالحقتهــا علــى هــذه اجلرائــم فــي احملاكــم 

الدوليــة اخملتصــة.

ــطينيني  ــني الفلس ــة املواطن ــح« مبواجه ــادت »فت وأش
لســلطات االحتــالل وثباتهــم فــي امليــدان، ومتســكهم 
االســرائيلي  احملتــل  ومنــع  أرضهــم  عــن  بالدفــاع 
العنصــري اإلرهابــي مــن انتهــاك حرمــة عظــام أجســاد 
ــود  ــى الوج ــة عل ــم الدال ــم وأبنائه ــم وآبائه أجداده

التاريخــي لشــعبنا الفلســطيني117.

األرشــيف الوطنــي ينهــي مشــروع أرشــفة 
وثائــق الســينما الفلســطينية

أعلــن مديــر عــام األرشــيف الوطنــي فــواز ســالمة، عــن 
انتهــاء مشــروع أرشــفة وثائق الســينما الفلســطينية 
ــا  ــك انطالق ــذي مت بالشــراكة مــع وزارة الثقافــة، وذل ال
ــة  ــة التاريخي ــز الرواي ــي تعزي ــة ف ــة احلكوم ــن رؤي م
الفلســطينية وجمــع وحمايــة املــوروث الثقافــي الــذي 

يشــكل تاريــخ القضيــة الفلســطينية.

ــة العامــة جمللــس  ــان لألمان ــق بي وتســلم املشــروع، وف
الــوزراء اليــوم األربعــاء، وزيــر الثقافــة أبــو ســيف الــذي 
ــطيني  ــي الفلس ــوروث الثقاف ــة امل ــة حماي ــد أهمي أك
ــاج  ــق االنت ــبيل توثي ــي س ــود ف ــن اجله ــد م ــذل املزي وب
ــتات. ــل والش ــي الداخ ــطيني ف ــي الفلس ــري والفن الفك

وعــن تنفيــذ املشــروع، قــال مديــر عــام االرشــيف 
الوطنــي، إن هــذا املشــروع هو عبــارة عن أرشــفة خلمس 
مجموعــات وثائقيــة عن تاريخ الســينما الفلســطينية 
ــل  ــي، ومتث ــرن املاض ــات الق ــى ثالثيني ــا إل ــود تاريخه يع
ــني  ــنمائية ب ــالم الس ــة باألف ــات خاص ــود واتفاقي عق

ــة. ــر العربي ــة مص ــزة وجمهوري ــاع غ قط

ــرار  ــع ق ــجاما م ــي انس ــروع يأت ــذا املش ــاف أن ه وأض
مجلــس الــوزراء اخلــاص بتعزيــز وإبــراز الروايــة التاريخية 
ــي إال  ــا ه ــق م ــذه الوثائ ــار أن ه ــطينية، باعتب الفلس
ــاج  ــي حتت ــة الت ــذه الرواي ــند له ــاس والس ــر األس حج
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــت ح ــا وتثبي ــى حمايته إل
بهــا، وبشــكل يؤســس الســتراتيجية وطنيــة جامعــة 
فــي كافــة اجملــاالت إلزاحــة وإماطــة اللثــام عــن كــذب 

ــرائيلية. ــة اإلس ــر الرواي وتزوي

وقــال ســالمة إن االرشــيف الوطنــي، وبتوجيهــات 
ــد  ــكل جه ــل ب ــوزراء، عم ــس ال ــام جملل ــني الع ــن األم م
علــى تقييــم وفــرز هــذه الوثائــق وترميزهــا وأرشــفتها 

117  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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ومســحها ضوئيــا بجــودة عاليــة، مؤكــداً أهميــة هــذه 
ــني  ــق للباحث ــذه الوثائ ــة ه ــل إتاح ــن أج ــة م العملي
املهتمــني واملؤرخــني العاملــني فــي مجــال االنتــاج 
ــه  ــة التــراث الفلســطيني فــي مجاالت الفكــري وحماي
ــة  ــة اخملتص ــات الثقافي ــة املؤسس ــا كاف ــة، ودع اخملتلف
ــة  ــي، وخاص ــري الفن ــاج الفك ــن االنت ــد م ــع املزي جلم
ــة  ــل النكب ــواء قب ــطينية س ــينما الفلس ــخ الس تاري
الفلســطينية،  والثــورة  بالنكســة  وبعدهــا مــروراً 
الــذي  الفلســطينيني  والكّتــاب  الروائيــة  واألفــالم 

ــا118ً. ــاً وحديث ــي قدمي ــألدب الوطن ــة ل ــكلون رافع يش

وإســرائيل بســبب  املتحــدة  الواليــات  بــني  خــالف 
االســتيطان

ــا  ــاك خالف ــي، إن هن ــيوس« االميرك ــع »أكس ــال موق ق
بشــأن  وإســرائيل،  األميركيــة،  اإلدارة  بــني  حــادا 

اإلســتيطان فــي األراضــي احملتلــة.

وأوضــح موقــع »أكســيوس«، أن »القائــم باألعمــال 
األميركــي فــي القــدس، أجــرى مكاملــة عاصفــة بشــأن 
االســتيطان اإلســرائيلي مــع مستشــارة رئيــس الــوزراء 

نفتالــي بينيــت.

الرئيــس  إدارة  أن  املوقــع نقــال عــن مصــادر،  وذكــر 
»ســرا«  إســرائيل  أبلغــت  بايــدن،  جــو  األميركــي 
اعتراضهــا علــى خطــة االســتيطان اجلديــدة فــي 
الضفــة الغربيــة، وأن بايــدن ومســاعديه ضغطــوا 
ــة. ــي الضف ــتيطان ف ــاط االس ــد نش ــت لتقيي ــى بيني عل

وكانــت ســلطات االحتــالل، أعلنــت مؤخــرا عــن طــرح 
عطــاءات لبنــاء نحــو 1355 وحــدة اســتيطانية جديــدة 
ــى  ــة عل ــتوطنات اجلاثم ــدد املس ــيع ع ــق وتوس لتعمي
أراضــي املواطنــني الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة 
احملتلــة، إضافــة إلــى عزمهــا املصادقــة علــى بنــاء 3144 
وحــدة اســتيطانية جديــدة لتوســيع املســتوطنات فــي 

الضفــة119.

اخلميس 28/10/2021  

إســرائيل تتحــدى واشــنطن وتقــر خطــط بنــاء 
أكثــر مــن ثالثــة آالف وحــدة اســتيطانية

أعلــن متحدث عســكري، أمس، أن إســرائيل وافقت على 
خطــط لبنــاء أكثر مــن ثالثــة آالف منزل للمســتوطنني 
ــه  ــداة توجي ــك غ ــة، وذل ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ف
ــتيطاني. ــع االس ــادات للتوس ــدة انتق ــات املتح  الوالي

118  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

119  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

العســكرية،  الهيئــة  باســم  متحــدث  وصــرح 
ــي  ــي األراض ــة ف ــؤون املدني ــى الش ــرف عل ــي تش الت
»جلنــة  أن  بــرس،  فرانــس  لوكالــة  الفلســطينية 
أعطــت  املدنيــة  اإلدارة  فــي  العليــا  التخطيــط 
وعلــى  منــزل   1800 علــى  النهائيــة  املوافقــة 

 خطط متقدمة لبناء 1344 منزالً آخر«. 
ــنطن،  ــت واش ــا وجه ــرائيلي بعدم ــرار اإلس ــي الق ويأت
أول مــن أمــس، للمــرة األولــى منــذ ســنوات، انتقــادات 
حــادة إلــى إســرائيل بشــأن االســتيطان، مؤكــدة 
ــتيطانية  ــاكن اس ــاء مس ــدة« بن ــارض »بش ــا تع أنه

 جديدة في الضفة الغربية احملتلة. 
»تعــارض  إنهــا  بايــدن:  جــو  الرئيــس  إدارة  وقالــت 
يتعــارض  الــذي  املســتوطنات  توســيع  بشــدة 
وضمــان  التوتــر  خفــض  جهــود  مــع  متامــاً 

 التهدئة، ويضر باحتماالت حّل الدولتني«. 
األميركيــة  اخلارجيــة  وزارة  باســم  الناطــق  وصــرح 
نيــد برايــس للصحافيــني: »نعتبــر أيضــاً خطــط 
إضفــاء الشــرعية بأثــر رجعــي علــى بــؤر اســتيطانية 

 غير قانونية أمراً غير مقبول«. 
ــة  فــي غضــون ذلــك، مــن املقــرر أن تقــدم اإلدارة املدني
ــل،  ــد املقب ــرائيلي، األح ــاع اإلس ــوزارة الدف ــة ل التابع
خططــاً لبنــاء 1301 منــزل للفلســطينيني فــي األجــزاء 
 التــي تســيطر عليهــا إســرائيل مــن الضفــة الغربيــة.

ــا اإلدارة  ــادق فيه ــي تص ــى الت ــرة األول ــي امل ــذه ه وه
ــاء  ــى بن ــكري، عل ــم عس ــة حك ــي مبثاب ــة، وه املدني
ــل  ــذي وص ــت ال ــل حكومــة بيني ــي ظ املســتوطنات ف
ــم  ــالف يض ــس ائت ــران كرئي ــي حزي ــلطة ف ــى الس إل
ثمانيــة أحــزاب متباينــة أيديولوجيــاً مــن اليمــني 
 املتطــرف اليهــودي إلــى حزب إســالمي عربي إســرائيلي.

ــتوطنات  ــس املس ــابق جملل ــس الس ــو الرئي ــت ه وبيني
فلســطينية،  دولــة  إنشــاء  ويعــارض  »يشــع« 
ــة  ــول، سياس ــا يق ــى م ــه، عل ــى وحتالف ــه يتبن لكن
االقتصاديــة  الظــروف  حتســني  بشــأن  موحــدة 

 للفلسطينيني في الضفة الغربية احملتلة. 
ووصفــت منظمــة الســالم اآلن اإلســرائيلية املناهضــة 
لالســتيطان حكومــة نفتالــي بينيــت بأنهــا »حكومــة 

 ميينية متطرفة« وليست »حكومة تغيير«. 
االلتــزام  عــن  احلكومــة  حديــث  أن  املنظمــة  ورأت 
ومــن  أجــوف.  »كالمــاً  كان  الراهــن  بالوضــع 
سياســة  تواصــل  احلكومــة  هــذه  أن  الواضــح 

 الضم التي انتهجها بنيامني نتنياهو«. 
العمــل  »حزبَــي  املنظمــة  وطالبــت 
بوقــف  ويطالبــا  يســتيقظا  بــأن  وميرتــس 
فــوراً«. املســتوطنات  فــي  املتوحــش   البنــاء 

ــي  ــرائيلي ف ــودي إس ــف يه ــن 600 أل ــر م ــش أكث يعي
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مســتوطنات القــدس الشــرقية احملتلــة ومســتوطنات 
ــب  ــة مبوج ــر قانوني ــر غي ــي تعتب ــة الت ــة الغربي الضف
القانــون الدولــي، وقــد أقيمــت علــى أراض يطالــب بهــا 

ــتقبلية.120 ــم املس ــن دولته ــزء م ــطينيون كج الفلس

ــون  ــات يرفض ــوى والفعالي ــراح والق ــيخ ج ــي الش أهال
ــات  ــرض عقوب ــون بف ــا ويطالب ــة العلي ــرح احملكم مقت

ــالل ــة االحت ــى دول عل

أصــدرت القــوى والفعاليــات الوطنيــة واإلســالمية فــي 
مدينــة القــدس، عقــب اجتماعــات عقدتهــا فــي األيــام 
األخيــرة، بحضــور جلنــة املتابعــة العليــا وســكان حــي 
ــورات  ــن التط ــة م ــى جمل ــوف عل ــراح للوق ــيخ ج الش
ــن  ــة م ــى جمل ــه عل ــت في ــاً خلص ــة، بيان االحتاللي

القــرارات هــي: 

أوال: إن التســوية املقترحــة مــن قبــل مــا يســمى 
باحملكمــة العليــا اإلســرائيلية فــي قضيــة أراضــي احلي، 
تنطــوي علــى الكثيــر مــن اخملاطــر الوطنيــة والقانونية، 
وهــي خديعــة وحتاليــل علــى اجلهــود والتأييــد الدولــي 
ــه مــن  ــا في ــول بهــذه التســوية، مب ــة، وأن القب للقضي
اعتــراف ميلكــه األرض جلمعيــة »نحــالت شــمعون« 
االســتيطانية، ورغــم تغليــف التســوية بعبــارات، عــدم 
االنتقــاص او األضــرار بحــق الســكان فــي امللكيــة، فــي 
حــال الشــروع مبشــروع التســوية فــي تلــك املنطقــة، 
ــاء  ــوق بالقض ــه أو الوث ــان علي ــن الره ــك ال ميك إال ان ذل
اإلســرائيلي ومحاكمــه، التــي هــي أداة مــن أدوات دولــة 
ــتيالء  ــرعنة االس ــا وش ــب ألرضن ــي النه ــالل ف االحت

عليهــا.

وقالــت القــوى: »فــي الوقــت الــذي نتفهــم فيــه 
الضغــوط الكبيــرة الواقعــة علــى الســكان ومــا 
يعيشــونه مــن هواجــس القلــق واخلــوف مــن طردهــم 
وتهجيرهــم، ولكــن قضيتهــم، قضيــة الشــيخ جــراح 
ــطينية  ــية وفلس ــة مقدس ــة محلي ــد قضي ــم تع ل
ــا  ــة، بفضــل صمودن ــة عاملي ــل أضحــت قضي فقــط، ب
ــي  ــم ف ــعبنا له ــاء ش ــناد أبن ــم وإس ــم، ودع وثباته
القــدس والداخــل الفلســطيني وقطــاع غــزة والضفــة 

ــاً. ــالمياً ودولي ــاً وإس ــارج عربي ــة، واخل الغربي

وأضافــت أنــه بنــاءاً علــى ذلــك تــرى القــوى والهيئــات، 
ــي  ــروع االحتالل ــر املش ــا أن جوه ــى قناعتن ــتناداً إل اس
ــرح  ــا ملقت ــى األرض، ورفضه ــتيالء عل ــى االس ــم عل قائ
التســوية املقــدم مــن قبل مــا يســمى باحملكمــة العليا، 
فهــو ميلــك اجلمعيــة االســتيطانية »نحــالت شــمعون« 
أرضــاً ليســت ملــكاً لهــا، واملوافقــة علــى هــذه 

120  جريدة األيام

ــاي حــال مــن األحــوال أن تشــكل  التســوية، ال ميكــن ب
ضمانــة بعــدم إخــالء الســكان وطردهــم وتهجيرهــم، 
ــة  ــرة املترتب ــج اخلطي ــات والنتائ ــن التداعي ــك ع ناهي
ــحب  ــي ستنس ــوية، والت ــذه التس ــول به ــى القب عل
علــى العديــد مــن األحيــاء املقدســية املهــددة بنفــس 
املصيــر، »بطــن الهــوى والبســتان فــي ســلوان وكبانيــة 
ام هــارون فــي الشــيخ جــراح وحــي األشــقرية فــي بيت 

ــا«. حنين

مصيرهــم،  علــى  القلقــون  الســكان  إن  وثانيــاً: 
ــى  ــى مــن يدعمهــم ويســتندهم ويقــف إل بحاجــة إل
جانبهــم فعــالً وليــس قــوالً، ولذلــك علــى كل اجلهــات 
وقــوى  ومنظمــة  ســلطة  الرســمية  واملرجعيــات 
فصائــل ومؤسســات، وكذلــك العــرب واملســلمني حتمل 
ــكان،  ــق للس ــكن الالئ ــر الس ــي توفي ــؤولياتهم ف مس
ــال  ــوة، ف ــم بالق ــرك منازله ــى ت ــروا عل ــال أجب ــي ح ف
ــكان  ــل الس ــكال أن جنع ــن األش ــكل م ــأي ش ــوز ب يج
يعيشــون فــي الوهــم، فتعزيــز صمودهــم يحتــاج إلــى 
ــل.  ــكن البدي ــر الس ــا توفي ــني، أقله ــناد فعلي ــم وإس دع

ثالثــاً – إن مــا تقــوم بــه حكومــة االحتــالل وجمعياتهــا 
ــى  ــات عل ــاكات وتعدي ــن انته ــة م ــة والتوراتي التلمودي
مقابرنــا فــي مدينــة القــدس مــن حيــث الهــدم 
والتحريــف وتقطيــع األشــجار هــو انتهــاك صــارخ 
حلرمــة األمــوات مــن حيــث نبــش القبــور وجــرف رفــات 
األمــوات والشــهداء، كمــا حــدث ويحــدث فــي مقبــرة 
ــف  ــال متح ــمى باحتف ــا يس ــة م ــيفية، وإقام اليوس
ــن  ــرة مأم ــي مقب ــا ف ــات أمواتن ــى رف ــامح« عل »التس
اهلل، يؤكــد أن حكومــة االحتــالل وجمعياتهــا التلمودية 
والتوراتيــة، ماضيــة فــي مخططاتهــا ومشــاريعها 
إلقامــة مســارات وحدائــق تلموديــة وتوراتيــة ومدرجــات 
علــى مقابرنــا، مــن أجــل طمــس كل املعالــم للوجــود 
ــطب  ــدس وش ــي الق ــيحي ف ــالمي املس ــي اإلس العرب
كلــي للروايــة العربيــة الفلســطينية، والتغيــر الكلــي 
للمشــهد فــي هــذه املدينــة العربيــة اإلســالمية، لكــي 
يبــدو املشــهد يهوديــاً تلموديــاص توراتيــاً وليــس عربيــاً 

ــحياً. ــالمياً – مسيس إس

رابعــاً – إن اخملاطــر احملدقــة باملســجد األقصــى املبارك من 
حيــث االقتحامــات الكبيــرة والواســعة ومبشــاركة غالة 
ــي  ــرائيلية ف ــم اإلس ــدى احملاك ــماح إح ــني، وس املتطرف
اروقــة ومســاطب املســجد األقصــى، ومبــا يؤســس ملــا 
يســمى بتأســيس الهيــكل املزعــوم، بؤكــد بــأن هنــاك 
نيــة لتغييــر األوضــاع القانونيــة والدينيــة والتاريخيــة 
تقســيمه  علــى  والعمــل  األقصــى  للمســجد 
ــي،  ــرم اإلبراهيم ــي احل ــل ف ــو حاص ــا ه ــاً، كم مكاني
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ــدل  ــاً ب ــكل املزعــوم فعلي ــاء الهي ــني الفرصــة لبن وحتي
األقصى.121 

ــاء 3  ــن بن ــع ع ــرائيل بالتراج ــب إس ــة تطال دول أوروبي
ــة ــي الضف ــتيطانية ف ــدة اس آالف وح

 طالبــت 12 دولــة أوروبيــة فــي بيــان مشــترك، إســرائيل 
ــاء 3  ــط بن ــي خط ــي ف ــرار املض ــن ق ــورا ع ــع ف للتراج
ــدة فــي الضفــة الغربيــة. آالف وحــدة اســتيطانية جدي

ــني  ــترك للناطق ــان مش ــي بي ــدول ف ــذه ال ــت ه وقال
ــدا،  ــارك، وفنلن ــكا، والدمن ــة: بلجي ــم وزارات خارجي باس
وهولنــدا،  وإيطاليــا،  وإيرلنــدا،  وأملانيــا،  وفرنســا، 
والنرويــج، وبولنــدا، وإســبانيا، والســويد، إنهــا »تعــارض 
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــتيطاني ف ــع االس التوس

ــة”. احملتل

احلكومــة  مــن  فــورا  »نطالــب  الناطقــون:  وقــال 
املصادقــة  قرارهــا  عــن  تتراجــع  أن  اإلســرائيلية 
ــكنية  ــدة س ــي 3 آالف وح ــاء حوال ــاريع بن ــى مش عل
فــي الضفــة الغربيــة، ونذكــر مبعارضتنــا القويــة 
لسياســة توســيع املســتوطنات فــي جميــع األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة، والتــي تشــكل انتهــاكا للقانون 
الدولــي وتقــوض اجلهــود املبذولــة حلــل الدولتــني”.

ــن  ــس االم ــرار مجل ــق ق ــم »بتطبي ــددوا مطالبته وج
ــتعادة  ــل اس ــن أج ــه م ــع أحكام ــي 2334 بجمي الدول
ــالم”. ــز الس ــة لتعزي ــروط الضروري ــق الش ــة وخل الثق

ودعــت هــذه الــدول »الطرفــني إلــى البنــاء علــى 
اخلطــوات التــي مت اتخاذهــا فــي األشــهر األخيــرة 

التوتــرات”.122 وتقليــل  التعــاون  لتحســني 

ــة  ــتقدام العمال ــى اس ــت عل ــر وافق ــش: قط ــو جي ب
ــد  ــرض احل ــو ف ــه نح ــطينية وتوج ــاءات الفلس والكف

ــور ــد لألج ــى اجلدي األدن

قــال وزيــر العمــل نصــري أبــو جيــش إن األســواق 
القطريــة أصبحــت متاحــة أمــام العمالــة والكفــاءات 

ــاالت. ــدة مج ــي ع ــة ف ــطينية، للمنافس الفلس

وأضــاف أبــو جيــش فــي حديــث لبرنامــج »ملــف اليوم« 
ــاءات  ــدة لق ــراء ع ــد إج ــطني، »بع ــون فلس ــر تلفزي عب
مــع الــدول التــي مــن املمكــن توجيــه الكفــاءات لهــا، 
ــي  ــة ف ــر اتفاقي ــرى حتضي ــر، ج ــت وقط ــل الكوي مث
ــوري،  ــرة بعــد جتــاوب الطرفــني بشــكل ف ــارة األخي الزي
ــاء  ــة بإعط ــل القطري ــن وزارة العم ــراراً م ــتلمت ق واس

121  جريدة القدس

122  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

الدائمــة الســتقدام  التعليمــات الكاملــة للجنــة 
الترتيبــات  كافــة  وعمــل  قطــر،  فــي  العمالــة 
الســتقبالهم للعمــل فــي القطاعــني العــام واخلــاص، 
ــي  ــس ف ــطيني أن يناف ــكان أي فلس ــح بام ــث أصب حي
مجــاالت مثــل »الهندســة والطــب والتكنولوجيــا 

ــم”. ــض والتعلي والتمري

وأكــد أبــو جيــش متابعــة ســفارة دولــة فلســطني فــي 
قطــر تنفيــذ هــذا القــرار، وأن هــذه اخلطــوة مــن شــأنها 
ــل  ــرص العم ــر ف ــة وتوفي ــبة البطال ــض نس أن تخف

ورفــع وتقويــة الدخــل الفلســطيني.

العمــل  منظمــة  إدارة  مجلــس  اجتمــاع  وحــول 
العربيــة فــي الدوحــة للتحضيــر لعقــد املؤمتــر الدولــي 
للمانحــني فــي فلســطني، قــال: »هــذا االجتمــاع 
ــل شــهرين فــي  ــذي عقــد قب هــو األول بعــد املؤمتــر ال
القاهــرة وهــو لتنفيــذ قــرارات املؤمتــر التــي كان أبرزهــا 
دعــم اســتراتيجية التشــغيل فــي فلســطني مــن 

ــا”. ــل فيه ــني املقب ــر املانح ــد مؤمت ــالل عق خ

ــة  ــرة خمس ــغيل لفت ــتراتيجية التش ــوص اس وبخص
أعــوام، قــال أبــو جيــش: »مت التأكيــد علــى هــذه 
ــث مت  ــوزراء حي ــس ال ــن مجل ــرار م ــتراتيجية بق االس
ــا  ــرر له ــل هــي املق ــت وزارة العم ــة، وكان تشــكيل جلن
ــاركت  ــة، وش ــل الدول ــة العم ــع منظم ــاون م وبالتع
فيهــا كل الــوزارات املعنيــة والقطــاع اخلــاص والنقابــات 
العماليــة واجملتمــع املدنــي وثــالث خبــراء مــن منظمــة 

ــة”. ــل الدولي العم

أبــو جيــش أن هــدف االســتراتيجية هــو  وأوضــح 
كيفيــة احملافظــة علــى اســتمرارية إنتــاج فــرص عمــل 
ــطيني،  ــل الفلس ــوق العم ــى س ــدد عل ــن اجل للوافدي
فــي كافــة القطاعــات، مــن خــالل إشــراف وزارة العمــل 

ــوزارات. ــاركة كل ال ومش

ــاعدتهم  ــني ملس ــروض للخريج ــدمي ق ــى تق ــت إل ولف
علــى إنشــاء مشــاريعهم اخلاصــة، إضافــة إلــى وجــود 
17 مركــز تدريــب مهنــي يتبــع للــوزارة وتؤهــل الطلبــة 

وفــق مــا يتطلبــه ســوق العمــل.

وكشــف أبــو جيــش عــن توجــه نحــو فــرض احلــد األدنى 
اجلديــد لألجــور )1880 شــيقل(، ومعاقبــة أي منشــأة أو 

شــركة تخالــف ذلــك.

ولفــت إلــى إعــداد ملــف قانونــي مــن خبــراء ومختصني 
وقانونيــني ملتابعــة حقــوق العمــال داخــل أراضــي العــام 

48 واملتراكمــة لــدى اجلانب اإلســرائيلي.
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وفيمــا يتعلــق بقانــون الضمــان االجتماعــي، قــال 
ــون  ــرح قان ــب لط ــت املناس ــر الوق ــش: »ننتظ ــو جي أب
ــوار  ــاك ح ــيكون هن ــث س ــي، حي ــان االجتماع الضم
ــة  ــة كاف ــد معاجل ــة بع ــه، خاص ــع حول ــي جام وطن
ــا التــي كانــت محــل اخلــالف ومت التوصــل إلــى  القضاي
ــن  ــوارات م ــات وح ــراء دراس ــد إج ــبة بع ــة مناس صيغ

ــارج”. ــن اخل ــراء م ــل خب قب

ــد  ــف ي ــون و400 أل ــارب ملي ــا يق ــا م ــاف:« لدين وأض
ــا  ــا تلقين ــة كورون ــالل جائح ــطينية، وخ ــة فلس عامل
ــت وزارة  ــث قام ــف، حي ــاوز الــــ100 أل ــكاوى تتج ش
العمــل مبعاجلــة أكثــر مــن%90 منهــا، الفتــاً إلــى قــرار 
احلكومــة احلاســم بعــدم الســماح للشــركات بفصــل 

ــال”.123 العم

اجلمعة 29/10/2021 

جيــش االحتــالل يواصــل حملــة اخطــارات 
بالهــدم ووقــف البنــاء فــي محافظــات عــدة

مواجهــات  خــالل  باالختنــاق  العشــرات  أصيــب 
فــي بلــدة بيــت أمــر، فــي الوقــت الــذي أخطــرت 
فيــه ســلطات االحتــالل، أمــس، بهــدم مســكنني 
وأوقفــت  القــدس،  شــرق  النــوار  أبــو  جتمــع  فــي 
بنــاء منــزل واســتولت علــى آليــات كانــت تعمــل 
فــي إنشــائه فــي بلــدة نحالــني، وأتلفــت منشــأة 
ــع  ــك م ــن ذل ــد. تزام ــدة يعب ــل بل ــى مدخ ــة عل جتاري
مواصلــة املســتوطنني اعتداءاتهــم، التــي أقدمــوا 
ــافر  ــي مس ــتيطانية ف ــؤرة اس ــة ب ــى إقام ــا عل خالله

 يطا واقتحام موقع أثري شمال اخلليل. 
ــكنني  ــدم مس ــالل به ــلطات االحت ــرت س ــد أخط فق

ــة. ــدس احملتل ــرق الق ــوار ش ــو الن ــع أب ــي جتم ف

وقــال داوود اجلهالــني أمــني ســر حركــة فتــح فــي 
منطقــة عــرب اجلهالــني وباديــة القــدس: إن قــوات 
وأخطــرت  النــوار،  أبــو  جتمــع  اقتحمــت  االحتــالل 
ــدم  ــني، به ــد اجلهال ــم أحم ــالل وإبراهي ــقيقني ب الش
مســكنيهما اللذيــن تقــدر مســاحة كل منهمــا بـــ 50 
ــل، وإال  ــهر املقب ــع الش ــى مطل ــا حت ــراً، وأمهلتهم مت
ــدم. ــف اله ــع تكالي ــى دف ــا عل ــتهدمهما وجتبرهم س

ــات  ــون سياس ــع يواجه ــكان التجم ــى أن س ــار إل وأش
احتالليــة عنصريــة، متنعهــم مــن تأهيــل الطــرق وبنــاء 
مســاكن جديــدة، ومتنــع وصــول الكهربــاء وامليــاه 

ــم. إليه

123  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

وفــي بلــدة نحالــني، غــرب بيــت حلــم، أخطرت ســلطات 
االحتــالل بوقــف بنــاء منــزل قيــد اإلنشــاء، واســتولت 

علــى مضخــة وخالطــة باطــون.

ــأن  ــون ب ــي فن ــني هان ــة نحال ــس بلدي ــب رئي ــاد نائ وأف
قــوات االحتــالل أخطــرت بوقــف بنــاء منــزل قيــد 
ــدة،  ــرق البل ــر« ش ــو كي ــة »واد أب ــي منطق ــاء ف اإلنش

ــة. ــون وخالط ــة باط ــى مضخ ــتولت عل واس

وأشــار إلــى أن املنــزل تبلــغ مســاحته 120 متــرا مربعــا، 
ويعــود للمواطــن عاطــف جميــل النيــص، الفتــاً إلــى أن 
االحتــالل أخطــر، أول مــن أمــس، بهــدم عــدد مــن الغرف 
ــر  ــازل وإنشــاء بئ ــاء من ــة وبركســات، ووقــف بن الزراعي

جنــوب بيــت حلــم.

وفــي بلــدة يعبــد، غــرب جنــني، أتلفــت قــوات االحتــالل، 
ــى  ــة عل ــأة جتاري ــي، منش ــى التوال ــة عل ــرة الرابع وللم

مدخــل البلــدة الشــرقي.

ــوات  ــر: إن ق ــو بك ــامر أب ــد س ــة يعب ــس بلدي ــال رئي وق
ــت  ــت وأتلف ــدة وخرب ــل البل ــت مدخ ــالل اقتحم االحت
محتويــات منشــأة جتاريــة »اســتراحة« واســتولت علــى 

ــا. ــادر« يظلله »ش

وأشــار إلــى أن املنشــأة تعــود ملكيتهــا للمواطــن 
ــا  ــا هدمته ــى أنه ــاً إل ــرة، الفت ــد عطاط ــد خال محم
ســابقاً ثــالث مــرات، إلــى جانــب هدمهــا قبــل شــهور 
ــرقي. ــدة الش ــل البل ــى مدخ ــة عل ــآت جتاري ــالث منش ث

مــن جهــة أخــرى، أصيــب العشــرات باالختنــاق عقــب 
اقتحــام قــوات االحتــالل بلــدة بيــت أمــر شــمال 

محافظــة اخلليــل124.

ــرائيلي  ــرار اإلس ــتنكر الق ــا تس ــوب افريقي جن
مدنــي  مجتمــع  منظمــات   6 بتصنيــف 

إرهابيــة” كـ«منظمــات  فلســطينية 

القــرار  افريقيــا،  جنــوب  حكومــة  اســتنكرت 
ــع  ــات مجتم ــم 6 منظم ــف ووس ــرائيلي بتصني اإلس
ــدةً  ــة«، مؤك ــات إرهابي ــطينية كـ«منظم ــي فلس مدن
ــر  ــم« و«غي ــرار »الظال ــذا الق ــدة له ــا بش معارضته

ــرر”. املب

وطالبــت حكومــة جنــوب أفريقيــا، فــي بيــان أصدرتــه 
ــة،  ــوم اجلمع ــاون، الي ــة والتع ــات الدولي ــرة العالق دائ
احلكومــة اإلســرائيلية بوقــف التعطيــل املمنهــج 
للخدمــات األساســية التــي تقدمهــا تلــك املنظمــات 

124  جريدة األيام
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ــة  ــا مبواصل ــماح له ــرار، والس ــن الق ــع ع ــر التراج عب
تقــدمي خدماتهــا املشــروعة للفلســطينيني، والســماح 
جلميــع املنظمــات الفلســطينية فــورًا باإلشــراف علــى 

ــدس. ــي الق ــاريعها ف ــا ومش برامجه

كمــا طالبــت بحريــة احلركــة والوصــول لزيــارة األســرى 
التحقيــق  ومراكــز  الســجون  فــي  الفلســطينيني 
الزراعيــني  اخلبــراء  جلميــع  والســماح  اإلســرائيلية، 
بالوصــول إلــى املواقــع الزراعيــة فــي القــدس والضفــة 

ــة. الغربي

وأشــارت إلــى أن تلــك املنظمــات التــي صنفتهــا 
إســرائيل بصــورة غيــر قانونيــة علــى أنهــا »إرهابيــة«، 
ــا، وعملــت بشــكل  ــر مــن 30 عاًم ــذ أكث تأسســت من
ــون، موضحــًة أن القــرار  ــا للقان ســلمي وشــفاف ووفًق
اإلســرائيلي اتخــذ دون أي مبــرر مناســب أو دليــل موثوق، 
حيــث تقــدم هــذه املنظمات مســاعدة قانونيــة مجانية 
ــرائيلية،  ــجون اإلس ــي الس ــطينيني ف ــرى الفلس لألس
وجتــري أبحاثـًـا أكادمييــة مهمــة حــول قضايــا أساســية 
تتعلــق بتحســني حيــاة الفلســطينيني، باإلضافــة إلــى 
أنهــا دعمهــا للمزارعــني الفلســطينيني عبــر مشــاريع 

زراعيــة متنوعــة واألبحــاث الزراعيــة املتقدمــة.

أن  بيانهــا  أفريقيــا فــي  وأكــدت حكومــة جنــوب 
اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي لفلســطني يبقــى أمــر 
ظالــم ومخــزي متاًمــا ألنــه يســلب حقــوق اإلنســان مــن 

ــطينيني. الفلس

وجــددت التأكيــد علــى التــزام جنــوب أفريقيــا الوثيــق 
ــية،  ــة السياس ــاء العملي ــى إحي ــة إل ــود الرامي باجله
وتقديرهــا لهــذه اجلهــود، مبــا يفضــي إلــى قيــام دولــة 
القــدس  وعاصمتهــا  للحيــاة  قابلــة  فلســطينية 
الشــرقية، تعيــش جنًبــا إلــى جنــب بســالم مــع 
إســرائيل داخــل حــدود معتــرف بهــا دولًيــا، علــى 
أســاس حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، وفًقــا لقــرارات 
ــر  ــي واملعايي ــون الدول ــة والقان ــدة ذات الصل األمم املتح

ــا. ــا دولًي ــق عليه املتف

ــدرت  ــد أص ــرائيلي ق ــالل اإلس ــلطات االحت ــت س وكان
قــرارًا فــي 19 تشــرين أول/اجلــاري بتصنيف 6 مؤسســات 

حقوقيــة فلســطينية كـ«منظمــات إرهابيــة”.

ــوق  ــير وحق ــة األس ــر لرعاي ــي: الضمي ــات ه واملؤسس
ــال-  ــن األطف ــاع ع ــة للدف ــة العاملي ــان، واحلرك اإلنس
فلســطني، واحلــق، واحتــاد جلــان العمــل الزراعــي، واحتــاد 
ــوث  ــان للبح ــز بيس ــطينية، ومرك ــرأة الفلس ــان امل جل

ــاء.125 واإلمن
125  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــاع أســعار  ــدر توجيهاتــه مبتابعــة ارتف الرئيــس يص
املــواد الغذائيــة األساســية وأهميــة ضبطهــا

حمايــة  جمعيــة  ورئيــس  االقتصــاد  وزيــر  هاتــف 
ملســتهلك ا

ــية  ــة األساس ــواد الغذائي ــعار امل ــاع أس ــة الرتف متابع
وغيرهــا، وحرصــا علــى مصلحــة املواطن الفلســطيني، 
اتصــل الســيد الرئيــس محمــود عبــاس بوزيــر االقتصاد 
الوطنــي خالــد العســيلي، طالًبــا منــه إيضــاح أســباب 
وأهميــة ضبطهــا وســبل  ارتفــاع هــذه األســعار 
معاجلتهــا، مــن أجــل التخفيــف عــن كاهــل املواطــن 

ــطيني. الفلس

كمــا اتصــل ســيادة الرئيــس، برئيــس جمعيــة حمايــة 
املســتهلك الفلســطيني صــالح هنيــة لــذات الغــرض.

وطلــب الرئيــس بضــرورة التنســيق بــني وزارة االقتصــاد 
وجمعيــة حمايــة املســتهلك، كمــا أعطــى التوجيهات 
جمللــس الــوزراء ملناقشــة موضــوع ارتفــاع األســعار فــي 

جلســته القادمــة.126

أهلنــا فــي أراضــي الـــ84 يحييــون ذكــرى مجزرة 
ــم كفر قاس

نظمــت اللجنــة الشــعبية إلحيــاء ذكــرى مجــزرة كفــر 
ــاء  ــنوية إلحي ــيرة الس ــة، املس ــوم اجلمع ــم، الي قاس
ــر  ــن كف ــر م ــور غفي ــاركة جمه ــرى الـــ65، مبش الذك

قاســم وأهلنــا فــي أراضــي الـــ48.

ــر  ــة كف ــاء بلدي ــس وأعض ــيرة رئي ــي املس ــارك ف وش
األحــزاب  وقيــادات  الشــعبية،  واللجنــة  قاســم، 
واحلــركات السياســية ونــواب عــن القائمتني املشــتركة 

ــة. ــة عربي ــلطات محلي ــاء س ــدة ورؤس واملوح

ــالم  ــب األع ــى جان ــطينية إل ــالم الفلس ــت األع ورفع
ــور  ــك ص ــهداء، كذل ــى أرواح الش ــدادا عل ــوداء ح الس
ضحايــا اجملــزرة، وســط هتافــات منــددة بسياســة 
إياهــا  مطالبــة  وأخــرى  اإلســرائيلية،  احلكومــة 

باالعتــراف باجملــزرة وحتملهــا املســؤولية عنهــا.

ــن  ــرب 48( م ــع ع ــب )موق ــيرة بحس ــت املس وانطلق
ميــدان مســجد أبــو بكــر الصديــق وحتــى صــرح 
الشــهداء، وعنــد النصــب التــذكاري، دعــا رئيــس 
اللجنــة الشــعبية فــي كفــر قاســم، ســائد عيســى، 
احلضــور للوقــوف دقيقــة حــداد علــى أرواح الشــهداء.

ــي  ــر، »تأت ــادل بدي ــم ع ــر قاس ــة كف ــس بلدي ــال رئي وق

126  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا
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هــذه الذكــرى ومــا زالــت التحديــات تالزمنــا، مــن 
ــة  ــة، إضاف ــبب اجلرمي ــا بس ــذي يضربن ــدم ال ــالل ال ش
إلــى معضــالت أخــرى كالهــدم واالقتحامــات اليوميــة 
اليــوم بصــوت عــال  ونقــول  للمســجد األقصــى، 
ــل،  ــد أفض ــل لغ ــل األم ــنبقى نحم ــا س ــح إنن وصري

مجتمعنــا رغــم كل التحديــات يبقــى شــامخا”.

ــة، إن  ــد برك ــة محم ــة املتابع ــس جلن ــال رئي ــدوره، ق ب
ــم  ــر قاس ــي كف ــذه ف ــذي أرادوا تنفي ــروع ال ــذا املش ه

ــتمر”. ــروع مس ــذا املش ــا، وه ــتهدفنا جميع يس

وأضــاف »يريــدون إشــاعة اجلرميــة كــي يفككونــا، 
واجلرميــة هــي جــزء مــن مشــروع سياســي إذ لــم 
ــني  ــا خائف ــا جعلن ــابقا ويريدون ــا س ــوا بتهجيرن ينجح

مذعوريــن”.127

ــرات  ــأي تغيي ــرف ب ــن نعت ــي: ل ــاد األوروب االحت
حلــدود 76 واالســتيطان عقبــة أمــام الســالم

قــال املتحــدث باســم املمثــل األعلــى للسياســة 
ــتانو، إن  ــر س ــي بيت ــاد األوروب ــة لالحت ــة واألمني اخلارجي
ــي  ــون الدول ــب القان ــة مبوج ــر قانوني ــتوطنات غي املس
وتشــكل عقبــة رئيســية أمــام حتقيــق حــل الدولتــني 

ــني. ــني الطرف ــامل ب ــم وش ــادل ودائ ــالم ع وس

ــف  ــة، موق ــوم اجلمع ــه، الي ــدر عن ــان ص ــي بي ــد ف وأك
ــرف  ــن يعت ــه ل ــح بأن ــت والواض ــي الثاب ــاد األوروب االحت
بــأي تغييــرات حلــدود مــا قبــل عــام 1967، مبــا فــي ذلــك 
مــا يتعلــق بالقــدس، بخــالف تلــك التــي يتفــق عليهــا 

ــان. الطرف

ــوات  ــن خط ــع ع ــى التراج ــرائيل إل ــة إس ــا حكوم ودع
ــي  ــدة، الت ــتيطانية جدي ــدا اس ــاء وح ــاء بن ــرح عط ط
لتخفيــف  املبذولــة  اجلهــود  مــع  متاًمــا  تتعــارض 
بنــاء  بوقــف  مطالبــا  الهــدوء،  وضمــان  التوتــرات 
ــراط  ــادة االنخ ــز إع ــى تعزي ــز عل ــتوطنات، والتركي املس
اجملــدي بــني الطرفــني، وتعزيــز تدابيــر بنــاء الثقــة، 
وحتســني الظــروف املعيشــية للنــاس العاديــني، والتــي 

ــا. ــة إليه ــة ماس ــاك حاج هن

وشــدد ســتانو علــى أن االحتــاد األوروبــي ســيواصل 
لعــب دوره فــي دعــم اخلطــوات نحــو الســالم املســتدام 

ــطينيني.128 ــرائيليني والفلس ــني اإلس ب

127  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

128  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

السبت 30/10/2021 

»الســالم اآلن«: 7 خطــوات اســتيطانية كبــرى 
تقــوم بهــا احلكومــة اإلســرائيلية احلاليــة

قالــت حركــة »الســالم اآلن« اإلســرائيلية إن احلكومــة 
خطــوات   7 علــى  تعمــل  احلاليــة  اإلســرائيلية 
ــا  ــا فيه ــة مب ــي احملتل ــي األراض ــرى ف ــتيطانية كب اس
التقــدم فــي 3 مشــاريع اســتيطانية ضخمــة بالقــدس 

الشــرقية ومحيطهــا.

التــي مت  وقالــت: »أعلنــت حكومــة بينيــت البيــد 
تشــكيلها فــي 13 حزيــران 2021 »الوضــع الراهــن« فــي 
سياســة االســتيطان. يُظهــر فحــص األشــهر األربعــة 
والنصــف األولــى مــن عمــر احلكومــة أن الوضــع 
ــق  ــا يتعل ــي كل م ــه ف ــاظ علي ــم احلف ــم يت ــن ل الراه
ــز  ــاط لتعزي ــت بنش ــة عمل ــتوطنات، وأن احلكوم باملس
املســتوطنات وتعميــق االحتــالل اإلســرائيلي لألراضــي 

الفلســطينية”.

ــة  ــام« قائم ــل »األي ــر وص ــي تقري ــة ف ــت احلرك وعرض
ــكيل  ــذ تش ــتوطنات من ــي املس ــورات ف ــة بالتط جزئي

ــي: ــة وه ــة احلالي احلكوم

 أوالً، الترويج للخطط في املستوطنات:  
أ-مخططــات بنــاء 3000 وحــدة فــي املســتوطنات: 
ــة  ــي اإلدارة املدني ــط ف ــى للتخطي ــس األعل ــادق اجملل ص
يــوم األربعــاء علــى مــا يقــارب 3000 وحــدة فــي 
املســتوطنات، ومــن بــني اخملططــات آالف الوحــدات فــي 
ــة: 628  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــتوطنات العميق املس
وحــدة فــي إيلــي، و399 وحــدة فــي ريفافــا، و286 وحــدة 

ــم. ــي كدومي ــدة ف ــا، و380 وح ــار براخ ــي ه ف

ب-مناقصــات لـــ 1،355 وحــدة فــي املســتوطنات: فــي 
24 تشــرين األول 2021، مت طــرح مناقصــات لـــ1355 
وحــدة فــي املســتوطنات و83 أخــرى فــي جفعــات 
هاماتــوس فــي القــدس الشــرقية، مبــا فــي ذلــك 
ــدة. ــل بـــ731 وح ــتوطنة آريي ــي ملس ــع الدراماتيك التوس

ــدس  ــار الق ــاروت )مط ــي عط ــدة ف ــتوطنة جدي ج-مس
ــر  ــة تعتب ــة خلط ــروج احلكوم ــا(: ت ــي قلندي ــي ف الدول
ــني  ــل الدولت ــالم وح ــاالت الس ــث احتم ــن حي ــة م قاتل
مــع 9000 وحــدة فــي قلــب تواصــل حضري فلســطيني 
ــا. ــرام مبطــار قلندي ــا وال ــني رام اهلل -كفــر عقــب قلندي ب

ــرة،  أعــدت وزارة اإلســكان اخلطــة فــي الســنوات األخي
ــي  ــى اآلن. ف ــا حت ــة عليه ــدم للموافق ــم تق ــا ل لكنه
ــداع  ــة إي ــرر مناقش ــن املق ــدة، م ــة اجلدي ــل احلكوم ظ
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ــط  ــة التخطي ــي جلن ــون األول 2021 ف ــط 6 كان مخط
ــدس. ــاء بالق والبن

ــى اآلن  ــت حت ــي كان ــة، الت ــإن اخلط ــرى، ف ــارة أخ بعب
مجــرد رســم علــى بعــض أوراق اخملططــني، ســتصبح، 
مببــادرة مــن احلكومــة احلاليــة، وثيقــة قانونيــة وســتبدأ 
إجــراءات املوافقــة )والتــي قــد تســتغرق حوالــى عــام أو 

عامــني(.

مــن األســهل مــن الناحيــة السياســية إيقــاف اخلطــة 
 اآلن، وليس بعد أن تبدأ عملية املوافقة. 

ــد«  ــة »إي واح ــرف خط ــد«: تع ــتوطنة »إي واح د-مس
ــال  ــة الحتم ــة قاتل ــه ضرب ــن أن توج ــة ميك ــا خط بأنه

ــني. ــل الدولت ــالم وح الس

ــل  ــن قب ــت م ــد أودع ــة ق ــن أن اخلط ــم م ــى الرغ عل
احلكومــة الســابقة، إال أن مناقشــة االعتراضــات )وهــو 
ــا باخلطــة( قــد مت حتديدهــا  أمــر ضــروري للمضــي قدًم
مــن قبــل احلكومــة احلاليــة ومت إجراؤهــا فــي 18 تشــرين 
األول ومــن املقــرر ان جتــري مناقشــة أخــرى فــي 21 

ــي. ــرين الثان تش

ــات  ــي »جفع ــة ف ــر اخلط ــوس: تعتب ــات هامات ه-جفع
هاماتــوس« قاتلــة مــن حيــث احتمــاالت الســالم وحــل 

ــني. الدولت

املســتوطنة  ببنــاء  اخلاصــة  املناقصــة  نشــر  مت 
ــن  ــدة، لك ــة اجلدي ــكيل احلكوم ــل تش ــيتها قب وترس
احلكومــة اجلديــدة ال تتخــذ أي خطــوات لوقــف البنــاء 

تأخيــره.129 أو 

وقفــة فــي جنــني تضامنــا مــع ذوي الشــهداء احملتجــزة 
جثامينهــم ودعمــا للحركــة األســيرة

ــوم الســبت، فــي وقفــة  شــارك العشــرات، مســاء الي
الشــهداء احملتجــزة  للمطالبــة باســترداد جثامــني 
لــدى ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، ودعمــا وإســنادا 

ــام. ــن الطع ــني ع ــرى املضرب لألس

وشــارك فــي الوقفــة التــي أقيمــت داخــل اخليمــة فــي 
ــني،  ــة جن ــس مبدين ــرمي يون ــرى ك ــد األس ــدان عمي مي
ــل  ــل العم ــم، وفصائ ــزة جثامينه ــهداء احملتج ذوو الش
الوطنــي واإلســالمي، وفعاليــات مــن جنــني ومخيمهــا، 

ــدات احملافظــة، وأســرى محــررون. ــرى وبل وق

ــلة  ــم سلس ــي تنظي ــتمرار ف ــاركون االس ــد املش وأك
مــن الفعاليــات حتــى يتــم تســليم جثامينهــم، ووقف 
سياســة العقــاب التعســفي بحــق احلركــة األســيرة، 

129  جريدة األيام

ــاة  ــن حي ــة ع ــؤولية الكامل ــالل املس ــني االحت محمل
ــام. ــن الطع ــني ع ــرى املضرب األس

ــز  ــزال حتتج ــا ت ــالل م ــلطات االحت ــى أن س ــار إل يش
ــن  ــني م ــة جن ــن محافظ ــهداء م ــعة ش ــني تس جثام

بــني 90 شــهيدا.130

واملســتوطنون  اإلبراهيمــي  احلــرم  يغلــق  االحتــالل 
القدميــة البلــدة  يقتحمــون 

ــبت،  ــوم الس ــرائيلي، الي ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق أغلق
احلــرم االبراهيمــي الشــريف أمــام املســلمني والزائريــن، 
ــد  ــة »عي ــلمني، بحج ــالة للمس ــة الص ــت إقام ومنع

ســبت ســارة”.

ــة  ــاب الزاوي ــة ب ــالل منطق ــوات االحت ــت ق ــا أغلق كم
وســط اخلليــل، وأجبــرت التجــار علــى اغــالق محالهــم 
للبلــدة  املســتوطنني  اقتحــام  التجارية، لتأمــني 

ــة. القدمي

ــو  ــي أب ــيخ حفظ ــي الش ــرم االبراهيم ــر احل ــال مدي وق
اســنينة لـ«وفــا«، إن ســلطات االحتــالل أغلقــت احلــرم 
ــن  ــن، م ــلمني والزائري ــني املس ــام املصل ــي أم االبراهيم
ــرة  ــى العاش ــس، حت ــاء أم ــن مس ــة م ــاعة الثالث الس
مــن مســاء اليــوم، وســمحت للمســتوطنني لالحتفــال 

بهــذا العيــد.

فــي  خيامــا  املســتوطنون  نصــب  الســياق،  وفــي 
ســاحات احلــرم االبراهيمــي الشــريف اخلارجيــة، وملعب 
املدرســة االبراهيميــة بالبلــدة القدميــة، وفــي ســاحات 
ــؤدون  ــل، وي ــرم بالكام ــاحات احل ــا، وس ــة وأمامه احملكم

ــا. ــة فيه ــا تلمودي طقوس

وأشــار الــى ان هــذه االقتحامــات تشــكل تعديــا 
ــى حرمــة املســجد، واغــالق احلــرم اســتفزاز  ــرا عل كبي
للمســلمني، وانتهــاك كبيــر بحــق احلــرم، مشــيرا إلــى 
ــة،  ــة مغلق ــدة القدمي ــوارع البل ــرق، وش ــة الط أن كاف
أمــام حركــة املواطنــني فــي مناطــق التمــاس، بســبب 
تشــديد جيــش االحتــالل علــى املواطنــني، بهــدف توفير 

ــتوطنني. ــة للمس احلماي

مــن جانبــه، أكــد الناشــط فــي جلــان املدافعــني 
عــن حقــوق االنســان فــي اخلليــل عــارف جابــر، ان 
ــن  ــارة« م ــبت س ــد س ــدون »لعي ــتوطنني يحش املس
ــى 50  ــم عل ــد عدده ــى يزي ــتوطنات، حت ــة املس كاف
ــاء  ــة أحي ــي كاف ــة ف ــالت صاخب ــون حف ــا، ويقيم ألف
ــن  ــة م ــدة القدمي ــد البل ــدف تهوي ــة، به ــدة القدمي البل

130  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا



٢٠
٢١

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ت
يا

وم
لي

ا

74

تشرين أول ٢٠٢١

اخلليــل، وحتويــل املنطقــة الــى ســاحات رعــب وإرهــاب 
مــن املســتوطنني.131

أقدمهــم كايــد الفســفوس املضــرب منــذ 801 
أيــام: ســبعة أســرى يواصلــون إضرابهم وســط 

حتذيــرات مــن خطــورة أوضاعهــم الصحيــة

االحتــالل  ســجون  فــي  أســرى  ســبعة  يواصــل 
ــا  ــام، رفض ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــرائيلي، إضرابه اإلس
العتقالهــم اإلداري، أقدمهــم األســير كايد الفســفوس 

ــام(. ــذ )108 أي ــرب من املض

ــى الفســفوس، هــم:  ــة إل ــون باإلضاف واألســرى املضرب
مقــداد القواســمة منــذ )101 يــوم(، وعــالء األعــرج منــذ 
)83 يومــا(، وهشــام أبــو هــواش منــذ )74 يومــا(، وشــادي 
ــذ )38  ــي من ــاد الهرمي ــا(، وعي ــذ )67 يوم ــر من ــو عك أب

يومــا(، ولــؤي األشــقر املضــرب منــذ )20 يومــا(.

ــا عــن الطعــام  ــات إضراب ــب حريب ويخــوض األســير رات
ــا مــع األســرى الســبعة. ــا(، تضامن ــذ )22 يوم من

ــن مــن خطــورة  وحــذرت هيئــة شــؤون األســرى واحملرري
ــع  ــذي يقب ــفوس ال ــير الفس ــي لألس ــع الصح الوض
فــي مستشــفى »بــرزالي«، الفتــة الــى أن تفعيــل أمــر 
ــا  ــو م ــيء، وه ــدام بط ــة اع ــه، مبثاب ــال اإلداري ل االعتق

ــه. ــى حيات ــورة عل ــكل خط يش

ــى  ــه إل ــم نقل ــن أن يت ــن املمك ــه م ــى أن ــارت إل وأش
ــور  ــم تده ــة، رغ ــة حلظ ــي أي ــة ف ــجن الرمل ــادة س عي

ــي. ــه الصح وضع

وبخصــوص األســير القواســمة، أكــدت الهيئــة أن 
وضعــه مقلــق جــدا، حيــث يعانــي مــن تســمم بالــدم، 
ــد،  ــى، والكب ــني، والكل ــب والرئت ــي القل ــاكل ف ومش
ــه علــى احلركــة والــكالم  ــر علــى قدرت ــذي يؤث األمــر ال
والرؤيــا. فيمــا يقبــع بقيــة األســرى فــي عيــادة ســجن 

ــة. الرمل

األســرى  أحــد  استشــهاد  احتماليــة  إن  وقالــت: 
املضربــني تــزداد كل حلظــة مــع اجــراءات االحتــالل 
التعســفية بحقهــم، وهــذا متاهــي فــي سياســة 
االحتــالل مــع الطواقــم الطبيــة فــي عمليــة احــكام 

احلصــار، ومفاقمــة معانــاة األســرى املضربــني.132

131  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

132  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

األحد 31/10/2021 

ــي  ــات ف ــدد آالف الدومن ــرائيلي يه ــط إس مخط
ــا ــم وقراه ــي أم الفح ــي مواطن أراض

ــالل  ــمال خ ــة الش ــة مبنطق ــة اللوائي ــت اللجن صادق
هيكليــة  خارطــة  علــى  املاضيــة  القليلــة  األيــام 
ــا  ــدو، م ــي مجي ــس اإلقليم ــدة للمجل ــمولية جدي ش
ــن  ــطينيون م ــا فلس ــادرة أراض ميلكه ــبب مبص سيتس

ــا. ــم وقراه ــة أم الفح مدين

هــذه  إن  جباريــن  الســعيد  توفيــق  احملامــي  وقــال 
اخلارطــة تشــكل خطــرًا علــى األراضــي فــي املنطقــة، 
إذ ســيجري التعامــل معهــا وفًقــا للهيــكل الشــمولي 
علــى أنهــا مناطــق خضــراء، وبعضهــا قــدم بــه مقترح 
شــق شــوارع التفافيــة، حيــث ســيضع هــذا الهيــكل 
ــي. ــذه األراض ــتخدام ه ــى اس ــة عل ــدات تخطيطي تقيي

ــمل  ــمولي يش ــكل الش ــى أن الهي ــن إل ــار جباري وأش
جميــع مســاحة نفــوذ اجمللــس اإلقليمــي مجيــدو، 
ــف دومن،  ــارب 173 أل ــا يق ــاحة م ــذه املس ــمل ه وتش
معظمهــا جــرى مصادرتهــا مــن أصحابهــا بعــد عــام 
1948، إلــى جانــب أراضــي بعــض القــرى املهجــرة 
مثــل قريتــي اللجــون والكفريــن، باإلضافــة لقــرى مــن 

ــارة. ــة وادي ع منطق

وأوضــح جباريــن أن بعــض األراضــي التــي ســتتم 
مصادرتهــا تعــود ملكيــة بعضهــا لفلســطينيني فــي 
ــودة  ــون، وموج ــجار الزيت ــة بأش ــي مزروع ــي48 وه أراض

ــدو. ــي مجي ــس اإلقليم ــوذ اجملل ــاحات نف ــي مس ف

وأضــاف، »بحســب اخملطــط الهيكلــي الشــمولي اجلديد 
لهــذا اجمللــس اإلقليمــي فــإن هــذه األراضــي أصبحــت 
ــا  ــة.. وبعضه ــق عام ــراء وحدائ ــق خض ــات ومناط غاب
أصبــح مقتــرح شــق شــوارع التفافيــة لتصبــح احلــدود 
ــي  ــس اإلقليم ــة واجملل ــدات العربي ــني البل ــة ب الطبيعي

مجيــدو«.

ــي  ــاب األراض ــق ألصح ــه يح ــى أن ــن إل ــت جباري ولف
ــا، والتوجــه إلــى  تقــدمي اعتراضــات خــالل مــدة 60 يوًم
احملاكــم اإلســرائيلية بعــد نشــر اخملطــط فــي الصحف، 
ــرائيلية..  ــم اإلس ــى احملاك ــول عل ــن ال نع ــا، »نح مضيًف

ــة«. ــرف النتيج ــن نع فنح

ــاري  ــع »اجلرمــق« اإلخب ــث ملوق ــن فــي حدي وأكــد جباري
علــى أهميــة ودور الســلطات احملليــة فــي تقــدمي 
شــاملة  مهنيــة  دراســات  وعمــل  االعتراضــات، 
للمخطــط، باإلضافــة الســتخدام الضغــط السياســي 
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ــر أعضــاء الكنيســت العــرب، والضغــط الشــعبي  عب
ــروع. ــذا املش ــة ه ــي مواجه ف

ــي أن  ــمير صبح ــم س ــة أم الفح ــس بلدي ــح رئي وأوض
البلديــة قامــت بإرســال اخملطــط إلــى قســم الهندســة 
إلجــراء الدراســة الالزمة واملتعلقــة باخلارطــة الهيكلية 
فــي اجمللــس اإلقليمــي مجيــدو، حيــث ســيقوم قســم 
الهندســة بتســليم البلديــة تقريــر تفصيلــي ومهنــي 

للمخطــط خــالل األيــام القليلــة القادمــة133.

اخلطر يهدد حياة املعتقلن املضربن 

بــدأ رئيــس هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن قــدري أبــو 
ــات  ــبوعني بتعليم ــتمر اس ــة تس ــة خارجي ــر، جول بك
مــن الرئيــس محمــود عبــاس، يجــري خاللهــا لقــاءات 
دوليــة عــدة تشــمل مصــر وفرنســا وبلجيــكا لتدويــل 
قضيــة األســرى، والتصــدي لسياســة االعتقــال اإلداري، 
وإنهــاء معاناتهــم خاصــة املرضــى منهم، فيمــا يواصل 
ــام،  ــن الطع ــوح ع ــم املفت ــني، إضرابه ــبعة معتقل س
رفضــاً العتقالهــم اإلداري، أقدمهــم األســير كايــد 
ــت  ــي الوق ــام(، ف ــذ )108 أي ــرب من ــفوس املض الفس
ــي  ــم والت ــن معه ــات التضام ــتمرت فعالي ــذي اس ال

ــا.134 ــى حيف ــدت حت امت

إصابــات فــي »بــاب الزاويــة« وإغــالق احلــرم 
اإلبراهيمــي 

ــاط  ــف باملط ــي املغل ــاص املعدن ــى بالرص ــب فت أصي
والعشــرات باالختنــاق، مســاء أمــس، خــالل مواجهــات 
فــي بــاب الزاويــة وســط مدينــة اخلليــل، فيمــا اعتقلــت 
قــوات االحتــالل طفــالً بعــد االعتــداء عليــه قــرب 
بــاب العامــود بالقــدس احملتلــة، تزامــن ذلــك مــع 
إغالقهــا، احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف أمــام املســلمني 
والزائريــن، ومنعــت إقامــة الصــالة للمســلمني، بحجــة 
ــه  ــب في ــذي نص ــت ال ــي الوق ــارة«، ف ــبت س ــد »س عي
ــي  ــرم اإلبراهيم ــاحات احل ــي س ــاً ف ــتوطنون خيام مس
بالبلــدة  اإلبراهيميــة  املدرســة  وملعــب  اخلارجيــة، 
وأدوا  وأمامهــا،  احملكمــة  ســاحات  وفــي  القدميــة، 

ــني. ــى املواطن ــدوا عل ــة، واعت ــاً تلمودي طقوس

فقــد أفــادت مصــادر محليــة، بإنــدالع مواجهات وســط 
ــى احلاجــز  ــالل املتمركــزة عل ــل مــع االحت ــة اخللي مدين
العســكري املقــام علــى مدخــل شــارع الشــهداء، 
ــف  ــي املغل ــاص املعدن ــالل الرص ــود االحت ــق جن وأطل
ــني  ــوب املواطن ــاز ص ــوت والغ ــل الص ــاط وقناب باملط

133  جريدة األيام

134  جريدة القدس

واحملــالت التجاريــة فــي بــاب الزاويــة مــا تســبب بإصابــة 
فتــى بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط والعشــرات 

ــاً.135 ــم ميداني ــرى عالجه ــاق، ج ــاالت اختن بح

ــر  ــة تنش ــوب إيراني ــة حاس ــة قراصن مجموع
ــرائيلين ــود اإلس ــات اجلن ــن مئ ــات ع معلوم

ــات  ــري أن هجم ــاري العب ــت« اإلخب ــع »واي ن ــر موق ذك
مجموعــة قراصنــة احلاســوب اإليرانيــة، »مجلــس 
موســى« تكثــف مــن هجماتهــا ونشــرت مســاء أمــس 
األول ملفــات معلومــات عســكرية إســرائيلية تتضمــن 
معطيــات حــول مئــات مــن اجلنــود اإلســرائيليني وطلبة 

ــد للخدمــة العســكرية. ــات التمهي كلي

ــن  ــة ع ــل كامل ــن تفاصي ــاً يتضم ــرته ملف ــا نش ومم
لــواء قتالــي مبــا فــي ذلــك عــدد جنــوده، أســماء اجلنــود، 
مناصيهــم وطابــع تأهيلهــم، كمــا نشــرت أمــس األول 

ــن. ــر األم ــس وزي ــي غانت ــوراً لبين ص

ــة،  ــن اليكتروني ــي« عناوي ــوم لوائ ــف »الب ــن املل وتضم
أرقــام هواتــف، أماكــن مئــات مــن اجلنــود اإلســرائيليني، 
ونشــرت امللفــات فــي موقــع تســريب »داركنــت« وفــي 

مجموعــة تلغــرام.

وتتضمــن بعــض امللفــات تفاصيــل كاملــة عــن جنــود 
ــي  ــا ف ــكرية، مب ــدات عس ــاط ووح ــوات االحتي ــي ق ف
ــكرية  ــم العس ــم، مهامه ــود، رتبه ــماء اجلن ــك أس ذل
وإيضاحــات عرضهــا حــول عــدم متكنهــم مــن الوصــول 
ــدي  ــاط، منهــا: »زعــم جن ــوات االحتي ــي ق للخدمــة ف
أنــه يعانــي مــن ضغــوط بعملــه وال يســتطيع التوجــه 
خلدمــة طويلــة«، و«زعــم جنــدي آخــر أنــه غيــر مؤهــل 
صحيــاً بعــد كســر ســاقة«، و«قــال جنــدي ثالــث أنــه 
ال يعتقــد أن بإمكانــه الوصــول بســبب تواجــده بشــهر 

عســل«، و«زوجتــي ســتضع بعــد حوالــي الشــهر«.

وتتضمــن الكثيــر مــن امللفــات تفاصيــل عــن آالف مــن 
ــكرية  ــة العس ــحون للخدم ــني يرش ــبان والبالغ الش
ــي«.136 ــروع »وراث ــي مش ــاركون ف ــاركوا أو يش ــود ش وجن

األحــزاب اليهوديــة تســقط مشــروع قانــو 
لتخليــد ذكــرى مجــزرة كفــر قاســم 

أســقطت األحــزاب اليهوديــة مــن املعارضــة واالئتــالف 
ــد  ــون لتخلي ــروع قان ــاء، مش ــس األربع ــر أم ــد ظه بع
ذكــرى مجــزرة كفــر قاســم وجعلــه يــوم حــداد رســمياً 
ــا  ــدة توم ــب عاي ــه النائ ــادرت إلي ــذي ب ــالد، وال ــي الب ف

135  جريدة القدس

136  جريدة القدس
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ســليمان عــن القائمــة املشــتركة.

أعضــاء  مــن   93 القانــون  مشــروع  ضــد  وصــوت 
الكنيســت مــن املعارضــة واالئتــالف، وهــذا أول مشــروع 
ــزاب  ــف األح ــترك خملتل ــت مش ــى بتصوي ــون يخط وقان
اليهوديــة ســواء فــي املعارضــة أو تلــك التــي تشــارك 

ــت.  ــي بيني ــة نفتال ــي برئاس ــالف احلكوم ــي االئت ف

ــن  ــاء م ــن أعض ــه 12 م ــى جانب ــوت إل ــني ص ــي ح ف
أعضــاء الكنيســت بينهــم جميــع النــواب عــن القائمة 
املشــتركة، كمــا صــوت جلانــب القانــون نــواب القائمــة 
ــواب العــرب عــن حــزب »ميرتــس« بينمــا  املوحــدة والن
ــد مــن أعضــاء الكنيســت  تغيــب عــن اجللســة العدي
ــي  ــار الصهيون ــى اليس ــهم عل ــبون أنفس ــن يحس مم

ــل.137  ــس والعم ــي ميرت بحزب

أردان ميــزق التقريــر الســنوي جمللــس حقــوق 
اإلنســان

ــدى األمم املتحــدة جلعــاد  أقــدم الســفير اإلســرائيلي ل
ــن  ــخة م ــق نس ــى متزي ــة عل ــل املاضي ــة قب أردان، الليل
ــن  ــك م ــان وذل ــوق اإلنس ــس حق ــنوي جملل ــر الس التقري
علــى منبــر اجلمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة فــي 
ــق  ــالل بح ــاكات االحت ــف انته ــه يكش ــورك، ألن نيوي

ــطيني.  ــعب الفلس الش

وقــال أردان إثنــاء كلمــة ألقاهــا إن مــكان هــذا املســتند 
املعــادي للســامية ســلة املهمــالت. بحســب مــا نقلــت 
عنــه هيئــة البــث اإلســرائيلية العامــة الناطقــة 
بالعربيــة. وأضــاف »فعلــت مــا فعلــه الســفير الســابق 
حاييــم هرتصــوغ حينمــا مــزق القــرار الالســامي الــذي 
ــة«،  ــكال العنصري ــن أش ــكالً م ــة ش ــر الصهيوني اعتب
ــل 15  ــيه قب ــذ تأسيس ــه من ــي أن ــس األمم ــم اجملل واته
ــى شــجب إســرائيل وإدانتهــا فقــط،  عامــاً بعمــل عل

ــه إلــى »اخلجــل مــن أنفســهم«.138  داعيــاً أعضائ

تواصــل انتهــاكات االحتــالل: اســتمرار تهويــد 
املقبــرة اليوســفية واعتــداء للمســتوطنن 

ــاالت واعتق

واصلــت قــوات االحتــالل واملســتوطنون، اليــوم األحــد، 
ــه. انتهاكاتهــم بحــق شــعبنا ومقدســاته وممتلكات

اقتحــام “االقصــى” واســتمرار عمليــات التجريــف فــي 
املقبــرة اليوســفية

137  جريدة القدس

138  جريدة القدس

اقتحــم 81 مســتوطنا، املســجد األقصــى املبــارك، 
بحراســة مــن شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي. مــن 
بــاب املغاربــة، علــى شــكل مجموعــات، وأدوا طقوســا 
ــرقية. ــة الش ــي املنطق ــزت ف ــه، مترك ــي باحات ــة ف تلمودي

وتواصــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أعمــال التهويــد 
فــي املقبــرة اليوســفية، املالصقــة ألســوار البلــدة 
ــى  ــابع عل ــوم الس ــة، للي ــدس احملتل ــي الق ــة ف القدمي

ــي. التوال

وقــال رئيــس جلنــة رعايــة املقابر اإلســالمية فــي القدس 
مصطفــى أبــو زهــرة لـ«وفــا«، إن بلدية االحتــالل نصبت 
اليــوم مجموعــة جديــدة مــن كاميــرات املراقبــة داخــل 
ــة التــي نصبتهــا  ــة احلديدي املقبــرة، الــى جانــب البواب

علــى أحــد مداخلهــا بالســابق.

اصابة طفل في اعتداء مستوطن في األغوار

اعتــدى مســتوطن، علــى طفــل بالضــرب، خــالل 
ــوار  ــول باألغ ــة مكح ــي خل ــام ف ــاة األغن ــة رع مالحق

الشــمالية.

والحــق مســتوطنون الرعــاة فــي خلــة مكحــول، 
وأجبروهــم علــى مغــادرة أراضيهــم، وخــالل ذلــك 
ــني  ــل حس ــى الطف ــرب عل ــتوطن بالض ــدى مس اعت
ــه  ــن إصابت ــفر ع ــا أس ــا(، م ــارات )14 عام ــف بش يوس

برضــوض.

اعتقال مواطنني واستدعاء أسير محرر

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، شــابني مــن 
القــدس احملتلــة، وهمــا: معتصــم صيــام مــن أمــام بــاب 
ــو  ــاوية وه ــدة العيس ــن بل ــاس م ــدي درب ــود، وع العام

ــعفاط. ــى ش ــه إل ــي طريق ف

االحتــالل  ســلطات  أجلــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
ــيف  ــي، وس ــان الكرك ــر عدن ــن: أمي ــة كل م محاكم
ــاء  ــاد شــرف، حتــى الثالث إبراهيــم ســمرين، ويحيــى زي

ــل. املقب

ــرر  ــيرا احمل ــرائيلي، األس ــالل اإلس ــوات االحت ــلمت ق وس
ــة  ــن قري ــا( م ــاح)23 عام ــى صب ــد موس ــالح محم ص
ــا. ــة مخابراته ــا؛ ملراجع ــم بالغ ــت حل ــرق بي ــة ش حرمل

االحتالل يستولي على خزان مياه في اخلضر

ــزان  ــى خ ــرائيلي، عل ــالل اإلس ــوات االحت ــتولت ق اس
ــود  ــم، يع ــت حل ــوب بي ــر جن ــدة اخلض ــي بل ــاه ف للمي
ــة » واد  ــي منطق ــالح ف ــاد ص ــليمان حم ــن س للمواط
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ــار139”. االبي

بشــارة: احلكومــة مهتمــة بإصــدار قانــون 
ضريبــة قيمــة مضافــة يعمــل علــى تشــجيع 

االســتثمار

ــة  ــام احلكوم ــارة اهتم ــكري بش ــة ش ــر املالي ــد وزي  أك
مضافــة  قيمــة  ضريبــة  قانــون  إصــدار  بأهميــة 
فلســطيني يلبــي متطلبــات واحتياجــات التنميــة 
تشــجيع  علــى  ويعمــل  لشــعبنا،  املســتدامة 

االســتثمار.

ــودة  ــة مس ــل ملناقش ــة عم ــالل ورش ــارة خ ــال بش وق
مشــروع قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة، اليــوم األحد، 
أن القانــون يحقــق رؤيــة الــوزارة فــي شــفافية ونزاهــة 

إدارة املــال العــام ويحافــظ علــى حقــوق املواطنــني.140

احلكومــة  وزراء  مــن  عــددا  يلتقــي  اشــتية 
البرملــان فــي  وأعضــاء  األســكتلندية 

ــم  ــد الدع ــي حش ــطينية ف ــة الفلس ــن دور اجلالي ثم
لفلســطني

ــه  ــدى وصول ــتية، ل ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــى رئي التق
اســكتلندا للمشــاركة فــي مؤمتــر األمم املتحــدة للتغيــر 
املناخــي 2021، املقــام فــي مدينــة غالســكو، عــددا مــن 
ــان  ــي البرمل ــاء ف ــكتلندية، وأعض ــة األس وزراء احلكوم
ــع  ــن م ــان التضام ــاء جل ــزاب، ورؤس ــف األح ــن مختل م
الشــعب الفلســطيني، إضافــة إلــى عــدد مــن ممثلــي 
اجلاليــة الفلســطينية واحتــاد الطلبــة، بحضــور ســفير 

فلســطني لــدى اململكــة املتحــدة حســام زملــط.

والوضــع  املســتجدات  آخــر  اشــتية  واســتعرض 
السياســي العــام، واالنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق 
ــتيطاني  ــع االس ــرة التوس ــاع وتي ــعبنا، وارتف ــاء ش أبن
ــات  ــى مخطط ــة إل ــي، إضاف ــى األراض ــتيالء عل واالس
ــد القــدس وتهجيــر الســكان، واســتمرار احلصــار  تهوي

ــزة. ــاع غ ــي قط ــا ف ــى أهلن عل

اجلاليــة  أوضــاع  علــى  الــوزراء  رئيــس  واطلــع 
الفلســطينية فــي اســكتلندا، مشــيدا بدورهــم فــي 
حشــد الدعــم وإقامــة العديــد مــن فعاليــات مناصــرة 
القضيــة الفلســطينية مــع املتضامنــني وأصدقــاء 

الفلســطيني.141 الشــعب 

139  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

140  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

141  وكالة األنباء وامللعومات الفلسطينية، وفا

ــارة: ثبــات قطــاع املقــاوالت يّشــكل رافعــة  زي
ــطيني ــاد الفلس لالقتص

 أكــد وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان محمــد زيــارة، 
ــاد  ــة لالقتص ــكل رافع ــاوالت يّش ــاع املق ــات قط أن ثب

ــطيني. الفلس

جــاء ذلــك خــالل ورشــة عمــل نفذهــا احتــاد املقاولــني 
بالتعــاون مــع »األشــغال العامــة«، اليــوم األحــد، حــول 
وثيقــة التأهيــل املســبق لشــراء األشــغال التــي أقرّهــا 
اجمللــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام، والتــي 
لشــراء  وتأهيلهــم  املقــاوالت  شــركات  تســتهدف 

ــاءات. العط

ــارة مــع شــركات املقــاوالت احللــول املمكنــة  وبحــث زي
ــة  ــاوالت، خاص ــاع املق ــا قط ــي يواجهه ــا الت للقضاي
فيمــا يتعلــق بالدفعــات املاليــة املســتحقة لشــركات 

ــة. ــى احلكوم ــني عل املقاول

ــاوالت  ــاع املق ــون قط ــو أن يك ــه ه ــدف وزارت ــال إن ه وق
ــد  ــع، وأك ــي اجملتم ــة ف ــات احليوي ــم القطاع ــن أه م
أهميــة هــذه الورشــة، معتبــرا إياهــا مقدمــة ملــا هــو 

ــاد. ــوزارة واالحت ــني ال ــتركة ب ــات مش ــن ورش ــادم م ق

ــاد  ــع احت ــاون م ــة التع ــى أهمي ــارة عل ــدد زي ــا ش كم
ــاوالت،  ــاع املق ــوض بقط ــبيل النه ــي س ــني ف املقاول
مبينــا أنــه مت فــي وقــت ســابق تشــكيل جلان تنســيقية 
وفنيــة مشــتركة هدفهــا رفــع مســتوى التعــاون 
والتنســيق بــني اجلهتــني، كــون األشــغال العامــة هــي 
ــطني. ــي فلس ــاوالت ف ــاع املق ــة لقط ــة احلاضن املظل

مــن جهتــه، أشــاد رئيــس احتــاد املقاولــني أحمــد 
ــه »األشــغال العامــة«  ــذي تقــوم ب ــدور ال القاضــي بال
ــة  ــا احلثيث ــاوالت، ومحاوالته ــاع املق ــة قط ــي حماي ف
ــة  ــل قضي ــة ح ــة، خاص ــول عملي ــى حل ــول إل للوص
الدفعــات املاليــة املســتحقة لشــركات املقــاوالت علــى 
ــاون  ــتمرار التع ــة اس ــى أهمي ــددا عل ــة، مش احلكوم
ــات أمــام عمــل  ــن الطرفــني مــن أجــل تذليــل العقب ب

ــاوالت. ــاع املق قط

وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن سلســلة ورشــات عقدتهــا 
ــد  ــوزراء محم ــس ال ــف رئي ــى تكلي ــاء عل ــوزارة، بن ال
ــل  ــل العم ــة مفاص ــع كاف ــوار م ــرورة احل ــتية بض اش
ــات،  ــة احملافظ ــي كاف ــي ف ــي والنقاب ــي واجملتمع الوطن
بهــدف بحــث التحديــات السياســية واالقتصاديــة 
التــي يواجههــا شــعبنا، والتالحــم والترابــط وتنســيق 
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ــا. ــة القضاي ــع كاف ــل م ــي التعام ــل ف العم

وتناولــت الورشــة عــدة محــاور، هــي: التعريــف بالوثائق 
ــراء  ــبق لش ــل املس ــة التأهي ــك وثيق ــية، وكذل القياس
األشــغال، وســلطة الــوزارة فــي احلرمــان واالســتبعاد.142

ــا الـــ34  ــالن عاميهم ــش وآدم يدخ ــو خربي ــيران أب األس
ــالل ــجون االحت ــي س ف

أفــاد نــادي األســير، اليــوم األحــد، بــأن األســيرين محمود 
ــي  ــو خربيــش وجمعــة آدم دخــال عاميهمــا الـــ34 ف أب

ســجون االحتــالل اإلســرائيلي.

وبــنّي نــادي األســير، أن األســيرين أبــو خربيــش )56 عاما(، 
ــا  ــوار، وهم ــا واألغ ــة أريح ــن محافظ ــا(، م وآدم )54 عام
ــى  ــرى القدام ــن األس ــام 1988، وم ــذ ع ــالن من معتق
ــم 25  ــلو )عدده ــاق أوس ــع اتف ــل توقي ــني قب املعتقل
ــراج  ــالل اإلف ــلطات االحت ــت س ــث رفض ــيرا(، حي أس

ــام 2014. ــي آذار ع ــم ف عنه

ــة،  ــه ابن ــزوج ول ــش مت ــو خربي ــير أب ــح أن األس وأوض
وخــالل ســنوات اعتقالــه فقــد والــده، وهــو يعانــي مــن 
عــّدة مشــكالت صحيــة نتجــت بســبب األســر، ورغــم 
ــي  ــة ف ــة العام ــتكمال الثانوي ــن اس ــن م ــك متكّ ذل
األســر ودرجــة البكالوريــوس، وأكمــل درجــة املاجســتير، 
ومتنــع ســلطات  والدتــه،  ففقــد  آدم  األســير  أمــا 
االحتــالل شــقيقه املتواجــد فــي فلســطني مــن زيارتــه 
ــقيقاته  ــقائه وش ــة أش ــا أن بقي ــة، علم ــع أمني لذرائ

ــر. ــي املهج ف

أكمــل  آدم  األســير  أن  إلــى  األســير  نــادي  ولفــت 
ــوس،  ــة البكالوري ــر ودرج ــي األس ــة ف ــة العام الثانوي
وتقــدم الســتكمال درجــة املاجســتير فــي العلــوم 

143 السياســية.

الدوليــة  الرباعيــة  تطالــب  “اخلارجيــة« 
الــوزاري  املســتوى  علــى  عاجــل  باجتمــاع 

الدولتــن حــل  إلنقــاذ 

ــة  ــة الرباعي ــني اللجن ــة واملغترب ــت وزارة اخلارجي طالب
ــتوى  ــى املس ــا عل ــاع له ــد اجتم ــرعة عق ــة بس الدولي

ــني. ــل الدولت ــاذ ح ــوزاري، إلنق ال

وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان، اليــوم األحــد، أن املطالبــة 
بعقــد هــذا االجتمــاع يأتــي لالتفــاق علــى عقــد مؤمتــر 
 دولــي للســالم، تنبثــق عنــه مفاوضــات مباشــرة 
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حقيقيــة، وذات جــدوى بــني اجلانبــني الفلســطيني 
ــاًء  واإلســرائيلي، وبإشــراف دولــي متعــدد األطــراف، وبن
علــى مرجعيــات الســالم الدوليــة، يــؤدي ضمــن ســقف 
ــرائيلي  ــالل اإلس ــاء االحت ــح إلنه ــدد وواض ــي مح زمن

ــطني. ــة فلس ألرض دول

تواصــل  اإلســرائيلية  احلكومــة  أن  إلــى  وأشــارت 
حملتهــا التضليليــة للمســؤولني الدوليــني والــرأي 
العــام العاملــي بشــأن حقيقــة مواقفهــا وسياســتها 
االســتعمارية التوســعية فــي األرض الفلســطينية 
احملتلــة، فمــن جهــة تواصــل اســتجداء اجملتمــع الدولــي 
عامــة واإلدارة األميركيــة بشــكل خــاص إلعطائهــا 
فرصــة للبقــاء، ومــن جهــة أخــرى يتضــح مــن تقاريــر 
إســرائيلية ومحليــة ودوليــة أن حكومــة بينــت- لبيــد 
ــا  ــة فيم ــو املتعاقب ــات نتنياه ــدادا حلكوم ــر امت تعتب
ــاتها  ــالل ممارس ــن خ ــطيني، م ــأن الفلس ــق بالش يتعل
االســتيطانية فــي تعميــق املســتعمرات، وســرقة 
املزيــد مــن األرض الفلســطينية، لتقويــض أيــة فرصــة 

ــني. ــل الدولت ــدأ ح ــق مب لتطبي

ــة  ــة حكوم ــى مصادق ــت إل ــوص، تطرق ــذا اخلص وبه
االحتــالل علــى وحــدات اســتيطانية جديــدة فــي 
الضفــة، حســب مــا نشــر فــي تقريــر حركــة »الســالم 
اآلن« اإلســرائيلية، مــا يترجــم اخلطــوات االســتيطانية 
ــة  ــد( املتطرف ــت- لبي ــة )بين ــا حكوم ــوم به ــي تق الت
مــن خطــوات اســتيطانية وتهويديــة فــي عمــوم األرض 
ــرقية،  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، مب ــطينية احملتل الفلس
ــد املشــاريع يتــم تنفيذهــا دون اإلعــالن  خاصــة أن عدي
عنهــا مــن قبــل أذرع دولــة االحتــالل، فــي عــدوان 
إســرائيلي شــامل ال يتوقــف يســتهدف األرض والوجــود 

ــه. ــطيني علي الفلس

وأشــارت، فــي بيانهــا، إلــى انتهــاكات قــوات االحتــالل 
ــا  ــعبنا، وآخره ــاء ش ــق أبن ــررة بح ــتوطنني املتك واملس
ــي،  ــرم االبراهيم ــالق احل ــن إغ ــس م ــل باألم ــا حص م
ــة  ــن مدين ــة م ــدة القدمي ــتوطنني البل ــام املس واقتح
اخلليــل، واعتقــال طفــل فلســطيني والتنكيــل بــه فــي 
ــوط  ــد خط ــدء مب ــة، والب ــدس احملتل ــود بالق ــاب العام ب
ميــاه بطــول 13 كــم لتغذيــة املســتوطنات بامليــاه فــي 
ــات  ــب آالف الدومن ــن تخري ــك م ــه ذل ــا يعني ــوار، مب األغ

ــطينيني. ــي الفلس ــن أراض م

وفــي ختــام بيانهــا، أدانت الــوزارة مشــاريع االســتيطان، 
ــة  ــه، وجرمي ــن أساس ــي م ــر قانون ــره باطال وغي وتعتب
حــرب يعاقــب عليها القانــون الدولــي واحملاكــم الدولية، 
كمــا أدانــت حملــة احلكومــة اإلســرائيلية التضليليــة 
التــي متارســها علــى مــدار الســاعة لتبييــض خطواتها 
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تشرين أول ٢٠٢١

اجلســيمة  وانتهاكاتهــا  التوســعية  االســتعمارية 
ــي ولقــرارات األمم املتحــدة.144 ــون الدول للقان
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